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Η επένδυση των σπόρων εγγυάται  
τις αποδόσεις των καλλιεργειών 
Μια από τις προσοδοφόρες τοποθετήσεις, είναι για τους καλλιεργητές, 
η επένδυση των σπόρων. Η εν λόγω τεχνολογία έχει περάσει για τα καλά 
στα ελληνικά αγροκτήµατα, δηλώνει ο Κώστας Οικονοµίδης της Syngenta 

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
Βασίλης Παΐσιος
«Καλύτερα έξω από τον 
Παράδεισο, µε την Εύα...»
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Ειδική έκδοση για τη φυτοπροστασία

Η ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ  

Οι επίµονα χαµηλές θερµοκρασίες τους πρώτους µήνες της 
άνοιξης, σε συνδυασµό µε τις υπαρκτές δυσκολίες ρευστότητας των 
καλλιεργητών, έφεραν µια µικρή µείωση, της τάξεως του 5% το πρώτο 
τρίµηνο του 2017, των πωλήσεων προϊόντων φυτοπροστασίας. ∆εν 
επιβεβαιώθηκαν, ωστόσο, οι βαθύτερες ανησυχίες των συντελεστών του 
κλάδου για την πορεία των πραγµάτων στη συγκεκριµένη αγορά. 
Σηµειωτέον ότι η πτώση 5% στις πωλήσεις φυτοπροστατευτικών, έρχεται 
µετά από µια αύξηση της τάξεως του 20% το αντίστοιχο πρώτο τρίµηνο 
του 2016, πράγµα το οποίο δυσχεραίνει τη βάση σύγκρισης, ενώ δεν 
περιλαµβάνει τις προµήθειες για τα προϊόντα δακοκτονίας, οι οποίες 
κινήθηκαν µε κάποια καθυστέρηση, κυρίως λόγω γραφειοκρατίας. 
Σε γενικές γραµµές, η εικόνα της αγοράς στον συγκεκριµένο κλάδο 
χαρακτηρίζεται από κάποια ανθεκτικότητα, φθάνει να επιβεβαιωθούν οι 
εκτιµήσεις των συντελεστών του χώρου για το β’ τρίµηνο. 
Αυτό το οποίο κυρίως αναµένεται να κριθεί το επόµενο διάστηµα, είναι 
η διάθεση των παραγωγών να επενδύσουν στην καλύτερη δυνατή 
καλλιεργητική φροντίδα ή να επικρατήσει κάποιος φόβος ότι αυτό δεν 
έχει νόηµα, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι κινούνται σε τόσο 
υψηλά επίπεδα, δηλαδή το κράτος γίνεται συνεταίρος.  
Είναι αλήθεια ότι στο σκληρό σιτάρι, τουλάχιστον, η υποστήριξη της 
καλλιέργειας τη φετινή χρονιά δεν υπήρξε η δέουσα, πράγµα το οποίο 
διευκολύνθηκε βέβαια και από την εικόνα αγοράς του προϊόντος, τόσο 
στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Αντίθετα, καλύτερα δείχνουν φέτος τα 
πράγµατα µε το βαµβάκι, όπου οι προσδοκίες δείχνουν αυξηµένες και η 
διάθεση επένδυσης από την πλευρά των καλλιεργητών µοιάζει ανάλογη. 
Εσωτερικές διαφοροποιήσεις στην γκάµα των προϊόντων 
φυτοπροστασίας που διατίθενται φέρνουν, φυσικά, οι ανακατατάξεις που 
συντελούνται στον καλλιεργητικό χάρτη, µε την ενίσχυση των κηπευτικών 
και την εξάπλωση των δένδρων (πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα κ.ά.). 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

▲

Στο σκληρό σιτάρι
Η υποστήριξη της καλλιέργειας φέ-
τος δεν υπήρξε η δέουσα, πράγ-
µα το οποίο διευκολύνθηκε και από 
την εικόνα αγοράς του προϊόντος

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗ
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ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ    
Ο ΝΟΜΟΣ 4036/2012 
> Εκκρεµούν εξουσιοδοτικές διατάξεις που µπλοκάρουν τις χρήσεις ήσσονος 
σηµασίας, τις άδειες για επείγουσες καταστάσεις και τη συγκριτική αξιολόγηση
> Η µείωση των δραστικών ουσιών που είναι σήµερα διαθέσιµες στη γεωργία θα 
έχει άµεσα σηµαντικό αντίκτυπο σε οικονοµικό επίπεδο και σε αποτελεσµατικότητα

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
∆ΙΟΚΑΡΑΝΤΟΥ* 
 
Προώθηση 
νοµοθετικών 
ρυθµίσεων, όπως 
το πλαίσιο για τις 
άδειες 120 ηµερών 
και τις χρήσεις 

ήσσονος σηµασίας, τα οποία θα έπρεπε να 
έχουν ήδη διευθετηθεί και να δίνουν τη 
δυνατότητα άµεσης παροχής σηµαντικών 
εργαλείων φυτοπροστασίας στους 
Έλληνες αγρότες, που είναι και το πρώτο 
ζητούµενο, αποτελούν τα κυριότερα 
θέµατα που απασχολούν τον κλάδο της 
φυτοπροστασίας αυτή τη στιγµή, από 
την οπτική του Ελληνικού Συνδέσµου 
Φυτοπροστασίας. Πιο συγκεκριµένα:  

1. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία 
εγκρίσεων γεωργικών φαρµάκων 

το 2016 κινήθηκε γενικά µε οµαλούς 
ρυθµούς, υπάρχουν ακόµα κρίσιµα θέµατα 
νοµοθεσίας που δεν έχουν διευθετηθεί από 
το 2015 καθώς εκκρεµούν εξουσιοδοτικές 
διατάξεις στο νόµο 4036/2012. Αυτή 
η σηµαντική εκκρεµότητα δηµιουργεί 
αλυσιδωτές συνέπειες για µια σειρά ανοιχτά 
θέµατα, όπως για τις χρήσεις ήσσονος 
σηµασίας, τις άδειες για επείγουσες 
καταστάσεις φυτοπροστασίας και τη 
συγκριτική αξιολόγηση. Ειδικότερα:
i) Η σχετική εγκύκλιος για τη συγκριτική 

αξιολόγηση, η οποία είναι έτοιµη από την 
Υπηρεσία από το καλοκαίρι του 2015, δεν 
έχει δηµοσιευθεί. 
ii) Η διαδικασία χορήγησης κατ’ εξαίρεσης 
αδειών 120 ηµερών, µε τον τρόπο 
που έλαβε χώρα φέτος, δηµιούργησε 
σοβαρότατες καθυστερήσεις, αφήνοντας 
έτσι οµάδες παραγωγών χωρίς λύσεις 
φυτοπροστασίας ή στη χειρότερη 
περίπτωση εξαναγκάζοντας τους 
παραγωγούς να ανατρέξουν για εξεύρεση 
λύσεων στα κυκλώµατα λαθρεµπορίου 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Θα 
θέλαµε εδώ να υπενθυµίσουµε ότι 
εκκρεµεί σχετική εγκύκλιος ή ΥΑ για 
αποτελεσµατικότερη διαδικασία χορήγησης 
τέτοιων αδειών, η οποία είναι έτοιµη εδώ 
και αρκετούς µήνες, ενώ έχουµε λάβει 
επανειληµµένες διαβεβαιώσεις από όλο 
το φάσµα της πολιτικής ηγεσίας ότι θα το 
προτάξει σε πρώτη προτεραιότητα.
iii) Η διαδικασία που αφορά στη 
χορήγηση εγκρίσεων για καλλιέργειες 
και χρήσεις ήσσονος σηµασίας, προχωρά 
µε υπερβολικά αργούς ρυθµούς µε 
αποτέλεσµα οι Έλληνες αγρότες, που 
καλλιεργούν αυτές τις µικρές καλλιέργειες, 
βρίσκονται συχνά σε αδιέξοδο καθόσον 
δεν διαθέτουν εγκεκριµένες λύσεις 
φυτοπροστασίας.

2. Ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό θέµα, το 
οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τον κλάδο 

τον τελευταίο καιρό, είναι οι θέσεις της 
χώρας στα ευρωπαϊκά φόρα σχετικά 
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▲

Αποφάσεις για τη φυτοπροστασία σε τρία επίπεδα δροµολογεί η πλατεία Βάθη  

Αποφάσεις που αφορούν στον τοµέα 
της φυτοπροστασίας και κινούνται σε τρία 
επίπεδα, επεξεργάζεται αυτό τον καιρό 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως 
αποτέλεσµα κυρίως των ανειληµµένων 
δεσµεύσεων, έναντι των πιστωτών από τον 
περασµένο χρόνο, στο πλαίσιο της γνωστής 
εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ.

Οι πληροφορίες θέλουν  
τις προωθούµενες παρεµβάσεις  
να αφορούν: 
α) Στην απελευθέρωση του επαγγέλµατος 
του γεωτεχνικού και στην καθιέρωση πιο 
ευέλικτων µορφών απασχόλησης στα 
καταστήµατα διάθεσης αγροτικών εφοδίων. 
Οι µέχρι στιγµής πληροφορίες πάντως 
θέλουν τον πτυχιούχο γεωπόνο να είναι 
απαραίτητος για τη συνταγογράφηση και 
πώληση των προϊόντων φυτοπροστασίας.
β) Στη διαφοροποίηση του υφιστάµενου 
θεσµικού πλαισίου που σχετίζεται µε 
τους τιµοκαταλόγους λιανικής, που 
υποχρεούνται να υποβάλουν στις 
αρµόδιες αρχές οι εταιρείες διάθεσης 
φυτοπροστατευτικών.

γ) Στη θέσπιση νέου πλαισίου για τα 
ληγµένα φυτοπροστατευτικά, στο πνεύµα 
µιας παλιότερης τροπολογίας που έχει 
συζητηθεί και παλιότερα στα έδρανα της 
Βουλής. Αυτή τη φορά, οι πληροφορίες 
θέλουν τις παρτίδες µε τα αδιάθετα 
ληγµένα φυτοφάρµακα να αξιολογούνται 
από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο και εφ’ όσον κρίνεται ότι δεν 
έχουν χάσει τις ευεργετικές για τα φυτά 
ιδιότητες, να µπορούν να διατίθενται εκ 
νέου στην αγορά σε χαµηλότερες βέβαια 
τιµές από άλλα οµοειδή προϊόντα πρώτης 
κυκλοφορίας. 

Το πλαίσιο για τις 120 µέρες
∆ιάθεση άµεσης επανεξέτασης, φαίνεται 
να υπάρχει στην πλατεία Βάθη, ακόµα και 
για το πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των 
αδειών 120 ηµερών, µε τη συζήτηση να 
επανέρχεται στις προχωρηµένες συζητήσεις 
οι οποίες είχαν γίνει το καλοκαίρι του 
2015 και οι οποίες δεν τελεσφόρησαν 
λόγω «αγκυλώσεων» συγκεκριµένων 
πολιτικών παραγόντων, που είχαν τότε τον 
πρώτο λόγο στη διαµόρφωση της βάσης 
των αποφάσεων. Γ.Π.

µε την έγκριση ή επανέγκριση δραστικών 
ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  Η 
πολιτική που ακολουθείται στο παραπάνω 
πλαίσιο δεν είναι αυτή που έχει εκφραστεί 
από οργανωµένους φορείς και δοµές που 
εξ ορισµού είναι αρµόδιες για τη δηµιουργία 
θέσεων όπως για παράδειγµα η επιστηµονική 
κοινότητα.  Συχνά δε, η πολιτική εκφράζεται 
από οµάδες διαφόρων δράσεων, οι οποίες 
έχουν ενίοτε πρόσβαση σε κεντρικό επίπεδο.  
Θα πρέπει ωστόσο να αναλογιστεί κανείς 
σοβαρά ότι  η µείωση των δραστικών ουσιών 
που είναι σήµερα διαθέσιµες στη γεωργία θα 
έχει άµεσα  ένα σηµαντικό αντίκτυπο τόσο σε 
οικονοµικό επίπεδο όσο και στις παραµέτρους 
αποτελεσµατικότητας.  Θεωρούµε λοιπόν 
ότι το υπουργείο θα πρέπει να διαµορφώνει 
θέσεις, που θα στηρίζονται σε επιστηµονικά 

δεδοµένα.

3.Ιδιαίτερα σηµαντικές διαστάσεις για 
τον κλάδο λαµβάνει τον τελευταίο 

καιρό η ανεξέλεγκτη διακίνηση παράνοµων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων από 
οργανωµένα κυκλώµατα λαθρεµπορίου. 
Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας 
ασχολείται µε το θέµα σχεδόν τα τελευταία 
δέκα χρόνια, ωστόσο τη φετινή χρονιά 
καταγράφεται σηµαντική αύξηση του 
φαινοµένου.  Η χρήση των προϊόντων αυτών, 
των οποίων κανείς δεν γνωρίζει τη σύστασή 
τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ίδιο 
τον αγρότη που τα χρησιµοποιεί, για τον 
καταναλωτή και το περιβάλλον. Τέλος, εξίσου 
σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το λαθρεµπόριο 
φυτοπροστατευτικών αποτελεί σηµαντική 
πηγή φοροδιαφυγής και αθέµιτο ανταγωνισµό, 

όχι µόνο για τις εταιρείες του κλάδου αλλά 
και για τα καταστήµατα λιανικής πώλησης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παρά τις 
µεµονωµένες προσπάθειες υπηρεσιακών 
παραγόντων του ΥΠΑΑΤ, των ∆ΑΟΚ, των 
τελωνείων και της αστυνοµίας, η ανάγκη για 
την αποτελεσµατική πάταξη του φαινοµένου 
καθίσταται επιτακτική.  Έχουµε συζητήσει 
και προτείνει στο ΥΠΑΑΤ συγκεκριµένες 
προτάσεις σε ένα πλαίσιο συνεργασίας µε τα 
συναρµόδια Υπουργεία και τη Βιοµηχανία, 
για την εφαρµογή ενός συντονισµένου 
προγράµµατος καταπολέµησης του 
φαινοµένου καθώς και τη δηµιουργία κοινής 
επικοινωνιακής εκστρατείας το 2017.

* Προέδρου Ελληνικού Συνδέσµου 
Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ)

06-09_eisagwgi.indd   8 10/05/2017   20:03



9ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗΜ Α Ι Ο Σ  2 0 1 7

06-09_eisagwgi.indd   9 10/05/2017   20:03



Ι διαίτερη προσοχή απαιτείται στην 
εφαρµογή της προφυτρωτικής 
ζιζανιοκτονίας στο βαµβάκι, η οποία, αν 
γίνει σωστά και ολοκληρωµένα, αφήνει 
ελάχιστα ζιζάνια για να διαχειριστεί 
µεταφυτρωτικά ο παραγωγός, σύµφωνα 
µε το βασικό συµπέρασµα της ηµερίδας 
για τη «Βιώσιµη διαχείριση ζιζανίων στο 
βαµβάκι» που πραγµατοποιήθηκε από την 
ΕΖΕ. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν 
για τα πλατύφυλλα ζιζάνια εγκεκριµένα 
εκλεκτικά µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα τα 
οποία να συµπληρώνουν τις υπάρχουσες 
λύσεις, παρέχοντας ένα εργαλείο 
ελέγχου σε περίπτωση αποτυχηµένης 
προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας. Το ζήτηµα 

αυτό το 2016 είχε λυθεί µε κατ’ εξαίρεση 
άδειες, κάτι που φέτος, προς το παρόν, δεν 
αποτυπώνεται στον επίσηµο κατάλογο 
εγκρίσεων κυκλοφορίας για 120 ηµέρες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Μέθοδοι αντιµετώπισης
Ένα ετήσιο ζιζάνιο ανά 10 µέτρα γραµµή 
σποράς, φέρνει µείωση παραγωγής από 
2 έως 9%, σηµειώνει ο προϊστάµενος 
Τµήµατος Ποιότητας και Φυτοϋγειονοµικού 
Ελέγχου ∆ΑΟΚ Λάρισας ∆ηµήτριος 
Σταυρίδης, Γεωπόνος – ∆ρ. Εντοµολογίας. 
Ο δρ. Σταυρίδης, έδωσε στοιχεία κατά 
τη διάρκεια της ηµερίδας σχετικά µε την 
κατάλληλη ζιζανιοκτονία, τουλάχιστον όπως 
αυτή εφαρµόζεται στη Θεσσαλία.
Την κρίσιµη περίοδο αντιµετώπισης των 

ζιζανίων, όπως ανέφερε, αποτελούν 
τα πρώτα στάδια ανάπτυξης (2η-
3η εβδοµάδα από το φύτρωµα µέχρι 
και την 9η εβδοµάδα). Τα ζιζάνια που 
βλαστάνουν αργότερα δεν αναµένεται 
να είναι ανταγωνιστικά µπορεί όµως να 
δηµιουργήσουν άλλα προβλήµατα στις 
καλλιεργητικές εργασίες και τη συγκοµιδή. 
Σε κάθε περίπτωση τα ζιζάνια θα πρέπει να 
καταπολεµούνται πριν γίνουν ανταγωνιστικά 
και πριν δώσουν σπόρους.
Σηµαντικό ρόλο παίζει η αµειψισπορά 
βαµβακιού µε σιτάρια ή ψυχανθή για την 
αντιµετώπιση δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων, 
γεγονός που ενθάρρυνε η ενίσχυση για την 
Απονιτροποίηση τα τελευταία χρόνια. 
Πριν τη σπορά απαιτούνται προληπτικά 
µέτρα όπως είναι η επιφανειακή καλλιέργεια 

ΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟ ΑΝΑ 10 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΣΠΟΡΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 9%
> Αναγκαία η ολοκληρωµένη προφυτρωτική ζιζανιοκτονία στο βαµβάκι, για να µην υπάρξει πρόβληµα µεταφυτρωτικά 

> Φτάνει τα 30 ευρώ ανά στρέµµα το κόστος µηχανικής καταπολέµησης, ζητούν νέες χηµικές λύσεις οι παραγωγοί
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∆ΥΣΕΞΟΝΤΩΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ (% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 110 ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΪ∆Α) 

68 26 3 7 15 18 13

ΚΥΠΕΡΗ ΠΕΡΙΚΟΚΛΑ∆Α ΤΑΤΟΥΛΑΣ ΑΓΡΙΟΤΟΜΑΤΙΑ ΑΓΡΙΑ∆Α ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΓΛΥΣΤΡΙ∆Α

και ο θρυµµατισµός. Αναφορικά µε τη 
χηµική καταπολέµηση γίνεται προσπαρτικά 
µε ενσωµάτωση 12% fluometuron, 
pendimethalin, benfluralin. Μετά τη σπορά/
προφυτρωτικά (επιφανειακά) εφαρµόζεται 
7% fluometuron, s-metolachlor µόνα τους ή 
σε συνδυασµό. Είτε, ακολουθείται η σπαστή 
εφαρµογή προσπαρτικών µε ενσωµάτωση 
και προφυτρωτικών προϊόντων.

Μεταφυτρωτικές φροντίδες
Σύµφωνα µε τον δρ. ∆ηµήτρη Σταυρίδη,  
µεταφυτρωτικά ακολουθούνται οι εξής 
µέθοδοι στον θεσσαλικό κάµπο:
● Μηχανικά µέσα, δηλαδή σκαλιστήρι 
κυρίως για αερισµό και δευτερευόντως 
καταστροφή ζιζανίων 51%.
● Χηµική καταπολέµηση (µεταφυτρωτικά 

ζιζανιοκτόνα) µε εκλεκτικά για αγρωστώδη 
στα πρώτα στάδια του βαµβακιού 
1% clethodim, cycloxydim, fluazifop, 
propaquizafop, quizalofop ή µη εκλεκτικά 
µεταξύ των γραµµών κυρίως για πολυετή 
δυσεξόντωτα ζιζάνια 3% glyphosate.
Από το σύνολο πάντως της επιστηµονικής 
κοινότητας και της βιοµηχανίας του κλάδου 
που βρέθηκε στο συνέδριο της ΕΖΕ, 
κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη παρουσίας 
περισσότερων ζιζανιοκτόνων στην αγορά, 
καθώς το κόστος των δυσεξόντωτων 
ζιζανίων, εκτιµήθηκε περί τα 30 ευρώ ανά 
στρέµµα. Μόνο το κόστος για τα σκαλιστήρια 
στο βαµβάκι έχει γίνει πολύ υψηλό και 
κυµαίνεται από 5-20 ευρώ το στρέµµα. 
Στα δυσεξόντωτα ζιζάνια περιλαµβάνονται 
αγριοµελιτζάνα, τάτουλας και κύπερη. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΟ∆ΕΙΑΣ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 20%
Σε υψηλό ή µέσο κίνδυνο βρίσκονται 
13 δραστικές ουσίες και συνολικά 146 
εγκεκριµένα σκευάσµατα της ελληνικής 
αγοράς στο βαµβάκι, από τις εξελίξεις στην 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία σύµφωνα µε την 
Φραντζέσκα Υδραίου, Γεν. ∆ιευθύντρια 
ΕΣΥΦ. Οι επιπτώσεις στην ελληνική 
βαµβακοκαλλιέργεια εφόσον υπάρξουν νέες 
απώλειες δραστικών ουσιών κυρίως σε 
εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, σύµφωνα µε 
την κυρία Υδραίου θα είναι:
● Απώλεια σοδειάς στο σύσπορο βαµβάκι 
έως και 20%.
● Απώλεια προσόδου 20-25 ευρώ ανά 
στρέµµα βαµβακοκαλλιέργειας.
● Θα αυξηθεί το κόστος φυτοπροστασίας 

κατά 15% και η αύξηση των προσβολών 
κατά 35%.
Τα παραπάνω θα φέρουν µείωση του 
αγροτικού εισοδήµατος έως και 80 εκατ. 
ευρώ ετησίως.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΕ
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▲

Με σοβαρές ελλείψεις  
η ζιζανιοκτονία λέει η ∆ράµα 

∆εν λαµβάνει υπόψη τα σηµαντικά 
προβλήµατα ζιζανιοκτονίας που 
αντιµετωπίζει η βαµβακοκαλλιέργεια  η 
απόφαση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης να απορρίψει το αίτηµά της για 
τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά 
για διάστηµα 120 ηµερών του ζιζανιοκτόνου 
STAPLE για χρήση στη βαµβακοκαλλιέργεια, 
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΑΣ 
∆ράµας. Και συνεχίζει: «Απ΄ό,τι φαίνεται 
η αρµόδια υπηρεσία φυτοπροστασίας δεν 
λαµβάνει υπόψη της τα δεδοµένα από 
έγκριτους επιστηµονικούς φορείς, όπως όσα 
ειπώθηκαν στην πρόσφατη επιστηµονική 
ηµερίδα που οργανώθηκε για το βαµβάκι 
στη Θεσσαλονίκη όπου τονίστηκε ότι τα 
ζιζάνια αγριοντοµατιά, αγριοµελιτζάνα, 
αγριοβαµβακιά, βλήτα, τάτουλας, κύπερη για 
τα οποία ζητήθηκε η κατ’ εξαίρεση έγκριση 
του Staple, δεν ελέγχονται και σε σηµαντικό 
ποσοστό ξεφεύγουν από τη βασική 
ζιζανιοκτονία», σηµειώνεται.

EΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 

ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ

63

EΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ

76

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε. 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
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ΒΑΜΒΑΚΙ

Στην κατεύθυνση εφαρµογής 
λελογισµένων ψεκασµών, προκειµένου 
αφενός να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα 
στην επερχόµενη παραγωγή και 
αφετέρου να µην πειραχθούν τα ωφέλιµα 
έντοµα, καλούνται να κινηθούν οι 
βαµβακοκαλλιεργητές µέσα στον Ιούνιο.  
Τον κρίσιµο αυτό µήνα γίνεται η 
εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός 
των ωφέλιµων εντόµων, τα οποία 
εγκαταλείπουν τα σιταροχώραφα που 
ξεραίνονται και µετακινούνται στις 
βαµβακοφυτείες. Στόχος του παραγωγού 
να δοθεί η ευκαιρία στα ωφέλιµα να 
αναπαραχθούν απρόσκοπτα, δεδοµένου 
ότι µε τη δράση τους, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, δεν θα επιτρέψουν στους 
εχθρούς βάµβακος να εµφανίσουν έξαρση.
Εκτός από θρίπες, αφίδες και λύγκο, η 
πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το 
πράσινο σκουλήκι, που αποτελεί και τον 
σοβαρότερο εχθρό του βαµβακιού. Έχει 
τρεις γενιές, µε την πρώτη να εµφανίζεται 
τέλη Ιουνίου µε 15 Ιουλίου, τη δεύτερη από 
τέλη Ιουλίου έως 20 Αυγούστου και την 
τρίτη τον Σεπτέµβρη που όµως ελάχιστες 
φορές προκαλεί σοβαρό πρόβληµα. 

