
2020
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕKΔΟΣΗ // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 // ISSN: 2408-0233 // Κυκλοφορεί µαζί µε την Agrenda

 ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ∆ΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ  
Η ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΧΟΡΗΓΟΣ

28η AGROTICA

30.01 - 02.02
28η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ     

∆ΩΡΕΑΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
εισόδου στην 
28η Agrotica

σελ. 113-114

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
σελ. 6-57

ΕΦΟ∆ΙΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ
σελ. 68-107

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
 σελ. 58-67
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30 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πέµπτη, Παρασκευή, 
& Κυριακή 10:00 π.µ. – 19:00 µ.µ.
Σάββατο 10:00 π.µ. – 20:00 µ.µ.

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

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ // 3

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

Φυτώρια

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

δευτικά Ιδρύµατα

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

µηχανήµατα

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

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

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

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 08, 09, 10:  Γεωργικά 
Μηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 13: Γεωργικά µηχανήµατα 
συγκοµιδής, Γεωργικοί Ελκυστήρες, 

Γεωργικά µηχανήµατα

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

στικών

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 16: Γεωργικά ψεκαστικά 
µηχανήµατα – Παρελκόµενα - Φυτώρια

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

ντων, Ζυγιστικά

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

Περίπτερο 13
Stand 09

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

 

της ακτινιδιάς Επιδημιολογία και Αντιμετώπιση

– ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Α

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία 
Ημερίδα: «Οπωροφόρα και Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

Βιοποικιλότητα, Οργανική Βελτίωση και Πολλαπλασιαστικό Υλικό»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

–
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Α.Α .

Εκδήλωση με θέμα:  «Προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
ΚΑΠ 2021 2027» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Γεωπονίας

Ημερίδα «Καινοτόμες Επιχειρηματικές Δράσεις στον Πρωτογενή Τομέα 
της Οικονομίας»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
με πρωτοβουλία της Υφυπουργού ΑΑΤ κας Φωτεινής Αραμπατζή, 

διοργανώνουν ημερίδα με θέμα
«Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Μακεδονίας ως ΠΟΠ ΠΓΕ. Ευκαιρίες 

Προοπτικές»

Σ.Κ. «Ι.Βελλίδης»
Αιθ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

ΕΚΑΓΕΜ
Γενική Συνέλευση Αίθ. «Αιμ. Ριάδης»

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

Σά
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«Κλιματική αλλαγή και γεωργία»

Συνδιοργάνωση: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Α

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση του χωνεμένου υπολείμματος των μονάδων 

παραγωγής Βιοαερίου, ως εδαφοβελτιωτικό».

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αιθ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Σ
Γενική συνέλευση 

Σ Κ. «Ι Βελλίδης»

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ομιλία του διδακτορικού ερευνητή στο

κ Νίκου Τσούλια
με θέμα «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε Οπωρώνες»

Αιθ. «Αιμ.Ριάδης»

– ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Εκδήλωση με θέμα « 2: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ
Εκδήλωση με θέμα: «Σπόροι κηπευτικών του οίκου »

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Ημερίδα με θέμα: «Θρέψη φυτών: Αυξάνοντας την αξία της γεωργικής παραγωγής 

και του τροφίμου»

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αιθ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α Ε
Παρουσίαση με θέμα: Πιστοποιημένο ελληνικό βαμβάκι “ ”.

Σ Κ. «Ν Γερμανός» 
Αίθ Β

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 «Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη: Δραστηριότητες και 

μελλοντικές προοπτικές»

Σ Κ. «Ι Βελλίδης»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Γενική συνέλευση & Εκλογές

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

–
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εκδήλωση με θέμα: «Εξειδικευμένη Θρέψη και Καινοτομία | Μεγιστοποίηση 
ποιότητας παραγόμενου προϊόντος και κερδοφορίας του παραγωγού»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. Β

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
Γενική Συνέλευση & Εκλογές 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

Ημερίδα με θέμα : «Συλλογικά Σχήματα Αγροτών (Συνεταιρισμοί – Ομάδες 
παραγωγών), Οικονομικά και Φορολογικά οφέλη. 

Αλλαγές στη φορολογία για το 2020»

Αίθ. «Αιμ.Ριάδης»

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

Κυ ρι ακ ή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»

 

«Κλιματική αλλαγή και γεωργία»
Συνδιοργάνωση: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ

Αίθ. Α

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αιθ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

σε συνεργασία με την
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμα αγροτικά επιχειρηματικά μοντέλα»

Σ Κ. «Ν.Γερμανός»
Αίθ.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Παράρτημα Κ. Μακεδονίας) Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ

Εκδήλωση με θέμα «Φυτική παραγωγή και Βιοαέριο, μία εναλλακτική πρόταση για 
την Ελληνική Γεωργία»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. Β

Πληροφορίες: Διεύθυνση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Τηλέφωνα: 2310 291572, 2310 291151, 2310 291213

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ

Ωράριο Λειτουργίας της Έκθεσης 10:00
Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό

Πέ
μπ

τη
 

–

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΑΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ημερίδα στο πλαίσιο του έργου
«Η μετάβαση προς μία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή γεωργία»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. Β

Σ . «Ι Βελλίδης»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παρουσίαση Αμπελογραφικού Οδηγού της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας

Βουλγαρίας στο πλαίσιο του έργου 
« ».

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αιθ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΑΣΟ ΠΑΣΕΓΕΣ
«  project» 

Σ . «Ι Βελλίδης»

Τελετή Εγκαινίων
ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αιθ. Α

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

Πα
ρα

σκ
ευ

ή 

ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
Συνέδριο: «Νέα Γεωργία Νέος Συνεργατισμός Προς ένα σύγχρονο υπόδειγμα 

συνεταιρισμών για τη νέα γενιά»

Συνδιοργάνωση: ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

Αίθ. «Αιμ. Ριάδης»

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Παράρτημα Κ. Μακεδονίας
στο πλαίσιο του προγράμματος «

», 
διοργανώνει την ημερίδα με θέμα

«Εκτροφή τοπικών φυλών προβάτων ως εναλλακτική πρόταση για την 
αγροτική ανάπτυξη: Η περίπτωση της εκτροφής του προβάτου Φλώρινας »

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αιθ. «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΑΣΟ ΠΑΣΕΓΕΣ
« «Εκπαίδευση αγροτών στις νέες τεχνολογίες της γεωργικής παραγωγής» Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 

Αίθ. 

–
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ
Ημερίδα με θέμα: «Βιομάζα και Αγροτικός Τομέας».

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. Β

ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ημερίδα με θέμα: «Γεωργία ακριβείας και περιβάλλον, 

στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2021 2027»
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»

Αίθ. Α

– ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εκδήλωση με θέμα «Καινοτομία και ψηφιακή γεωργία στην αγροτική παραγωγή»

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αίθ. 

Ημερίδα με θέμα: «Βακτηριακό έλκος και Τεφρά Σήψη: οι δύο σημαντικές ασθένειες 
Σ . «Ι Βελλίδης»

�  Το πρόγραµµα των Παράλληλων Εκδηλώσεων της 28ης Agrotica δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωσή του από τους διοργανωτές.
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Eκδοτική Α.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ειρήνη Σκρέκη

ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βασιλική Κονόµου

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/MARKETING
Μωρίς Σιακκής

Νατάσα Στασινού

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΓΡΑΦΕΙΑ
Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557,

ΤΗΛ. 2103232905, FAX: 2103232967
info@agronews.gr
 www.agronews.gr
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H τεχνολογία χωρίς τον αγρότη 
δεν επιλύει κανένα πρόβληµα

Όλοι γνωρίζουν το Silicon-Valley στις Η-
ΠΑ ως την παγκόσµια κοινότητα υψηλής 
τεχνολογίας, καινοτοµίας και την κοιτίδα 
της κοινωνικής δικτύωσης. Η αγροτική 
εκµηχάνιση παίζει όµως ρόλο πρωτοπό-
ρου, δεν αντλεί, αλλά αντίθετα, πλέον προ-
σφέρει τεχνογνωσία στις άλλες βιοµηχα-
νίες σύµφωνα µε τον διασηµότερο καθη-
γητή αγροτικής ροµποτικής, Dr. Arno 
Ruckelshausen. Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε 
η πρώτη παγκοσµίως µήτρα αγροτικής 
τεχνολογίας µε το όνοµα Agrotech-Valley 
στο Όσναµπρουκ της Γερµανίας. Ένα cluster 
που αποτελείται από κατασκευαστές µη-
χανηµάτων όπως Claas, Krone, Grimme, 
Amazone, επιστηµονικών ινστιτούτων, 
σπορόκεντρων, επιχειρήσεων και start-
up εταιρειών που στόχο έχει να λειτουρ-
γήσει στα πρότυπα της κοινότητας στην 
Καλιφόρνια και όραµα να βοηθήσει στην 
βιώσιµη αγροτική παραγωγή που θα στη-
ρίζεται στα ψηφιακά εργαλεία. 

Αυτοµατοποίηση και ψηφιακά εργαλεία
Ποια ήταν η ανάγκη όµως που ώθησε αυ-
τή την πρωτοβουλία; Πράγµατι, αν κοι-
τάξουµε τις καινοτοµίες που παρουσιά-

στηκαν στις µεγαλύτερες εκθέσεις πα-
γκοσµίως τα τελευταία δέκα χρόνια, ο 
βαθµός της καινοτοµίας έχει στραφεί ό-
λο και περισσότερο προς την ηλεκτρονι-
κή, την τεχνολογία της πληροφορίας και 
τα συστήµατα αισθητήρων, παρατηρούν 
αναλυτές του κλάδου. Τα µηχανήµατα 
σποράς, συγκοµιδής, σίτισης ακόµα και 
τα άροτρα αναβαθµίζονται ψηφιακά. Εί-
ναι δικτυωµένα και γίνονται όλο και πιο 
αυτοµατοποιηµένα. Η τεχνολογία αυτή 
λοιπόν παίζει σε ένα τελείως διαφορετι-
κό επίπεδο σε σχέση µε εκείνη άλλων βι-
οµηχανιών και έτσι προέκυψε η γέννη-
ση αυτής της νέας «Κοιλάδας».

Φιλικό προς τον χρήστη
Αλλά χρειάζεται τελικά ο αγρότης πτυ-
χίο Πληροφορικής για να καλλιεργήσει; 
Όχι, όπως ένας χρήστης κινητού δεν χρει-
άζεται να είναι ειδικός αλγόριθµων για 
να χρησιµοποιεί εφαρµογές, σχολιάζει 
ο Dr. Ruckelshausen. Τα πάντα έχουν 
να κάνουν µε τη δηµιουργία συστηµά-
των φιλικών προς τον χρήστη που προ-
σφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήµατα στον 
αγροτικό τοµέα.

Ένα άλλο ερώτηµα είναι ποιος θα είναι ο 
ρόλος του αγρότη και αν η εικόνα του 
πάνω στο τρακτέρ θα είναι στο µέλλον 
αναχρονιστική, από τη στιγµή που οι αι-
σθητήρες θα µπορούν να καθορίσουν την 
κατάσταση του εδάφους, την ωριµότητα 
της σοδειάς, θα σκανάρουν το κάθε φυ-
τό ξεχωριστά και τελικά τα ροµπότ θα 
κάνουν όλη τη δουλειά. Η απάντηση για 
κάποιους, είναι πως η τεχνολογία από 
µόνη της δεν επιλύει κανένα πρόβληµα, 
αλλά είναι συχνά ένας πολύ καλός τρό-
πος να βρεθεί λύση γι’ αυτά. 
Ένα παράδειγµα είναι ο σχεδιασµός και 
η ανάπτυξη ενός αισθητήρα για τη µέ-
τρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία 
του ενσιρώµατος καλαµποκιού. Όταν η 
περιεκτικότητα σε υγρασία κυµαίνεται α-
πό 60 έως 80 τοις εκατό, η αυτόνοµη α-
ναγνώριση αυτής της τιµής είναι εξαιρε-
τικά σηµαντική από επιχειρηµατική άπο-
ψη. Επίσης, οι µέθοδοι που χρησιµοποι-
ούνται στη φυτική παραγωγή και την κτη-
νοτροφία προσφέρουν δυνατότητες για 
οικολογικές και οικονοµικές βελτιώσεις 
που απαιτούν όµως την ενσωµάτωση της 
γνώσης και της εµπειρίας των γεωργών. 

■■■
AGROTECH VALLEY

Η πρώτη κοινότητα 
της παγκόσµιας 
αγροτικής Mηχανικής 

■■■
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Κύριο ζητούµενο είναι 
η ανάπτυξη εξοπλισµού 
φιλικού προς τον χρήστη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ είναι η 
παλαιότερη εταιρεία στον κλάδο των 
γεωργικών µηχανηµάτων, αφού οι 
ρίζες της ξεκινούν το 1919 και οι 
δραστηριότητές της επεκτείνονται και 
στους τοµείς των χωµατουργικών και 
βιοµηχανικών µηχανηµάτων και των 
επαγγελµατικών αυτοκινήτων.
Παρά το γεγονός ότι το 2019 η αγορά 
αναµενόταν να είναι αυξηµένη, 
σύµφωνα µε τον γενικό διευθυντή της 
εταιρείας, Μπάµπη Μαυρίδη, «τελικά 
κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα µε 
το 2018 κυρίως λόγω της καθυστέρησης 
στην έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης, η 
οποία ανέβαλε κάποιες αγορές για την 
επόµενη χρονιά. Παρόλα αυτά η εταιρεία 
παρουσιάζει αύξηση συγκριτικά µε το 
2018, τόσο σε σχέση µε τις συνολικές 
πωλήσεις των γεωργικών ελκυστήρων 
που αντιπροσωπεύει, όσο και µε το 
µερίδιο αγοράς». Στην επίτευξη των 
αποτελεσµάτων αυτών, σύµφωνα µε τον 
κ. Μαυρίδη, συνέβαλαν η πολύ καλή 
οργάνωση και εµπειρία της εταιρείας, 
καθώς επίσης και το δυναµικό δίκτυο 
αντιπροσώπων που διαθέτει πανελλαδικά.

Το 2020 αναµένεται σηµαντική αύξηση 
της αγοράς κυρίως λόγω των 
εγκρίσεων των Σχεδίων Βελτίωσης, 
αλλά και της έκθεσης Agrotica η οποία, 
όπως επισηµαίνει ο κ. Μαυρίδης «δίνει 
πάντα ώθηση στη δουλειά µας. Επίσης 
πολύ θετικά θα επιδράσει στον αριθµό 
των πωλήσεων ο διπλασιασµός του 
προϋπολογισµού των Σχεδίων 
Βελτίωσης που θα δώσει τη δυνατότητα 
έγκρισης σε πιο πολλούς δικαιούχους». 