Βασικός κανόνας στο πράσινο σκουλήκι 
πρέπει να είναι η προσεκτική και πυκνή 
παρακολούθηση των φυτειών στις 
περιόδους εµφάνισης των γενεών του και 
ψεκασµός µόνο όταν οι πληθυσµοί του 
υπερβούν το οικονοµικό επίπεδο, όταν 
δηλαδή εντοπίζονται περισσότερα από 5 
σκουλήκια στα 100 φυτά ή πιο απλά, όταν 
βρεθεί ένα περίπου σκουλήκι σε κάθε  
µέτρο βαµβακοφυτείας, κατά µέσο όρο.  

Η κρίσιµη περίοδος του Αυγούστου
Η πρώτη γενιά του σκουληκιού δεν κάνει 
σχεδόν ποτέ σοβαρές ζηµιές και, έχοντας 
στο νου τα ωφέλιµα έντοµα, ο καλλιεργητής 
καλείται να αποφύγει (πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων) τη χηµική καταπολέµηση.
Η δεύτερη γενιά είναι καταστρεπτική τις 
χρονιές που οι πληθυσµοί του σκουληκιού 
είναι µεγάλοι (επιδηµία). Στη γενιά αυτή 
δεν υπάρχει χρόνος να αναπληρωθούν οι 
ζηµιές, ωστόσο το µυστικό κρύβεται στο 
αν η καλλιέργεια έφτασε τον Αύγουστο µε 
διασωσµένα τα ωφέλιµα έντοµα. Όσο τα 
ωφέλιµα έντοµα καταφέρνουν να κρατούν 
χαµηλά την προσβολή προλαβαίνουν, 
δηλαδή, τη «γέννα» των πεταλούδων. 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 5 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ 
ΣΤΑ 100 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΑ
>Στόχος του παραγωγού είναι να µην καταστραφούν τα ωφέλιµα έντοµα

ΓΕΝΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟY ΣΚΟΥΛΗΚΙOY

ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
MΕ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

A
ΓΕΝΙA

ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΜΕ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ

EΛΑΧΙΣΤΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗMΑ

B
ΓΕΝΙA

Γ
ΓΕΝΙA
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περιµένουµε κερδίζοντας µέρες την  
κρίσιµη περίοδο του Αυγούστου.
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ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Μικρότερο παράθυρο ανταγωνισµού µε τα 
ζιζάνια έχει το καλαµπόκι, σε σχέση µε άλλες α-
νοιξιάτικες καλλιέργειες όπως για παράδειγ-
µα το βαµβάκι, λόγω της ταχύτερης βλάστησης, 
γρήγορης εγκατάστασης και πρώτης ανάπτυξης 
της καλλιέργειας καθώς και του µεγάλου ρυθ-
µού ανάπτυξης και της έντονης σκίασης που 
δηµιουργεί, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΖΕ 
∆ηµοσθένη Χάχαλη. Το «παράθυρο αντιµετώ-
πισης» των ζιζανίων είναι το χρονικό διάστηµα 
που πρέπει η καλλιέργεια να είναι καθαρή από 
ζιζάνια, ώστε να µην ακολουθείται από σηµαντι-
κή µείωση των αποδόσεων.  Ο ακριβής µηχα-
νισµός µέσω του οποίου εµφανίζεται η µείωση 
των αποδόσεων, λόγω παρουσίας ζιζανίων στα 
πρώιµα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, ο-
φείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για το καλα-
µπόκι, αυτό εξαρτάται από την ένταση του αντα-
γωνισµού και πιο συγκεκριµένα από τα επικρα-
τέστερα είδη και τους πληθυσµούς.
Στο πλαίσιο αυτό για το παράθυρο 
αντιµετώπισης των ζιζανίων, καταγράφονται 
δύο περιπτώσεις:  Α) Σε συνθήκες χαµηλού 
ή µέτριου πληθυσµού ζιζανίων, υπάρχει 
ένα ευέλικτο και µικρό παράθυρο 
αντιµετώπισης από 3 έως τις 5 εβδοµάδες 
µετά το φύτρωµα. Β) Σε συνθήκες υψηλού 
πληθυσµού ζιζανίων, η έναρξη της 
αντιµετώπισής τους έρχεται νωρίτερα, γύρω 
στις 2-3 εβδοµάδες µετά το φύτρωµα.

Το καλαµπόκι αναγνωρίζει τα ζιζάνια 
και προσαρµόζει την αναπτυξή του
Σε δυσµενείς συνθήκες για την πρώτη 

ανάπτυξη της καλλιέργειας, κυρίως όταν 
αυτή βρίσκεται υπό στρες (ξηρασία, 
υπερβολική υγρασία εδάφους, κρύα 
εδάφη) έχουµε µια πολύ καθυστερηµένη 
εγκατάσταση, µε αποτέλεσµα τα 
προβλήµατα λόγω ύπαρξης των ζιζανίων 
να είναι πολύ αυξηµένα. 
Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι το φυτό 
του καλαµποκιού µπορεί να «αναγνωρίζει» 
τα ζιζάνια (λόγω φάσµατος ανακλώµενου 
φωτός από αυτά) και έτσι να προσαρµόζει 
την ανάπτυξή του, ώστε να τα ανταγωνιστεί 
σε βάρος των αποδόσεων.  
Έτσι µπορεί να έχουµε µεγαλύτερο 
υπέργειο µέρος σε σχέση µε το ριζικό 
σύστηµα, και τα ζιζάνια να ανταγωνίζονται 
(για φως) περισσότερο µεταξύ τους.
 Ως γενικό κανόνα, τα πιο ανταγωνιστικά 
ζιζάνια είναι αυτά που έχουν ένα ύψος γύρω 
στα 10 εκ. όταν το φυτό του καλαµποκιού 
βρίσκεται στο τρίτο ή τέταρτο πραγµατικό 
φύλλο. Για τα πιο ανταγωνιστικά ζιζάνια, 
ακόµα και 3 φυτά ανά µέτρο επί της 
γραµµής σποράς, µπορεί να οδηγήσουν σε 
σηµαντική µείωση των αποδόσεων.
Εάν τα ζιζάνια αντιµετωπιστούν νωρίς, η 
καλλιέργεια θα µπορεί να ανταγωνιστεί 
επιτυχώς αυτά που θα φυτρώσουν 
αργότερα. Η καλή πρώτη ανάπτυξη 
της καλλιέργειας, θα δώσει σηµαντικό 
προβάδισµα στην αντιµετώπισή τους.
Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνει 
το κλείσιµο της φυτείας, τόσο πιο 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
ζιζανίων θα έχουµε. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µε στενότερες ή διπλές 
γραµµές σποράς, βέλτιστο χρόνο 

ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ  
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 
∆ΙΝΕΙ ΤΟ ΕΓΚΑΙΡΟ  
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 
> Σηµαντική µείωση αποδόσεων ακόµα και µε 3 φυτά ζιζάνια  
ύψους 10 εκ. ανά µέτρο επί της γραµµής σποράς

16 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
 2,4-D ΜΕΤΑ-
 Bromoxynil ΜΕΤΑ-
 Clopyralid ΜΕΤΑ-
 Cyprosulfamide ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 Dicamba ΜΕΤΑ-
 Dimethenamid-p ΠΡΙΝ-, ΠΡΟ-, ΜΕΤΑ-
 Florasulam ΜΕΤΑ-
 Flurochloridone ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 Fluroxypyr ΜΕΤΑ-
 Foramsulfuron ΜΕΤΑ-
 Isoxaflutole ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 Linuron ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 MCPA ΜΕΤΑ-
 Mesotrione ΜΕΤΑ-
 Nicosulfuron ΜΕΤΑ-
 Pendimethalin ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 Pethoxamid ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 Rimsulfuron ΜΕΤΑ-
 S-metolachlor ΠΡΙΝ-/ΠΡΟ-,
 Sulcotrione ΜΕΤΑ-
 Tembotrione ΜΕΤΑ-
 Terbuthylazine ΜΕΤΑ-
 thiencarbazone-methyl ΠΡΙΝ-, ΠΡΟ-, ΜΕΤΑ-
 topramezone ΜΕΤΑ-

Πηγή: ∆ηµοσθένης Χάχαλης,πρόεδρος ΕΖΕ (Μαρτιος 2017)
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δεν µπορεί να στηρίζεται µόνο στα 
ζιζανιοκτόνα, για λόγους κόστους αλλά και 
µακροπρόθεσµης αειφορίας της καλλιέργειας. 
Έτσι οι παραγωγοί πρέπει να χρησιµοποιούν 
ορισµένες στρατηγικές ώστε να αυξήσουν 
την ανταγωνιστική ικανότητα του αραβόσιτου 
απέναντι στα ζιζάνια, όπως: 
● Σωστή επιλογή υβριδίου µε µεγάλη 
προσαρµοστικότητα στην περιοχή.
● Σωστή επιλογή του χρόνου σποράς 
για µεγάλη ευρωστία και γρήγορη πρώτη 
ανάπτυξη. 
● Σε συνθήκες ή περιοχές δύσκολες 
για την καλλιέργεια, απαιτείται η χρήση 
σποροµερίδων µε υψηλή ευρωστία σπόρου, 
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση 
της φυτείας.
● Χρήση αµειψισποράς, µε την οποία 
ελέγχονται καλύτερα τα δυσεξόντωτα και τα 
αντίστοιχα πλατύφυλλα ζιζάνια στις επόµενες 
ανοιξιάτικες καλλιέργειες.
● Χρήση γραµµικών εφαρµογών είτε 
λιπάσµατος είτε ζιζανιοκτόνων.

σποράς και βέλτιστο πληθυσµό φυτών 
αραβοσίτου. 

Παράγοντες που επηρεάζουν 
τα ζιζανιοκτόνα εδάφους 
Για να έχουν τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, 
τα ζιζανιοκτόνα εδάφους θα πρέπει να 
απορροφηθούν από τις ρίζες/βλαστίδιο των 
νεαρών φυτών, κι άρα θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµα στο εδαφικό υδατικό διάλυµα.  
Σχετικά µε τη δοµή, που καθορίζεται από το 
ποσοστό της άµµου, ιλύος, και αργίλου, πρέπει 
να έχει ήδη υπολογιστεί. Υψηλό ποσοστό 
αργίλου στο έδαφος, σηµαίνει και µεγαλύτερη 
δέσµευση των ζιζανιοκτόνων από τα εδαφικά 
κολλοειδή και άρα υψηλότερες δόσεις σχετικά 
µε τα ελαφρά ή αµµώδη εδάφη. Παρόµοια 
συµπεριφορά παρατηρείται και στα εδάφη 
όπου καλλιεργείται καλαµπόκι, 
µε πολύ υψηλή οργανική ουσία.

Ολοκληρωµένη διαχείριση 
Ένα βέλτιστο σύστηµα διαχείρισης ζιζανίων 

▲

Μέσα στον Μάιο εκκολάπτει 
τα αυγά του το Diabrotica 
Αυξηµένη προσοχή καλούνται να 
επιδείξουν από τώρα και όλο το 
καλοκαίρι οι καλλιεργητές καλαµποκιού, 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν έγκαιρα 
και καταλυτικά µια πιθανή εµφάνιση του 
εντόµου Diabrotica Vignifera. Τον Μάιο 
µε την εκκόλαψη των αυγών στο έδαφος, 
οι νεαρές προνύµφες προσελκύονται 
από τις ρίζες του αναπτυσσόµενου 
καλαµποκιού και το προσβάλλουν.  Οι 
γεωπόνοι συστήνουν στους παραγωγούς 
αµειψισπορά µε άλλη καλλιέργεια, 
καθώς θεωρείται αποδεδειγµένα η πιο 
αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης 
µε ποσοστό επιτυχίας 95-99%. Επιπλέον, 
µετατόπιση σποράς της καλλιέργειας, 
πρώιµη ή όψιµη, µε υβρίδιο ανάλογου 
βιολογικού κύκλου, καθιστά τα φυτά 
ανθεκτικά και αποφεύγεται το κρίσιµο 
στάδιο της εκκόλαψης των αυγών. Να 
σηµειωθεί ότι τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
εντοπίζονται σε περιοχές όπου το 
καλαµπόκι καλλιεργείται εντατικά ως 
µονοκαλλιέργεια.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

2-5
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΥΨΗΛΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ

2-3
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ

ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ 
Η ΜΕΤΡΙΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ
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ΜΙΚΡΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΛΑ∆Ι
∆ΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΦΟΜΑ  
>  Σαν ασθένεια έχει πολύ µεγαλύτερη εξάπλωση γεωγραφικά  

και εντοπίζεται σε µεγάλη ένταση στα ποτιστικά χωράφια
>  Προτείνεται εφαρµογή αµειψισποράς και περιορισµός του  

υπερβολικού αζώτου καθώς δεν υπάρχουν απολύτως ανθεκτικά υβρίδια

ΤΗΣ EΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ
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Σηµαντικές ζηµιές στην καλλιέργεια του 
ηλίανθου, µε µείωση των παραγόµενων σπόρων 
και της περιεκτικότητάς τους σε λάδι προκαλεί η 
φόµα, µια ασθένεια που εµφανίζεται µε µεγάλη 
συχνότητα στη χώρα µας, αλλά η παρουσία της 
γίνεται αισθητή µε καθυστέρηση το καλοκαίρι, όταν 
γίνουν ορατές οι µαύρες κηλίδες στο στέλεχος.
Κυριότερο µέτρο αντιµετώπισης της φόµας, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους, είναι η 
καταστροφή και το παράχωµα των φυτικών 
υπολειµµάτων, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 
αµειψισποράς και τον περιορισµό του 
υπερβολικού αζώτου και της πυκνής σποράς.
Η φόµα προκαλείται από τον µύκητα εδάφους 
Phoma macdonaldii Boerma και χαρακτηρίζεται 
από µεγάλες, πολύ µαύρες αλλοιώσεις 
του στελέχους των φυτών, ενώ οι µύκητες 
προκαλούν αλλοιώσεις και στα φύλλα, στο πίσω 
µέρος του «κεφαλιού» και στη βάση των µίσχων. 
Σε ευνοϊκές συνθήκες το φύλο µαραίνεται, ο 
µίσχος µαυρίζει και οι αλλοιώσεις του κορµού 
εξαπλώνονται για να σχηµατίσουν ένα µαύρο 
λαµπερό επίχρισµα µε καθορισµένα όρια.
Οι προσβολές συµβαίνουν σε όλη την καλλιεργητική 
περίοδο, αν και δεν γίνονται αντιληπτές, παρά 
µόνον όταν γίνουν ορατές οι αλλοιώσεις του 
κορµού το καλοκαίρι. Ο µύκητας διαχειµάζει στα 
προσβεβληµένα υπολείµµατα και εξαπλώνεται µε τη 
βροχή, ενώ µεταδίδεται και µε τα έντοµα. 
Τα προσβεβληµένα φυτά είναι πιο ασθενικά και 
µπορεί να παράξουν πιο µικρά «κεφάλια» µε 
µειωµένο σπόρο και λιγότερη περιεκτικότητα σε λάδι. 
Ο κορµός είναι επιρρεπής στο πλάγιασµα. Οι απώλειες 
παραγωγής που αποδίδονται αποκλειστικά στη φόµα 
ποικίλουν και µπορεί να είναι πολύ σοβαρές.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗΜ Α Ι Ο Σ  2 0 1 6

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΞΗΡΙΚΑ-ΑΓΟΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ 

100-250
ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΓΟΝΙΜΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

300-500

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΗΛΙΑΝΘΟΥ
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▲

Με επίδραση στη φυσιολογία 
του φυτού το εξελιγµένο 
µυκητοκτόνο Comet 

Σηµειωτέον ότι η BASF διαθέτει ήδη 
για την καλλιέργεια του ηλίανθου το 
Comet, ένα εξελιγµένο µυκητοκτόνο, που 
καταπολεµά τις ασθένειες φυλλώµατος 
και έχει θετική επίδραση στη φυσιολογία 
των φυτών µε περαιτέρω αύξηση της 
απόδοσης της καλλιέργειας του ηλίανθου. 
Στο πλαίσιο της τεχνολογίας AgCelence®, 
το µυκητοκτόνο αυτό βελτιώνει τις 
αποδόσεις, αυξάνει τη φωτοσύνθεση, 
αξιοποιεί καλύτερα τη λίπανση και 
βελτιώνει την παραγωγή. 
Επιπλέον, συντελεί στην καλύτερη 
ανοχή σε συνθήκες στρες, στη µείωση 
παραγωγής αιθυλενίου και στη βελτίωση 
της αντοχής σε κρύο και ξηρασία, ενώ 
η τεχνολογία COMET καθυστερεί και τη 
γήρανση των φυτών.
Σε γενικές γραµµές, η χρήση του, 
έχει διαπιστωθεί ότι αυξάνει την 
αποδοτικότητα της καλλιέργειας, 
προσφέρει καλύτερη αντοχή στο στρες 
και αυξηµένες αποδόσεις, βελτιώνει την 
ποιότητα και τελικά δίνει µεγαλύτερο 
εισόδηµα για τον παραγωγό.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Τη δική της πρόταση, µε το όνοµα 
Clearfi eld Plus, ετοιµάζει η BASF για τον η-
λίανθο, προσφέροντας µεγαλύτερες αποδό-
σεις και υψηλότερη περιεκτικότητα λαδιού, 
σε συνδυασµό µε αυξηµένη αντοχή των φυ-
τών στη χρήση ζιζανιοκτόνου, µε τελικό στό-
χο την αύξηση του εισοδήµατος του καλλι-
εργητή, χωρίς µεγάλες καλλιεργητικές δα-
πάνες και επιχειρηµατικό ρίσκο. Το νέο εξε-
λιγµένο σύστηµα καλλιέργειας περιµένει έ-
γκριση κυκλοφορίας το 2018 στην Ελλάδα, 
όπως ανέφερε ο Τechnical Μarket Μanager 
της BASF Αναστάσιος Κλειτσινάρης στην η-
µερίδα για την καλλιέργεια ηλίανθου που 
πραγµατοποιήθηκε στις 28 Απριλίου στην Α-
λεξανδρούπολη. 
Σηµειωτέον ότι το νέο ολοκληρωµένο σύ-
στηµα Clearfi eld® Plus, που συνδυάζει 
Clearfi eld® Plus υβρίδια ηλίανθου CL και 
νέο ζιζανιοκτόνο Pulsar Plus, χρησιµοποιεί-
ται ήδη από το 2016 στην Αν. Ευρώπη και τις 
πρώην Σοβιετικές χώρες κι από το 2015 στη 
Ν. Αφρική. 
Ειδικότερα, να σηµειωθεί ότι η φυσική µε-
τάλλαξη στα απλά Clearfi eld υβρίδια προέρ-
χεται από άγριο ηλίανθο και προσδίδει ανθε-
κτικότητα στο Pulsar, που µεταφέρθηκε στη 
συνέχεια σε καθαρές σειρές από το USDA 
(US Department of Agriculture) το 1996. Ω-
στόσο, τα νέα υβρίδια Clearfi eld Plus δεν δι-
αθέτουν αλληλουχίες «άγριου τύπου φυ-
τού», µε αποτέλεσµα σταθερότερα χαρακτη-
ριστικά απόδοσης και περιεκτικότητας σε έ-
λαιο, ειδικά σε συνθήκες περιβαλλοντικού 
στρες. Επιπλέον, η γενετική βελτίωση των 
νέων υβριδίων Clearfi eld Plus στηρίζεται σε 
ένα γονίδιο µε ετεροζυγωτή διασταύρωση 
έχοντας ως αποτέλεσµα την ευκολότερη και 
γρηγορότερη παραγωγή υβριδίων. Συµπε-
ρασµατικά τονίζεται ότι τα Clearfi eld Plus δί-
νουν υψηλότερες αποδόσεις και περισσότε-

ρη % περιεκτικότητα λαδιού. 
Όσον αφορά το Pulsar Plus, πρόκειται για έ-
να νέο βελτιωµένο σκεύασµα για τα υβρί-
δια Clearfi eld Plus, το οποίο προσφέρει κα-
λύτερη αποτελεσµατικότητα στα ζιζάνια και 
σε ευρύτερο παράθυρο εφαρµογής, αυξη-
µένη εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια ακό-
µη και σε στρες, είναι απλό στη χρήση του 
(χωρίς προσκολλητικό) και δίνει βελτιωµένα 
αποτελέσµατα σε όψιµες εφαρµογές και σε 
δύσκολα ζιζάνια, όπως Λουβουδιά, Μουχρί-
τσα, Σετάρια κ.ά.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΡΙΧΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2018 Η BASF 
> Το νέο σύστηµα Clearfi eld® Plus περιλαµβάνει γενετικά βελτιωµένα υβρίδια 
µε µεγαλύτερες αποδόσεις και το πιο αποτελεσµατικό ζιζανιοκτόνο Pulsar Plus 

20 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Tρόπους για ανάπτυξη της καλλιέργειας 
του ηλίανθου στην Ελλάδα, αναζήτησε 

η εκδήλωση που οργάνωσε στις 28 
Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη, η BASF 

Ελλάς, υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ.

ΕΒΡΟΣ
43.700
ΕΚΤΑΡΙΑ

54,63%

ΣΕΡΡΕΣ
13.040
ΕΚΤΑΡΙΑ

16,30%

∆ΡΑΜΑ
6.080
ΕΚΤΑΡΙΑ

7,60%

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.190
ΕΚΤΑΡΙΑ

2,74%

ΞΑΝΘΗ
7.150
ΕΚΤΑΡΙΑ

8,94%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.840
ΕΚΤΑΡΙΑ

9,80%

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

Πηγή: ΟΣ∆Ε
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Το έντοµο Tuta Absoluta είναι ένας 
πολύ σηµαντικός και επιζήµιος εχθρός 
στην καλλιέργεια της ντοµάτας, 
προσβάλλοντας, κυρίως, φύλλα και 
καρπούς του φυτού. Στην Ευρώπη 
καταγράφηκε στα τέλη του 2006 στην 
Ισπανία και έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλες 
της χώρες της Μεσογείου. 

®ΟΜΠΡΕΛΑ° ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
Η ΝΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TUTA ABSOLUTA
> Την ανθεκτικότητα που έχει αναπτύξει το έντοµο και τις πολλές γενεές που εµφανίζει σε µία καλλιεργητική  
περίοδο καλούνται να αντιµετωπίσουν το επόµενο διάστηµα οι παραγωγοί τόσο στην ύπαιθρο όσο και στο θερµοκήπιο  

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Μόνιµος «πονοκέφαλος» για τους 
παραγωγούς ντοµάτας έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια η Tuta Absoluta, 
προκαλώντας άλλοτε µεγαλύτερες και 
άλλοτε µικρότερες ζηµιές, ανάλογα 
µε τη χρονιά και τις κλιµατολογικές 
συνθήκες, που επικρατούν. Ωστόσο, 
η αντιµετώπιση ενός τόσο δύσκολου 
εντοµολογικού προβλήµατος, 
όπως η Tuta Absoluta, απαιτεί ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα προστασίας, 
που συνδυάζει τεχνικά µέτρα όπως 
δίκτυα και παγίδες παρακολούθησης, 

καθώς και χρήση κατάλληλων 
προϊόντων φυτοπροστασίας µε 
εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό 
τρόπο δράσης. Σηµειωτέον ότι η 
ανθεκτικότητα που έχει αναπτύξει 
το έντοµο σε διάφορα εντοµοκτόνα 
που έχουν χρησιµοποιηθεί, καθώς 
και οι πολλές γενεές που εµφανίζει 
ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τα 
βασικά ζητήµατα, που καλούνται να 
αντιµετωπίσουν οι παραγωγοί. 
Το έντοµο Tuta Absoluta είναι ένας 
πολύ σηµαντικός και επιζήµιος εχθρός 
στην καλλιέργεια της ντοµάτας, 
προσβάλλοντας, κυρίως, φύλλα και 

καρπούς του φυτού. Στην Ευρώπη 
καταγράφηκε στα τέλη του 2006 στην 
Ισπανία και έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλες 
της χώρες της Μεσογείου. Στην Ελλάδα 
καταγράφηκε πρώτη φορά το 2009 και 
η ένταση προσβολής κάθε χρόνο γίνεται 
όλο και πιο έντονη.
Ο βιολογικός κύκλος του λεπιδοπτέρου 
έχει 7 στάδια ανάπτυξης, τα εξής:
● Αυγά: Υπέργεια, πάνω στο φυτό
● 4 προνυµφικά στάδια: Βρίσκονται 
υπέργεια, πάνω στο φυτό
● Pupa: Ως επί το πλείστον στο έδαφος
● Ακµαία: Βρίσκονται στα υπέργεια 
µέρη.
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Όταν είναι σε έξαρση η Tuta Absoluta, 
η καταστροφή στις καλλιέργειες της 
ντοµάτας µπορεί να αγγίξει και το 80%.

Ζηµιές στα φυτά προκαλούνται µονό από 
τις προνύµφες σε όλα τα υπέργεια µέρη. 
Στα φύλλα η ζηµιά είναι έµµεση, αφού 
µειώνουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα 
του φυτού και οι πληγές αποτελούν πηγές 
εισόδου για προσβολές µυκήτων. Η άµεση 
οικονοµική ζηµιά οφείλεται σε προσβολή 
στους καρπούς, όπου η προνύµφη 
εισέρχεται από τη βάση του κάλυκα και 
θρέφεται στο εσωτερικό. Οι παραγόµενοι 
καρποί δεν είναι εµπορεύσιµοι, ενώ και 
η καταπολέµηση των προνυµφών είναι 
πολύ δύσκολη. 

Προστασία και πρόληψη
Η προστασία της καλλιέργειας από την 
Tuta Absoluta βασίζεται σε τεχνικές 
µεθόδους πρόληψης όπως οι παρακάτω:
● Καλό κλείσιµο των ανοιγµάτων του 
θερµοκηπίου (παράθυρα και αερισµός 

οροφής) µε ειδικό εντοµοστεγές δίχτυ.
● Εγκατάσταση προθαλάµου µε διπλές 
πόρτες στα θερµοκήπια.
● Καταστροφή των ζιζανίων στον 
περιβάλλοντα χώρο.
● Χρήση υγειών σποροφύτων 
(φυτωριακό υλικό µε φυτοϋγειονοµικό 
διαβατήριο).
● Αποφυγή φύτευσης δεύτερης 
ευπαθούς καλλιέργειας σε θερµοκήπιο 
που προϋπήρχε προσβεβληµένη 
καλλιέργεια.
Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση της 
καλλιέργειας για παρουσία του εντόµου µε 
χρήση φερορµονικών παγίδων και µε την 
εµφάνιση συµπτωµάτων στα φυτά.
Στην περίπτωση συµπτωµάτων 
προσβολής απαιτούνται εξειδικευµένα 
φυτοπροστατευτικά µε εναλλαγή 
ψεκασµών.
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ΓΕΝΕΕΣ
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA

4 ΣΤΑ∆ΙΑ
ΠΡΟΝΥΜΦΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
10-12 30-35

ΩΑ 
ΗΜΕΡΕΣ 
3-6

ΗΜΕΡΕΣ
ΧΡΥΣΑΛΛΙ∆Α ΓΕΝΝΟΥΝ

ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ

ΗΜΕΡΕΣ 
11-19 6-10

ΑΥΓΑ
260
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Έναν πλήρη οδηγό καταπολέµησης της 
Tuta Absoluta, στον οποίο παρουσιάζονται 
τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που 
έγιναν σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, µαζί µε δύο νέα πολύτιµα όπλα 
φυτοπροστασίας, προσφέρει η Syngenta 
στον Έλληνα παραγωγό ντοµάτας, 
υπαίθριας και θερµοκηπιακής. Πρόκειται 
για τα σκευάσµατα Affi  rm και Voliam 
Targo, τα οποία, σύµφωνα µε τον Κώστα 
Οικονοµίδη, ∆ιευθυντή Marketing της 
Syngenta Hellas, στη σχετική εκδήλωση 
παρουσίασης που έλαβε χώρα στο 
Ηράκλειο Κρήτης «αποτελούν τον βασικό 
πυλώνα στην καταπολέµηση της Tuta 
Absoluta, ενός προβλήµατος που µαστίζει 
την εν λόγω καλλιέργεια». 
«Η αντιµετώπιση δύσκολων εντοµολογικών 
προβληµάτων σαν την Tuta δεν είναι 
εύκολη υπόθεση και απαιτούν ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα προστασίας. 
Αυτή τη στιγµή είµαστε σε θέση να πούµε 
ότι τα Affi  rm και Voliam Targo αποτελούν 
δύο από τις αποτελεσµατικότερες 
δραστικές για την προστασία από την Tuta 
και επιπλέον ότι ο πειραµατισµός που 
έχει γίνει έδειξε ότι δεν παρουσιάζουν 
ανθεκτικότητα» προσέθεσε ο κ. Οικονοµίδης 
και συµπλήρωσε: «Τα ίδια πειράµατα 

αποδεικνύουν ότι το δίδυµο Affi  rm-Voliam 
Targo αποτελούν απαραίτητο κοµµάτι 
του συνιστώµενου φυτοπροστατευτικού 
προγράµµατος για τον παραγωγό ντοµάτας, 
αρκεί να τηρείται η εναλλαγή ψεκασµών µε 
σκευάσµατα διαφορετικού τρόπου δράσης».

Σε έξαρση, η ζηµιά στην παραγωγή 
µπορεί να φθάσει το 80%
«Σκοπός είναι να έχουµε µία καλύτερη 
και επί µακρόν αποτελεσµατικότητα. 
Θέλουµε να τονίσουµε ότι ο παραγωγός 
και ο γεωπόνος πρέπει να χρησιµοποιούν 
τα προϊόντα φυτοπροστασίας µε ορθό 
τρόπο, δηλαδή εναλλαγή σκευασµάτων 
µε διαφορετικό τρόπο δράσης. Έχουµε 
κάνει την πρότασή µας βάση του 
προγράµµατος φυτοπροστασίας αλλά και 
την πρόληψη, παίρνοντας τεχνικά µέτρα 
προστασίας, όπως είναι τα δίκτυα και οι 
παγίδες παρακολούθησης. Πρόκειται 
στην ουσία για µία οµπρέλα προστασίας 
της καλλιέργειας, µέσα στην οποία 
εντάσσονται και τα δικά µας προϊόντα», 
εξηγεί ο Campaign Manager Κηπευτικών 
της Syngenta Hellas, Μανώλης 
∆εληµπαλταδάκης. Ο ίδιος αναφέρει πως 
όταν είναι σε έξαρση η Tuta, η καταστροφή 
µπορεί να αγγίξει και το 80%.

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΜΕ ΟΠΛΑ ΤΑ AFFIRM ΚΑΙ VOLIAM TARGO  

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο διευθύνων σύµβουλος της Syngenta 
Hellas, Γιώργος Ποντίκας, 

▲

Πρόβληµα η υπερδοσολόγηση 

Όταν ένας παραγωγός βρίσκει µία λύση που 
θεωρεί πολύ αποτελεσµατική, αισθάνεται 
ασφάλεια και τη χρησιµοποιεί συνεχώς 
προκειµένου να µην ξεφύγει από µια 
πεπατηµένη, ανέφερε στην εκδήλωση της 
Syngenta ο ερευνητής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
Μανώλης Ροδιτάκης, καταγράφοντας τα λάθη 
που γίνονται. «Αυτό οδηγεί στη µονοδιάστατη 
φυτοπροστασία και σε άλλα προβλήµατα, 
όπως είναι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Το 

σκεύασµα, σταδιακά, επειδή χρησιµοποιείται 
ξανά και ξανά, «χτυπάει» από τον πληθυσµό 
άτοµα που έχουν µια ιδιότητα, να µην 
πεθαίνουν όταν εκτεθούν σε αυτό. Αυτή 
η ιδιότητα γυρνάει µπούµερανγκ για τον 
παραγωγό που θεωρεί ότι δεν δουλεύει το 
σκεύασµα ενώ, στην ουσία, έχει προκαλέσει ο 
ίδιος το πρόβληµα», αναφέρει ο κ. Ροδιτάκης. 
Ένα σύνηθες λάθος τέλος αποτελεί η 
υπερδοσολόγηση που επιτείνει το πρόβληµα 
και σπρώχνει την κατάσταση στον γκρεµό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

O ερευνητής 
του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, 
Μανώλης 
Ροδιτάκης.
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ΥΠΟΥΛΗ Η ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ
ΣΕ ΑΓΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
>  Απαραίτητος ο ψεκασµός τις τελευταίες εβδοµάδες πριν τη συγκοµιδή

Έναν σηµαντικό εχθρό της πατάτας όχι 
µόνο στον αγρό αλλά και στην αποθήκη, 
όπου συχνά προκαλεί σηµαντικές ζηµιές, 
αποτελεί η φθοριµαία. Η πτήση του εντόµου 
έχει ξεκινήσει από τα µέσα Απριλίου, µε 
τον µεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται στα 
χωράφια που πλησιάζουν τη συγκοµιδή, 
τονίζουν οι γεωπόνοι των κατά τόπους 
∆ιευθύνσεων. Οι προνύµφες του εντόµου 
κάνουν στοές στα φύλλα, στους  µίσχους, 
στους βλαστούς και στους κονδύλους 
συνεχίζοντας την προσβολή και µετά τη 
συγκοµιδή µέσα στην αποθήκη, αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων.
Σε όσα πατατοχώραφα έχει εντοπιστεί το 
έντοµο, οι ειδικοί συστήνουν αποµάκρυνση 
όλων των κονδύλων από τον αγρό κατά τη 
συγκοµιδή και επεµβάσεις µε κατάλληλα 
εντοµοκτόνα τις τελευταίες εβδοµάδες 
πριν τη συγκοµιδή. Ωστόσο επειδή είναι 
πιθανό να επιβιώσει από τους ψεκασµούς 
ένα σηµαντικό ποσοστό των εντόµων, 
οι γεωπόνοι συστήνουν και περαιτέρω 

µέτρα καταπολέµησης, εφόσον εντοπισθεί 
προσβολή κονδύλων, που αφορούν τα εξής:

Α. Καταπολέµηση στον αγρό
• Ψεκασµός σε καλλιέργειες που έχουν 
ακόµη φιλική επιφάνεια µε εντοµοκτόνα 
µικρής υπολειµµατικής διάρκειας
• Αν ο παραγωγός προχωρήσει σε κάψιµο 
του χωραφιού, να γίνει µετά τον ψεκασµό
• Τα αγροτεµάχια δεν πρέπει να µένουν 
απότιστα κατά τη διάρκεια του καψίµατος, 
ώστε να αποφεύγονται ρωγµές στο έδαφος.

Β. Αντιµετώπιση στις αποθήκες
• Καλός καθαρισµός της αποθήκης από 
υπολείµµατα προηγούµενων χρήσεων
• Κλείσιµο των ανοιγµάτων των 
αποθηκευτικών χώρων (παράθυρα, πόρτες, 
φεγγίτες κ.λ.π.) µε πυκνή σήτα, για την 
παρεµπόδιση εισόδου της πεταλούδας.

Γ. Κατά την αποθήκευση της πατάτας
• ∆ιαλογή και αποθήκευση των υγιών µόνο 
κονδύλων, για την αποφυγή µεταφοράς του 
εντόµου στους αποθηκευτικούς χώρους.

▲

Καλλιεργητικά µέτρα

• Επιµελής αποµάκρυνση υπολειµµάτων 
της καλλιέργειας (στελεχών και µη 
εµπορεύσιµων κονδύλων) από τους 
αγρούς και τις αποθήκες και παράχωµα 
αυτών αµέσως µετά τη συγκοµιδή σε 
βάθος τουλάχιστον 5 εκ.
• Αποµάκρυνση αυτοφυών σολανωδών
• Βαθύ όργωµα και καλό παράχωµα των 
υπολειµµάτων της καλλιέργειας 
• Ρηχή φύτευση σε φαρδύ και ψηλό 
σαµάρι (για αποφυγή δηµιουργίας 
επιφανειακών κονδύλων)
•Τακτικά ποτίσµατα και αποφυγή 
δηµιουργίας ρωγµών στο έδαφος.

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗ

ΒΑΘΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

28-35 εκ.

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ

10-18 εκ.

100

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
70-75 εκ.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
30-40 εκ.

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

35-55 εκ.

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ

200-230
ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

35-60  εκ.

ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ

230-250
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ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Η διαρκής παρακολούθηση του 
αµπελώνα και ο σωστός χρονικός 
προσδιορισµός της επέµβασης, είναι τα 
βασικά «κλειδιά» για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση της ευδεµίδας και του 
ψευδόκκοκου, των κυριότερων εχθρών 
της αµπέλου. Αυτό προκύπτει από τα 
όσα ανέφερε ο Στέφανος Ανδρεάδης 
διδάκτορας Εντοµολογίας του Pennsylvania 
State University, βασικός οµιλητής της 
ενηµερωτικής ηµερίδας για το εγχώριο 
επιτραπέζιο σταφύλι που οργάνωσε πρόσφατα 
το τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, 
στην Ελευθερούπολη Καβάλας. 
Κατά τον ίδιο, «ό,τι ψεκασµούς κι αν κάνουµε, 
αν είναι άκαιροι και άσκοποι, δεν πρόκειται 
να µας δώσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Αντιθέτως, µε την παρακολούθηση του 
πληθυσµού και µε τον προσδιορισµό του 
κατάλληλου χρόνου της επέµβασης, τα 
αποτελέσµατα θα είναι αποδοτικά, χωρίς 
περιττές χρήσεις και επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος». 
Αναφερόµενος ειδικότερα στην ευδεµίδα 
ο οµιλητής επεσήµανε ότι καινούριες 
τεχνολογίες προσπαθούν να κάνουν την 
εµφάνισή τους, όπως οι βιοτεχνολογικές και 
ιδίως η µέθοδος της παρεµπόδισης σύζευξης, 
µε στόχο να έχουµε πιο φιλικές διαχειρίσεις σε 
σχέση µε το περιβάλλον. 

Περιοριστικοί παράγοντες
«Έχουν γίνει αρκετές δοκιµές σε σχέση µε 
την παρεµπόδιση σύζευξης και έχουν βρεθεί 

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΣΤΡΜ  
ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ
> Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου στο επιτραπέζιο σταφύλι  
είναι µεγαλύτερη σε ελεγχόµενη προσβολή της ευδεµίδας
> Για τον ψευδόκκοκο βρίσκεται ακόµη σε πειραµατικό στάδιο
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ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, αλλά 
υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες» 
τόνισε ο δρ Ανδρεάδης, εξηγώντας πως 
ένας παραγωγός µε 5-10 στρέµµατα δεν 
µπορεί να εφαρµόσει τη συγκεκριµένη 
µέθοδο ενώ απαραίτητο είναι να υπάρχει 
και συνεργασία µε τους γειτονικούς 
αγρούς, ώστε να αποφεύγεται η 
εισαγωγή της ευδεµίδας από πληµµελώς 
φροντισµένα διπλανά χωράφια.
Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, 
σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι µεγαλύτερη 
όταν ο πληθυσµός της ευδεµίδας είναι 
σε µια ελεγχόµενη κατάσταση, ενώ 
όταν υπάρχει εκτεταµένη προσβολή, 
ενδείκνυται η ολοκληρωµένη 
καταπολέµηση, µε εφαρµογή κάποιων 
ψεκασµών για µια περίοδο 2-3 ετών, για 
να µειωθεί η πίεση που ασκείται από τον 
εχθρό στη φυτεία.

Έχει βρεθεί η φεροµόνη
και για τον ψευδόκοκκο
Με παρόµοιες µεθόδους, κατά τον δρ 
Ανδρεάδη, µπορεί να καταπολεµηθεί 
και ο ψευδόκοκκος, ο οποίος από 
δευτερεύων εχθρός έχει µετατραπεί 
σε πρωτεύοντα. Η παρεµπόδιση 
σύζευξης πάντως στην περίπτωση 
του ψευδόκκοκου είναι ακόµη σε 
πειραµατική φάση. «Έχει βρεθεί η 
σχετική φεροµόνη και δίνει αρκετά 
καλά αποτελέσµατα. Και πάλι όµως 
χρειάζεται παρακολούθηση του 

πληθυσµού», είπε  και πρόσθεσε πως 
«στον ψευδόκκοκο µπορούµε να 
κάνουµε και έναν χειµερινό ψεκασµό µε 
κάποιο παραφινέλαιο».

Ολική απώλεια παραγωγής 
από τον βοτρύτη
Σε σχέση µε τη ζηµιά που µπορεί να 
επιφέρει στο αµπέλι η ευδεµίδα, πέραν της 
άµεσης καταστροφής που προκαλείται από 
την προνύµφη, προκύπτουν και έµµεσες, 
όπως είναι η ανάπτυξη του βοτρύτη που 
µπορεί να οδηγήσει ακόµη και σε ολική 
απώλεια παραγωγής. Το ίδιο µπορεί να 
συµβεί και µε τον ψευδόκοκκο, ο οποίος 
«έχει πολύ µεγάλο δυναµικό ωοτοκίας 
και ο πληθυσµός του αυξάνεται µε 
γεωµετρικούς ρυθµούς, προσβάλλοντας 
καρπούς, φύλλα, κληµατίδες και πρέµνα, 
σε σηµείο να µην αξίζει τον κόπο να µπει ο 
παραγωγός να το µαζέψει».

> Για να ανταποκριθεί 
η ελληνική αγορά 
στις προκλήσεις 
της αγοράς και να 
παραµείνουν τα 
επιτραπέζια σταφύλια 
στις κορυφαίες 
αγορές του 
εξωτερικού θα πρέπει 
να διερευνηθούν 
οι παράγοντες 
που συντελούν 
στη µείωση των 
υπολειµµάτων σε 
επίπεδο αγρού αλλά 
και µετασυλλεκτικά.

▲

ΣΤΙΣ ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ 
ΧΤΥΠΑ ΤΩΡΑ 
Ο ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ  
∆ευτερογενείς µολύνσεις σε αµπέλια της 
πρώιµης και µεσοπρώιµης ζώνης από 
περονόσπορο και ωίδιο καταγράφουν 
οι παρατηρήσεις των γεωπόνων. Όσον 
αφορά τον περονόσπορο, έχει εκδηλωθεί 
ήδη σε αρκετά ακαλλιέργητα αµπέλια και 
συντηρείται σε πολλές θέσεις που δεν 
γίνονται εύκολα αντιληπτές. Οι ειδικοί 
συστήνουν αµέσως ψεκασµό, γιατί την 
εποχή αυτή µπορεί να χτυπήσει κατευθείαν 
στις ταξιανθίες. Μελλοντικές βροχές πρέπει 
να βρίσκουν τα αµπέλια καλυµµένα, 
δεδοµένου ότι οι δροσιές της περιόδου 
αποτελούν σοβαρό επιδηµιολογικό 
παράγοντα στις τοποθεσίες που έχει 
ήδη εµφανιστεί. Στο µεσοδιάστηµα των 
ψεκασµών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
η γρήγορη αύξηση του µήκους της 
βλάστησης την περίοδο αυτή. Την ίδια 
ώρα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την 
εξάπλωση του µύκητα του ωίδιου και 
τα βλαστικά στάδια που ακολουθούν 
είναι πολύ ευαίσθητα σε προσβολές. Οι 
ειδικοί συνιστούν στους καλλιεργητές να 
συνεχίσουν την προστασία.
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥ∆ΕΜΙ∆ΑΣ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ1ος

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ 

ΤΑ ΑΝΘΗ

ΨΕΚΑΣΜΟΣ2ος
ΨΕΚΑΣΜΟΣ3ος

ΟΤΑΝ ΟΙ ΡΑΓΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΙΖΕΛΙΟΥ, 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΥΑΛΙΣΜΑ 

(ΠΕΡΚΑΣΜΟ) ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ

ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΩΡΙΜΑΣΗ, 
∆ΗΛΑ∆Η ΟΤΑΝ ΟΙ ΡΑΓΕΣ 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΧΡΩΜΑ
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Η τοποθέτηση εξα-
τµιστήρων πρέπει να 
γίνεται µε την έναρξη 
των συλλήψεων στις 
παγίδες.

Για τα δύο πρώτα 
χρόνια εφαρµογής 
της µεθόδου Κοµ-

φουζιου επιτρέπονται 
οι ψεκασµοί χηµικής 

καταπολέµησης.

Ο χρόνος ανανέωσης των εξατµιστήρων 
εξαρτάται από το είδος του εντόµου-στόχου, 
το είδος της συνθετικής φεροµόνης, τον τύ-

πο του εξατµιστήρα, την περιοχή και την 
εποχή της εφαρµογής.

ΜΕΧΡΙ ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 
ΟΣ∆Ε ΕΧΟΥΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ 
ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ 
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
> Συνδυαστικά µε ψεκασµούς για τα 
δύο πρώτα έτη, η ενίσχυση 38.7 ευρώ 
ανά στρέµµα για να ακολουθήσουν τη 
µέθοδο παρεµπόδισης σύζευξης στο 
ροδάκινο οι παραγωγοί. Τα υπόλοιπα 
τρία έτη απαγορεύονται οι ψεκασµοί 
και το πριµ ανεβαίνει στα 45,4 ευρώ.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

Ψεκασµούς µε µεικτές φεροµόνες 
και χρήση εντοµοκτόνων όταν χρειαστεί, 
συνθέτουν τη µέθοδο Κοµφούζιο για την 
αντιµετώπιση καρπόκαψας, ανάρσιας και 
φυλλοδέτη στο ροδάκινο. Μάλιστα για 
την πενταετία 2017-2021 προβλέπεται 
ετήσια ενίσχυση για όσους ακολουθούν 
την παραπάνω µέθοδο, µέσω του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Μέτρο 10.1.8 «Εφαρµογή της 
µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 
µικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». 
Οι αγρότες, θα πρέπει µέσω του ΟΣ∆Ε 

του 2017 να συµπληρώσουν τον κωδικό 
παράλληλης δράσης στα αγροτεµάχιά τους 
µε τις ροδακινιές ώστε να µπορέσουν να 
κάνουν αίτηση µόλις εκδοθεί η σχετική 
πρόσκληση. Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται 
στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για 
τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής και στα 
45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα 
τελευταία τρία έτη εφαρµογής, στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος συναλλαγής 
(αµοιβή επιβλέποντα γεωπόνου) που 
ανέρχεται σε 1,4 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως. ∆ικαιούχοι σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
(1522/Β’/2017) της δράσης (µένει πλέον 
να ανοίξει η πρόσκληση που αναµένεται 
µέσα στο µήνα) µπορούν να κριθούν 

ΡΟ∆ΑΚΙΝO
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γεωργοί, φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή 
οµάδες αυτών. 

Βήµατα εφαρµογής της µεθόδου
Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Παναγιώτη 
Μυλωνά, ερευνητή του Μπενάκειου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ο αγρότης 
για να ακολουθήσει τη µέθοδο σεξουαλικής 
σύγχυσης µικρολεπιδόπτερων (Κοµφούζιο) 
κάνει τα εξής βήµατα:
● Τοποθέτηση φεροµονικών παγίδων 
νωρίς, γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου.
● Τοποθέτηση εξατµιστήρων µε την έναρξη 
των συλλήψεων στις παγίδες.
● Χρήση φεροµονικών παγίδων για τον 
έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της 

µεθόδου. Η επέκταση της µεθόδου στην 
ευρύτερη περιοχή (σε εκτάσεις µε άλλους 
ξενιστές) ενισχύει την αποτελεσµατικότητα, 
ενώ η εφαρµογή της γίνεται σε 50-60 µέτρα 
περιφερειακά των ροδακινιών.
Σύµφωνα µε την εταιρεία Anthesis, η 
µέθοδος παρεµπόδισης της σύζευξης 
«εκµεταλλεύεται» τη φυσική αντίδραση 
των αρσενικών στο κάλεσµα των θηλυκών 
εντόµων µε την εισαγωγή µιας συνθετικής 
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 δε γεννούν 
γονιµοποιηµένα αυγά και έτσι σταδιακά ο 

πληθυσµός του εντόµου µειώνεται αισθητά. 
Η διασπορά της συνθετικής φεροµόνης 
γίνεται από δοχεία/εξατµιστήρες τα οποία 
είναι εµποτισµένα µε τη φεροµόνη και την 
εξατµίζουν σε µεγάλες ποσότητες.
Η επιλογή του τύπου του εξατµιστήρα 
παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία 
της µεθόδου. Εάν η απελευθέρωση 
της φεροµόνης από τους εξατµιστήρες 
είναι πολύ αργή τότε η συγκέντρωσή 
της στην ατµόσφαιρα θα είναι χαµηλή 
ώστε να εµποδίσει τα αρσενικά άτοµα να 
συναντήσουν τα θηλυκά. Από την άλλη, αν 
η απελευθέρωση της φεροµόνης γίνεται 
πολύ γρήγορα, ο έλεγχος του πληθυσµού 
δε µπορεί να διαρκέσει για όσο διάστηµα 
απαιτείται. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
εξατµιστήρων µε πιο κοινούς αυτούς από 
καουτσούκ ή πλαστική ύλη. Ο χρόνος 
ανανέωσης των εξατµιστήρων εξαρτάται 
από το είδος του εντόµου-στόχου, το είδος 
της συνθετικής φεροµόνης, τον τύπο του 
εξατµιστήρα, την περιοχή και την εποχή 
της εφαρµογής. Εκτός από τον τύπο του 
εξατµιστήρα η επιτυχία της µεθόδου 
βασίζεται και στη συχνή παρακολούθηση 
του πληθυσµού του εντόµου-στόχου καθ’ 
όλη την καλλιεργητική περίοδο ώστε εάν 
απαιτηθεί να γίνει και χηµική καταπολέµηση 
του εχθρού. Η εκτίµηση του πληθυσµού 
γίνετε µε την τοποθέτηση τροφικών ή 
φεροµονικών παγίδων παρακολούθησης.