Έρχονται νέες συνεργασίες
«Η εταιρεία µας είναι έτοιµη να 
ανταπεξέλθει στη ζήτηση αυτή µε τα 
παγκοσµίου φήµης εργοστάσια 
κατασκευής που αντιπροσωπεύει, 
δηλαδή New Holland, Case IH, Steyr, 
Kverneland (µέσω της θυγατρικής µας 
Terra στη Λάρισα), αλλά και µε νέες 
συνεργασίες που θα ανακοινωθούν 
σύντοµα» σηµειώνει ο κ. Μαυρίδης και 
συνεχίζει: «Θα επικεντρώσουµε το 
ενδιαφέρον µας στα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας, τα οποία 
αναµφισβήτητα πλέον συµβάλλουν 
στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων, στην αύξηση της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητάς 
τους και κυρίως στη µείωση του 
κόστους παραγωγής. Με την ευκαιρία 
της Agrotica θα παρουσιάσουµε νέα 
προϊόντα της κατηγορίας αυτής. Επίσης 
στο πλαίσιο δράσης της εταιρείας µας 
για την επόµενη χρονιά εντάσσονται η 
εκπαίδευση των αντιπροσώπων και 
των εξουσιοδοτηµένων συνεργείων 
µας, οι παρουσιάσεις νέων µοντέλων 
σε όλη την Ελλάδα και άλλες που θα 
ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του 
έτους. Η µεγάλη γκάµα των ειδικών 
µηχανηµάτων µας (ελαιοσυλλεκτικές, 
θεριζοαλωνιστικές, µηχανές 
συγκοµιδής κ.λπ.), καθώς επίσης και 
των τρακτέρ µας, που συνεχώς 
διευρύνεται, απευθύνεται τόσο σε 
επαγγελµατίες όσο και σε ερασιτέχνες 
αγρότες, µε ισχυρά, συµπαγή, 
οικονοµικά, µε υψηλές τεχνικές 
προδιαγραφές µοντέλα, σύµφωνα µε 
τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς, που 
καλύπτουν κυριολεκτικά κάθε 
ανάγκη, από 23 έως 435 ίππους» 
συµπληρώνει ο ίδιος.

Εκατό χρόνια ιστορίας µε το βλέµµα 
στο µέλλον της ελληνικής γεωργίας

Περίπτερο
12

Stand 
01

Υπαίθριος

C08

St. 13, 

14, 15

Η διαρκής βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχει η Π. 
Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ στους 
πελάτες της, αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο, σύµφωνα 
µε τον γενικό διευθυντή της 
Μπάµπη Μαυρίδη.
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Από 100 έως 140 ίππους
το νέο Vestrum CVXDrive

Νέα 6κύλινδρα Τ6 στην γκάµα της New Holland

Η σειρά των τεσσάρων µοντέλων Vestrum 
CVXDrive της Case IH, απόδοσης από 100 
έως140 ίππων (µέγιστη), συνδυάζει τις µι-
κρές διαστάσεις, την ικανότητα ελιγµών 
και την ευκολία στη χρήση ενός τετρακυ-
λίνδρου σχεδιασµού µε την προηγµένη τε-
χνολογία, τα κορυφαία χαρακτηριστικά και 
την άνεση που βρίσκεις στα µεγαλύτερα 
µοντέλα της εταιρείας. Συνιστά, σύµφω-
να µε τον κατασκευαστή του, την καλύτε-
ρη επιλογή για µεικτές αγροτικές επιχει-
ρήσεις, κτηνοτροφικές µονάδες, εργολά-
βους και φορείς συντήρησης δρόµων.
Το κιβώτιο CVXDrive παρέχει αδιαβάθ-
µητη συνεχόµενη ταχύτητα πορείας µέ-
χρι 40 χλµ./ώρα, µια ταχύτητα η οποία, 
µε τη λειτουργία Eco, µπορεί να επιτευ-
χθεί στις 1.700 στροφές ανά λεπτό για ε-

λαχιστοποίηση της κατανάλωσης. Επίσης 
ενσωµατώνει τεχνολογία διπλού συµπλέ-
κτη και λειτουργίες Ενεργής Ακινητοποί-
ησης (AHC) και Αυτόµατης ∆ιαχείρισης 
Στροφών (APM). Τα ισχυρά υδραυλικά 
καλύπτουν κάθε απαίτηση ενώ ο µπρο-
στινός άξονας δέχεται φορτίο 3.700 κι-
λά, ενώ η γωνία στροφής 55° βοηθά να 
επιτευχθεί ακτίνα στροφής 4,5 µ. Τα Vestrum 
CVXDrive διαθέτουν πολυτελή, άνετη κα-
µπίνα µε ανάρτηση, πανοραµική γυάλινη 
οροφή, κλιµατισµό, άνετα καθίσµατα µε α-
νάρτηση αέρα, καθώς και συστήµατα αυ-
τόµατης καθοδήγησης AFS AccuGuide™. 
Επίσης το γνωστό πολυχειριστήριο Multicontroller 
της Case IH έχει τοποθετηθεί στάνταρ για 
να εξασφαλίσει την εύκολη και εύχρηστη 
διαχείριση όλων των λειτουργιών. 

Η New Holland Agriculture διευρύνει την 
περίφηµη σειρά τρακτέρ Τ6 µε τα νέα 6κύ-
λινδρα µοντέλα T6.180 Auto Command™, 
T6.180 Dynamic Command™ και T6.160 
Electro Command™, όπου τοποθετού-
νται τα βραβευµένα σασµάν Auto Command™ 
and Dynamic Command™. Ο νέος κινη-
τήρας διαθέτει βελτιστοποιηµένη καύση 
χωρίς το σύστηµα EGR σε συνδυασµό µε 
το σύστηµα HI-eSCR για να συµµορφώ-
νεται µε τα πρότυπα Stage IV (Tier 4B). 
Χάρη σε αυτόν, το T6.180 προσφέρει έως 
και 12% υψηλότερη ροπή από τα 4κύλιν-
δρα µοντέλα, µε ροπή σε χαµηλές στρο-
φές, που βοηθά σηµαντικά στην ελκτική 
απόδοση και αυξηµένη ροπή στις µεσαί-
ες στροφές, η οποία βελτιώνει την ελα-
στικότητα του κινητήρα στη µεταφορά και 
τις εργασίες στο χωράφι. Ο νέος 6κύλιν-
δρος παρέχει µέγιστη ροπή 740Nm στις 
1.500 σ.α.λ., σε σύγκριση µε τη µέγιστη 
ροπή 700 Νm του 4κύλινδρου. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τον κατασκευ-

αστή, η ενοποίηση των λειτουργιών HTS 
II και IntelliTurn έχει ως αποτέλεσµα µια 
πλήρως αυτοµατοποιηµένη στροφή στο 
τέλος της σειράς και εκτέλεση της ακο-
λουθίας εντολών για τον χειρισµό του πα-
ρελκόµενου, εξασφαλίζοντας αποτελε-
σµατικές και σταθερές αναστροφές σε ο-
λόκληρο το χωράφι. 

Στις 600 ώρες το διάστηµα συντήρησης
Ο τετρακύλινδρος 4,5 λίτρων κινητήρας Φάσης 5 που εφοδιάζει τη σειρά 
τρακτέρ Vestrum CVXDrive διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα ψεκασµού υψηλής 
πίεσης, µε προηγµένη τουρµπίνα και intercooler, ενώ το διάστηµα συντήρησης 
των 600 ωρών ελαχιστοποιεί τη διακοπή λειτουργίας και το λειτουργικό κόστος. 

Με ISOBUS Class 3
Τα µοντέλα T6 Auto Command και 
Dynamic Command µπορούν να 
παραγγελθούν µε το σύστηµα 
ISOBUS Class 3, το οποίο επιτρέπει 
στο παρελκόµενο να επικοινωνεί 
και να ελέγχει το ΡΤΟ του τρακτέρ, 
τα υδραυλικά, τις ηλεκτρικές 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών 
(ΕHR), το τιµόνι, την ταχύτητα και το 
µπροστινό υδραυλικό & ΡΤΟ.  
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Βραβευµένη για τα ταλέντα της 
η ιταλική Σειρά τρακτέρ Infinity

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ - ΑΝΤΟΝΙΟ CARRARO

Με δύο βραβεία µέσα στο 2019, το 
«Technology Innovation Award» (Βραβείο 
Τεχνολογικής Καινοτοµίας) στην έκθεση 
για την αµπελουργία  «Enovitis 2019» και 
το «Technical News Award» (Βραβείο 
Νέων Τεχνικών» στην έκθεση 
«Agrilevante 2019», τα τρακτέρ της Σειράς 
Infinity προσφέρουν νέες επιδόσεις και 
λειτουργίες σε σχέση µε τις προηγούµενες 
σειρές των µηχανηµάτων της Antonio 
Carraro. Μοναδική άνεση χειρισµού, 
σύστηµα ∆ιπλής Κατεύθυνσης, κινητήρας 
75 ίππων και υδροστατική µετάδοση Vario 

αποτελούν µερικά από τα χαρακτηριστικά 
των Infinity, που εµπλουτίζεται µε 
τεχνολογία και λειτουργίες από µοντέλα 
µεγαλύτερων κατηγοριών.
Στο TR 7600, που είναι ιδανικό για επικλινή 
εδάφη, υπάρχουν 4 επιλογές οδήγησης, οι 
οποίες µπορούν να εφαρµοστούν ανάλογα 
µε την εργασία. Οι ρυθµίσεις «Soft» 
(µαλακό), «Medium» (µεσαίο) και «Hard» 
(σκληρό) παρέχουν τη µέγιστη ακρίβεια 
στους ελιγµούς του ελκυστήρα. Η 
λειτουργία «Limit RPM» επιτρέπει να 
σταθεροποιούνται οι στροφές του 

κινητήρα ώστε να επιτυγχάνονται η 
εργασία και οι κινήσεις καθώς και η 
εξοικονόµηση καυσίµου, ενώ η λειτουργία 
«Dual Memo Cruise Control» επιτρέπει 
την αποµνηµόνευση των παραµέτρων της 
ταχύτητας  και των στροφών του κινητήρα 
µε τη δυνατότητα ανάκλησής τους 
ταυτόχρονα και όταν το τρακτέρ κινείται.

Το «µαγικό» σύστηµα 
περιστρεφόµενης οδήγησης 
Το σύστηµα ∆ιπλής Κατεύθυνσης επιτρέπει 
την ταυτόχρονη περιστροφή κατά 180ο του 
καθίσµατος, του τιµονιού, του καντράν και 
των πεντάλ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. H 
επιλογή αυτή προσφέρει τη δυνατότητα 
του επαγγελµατικού χειρισµού όλων των 
παρελκόµενων. Το υδροστατικό κιβώτιο 
ταχυτήτων (VARIO), το οποίο δεν 
χρησιµοποιεί συµπλέκτη, καθιστά τη χρήση 
του ελκυστήρα εξαιρετικά εύκολη και 
άνετη και προσφέρει  ευκινησία και 
αµεσότητα όταν πρέπει να κινηθεί µπροστά 
και πίσω σε γρήγορους ρυθµούς είτε 
µέσω αργών και συγκεκριµένων κινήσεων 
ή σε στιγµές που χρειάζεται ξαφνική 
επιτάχυνση. Το ποδόγκαζο βοηθάει στο 
φρενάρισµα ακόµη και σε κλίσεις. 
Τέλος ο κινητήρας είναι τετρακύλινδρος, 
µε απευθείας ψεκασµό, turbo, common 
rail, 75 ίππων µάρκας Kohler.  Κατόπιν 
ζήτησης, µπορεί να παραδοθεί µε την 
καµπίνα Starlight, η οποία είναι 
πανοραµική, µε air-condition µε φίλτρα 
άνθρακα, µεγάλα παράθυρα και 
ορατότητα 360ο.

To PTO δουλεύει στις 540/540 στροφές (ή Ε/1.000 εάν ζητηθεί) και είναι συγχρονιζέ. 
Η ικανότητα ανύψωσης είναι 600 κιλά µπροστά, ενώ πίσω στα 2.400 κιλά.

Το ταµπλό είναι ψηφιακό, µε όλες τις λειτουργίες -µαζί και τις τέσσερις 
ρυθµίσεις της εµπρόσθιας κίνησης- να είναι προσβάσιµες µε ένα κουµπί.

■■■
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ

Επιτρέπει στο τρακτέρ, 
ακόµη και µε καµπίνα, 
να κινείται άνετα 
ανάµεσα στις γραµµές 
χωρίς να καταστρέφει 
την καλλιέργεια

Περίπτερο
13
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Η Lamborghini Trattori παρουσίασε 
για πρώτη φορά το Spark 130 VRT στη 
διεθνή έκθεση EIMA 2018. Ένα 
µοντέρνο, κοµψό µοντέλο µε συνεχώς 
µεταβαλλόµενη µετάδοση, το οποίο 
πήρε τη θέση του δίπλα στα δύο 
αδέλφια του (120 και 140) της 
επιτυχηµένης σειράς Spark 120 -130 
-140, που εξοπλίζεται µε Powershift. 
Η σειρά Spark ενισχύεται περαιτέρω 
µε την προσθήκη ακόµα πιο νέων 
τεχνολογικά λύσεων και µε 
επιβλητικό σχεδιασµό στο 
εξωτερικό, σε συνδυασµό µε τις πιο 
εργονοµικές καµπίνες της 
κατηγορίας. Εκτός από αυτά, 
διαθέτουν ένα εξαιρετικά προηγµένο 
επίπεδο τεχνολογίας, όχι µόνο λόγω 
της συνεχώς µεταβαλλόµενης 
µετάδοσης (CVT), αλλά και στον 
καταξιωµένο κινητήρα Stage IV 
FARMotion µε SCR. Επίσης η σειρά 
διαθέτει  υδραυλικό σύστηµα 
τελευταίας γενιάς και η καµπίνα είναι 
εξοπλισµένη µε πλήθος αξεσουάρ, 
όπως το αυτόµατο δορυφορικό 
σύστηµα οδήγησης Agrosky.
Το νέο, συνεχώς µεταβαλλόµενο 
κιβώτιο ταχυτήτων που έχει 
τοποθετηθεί στα Spark VRT έχει 
σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει τέσσερα 
σηµεία λειτουργίας. Αυτό συνδυάζει 
την οδηγική άνεση που χαρακτηρίζει 

τα υδροστατικά κιβώτια µε την υψηλή 
απόδοση των µηχανικών µεταδόσεων. 
Η λειτουργική οικονοµία στον αγρό, 
αλλά κυρίως εκείνη στο δρόµο, είναι 
ασύγκριτη. Το όχηµα µπορεί να 
ταξιδέψει στα 40 χλµ./ώρα µε τον 
κινητήρα σε χαµηλές στροφές. 

Ταχύτητα και οικονοµία
Ο προηγµένος 4κύλινδρος κινητήρας 
FARMotion είναι εξοπλισµένος µε 
υπερσυµπιεστή και intercooler, ο 
οποίος χρησιµοποιεί το γνωστό 
σύστηµα ηλεκτρονικού ψεκασµού 
Common Rail µέχρι 2.000 bar, για να 
εγγυηθεί εξαιρετική ταχύτητα ακόµη 
και στις χαµηλότερες στροφές, 
εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση 

καθώς και βέλτιστη ροπή και διανοµή 
ισχύος, είτε για εργασία στον αγρό, 
είτε για κυκλοφορία στο δρόµο. 
Ο πίσω δυναµοδότης και οι τρεις 
τρόποι λειτουργίας του, 540 σ.α.λ , 540 
ECO και 1.000 σ.α.λ., αποδεικνύουν την 
υψηλή ευελιξία των Spark VRT. Η 
αρθρωτή ηλεκτροϋδραυλική ζεύξη και 
η λειτουργία Auto PTO 
περιλαµβάνονται επίσης στο βασικό 
εξοπλισµό, που σηµαίνει ότι η ζεύξη 
και αποσύνδεση είναι αυτόµατη 
ανάλογα µε τη θέση του 
παρελκόµενου. Τέλος, ασύγκριτη 
άνεση, εξαιρετική ορατότητα και 
εύκολος έλεγχος είναι µερικά από τα 
χαρακτηριστικά της καµπίνας που 
εφοδιάζει τη σειρά τρακτέρ Spark VRT. 