Σχέδιο Εφαρµογής για δικαιούχους
Όσοι µπουν τελικά στην πρόσκληση του 
Κοµφούζιο, θα πρέπει να διαθέτουν και 
να εφαρµόζουν Σχέδιο Εφαρµογής της 
δράσης στην ενταγµένη εκµετάλλευση, 
το οποίο περιλαµβάνει το σχεδιασµό της 
εγκατάστασης των ατµιστήρων και των 
παγίδων παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της δράσης (δηλαδή όλη την 
πενταετία των δεσµεύσεων), το Σχέδιο 
Εφαρµογής αναθεωρείται, λαµβάνοντας 
υπόψη δεδοµένα όπως η καταγραφή των 
συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης 
και οι µετρήσεις του ποσοστού προσβολής 
σε φύλλα και βλαστούς από τα έντοµα – 
στόχους, και περιγράφει µέτρα πρόληψης 
και αντιµετώπισης των πληθυσµών των 
τριών µικρολεπιδοπτέρων στα ενταγµένα 
αγροτεµάχια. 

Η ενίσχυση 
είναι πενταε-
τίας και 
εντάσσεται 
στα πλαίσια 
των Προ-
γραµµάτων 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

38,7
ευρώ /στρέµµα

ευρώ /στρέµµα
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΜΟΙΒΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ2για τα

πρώτα έτη 
εφαρµογής 

45,4
ευρώ /στρέµµα

3για τα
τελευταία έτη 
εφαρµογής 

1,4

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Συνδυαστική διαχείριση της φυτείας, µέ-
σα από την εφαρµογή αγρονοµικών και φυ-
τοπροστατευτικών µέτρων, είναι ικανή να ορ-
θώσει αποτελεσµατικό «τείχος» προστασί-
ας έναντι του βακτηρίου PSA της ακτινιδιάς, 
που έχει προκαλέσει εκτεταµένες καταστρο-
φές στην καλλιέργεια του προϊόντος διεθνώς 
και απειλεί όλο και περισσότερο την παραγω-
γή και στην Ελλάδα. Μάλιστα, κατά τη φετινή 
καλλιεργητική σεζόν υπάρχουν αυξηµένες α-
ναφορές ότι στα παραγωγικά κέντρα ακτινιδί-
ου της χώρας φυτείες εµφανίζουν συµπτώ-
µατα πολλαπλάσιων προσβολών από το επι-
κίνδυνο µολυσµατικό βακτήριο, σε σχέση µε 
τα προηγούµενα χρόνια, γεγονός που, έως έ-
να βαθµό, οφείλονται και στο βαρύ φετινό χει-
µώνα, που δηµιούργησε ευνοϊκό περιβάλλον 
για την ανάπτυξη του PSA, καθώς ταλαιπώ-
ρησε τα δέντρα και τα κατέστησε ευάλωτα.
Οι επισηµάνσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της 
ηµερίδας για την προστασία του ακτινιδίου 

από το βακτήριο PSA, που οργανώθηκε 
πρόσφατα από τη Syngenta Hellas στη 
Θεσσαλονίκη, όπου και παρουσιάστηκε το 
σκεύασµα «Bion 50WG», το οποίο, όπως 
επισηµάνθηκε, είναι ένα προϊόν αναφοράς 
που µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα.
Η σοβαρότητα της ασθένειας προκύπτει από 
την ταχύτητα µε την οποία καταστρέφεται το 
φυτό όσο και µε τον ευρύ τρόπο µόλυνσης 
και διασποράς του, δεδοµένου ότι µπορεί 
να διασπαρεί σε µικρές αποστάσεις µε τη 
βροχή, τον αέρα, τα έντοµα και σε µεγάλες 
αποστάσεις µε µολυσµένο φυτικό υλικό και 
κυρίως µε τον άνθρωπο και τα καλλιεργητικά 
εργαλεία (π.χ. κλαδευτήρια). Εισέρχεται στο 
φυτό είτε από τα φύλλα (π.χ. από τα στοµάτια 
διαπνοής ή από τριβή µολυσµένων φύλλων 
µε υγιή) ή από τοµές κλαδέµατος και ουλές.
Προσεκτικό κλάδεµα και αποµάκρυνση των 
µολυσµένων κλαδιών συνέστησε στους 
καλλιεργητές η Loredana Antoniacci, Servizio 
Fitosanitario Regionale Emilia Romagna, 
από την Ιταλία, ενώ υπογράµµισε την ανάγκη 
διαχείρισης του βακτηρίου στα φυτώρια.

ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΤΕΙΧΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ PSA ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΕΣ
> Ο φετινός βαρύς χειµώνας έκανε τα δέντρα πιο ευάλωτα  
και δηµιούργησε ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του βακτηρίου 

▲

Εργαλείο το 120 ηµερών  
Bion 50 WG της Syngenta

«Το Bion 50WG είναι εργαλείο διαχείρισης 
της ασθένειας και προτείνεται σε παγκόσµιο 
επίπεδο από τους πιο σηµαντικούς 
παραγωγικούς φορείς του ακτινιδίου», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος 
Μυτιλέκας, Campaign Manager SPEC 
crops Mediterranean South, της Syngenta 
Hellas. Όπως είπε, το προϊόν κυκλοφορεί 
στη χώρα µας από 25 Φεβρουαρίου µέχρι 
25 Ιουνίου, µε έγκριση 120 ηµερών, µόνο 
για το ακτινίδιο, ενώ η εφαρµογή γίνεται µε 
δόση 20 γραµµαρίων ανά στρέµµα και µε 
ψεκασµό στα φυλλώµατα της ακτινιδιάς, 
σε πρόγραµµα εναλλακτικά µε επεµβάσεις 
χαλκού. Από την πλευρά του, ο Stefano 
Venieri, Technical & Sustainable Agriculture 
Expert από τη Syngenta Ιταλίας τόνισε ότι 
το Bion 50WG για τη γείτονα χώρα είναι ένα 
προϊόν που προστατεύει πολλές καλλιέργειες 
από τα µολυσµατικά βακτήρια.
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ΜΕ ΑΞΙΑ 7 ∆ΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΕΣ 
ΜΟΛΙΣ 650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟ∆ΩΡΗ
«Στο 1,5 δις οπωροκηπευτικά και λαχανικά, περίπου στα 2,1 δις το λάδι, 800 εκατ. τα σιτηρά, 600 το 
βαµβάκι και γύρω στα 450-500 εκατ. είναι το αµπέλι και το κρασί. Αυτή είναι η ελληνική γεωργία συν 
την ευρωπαϊκή στήριξη», αναφέρει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στην ειδική έκδοση Φυτοπρο
στασία & Θρέψη, ο πρόεδρος της Άλφα Γεωργικά Εφόδια, Βασίλης Παΐσιος. Σύµφωνα µε τον ίδιο και µε 
βάση την 25ετή πείρα του στο τιµόνι µίας από τις µεγαλύτερες εταιρείες αγροτικών εφοδίων της ελλη
νικής αγοράς, ένα από τα βασικά στοιχεία σήµερα του κλάδου είναι ότι η έρευνα έχει πλέον καµφθεί και 
τα τελευταία χρόνια λίγες εταιρείες έχουν φέρει «νέα χηµεία». Πάντοτε υπέρ των απλών και καθαρών 
σχέσεων στον επιχειρηµατικό τοµέα, ο  Βασίλης Παΐσιος οµολογεί ότι πάλεψε πολύ, για να κρατήσει την 
πλειοψηφία των µετοχών σε ελληνικά χέρια µετά τον κυκεώνα των συγχωνεύσεων, που έχει αλλάξει 
το τοπίο στη διεθνή σκηνή. Αλλά, όπως ο ίδιος σηµειώνει, τίποτε δεν θα ήταν ίδιο, χωρίς την στιβαρή 
παρουσία ενός εξαίρετου τεχνικού συµβούλου, της δικής του... Μάρθας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

■  Θα µπορούσαµε να πούµε, κύριε Παΐσιε, ότι στις 
επιχειρήσεις 25 χρόνια δεν είναι πολλά για έναν 
όµιλο του µεγέθους της ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια 
µε δεκάδες αντιπροσωπεύσεις και τεράστιο τζίρο. 
Λίγοι έχουν κάνει µέσα σε τόσο χρόνο τόσα πολλά, 
µε αυτή την έννοια.

ΛΙΓΟΙ ΕΧΟΥΝ κάνει τόσα πολλά αλλά είναι και άλλοι που 
έχουν κάνει πολύ περισσότερα σε 25 χρόνια. Είναι όµως µία 
καλή κατάσταση, δεν µπορώ να το αρνηθώ και για τον κλάδο 
που επέλεξα, λόγω και πανεπιστηµιακών σπουδών και εν 
συνεχεία των οικονοµικών.
■  Ποιο ήταν, κατά τη γνώµη σας, το κοµβικό σηµείο 

σε αυτή τη σταδιοδροµία των 25 ετών;
ΗΤΑΝ µία σειρά από σηµεία.  Το πρώτο ήταν ότι 
αποφάσισα να κάνω εταιρεία δική µου.  Το δεύτερο ήταν η 
συνεργασία που µου πρότεινε τότε η Makhteshim Agan, 
µία εταιρεία παραγωγής πρώτων υλών, µε γνώσεις στη 
γεωργία και µε γνώσεις στη χηµική καταπολέµηση των 
φυτονόσων τότε, η οποία εξελίχθηκε εν συνεχεία.  Ένα 

τρίτο κοµβικό σηµείο ήταν η απόφασή µου να ιδρύσω 
µία µονάδα παραγωγής, συσκευασίας και ένα κέντρο 
διανοµής µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα αυτό, 
το οποίο το ολοκλήρωσα το 1991-1992, αλλά ακόµα 
προχωρά και συνεχίζεται. Μία άλλη σηµαντική απόφασή 
µου ήταν ότι µετά από τη φυτοπροστασία ασχολήθηκα 
µε τον τοµέα των λιπασµάτων και τον τοµέα του 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 
■  Μπορείτε να δώσετε µία σαφέστερη 

εικόνα πώς έχει σήµερα η σχέση της 
ΑΛΦΑ µε την Adama, που είναι η 
συνέχεια της Makhteshim Agan, 
αλλά και µε την ChemChina στην 
οποία έχει περιέλθει, εξ όσων 
γνωρίζω, η Adama.

ΕΓΩ ΗΜΟΥΝΑ πάντοτε υπέρ 
των απλών σχέσεων, έτσι είναι 
πολύ καθαρό το τι γίνεται.  Το 
1990 δέχθηκα τη συνεργασία 

> Πολύ προσεκτικοί και λεπτολόγοι καλούνται να είναι οι Έλληνες παραγωγοί µε τη χρήση των φυτοπροστατευτικών
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και πάλεψα πάρα πολύ για να κρατήσω την πλειοψηφία σε 
ελληνικά χέρια και αυτό το έκανα, γιατί ήξερα ότι στις µεγάλες 
εταιρείες, τις πολυεθνικές, λείπει η ευελιξία που χρειάζεται σε 
µία αναπτυσσόµενη εταιρεία για να καταφέρει γρήγορα να ανέβει 
στις αγορές.  Έτσι κράτησα την πλειοψηφία και εν συνεχεία η 
εξέλιξη ήταν ότι η Makhteshim Agan µεγάλωσε, απέκτησε µεγάλο 
διεθνές κύρος, αγόρασε και άλλες µονάδες παραγωγής στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στην Ισπανία, στην Πολωνία 
σήµερα και εξαγόρασε όλες τις κατά τόπους επιχειρήσεις τις 
οποίες είχε, µε εξαίρεση την Ελλάδα, στην οποία ήταν πάρα πολύ 
ευχαριστηµένη για να το κάνει και δεν ήθελε να µε δυσαρεστήσει αν 
το έκανε. Μέχρι που πριν από έξι περίπου χρόνια ενδιαφέρθηκε η 
ChemChina να εξαγοράσει µία δυτικού τύπου εταιρεία προϊόντων 
φυτοπροστασίας και επέλεξε την Makhteshim Agan και όλο 
το group, γιατί ήταν πλέον ένας όµιλος πολλών εταιρειών.  Στη 
συνέχεια µετονοµάστηκε σε Adama και αυτή η σχέση διατηρείται 
σήµερα όπως και παλιά, χωρίς προβλήµατα.
■  Το γεγονός όµως ότι η ChemChina τώρα έχει εξαγοράσει 

και τη Syngenta πόσο σας απασχολεί, σας επηρεάζει;
ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΟΥΤΟ να πω ότι δεν επηρεάζει σε τίποτα, γιατί 
υπάρχουν τα περίφηµα divest.  Όπως βλέπετε η συνένωση της 
Dow µε την DuPont έφερε µία τεράστια αλλαγή στον τοµέα, δηλαδή 
ουσιαστικά ένα πολύ µεγάλο µέρος της Dupont πέρασε στην FMC.  
Στη δική µας εξαγορά δεν ήταν τόσο µεγάλο, αλλά οπωσδήποτε 
περιµένουµε αλλαγές.  Αυτό στο οποίο µπορώ να είµαι µάλλον 
θετικός, είναι ότι βλέπω µε αισιοδοξία τα επόµενα βήµατα της 
ΑΛΦΑ, δηλαδή οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα ευνοηθούµε 
µάλλον από µία τέτοια κατάσταση.
■  Έχετε διατελέσει για καιρό πρόεδρος της ΕΕΠΕΣ, 

µέλος του ∆.Σ. του ΕΣΥΦ, πρόεδρος, χρόνια τώρα, του 
Ελληνοϊσραηλινού Επιµελητηρίου. Η συµµετοχή σε αυτά 
τα όργανα είναι αναγκαιότητα ή επιλογή;

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ, γιατί νοµίζω ότι µε την πείρα που έχω 
αποκοµίσει είναι καλό να συµµετέχω σε συλλογικά όργανα, νοµίζω 
ότι βοηθώ γενικότερα το σύνολο µε το να είµαι εκεί. Απαραίτητα 
ένας άνθρωπος που έχει αποκτήσει εµπειρίες και έχει µία θέση 
ισχύος, πρέπει να εξωτερικεύεται και να βοηθά και τους άλλους.
■  Το Παγκόσµιο Συνέδριο Σπόρων που έγινε το 2013 στην 

Αθήνα και στο οποίο υπήρξατε πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής, µε πρόεδρο τότε στην ΕΕΠΕΣ τον Γιώργο 
Ποντίκα, άφησε εποχή.  Τι θυµάστε από αυτό;

ΛΕΝΕ ΟΤΙ ήταν το µεγαλύτερο σε συµµετοχές και αυτό που 
συγκέντρωσε τα λιγότερα παράπονα από όλα όσα έχουν γίνει 
µέχρι σήµερα, και τα πριν, αλλά και τα εν συνεχεία που έχουν 
γίνει.  Η ελληνική οµάδα πρέπει να νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη, 
και µε τον Γιώργο Ποντίκα, που τα συζητάµε καµία φορά, δεν έχει 
επαναληφθεί αυτό το πράγµα, όπως και να λέγεται το κράτος, να 
λέγεται Γερµανία, να λέγεται Βραζιλία, Καναδάς, οτιδήποτε. Σαν την 
Ελλάδα τίποτα καλύτερο και το παίρνουµε και γενικότερα αυτό.
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ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ∆ΥΟ 
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ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ. Ο ΕΝΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ 
ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, 
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝ 
ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 
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■  Λέγεται ότι οι συγχωνεύσεις δίνουν τη δυνατότητα για 
µία έρευνα που διαφορετικά δεν θα µπορούσε να τρέξει 
ενδεχοµένως και εποµένως µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα 
δούµε από εκεί βοήθειες στην εξέλιξη των προϊόντων.

∆ΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ότι η έρευνα είχε σταµατήσει λόγω ελλείψεως πόρων.  
Νοµίζω ότι δύο παράγοντες σταµάτησαν την έρευνα. Ο ένας ήταν η 
φοβερή επιβάρυνση, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ΗΠΑ, 
η νοµοθετική πίεση που έχουν για φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις και η 
προσπάθεια να αποφύγουν τις χηµικές λύσεις.  Ο άλλος λόγος είναι ότι 
κατ’ ουσίαν, µέχρι µερικά χρόνια πριν, τα περισσότερα φυτοπαθολογικά 
προβλήµατα και οι φυτονόσοι είχαν λυθεί επιστηµονικά µε τη χηµεία, 
τα περισσότερα και µε έναν τρόπο αρκετά οικονοµικό. Εποµένως, το 
ενδιαφέρον για την έρευνα είχε καµφθεί. Τα τελευταία χρόνια λίγες 
εταιρείες έχουν φέρει νέα χηµεία. Και νέες εγκρίσεις που κυκλοφορούν 
βασίζονται στην παλιά χηµεία µε µία µικρή διαφορά στο µόριο, κάτι που 
βοηθά από µία πλευρά να δηµιουργούνται ανθεκτικότητες στις νόσους.
■  Την ίδια στιγµή η εταιρεία σας διεκδικεί παρουσία και σε άλλες 

χώρες, είπατε πριν τη Βουλγαρία. Πού αλλού έχετε παρουσία;
ΚΑΝΟΥΜΕ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ µε την Αίγυπτο, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, 
κάνουµε µε την Αλβανία και κάνουµε και µία προσπάθεια τα 
τελευταία χρόνια µε την Τουρκία.  Την επόµενη εβδοµάδα, έχουµε 
µία οµάδα από µεγαλοαγρότες Τούρκους και επιστήµονες που 
έρχονται να παρακολουθήσουν τη δουλειά που κάνουµε στην 
Ελλάδα, ειδικά µε το βαµβάκι.  Είναι περίπου, αν θυµάµαι καλά, 12-
14 άτοµα, είχαν έρθει και πέρυσι.
■  Εµπλέκεστε και στους τρεις κλάδους, όπως είπαµε, σπόρια, 

φυτοπροστατευτικά και λιπάσµατα.  Τι σας συγκινεί περισσότερο; Τα 
λιπάσµατα ίσως;  ∆ιακρίνω µία αδυναµία εκεί.  

ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ. Θα σου πω γιατί τα λιπάσµατα, γιατί πιστεύω ότι τα 
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ΑΝ ΜΕΙΝΟΥΝ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ�ΠΕΝΤΕ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η ΤΡΕΙΣ�ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ  

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. 
ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 

ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ  
ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
■  Πώς, κατά τη γνώµη 

σας, παίζεται το διεθνές 
παιχνίδι στον τοµέα των 
αγροτικών εφοδίων;  ∆ηλαδή 
τι είναι αυτό που τώρα 
επισφραγίζει τις εξελίξεις;  
Οι συγχωνεύσεις, για 
παράδειγµα;

Μία βασική παράµετρος είναι ότι 
µπαίνει η Κίνα ενεργά στον τοµέα 
της έρευνας της φυτοπροστασίας 
µε την εξαγορά της Syngenta, 
γιατί τώρα µπαίνει βασικά στο 
κοµµάτι της φυτοπροστασίας. 
Μπαίνει όµως και στον τοµέα 
του πολλαπλασιαστικού υλικού.  
Αυτό είναι µία βασική τοµή 
στην παγκόσµια διακίνηση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
Το άλλο είναι βέβαια οι 
συγχωνεύσεις.  Οι συγχωνεύσεις 
δηµιουργούν ένα περιβάλλον, το 
οποίο δεν είµαι βέβαιος αν µπορεί 
κανείς να περιµένει, να είναι 
ήσυχος ότι θα βελτιωθεί, γιατί 
περιορίζεται ο ανταγωνισµός.  
Αν µείνουν τέσσερις-πέντε 
µεγάλες εταιρίες στην παραγωγή 
ή τρεις-τέσσερις στην έρευνα, 
περιορίζεται ο ανταγωνισµός. 
Αλλά αυτό είναι σηµείο των 
καιρών µας, δεν συµβαίνει µόνο 
στη φυτοπροστασία, σιγά-σιγά οι 
εταιρίες γιγαντώνονται.
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τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η λίπανση έχει υποβαθµιστεί φοβερά 
και κινδυνεύει η ελληνική γεωργία µε µείωση στις ποσότητες, 
οι οποίες δεν είναι και άµεσα αντιληπτές, αλλά και υποβάθµιση 
στην ποιότητα.  Φανταστείτε ότι παλιά έβαζαν σε ένα στρέµµα ένα 
τσουβάλι λίπασµα, 40 κιλά, το οποίο σήµερα έχει γίνει 25 κιλά και 
βάζουν πάλι ένα τσουβάλι ή δεν βάζουν ή βάζουν χρόνο παρά 
χρόνο.  Το έδαφος βέβαια έχει µία δυνατότητα να συντηρεί και µε τα 
υπολείµµατα από τις προηγούµενες λιπάνσεις, έχει µία δυνατότητα 
να συντηρεί και να αποδίδει.  Κάνουµε µία προσπάθεια να 
περάσουµε και ορισµένα λιπάσµατα κατά κάποιο τρόπο νεωτερικού 
τύπου.  Έχουµε κάνει µία επένδυση και κάνουµε υγρά λιπάσµατα, 
τα οποία είναι εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας, γιατί το πρόβληµα 
µε τα υγρά λιπάσµατα είναι ότι ήταν αραιά για να είναι ευδιάλυτα.  
Εµείς έχουµε πάρει τώρα καινούρια µηχανήµατα και κάνουµε µία 
προσπάθεια στον τοµέα αυτό.
■  Στον τοµέα της φυτοπροστασίας πάντως τα τελευταία 

χρόνια οι εξελίξεις θα έλεγα ότι είναι θεαµατικές, έχουµε 
πολύ λιγότερες δραστικές, µετά τις αλλαγές στους 
ευρωπαϊκούς κανονισµούς, και πολύ πιο στοχευµένες 
πλέον παρεµβάσεις. Αυτό πώς επηρεάζει τον κλάδο αλλά 
και την παραγωγική διαδικασία στο χωράφι;  

ΤΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ όλους.  Τον κλάδο τον επηρεάζει γιατί 
χρειάζεται να είναι συνδεδεµένος πολύ µε την έρευνα, τα 
επιστηµονικά δεδοµένα και τη διεθνή πρακτική.  Επηρεάζει τους 
παραγωγούς, γιατί πρέπει να γίνουν πολύ πιο προσεκτικοί και 
λεπτολόγοι στις εφαρµογές τους και βέβαια χρειάζεται και µεγάλη 
επιστηµονική παρακολούθηση, επένδυση στην επιστήµη στον 
τοµέα αυτό, ώστε η φυτοπροστασία, αυτά τα λίγα που της έχουν 
µείνει, να µπορέσει να τα αξιοποιήσει µε πειράµατα, µε αλλαγές 
καλλιεργειών, µε αµειψισπορές, υπάρχουν τρόποι δηλαδή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΒΑΜΒΑΚΙ
Οι σπόροι έχουν ενδιαφέρον µε την έννοια 
ότι έχουµε µπει αυτή τη στιγµή στην 
ανάπτυξη ελληνικών ποικιλιών βάµβακος 
–και αυτά έρχονται να δουν οι Τούρκοι– 
οι οποίες νοµίζουµε ότι είναι πάρα πολύ 
καλές και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα ερωτηµατικό 
για τις ποιότητες του ελληνικού βάµβακος, 
που είναι σύνθετο.  Θα έχετε ακούσει 
κιόλας για τη ∆ιεπαγγελµατική που έχει 
ιδρυθεί κ.λπ., υπάρχει ένα πρόβληµα 
µε την ποιότητα του βάµβακος.  Εµείς 
προσπαθούµε τώρα µε ελληνικές ποικιλίες 
που έχουµε, έχουµε δηλαδή συνεργαστεί 
µε Έλληνες breeders, µε ελληνικές 
ποικιλίες.  Σε ό,τι αφορά τη φυτοπροστασία 
αυτό το οποίο προσπαθούµε να κάνουµε 
είναι, επειδή, έχει περιοριστεί πάρα πολύ 
ο κατάλογος µε τα δραστικά συστατικά που 
επιτρέπονται πια στην ΕΕ, προσπαθούµε 
τα παλιά καλά, γνωστά φάρµακα που 
επιτρέπονται, µε πειραµατισµό να τα 
επαναφέρουµε στις καλλιέργειες µε άλλου 
είδους χρήσεις, µε άλλες δοσολογίες, 
µε τις οποίες νοµίζω ότι µπορούµε να 
καταφέρουµε αρκετά πράγµατα.  Εννοώ 
δηλαδή παλιά µόρια, θα πω ένα µόριο 
τώρα, παραδείγµατος χάρη το Captan.
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Συνδυαστικές παρεµβάσεις που θα είναι όµως 
µελετηµένες.  
■  Ένα από τα θέµατα που προβληµατίζουν 

συχνά τις εταιρείες αλλά και τους 
παραγωγούς είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
δίδονται οι άδειες για την κυκλοφορία 
των σκευασµάτων και οι έκτακτες άδειες, 
αυτές των 120 ηµερών που λέµε.  Τι 
έχετε να παρατηρήσετε επ’ αυτού;

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ αυτό να 
υπάρχει καταρχήν, αλλά εκεί προσπαθούν 
να το επωφεληθούν πολλοί για να 
αυξήσουν λίγο τις πωλήσεις τους, για να 
δείξουν προς τους έξω, ας πούµε τους 
παραγωγούς ή τους ανθρώπους τους 
οποίους εξαρτώνται, ότι κάτι έκαναν 
παραπάνω και δηµιουργούν πολλές φορές 
προβλήµατα. Εκεί το υπουργείο βρίσκεται 
σε µία δύσκολη θέση, γιατί άµα τη δώσει 
δηµιουργεί φασαρία σε αυτούς που έχουν 
εγκεκριµένα προϊόντα.  Εάν δεν τη δώσει, 
µπορεί πραγµατικά να υπάρχει µία ανάγκη 
και να µείνει ακάλυπτη.  Νοµίζω ότι 
χρειάζεται ένα πλαίσιο, το οποίο µπορεί να 
το επεξεργαστεί ο ΕΣΥΦ µε το υπουργείο 
Γεωργίας. Είχε ξεκινήσει µία συζήτηση 
µε τον κύριο Στουπή, τότε που ήταν 
γραµµατέας, αλλά σταµάτησε. 
■  Πώς βλέπετε τις αλλαγές που 

συντελούνται –και είναι δεδοµένο αυτό– 
στον καλλιεργητικό χάρτη της χώρας;  

ΒΛΕΠΩ ΜΕΓΑΛΗ αύξηση στη δεντροκοµία 
αυτή τη στιγµή. Αν πας στη Μακεδονία, στη 
Βόρεια Ελλάδα, το ροδάκινο εξαπλώνεται 
συνεχώς, βλέπεις νεόφυτα.  Υπάρχει µία τάση, 
παραδείγµατος χάρη, να αυξηθούν τα σιτηρά 
γιατί µέχρι πρότινος έπιαναν, και πιάνουν 
δηλαδή καλές τιµές, ένα-δύο χρόνια δεν 
πηγαίνει καλά η παραγωγή τους.  Όλα αυτά 
γίνονται γιατί έχουµε πλεονέκτηµα λόγω καιρού και γιατί έχουµε 
καλούς γεωργούς και δηµιουργούν καλές ποιότητες, τις οποίες 
όµως, δυστυχώς, δεν µπορούµε να τις εκµεταλλευτούµε, διότι δεν 
υπάρχει βοήθεια προς εξαγωγές.  
Αυτή η γεωργία που γίνεται 7 δισεκατοµµύρια, έχει γύρω στα 
650 εκατοµµύρια εισροές, οι οποίες κατά µέσο όρο ή δίνονται µε 
περιθώριο πληρωµής, δίνεται µία πίστωση στον αγροτικό κόσµο 
από όλες τις εταιρίες της τάξης των 120-150 ηµερών, αυτές είναι 
οι εισροές.  Κάτι λιγότερο από 200 εκατοµµύρια είναι τα φάρµακα, 
κάτι κοντά στα 140-150 εκατοµµύρια είναι οι σπόροι, και τα 

υπόλοιπα είναι τα λιπάσµατα, τα οποία είναι 
πολύ περιορισµένα.  
■  Να πούµε για τις πιστώσεις, είστε 

ευχαριστηµένος από τον τρόπο 
που λειτουργεί αυτό το κοµµάτι της 
πίστωσης, από εσάς προς το δίκτυο και 
από το δίκτυο προς τους παραγωγούς;  
Έχουν στρώσει τα πράγµατα;  Σας 
ανησυχεί για το µέλλον; 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ πουλούν έχουν το motto 
«ο πωλών τοις µετρητοίς», εκεί θα είµαστε 
όλοι ευχαριστηµένοι, αλλά αυτό δεν 
γίνεται.  Ανάλογα µε το είδος, µέσα στα 
φυτοπροστατευτικά, µέσα στους σπόρους, 
µέσα στα λιπάσµατα, οι πιστώσεις κυµαίνονται 
από 60 ηµέρες µέχρι 210. Αν είναι σπόρος, 
λίπασµα, ειδικό προϊόν, αν γίνει µία πώληση 
λίγο νωρίτερα, µέσος όρος, γενικά στα 
γεωργικά εφόδια, είναι γύρω στις 120-130 
ηµέρες.  Είναι µία καλή πίστωση και νοµίζω 
ότι για όλους λειτουργεί. 
■  ∆εν φοβάστε ότι θα έρθει ένα καινούριο 

κύµα σαν αυτό που είχαµε µε έναν 
τρόπο το 2011;

ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ότι πολλοί βρήκαν ευκαιρία 
την απαρχή της κρίσης και έκαναν αυτά που 
έκαναν και δεν πλήρωσαν.  Σήµερα νοµίζω 
ότι η αγορά έχει ξεκαθαρίσει.  Οι περισσότεροι 
συνεργάτες που υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
και είναι αρκετοί, είναι 1.600 καταστήµατα 
µε έµπειρους ανθρώπους, έχουν εµπειρία 
και κάνουν και τεχνική υποστήριξη στους 
καλλιεργητές.  Αυτοί που έχουν µείνει, εκτός 
από περιπτώσεις αδυναµίας, οι περισσότεροι 
είναι έντιµοι και καλοί επαγγελµατίες.
■ Κλείνοντας, να πούµε ότι 
συµπαραστάτης σας όλα αυτά τα χρόνια στη 
δουλειά ήταν η σύζυγος και η συνάδελφός 
σας, η Μάρθα.  ∆εν είναι δύσκολη αυτή η 

συµβίωση κάτω από την ίδια επαγγελµατική στέγη; 
ΜΠΟΡΩ να σας πω κάτι που είπε ο Mark Twain κάποτε. 
«Καλύτερα έξω από τον παράδεισο µε την Εύα, παρά στον 
παράδεισο χωρίς την Εύα». Μία χαρά ήταν η συµβίωση και 
η Μάρθα µε βοήθησε πάρα πολύ, είναι εξαιρετική τεχνικός, 
διεθνούς φήµης, τεχνικός στον αγροτοδιατροφικό τοµέα 
και ειδικά στα νοµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει 
παράλληλα µία µεγάλη εµπειρία σε πρακτική εφαρµογή των 
πραγµάτων, της φυτοπροστασίας.  Περάσαµε δυσκολίες, είχε 
δίκιο όµως ο Mark Twain. 
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ΒΛΕΠΩ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ 
∆ΕΝΤΡΟΚΟΜΙΑ 
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. 
ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑ∆Α, 
ΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 
ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ 
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EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Το συρόµενο ψεκαστικό Pioneer διατίθεται 
µε 3.000 λίτρα (3300 max) δεξαµενή και το 
δηµοφιλές σύστηµα «Self-Trak» σπαστή 
έλξη, είναι ιδανικό για χρήση σε γραµµικές 
καλλιέργειες, όπου η ακριβής τοποθέτηση 
των τροχών στο χωράφι είναι απαραίτητη. 
Επίσης το καθαρό ύψος που ξεπερνά τα 600 
χλστ. είναι σηµαντικό για την αποφυγή ζηµιών 
στις καλλιέργειες. Το µηχάνηµα στην standard 
έκδοσή του είναι γεµάτο µε χαρακτηριστικά 
τα οποία το καθιστούν πολύ πιο εύκολο και 
αποδοτικό για το χειριστή. Για παράδειγµα η 
FarmGem σχεδίασε την πρώτη σπαστή έλξη 
όπως υποστηρίζει πριν από 15 χρόνια η οποία 
έχει εξελιχθεί µε την πάροδο των ετών, στην 

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΣΠΑΣΤΗΣ ΕΛΞΗΣ  
ΤΟ PIONEER ΠΙΑΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ
> Ιδανικό για γραµµικές καλλιέργειες το ψεκαστικό Pioneer είναι το δηµοφιλέστερο 
µηχάνηµα της FarmGem. Είναι διαθέσιµη µε σπαστή έλξη που δεν απαιτεί περίπλοκα 
ηλεκτρονικά και υδραυλικά συστήµατα, αισθητήρες ή έλεγχο από τον χειριστή.
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Το ψεκαστικό Pioneer στην 
standard έκδοσή του είναι γεµάτο 

µε χαρακτηριστικά, τα οποία το 
καθιστούν πολύ πιο εύκολο και 

αποδοτικό για τον χειριστή. 

Στον πρόσθετο εξοπλισµό 
περιλαµβάνεται δεξαµενή 
πολυαιθυλενίου 3000 λίτρων 
και βέργα υδραυλική SERIES 3, 
διαστάσεων 12-24 µέτρων.

αξιόπιστη έκδοση που προσφέρεται σήµερα, η 
οποία δεν απαιτεί περίπλοκα ηλεκτρονικά και 
υδραυλικά συστήµατα, αισθητήρες ή έλεγχο από 
τον χειριστή. Άξονας µε αναρτήσεις, υδραυλικά 
φρένα, σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης της 
δεξαµενής και σύστηµα πλύσης της δεξαµενής 
µε καθαρό νερό είναι χαρακτηριστικά της 
βασικής έκδοσης, όπως επίσης, οι ανοιξείδωτες 
σωληνώσεις ψεκασµού 19 χλστ. και το µίξερ 
προδιάλυσης φυτοπροστατευτικών. Το Pioneer 
έρχεται επίσης µε νέα βέργα «SERIES 3» στα 
18-20-21-24 µέτρα δύο σταδίων αναδίπλωσης 
βέργα οι οποίες αφετέρου διαθέτουν το σύστηµα 
ανάρτησης anti-yaw. Είναι κατασκευασµένες 
από υψηλής αντοχής χάλυβα 5 χλστ., πλήρως 
συγκολληµένη µε σχήµα πλέγµατος για 
µεγαλύτερη αντοχή στις δυνάµεις που ασκούνται. 
Τέλος, το Pioneer είναι διαθέσιµο µε GPS 
αυτόµατου ελέγχου του ψεκασµού.

▲

Τεχνικά xαρακτηριστικά

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Πολυαιθυλενίου 
2.500 λίτρων, καθαρού νερού 
για πλύση της δεξαµενής και 
εσωτερικό µπεκ πλύσης της 
δεξαµενής 250 λίτρων.
ΒΕΡΓΑ 18-20-21 µέτρα SERIES 
3 αυτόµατης εξισορρόπησης 
υδραυλική.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ηλεκτρουδραυλικό 
joystick για τον χειρισµό του ύψους, 
της αναδίπλωσης και της κλίσης 
της βέργας και τη διαχείριση των 
ηλεκτροβαλβίδων για τον ψεκασµό. 
ΜΠΕΚ Τριπλά µε αντισταγονική 
βαλβίδα και ένα σετ µπεκ σκούπας.
ΤΡΟΧΟΙ340/85 R38 µε λασπωτήρες 
και δυνατότητα ρύθµισης πλάτους 
του ψεκαστικού 180  - 200 εκ..
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Εξοπλισµός ISOBUS για όλα 
τα τρακτέρ και τα ψεκαστικά
Με διαµόρφωση ISOBUS µπορούν να 
εξοπλιστούν τα ψεκαστικά Kleos, Amyntor 
και Argus της εταιρείας Αφοί Ζαϊντούδη 
η οποία µετά τη συνεργασία της µε την 
Müller-Elektronik προσφέρει νέες λύσεις 
ακριβείας. Η διασύνδεση ISOBUS είναι η 
«γλώσσα και η τεχνολογία µετάδοσης», 
το αποκαλούµενο πρωτόκολλο για την 
επικοινωνία µεταξύ των παρελκόµενων 
και των τρακτέρ, όπως επίσης και των 
υπολογιστών. Η τεχνολογία αυτή, η οποία 
είναι κάτι νέο για την ελληνική αγορά, 
παρέχει συµβατότητα και επιτρέπει 
τη χρήση τρακτέρ και µηχανηµάτων 
ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Στην πράξη 
ένα τερµατικό ISObus αντικαθιστά τα 
τερµατικά που είναι απαραίτητα για κάθε 
ξεχωριστό µηχάνηµα. Η τεχνολογία αυτή 
όµως µπορεί να κάνει πολλά περισσότερα: 
ελέγχει την καταγραφή των σταδίων 
εργασίας στο χωράφι και διαχειρίζεται την 
ανταλλαγή δεδοµένων µε τον υπολογιστή.
Σηµειώνεται ότι η Müller-Elektronik 
µόλις έχει γιορτάσει την πώληση 

100.000 τερµατικών ISOBUS, µε την 
εταιρεία Αφοί Ζαϊντούδη να µπορεί 
µέσω των τερµατικών να τοποθετήσει 
διασύνδεση ISOBUS σε οποιαδήποτε 
τρακτερ δεν το διαθέτει.

Παράλληλα καθοδήγηση υψηλής 
απόδοσης µε το Track-Guide II
Το Track-Guide II της Müller-Elektronik 
που έχει τη δυνατότητα να αναβαθµιστεί 
σε τερµατικό ISOBUS, αποτελεί ένα 
σύστηµα παράλληλης καθοδήγησης 
υψηλής απόδοσης. ∆ιαθέτει έγχρωµη 
οθόνη υψηλής ακρίβειας 5,7 ιντσών και 
εύκολο χειρισµό µε τη χρήση πλαϊνών και 
του περιστρεφόµενου πλήκτρου. 
Γενικότερα, τα GPS της Müller µπορούν 
να δόσουν στον αγρότη ακρίβεια έως 
2 εκατοστά, ανάλογα µε τον τύπο της 
κεραίας και τη διόρθωση του σήµατος. 
Εκτός από τερµατικά ISOBUS τα GPS 
µπορούν να αναβαθµιστούν και σε 
συστήµατα αυτόµατης καθοδήγησης, 
σύµφωνα µε την εταιρεία. 

ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΗ
Η BASF ΣΤΗΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
Στην υπογραφή της συµφωνίας 
απόκτησης της ZedX, που έχει την 
έδρα της στις ΗΠΑ και αποτελεί 
ηγέτη στα ψηφιακά αγρονοµικά 
µοντέλα που υποστηρίζουν 
τους παραγωγούς στο να 
παίρνουν καλύτερες αποφάσεις, 
προχώρησε στα τέλη Απριλίου 
2017 η εταιρεία BASF.
Πιο αναλυτικά, η ειδίκευση της 
ZedX έγκειται στην ανάπτυξη 
αγρονοµικών ψηφιακών 
διαγνωστικών µοντέλων για τον 
καιρό, τις καλλιέργειες και τα 
παράσιτα που µπορούν ταχύτατα 
να µεταφραστούν σε δεδοµένα 
που συµβάλλουν στη βελτίωση 
της αγροτικής παραγωγής.  Μετά 
από αυτήν την εξαγορά, η BASF 
ενδυναµώνει το αποτύπωµά της 
στην ψηφιακή γεωργία.

ΕΞΑΓΟΡΑ ZEDX 
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Αυτόµατος τµηµατικός έλεγχος 
ψεκασµού µε τη βοήθεια της Trimble
Καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη 
φυτοπροστασία κατέχει o έλεγχος 
της περιοχής ψεκασµού. Η αποφυγή 
επικαλύψεων, διπλό-περασµάτων αλλά 
και κενών κατά τον ψεκασµό καθορίζει την 
αποτελεσµατικότητα της φυτοπροστασίας 
και την τελική απόδοση της παραγωγής. 
Ο ψεκασµός σε παράγωνα (τραπεζοειδή) 
χωράφια, η επικάλυψη στα κεφαλάρια αλλά 
και η άσκοπη ρίψη φυτοπροστατευτικών 
εκτός των συνόρων του χωραφιού 
είναι ζητήµατα που εύκολα µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µε τις συσκευές GPS της 
Trimble, σύµφωνα µε την εταιρεία TractorGps 
που τα διαθέτει στην ελληνική αγορά, 
χρησιµοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία 
του αυτόµατου τµηµατικού ελέγχου.

Με την χρήση των συσκευών GPS της 
Trimble, ο χρήστης δηµιουργεί τις γραµµές 
πλοήγησης του χωραφιού ανάλογα 
µε το πλάτος ψεκασµού. Ταυτόχρονα, 
χαρτογραφεί τα σύνορα του χωραφιού 
καθώς και την επιφάνεια την οποία ψεκάζει 
σε πραγµατικό χρόνο. Το ψεκαστικό, 
που ήδη χωρίζεται σε τµήµατα, τα οποία 
ρυθµίζονται µέσω ηλεκτρο-βαλβίδων, 
αυτοµατοποιείται µε τη βοήθεια του GPS, 
το οποίο αναγνωρίζει κάθε στιγµή, ποια 
τµήµατα πρέπει να ψεκάζουν και ποια όχι, 
εφαρµόζοντας µε αυτό τον τρόπο τη σωστή 
ποσότητα προϊόντος, µόνο στα σηµεία του 
χωραφιού που δεν έχουν ήδη ψεκαστεί.
Ανάλογα µε τις προδιαγραφές και τον εξοπλισµό 
του κάθε συστήµατος ψεκασµού, η Trimble 

προσφέρει λύσεις που προσαρµόζονται σε 
όλους τους τύπους ψεκαστικών, ανεξαρτήτως 
παλαιότητας ή κατασκευαστή. Χρησιµοποιώντας 
είτε το σύστηµα Field-IQ, είτε τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας ISOBUS και TUVR, µπορεί να 
καλύψει από τα πιο απλά έως και τα πιο 
σύγχρονα ψεκαστικά, αυτοµατοποιώντας 
τόσο τον τµηµατικό έλεγχο όσο και τον έλεγχο 
ποσότητας φυτοπροστατευτικού. 

42-47_texnologia.indd   45 10/05/2017   21:55



46 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗΜ Α Ι Ο Σ  2 0 1 7

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 Τ ο ψεκαστικό είναι αναµφισβήτητα ένα από τα πιο 
σηµαντικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην 
γεωργία για την εξασφάλιση της παραγωγικότητας.  
Γι’ αυτό πρέπει να είναι εύκολο στην χρήση και να 
εφαρµόζει µε ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα τόσο 
τα φυτοπροστατευτικά όσο και τα υγρά λιπάσµατα. 
Σύµφωνα µε τον αντιπρόσωπο της Lemken στην 
Ελλάδα, Στασινός AE, ενα ψεκαστικό έχει ως κύριο 
έργο την απόλυτα οµοιόµορφη και ισοµερή κατανοµή 
ψεκαστικού υγρού σε κάθε ακροφύσιο δηλαδή ίση 
ποσότητα λίτρων ανά λεπτό .
Ένα άλλο καίριο σηµείο είναι να εξασφαλιστεί ότι όλο το 
ψεκαστικό υγρό θα διοχετευθεί στο χωράφι χωρίς να 
έχουµε καθόλου αεροµεταφορά, έτσι εξασφαλίζουµε 
µείωση κόστους αλλά και συµµόρφωση µε τους 
κανονισµούς ψεκασµού αλλά και σεβασµό στις 
γειτονικές καλλιέργειες.
Για αυτόν τον λόγο η Lemken έχει σχεδιάσει το 
αναρτώµενο ψεκαστικό Sirius 10, χωρητικότητας 900 
έως 2.000 λίτρων και πλάτος εργασίας 12 έως 24 µέτρα. 
Ο συµπαγής τετράγωνος σχεδιασµός δεν µεταβάλει 
σηµαντικά το κέντρο βάρους του τρακτέρ, εξασφαλίζει 
µεγάλη σταθερότητα. Ο σχεδιασµός της µπάρας δίνει την 
δυνατότητα για χρήση µεγάλων σωµάτων  ακροφύσιων. 
Το βραβευµένο σύστηµα σύζευξης Quick Connect 
επιτρέπει την γρήγορη και ασφαλή ζεύξη. Το Sirius 10 
λειτουργεί µέσω του υπολογιστή Lemken Ecospray, 
του οποίου οι λειτουργίες µπορούν να επεκταθούν µε 
πρόσθετες µονάδες, όπως TeeJet Matrix (GPS)  για 
αυτόµατο τµηµατικό έλεγχο  πλάτους και EcoControl 
για τον έλεγχο του ψεκασµού µέσω joystick. Επίσης 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης τύπου ISOBUS .

ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ 
ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΤΡΑΚΤΕΡ   
ΤΟ SIRIUS 10
> Το συστηµα σύζευξης Quick Connect επιτρέπει 
την γρήγορη και ασφαλή ζεύξη στο ψεκαστικό
> Εξοπλισµένο µε δεξαµενή 900 έως 2.000 λίτρων 
και πλάτος εργασίας 12 έως 24 µέτρα
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▲

Λειτουργεία µέσω Ecospray
Το Sirius 10 λειτουργεί µέσω του υπολογι-
στή Lemken Ecospray, του οποίου οι λει-
τουργίες µπορούν να επεκταθούν µε πρό-
σθετες µονάδες, όπως TeeJet Matrix (GPS).