Στυλ και προηγµένη τεχνολογία 
για το Lamborghini Spark VRT 

«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ 

Υπαίθριος
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Πανελλαδικό δίκτυο 
αντιπροσώπων
Η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ 
διαθέτει από το 1976 στην 
ελληνική αγορά τα ιταλικά 
τρακτέρ Lamborghini. Στην γκάµα 
των γεωργικών µηχανηµάτων της 
η εταιρεία διαθέτει πληθώρα 
παρελκοµένων, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά και ελαστικά µέσα 
από ένα πανελλαδικό δίκτυο 
επιλεγµένων αντιπροσώπων και 
µε παρουσία σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Λάρισα 
προσφέροντας υψηλού επιπέδου  
τεχνική εξυπηρέτηση.  
Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.demeter.gr

Στην Agrotica ντεµπουτάρει 
το νέο Zetor Proxima
Σχεδιασµένο από τον Pininfarina, το νέο Proxima 80 - 120 ίππων περιλαµβάνει 
σηµαντικές βελτιώσεις έναντι του προκάτοχου του εντασσόµενο στην ανανεωµένη 
συνολικά γκάµα τρακτέρ από 40 έως 170 ίππους της Τσέχικης εταιρείας.. Στα δυνατά 
σηµεία του συγκαταλέγεται η ολοκαίνουργια καµπίνα µε λιγότερα πλαστικά, 
κλιµατισµό βελτιωµένο κατα 58% σε απόδοση, νέο σχεδιασµό στο καπό µε 
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και εµπλουτισµένο εξοπλισµό.  Τη Zetor εκπροσωπεί 
στην ελληνική αγορά εδώ και δεκαετίες η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ µέσα από ένα 
εκτενές δίκτυο αντιπροσώπων αλλά και πλήρη τεχνική κάλυψη (aftersales).

Η καµπίνα είναι πλήρως 
προσαρµόσιµη από πλευράς 
ορατότητας και καθίσµατος, ενώ 
εφοδιάζεται µε αξεσουάρ που 
συναντά κανείς µόνο σε ελκυστήρες 
υψηλότερης κατηγορίας. 
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Με ισχύ έως 373 ίππους και αναλογία ι-
σχύος προς βάρος µόλις 29,9 κιλά/ίππο, 
η επόµενης γενιάς σειρά 7R έχει σχεδια-
στεί για να διαπρέπει στο δρόµο, προσφέ-
ροντας την παραγωγικότητα που χρειά-
ζονται αγροτικές επιχειρήσεις και εργο-
λάβοι. Για βαριές εργασίες στο χωράφι ή 

για γρήγορες µεταφορές στο δρόµο, η 
Σειρά 7R προσφέρει µία γκάµα πέντε µο-
ντέλων τρακτέρ: 250, 270, 290, 310 και 
330, που το όνοµά τους προδίδει και την 
ονοµαστική ισχύ που προσφέρει ο κινη-
τήρας µε τον οποίο είναι εξοπλισµένα. Σε 
ό,τι αφορά τη µέγιστη ισχύ, αυτή είναι πά-
ντα διαθέσιµη σε όλες τις συνθήκες. Επι-
πλέον, στην περίπτωση απότοµων πρό-
σθετων φορτίων και πτώσης των σ.α.λ. 
του κινητήρα, η ροπή συνεχίζει να αυξά-
νεται και παραµένει εντός του σταθερού 
εύρους ισχύος. Αυτό δηµιουργεί την ε-
ντυπωσιακή ελκτική ισχύ για την οποία 
είναι γνωστοί οι κινητήρες της John Deere. 

Σύστηµα διεύθυνσης ActiveCommand 
Το σύστηµα διεύθυνσης ActiveCommand 
που εξοπλίζει τη Σειρά µειώνει τις κινή-
σεις τιµονιού και προσφέρει ανώτερα χα-

ρακτηριστικά χειρισµού στο δρόµο. ∆ι-
αθέτει τιµόνι µεταβλητού βήµατος, το ο-
ποίο προσφέρει ελαφρύ, ευκίνητο χει-
ρισµό σε χαµηλότερες ταχύτητες και πιο 
σταθερό χειρισµό στις υψηλότερες. Επι-
πλέον, ο δυναµικός έλεγχος απόκλισης 
τροχού δρόµου χρησιµοποιεί ένα γυρο-
σκόπιο που εντοπίζει την εκτροπή του 
τρακτέρ και αντισταθµίζει αυτόµατα τη 
διολίσθηση, ώστε να παραµένει ιδανικά 
εντός πορείας σε υψηλότερες ταχύτητες 
και σε ανώµαλα εδάφη. 
Τα τρακτέρ της Σειράς 7R είναι εξοπλισµέ-
να επίσης µε το νέο CommandPRO και τα 
11 επαναρυθµιζόµενα πλήκτρα του. Ο χει-
ριστής µπορεί µέσω του χειριστηρίου µε-
ταξύ άλλων να ορίσει ανώτερη και µηδενι-
κή ταχύτητα µε ένα πάτηµα ή τράβηγµα και 
να οδηγήσει µε ταυτόχρονη χρήση ενεργού 
πεντάλ και µοχλού πολλαπλών λειτουργιών. 

Υδραυλικά και PTO
Οι µέχρι και έξι πίσω και οι έως και δύο 
µπροστινές βαλβίδες εξωτερικών εργα-
σιών διαθέτουν µέγιστη παροχή 223 λί-
τρων/λεπτό και κινούν ακόµη και τα πιο 
µεγάλα παρελκόµενα στις οικονοµικές, 
µειωµένες σ.α.λ. (227 λίτρα/λεπτό σε 1.500 
σ.α.λ.). Η Σειρά 7R διαθέτει πολλές επιλο-
γές PTO, που παρέχουν την ευελιξία που 
χρειάζεται για την ικανοποίηση όλων των 
απαιτήσεων. Για περισσότερη ευελιξία, υ-
πάρχει η επιλογή ενός µπροστινού PTO 
µε 1.000 σ.α.λ. από το εργοστάσιο για τρα-
κτέρ 7R που είναι εξοπλισµένα µε το µπρο-
στινό σύστηµα ζεύξης της John Deere. 
Όσον αφορά τη νέα καµπίνα που είναι το-
ποθετηµένη στη Σειρά, αυτή προσφέρει 
ένα άνετο περιβάλλον εργασίας µε την 
John Deere να έχει προσθέσει 5 εκατο-
στά χώρο οροφής. 

Το αδιαβάθµητο 
AutoPowr 
Tο αδιαβάθµητο κιβώτιο ταχυτήτων 
AutoPowr ξεχωρίζει χάρη στην πολύ 
υψηλή κατανοµή µηχανικής οδήγησης. 
Συγκεκριµένα, επιτρέπει στο χειριστή 
να επιταχύνει την οµαλή αλλαγή από 
την πρώτη έως τη µέγιστη ταχύτητα, µε 
ένα µόνο µοχλό και χωρίς συµπλέκτη. 
Απλά επιλέγει µια ταχύτητα και το 
AutoPowr θα την κρατήσει σταθερή α-
ντιδρώντας αυτόµατα στις µεταβαλλό-
µενες συνθήκες φορτίου. Εδώ διατίθε-
νται τέσσερις λειτουργίες: Πλήρως αυ-
τόµατη, Προσαρµοσµένη, Χειροκίνητη 
και Πεντάλ. Αυτό επιτρέπει έλεγχο της 
ταχύτητας πορείας ξεχωριστά από τον 
κινητήρα. Με το κιβώτιο αυτό τα τρα-
κτέρ της Σειράς επιτυγχάνουν ανώτε-
ρες ταχύτητες έως 40 χλµ./ώρα στις 1.290 
σ.α.λ. και 50 χλµ./ώρα στις 1.620 σ.α.λ.

Έχει σχεδιαστεί για να διαπρέπει στο δρόµο
και στο χωράφι η νέα σειρά John Deere 7R

ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
JOHN DEERE 7R
Μοντέλα Ονοµαστική ισχύς hp (kW) Μέγιστη ισχύς στις 1.900 σ.α.λ hp (kW)

7R 250 250 (184) 290 (213)
7R 270 270 (199) 305 (224)
7R 290 290 (213) 332 (244)
7R 310 310 (228) 352 (259)
7R 330 330 (243) 373 (274)

Περίπτερο
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Η νέα Σειρά 8R παραµένει πιστή στην πα-
νίσχυρη κληρονοµιά της, εµπλουτίζει την 
γκάµα µε το 8RX και διαθέτει τις υψηλής 
τεχνολογίας βελτιώσεις που απαιτεί η σύγ-
χρονη αγροτική παραγωγή. Χάρη λοιπόν 
στους τρεις ειδικούς σχεδιασµούς 8R, α-
γρότες και εργολήπτες µπορούν να επιλέ-
ξουν αυτό που τους ταιριάζει. 
Τα 8R, µε ακτίνα στροφής 6,4 µ. και εύρος 
µέγιστης ιπποδύναµης από 326 - 458 ίπ-
πους, είναι η ιδανική επιλογή για κάποιον 
που χρειάζεται ένα ευέλικτο µηχάνηµα που 
να έχει άριστη απόδοση στο χωράφι και να 
είναι εξαιρετικό στο δρόµο. ∆ιαθέτει ανάρ-
τηση ανεξάρτητων συνδέσµων (ILS) για 
πρόσθετη έλξη δοκού και το µεγάλο µετα-
ξόνιο για επιπλέον πρόσφυση και σταθε-
ρότητα.  Τα τρία µικρότερα µοντέλα της Σει-
ράς µπορούν να εξοπλιστούν µε κιβώτιο 
ταχυτήτων e23, AutoPowr και σύστηµα µε-
τάδοσης Power Shift 16 ταχυτήτων, ενώ η 
ναυαρχίδα της Σειράς, το 8R410, είναι δι-
αθέσιµο µόνο µε το e23. Η ανάρτηση ανε-
ξάρτητων συνδέσµων (ILS) εξασφαλίζει 
πάντα πλήρη επαφή των εµπρός τροχών µε 
το έδαφος, και σε ανώµαλες επιφάνειες.

Τρακτέρ 8RT µε δύο ερπύστριες
Τα τρακτέρ 8RT µε δύο ερπύστριες εξα-
σφαλίζουν την πιο ισχυρή ευθύγραµµη έλ-
ξη, εξαιρετικά αποδοτική µεταφορά ισχύ-
ος και υψηλή πλεύση. Είναι φτιαγµένα για 
επίπεδο, ξηρό και µη συµπαγές έδαφος. 
Αποτελείται από τέσσερα µοντέλα που ξε-

κινούν από τους 310 ίππους (8RT310) και 
φτάνουν τους 410 ίππους (8RT410) µε το 
εύρος της µέγιστης ιπποδύναµης να είναι 
357 - 458 ίππους αντίστοιχα. Το µεγαλύτε-
ρο µοντέλο, εξοπλίζεται µε κιβώτιο e23 και 
για τα υπόλοιπα ο αγοραστής έχει την επι-
λογή να επιλέξει και κιβώτιο AutoPowr. 
Εκτός όµως από την ισχύ, η Σειρά διαθέ-
τει 88% συνολική αποδοτικότητα τρακτέρ, 
που είναι επίσης εξαιρετική και εντυπωσι-
ακή για τα ερπυστριοφόρα τρακτέρ. Όλα 
τα 8RT διαθέτουν ρύθµιση του αισθητήρα 
διεύθυνσης στην καµπίνα, πράγµα που ε-
πιτρέπει στον χειριστή να προσαρµόζει την 
απόκριση του συστήµατος διεύθυνσης. Ο 
βραχίονας τάνυσης και ο µηχανισµός ευ-
θυγράµµισης σχεδόν αποκλείουν τον κίν-
δυνο «πετάγµατος» της ερπύστριας. 

Για δύσκολα εδάφη το 8RX
Τα 8R X είναι ιδανική επιλογή για όσους έ-
χουν ως προτεραιότητα την ελάχιστη ανα-
τάραξη του εδάφους. Είναι ιδανικό για δύ-
σκολους τύπους εδάφους µε κλίση και ε-
πίσης, ο χειριστής µπορεί να επωφεληθεί 
από τα µεγαλύτερα παράθυρα χειρισµού. 
Η Σειρά αυτή είναι διαθέσιµη µε τέσσερα 

µοντέλα ισχύος 310-410 ίππων και µε µέ-
γιστη ισχύ 357-458 ίππους. Το µεγαλύτε-
ρο µοντέλο εξοπλίζεται µε κιβώτιο e23 και 
για τα υπόλοιπα ο αγοραστής έχει την επι-
λογή να επιλέξει και κιβώτιο AutoPowr.
Σε σύγκριση µε τους σχεδιασµούς των 
δύο ερπυστριών, το 8RX είναι πολύ λιγό-
τερο ευπαθές σε ορισµένους τύπους ε-
δάφους, εξασφαλίζει εξαιρετική πρό-
σφυση και σταθερότητα στις πλαγιές και 
δεν δηµιουργεί «βουναλάκια» στις στρο-
φές. Η επιφάνεια επαφής εδάφους των 
4,57 τ.µ. αποτελεί σηµείο αναφοράς σε 
αυτή την κατηγορία ιπποδύναµης. Α-
κόµη και µε πλήρες αντίβαρο, η στατι-
κή πίεση εδάφους στο πίσω µέρος εί-
ναι µόνο 36 kPa. ∆εν δηµιουργεί «βου-
ναλάκια» στις άκρες του χωραφιού, αν 
και η ακτίνα στροφής είναι ακόµη µι-
κρότερη από αυτή των 8R µε τροχούς. 

Απόλυτη αίσθηση 
στην οδήγηση
Η οδήγηση ενός 8RX δίνει στο χειριστή την 
αίσθηση ότι σχεδόν αιωρείται µέσα στο 
χωράφι. Αυτό γίνεται χάρη στο σχεδιασµό 
µε τέσσερις ερπύστριες, αλλά και λόγω 
της στερέωσης αναρτηµένων ενδιάµεσων 
τροχών στο πίσω µέρος καθώς και της 
προηγµένης ανάρτησης καµπίνας.

ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

JOHN DEERE 8R

Σειρά Μοντέλα

8R 280, 310, 340, 370, 410
8RT 310, 340, 370, 410
8RX 310, 340, 370, 410

Έλξη χωρίς όρια για τη Σειρά 8R  
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Με πλήρη λίστα 
δικαιούχων οι εγκριτικοί 
πίνακες των Σχεδίων
Με τη λύση του τυπικού θέµατος της 
υπερδέσµευσης των 600 εκατ. ευρώ 
στα Σχέδια Βελτίωσης ήδη από τις 21 
Ιανουαρίου, οι εγκριτικοί πίνακες που 
θα δηµοσιευτούν από τις Περιφέρειες, 
θα περιέχουν την πλήρη λίστα 
δικαιούχων. 
Μάλιστα µέχρι την στιγµή που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές και 
σύµφωνα µε ανάρτηση του Συνδέσµου 
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ) στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, το πλάνο 
προβλέπει ότι µέχρι τις 24 Ιανουαρίου 
θα έχουν αναρτηθεί οι λίστες 
δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης στη 
Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την 
Ανατολική Μακεδονία Θράκη και µέχρι 
το τέλος του µήνα θα αναρτηθούν σε 
σχεδόν όλες τις υπόλοιπες 
Περιφέρειες, 
Σύµφωνα µε τον ΣΕΑΜ, στις 21 
Ιανουαρίου οι αξιολογήσεις είχαν 
ολοκληρωθεί σχεδόν κατά 100%, ενώ 
σε µεγάλο ποσοστό πανελλαδικά είχε 
ολοκληρωθεί και το στάδιο της 
γνωµοδότησης (είναι το στάδιο που 
ακολουθεί την αξιολόγηση).
Σηµειώνεται εδώ πως ένα τεράστιο 
ζήτηµα που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως 
είναι ο τρόπος διαµοιρασµού της στις 
Περιφέρειες. Οι αρχές σε Θεσσαλία και 
Μακεδονία ζητούν να µην υπάρξει 
αναλογικός διπλασιασµός ανά 
Περιφέρεια, καθώς έτσι θα έχουν 
πολλούς επιλαχόντες, ενώ άλλες 
Περιφέρειες µε µικρότερη αγροτική 
δραστηριότητα θα έχουν µόνο 
δικαιούχους.  

Κίνητρα για την αντικατάσταση 
ρυπογόνου αγροτικού εξοπλισµού 
Εξατοµικευµένη χρηµατοδότηση σε ένα 
ευρύ φάσµα έργων µέσω ειδικών 
προγραµµάτων και προϊόντων για επενδύσεις 
εξοικονόµισης ενέργειας για αγροτικές 
επιχειρήσεις περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 
το επενδυτικό σχέδιο 1 τρις ευρώ σε 
βάθος δεκαετίας της Πράσινης Συµφωνίας 
(Green Deal), που ανακοίνωσε η Κοµισιόν.
Aντικατάσταση των υφιστάµενων 
µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων µε 
προτεραιότητα σε τρακτέρ, αλωνιστικές, 
αντλιοστάσια αρµεκτήρια, υλοποίηση 
έργων αξιοποίησης γεωθερµικών πεδίων 
για στήριξη θερµοκηπιακών καλλιεργειών 
και θερµοκηπιακά πάρκα, εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών για net metering. 
Πρόκειται για έργα που αξιώνουν 
χρηµατοδότηση µέσω του προγράµµατος 
InvestEU, τον δεύτερο Πυλώνα της ΚΑΠ 
και το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, µε 
ορίζοντα την περίοδο 2021-2030 που 
καλύπτει το σχέδιο της Κοµισιόν. 
Σηµειώνεται εδώ πως το εξειδικευµένο 

πλάνο για την αγροτική οικονοµία, στα 
πλαίσια του Green Deal, είναι 
προγραµµατισµένο να ανακοινωθεί την 
ερχόµενη άνοιξη µε τίτλο «Farm to 
Fork» (Από το χωράφι στο πιρούνι). 

Με βάση τα παραπάνω,  
την ερχόµενη περίοδο:
Πρώτον, δίνεται η ευκαιρία για µόχλευση 
κονδυλίων εκτός ΚΑΠ και µέσω του 
InvestEU για κίνητρα αντικατάστασης 
στόλου µηχανηµάτων, όπως για παράδειγµα 
απολάµβανε η αυτοκινητοβιοµηχανία µε 
τα σχέδια επιδότησης για απόσυρση 
ρυπογόνων οχηµάτων. Άλλωστε, η Κοµισιόν 
διαφηµίζει το πρόγραµµα InvestEu ως 
συµπληρωµατικό του Β’ Πυλώνα για να 
κάµψει τις αντιδράσεις λόγω των περικοπών.
∆εύτερον, δηµιουργείται µία εντελώς νέα 
λογική στην επιδότηση των µηχανολογικών 
επενδύσεων µέσω της ΚΑΠ. Το ενεργειακό 
ισοζύγιο του νέου σε σχέση µε τον παλιό 
εξοπλισµό µπορεί να παίζει κοµβικό ρόλο 
στα επόµενα προγράµµατα. 

Εθνικό Σχέδιο
Oι παραπάνω επενδυτικές δράσεις στα 
πλαίσια του Green Deal έχουν προβλεφθεί 
στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίµα που έχει αποστείλει η χώρα 
µας προς έγκριση στην ΕΕ. Πιο αναλυτικά, 
στο κεφάλαιο «Πολιτικές και µέτρα στον 
αγροτικό τοµέα» που περιέχει το Εθνικό 
Σχέδιο και αναφορικά µε τη διάσταση 

της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
θα προωθηθούν µέτρα για την αντικατάσταση 
των υφιστάµενων µηχανηµάτων και 
εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται 
τόσο στις γεωργικές, όσο και στις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε νέα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε µηχανήµατα 
και εξοπλισµό που χαρακτηρίζονται 
από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, 
όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, 
οι θεριστικές και αλωνιστικές µηχανές, 
οι βαµβακοσυλλέκτες και οι σπαρτικές 
µηχανές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
και οι αρµεχτικές µηχανές, οι εκκολαπτικές 
µηχανές, τα µηχανήµατα καθαρισµού 
και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις. Έµφαση θα δοθεί στα 
αντλιοστάσια και στα συστήµατα άρδευσης 
των καλλιεργειών µε το σχεδιασµό 
µέτρων, τα οποία θα συµβάλλουν στη 
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
και στην εξοικονόµηση νερού. 

■■■
GREEN DEAL
Eπενδυτικό σχέδιο 1 τρις 
ευρώ σε βάθος δεκαετίας 
της Πράσινης Συµφωνίας 

■■■
INVEST EU
Μόχλευση κονδυλίων 
εκτός ΚΑΠ για κίνητρα 
αντικατάστασης στόλου
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Σαράντα χρόνια στην
Ελλάδα και συνεχίζει

KUBOTA - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Την επέτειο των 40 ετών παρουσίας της στην 
Ελλάδα γιορτάζει φέτος η Kubota, η οποία 
πρόσφατα πραγµατοποίησε την πώληση του 
10.000στού καινούργιου γεωργικού ελκυστήρα 

Στις όλο και µεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει ο γεωργικός τοµέας, µόνο 
ένα πράγµα βοηθά: Ένας νέος τρόπος σκέ-
ψης. Ένας δενδροκοµικός γεωργικός ελ-
κυστήρας Kubota είναι η εναλλακτική σε 
περιόδους όπως αυτές. καθώς προσφέ-
ρει κορυφαία απόδοση, αξιοπιστία, οικο-
νοµία και όλα αυτά σε λογική τιµή. 
Με τον νέο 4κύλινδρο κινητήρα V-3800 Tier 
4 common rail, αποδίδει από 74 έως 106 ίπ-
πους µε  εξαιρετική αξιοπιστία,  οικονοµία και  
χαµηλό επίπεδο θορύβου που θα εντυπω-
σιάσουν και τον πιο απαιτητικό χειριστή. Με 
την ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα η κατεύθυν-
ση αλλάζει πιο γρήγορα και πιο εύκολα από 
ποτέ, χωρίς συµπλέκτη. ∆ιαθέτει κιβώτιο 6 
ταχυτήτων πλήρως συγχρονιζέ, τρεις οµά-
δες Hi-Lo-Creeper και τεχνολογία Dual 
Speed προσφέροντας 36 εµπρός και 36 πί-
σω ταχύτητες. Το αποκλειστικό σύστηµα στρέ-
ψης Bi-speed της Kubota περιστρέφει τους 
µπροστινούς τροχούς σχεδόν δύο φορές τα-
χύτερα από τους πίσω, όταν αυτοί υπερβούν 
µια γωνία στροφής 30°. Το αποτέλεσµα είναι 
οµαλότερη, πιο κλειστή στροφή στις αναβό-
λες του χωραφιού. Η ανύψωση των 2.300 
κιλών επιτρέπει την ανάρτηση και των πιο 
βαριών παρελκοµένων, µε τα χειριστήρια υ-
δραυλικών και µπράτσων ανύψωσης να εί-
ναι εύχρηστα. ∆ιαθέτει τρεις διπλές βαλβί-
δες εξωτερικών εργασιών υψηλής παροχής 
στον βασικό εξοπλισµό µε αντλίες έως 69 λί-
τρα/λεπτό. Ο δυναµοδοτικός άξονας µπορεί 
να εµπλέκεται και να απεµπλέκεται ηλεκτρο-
ϋδραυλικά χωρίς να σταµατά ο ελκυστήρας 
και µόνο µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

Stand
18

Περίπτερο
13

Ένα νέο τρόπο σκέψης φέρνει
το Kubota M5001 Narrow

Το ραντεβού της Θεσσαλονίκης

Για άλλη µία χρονιά, η 
επιχειρηµατική µονάδα της 
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ,  
Elxis Πετρόπουλος, ταράζει τα 
νερά και δίνει δυναµικά το 
παρών στην Agrotica µε µεγάλη 
γκάµα µηχανηµάτων και 
παρελκοµένων. Οι επισκέπτες 
θα έχουνε τη δυνατότητα να 
δούνε από κοντά την πλήρη 
γκάµα των ιαπωνικών 
ελκυστήρων Kubota καθώς και 
µια σειρά παρελκοµένων για 
την αµπελουργία και τη 
δενδροκαλλιέργεια. Πέρα από 
την πλήρως ανανεωµένη γκάµα 
ελκυστήρων των σειρών B1, 
Β2, L2, Μ5001 Narrow, M5001, 
Μ5111LP & MGXIV µε νέο 
σχεδιασµό και σύγχρονους 
κινητήρες, η Elxis Πετρόπουλος 
θα παρουσιάσει µηχανήµατα 
αµπελουργίας της ισπανικής ID 

DAVID καθώς και µηχανήµατα 
συλλογής καρπών µε δόνηση, 
της ισπανικής Agromelca.

της. Παράλληλα κλείνει δύο χρόνια στο 
καινούργιο της σπίτι, την Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ. Ο Έλληνας αντιπρόσωπος του 
Ιαπωνικού κολοσσού,  µε ιστορία από το 1922, 
είναι µία από τις πιο καταξιωµένες εταιρείες. Το 
2019, ο ΣΕΒ την ενέταξε στη «Χρυσή 
Ενδεκάδα» εταιρειών που τις χαρακτηρίζουν 
καινοτοµία, διαφάνεια, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, βιώσιµη ανάπτυξη, γνώση και 
κοινωνική προσφορά. Εφοδιασµένη µε τα 
εργαλεία που µπορεί να της διαθέσει, η Kubota 
µπήκε πάλι δυναµικά στην αγορά και τις 
προτιµήσεις των αγροτών. Η επιτυχία αυτή 
οφείλεται στην αξιοπιστία και τη χρηστικότητα 
των µηχανήµατων της, τη βελτίωση των 
υπηρεσιών after sales, τη δηµιουργία υψηλών 
αποθεµάτων καθώς και των ανταγωνιστικών 
χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Σπύρος Παντελεηµονίτης, 
διευθυντής επιχειρηµατικής 
µονάδας Elxis Πετρόπουλος
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Με δώδεκα µοντέλα χωρητικότητας 386 έως 1.905 
κιλών η Manitou λανσάρει τους νέους φορτωτές πλά-
γιας ολίσθησης SSL (Skid Steer Loaders) ώστε να 
αυξήσει την αποδοτικότητα. Ο φορτωτής 1650R της 
σειράς SSL µε κινητήρα Yanmar 4 κυλίνδρων και 70 
ίππων προσφέρει µέγιστη παραγωγικότητα κατά τη 
διάρκεια των εργασιών. ∆ιαθέτει βοηθητικά υδραυ-
λικά τοποθετηµένα στο πάνω µέρος του βραχίονα α-
νύψωσης για εύκολη πρόσβαση και γρήγορη σύµπλε-
ξη και αποσύµπλεξη των παρελκοµένων. Οι νέου σχε-
διασµού καµπίνες είναι τοποθετηµένες στο εµπρό-
σθιο µέρος του αµαξώµατος και το κάθισµα του ο-
δηγού είναι σε υψηλότερη θέση ώστε να προσφέρει 
καλύτερη ορατότητα εµπρός, πίσω πλάγια και στο ε-
µπρόσθιο µέρος των εξαρτηµάτων. 
Ο νέος βραχίονας χαµηλού προφίλ έχει αυξηµένο πλά-
τος ανάµεσα στους υδραυλικούς κυλίνδρους για ευ-

κολότερη πρόσβαση στην καµπίνα και µεγαλύτερη 
ορατότητα και ταυτόχρονα έχει σχεδιαστεί για µεγα-
λύτερη αντοχή. Η καµπίνα διαθέτει έγχρωµο πί-
νακα ελέγχου µε πληροφορίες για 
την κατανάλωση καυσίµου σε πραγ-
µατικό χρόνο, τις στροφές του κι-
νητήρα (RPM), τις ώρες εργασί-
ας, διαγνωστικούς κωδικούς 
κινητήρα και προειδοποι-
ητικούς δείκτες. Με µε-
γάλη ποικιλία εξαρ-
τηµάτων του βρα-
χίονα το κάθε SSL 
µπορεί εύκολα 
να µεταµορφω-
θεί ώστε να καλύψει κά-
θε ανάγκη. 

Η εταιρεία Αφοί Χ. Γιαννακούλα ΟΕ έχει 
παρουσία στο χώρο της γεωργικής 
τεχνολογίας από το 1988. Σήµερα 
δραστηριοποιείται στο χώρο των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών 
µηχανηµάτων καλύπτοντας τις ανάγκες 
των πελάτων της σε ανταλλακτικά και 
τεχνική υποστήριξη. Στον αγροτικό 
τοµέα είναι αντιπρόσωπος των 
εργοστασίων Massey Ferguson 
(θεριζοαλωνιστικές µηχανές), Manitou 
(τηλεσκοπικοί φορτωτές), Capello 
(µαχαίρια κοπής καλαµποκιού) και 
Maschio (στρόγγυλες πρέσες 
χορτοδεσίας).  Βρίσκεται εδώ και χρόνια 
κοντά στους πελάτες της προσφέροντάς 
τους ποιότητα, αξιοπιστία και 

υποστήριξη σε κάθε τους αγορά.

Με µεγαλύτερη γκάµα 
στη φετινή Agrotica
Σχεδιασµένη για να προσφέρει επιλογές 
στο αγροτικό κοινό, η θεριζοαλωνιστική 
µηχανή Massey Ferguson της σειράς 
BETA, µε χαρακτηριστικά που εγγυώνται 
αυξηµένη απόδοση και πρακτικότητα, 
θα βρίσκεται στο περίπτερο της 
εταιρείας στη φετινή Agrotica. Επίσης θα 
εκτεθούν αντιπροσωπευτικά µοντέλα 
µαχαιριών κοπής καλαµποκιού αλλά και 
σπαστών µαχαιριών κοπής σίτου της 
Capello, µαζί µε µεγάλο µέρος της 
γκάµας των τηλεσκοπικών 
µηχανηµάτων Manitou, καθώς και 

πολλά εξαρτήµατα του τηλεσκοπικού 
βραχίονα. Επίσης για πρώτη φορά θα 
βρίσκονται στην έκθεση µηχανήµατα της 
νέας σειράς φορτωτών πλάγιας 
ολίσθησης, καθώς και αρθρωτών 
φορτωτών.

Συνεργασία µε Alpha Bank
Παράλληλα οι επισκέπτες του 
περιπτέρου της Αφοί Χ. Γιαννακούλα 
ΟΕ µπορούν να ενηµερωθούν από 
κοντά για τα νέα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα της εταιρείας σε 
συνεργασία µε την τράπεζα Alpha Bank 
που προσφέρουν προνοµιακά επιτόκια 
µε ευέλικτες δόσεις και µεγάλο χρόνο 
αποπληρωµής κεφαλαίου.

Τεχνολογία µε στόχο τη µέγιστη απόδοση
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΟΕ

Με δώδεκα µοντέλα 
η σειρά SSL πλάγιας ολίσθησης

Νέα σειρά αρθρωτών φορτωτών Manitou MLA
Η νέα σειρά αγροτικών αρθρωτών φορτωτών MLA της Manitou σχεδιάστηκε για να 
στηρίζει καθηµερινά τον παραγωγό και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. To 
µοντέλο MLA 3-35Η είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα Yanmar 3 κυλίνδρων 1,6 λίτρων 
µε ισχύ 35 ίππων, αντιρρυπαντικής φάσης Stage 3Α. Το υδροστατικό σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης επιτρέπει στο µηχάνηµα να κινείται οµαλά µε µέγιστη ταχύτητα 
19 χλµ./ώρα. Μπορεί να πραγµατοποιήσει µέγιστη ανύψωση φορτίου έως και 1.670 
κιλά. Η γκάµα της σειράς MLA προσφέρει µεγάλο εύρος φορτωτών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επαγγελµατία. Με το πλήθος των 
εξαρτηµάτων µπορεί να δεχτεί ο βραχίονας και τις πολυάριθµες επιλογές που η 
Manitou επιτρέπει να ενσωµατωθούν στο µηχάνηµα, το MLA µπορεί να 
προσαρµοστεί πλήρως στις ανάγκες κάθε επαγγελµατία.