▲

Εξασφαλίζει µεγάλη σταθερότητα
Ο συµπαγής τετράγωνος σχεδιασµός των 
ψεκαστικών Lemken δεν µεταβάλει σηµα-
ντικά το κέντρο βάρους του τρακτέρ, εξα-
σφαλίζει µεγάλη σταθερότητα.
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ΝΕΟ ΚΛΑ∆Ο ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ
> Μία τρίτη κατηγορία γεωργικών εφοδίων, δίπλα από τα σκευάσµατα φυτοπροστασίας και λίπανσης, εισάγουν 
τα ειδικά προϊόντα θρέψης που διεγείρουν τις φυσικές λειτουργίες των φυτών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, την αντοχή στο αβιοτικό στρες και την ποιότητα της συγκοµιδής, κλείνοντας έτσι  
το χάσµα παραγωγικότητας µεταξύ συµβατικής και ολοκληρωµένης διαχείρισης καλλιεργειών

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
    ΓΙΑ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ37% Άλγη 

12% Μικρόβια, χιτίνη, 
φυτικά εκχυλίσµατα

51% Χουµικά και 
φουλβικά οξέα

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ       
ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ     

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

42% Ευρώπη 12% 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΣ

2
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

13% Λατινική Αµερική

21% Βόρειος Αµερική

20% Ασία-Ειρηνικός

4% Άλλες

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ

2018
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

H αγορά βιοδιεγερτών και 
µικροθρεπτικών µπορεί να είναι 
σχετικά µικρή, όµως τα προϊόντα αυτά 
συνεχίζουν να τυγχάνουν ευρείας 
αποδοχής και να καθιστούν διαθέσιµες 
νέες λύσεις για τους καλλιεργητές.
Τα προϊόντα βιοδιεγερτών δρουν 
συµπληρωµατικά της λίπανσης και της 
φυτοπροστασίας. ∆ηλαδή, περιέχουν 
ουσίες και µικροοργανισµούς των 
οποίων ο σκοπός όταν εφαρµόζονται 
στα φυτά ή στη ριζόσφαιρα είναι να 
ενισχύσουν τις φυσικές διεργασίες των 
φυτών που είναι υπεύθυνες για την 
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, 
την αντοχή στο αβιοτικό στρες και την 
ποιότητα των καλλιεργειών, σύµφωνα 
µε την Ευρωπαϊκή Βιοµηχανία 
Βιοδιεγερτών (EBIC). Οι χώρες της 
περιοχής της Μεσογείου, όπως η Ιταλία, 
η Ισπανία και η Γαλλία, σήµερα ηγούνται 
στην αγορά για την παραγωγή φυτικών 

βιοδιεγερτών και τη χρήση σε επίπεδο 
ΕΕ, σύµφωνα µε την EBIC. 
Το περιοδικό Croplife, που µίλησε 
µε εταιρείες που επικεντρώνονται 
σε αυτή την αγορά, αναφέρει ότι 
τα οφέλη των βιοδιεγερτών είναι 
ξεκάθαρα, αλλά υπάρχει µία σύγχυση 
γύρω από την τεχνολογία αυτή.  Ο δρ. 
Jeff Norie, ερευνητής της εταιρείας 
Acadian Seaplants Ltd αναφέρει ότι 
«συχνά παρερµηνεύονται ως προϊόντα 
φυτοπροστασίας ενώ, στην ουσία, 
διεγείρουν το φυτό, ώστε να αντισταθεί 
κατά του στρες. Υπάρχει πληθώρα 
ερευνών και δηµοσιεύσεων που 
δείχνουν ότι ουσιαστικά, οι βιοδιεγέρτες 
δρουν ως αβιοτικοί µειωτήρες του 
στρες»  Στους βιοδιεγέρτες, σύµφωνα 
µε τον δρ. Norie περιλαµβάνονται 
εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυτών, 
χουµικά οξέα, αµινοξέα και άλλα 
φυσικά προϊόντα όπως σαπωνίνες. 

«Πολλές εταιρείες ψάχνουν να 
αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα σε 
κλασικά µυκητοκτόνα και εντοµοκτόνα, 
αναµειγνύοντάς τα µε βιοδιεγέρτες. Οι 
βιοδιεγέρτες µπορούν να βοηθήσουν 
την απορρόφηση των ενεργών 
συστατικών ή να αποκρίνεται το φυτό 
σε µικρότερες δόσεις εφαρµογών», 
υποστηρίζει ο δρ. Norie. «Οι ισχυρότερες 
δυνάµεις που οδηγούν τη ζήτηση για 
αυτές τις τεχνολογίες περιλαµβάνουν 
την ανάγκη για εντατικοποίηση της 
καλλιέργειας (µε δυνατότητα αύξησης 
των αποδόσεων ανά στρέµµα) 
σε συνδυασµό µε την αναζήτηση 
για πιο βιώσιµες πρακτικές στο 
χωράφι. Επιπλέον η τεχνολογία αυτή 
µπορεί να συµπληρώσει πρακτικές 
ολοκληρωµένης διαχείρισης ώστε 
να κλείσει το χάσµα παραγωγής», 
υποστηρίζει ο David Lanciault, 
πρόεδρος και CEO της Agricen Sciences. 
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Παρουσία παθογόνων, καιρικές 
συνθήκες και διαχείριση καλλιεργειών 
αποτελούν τις πιο σηµαντικές από τις 
ανεπιθύµητες καταστάσεις που βιώνουν τα 
φυτά σε όλο τον κύκλο της ζωής τους και οι 
οποίες προκαλούν το λεγόµενο στρες, για 
την αντιµετώπιση του οποίου αναπτύσσουν 
αµυντικούς µηχανισµούς. Έτσι τα φυτά θα 
βελτιώσουν την εξοικονόµηση ενέργειας, 
µειώνοντας την απώλεια νερού, για να 
διατηρήσουν τις ζωτικές λειτουργίες. 
Αυτό όµως οδηγεί στο κλείσιµο των 
στοµατίων, µε µείωση της µεταβολικής 
δραστηριότητας και του ρυθµού 
φωτοσύνθεσης και ως αποτέλεσµα 
σε µείωση των αποδόσεων. Συνέπεια 
καταστάσεων stress είναι η παραγωγή 

αιθυλενίου και αµπσισικού οξέος. Αυτές οι 
ορµόνες προκαλούν επίσης κλείσιµο των 
στοµατίων, µείωση της εξατµισοδιαπνοής, 
νέκρωση κυττάρων και πτώση καρπών.
Επίσης διακυµάνσεις της θερµοκρασίας 
πέρα από την ιδανική των 24o C, µπορεί να 
προκαλέσουν σηµαντική µείωση παραγωγής 
της αυξίνης και ως εκ τούτου, µια εσωτερική 
ορµονική διαταραχή.∆ιακυµάνσεις στη 
φυσιολογική παραγωγή ενδογενώς σε 
αυξίνες και κυτοκινίνες µπορούν επίσης να 
προκαλέσουν αύξηση στην παρουσία του 
αιθυλενίου στους φυτικούς ιστούς.

Άγγελος Κεφάλας, 
∆ιευθυντής ORA Academy

Κόφτη στην παραγωγή αιθυλενίου βάζει η επιστήµη της φυσιολογίας

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL

• Τοξικότητα από εφαρµογή ζιζανιοκτόνου                                                  • Τρεις µέρες µετά, µε την εφαρµογή BioForge

H Stoller έχει αναπτύξει το BioForge, το οποίο 
µπορεί να τονώσει την ανάπτυξη των φυτών 
κάτω από στρες. Η µέθοδος βασίζεται στην 
ικανότητά του να δεσµεύει στους υποδοχείς 

το µόριο του 
αιθυλενίου για 
να µην κινηθεί 

έξω από το κύτταρο και να µειώνει την παραγωγή 
του. Το BioForge παρεµβαίνει στον κύκλο του 
YANG (Methionine) και αναστέλλει την παραγωγή 
του ACC, αµινοξέος προδρόµου του αιθυλενίου. 

▲

Το BioForge δεσµεύει 
το µόριο του αιθυλενίου 
µέσα στο κύτταρο

ΜΕΣΩ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

Κυκλοφορεί στην αγορά και εφαρµόζεται εύκολα µέσω της άρδευσης µυκόρριζα σε µορφή τζελ, το 
Mycogel της εταιρείας Teofert. Περιέχει την υψηλότερη συγκέντρωση καθαρού µολύσµατος µυκόρριζας, 
απαλλαγµένο από άλλους µικροοργανισµούς και µη διαλυτές ουσίες, χάρη στη διαδικασία παραγωγής 
του σε ασηπτικές συνθήκες (in vitro). Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη συµπυκνωµένη σύνθεση και των 
τριών πολλαπλασιαστικών οργάνων του µύκητα µε αποτέλεσµα να επιταχύνει τον χρόνο αποικισµού 

του µύκητα στα φυτά, σε σύγκριση µε άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, 
σύµφωνα µε την Teofert. Το Mycogel δηµιουργεί εύρωστα και δυνατά 
φυτά, ενισχύοντας την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και 
του νερού και αυξάνοντας τις αντοχές τους σε συνθήκες στρες. Έτσι, 
ο αγρότης µεγιστοποιεί την παραγωγή του αλλά και την ποιότητα 
των προϊόντων του καθώς έχουν διαπιστωθεί µεγάλες διαφορές στα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και στη µετασυλλεκτική συµπεριφορά 
τους µε την εφαρµογή του Mycogel. 
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ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΠΡΙΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
EMPHYTON 
> Ορατες λύσεις στη µάχη κατά 
µικρόσωµων εντόµων υπόσχεται το νέο 
Fesil που δεν δηµιουργεί ανθεκτικότητα
> Σωστή καρπόδεση και άµεσα ορατά 
αποτελέσµατα σε πλήθος καλλιεργειών 
πετυχαίνει το Nutri BS 95

Ο καλλιεργητής, έχοντας ένα καρπίδιο 
που µπορεί να πάρει όγκο χτίζοντας την 
αρχική βάση - θεµέλιο, µε την ισορροπηµένη 
ενίσχυση σε µακροστοιχεία καθώς και 
ιχνοστοιχεία διαφυλλικά ή από εδάφους έχει 
την δυνατότητα να επιτύχει εµπορικά κριτήρια 
σχετικά µε το µέγεθος, την οµοιοµορφία, 
την σκληρότητα και την µετασυλλεκτική 
συµπεριφορά. 
Οι ορµονικές διαφυλλικές παρεµβάσεις 
ειδικά µε τη χρήση συνθετικών χηµικών 
προϊόντων σε διάφορα στάδια των φυτών 
µόνο δυσάρεστα αποτελέσµατα µπορούν 
να φέρουν µακροπρόθεσµα δεδοµένου του 
ότι εισάγουµε «επιθετικά» χηµικές ουσίες 
που σοκάρουν το φυτό από την µία καθώς 
και διαταράσσουν την ισορροπία στην 
φυσιολογική λειτουργία του από την άλλη. 
Όπως γνωρίζουµε η ορµονική ισορροπία 
σε κάθε φυτικό οργανισµό εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες όπως:

●καιρικές συνθήκες (κρύο, ζέστη, 
ηλιοφάνεια, συννεφιά).
●εδαφικές συνθήκες (άρδευση, στράγγιση 
εδάφους, θερµοκρασία εδάφους).
●Καλλιεργητικές εφαρµογές (κλάδεµα, 
αραίωµα, υπερβολική καρποφορία).
●Προσβολή από ασθένειες, έντοµα κ.λπ.
Γεγονός που κάνει την ισορροπία των 
φυτικών οργανισµών να µεταβάλλεται µέρα 
µε την µέρα ακόµη και µέσα στην διάρκεια 
του 24ώρου. Και φυσικά µια ισορροπία η 
οποία δεν είναι µετρήσιµη ειδικά σε χρόνο 
τέτοιο που να λαµβάνονται καλλιεργητικά 
µέτρα ικανά να την µεταβάλλουν. Συνεπώς 
η θεωρία περί ορµονούχων παρεµβάσεων 
αποτελεί τροχοπέδη και µόνο κίνδυνο µπορεί 
να επιφέρει.  Από την άλλη µε τον ετήσιο 
φυλλοδιαγνωστικό έλεγχο κάθε χρόνο, µε την 
ανάλυση θρεπτικών στον καρπό καθώς και 
µε την ανάλυση του εδάφους µπορούµε να 
έχουµε τις επαρκείς ενδείξεις για την λιπαντική 
µέθοδο που ακολουθούµε και αν και κατά 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΥΛΤΣΙ∆Η*
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πόσο καλύπτουµε τις ανάγκες των καλλιεργειών 
σε διάφορα στάδια. Εύκολα, µετρήσιµα και 
αποτελεσµατικά αποδεικνύοντας την ορθή 
γεωργική πρακτική που εφαρµόζεται στον αγρό.
Η λίστα των προϊόντων της Εmphyton απαρτίζεται 
από θρεπτικά προϊόντα που εξασφαλίζουν γρήγορη 
διεισδυτικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον 
οπλισµό των φυτικών οργανισµών µε όλα τα 
απαραίτητα ιχνοστοιχεία ώστε να ανταπεξέρχεται 
στις γρήγορες µεταβολές της ορµονικής 
ισορροπίας. Έτσι ο φυτικός οργανισµός είναι πλέον 
ικανός να αναπληρώνει µόνος του τα ένζυµα και 
τις πρωτεΐνες που χρειάζεται, στην µορφή και την 
αναλογία που τα έχει ανάγκη δίχως εξωτερική 
παρέµβαση. Βοηθητικά µε την γνώση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων γνωρίζουµε πολύ 
καλά ποιά στοιχεία είναι αυτά που η έλλειψή τους 
δηµιουργούν ανισορροπίες. Επίσης στο εργαστήριο 
ανακαλύφτηκε µετά από χρόνια έρευνας τί είναι 
αυτό που σε κάθε στάδιο το φυτό µας έχει ανάγκη 
ώστε να αναπτύσσεται και να πολλαπλασιάζεται 
διατηρώντας το επίπεδο ορµονών στο σηµείο που 
το έχει ανάγκη το ίδιο. 

Για πρώτη χρονιά το Fesil
Ένα επαναστατικό και καινοτόµο προϊόν 
που φέρνει η Εmphyton φέτος για πρώτη 
χρονιά, το Fesil, θα δώσει ορατές λύσεις στην 
µάχη κατά των µικρόσωµων εντόµων όπως 
ψύλλα, ακάρεα, αφίδες, θρίπες και αλευρώδη. 
Χάρη στην πατενταρισµένη σύνθεσή του 
δηµιουργεί ένα αδιαπέραστο και δύσκαµπτο 
πλέγµα το οποίο καλύπτει το σώµα του 
ψεκασµένου εντόµου (προνύµφη και ακµαίο) 
ακινητοποιώντας το που µέσα σε λίγη ώρα οι 
κινητές µορφές πεθαίνουν από ασιτία.

* General Manager, Emphyton

Το Nutri Engorde µε την ισορροπηµένη σύστασή του σε ειδικά αµινοξέα και ένζυµα 
έχει τη δυνατότητα να διογκώνει τα ήδη σχηµατισµένα κύτταρα του καρπού, το οποίο 
ειδικά σε πρώιµες ποικιλίες, µικρού βιολογικού κύκλου, είναι απαραίτητο, ώστε να 
επιτευχθούν τα εµπορικά µεγέθη που απαιτούνται από την αγορά. 

Το Fesil δεν αφήνει υπολείµµατα, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όσες φορές χρειαστεί και 
φυσικά δεν δηµιουργεί ανθεκτικότητα στα 
έντοµα δεδοµένου του τρόπου δράσης του.

Η σωστή καρπόδεση µε τη χρήση του Nutri BS 95 αποτελεί ένα µετρήσιµο µέγεθος 
στον αγρό. Με τις εφαρµογές στην κατάλληλη στιγµή όχι µόνο επιτυγχάνονται ορατά 
αποτελέσµατα αλλά και δηµιουργείται ένας καρπός, ο οποίος αποτελείται από πάρα 
πολλά κύτταρα έτοιµα να διογκωθούν µέχρι λίγα 24ωρα πριν τη συγκοµιδή. 

Με τα προϊόντα 
Nutri Bioclean 
και Miconic 
ενισχύεται 
ο αµυντικός 
µηχανισµός 
των φυτών και 
δηµιουργούνται 
παράλληλα 
αντίξοες 
συνθήκες 
εξάπλωσης των 
παθογόνων. 
Όλα αυτά και 
σε συνδυασµό 
µε το πλήθος 
θρεπτικών 
µε σύµπλοκα 
ιχνοστοιχείων.

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
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Α πό τις αρχές του 2017 η εταιρεία 
Φυτοθρεπτική εισάγει και διανέµει στην 
ελληνική αγορά, τα ειδικά προϊόντα 
θρέψης της Omnia Specialities Australia, 
επικυρώνοντας έτσι µία νέα µεγάλη 
συνεργασία. Θυγατρική της Omnia, µε 
έδρα την Νότιο Αφρική, η δραστηριότητα 
της Οmnia Specialities Australia ξεκίνησε 
στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, µε σκοπό την εκµετάλλευση 
των υψηλής ποιότητας κοιτασµάτων 
λεοναρδίτη της Αυστραλιανής ηπείρου.

Με τις καλύτερες πρώτες ύλες
O λεοναρδίτης αποτελεί την καλύτερη 
πρώτη ύλη για την παραγωγή 
εκχυλισµάτων χουµικών-φουλβικών 
οξέων, υψηλής αγρονοµικής αξίας. 

Η Οmnia επιλέγει τα ποιοτικότερα 
κοιτάσµατα, ακολουθώντας µια αυστηρή 
διαδικασία αξιολόγησης, βασισµένη σε 
υψηλά επίπεδα ποιότητας και παράγει 
εκχυλίσµατα πλούσια σε χουµικά-
φουλβικά οξέα, τόσο σε υγρή όσο και σε 
στερεή µορφή. Τα αντιπροσωπευτικότερα 
προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι τα 

Κ-Humate 26% και K-Humate S100. 
Εργαστηριακές µελέτες έχουν δείξει ότι 
η εφαρµογή των παραπάνω προϊόντων 
αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής 
κατιόντων και την υδατοϊκανότητα του 
εδάφους. ∆ηλαδή δηµιουργεί καλύτερη 
εδαφική δοµή, βελτιώνει τη συγκράτηση 
των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος 
και τη διαθεσιµότητά τους στο ριζικό 
σύστηµα και, παράλληλα, αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα των λιπασµάτων.

Υψηλής αγρονοµικής αξίας 
Παράλληλα, στα παρθένα νερά της Νότιας 
Αυστραλίας ενδηµεί το είδος φαιοφύκους 
Durvillaea potatorum, το οποίο υφίσταται 
µια ειδική διαδικασία εκχύλισης, εν ψυχρώ, 
µε σκοπό την διατήρηση της υψηλής 
θρεπτικής του αξίας και των µεγάλης 
αγρονοµικής αξίας χαρακτηριστικών του. 
Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 

ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΤΗΣ OMNIA   
ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ 
> Συνεργασία που ανοίγει νέους δρόµους διάθεσης εξελιγµένων σκευασµάτων που επιδρούν στη φυσιολογία των φυτών

> Άκρως ενθαρρυντικά τα στοιχεία από τα πρώτα αποτελέσµατα εφαρµογών, αλλά και τους αποδεικτικούς αγρούς

ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΛΑΣΚΟΥ*
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είναι το προϊόν Purakelp, το οποίο περιέχει 
φυσικούς παράγοντες αύξησης, ιχνοστοιχεία 
και ένζυµα. Η εφαρµογή του διεγείρει 
την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, 

υποβοηθά την ανάνηψη των φυτών µετά 
από συνθήκες στρες και βελτιώνει την 
ικανότητα συγκράτησης νερού. Επιπλέον 
αυξάνει την ικανότητα απορρόφησης του 
ασβεστίου και βελτιώνει την ποιότητα και 
την διατηρησιµότητα των καρπών.

Στενή συνεργασία
Η οµάδα γεωτεχνικών της Φυτοθρεπτικής 
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε το 
τεχνικό τµήµα της Omnia Specialities 
Australia, έτσι ώστε να αποκωδικοποιήσει 
µε τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήµατα 
των προϊόντων της Οmnia για να βρουν τη 
θέση που τους αξίζει στην ελληνική αγορά. 
Τα πρώτα αποτελέσµατα εφαρµογών, 
αλλά και τα πρώτα αποδεικτικά, είναι κάτι 
παραπάνω από ενθαρρυντικά. Στο αµέσως 
επόµενο διάστηµα τα προϊόντα της Omnia 
θα αποτελούν σηµείο αναφοράς, σύµφωνα 
µε την εταιρεία Φυτοθρεπτική, στον 
τοµέα της εξειδικευµένης αντιµετώπισης 
προβληµάτων θρέψης. 

* Γεωπόνου, Φυτοθρεπτική

Ισόρροπη ανάπτυξη και 
βελτίωση καρπόδεσης 
µε τα Mega-Kel-P

H Omnia Specialities Australia 
ανέπτυξε πρόσφατα ένα νέο προϊόν, 
που ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα 
µελετών πάνω στη φυσιολογία των 
φυτών και την εµπειρία χρόνων 
στον τοµέα της θρέψης των 

καλλιεργειών. Αποτέλεσµα όλων 
των παραπάνω είναι το Mega-
Kel-P, ένα εξελιγµένο σκεύασµα που 
συνδυάζει µακροστοιχεία-ιχνοστοιχεία 
και φυσικούς βιοδιεγέρτες. Είναι 
ένας παράγοντας «διαχείρισης» 
της φυσιολογίας του φυτού, µε 
αποτέλεσµα την ισόρροπη ανάπτυξή 
του, τη βελτίωση της καρπόδεσης και 
εντέλει την αυξηµένη παραγωγή µε 
έντονα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με 
την εφαρµογή αυτού του προϊόντος 
επιτυγχάνεται:
● Επιτάχυνση της ανάπτυξης του 
ριζικού συστήµατος.
● Αντοχή σε συνθήκες ξηρασίας.
● Αντιµετώπιση τροφοπενιών.
● Ενίσχυση της κυτταροδιαίρεσης.
● Βελτίωση της καρπόδεσης.
● Αύξηση της παραγωγής.

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OMNIA

ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OMNIA
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΟΥΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

XΑΜΗΛΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

Τα θρεπτικά στοιχεία
δεν συγκρατούνται στο έδαφος 
και χάνονται µέσω της έκπλυσης

Περισσότερα θρεπτικά στοιχεία
συγκρατούνται στο έδαφος - µείωση

απωλειών µέσω της έκπλυσης 

ΥΨΗΛΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

Η εφαρµογή του Mega-Kel-P
βελτιώνει την καρπόδεση 
και παράλληλα αυξάνει την 
παραγωγή της καλλιέργειας.
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Tην πρότασή της για 
«Ολοκληρωµένες Λύσεις 
Φυτοπροστασίας στο 
Ακτινίδιο» ανέπτυξε η 
Bayer στο ∆ιεθνές Συνέδριο 
για το προϊόν, το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε στις 27 
Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στο 
πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Φρούτων και Λαχανικών 
Freskon 2017. Όπως τονίστηκε 
από τον ∆ηµήτρη Μπίκα, Field 
Marketing Management  Τοµέα Επιστήµης 
Γεωργίας της Bayer Hellas, η εταιρεία διαθέτει 
µία συνεχώς διευρυνόµενη παλέτα προϊόντων 
φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια του 
ακτινιδίου ενώ παρουσίασε τους κυριότερους 
εχθρούς και ασθένειες που προσβάλλουν το 
ακτινίδιο και τις προτάσεις της Bayer για µια 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση. Προτάσεις, οι 
οποίες δεν στηρίζονται µόνο στα συµβατικά 

σκευάσµατα φυτοπροστασίας, 
αλλά και σε πλέον καινοτόµα 

σκευάσµατα Φυσικής 
Προέλευσης, όπως είναι το 
Serenade Max, το Flocter ή 
το BioAct. Τονίστηκε ιδιαίτερα 

ότι, µε την υιοθέτηση ανάλογων 
καινοτόµων πρακτικών και 
εστίαση στην ποιοτική παραγωγή 
υψηλής αξίας προϊόντων, 
είναι δυνατόν ο  Έλληνας 
παραγωγός να διαφοροποιηθεί 
και να αποκτήσει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στις διεθνείς αγορές.  
Οι προβλέψεις για την παγκόσµια παραγωγή και 
κατανάλωση, οι νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια 
του ακτινιδίου, οι νέες ποικιλίες , αλλά και το 
µάρκετινγκ, ήταν µόνο µερικά από τα θέµατα που 
αναπτύχθηκαν στο ∆ιεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου, 
στο οποίο η Bayer συµµετείχε και ως υποστηριχτής, 
αποδεικνύοντας την πίστη της στην ανάπτυξη του 
τοµέα των φρέσκων φρούτων στην Ελλάδα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER
> Χορηγός στο ∆ιεθνές Συνέδριο για το προϊόν που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Freskon

Μετά και τις πολυπόθητες 
εγκρίσεις από τις εποπτικές 
αρχές των ΗΠΑ και τις αρχές 
ανταγωνισµού της ΕΕ για 
τη συγχώνευση των δύο 
εταιρειών ήρθε και η αποδοχή 
από τους µετόχους της 
ελβετικής εταιρείας γεωργικών 
δραστηριοτήτων Syngenta για 
την πρόταση εξαγοράς ύψους 
43 δισ. δολαρίων από την 
ChemChina. Σε ανακοίνωσή 
της, η ChemChina τόνισε πως 
µε βάση τα προκαταρκτικά 
στοιχεία, το 80,7% των 
µετοχών ανταλλάχθηκαν για 
την εξαγορά, έναντι του 67% 
που ήταν το χαµηλότερο 
ποσοστό αποδοχής 
που απαιτούνταν για να 
προχωρήσει η συµφωνία.
Σε σχετική ανακοίνωση 
του ελβετικού οµίλου, 
Syngenta, αναφέρεται 
το εξής: «Η συµφωνία 
ChemChina-Syngenta θα 
εξαφαλίσει συνεχείς επιλογές 
και καινοτοµία για τους 
καλλιεργητές στην Ευρώπη και 
σε όλο τον κόσµο».