Περίπτερο
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Η γκάµα της σειράς MLA προ-
σφέρει µεγάλο εύρος φορτω-
τών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ξεχωριστές ανάγκες κά-
θε επαγγελµατία. 
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■■■
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ
Τα  χρηµατοδοτικά 
εργαλεία που 
ανακοινώθηκαν µένει 
να δούµε αν θα είναι 
εφαρµόσιµα κι ρεαλιστικά 

«Όλα δείχνουν ότι οι δικαιούχοι θα έχουν 
τις εγκρίσεις στα χέρια τους και δεν θα 
έρθουν στην  έκθεση ως επισκέπτες -ό-
πως συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια- 
αλλά ως υποψήφιοι αγοραστές» σηµει-
ώνει η διευθύντριά του ΣΕΑΜ, Κατερίνα 
Σκαρλάτου. Βέβαια η ίδια κάνει λόγο για 
έναν µακρύ ακόµη δρόµο, ενώ επαναφέ-
ρει την πρόταση του Συνδέσµου για µι-
κρά και ευέλικτα Σχέδια Βελτίωσης.

Πώς βλέπετε να κλείνει τελικά αυτός 
ο κύκλος των Σχεδίων Βελτίωσης;
Νοµίζω ότι έχουµε δρόµο µπροστά µας 
για να µιλήσουµε για κύκλο που κλεί-
νει. Ωστόσο, θεωρώ ότι η εξέλιξή του 
µέχρι τώρα επιβεβαιώνει τους φόβους 
του ΣΕΑΜ για µεγάλες καθυστερήσεις 
και για εγκρίσεις που θα δίνονταν στους 
δικαιούχους το 2020. Αυτή τη στιγµή που 
µιλάµε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αξιολόγησης και µέχρι τέλος Ιανουαρί-

ου 2020, σύµφωνα µε πληροφορίες του 
ΣΕΑΜ, θα έχουν αναρτηθεί σχεδόν σε 
όλες τις Περιφέρειες οι λίστες των δι-
καιούχων και των απορριπτόµενων.  Ή-
ταν ένα µεγάλο στοίχηµα για τον ΣΕΑΜ 
-έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγµατα- 
να έχει συµβεί αυτό µέχρι την Agrotica, 
ένα χρονικό ορόσηµο για το οποίο ο ΣΕ-
ΑΜ έκανε πραγµατικά ό,τι µπορούσε, 
ανταποκρινόµενος όχι µόνο στις απαι-
τήσεις των µελών του, αλλά και των α-
γροτών που έβλεπαν στον ΣΕΑΜ έναν 
επαγγελµατικό φορέα που µπορούσε να 
επηρεάσει τις εξελίξεις.

Πόσο επαρκή κρίνετε τα διαθέσιµα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και πώς δι-
αµορφώνονται τελικά οι συνθήκες 
στην αγορά αγροτικών µηχανηµάτων;
Το πρόβληµα της χρηµατοδότησης εί-
ναι υπαρκτό και πολύ σοβαρό. Οι Έλλη-
νες αγρότες δεν έχουν τα χρήµατα να 

αγοράσουν τον γεωργικό εξοπλισµό που 
χρειάζονται παρόλο που γνωρίζουν ότι 
είναι ο µόνος τρόπος για να µπορέσουν 
να γίνουν ανταγωνιστικοί. Τα συγκεκρι-
µένα χρηµατοδοτικά εργαλεία που α-
νακοινώθηκαν από τον υπουργό Μάκη 
Βορίδη στο 2ο Συνέδριο Εκµηχάνισης 
της Ελληνικής Γεωργίας που διοργά-
νωσε ο ΣΕΑΜ τον ∆εκέµβριο του 2019, 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
µένει να δούµε αν θα είναι εφαρµόσι-
µα και ρεαλιστικά και πώς θα αξιοποι-
ηθούν από τον Έλληνα αγρότη. 

Ποιες οι προσδοκίες από τη φετινή 28η 
Agrotica και πώς θα θέλατε τα Σχέδια 
Βελτίωσης κατά τη νέα περίοδο; 
Στη φετινή  Agrotica όλα δείχνουν ότι οι 
δικαιούχοι θα έχουν τις εγκρίσεις στα 
χέρια τους και δεν θα έρθουν στην Έκ-
θεση ως επισκέπτες -όπως συνέβαινε 
τα προηγούµενα χρόνια- αλλά ως υπο-

ψήφιοι αγοραστές. Αυτό σε συνδυασµό 
µε τη θετική εξέλιξη του διπλασιασµού 
του προϋπολογισµού του Μέτρου 4.1 
(από 316 εκατ. σε 600 εκατ.), γεγονός 
που θα οδηγήσει στο διπλασιασµό των 
δικαιούχων είναι λογικό και επόµενο να 
δηµιουργεί µεγάλες προσδοκίες στην α-
γορά και µια αισιοδοξία που είχε χαθεί 
µετά τη µεγάλη ύφεση στην οποία είχε 
περιέλθει η αγορά των γεωργικών µη-
χανηµάτων τα τελευταία χρόνια. Ανα-
φορικά µε το δεύτερο σκέλος της ερώ-
τησής σας θα έλεγα πως η µέχρι τώρα 
εµπειρία δείχνει ότι ο τρόπος που υλο-
ποιούνται δεν είναι ο πιο αποτελεσµα-
τικός. Ο ΣΕΑΜ επανειληµµένως έχει προ-
τείνει  κυλιόµενα, µικρά και ευέλικτα 
Σχέδια Βελτίωσης, που δε θα βασίζο-
νται σε µια µόνο προκήρυξη, αλλά σε 
περισσότερες και θα εξασφαλίζουν τη 
µεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότη-
τα του προγράµµατος.

Ως αγοραστές και όχι επισκέπτες
θα έρθουν φέτος οι αγρότες 
στην έκθεση της Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
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Την άνοιξη του 2020 θα προκηρυχθεί η πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή 
στο Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος» που 
αφορά την ενίσχυση επενδύσεων σε νέα αρδευ-
τικά συστήµατα µε προτεραιότητα σε περιοχές 
ευαίσθητες στα νιτρικά και υδροβόρες καλλιέρ-
γειες όπως βαµβάκι, µηδική και δέντρα. Σύµ-
φωνα µε τις διαχειριστικές αρχές, η εφαρµοστι-
κή ΚΥΑ βρίσκεται ήδη προς υπογραφή.
Ταµιευτήρες, συστήµατα στάγδην άρδευσης, α-
ντικατατάσταση παλιού εξοπλισµού αλλά και «υ-
ποβοηθητικές» τεχνολογίες όπως είναι οι αισθη-
τήρες, θα είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση. Εκτός 
µένουν «κανόνια» (αυτοκινούµενοι εκτοξευτή-
ρες υψηλής πίεσης) και γενικότερα τα αρδευτι-
κά υψηλής πίεσης, αλλά ούτε και η ανόρυξη νέ-
ων γεωτρήσεων θα είναι επιλέξιµη δαπάνη. Ω-
στόσο, ακούγεται πως θα επιτραπεί η «αντικα-
τάσταση» γεωτρήσεων, δηλαδή το κλείσιµο µί-

ας παλιάς και το άνοιγµα µίας νέας.
Όλοι οι ενεργοί αγρότες και οι οµάδες παραγω-
γών θα µπορούν να κάνουν αίτηση για σχέδια 
κόστους µέχρι 150.000 ευρώ, ενώ αναµένεται 
να υπάρξει ένα εύλογο κόστος ανά στρέµµα, α-
ναλόγως µε τη φυτεία. Στο παλιό πρόγραµµα, υ-
πενθυµίζεται ότι το µέγιστο κόστος εγκατάστα-
σης στάγδην αροτραίων ήταν 176 ευρώ ανά 
στρέµµα, δέντρων από 221 έως 301 ευρώ και 
κηπευτικών έως 266 ευρώ.
Όσον αφορά την ενίσχυση, αυτή θα είναι ανάλογη 
πρώτον µε την ποιότητα των υπόγειων υδάτων (κα-
λή ή λιγότερο καλή), δεύτερον µε τη δυνητική εξοι-
κονόµιση ύδατος που πετυχαίνει ο αγρότης µε την 
επένδυση και τρίτον την Περιφέρεια. Ως εκ τούτου 
θα κυµαίνεται µεταξύ 35 και 75%. Οι αγρότες θα 
χρειαστεί παράλληλα να προσκοµίσουν και µία πε-
ριβαλλοντική µελέτη, να έχουν άδεια ύδατος για το 
χωράφι που αφορά η επένδυση αλλά και να εγκα-
ταστήσουν υδροµετρητές υποχρεωτικά.

Επενδυτικό πλάνο ΑΠΕ σε τρεις άξονες
Σε τρεις άξονες κινείται το ολοκληρωµένο σχέδιο για την 
ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο υπόσχεται δωρεάν 
ηλεκτρική ενέργεια στους αγρότες και ταυτόχρονη εκχώ-
ρηση των εσόδων από την πώληση ρεύµατος για την κά-
λυψη της δανειοδότησης κατασκευής των φωτοβολταϊκών.
Ωστόσο, για να γίνει αυτό, οι αγρότες πρέπει πρώτα να δηµι-
ουργήσουν, να οργανώσουν και να συλλέξουν τα δεδοµέ-
να. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώ-
στα Σκρέκα, οι τρεις άξονες είναι οι εξής:
α) Η νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία οι αγρότες µπο-
ρούν πλέον να πωλούν την τριπλάσια ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγουν από τα φωτοβολταϊκά σε σύγκριση µε αυ-
τή που καταναλώνουν. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί τη µεγά-
λη τοµή σε σύγκριση µε το παρελθόν κατά τον κ. Σκρέκα, 

καθώς οι αγρότες µπορούν πλέον να πωλούν στο σύστηµα 
έως το 75% της ενέργειας που παράγουν, από 25% που 
ήταν προηγουµένως το συγκεκριµένο όριο. 
β) Η νοµοθετική ρύθµιση που προστατεύει τη Γεωργική 
Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), καθώς περιορίζει 
στο 1% της ΓΓΥΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα τη δυνατό-
τητα εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ, κλείνοντας τα «παρά-
θυρα» αυθαιρεσίας που υπήρχαν στο νοµικό πλαίσιο. Έ-
τσι,  η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός 
της αγροτικής εκµετάλλευσης, «δίπλα στην ποµόνα» ό-
πως είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.
γ)  Η συνεργασία µε εγχώρια και διεθνή τραπεζικά ιδρύµα-
τα για την ενίσχυση της ρευστότητας και των επενδύσε-
ων, µε χρηµατοδοτικά εργαλεία που παρέχουν εγγυήσεις 
και δάνεια µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Σύµφωνα µε τη γενική 
γραµµατεία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει 
συνταχθεί η ΚΥΑ για το 
Μέτρο 4.1.2 Σχέδια 
Βελτίωσης για αρδευτικά 
έργα ώστε να υπάρχει µετά 
άµεση προκήρυξη.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας

Την ερχόµενη 
άνοιξη

Σχέδια 
Βελτίωσης για 

τα αρδευτικά
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Η Στασινός ΑΕ έχει επιλεχθεί από την 
Lemken ως επίσηµος συνεργάτης της 
στην ελληνική επικράτεια, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους Έλληνες αγρότες να 
γίνουν κοµµάτι του αγροτικού 
οράµατος της Γερµανικής εταιρείας. Το 
όραµα αυτό δεσµεύει και την Στασινός 
ΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται 
καθηµερινά στα υψηλά στάνταρ της 
Lemken και να υποστηρίζει τον Έλληνα 
αγρότη σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας.

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

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

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

Μαζί µε τους άριστους 
στην αγροτεχνολογία

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΕ

Ο Στέργιος Στασινός, Γενικός ∆ιευθυντής 
της ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α.Ε. (δεξιά) µε τον Γερµανό 
Manager Εξαγωγών της Lemken , Ralf 
Bornemann (αριστερά)

Περίπτερο
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ΣΕΚΕ - ΛΥΚΟΥ ΑΕ

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

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

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

Με σταθερά βήµατα στο µέλλον

Αγροτικά µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΤΟ∆ΕΣΙΑ

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

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

ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ

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

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

Περίπτερο
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Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

∆υναµικό παρών, για άλλη µια φορά, 
δίνει η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ στην 28η 
Agrotica, από τις 30 Ιανουαρίου έως 
τις 2 Φεβρουαρίου. Σε έναν 
εντυπωσιακό χώρο εντός αλλά και 
εκτός του Περιπτέρου 13, η εταιρεία 
παρουσιάζει την πλούσια σειρά των 
µηχανηµάτων της, η οποία πλέον είναι 
η πληρέστερη στην ελληνική αγορά και 

καλύπτει τις ανάγκες αγροτών και 
κτηνοτρόφων.
Σηµείο αναφοράς, όπως πάντα, η πλήρης 
γκάµα της Claas, µε τους γεωργικούς 
ελκυστήρες υψηλών προδιαγραφών από 
75 µέχρι 445 ίππων που φέρουν τη 
σφραγίδα της γερµανικής τεχνολογίας 
και υπεροχής, την ασυναγώνιστη και 
προηγµένης τεχνολογίας σειρά 
θεριζοαλωνιστικών µηχανών Lexion και 
τα «πράσινα µηχανήµατα» της Claas, 
όπως είναι τα χορτοκοπτικά Disco-Corto, 
οι χορτοσυλλέκτες Liner και οι 
διασκορπιστές Volto. Οι επισκέπτες θα 
έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν τις 
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά 
και τις εφαρµογές της γεωργίας 
ακριβείας, που χρησιµοποιούνται στα 
µηχανήµατα της Claas και πολλών 
άλλων κατασκευαστών παρελκοµένων 
µηχανηµάτων. 

Mε µπροστάρη την Claas
Περίπτερο

13

Ένα παρελκόµενο
για κάθε καλλιέργεια

St. 01, 
02, 19

Πόλο έλξης, στο περίπτερο της Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ στη φετινή Agrotica, θα αποτελέ-
σει η πλούσια γκάµα των µηχανηµάτων 
του φηµισµένου εργοστασίου Maschio-
Gaspardo, καθώς η αποκλειστική πλέ-
ον προώθησή τους στην ελληνική και 
κυπριακή αγορά από τη Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 
αποτελεί ισχυρό κίνητρο, αλλά και ανά-
γκη, για παρουσίαση όλων των κατηγο-
ριών και µοντέλων: Από τις πασίγνω-
στες πνευµατικές σπαρτικές µηχανές 
Gaspardo µέχρι τα µηχανήµατα κατερ-
γασίας γης, άροτρα, φρέζες, σβωλοκό-
πτες της Maschio, που έχουν καθιερω-
θεί στην κορυφή της ελληνικής αγοράς 
εδώ και δεκαετίες. 
Οι επισκέπτες θα σταθούν ιδιαίτερα στο 
νέο µοντέλο σπαρτικής πνευµατικής 
Gaspardo MTR Easy Set µε διπλό σασί 
για εύκολη αλλαγή αποστάσεων των σπαρ-
τικών στοιχείων και των νέων µοντέλων 
σπαρτικών Isotronic µε ηλεκτρική µετά-
δοση και δυνατότητα τµηµατικού ελέγ-
χου σποράς µέσα από την καµπίνα. 

Από το εντυπωσιακό περίπτερο της ε-
ταιρείας δεν θα λείψουν τα φηµισµένα 
ψεκαστικά ηλεκτροστατικού ψεκασµού 
Martignani, που αποτελούν ό,τι πιο και-
νοτόµο στον τοµέα της φυτοπροστασί-
ας, καθώς και η γκάµα των Gaspardo 
Futura µε όλες τις επιλογές καινοτοµίας 
που αναφέρονται στα Σχέδια Βελτίωσης. 

Συµβουλευτικές 
υπηρεσίες και 
χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα
Κατά τη διάρκεια της φετινής, 28ης 
Agrotica, το άρτια καταρτισµένο 
προσωπικό της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ θα 
παρουσιάζει τα µηχανήµατα στους 
ενδιαφερόµενους και θα τους 
κατευθύνει στην επιλογή των 
κατάλληλων µοντέλων, ανάλογα 
µε το µέγεθος και το είδος της 
καλλιέργειάς τους. Ειδικές 
συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
οδηγίες θα παρέχονται στους 
δικαιούχους υλοποίησης Σχεδίων 
Βελτίωσης. Όπως ήδη έχει 
γνωστοποιηθεί, η εταιρεία έχει 
εξασφαλίσει µε τρεις τράπεζες τα 
αναγκαία χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα, προκειµένου να 
διευκολυνθούν οι επενδυτές στην 
υλοποίηση των αγορών τους.  
Φυσικά κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης θα υπάρχουν ειδικές 
δελεαστικές προσφορές, τόσο για 
τα µηχανήµατα, όσο και για τα 
εξαρτήµατα, ανταλλακτικά αλλά 
και αγροτικά εφόδια που θα 
παρουσιάζει η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ. 

Η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ προωθεί πλέον αποκλειστικά την πλούσια γκάµα µηχανηµάτων του 
φηµισµένου εργοστασίου Maschio-Gaspardo στην ελληνική και κυπριακή αγορά.

Υπαίθριος
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Επιδιώκοντας να αυξήσει τις επιλογές 
της γκάµας της σε µοντέλα κάτω των 
100 ίππων, η MF διαθέτει πλέον στην 
αγορά τη νέα Σειρά 3700 AL. Όπως 
αποκαλύπτει και το όνοµά της είναι 
βασισµένη στη Σειρά 3700, µε το «AL» 
να µεταφράζεται σε πιο πλατύ και πιο 
µακρύ σασί και πιο µεγάλη και χαµηλή 
καµπίνα για ορεινές εφαρµογές. Εξ ου 
και το «AL», δηλαδή Alpine (Αλπικό).
Η σειρά MF 3700 AL έχει παρόµοιο 
µέγεθος σασί µε τη Σειρά MF 4700, 
αλλά µε υψηλότερες τεχνικές 
προδιαγραφές, συµπληρώνει ο 
κατασκευαστής.  Αποτελείται από τρία 
διαφορετικά µοντέλα 75, 85 και 95 
ίππων, διαθέσιµα µε καµπίνα επίπεδου 
πατώµατος ή καµπίνα χαµηλού ύψους. 

Κινητήρας και υδραυλικά
∆ιατηρώντας κάποια χαρακτηριστικά 
της Σειράς MF 3700 VSF, ο κινητήρας 
είναι τετρακύλινδρος µε χωρητικότητα 
3,4 λίτρων όπου αποδίδει τη µέγιστη 

ροπή στις 1.500 σ.α.λ. και τη µέγιστη 
ισχύ στις 2.000 σ.α.λ., ενώ είναι 
διαθέσιµη η έκδοση Efficient στον 
βασικό εξοπλισµό. Παράλληλα 
εξοπλίζεται µε το µοναδικό στην 
κατηγορία ηλεκτροϋδραυλικό 
πολυλειτουργικό joystick για τον 
χειρισµό του τρακτέρ µε την MF να 
καταγράφει ότι η υψηλή υδραυλική 
παροχή είναι κατάλληλη για 
αποτελεσµατική εργασία, η οποία 
γίνεται υπό εξαιρετική ορατότητα. 

Συντήρηση κάθε 600 ώρες
Η συντήρηση του κινητήρα στις 600 
ώρες και του σασµάν στις 1.200 ώρες 
µειώνει τα λειτουργικά κόστη και τον 
χρόνο διακοπής λειτουργίας του. 
Επιπρόσθετα η υδραυλική παροχή 125 
λίτρων/λεπτό, µε 4 βαλβίδες οι οποίες 
ελέγχονται ηλεκτροϋδραυλικά, η 
ανυψωτική ικανότητα 3.000 κιλών του 
οπίσθιου συστήµατος ανάρτησης τριών 
σηµείων και η δεξαµενή καυσίµων µε 

µέγιστη χωρητικότητα 105 λίτρων 
εγγυώνται την υψηλή παραγωγικότητα. 

Κιβώτιο ταχυτήτων και 
σύστηµα µετάδοσης κίνησης
Όλα τα µοντέλα της Σειράς MF 3700 AL 
είναι εξοπλισµένα µε το σύστηµα 
µετάδοσης κίνησης 24x12 µε 
ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και 
SpeedShift. Οι τρεις βαθµίδες µε τις 
τέσσερις ταχύτητες και το Speedshift 
επιτρέπουν ένα µεγάλο εύρος 
συνδυασµών µετάδοσης κίνησης. Η 
έρπουσα στον βασικό εξοπλισµό 
επιτρέπει τη λειτουργία σε πολύ 
χαµηλές ταχύτητες (200 µ./ώρα). Η 
ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και το 
Speedshift επιτρέπει την αλλαγή 
ταχυτήτων χωρίς τη χρήση του 
συµπλέκτη σε κάθε βαθµίδα. Το 
πολυλειτουργικό Joystick της ΜF 
προσδίδει µεγαλύτερη άνεση στον 
χειριστή µε την αλλαγή κατεύθυνσης 
και το σύστηµα Speedshift (Hi/Lo).

Σολάρει στα ορεινά 
το νέο MF 3700 AL

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - 
MASSEY FERGUSON

Χαµηλή καµπίνα 
& κέντρο βάρους
Η νέα Σειρά Massey Ferguson 
3700 AL φιλοδοξεί να 
συµπληρώσει τα κενά που 
υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά 
σε σχέση µε τρακτέρ µε χαµηλή 
καµπίνα και χαµηλό κέντρο βάρους 
για λοφώδεις συνθήκες. 
Συγκεκριµένα το ύψος της 
καµπίνας είναι 2,44 µέτρα, ένα από 
τα χαµηλότερα στην αγορά 
σύµφωνα µε τον κατασκευαστή.

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

MF 3700 AL

Μεταξόνιο  2.156 χλστ.
Συνολικό ύψος  2.554 χλστ. 
έκδοση µε επίπεδο πάτωµα, 2.436 χλστ. 

(χαµηλή καµπίνα) (420/85R30) 
Εµπρόσθιος άξονας 1.640 χλστ.
Οπίσθιος άξονας 1.540 χλστ.
Ελευθερία από το έδαφος  414 χλαστ.
Βάρος  3.350 κιλά

Περίπτερο
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Η Σειρά τρακτέρ Massey Ferguson 
3700 AL θα κοσµεί το περίπτερο 

του Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
στη φετινή 28η Agrotica.
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Η SSAB είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός 
αντιτριβικών λαµαρινών παγκοσµίως και 
ταυτόχρονα ένας από τους µεγαλύτερους 
παραγωγούς λαµαρινών σε ποιότητες 
που καλύπτουν ανάγκες εφαρµογών 
υψηλών απαιτήσεων. Αυτό είναι 
αποτέλεσµα της εξειδίκευσης των 7 
χαλυβουργείων της σε µια περιορισµένη 
γκάµα υλικών. 
Η εξειδίκευση αυτή είναι που οδήγησε το 
όνοµα Hardox® να αποτελεί  συνώνυµο 
των αντιτριβικών λαµαρινών. 
Το όραµα της εταιρείας είναι ένας 
ισχυρότερος, ελαφρύτερος και 
περισσότερο βιώσιµος κόσµος. Γι’ αυτό 
µαζί µε τους πελάτες της προχωρούν 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
στην πραγµατοποίηση του συνόλου των 
δυνατοτήτων των ελαφρύτερων, 

ισχυρότερων και πιο ανθεκτικών 
προϊόντων χάλυβα.
Οι στενές συνεργασίες επιτρέπουν τον 
ορισµό νέων προτύπων για τη 
βιωσιµότητα και τις επιδόσεις στον 
τοµέα της χαλυβουργίας όσον αφορά 
τον καλύτερο σχεδιασµό, τη 
χρηστικότητα, την ενεργειακή απόδοση 
και την ανθεκτικότητα. Για τη SSAB, η 
συνεργασία και η καινοτοµία ξεκινούν 
µε την εκµάθηση των αναγκών των 
πελατών.

Νέος σχεδιασµός στα µηχανήµατα
Mια επανάσταση βρίσκεται στο ξεκίνηµά 
της στον κόσµο της γεωργίας. Τα βαριά 
και µη ασφαλή µηχανήµατα και 
εξοπλισµός αρχίζουν να αντικαθίστανται 
από καινοτόµου νέου σχεδιασµού 

µηχανήµατα, που χαρακτηρίζονται από 
ελαφριά υλικά που µειώνουν το κόστος 
και αυξάνουν τις αποδόσεις των 
συγκοµιδών. Η SSAB βρίσκεται στο 
προσκήνιο αυτής της αλλαγής. 
Η πλήρης γκάµα των χαλύβων υψηλής 
αντοχής και η εκτεταµένη τεχνογνωσία 
βοηθούν τους κατασκευαστές γεωργικών 
µηχανηµάτων να δηµιουργήσουν ελαφρύτερα, 
ισχυρότερα και βιώσιµα προϊόντα.

Hardox Wearparts 
& Hardox in my Body
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται τα τελευταία 
χρόνια στη συνεργασία µε 
πιστοποιηµένους κατασκευαστές 
αντιτριβικών ανταλλακτικών «Hardox 
Wearparts» και  κατασκευαστές 
µηχανηµάτων «Hardox in my Body». 
Στην Ελλάδα η SSAB συνεργάζεται µε 
δύο εταιρείες (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 
που ως µέλη του Hardox Wearparts 
συνεργάζονται στενά µε τους τελικούς 
χρήστες, για να παρέχουν προϊόντα/
ανταλλακτικά, ανθεκτικά στη φθορά και 
να προσφέρουν συµβουλές για τη 
µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής 
µηχανηµάτων, που υπόκεινται σε φθορά 
από τριβή και κρούση. 
Παράλληλα πέντε ελληνικές εταιρείες 
έχουν προστεθεί στον διεθνή κατάλογο 
των πιστοποιηµένων συνεργατών 
Hardox in my Body µε πιο πρόσφατη µια 
εταιρεία της Νοτίου Ελλάδας στον τοµέα 
των αγροτικών µηχανηµάτων και 
ειδικότητα στους καταστροφείς.

Με όραµα έναν ισχυρότερο 
και ελαφρύτερο κόσµο 

SSAB

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

επιτρέπουν στους αγρότες να µειώσουν την 
κατανάλωση καυσίµων και να µειώσουν το κόστος.

Ελαχιστοποίηση 
της συµπύκνωσης
Ένα άλλο πλεονέκτηµα των ελαφρύτερων γεωργικών 
µηχανηµάτων είναι η δυνατότητα ελαχιστοποίησης της 
συµπύκνωσης του εδάφους. Η επαναλαµβανόµενη 
χρήση βαρύ εξοπλισµού µπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στη δοµή του εδάφους. Μπορεί να αποτρέψει την 

ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί και να µεταφέρει 
νερό, θρεπτικά συστατικά και αέρα, τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη δραστηριότητα της ρίζας των φυτών. 
Με τον ελαφρύτερο εξοπλισµό, τα φυτά µπορούν να 
αυξηθούν ευκολότερα οδηγώντας σε υψηλότερες 
αποδόσεις. Ενώ η ιδέα του χάλυβα υψηλής αντοχής 
µπορεί να κάνει τους παραγωγούς µηχανηµάτων να 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο εργαστήριό τους, 
αποδεικνύεται συχνά ότι στην πραγµατικότητα 
συµβαίνει το αντίθετο.
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Μια συνεργασία ανάµεσα στην εταιρεία  
Μιχαλόπουλος και το Group της Kverneland, 
που ξεκίνησε το 2017 µε την αντιπρο-
σώπευση της Vicon στα µηχανήµατα 
χορτονοµής, ανανεώθηκε πρόσφατα µε 
µια νέα συµφωνία. Με βάση τη σχετική 
ανακοίνωση της εταιρείας Μιχαλόπου-
λος, ορίζεται ως επίσηµος αντιπρόσω-
πος - εισαγωγέας ολόκληρης της γκά-
µας Κverneland. Όπως χαρακτηριστικά 
σηµειώνει η λαρισινή εταιρεία, οι επεν-
δύσεις του Group Kverneland στην έ-
ρευνα που προσφέρουν καινοτόµες λύ-
σεις µέσω της τεχνολογίας σε µηχανή-
µατα κατεργασίας, προκειµένου να δι-
ασφαλιστεί η ιδανική προετοιµασία του 
εδάφους για την καλύτερη καλλιέργεια 
µε τον πιο βιώσιµο τρόπο, και η κορυ-
φαία ποιότητα των µηχανηµάτων έθε-
σαν τις βάσεις της νέας συµφωνίας. Στό-
χος της είναι η άµεση και εύκολη πρό-
σβαση αγροτών και προµηθευτών,  σε 
όλα τα προϊόντα του Group Kverneland. 
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία Μιχαλόπου-
λος ιδρύθηκε το 1981 στη Λάρισα από 

τον Βασίλειο Ι. Μιχαλόπουλο, εισάγο-
ντας µεταχειρισµένους γεωργικούς ελ-
κυστήρες και παρελκόµενα.  Εδραιώ-
θηκε στην ελληνική αγορά για την α-
νακατασκευή γεωργικών µηχανηµά-
των και κυρίως την ανακατασκευή των 
χορτοδετικων µηχανών Welger. Η ε-
ταιρεία διαθέτει το δικό της εξουσιο-
δοτηµένο συνεργείο και επάρκεια α-
νταλλακτικών, εξυπηρετώντας τους πε-
λάτες πανελλαδικά. Το 2004, ακολου-
θώντας τις ανάγκες των πελατών της,  ξε-
κίνησε να επεκτείνει τις δραστηριότη-
τές της στην εισαγωγή και αντιπροσώ-
πευση για την Ελλάδα καινούργιων γε-
ωργικών µηχανηµάτων, όπως οι  σπαρ-
τικές µηχανές Sola- Lamusa, οι φορ-
τωτές Tenias και οι ενσιροδιανοµεις 
Tatoma.  Από το 2013 αντιπροσωπεύ-
ει  αποκλειστικά την κατασκευάστρια 
µηχανηµάτων κατεργασίας εδάφους 
Ovlac και το 2014 τον οίκο Lely, Welger 
- χορτοδετικες µηχανές, Bargam - ψε-
καστικα, HnosGarcia - κοπροδιανοµεις, 
TMC Cancela - καταστροφείς, Zagroda. 