ΠΡΟΧΩΡΑ 
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
CHEMCHINA 
ΜΕ ΤΗΝ 
SYNGENTA 

Ο ∆. Μπίκας, Field Marketing Management Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer Hellas, 
παρουσίασε τις «Ολοκληρωµένες Λύσεις Φυτοπροστασίας στο Ακτινίδιο» της εταιρείας.
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Η ανάγκη άρσης του πολύπλοκου συστήµατος εγκρίσεων προϊόντων φυτοπροστασίας 
ήταν ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα προς επίλυση που έθεσε ο ∆ρ. Jürgen 
Oldeweme, υψηλόβαθµο στέλεχος του Τοµέα Προϊόντων Φυτοπροστασίας της 
BASF στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης τους στο υπουργείο. «Στην BASF, στηρίζουµε τους παραγωγούς να 
είναι πιο επιτυχηµένοι και να ανταποκρίνονται  στις σηµερινές και µελλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας, µε σεβασµό στο περιβάλλον», τόνισε ο κ. Oldeweme. O 
∆ιευθύνων  Σύµβουλος της BASF Ελλάς, Βασίλης Γούναρης, υπογράµµισε ότι 
η BASF στηρίζει έµπρακτα την ελληνική γεωργία, µέσω µιας ολοκληρωµένης 
γκάµας καινοτόµων προϊόντων και λύσεων, αλλά 
και µέσω πολυάριθµων πρωτοβουλιών, όπως τα 
Ελληνογερµανικά Φόρουµ Τροφίµων.

ΣΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ Η BASF

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εδώ και λίγες µέρες η ιστοσελίδα της K+S KALI 
λειτουργεί και στα ελληνικά, προσφέροντας
πλούσια πληροφόρηση για τους τοµείς της Γεωργίας, 
της  Βιοµηχανίας,  
της Υγείας & 
της  ∆ιατροφής, 
σύµφωνα µε τον 
Μάνο Σακελλαρίου, 
Σύµβουλο της K+S 
KALI GmbH.
Στη νέα ιστοσελίδα υπάρχουν χρήσιµα στοιχεία 
για πολλές καλλιέργειες, πώς χρησιµοποιούνται 
τα προϊόντα (Καλίου & Μαγνησίου) καθώς και 
πολλές πληροφορίες για τα προϊόντα και την ίδια την 
εταιρεία. Επίσης, διαθέσιµες είναι και πληροφορίες 
για τις εφαρµογές των προϊόντων της K+S KALI 
GmbH στον τοµέα της βιοµηχανίας.
Με τα άλατα καλίου και µαγνησίου υψηλής 
καθαρότητας η K+S KALI  παρέχει ένα ειδικό 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων για να καλύψουν τις 
ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις της βιοµηχανίας 
φαρµάκων, τροφίµων και ζωοτροφών.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ K+S KALI 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Tο νέο καινοτόµο προϊόν Delegate™ 
250WG µε βάση τη δραστική ουσία 
Spinetoram για την καταπολέµηση 
πολλών επιβλαβών εντόµων σε µηλο-
ειδή, πυρηνόκαρπα και ελιά παρουσία-
σε στις 22 Μαρτίου 2017 στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης η ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ. Παράλληλα έγινε η τεχνική πα-
ρουσίαση του υπό έγκριση προϊόντος 
Radiant™ 120SC (ίδιας δραστικής ουσί-
ας), το οποίο αφορά καλλιέργειες βαµ-
βακιού και αµπέλου. Το Spinetoram εί-
ναι νέο µέλος της χηµικής οµάδας των 
σπινοσινών µε διαφορετικό τρόπο δρά-
σης από όλα τα ως τώρα γνωστά εντο-
µοκτόνα. Στην εκδήλωση, η οποία δι-
οργανώθηκε από την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 

σε συνεργασία µε την Dow AgroSciences, 
συµµετείχαν πάνω από 120 συνεργάτες 
της εταιρείας από την Κεντρική και Βό-
ρεια Ελλάδα. Το πρόγραµµα ξεκίνησε µε 
την παρουσίαση του Εµπορικού ∆ιευ-
θυντή της Dow AgroSciences Ν. Ευρώ-
πης, Javier Negro. Ιδιαίτερη αναφορά έ-
γινε στις καινοτόµες λύσεις που προσφέ-
ρουν οι νέες δραστικές ουσίες Isoclast και 
Spinetoram, που θα αποτελέσουν έναν α-
ξιόπιστο σύµµαχο για τους Έλληνες καλ-
λιεργητές. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε 
ο Άρης Χλωρίδης, ∆/ντής του Πειραµατι-
κού Σταθµού της Dow AgroSciences στη 
Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση ολοκληρώ-
θηκε µε την οµιλία του Χαράλαµπου Νίκα, 
Marketing Specialist ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ. 

▲

Το νέο εντοµοκτόνο της Dow στην Ελλάδα από την ΕΛΑΝΚΟ 
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Έγκριση για τη δραστική ουσία 
oxathiapiprolin έλαβε η DuPont από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη 10ετή περί-
οδο έγκρισης να ξεκινά από τις 3 Μαρ-
τίου του 2017. Το εµπορικό σήµα της 
δραστικής ουσίας oxathiapiprolin είναι 
DuPont Zorvec. Τα προϊόντα µε το δραστι-
κό Zorvec στη σύνθεσή τους βρίσκονται 
τώρα στη διαδικασία της αξιολόγησης, µε 
την έγκρισή τους στην πρώτη χώρα να α-
ναµένεται το 2018. Παγκοσµίως,  σκευά-
σµατα µε το  DuPont  Zorvec  έχουν λά-
βει εγκρίσεις από Σιγκαπούρη, Νότια Κο-
ρέα, Κίνα, Αυστραλία, Ιαπωνία, Μεξικό 
και Βιετνάµ.

Χρήση σε αµπέλι, πατάτα, λαχανικά
Το νέο αυτό µυκητοκτόνο -για χρήση σε 
αµπέλι, πατάτα και λαχανικά-  προσφέρει 
συνδυασµό σταθερής και µεγάλης διάρ-
κειας δράσης ενάντια σε περονόσπορους, 

βοηθώντας τους παραγωγούς να επιτύ-
χουν καλύτερες αποδόσεις, κάθε εποχή, 
ακόµη και κάτω από δύσκολες περιβαλ-
λοντικές συνθήκες.  Στην πατάτα τα σκευ-
άσµατα του  DuPont  Zorvec προσφέρουν 
τρεις έως τέσσερις επιπλέον ηµέρες προ-
στασίας σε σχέση µε τα µυκητοκτόνα που 
κυκλοφορούν, δεν αποπλένονται µε τη 
βροχή 20 λεπτά µετά την εφαρµογή και 
προστατεύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά της νέας βλάστησης που είναι απαραί-
τητα για την µεγιστοποίηση της απόδοσης 
κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας.
«Πρόκειται για ένα από τα πιο συναρπα-
στικά προϊόντα που έχουµε αναπτύξει ε-
δώ και δεκαετίες» δήλωσε ο  Bernard 
Straebler, Τεχνικός ∆ιευθυντής Μυκητο-
κτόνων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Αφρική (ΕΜΕΑ). Ο ίδιος σηµειώνει ότι 
«υπερβαίνει σε απόδοση τα άλλα µυκητο-
κτόνα για ωοµύκητες».

▲

Τη µυκητοκτόνο ουσία DuPont Zorvec 
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση υπό όρους 
των αµερικανικών κολοσσών χηµικών προϊόντων 
Dow και DuPont, από την οποία θα προκύψει µια ε-
ταιρεία αξίας 130 δισ. δολαρίων, άναψε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την Τρίτη 28 Μαρτίου.
Ως αντάλλαγµα «η DuPont θα προχωρήσει στην εκποί-
ηση ενός σηµαντικού µέρους των διεθνών δραστηρι-
οτήτων της στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών, συ-
µπεριλαµβανοµένης της παγκόσµιας δοµής της στην έρευνα και ανάπτυξη 
(R&D). Η Dow µε τη σειρά της θα πουλήσει δύο εγκαταστάσεις στην Ισπανία 
και στις ΗΠΑ, καθώς και µια σύµβαση µε τρίτους», αναφέρει η Κοµισιόν.

Η Επίτροπος Ανταγωνισµού της ΕΕ, Μαργκρέτε Βε-
στάγκερ, σηµείωσε πως «η απόφασή µας εξασφαλίζει 
ότι η συγχώνευση µεταξύ της Dow και της DuPont δεν 
θα µειώσει τον ανταγωνισµό στις τιµές για τα ήδη υ-
πάρχοντα φυτοπροστατευτικά ή για την καινοτοµία για 
πιο ασφαλή προϊόντα στο µέλλον».
Η συγχώνευση αυτή είναι µια από τα 3 µεγάλα ντηλ 
στον κλάδο των αγροχηµικών µε τα άλλα δύο, την ε-

ξαγορά της Syngenta από την ChemChina και της Monsanto από τη 
Bayer, να αναµένουν επίσης έγκριση από την Κοµισιόν, µε τις περιπτώ-
σεις να εξετάζονται χωριστά.

ΠΕΡΑΣΕ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ DOW ΚΑΙ DUPONT

Οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά πήρε το νέο ζιζανι-
οκτόνο AXION COMBI ZC της SIPCAM Hellas Μ. ΕΠΕ, α-
πό το τµήµα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊό-
ντων, πληρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για 
την προστασία του βαµβακιού.
Το AXION COMBI ZC (pendimethalim 25% + terbuthylazine 
12,5%) είναι ένα προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε άδεια χρή-
σης στο Βαµβάκι που συνδυάζει 
τρεις τεχνολογίες:
1) Pendimethalin, ευρέως χρησι-
µοποιούµενο ζιζανιοκτόνο µε µε-
γάλο φάσµα και διάρκεια δράσης
2) Terbuthylazine, πολύ αποτελε-
σµατικό ζιζανιοκτόνο που βρίσκει 
εκτεταµένη εφαρµογή στην Αυ-
στραλία στο βαµβάκι, µε πολύ µε-
γάλη επιτυχία. Τώρα για πρώτη φορά η SIPCAM προτείνει στην 
Ελλάδα την Terbuthylazine στο Βαµβάκι σε ένα ειδικά µελε-
τηµένο συνδυασµό µε την Pendimethalin, αξιοποιιώντας την 
προηγούµενη µικροκάψουλα, τεχνολογίας αιχµής της SIPCAM.
3) Τεχνολογία µικροκάψουλας MICROPLUS®. ∆ηµιουργήθη-
κε στα εργαστήρια της SIPCAM αξιοποιώντας Αµερικανικές 
µελέτες στην τεχνολογία µικροκάψουλων στην παραγωγή 
φαρµάκων για των άνθρωπο.
Το AXION COMBI ZC έχει αποδείξει σε πολυάριθµα πειράµα-
τα αγρού ότι επιτυγχάνει σταθερά πολύ υψηλά ποσοστά α-
ποτελεσµατικότητας, σε ευρύ φάσµα ζιζανίων, είναι ασφα-
λές για την καλλιέργεια, και έχει µεγάλη διάρκεια δράσης. 
Ταυτόχρονα προσφέρει ευκολία στη δοσολόγηση, αφού δεν 
χρειάζεται συνδυασµός σκευασµάτων µε διαφορετικές συ-
σκευασίες και δοσολογίες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
ΤΗΣ SIPCAM

www.agronews.gr
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Από τον Οκτώβριο του 2017 θα ενεργοποιηθεί το 
νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ∆ιεθνούς Πανε-
πιστηµίου για την αειφόρο γεωργία και τις επιχειρή-
σεις, µε το οποίο το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα 
φιλοδοξεί να καλύψει τις ελλείψεις που υπάρχουν σε 
σχέση µε την κατάρτιση στον αγροτικό χώρο. Όπως 
ανέφερε η διευθύντρια του προγράµµατος, Ευφηµία 
Παπαθεοδώρου, το  καινοτόµο στοιχείο του συγκε-
κριµένου µεταπτυχιακού είναι ότι προσεγγίζει µε ο-
λιστικό τρόπο το αγροτικό ζήτηµα, από την παραγω-
γή και τη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, µε 
την εξοικείωση των φοιτητών σε σύγχρονες πρακτι-

κές, τεχνικές και µεθόδους οικονοµικής διαχείρισης 
και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών µε την ε-
µπορική διαχείριση του αγροτικού προϊόντος.
Η διάρκεια του µεταπτυχιακού είναι 1,5 ή 2 έτη πλή-
ρους φοίτησης, ενώ σε περίπτωση µερικής φοίτη-
σης επεκτείνεται στα 2,5 έτη. Η διδασκαλία θα πραγ-
µατοποιηθεί σε µεγάλο ποσοστό (40-80%) µε e-
learning, ενώ δια ζώσης επικοινωνία θα πραγµατο-
ποιηθεί στην αρχή και στο τέλος του κάθε εξαµήνου. 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 
807523, 807519, 807530 και στα e-mail: infoseba@
ihu.edu.gr, admissions@ihu.edu.gr

▲

Μεταπτυχιακό από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 
για την αειφόρο γεωργία και τις επιχειρήσεις 

H Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος 
διοργανώνει το 17ο Πανελλήνιο 
Εντοµολογικό Συνέδριο (ΠΕΣ), στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
από 19 έως 22 Σεπτεµβρίου 2017. 
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 
ηµερών θα γίνουν οι ανακοινώσεις 
και την τελευταία ηµέρα θα 
πραγµατοποιηθεί επίσκεψη σε 
τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής, 
γεωργικού, επιστηµονικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που 
επιθυµούν να παρακολουθήσουν 
και να συµµετέχουν να καταθέσουν 
ηλεκτρονικά τη δήλωση συµµετοχής 
τους ακολουθώντας τους ειδικούς 
συνδέσµους της επίσηµης 
ιστοσελίδας του Συνεδρίου: http://
www.entsoc.gr/17pes/en/home/

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΤΟ 17Ο ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Μέσα στο 2017 θα λανσαριστεί το νηµατωδοκτόνο BioAct™ 
Prime DC, ένα προϊόν φυσικής προέλευσης της Bayer, το ο-
ποίο έλαβε έγκριση στην Ελλάδα και καλύπτει µια ευρεία γκάµα 
φρούτων και λαχανικών, αλλά και τον καπνό, νεαρά δενδρύλλια 
(σε νέες φυτείες) και τα φυτώρια δένδρων. «Προκειµένου να δι-
ασφαλίσουν τη συγκοµιδή τους και να αυξήσουν την παραγω-
γή τροφής µε βιώσιµο τρόπο, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί χρειά-
ζονται µοντέρνες τεχνολογίες όπως καινοτόµα προϊόντα φυτο-
προστασίας», ανέφερε ο Klaus Koetting, Επικεφαλής για Φρούτα & Λαχανικά 
και Εντοµοκτόνα του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer. «Το νηµατωδο-
κτόνο φυσικής προέλευσης BioAct Prime θα συµβάλλει σηµαντικά σε βελτι-

ωµένα προγράµµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Εχθρών». 
Το BioAct™ Prime DC, βασισµένο στο στέλεχος 251 του µύ-
κητα Paecilomyces lilacinus (synonym Purpureocilium 
lilacinum), ελέγχει τους παρασιτικούς νηµατώδεις του 
φυτού συµπεριλαµβανοµένων των κοµβονηµατωδών 
(Meloidogyne spp.), κυστονηµατωδών (Heterodera spp.)  και 
διαφόρων νηµατωδών ρίζας και λαιµού (Pratylenchus spp., 
Helicotylenchus spp., Ditylenchus dipsaci). 

Προστατεύει τα φυτά από στοχευµένα αυγά και προνύµφες επιβλαβών νη-
µατωδών προτού επιτεθούν στις ρίζες, και βοηθά τους παραγωγούς να αυ-
ξήσουν τις σοδειές και την κερδοφορία της φάρµας τους.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ ΝΗΜΑΤΩ∆ΟΚΤΟΝΟ BIOACT™ PRIME DC
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Σε ποιο βαθµό η φυτοπροστασία παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία σπόρων;
H φυτοπροστασία συµβάλλει συνεχώς στην 
αριστοποίηση της τεχνολογίας σπόρων. Το 
σηµαντικότερο παράδειγµα προέρχεται από 
την επένδυση σπόρων όπου πραγµατικά τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήµατα 
προόδου µε την επικάλυψη µε µυκητοκτό-
να και εντοµοκτόνα τα οποία παρέχουν στο 
νέο φυτό προστασία από εχθρούς και ασθέ-
νειες, ισχυρότερο ριζικό σύστηµα και άριστη 
εγκατάσταση της φυτείας. Η επένδυση σπό-
ρων είναι ασφαλέστερη τόσο για το χρήστη 
όσο και για το περιβάλλον. Η Syngenta παρέ-
χει πολλές τέτοιες λύσεις επένδυσης σπόρων 
όπως το Celest 025FS στα σιτηρά, τo Cruiser 
350FS και το Infl ux 100FS στην πατάτα και το 
Apron XL 350 EC στο βαµβάκι. 

Τι νέα δεδοµένα δηµιουργεί η δράση για το 
Κοµφούζιο σε πυρηνόκαρπα, µηλοειδή κ.λπ. 

“ Η χρήση των φεροµονών παρεµπο-
διστών σύζευξης έχει επεκταθεί αρκετά στις 
δενδροκοµικές καλλιέργειες ιδιαίτερα στην 
Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχουν πειραµατικά 
δεδοµένα µε καλά αποτελέσµατα που κατα-
δεικύουν ότι ο συνδυασµός της χρήσης αυ-
τών των φεροµονών µε γνωστά φυτοπρο-
στατευτικά σκευάσµατα δίνει άριστα αποτε-
λέσµατα στην καταπολέµηση εχθρών όπως 
ο φυλλοδέτης, η ανάρσια και η καρπόκαψα. 
Τα συγκεκριµένα προιόντα, δεν µπορούν να 

υποκαταστήσουν απόλυτα τους χηµικούς 
ψεκασµούς ιδίως στα πρώτα στάδια µε-
τα την άνθηση για τους προαναφερθέντες ε-
χθρούς αλλά και σε περιπτώσεις υψηλών 
πληθυσµών εντόµων. Η χρήση δοκιµασµέ-
νων προϊόντων όπως το Affi  rm 095 SG και το  
Voliam targo 063SC εξακολουθεί να θεωρεί-
ται απαραίτητη ώστε να έχουµε µια αποτελε-
σµατική καταπολέµηση λεπιδοπτέρων στις 
δενδροκοµικές καλλιέργειες.Η Syngenta, εί-
ναι σύµφωνη µε τη χρήση των συγκεκριµέ-
νων λύσεων µε την προϋπόθεση ότι χρησι-
µοποιούνται σωστά, γίνεται εντατική παρακο-
λούθηση των καλλιεργειών, γίνεται καθολική 
και όχι αποσπασµατική εφαρµογή των προ-
ϊόντων σε όλη την γεωγραφική περιοχή της 
καλλιέργειας και κυρίως όταν χρησιµοποι-
ούνται σε συνδυασµό µε γνωστά εντοµοκτό-
να σε ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης κατα-
πολέµησης, έτσι ώστε και η αποτελεσµατικό-
τητα να είναι η µέγιστη δυνατή και ο αριθµός 
των εφαρµογών ο ελάχιστος δυνατός. 

Ποια η πρόταση σας για την οργάνωση της 
δακοκτονίας της Ελλάδας. 

“ Η δακοκτονία στην Ελλάδα αποτε-
λεί µία από τις σηµαντικότερες προτεραιότη-

τες της ελληνικής γεωργίας αφού αφορά την 
προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από το ση-
µαντικότερο εχθρό της, το δάκο. Η ελιά καλ-
λιεργείται σε 9 εκατ. στρέµµατα, είναι βασι-
κή πηγή εισοδήµατος για χιλιάδες ελαιοπα-
ραγωγούς επαγγελµατίες αλλά και ερασι-
τέχνες και είναι εθνικά στρατηγική καλλιέρ-
γεια. Για να έχουµε αποτελεσµατική δακοκτο-
νία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνολική 
και ολιστική θα έλεγα προσέγγιση. Η κάλυ-
ψη του συνόλου της καλλιέργειας µε αποτε-
λεσµατική και ολοκληρωµένη διαχείριση του 
εχθρού, ανάλογα µε το πρωτόκολλο που ε-
φαρµόζεται, είναι βασική προϋπόθεση για να 
προστατέψουµε το σύνολο των καλλιεργει-
ών αλλά και να σεβαστούµε την ιδιαιτερότητα 
κάθε καλλιεργητή. Η εµπειρία δεκαετιών έχει 
αποδείξει ότι όποτε εφαρµόστηκε η παραπά-
νω προσέγγιση είχαµε καλή και αποτελεσµα-
τική δακοκτονία µε το ελάχιστο κόστος για 
τον παραγωγό. Η αναζήτηση ενός νέου πιθα-
νά εναλλακτικού τρόπου αντιµετώπισης θα 
πρέπει να γίνει µε µια συνολική προσέγγιση 
και συµµετοχή όλων των αρµόδιων φορέ-
ων και προσώπων ώστε να βελτιώσουµε το 
πλαίσιο και να µην επιβαρυνθεί το κόστος σε 
δύσκολους καιρούς για τον Έλληνα αγρότη.

SYNGENTA HELLAS ΜΕ ΟΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING 
SYNGENTA MEDITERRANEAN

▲

Η Syngenta είναι µια από τις παγκοσµίως κορυ-
φαίες εταιρίες µε περισσότερους από 28.000 ερ-
γαζόµενους σε πάνω από 90 χώρες, αφιερω-
µένoυς στον σκοπό µας: Να φέρουµε το δυνα-
µικό των φυτών στη ζωή. Η Syngenta Hellas έ-
χει 200 εργαζόµενους στις εξής δραστηριότητες: 
Φυτοπροστασία, Σπόροι Μεγάλης Καλλιέργειας, 
Σπόροι Κηπευτικών, προϊόντα ∆ηµόσιας Υγείας. 
Επίσης το εργοστάσιο Οινοφύτων µε νέες επεν-
δύσεις 4 εκ. ευρώ µέσα στην κρίση συνεχίζει την 
υποσκευασία και τυποποίηση Φυτοπροστατευτι-
κών Προϊόντων για περισσότερες από 70 χώρες.
Οι άνθρωποι της Syngenta Hellas αναγνωρίζο-

νται διεθνώς για την οµαδικότητα, την επιδεξιό-
τητα, το πάθος και την απόδοσή τους και αποτε-
λούν µαζί µε τους συνεργάτες µας το µεγαλύτε-
ρο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Syngenta πασχίζει 
κάθε χρόνο για µια Υπεύθυνη Γεωργία, στοχεύ-
οντας να καθοδηγεί τους Έλληνες παραγωγούς 
για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων την προστασία του χρήστη, του 
καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

▲

Νέες επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ στα Οινόφυτα

ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
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▲ ▲

Εκπαίδευση αγροτών και γεωπόνων

Στους πρώτους 4 µήνες του 2017 εκπαιδεύτηκαν από τους γεωπόνους 
της Syngenta 2.200 αγρότες σχετικά µε την προσωπική προστασία του 
χρήστη κατά τους ψεκασµούς, τους βασικούς κανόνες παρασκευής 
του ψεκαστικού υγρού και των εφαρµογών, την προσωπική υγιεινή 
µετά την εφαρµογή, το καλιµπράρισµα των ψεκαστικών µηχανηµάτων 
και την ανάγκη προσεκτικής ανάγνωσης της ετικέτας του σκευάσµατος.

Πρωτοβουλία Syngenta Family

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Syngenta για την ανάπτυξη των 
µελλοντικών συνεργατών της, µε το όνοµα Syngenta Family και µε τη 
συνεργασία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έγινε επίσης επίδειξη του 
Heliosec. Πρόκειται για ένα ειδικό σύστηµα διαχείρισης των αποβλήτων, 
που κέρδισε το χρυσό βραβείο στο διαγωνισµό Enviromental Αwards 
2016 καθώς και ξενάγηση σε πειραµατικό αγρό ζωνών ανάσχεσης. 