Επίσηµη συνεργασία
µε την Kverneland ανακοίνωσε  
η εταιρεία Μιχαλόπουλος 

■■■
ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Στόχος της είναι η άµεση 
και εύκολη πρόσβαση 
αγροτών και προµηθευτών,  
σε όλα τα προϊόντα του 
Group Kverneland

Ενιαία πλατφόρµα 
διαχείρισης
αγροτικών 
δεδοµένων 

Στην ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης 
DataConect εντάσσονται οι John 
Deere, Claas, CNH και 
365FarmNet. Η συνεργασία αυτή 
επιτρέπει στους αγρότες που 
εργάζονται µε γεωργικά 
µηχανήµατα John Deere, CLAAS, 
New Holland, Case IH ή Steyr να 
έχουν εύκολη πρόσβαση και να 
βλέπουν τα βασικά στοιχεία των 
δεδοµένων των µηχανηµάτων 
τους από µια ενιαία διαδικτυακή 
πλατφόρµα χωρίς να χρειάζονται 
οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό ή 
λογισµικό.
Ένα από τα βασικά ζητήµατα που 
αντιµετωπίζει η αγροτική 
κοινότητα των αγροτών στο να 
αξιοποιούν στο έπακρο τα 
δεδοµένα τους, που συλλέγονται 
σε ένα µεικτό στόλο, αποτελεί ο 
διαµοιρασµός αυτών των 
πληροφορίών µεταξύ των 
διαφόρων µηχανηµάτων.
Με την εισαγωγή του DataConnect, 
οι αγρότες θα µπορούν τώρα να 
ανταλλάσσουν και να βλέπουν τα 
δεδοµένα των µηχανηµάτων τους 
µε την ασφαλή τηλεµατική 
πλατφόρµα, χωρίς να χρειάζεται να 
αλλάζουν διαδικτυακές 
πλατφόρµες ή να µεταφέρουν 
δεδοµένα από το ένα σύστηµα στο 
άλλο. Ως µέλη και υποστηρικτές 
του Οργανισµού Ηλεκτρονικής 
Γεωργικής Βιοµηχανίας (AEF), η 
John Deere, η Claas, η CNH 
Industrial και η 365FarmNet έχουν 
στόχο να µοιραστούν τις εµπειρίες 
τους µε τον Οργανισµό για να 
προάγουν -µια βάσει 
συγκεκριµένων προτύπων- 
αρχιτεκτονική διασύνδεσης των 
δεδοµένων, παρόµοια µε το 
ISOBUS, σε ολόκληρη τη 
βιοµηχανία αγροτικού εξοπλισµού. 
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Η εταιρεία «Unitrack ΑΕΕ» από το 1998 
είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
της JCB στην Ελλάδα και Αλβανία. Με 
έδρα την Αθήνα, υποκατάστηµα στην 
Θεσσαλονίκη και συνεργάτες σε 6 
σηµεία προωθεί όλη τη σειρά 
µηχανηµάτων της JCB. Η JCB 
κατασκεύασε το πρώτο αγροτικό 
ελκυστήρα το 1945 για να καλύψει τις 
αυξηµένες ανάγκες των αγροτών. Ήταν 

ο πρώτος κατασκευαστής αγροτικών 
µηχανηµάτων που αναγνώρισε από την 
αρχή την αναγκαιότητα σχεδιασµού και 
κατασκευής εξειδικευµένης σειράς 
αγροτικών µηχανηµάτων µε ιδιαίτερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που θα 
ταιριάζουν σε αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εφαρµογές. Με 
αφοσίωση στην καινοτοµία και στην 
κατασκευή υψηλής ποιότητας 
µηχανηµάτων έχει αναπτύξει πλήρη 
σειρά αγροτικών µηχανηµάτων µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνονται:
● Αγροτικοί ελκυστήρες Fastrac από 
160 έως 330 ίππους. Σήµερα η JCB 
διαθέτει το ταχύτερο τρακτέρ στον 
κόσµο, το JCB Fαstrac που µε τους 
1005HP κατέρριψε ρεκόρ ταχύτητας 
καθώς «έπιασε» τα 250 χλµ./ώρα.
● Τηλεσκοπικοί φορτωτές µε ίσιο 

πλαίσιο και ανυψωτική ικανότητα από 
1.600 κ. στα 4µ. µέχρι 3.600 κ. στα 
9,5µ.
● Αρθρωτοί φορτωτές 
χωρητικότητας από 0,4κ.µ.  έως 
3,5κ.µ.. 
● Αρθρωτοί φορτωτές µε 
τηλεσκοπικό βραχίονα (Telemaster) 
µε ανυψωτική ικανότητα έως και 4,5 
τόνους.
● Μικρά φορτωτάκια - µε  ίσιο 
πλαίσιο (διαβολάκια).
● Teletruk: Ανυψωτικό µε µονό 
τηλεσκοπικό βραχίονα-παγκόσµια 
καινοτοµία JCB.
● Ανυψωτικά ανωµάλων εδαφών µε 
ιστό. 
Επιπλέον των µηχανηµάτων, η JCB 
διαθέτει µεγάλη ποικιλία 
εξειδικευµένων αγροτικών 
εξαρτηµάτων για ακόµη µεγαλύτερη 
ευελιξία και πολυχρηστικότητα των 
µηχανηµάτων. 

Συνεργασία µε Arbos
Από τον Απρίλιο 2019, και µε την 
εξειδικευµένη στον αγροτικό 
εξοπλισµό εταιρεία AGRICON AEE, 
ξεκίνησε µια νέα συνεργασία µε το 
ιταλικό εργοστάσιο κατασκευής 
γεωργικών ελκυστήρων Arbos 
Goldoni. Η ιστορία του κατασκευαστή 
ξεκινά το 1896 µε την κατασκευή 
αγροτικών εξαρτηµάτων. Σήµερα η 
Arbos κατασκευάζει στα εργοστάσιά 
της στην Modena Ιταλίας πάνω από 20 

µοντέλα γεωργικών ελκυστήρων-
τρακτέρ για αµπελουργικές, 
δενδροκοµικές και ανοικτής 
καλλιέργειας εφαρµογές, και µεγάλη 
σειρά από εξειδικευµένα γεωργικά 
εξαρτήµατα. 
Πιο συγκεκριµένα:
● Τρακτέρ στενά και χαµηλού 
προφίλ, (σειρά 3000/4000F) από 
50-110 ίππων που καλύπτουν τις 
ανάγκες επαγγελµατιών και 
ερασιτεχνών αγροτών.
● Τρακτέρ αµπελουργικά και 
δενδροκοµικά, ειδικής κατασκευής 
(σπαστά) που εξασφαλίζουν µικρές 
διαστάσεις καλλιέργειας.
● Τρακτέρ για µεγάλες καλλιέργειες 
(σειρά 5100), η οποία βραβεύτηκε το 
2015 στην Αµερική για την απόδοση 
του κινητήρα της
Η σειρά 5100 χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετική εργονοµία και ορατότητα 
µέσα από την καµπίνα. Οι λειτουργίες 
της µετάδοσης κίνησης και του 
υδραυλικού συστήµατος είναι 
µηχανικές στην βασική έκδοση, ενώ 
ηλεκτρονική λειτουργία προσφέρεται 
στον προαιρετικό εξοπλισµό. Ιδιαίτερα 
προσεγµένο και µελετηµένο το 4080F, 
στην κατηγορία των 80 ίππων, µε 
µηχανικά χειριστήρια, εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά στροφής, χαµηλό 
προφίλ και ύψος, στην πλέον 
ανταγωνιστική τιµή της αγοράς. 
Μοναδικό τρακτέρ το 4000Q µε άριστο 
ζύγισµα και δυνατότητα εργασιών σε 
µεγάλη κλίση είναι µόνο ένα δείγµα 
των δυνατοτήτων της Arbos σε 
δενδροκοµικά και αµπελουργικά 
µηχανήµατα.  

Με ανανεωµένο στόλο 
αγροτικών µηχανηµάτων

UNITRACK ΑΕΕ
Εξειδικευµένες 
προτάσεις 
και λύσεις
Με όραµα την απόλυτη 
ικανοποίηση του πελάτη και 
στόχο καθηµερινά την καλύτερη 
εξυπηρέτηση, τα στελέχη της 
Unitrack ΑΕΕ  &  Agricon AEE  
βρίσκονται στη διάθεση των 
πελατών της εταιρείας για να 
παρέχουν λύσεις και 
εξειδικευµένες προτάσεις για 
τον εξοπλισµό που είναι 
κατάλληλος για το έργο τους, 
ανταλλακτικά, τεχνικές 
υπηρεσίες και συµβουλευτική 
υποστήριξη για παλαιότερα και 
τρέχοντα µοντέλα µηχανηµάτων 
JCB, Arbos και Goldoni.

Περίπτερο
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■■■
AGRICON AEE
Από τον Απρίλιο 2019, και 
µε την εξειδικευµένη στον 
αγροτικό εξοπλισµό 
εταιρεία AGRICON AEE, 
ξεκίνησε µια νέα 
συνεργασία µε την 
Arbos Goldoni
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Η αυτοδηµιούργητη εταιρεία Aφοί 
Ζαϊντούδη ΟΕ δραστηριοποιείται στο 
χώρο τα τελευταία 25 χρόνια, θέτοντας 
παράλληλα ισχυρά θεµέλια στο branding 
της καινοτοµίας και λειτουργικότητας των 
ψεκαστικών µηχανηµάτων. Τα ψεκαστικά 
µηχανήµατά της σχεδιάζονται µε 
γνώµονα τις εξελισσόµενες ανάγκες της 
ελληνικής υπαίθρου, συµβαδίζοντας µε 
τις επιταγές της κλιµατικής αλλαγής, 
καθώς και της εξέλιξης της τεχνολογίας. 
Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
επιτυχίας τους είναι η ελληνική 
«ταυτότητα» σε κάθε λεπτοµέρεια, η 
επένδυση στην εξειδίκευση για τη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας 
κατασκευής, αλλά κυρίως η διαχρονική 
και ουσιαστική σχέση εµπιστοσύνης µε 
πελάτες και προµηθευτές. Όλα τα 
παραπάνω, σε συνδυασµό µε την 
εργονοµική σχεδίαση δηµιουργούν 
προστιθέµενη αξία µε στόχο τη διαρκή 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
µέσω της ευκολίας, της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας κατά τη χρήση τους.
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η αδιάλλειπτη 
παροχή φερέγγυων και αναβαθµισµένων 
λύσεων και δη καινοτόµων προς 
καλλιεργητές και εφαρµοστές. Απόδειξη 
είναι το γεγονός ότι εδώ και 10 χρόνια 
διαθέτει στην ελληνική αγορά ψεκαστικά 
µηχανήµατα εφοδιασµένα µε computer 
ψεκασµού και computer ψεκασµού µε 
GPS. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δε, έχει 
προσθέσει στην γκάµα της ψεκαστικά µε 
διαµόρφωση ISOBUS, επιτρέποντας τη 
σύνδεση και τη λειτουργία τους µε κάθε 
ελκυστήρα ISOBUS.  Τα ψεκαστικά της 
Αφοί Ζαϊντούδη Ο.Ε δηλαδή µεταξύ 
άλλων έχουν τη δυνατότητα εκτός από 
τον αυτόµατο έλεγχο και ρύθµιση του 
ψεκαστικού ώστε να επιτευχθεί η 
δοσολογία ψεκασµού (σταθερή 
δοσολογία που έχει ορίσει ο χρήστης ή 
µεταβαλλόµενη δοσολογία µε βάση 

Μια σχέση εµπιστοσύνης
ΑΦΟΙ ZΑΪΝΤΟΥ∆Η ΟΕ

Ηχηρές συνεργασίες
Μερικοί από τους οίκους που 
αντιπροσωπεύει η εταιρεία είναι:
 ARAG (εξαρτήµατα ψεκαστικών) 
 Imovilli Pompe (αντλίες ψεκασµού) 
 Lechler (ακροφύσια ψεκασµού) 
 Müller-Elektronik (γεωργία 
ακριβείας)   Battioni Pagani pompe 
(αντλίες κενού για βυτία λυµάτων) 
 Fantini (καλαµποκάδες και 
ηλιοµάχαιρα)  F.lli Pedrotti 
(ξηραντήρια δηµητριακών).  

Περίπτερο
10  

Stand
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προδιαγεγραµµένο χάρτη εφαρµογής), 
και τη δυνατότητα τµηµατικής 
ενεργοποίησης /απενεργοποίησης 
ψεκασµού κατά τη διάρκεια της 
εργασίας για µεγαλύτερη ακρίβεια και 
εξοικονόµηση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων (section control) είτε κατά 
τµήµα είτε στην πιο εξελιγµένη µορφή 
της ανά ακροφύσιο.
Πιστή στο όραµα και τις αξίες της, η Αφοί 
Ζαϊντούδη ΟΕ στοχεύει σε συνεργασίες 
µε εξειδικευµένους επαγγελµατίες, οι 
οποίοι θέλουν να χτίσουν το 
επαγγελµατικό τους µέλλον σε µία 
εταιρεία που εξελίσσεται, που καινοτοµεί 
και πρωτοπορεί, µε γνώση και µεράκι. 

40 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ψεκασµός σε ορυζώνες, 
ISOBUS διαµόρφωση, 
section control- τµηµατικός 
έλεγχος ανά ακροφύσιο
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Η Terra AE ιδρύθηκε το 1971 και είναι 
θυγατρική της Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ. Αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα 
τα εργοστάσια της Kverneland, της 
Arcusin, της MX, της FIMAKS και της 
GL1. ∆ιαθέτει επίσης ποιοτικά γεωργικά 
µηχανήµατα, φρέζες, καταστροφείς και 
ψεκαστικά. Έτσι είναι σε θέση να 
προσφέρει τη µεγαλύτερη σειρά 
γεωργικών παρελκοµένων σε σχέση µε 
κάθε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα. Η Terra 
AE πρωτοπορεί παρέχοντας στους 
αγρότες και κτηνοτρόφους µηχανήµατα 
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, µε 
βασικό γνώµονα την αξιοπιστία, την 
αποδοτικότητα και την τεχνική 
υποστήριξη µετά την πώληση µέσω 
εκτεταµένου δικτύου αντιπροσώπων σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και µέσω 
κινητών συνεργείων για άµεση 

εξυπηρέτηση στο 
χωράφι και στον 
στάβλο. Με έδρα την 
Λάρισα, η Terra AE µε 
το έµπειρο και 
εξιδεικευµένο 
προσωπικό της, 
προσφέρει µηχανήµατα µε τεχνολογία 
αιχµής για προετοιµασία εδάφους, σπορά, 
λίπανση, χορτονοµή, κτηνοτροφία, 
συντήρηση πρασίνου καθώς και 
φορτωτές γεωργικών ελκυστήρων.

Άµεση εξυπηρέτηση 
στο χωράφι

ΤΕRRA AE

Νέο αναστρεφόµενο άροτρο i-plough 2500S 
Η Kverneland προσφέρει ένα νέο αναστρεφόµενο άροτρο µε συµβατότητα 
ISOBUS, ώστε από τη µεταφορά έως την τέλεια αυλακιά να γίνεται σε 
χρόνο ρεκόρ, µέσα από την καµπίνα του τρακτέρ. Τρεις λέξεις όπως 
«έξυπνο, εύκολο και µοναδικό» φθάνουν ώστε να περιγράψουν το άροτρο 
i-plough 2500S.  Όλες οι ρυθµίσεις γίνονται από την καµπίνα του τρακτέρ 
προσφέροντας άνεση και ευελιξία στον χειριστή του µηχανήµατος µε 
τελικό αποτέλεσµα την απόδοση και την οικονοµία.
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Πάρκο αγροτεχνολογίας µε έξυπνες 
λύσεις για τις ανάγκες του παραγωγού

H συσκευή Grainsense φέρνει 
επανάσταση στη µέτρηση ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των δηµητριακών, 
επιτρέποντας σε αγρότες και 
κτηνοτρόφους να πάρουν µετρήσεις 
ποιοτικών χαρακτηριστικών όπως 
πρωτεϊνη, υδατάνθρακες, έλαια, 
υγρασία, µε ακρίβεια εργαστηριακού 
επιπέδου. Η καινοτόµα φορητή 
συσκευή που είναι αρκετά µικρή 
ώστε να χωράει µέσα στην παλάµη, 
χρησιµοποιώντας προηγµένη 
φασµατοµετρία NIR και µε δείγµα 

µόλις µερικών σπόρων µπορεί µέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα να 
εξακριβώσει τα σηµαντικότερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
δηµητριακών, στο χωράφι, το 
ξηραντήριο ή την ώρα της εµπορικής 
διαπραγµάτευσης. Έτσι, δίνεται για 
πρώτη φορά η δύναµη των 
επιστηµονικών µετρήσεων στη λήψη 
αποφάσεων, εύκολα για κάθε 
αγρότη ώστε να βελτιώσει σηµαντικά 
την παραγωγικότητα και την 
αποδοτικότητα της καλλιέργειας.