Προϊόντα φυτοπροστασίας Syngenta
Τα µυκητοκτόνα αιχµής της Syngenta περιλαµβάνουν: To Switch 25/37.5WG το δυναµικότερο βοτρυδιοκτόνο της αγοράς, το Ridomil Gold MZ 68 WG 
διαχρονική προστασία από περονόσπορο, το Topas 100EC και το Dynali 60/30DC οι δυναµικές λύσεις για το ωίδιο. Επίσης το Ortiva 25SC η πιο γνωστή 
στροµπιλουρίνη της παγκόσµιας αγοράς, το Score 25EC η τριαζόλη που κάνει τη διαφορά και το Chorus 50WG η απαραίτητη λύση στην δενδροκοµία. Τέλος 
τα γνωστά Daconil 500SC, Folio Gold 3,6/50 SC, Amistar 25SC, Cherokee, Cidely Top 125/15 DC, Atemi 10WG, Quadris 25SC, Ortiva Top 20/12.5SC και 
Ortiva Opti 8/40SC, Carial Flex 25/18WG και Geoxe 50WG συµπληρώνουν την λίστα του µεγάλου οπλοστάσιου των µυκητοκτόνων της Syngenta. Στα 
εντοµοκτόνα η Syngenta διαθέτει µεγάλα brands όπως το Affirm 095SG την εξέλιξη στην καταπολέµηση λεπιδόπτερων, το Ampligo 150ZC τον απόλυτο 
σύµµαχο του βαµβακοπαραγωγού στην καταπολέµηση του πράσινου σκουληκιού, το Actara 25WG τη διασυστηµατική δύναµη για αφίδες και αλευρώδεις. 
Επίσης τα µεγάλα brands Vertimec Pro 1.8 SC, Karate ZEON 10CS, Insegar 25WG, Match 5EC, Plenum 50WG,  Voliam targo 063SC, Trigard 75WP και Eforia 
045ZC, πλαισιώνουν τη µεγάλη γκάµα εντοµοκτόνων της Syngenta που επί πολλά χρόνια εξασφαλίζουν στον Έλληνα παραγωγό την απαραίτητη προστασία 
της σοδειάς τους. Τέλος, η Syngenta προσφέρει πολλές λύσεις ζιζανιοκτόνων, µε κυριότερα τα Axial 60EC, Traxos One30/30/7.5EC, Serrate 20/7.5WG, 
Lumax 537.5 SE, Elumis 105OD, Gardoprim Gold Plus 500SE, Dual Gold 96EC, Fusilade 12.5EC, Listego 4SL, Arcade 880EC και Reglone 20SL.
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 Ένας βασικός τοµέας δράσης της 
BASF στη γεωργία είναι η συνεργασία 
µε εταιρείες σπόρων, παρέχοντας λύ-
σεις που βελτιστοποιούν τη γεωργική 
παραγωγή. Για τη δράση αυτή η BASF 
θεωρείται  «seed solution provider», δη-
λαδή πάροχος εξειδικευµένων λύσεων 
για σπόρους.
Για παράδειγµα η τεχνολογία Clearfi eld 
της εταιρείας BASF είναι σύστηµα πα-
ραγωγής όπου εξελιγµένα υβρίδια 

-  γενετικής βελτίωσης και όχι γενετι-
κά τροποποιηµένα -  και ζιζανιοκτόνα, 
έχουν σχεδιαστεί να δουλεύουν µαζί 
για αποτελεσµατική καταπολέµηση δύ-
σκολων ζιζανίων δίνοντας υψηλές α-
ποδόσεις.

“ Η τεχνολογία παρεµπόδισης 
σύζευξης εντόµων στη δενδροκοµία, ή 
αλλιώς Κοµφούζιο, προσφέρει µοναδι-
κή λύση για µία αειφορική γεωργία, δη-

λαδή  συµβάλει στην ισορροπία µεταξύ 
τοπικής οικονοµίας, περιβάλλοντος  και 
κοινωνίας. 
Το Κοµφούζιο µειώνει των αριθµό ψε-
κασµών σε ευαίσθητες περιοχές µε  
καλλιέργειες που γειτνιάζουν µε τον α-
στικό ιστό.  Ταυτόχρονα, τα παραγόµε-
να φρούτα ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της αγοράς, για µειωµένα υπολείµ-
µατα κάτω από τα θεσµοθετηµένα επι-
τρεπτά όρια. 

Ο κόσµος µας, µε τον ταχέως αυξανόµενο πληθυσµό, 
εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα 
µας να διατηρούµε και να αναπτύσσουµε µία βιώσι-
µη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον. Για να επιτευ-
χθεί αυτό, ο τοµέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της 
BASF συνεργάζεται µε αγρότες, επαγγελµατίες του α-
γροτικού κλάδου, ειδικούς σε θέµατα αντιµετώπισης 
παρασίτων και πολλούς άλλους. Με αυτή τη συνεργα-
σία, η BASF µπορεί να διατηρεί ενεργή την Έρευνα και 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, µία µεγάλη γκάµα καινο-

τόµων προϊόντων και υπηρεσιών και µία οµάδα ειδι-
κών στο εργαστήριο και την αγορά, οι οποίοι υποστη-
ρίζουν τους πελάτες µας ώστε η επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα να είναι επιτυχηµένη. Το 2016, ο τοµέ-
ας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF κατέγραψε 
πωλήσεις πάνω από 5,6 δις ευρώ. 
Στην Ελλάδα, η BASF κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα 
της φυτοπροστασίας, στηρίζοντας τον Έλληνα αγρότη 
στην προστασία της καλλιέργειας του και την αύξηση 
της σοδιάς του. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική δραστηρι-
ότητα είναι οι πρώτες ύλες και πρόσθετα για τη βιοµη-
χανία καλλυντικών, πλαστικών, κατασκευαστικών υλι-
κών, χρωµάτων, απορρυπαντικών και καθαριστικών.  

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

▲

Αναπτύσσουµε µία βιώσιµη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον 

Τα κεντρικά 
γραφεία της 
BASF Ελλάς 
στον Παράδεισο 
Αµαρουσίου.
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INSIGNIA® 20 WG

ΤΟ ΝΕΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΤΗΣ BASF ∆ΙΝΕΙ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΟ ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ΚΑΙ THN ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εµφάνιση τους στην χώρα µας, 
δύο ιδιαίτερα επιζήµιες ασθένειες των αειθαλών καλλιεργειών. Η 
αλτερνάρια των εσπεριδοειδών και το γλοιοσπόριο της ελιάς. Κι αν 
για τους Έλληνες καλλιεργητές και γεωπόνους τα δύο παθογόνα εί-
ναι σχετικά νέα, η ύπαρξη τους στις γειτονικές χώρες της Μεσογείου 
αφορά τουλάχιστον µια δεκαετία.  Η BASF έρχεται να δώσει τη λύση 
κατά του γλοιοσπορίου και της αλτερνάριας  µε το Insignia® 20 WG 
(Pyraclostrobin), το νέο µυκητοκτόνο της για την καλλιέργεια της ε-
λιάς, των εσπεριδοειδών, των πυρηνοκάρπων και του λωτού. Το 
Insignia® 20 WG ανήκει στην χηµική οµάδα των στροµπιλουρινών, 
και έχει άριστη προστατευτική και θεραπευτική δράση, παρεµπο-
δίζοντας την κυτταρική αναπνοή των µυκήτων. Επίσης, προσφέρει 
δραστική και γρήγορη αποπλαστική και διελασµατική κίνηση εντός 
των φυτικών ιστών και υψηλή αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.

Σοβαρός εχθρός ειδικά για Κορωνέικη και Καλαµών
Το γλοιοσπόριο αποτελεί σοβαρό εχθρό ειδικά για τις δύο τοπικές 
ποικιλίες Κορωνέικη και Καλαµών, οι οποίες εµφανίζουν αυξηµέ-
νη ευαισθησία, σε σχέση µε άλλες βρώσιµες ή ελαιοποιήσιµες ποι-
κιλίες. Tα φυτικά µέρη που προσβάλλει το γλοιοσπόριο είναι τα φύλ-

λα, τα άνθη, οι καρπό αλλά 
και το τελικό προϊόν. Το λά-
δι που παράγεται από µολυ-
σµένους καρπούς είναι υπο-
βαθµισµένης ποιότητας, έχει 
κοκκινωπό χρώµα και πα-
ρουσιάζονται χηµικές µετα-
βολές στην σύσταση του, ό-
πως η υψηλή οξύτητα και η 
µείωση της β-σιτοστερόλης, 
των πολυφαινολών και της 
α-τοκοφερόλης.

Η αλτερνάρια 
των εσπεριδοειδών
H αλτερνάρια είναι επίσης 
µια ασθένεια που προκάλε-
σε σοβαρα ποιοτικά και πο-
σοτικά προβλήµατα τα τε-
λευταία χρόνια στην χώρα 
µας, ειδικά στην ∆υτική Ελ-
λάδα και στις νέες ποικιλίες 
µανταρινιού Nova, Fortune 
και Minneola. Ωστόσο έχουν 
αναφερθεί κρούσµατα και σε 
οµφαλοφόρες ποικιλίες πορ-
τοκαλιού. Το παθογόνο αίτιο 
είναι το Alternaria alternata. 

4ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων 
Ανοίγουµε δρόµους για τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα στη γερµανική αγορά
Στη BASF πιστεύουµε ότι η γεωργία είναι η σπουδαιότερη δουλειά στον 
κόσµο. Υποστηρίζουµε την παραγωγική, βιώσιµη γεωργία, προσφέροντας 
στους αγρότες τα κατάλληλα εργαλεία για να προστατεύουν τη γη 
τους για τις µελλοντικές γενιές, ενώ ταυτόχρονα για να µπορούν να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Στηρίζουµε τους 
Έλληνες παραγωγούς ώστε να µπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής γεωργίας και να ενισχύσουν 
την εξωστρέφεια τους. Η αλλαγή κλίµακας της αγροτικής παραγωγής 
επιβάλλει την αναδιάρθρωση της Ελληνικής γεωργίας έτσι ώστε να 
αποκτήσει την απαραίτητη κρίσιµη µάζα παραγωγής και να µπορεί 
να καλύψει τη ζήτηση στις µεγάλες αγορές του εξωτερικού. Αυτή η 
αναδιάρθρωση περνάει και µέσα από τη δηµιουργία οµάδων παραγωγών 
ή συνεταιρισµών και ενισχύεται από την ΚΑΠ. Εµείς, στη BASF, 
στηρίζουµε αυτές τις συλλογικές προσπάθειες παραγωγής ποιοτικά 
ανταγωνιστικών προϊόντων και προώθησης τους στις διεθνείς αγορές.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αναλάβαµε την πρωτοβουλία να 
διοργανώσουµε, το 2014, το 2015 και το 2016, το Ελληνογερµανικό 
Φόρουµ Τροφίµων, σε συνεργασία µε το Ελληνογερµανικό Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, στη Νότια, Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη 
αντίστοιχα. Φέτος, διοργανώνουµε το 4ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ 
Τροφίµων στην Καβάλα, στις 22 και 23 Μαΐου.
Κατά τη διάρκεια αυτών των επιτυχηµένων φόρουµ, παραγωγοί και 
αγροτικοί συνεταιρισµοί έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα 
τους σε Γερµανούς εισαγωγείς και σούπερ µάρκετ. Τα αποτελέσµατα έως 
τώρα ήταν εξαιρετικά και συνάφθηκαν πολλές εµπορικές συµφωνίες.
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Ο κλάδος της φυτοπροστασίας έχει 
σαν κύριο σκοπό την προστασία των καλ-
λιεργειών από εχθρούς είτε είναι ζιζάνια, 
είτε έντοµα ή ασθένειες, ανεξάρτητα α-
πό τα ποιοτικά και λοιπά χαρακτηριστικά 
του πολλαπλασιαστικού υλικού. Παρ’ ό-
λα αυτά, οι τεχνολογικές εξελίξεις στον το-
µέα των σπόρων, έχουν σαν άµεση συνέ-
πεια τη διαφοροποίηση των προγραµµά-
των όσο και των προϊόντων φυτοπροστα-
σίας που θα εφαρµοστούν για την αποτε-
λεσµατική προστασία της παραγωγής. 

“Η µέθοδος παρεµπόδισης σύ-
ζευξης των λεπιδοπτέρων, που όπως 
είναι γνωστό αναµένεται να ενταχθεί στο 
σύστηµα των ενισχύσεων, αποτελεί άλ-
λη µια θετική εξέλιξη για την προστασία 
των καλλιεργειών στις οποίες πρόκει-
ται να εφαρµοστεί. Θα πρέπει όµως η ε-
φαρµογή της να πραγµατοποιηθεί βά-
σει αυστηρών κανόνων και σαφών ο-
δηγιών και πάντα υπό την επίβλεψη αρ-
µόδιων γεωπόνων στα πλαίσια ενός ο-
λοκληρωµένο σχεδίου καταπολέµη-
σης των αντίστοιχων εντοµολογικών ε-
χθρών και µε την ορθολογική χρήση και 
των ανάλογων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Το παραπάνω είναι πολύ 

σηµαντικό καθώς είναι γενικά αποδεκτό 
ότι καµία µέθοδος από µόνη της δεν εί-
ναι αποτελεσµατική ή µπορεί και να µην 
έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Α-
παιτείται συνδυασµός µεθόδων µε σω-
στό προγραµµατισµό κι οργάνωση για 
την αποτελεσµατική και µε οικονοµικό-
τητα προστασία της παραγωγής.

“Η δακοκτονία στην Ελλάδα αυ-
τή τη στιγµή βρίσκεται σε οριακό επίπε-
δο. Τόσο από τεχνικής πλευράς λόγω 
της κακής εφαρµογής των µέσων φυτο-
προστασίας, όσο και διαρθρωτικά απόρ-
ροια της γραφειοκρατίας και της σύγχυ-
σης σχετικά µε τις αρµοδιότητες για την 
διεξαγωγή και παρακολούθησή της. Συ-
νέπεια η πληµµελής σε αρκετές περι-
πτώσεις περάτωσή της. Αν η κατάσταση 
αυτή  χειροτερέψει, δε θα υπάρχει πλέ-
ον ουσία στην συνέχεια εφαρµογής του 
µέτρου αυτού. Μερικές ενέργειες που 
θα µπορούσαν να γίνουν για την επιτυ-
χηµένη εφαρµογή της, είναι επιγραµ-
µατικά:
● Ορθολογικότερη κατανοµή των κον-
δυλίων µε τεχνικά / γεωπονικά και οι-
κονοµικά κριτήρια.
● Επανεξέταση του ποσοστού και των 
κριτηρίων παρακράτησης υπέρ της δα-
κοκτονίας από τους ενταγµένους στο 
µέτρο αυτό ελαιοκαλλιεργητές.
● Αρµοδιότητες ευδιάκριτες και αποσα-
φηνισµένες τόσο για το ρόλο των υπηρε-
σιών του ΥΠΑΑΤ, όσο και για τη συµµετο-
χή των Περιφερειών στη διαδικασία.
Άνθρωποι µε πείρα κι επιστηµονικές 
γνώσεις υπάρχουν, αρκεί να αξιοποιη-
θούν κατάλληλα τόσο για το σχεδιασµό 
όσο και για τη µετέπειτα διενέργεια απο-
τελεσµατικών ψεκασµών. Η σωστή ε-
φαρµογή του µέτρου αυτού είναι πολύ-
τιµη για το µέλλον µιας από τις σηµαντι-
κότερες καλλιέργειες του τόπου.

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1983 από τον 
Βασίλη Παΐσιο ως αντιπροσωπία εισαγωγής 
γεωργικών εφοδίων και µετά από µια σειρά 
αλλαγών µετατράπηκε σε εµπορική εταιρεία 
το 1991. Το 2000 κατασκεύασε στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας µια από τις πλέον σύγχρονες ευ-
ρωπαϊκές µονάδες τυποποίησης, συσκευα-
σίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων.
Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 100 άτοµα 
από τα οποία οι 35 είναι γεωπόνοι που καλύ-
πτουν όλη την Ελλάδα. Επίσης, στο δυναµικό 
της είναι ενταγµένοι 4 χηµικοί µηχανικοί κι έ-
νας βιολόγος  - περιβαλλοντολόγος.
Επίσης δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία 
µέσω της θυγατρικής της Agribul. Η ΑΛΦΑ 
θεωρείται από τους σηµαντικότερους παρα-
γωγούς-διακινητές κρυσταλλικών και κοκ-
κωδών λιπασµάτων στην ελληνική αγορά,  
µε σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
Τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται στις 
περισσότερες καλλιέργειες που υπάρχουν 
στη χώρα, τα οποία σε συνδυασµό µε την ά-
ριστη τεχνική υποστήριξη που παρέχει στον 
Έλληνα παραγωγό, έχουν καθιερώσει την 
ΑΛΦΑ ΑΕΒΕ σαν µια από τις  σηµαντικότερες 
εταιρείες του χώρου.

AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ Η ΑΡΧΗ 
ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΟΡΟ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ MARKETING  
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ 

▲

▲

Καλύπτει όλη την Ελλάδα 
µε συµβουλές και προϊόντα
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▲

Eπέκταση εγκρίσεων σε γνωστά 
και επιτυχηµένα προϊόντα 

Η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ φιλοδοξεί να παίξει 
και φέτος, όπως και τα τελευταία 25 χρόνια της 
ύπαρξής της, πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
τοµέα των αγροτικών εφοδίων. Στον τοµέα της 
φυτοπροστασίας, µε εγκρίσεις νέων προϊόντων 
όπως των ζιζανιοκτόνων Colorado SE, Constel 
SC, των µυκητοκτόνων Qualy-T, Leimay, Traverso 
WG κ.α., επέκταση εγκρίσεων σε περισσότερες 
καλλιέργειες κι εχθρούς ήδη γνωστών κι 
επιτυχηµένων προϊόντων (Mavrik Aquafl ow, 
Bulldock 2,5 SC, Agil 10 EC κ.α.), καθώς και µε 
προϊόντα που έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους 
(Cuprofi x, Cottonex 50 SC, Nimrod 25 EC, Karathane 
Star, Pendigan 33 EC, Pyrinex κ.α.). Στον τοµέα της θρέψης µε 
προσθήκη νέων συνεχώς εξελιγµένων λιπασµάτων (Solaris, Solaris 
Flow, Duramon, Duramax). Στον τοµέα του πολλαπλασιαστικού 
υλικού µε νέες ποικιλίες – υβρίδια όπως στον ηλίανθο µε το Imeria, 
στο καλαµπόκι µε τα Coretta, DUO CS, στο βαµβάκι µε τις ελληνικές 
ποικιλίες ΑΥΡΑ και ΦΟΙΒΟ.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ µε γνώµονα την καλύτερη και πλη-
ρέστερη ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων µε τη γεωργική παρα-
γωγή έχει πραγµατοποιήσει ήδη µέσα στο 2017 πάνω από 19 εκδη-
λώσεις (τις οποίες και συνεχίζει) στις περισσότερες περιοχές της χώ-
ρας, τόσο µε προσκεκληµένους έγκριτους επιστήµονες του χώρου, ό-
σο και µε τους έµπειρους γεωπόνους της. Κορωνίδα αυτών η άκρως 
επιτυχηµένη επιστηµονική ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στις 8/3 
στη Θεσσαλονίκη, παρουσία εκατοντάδων συνεργατών και εκπροσώ-
πων δηµόσιων φορέων και Πανεπιστηµίων, µε θέµα «η σύγχρονη φυ-
τοπροστασία στη διαδροµή για µια βιώσιµη γεωργία». Σε αυτήν, κορυ-
φαίοι επιστήµονες του χώρου ανέπτυξαν τις απόψεις τους και µοιρά-
στηκαν τις εµπειρίες τους πάνω σε φλέγοντα ζητήµατα του κλάδου, α-
νταλλάσσοντας απόψεις µε τους παρευρισκόµενους. Σηµαντικό στοι-
χείο της ηµερίδας είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε καµιά αναφορά για 
λόγους προώθησης των προϊόντων της εταιρείας. Επιπλέον, η εται-
ρεία στέκεται αρωγός σε συνέδρια και ηµερίδες του αγροτικού τοµέα 
µέσω των χορηγιών και της συνεχούς παρουσίας της σε αυτές.

ΑΡΩΓΟΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 19 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
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Ο ΠΥΡΕΘΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΑΛΜΑΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΝΥΑ

ΤΟ ΠΥΡΕΘΡΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

1883�1885

90%
του παγκόσµιου

πύρεθρου
(πάνω από 

6.000 τόνους)

Μεγαλύτερος 
παραγωγός παγκοσµίως

από τον Αυστριακό επιχειρηµατία 
Johann Zacherl 

Θεραπεία για τις ψείρες 
στη Μέση Ανατολή

1889�1890

1998

ΤΑΣΜΑΝΙΑ

ZACHERLIN

Καλλιεργήθηκε
στο Βοτανικό Κήπο

που σήµερα είναι
η Ανώτατη

Γεωπονική Σχολή

Καλλιεργήθηκε
στο Βοτανικό Κήπο

που σήµερα είναι
η Ανώτατη

Γεωπονική Σχολή

Καλλιεργήθηκε 
στο Τριανταφυλλίδειο 

και Κασσαβέτειο 
Γεωργικό Σχολείο 

στο Αιδίνι 
του Αλµυρού 

(Θεσσαλίας)

από τον Αυστριακό επιχειρηµατία 

ΦΥΣΙΚΟ �ΟΠΛΟ�  ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΠΥΡΕΘΡΙΝΗ
>  Από την αρχαιότητα µε πύρεθρο καταπολεµούσαν µύγες και άλλα έντοµα

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Tο πύρεθρο είναι φυτό πολυετές 
ποώδες, µοιάζει µε τη µαργαρίτα, γί-
νεται και θάµνος και έχει φύλλα οδο-
ντωτά. Από τα άνθη του βγαίνει η δρα-
στική ουσία πυρεθρίνη, που είναι ένα 
φυσικό εντοµοκτόνο. 
Έχει χρησιµοποιηθεί από αρχαιοτάτους 
χρόνους για µύγες, κουνούπια και άλλα 
έντοµα. Το πύρεθρο ανήκει στην οικο-
γένεια των χρυσανθέµων, τα είδη που 
µπορούν να καλλιεργηθούν και έχουν 
πυρεθρίνες είναι τα εξής:
● Chrysanthemum Cinerariafolium
● Chrysanthemum Roseum
● Chrysanthemum Marschalli
Στο Βοτανικό Κήπο, που σήµερα είναι 
η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, καλλιερ-
γήθηκε στα 1883-1885 το πύρεθρο της 
∆αλµατίας µε θαυµάσια αποτελέσµατα. 
Η καλλιέργεια του δοκιµάστηκε και στα 
1889-1890 στο Τριανταφυλλίδειο και 

Κασσαβέτειο Γεωργικό Σχολείο στο Αι-
δίνι του Αλµηρού (Θεσσαλίας).

Καλλιέργεια πύρεθρου
Το Μάιο σπέρνονται οι σπόροι σε δοχεία 
σπορείου µε καλό χώµα. Οι σπόροι τοπο-
θετούνται σχεδόν στην επιφάνεια. Χρειά-
ζεται λίγο πότισµα για να φυτρώσουν, αλ-
λά το χώµα να στραγγίζει. Την επόµενη 
άνοιξη, τέλος Μαρτίου, µεταφυτεύονται 
τα φυτά στην οριστική τους θέση. Οι πα-
ραγωγοί φτιάχνουν σαµαράκια σε γραµ-
µές, όπου κάθε γραµµή απέχει 30 εκ. από 
την άλλη και πάνω στη γραµµή κάθε φυ-
τό έχει αποστάσει 30 εκ. από το άλλο. ∆ε 
χρειάζεται λίπανση. Το πύρεθρο δίνει άν-
θη κατά το Μάιο ή Ιούνιο αν ποτίζεται. Το 
πότισµα συνεχίζεται µέχρι το φθινόπωρο. 
Το φυτό δίνει άνθη για 10 χρόνια. Η διαδι-
κασία εξαγωγής του εκχυλίσµατος χρει-
άζεται συσκευές χηµικού εργαστηρίου. 
Η µέθοδος περιγράφεται σε έντυπο του 
Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτού-
του µε τίτλο «Το Ελληνικό πύρεθρο». 
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗ Κυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda // Σάββατο 13 Μαΐου 2017

E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

I S S N :  2 4 0 8 - 0 6 1 6

Η επένδυση των σπόρων εγγυάται  
τις αποδόσεις των καλλιεργειών 
Μια από τις προσοδοφόρες τοποθετήσεις, είναι για τους καλλιεργητές, 
η επένδυση των σπόρων. Η εν λόγω τεχνολογία έχει περάσει για τα καλά 
στα ελληνικά αγροκτήµατα, δηλώνει ο Κώστας Οικονοµίδης της Syngenta 

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 
Βασίλης Παΐσιος
«Καλύτερα έξω από τον 
Παράδεισο, µε την Εύα...»
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