Ακριβής µέτρηση ποιότητας 
σιτηρών µε το GrainSense

Weedseeker 2 - Ψεκασµός 
µόνο όπου υπάρχουν ζιζάνια 

TRACTORGPS 

Stand
08

Περίπτερο
09

H ΤractorGps, πρωτοπορεί για µια ακό-
µη χρονιά, παρουσιάζοντας ένα πάρκο τε-
χνολογίας που αφορά τον αγρότη, τους 
γεωπόνους, τις οµάδες παραγωγών αλ-
λά και τους συνεταιρισµούς. 
Από την προετοιµασία των χωραφιών µέ-
χρι και τη συγκοµιδή, οι ολοκληρωµένες 
λύσεις «γεωργίας ακριβείας» της TractorGps 
θα βοηθήσουν τον παραγωγό να βελτι-
ώσει την παραγωγική του µέθοδο, και την 
αποδοτικότητα της αγροτικής του επιχεί-
ρησης, µειώνοντας τα κόστη παραγωγής. 
Για πρώτη φορά λοιπόν στην ελληνική α-
γορά παρουσιαζονται  -11-  κατηγορίες 
«έξυπνων» προϊόντων  «γεωργίας ακρι-
βείας». Η TractorGps συµµετέχει στην έκ-

θεση της Αgrotica  µε δυνατή παρουσία 
100 τ.µ. στο Περίπτερο 09, Stand 08 , ό-
που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά 
πολλά νέα καινοτόµα προϊόντα για τον α-
γροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο, τέσσε-
ρα εκ των οποίων παρουσιάζονται στα 
παρακάτω άρθρα. 

Το WeedSeeker 2 είναι το σύστηµα 
επόµενης γενιάς στοχευµένου 
επιλεκτικού ψεκασµού από την 
Trimble Agriculture. Χρησιµοποιώντας 
προηγµένα οπτικά συστήµατα και 
επεξεργαστική ισχύ, το σύστηµα 
WeedSeeker® 2, ανιχνεύει τα ζιζάνια 
και εφαρµόζει στοχευµένα το 
ζιζανιοκτόνο. Όταν ένα ζιζάνιο περάσει 
κάτω από τον αισθητήρα, δίνεται ένα 
σήµα στο συνδεδεµένο µε αυτόν 
ακροφύσιο για να χορηγήσει µε 
ακρίβεια το ζιζανιοκτόνο και να 

καταστρέψει το ζιζάνιο, µειώνοντας 
έτσι την εφαρµοζόµενη ποσότητα 
χηµικού έως και 90%. Ιδανικό σε 
χωράφια όπου η εµφάνιση των 
ζιζανίων είναι παροδική, καθώς και 
στις περιπτώσεις γραµµικού 
ψεκασµού ανάµεσα σε σειρές, το 
Weedseeker 2 προσφέρει µεγάλα 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, 
καθώς και αποτελεσµατικότητα στην 
ζιζανιοκτονία κατά των ανθεκτικών 
ζιζανίων. Επιπρόσθετα, το σύστηµα 
καταγράφει κάθε ψεκασµό.
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Το σύστηµα έξυπνης διαχείρισης άρδευσης 
Raindancer έρχεται να δώσει λύση στην κοστοβόρα 
επίβλεψη της άρδευσης στα συστήµατα ποτίσµατος 
καρουλιού. Ο χρήστης µπορεί να παρακολουθεί 
αποµακρυσµένα µέσω εφαρµογής σε PC, smartphone 
ή tablet, και να ενηµερώνεται αυτόµατα και έγκαιρα 
για οποιοδήποτε πρόβληµα στη διεξαγωγή του 
ποτίσµατος, όπως την πτώση της πίεσης ή τη διακοπή 
της µετακίνησης του µπεκ κ.α, γλιτώνοντας έτσι από 
ζηµίες και χρόνο. Ταυτόχρονα τού δίνεται η 
δυνατότητα να προγραµµατίσει τις εργασίες άρδευσης 
µε ευκολία µέσω της εφαρµογής.
Raindancer Sector, είναι η αναβαθµισµένη έκδοση 
του Raindancer, που παρέχει αυτόµατο τµηµατικό 
έλεγχο για τα συστήµατα ποτίσµατος κανονιού, µε 
βάση τα όρια του χωραφιού, έτσι ώστε το µπέκ 
(πύραυλος) να µην ποτίζει πότε έξω απο το ορισµένο 
χωράφι (όπως π.χ. δρόµος, κανάλια κ.λπ.).

Raindancer - Έξυπνη 
διαχείριση αρδευτικών 
καρουλιών 
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Νέα δεδοµένα στις υπηρεσίες των 
ψυκτικών εφαρµογών δηµιουργεί η Αlfa 
Cool Hellas µε στόχο την αντιµετώπιση 
των αυξηµένων απαιτήσεων της 
σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα της 
ψύξης. Η Αlfa Cool Hellas έχει αφήσει το 
όνοµά της σε κάθε σηµείο της Ελλάδας µε 
επιτυχία, διαγράφοντας µια συνεχόµενη 
ανοδική πορεία, συνεργαζόµενη µε τους 
πιο έµπειρους οίκους του εξωτερικού.
Στοχεύοντας στην εξασφάλιση της τέλειας 
παροχής υπηρεσιών έχει αναβαθµίσει τις 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 
υιοθετώντας νέες εξελιγµένες τεχνικές.
Με προϊόντα κατασκευασµένα µε τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας 
και 100% φιλικά προς το περιβάλλον, η 
Αlfa Cool Hellas αναλαµβάνει εξ 
ολοκλήρου τη µελέτη, κατασκευή και 
εγκατάσταση ψυκτικών θαλάµων 
φρούτων και λαχανικών.

Η καινοτοµία της ACH
Η ∆υναµική Ψύξη βασίζεται στο συνεχή 
έλεγχο πολλαπλών σηµείων τόσο στα 
αποθηκευµένα προϊόντα, όσο και στους 
µηχανισµούς ψύξης. Ένα προκαθορισµένο 
σύνολο αυτοµατοποιηµένων ενεργειών 
διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες 
συντήρησης σε όλο τον όγκο του 
ψυκτικού θαλάµου όπου βρίσκονται τα 
προϊόντα, όπως αυτό απεικονίζεται στο 
παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα.
Η δυναµική ψύξη έχει τη δυνατότητα να 
ελέγχει τα επίπεδα των αερίων εντός του 
ψυκτικού θαλάµου και να ενεργεί 
ανάλογα µε προκαθορισµένες ρυθµίσεις 
στους µηχανισµούς λειτουργίας.

∆υναµική Ψύξη
ALFA COOL HELLAS ABEE

Πολλαπλά 
πλεονεκτήµατα
 ∆ιατήρηση ιδανικών συνθηκών 
συντήρησης ανάλογα  µε το κάθε 
προϊόν σε όλο τον όγκο του θαλάµου 
 Μεγαλύτερος χρόνος συντήρησης 
των προϊόντων σε σχέση µε έναν 
κοινό θάλαµο
 Υπεραπόδοση επένδυσης 
 Μείωση απώλειας προϊόντων

Περίπτερο
17  

Ενδεικτικά προϊόντα που εφαρµόζεται 
η ∆υναµική Ψύξη είναι τα: Ακτινίδιο, 
Ρόδι, Σταφύλι, Βερίκοκο, Ροδάκινο, 
Νεκταρίνι, Μήλο, Αχλάδι, ∆αµάσκηνα, 
Πεπόνια, Λωτοί, Μανταρίνια, 
Πορτοκάλια, Καλαµπόκι, Καρότο, 
Κουνουπίδι, Κρεµµύδια Ξερά, 
Λάχανα, Μαρούλι, Μπρόκολο, 
Πατάτες, Πράσα, Σκόρδο κ.ά.

Stand
06
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Περίπτερο
10 

Η εταιρεία SANIDAS εδώ και 36 
χρόνια βρίσκεται στην Γουµένισσα, Ν. 
Κιλκίς, και δραστηριοποιείται στην 
εξιδεικευµένη κατασκευή και εµπορία 
αγροτικών µηχανηµάτων. Στην γκάµα 
των µηχανήµατων της οι 
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να 
βρουν εξοπλισµό κατάλληλο για 
αµπελουργία-δενδροκοµία, όπως 
βραβευµένες κορυφολογήσεις, 
πολυµηχανήµατα για την 
καταπολέµηση των ζιζανίων ανάµεσα 
από τα δέντρα και κάτω από την σειρά 
των αµπελιών, τρυγητές κ.ά. 
Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει 
εξοπλισµό για αρωµατικά-
φαρµακευτικά φυτά και κηπευτικά, 
όπως µηχανές συγκοµιδής και 
εργαλεία σκαλίσµατος εξιδεικευµένα 
να σκαλίζουν ανάµεσα στα φυτά 

κατάλληλα για βιοκαλλιεργητές. 
Μηχανήµατα διαλογής φρούτων, 
όπως µηχανικό διαλογητήριο 
κερασιών µε βάση την διάµετρο και 
µικρά διαλογητήρια για σύκα, 
βερίκοκα, καρύδια κ.α, θα έχουν 
επίσης περίοπτη θέση στο χώρο της 
Sanidas, όπως και µία ολοκληρωµένη 
σειρά από µηχανήµατα επεξεργασίας 
καρυδιών, όπως αποφλοιωτές, 
αποξηραντήρια, σπαστήρες. 
Το 2020 η εταιρεία SANIDAS 
επεκτείνεται και θα βρίσκεται στις νέες 
της εγκαταστάσεις, 15 στρέµµατων µε 
κτίσµα που φτάνει σε έκταση τα 1.300 
τετραγωνικά µέτρα. Η επένδυση της 
αφορά την παροχή υψηλού επιπέδου 
µηχανηµάτων µε στόχο να προσφέρει 
στους πελάτες της πρωτοποριακά 
µηχανήµατα για γρήγορη, ξεκούραστη 

και αποτελεσµατική εργασία. Όλα τα 
µηχανήµατα της κατασκευάζονται µε 
τεχνογνωσία και συνέπεια για 
υψηλής ποιότητας κατασκευές και 
υψηλών προδιαγραφών παροχής 
υπηρεσιών.
Σηµειώνεται τέλος πως τα 
µηχανήµατα της εταιρείας SANIDAS 
θα παρουσιαστούν στην 28η Agrotica 
στο Περίπτερο 10, Stand 09. 

Ειδικός εξοπλισµός 
για κηπευτικά και δέντρα

SANIDAS

Stand
09
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HELLAGRO A.E.

H HELLAGRO A.E. από το 2001 
δραστηριοποιείται στην εµπορία 
συσκευασίας τροφίµων και προϊόντων 
αγροτικών εφαρµογών και υλικών 
βιοµηχανικής συσκευασίας προσφέροντας 
ασφαλείς, πρακτικές και καινοτόµες 
λύσεις. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει 
γνωρίσει ταχεία εξέλιξη βελτιώνοντας τα 
µερίδιά της στην αγορά, ενώ επενδύει σε 
έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό για 
τη βέλτιστη υποστήριξη των πελατών της. 
Έχει πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πρότυπα 
ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 από την 
TUV Austria. Το 2011 διακρίθηκε από την 
ICAP ως µία από τις πιο δυναµικές 
εταιρείες στην Ελλάδα. Οι εµπορικές 

δραστηριότητες και οι στρατηγικές 
συνεργασίες της HELLAGRO A.E. είναι µε 
γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους, µε 
εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, 
στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή.

Πανελλήνια κάλυψη
Με κεντρικά γραφεία στη Γλυφάδα 
Αττικής, υποκατάστηµα στη Νεοχωρούδα 
Θεσσαλονίκης και αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, 
τη Θεσσαλονίκη και τη ∆ράµα, εγγυάται τη 
διαθεσιµότητα, πανελλήνια κάλυψη και 
άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών των 
συνεργατών της. Το εξειδικευµένο της 
προσωπικό είναι διαθέσιµο να προσφέρει 

λύσεις που να εξυπηρετούν κάθε αγροτική 
εφαρµογή ή ανάγκη συσκευασίας.
Τα τελευταία 20 χρόνια η εταιρεία στέκεται 
δίπλα στον αγρότη, αντιλαµβάνεται τις 
αυξανόµενες ανάγκες του και προσφέρει 
εξειδικευµένες λύσεις στον τοµέα της 
συγκοµιδής, συσκευασίας και συντήρησης 
φρούτων και λαχανικών, όπως και στην 
προστασία και οργάνωση καλλιεργειών. 

Συνεχής ανοδική πορεία
Η ανοδική πορεία της εταιρείας στην 
αγορά διατηρήθηκε και την περσινή 
χρονιά, οι εµπορικές της 
δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στα 
Βαλκάνια και την Κύπρο, ενώ για το 
2020 θέτει ακόµα υψηλότερους 
στόχους, µε καινούργιες στρατηγικές 
συνεργασίες µε επώνυµα ευρωπαϊκά 
εργοστάσια και καινοτόµα προϊόντα. 
Απώτερος σκοπός είναι η συµβολή 
στην αρτιότερη οργάνωση της 
αγροτικής παραγωγής και συσκευασίας 
προϊόντων των συνεργατών της. 

Για µία ακόµη χρονιά 
στην Agrotica
Για µια ακόµη χρονιά η HELLAGRO Α.Ε. 
συµµετέxει στην καταξιωµένη έκθεση 
Agrotica, της οποίας η επιτυχία είναι 
βέβαιη. Αναµένει δε τους πελάτες της στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
(Περίπτερο 15, Stand 45), όπου οι 
άνθρωποι της θα ενηµερώνουν τους 
επισκέπτες για όλα τα προϊόντα της.

Λύσεις για κάθε γεωργική εφαρµογή

Φηµισµένα brands µε αυστηρές προδιαγραφές
Η εταιρεία HELLAGRO Α.Ε. διαθέτει ε-
πώνυµα προϊόντα συσκευασίας και α-
γροτικών εφαρµογών, ευρέως γνωστά 
στον αγροτικό κλάδο. Παρέχει πλήρη 
γκάµα υλικών χορτοδεσίας µε φηµισµέ-
να brands, όπως ο σπάγκος Extra & Extra-
HD, το δίχτυ χορτοδεσίας Atlas, το φιλµ 
ενσίρωσης δεµάτων Silograss και το α-
σπρόµαυρο φιλµ ενσίρωσης Silomax, 
καθιερωµένα στη συνείδηση του επαγ-
γελµατία αγρότη για τα εξαιρετικά ποι-
οτικά τους χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, διαθέτει ποικιλία πιστοποιη-
µένων υλικών, κατασκευασµένων µε τις 
πλέον σύγχρονες µεθόδους και σύµφω-
να µε τις πρόσφατες ευρωπαϊκές προ-

διαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
δίχτυα σκίασης ελληνικής κατασκευής, 
τα υφάσµατα εδαφοκάλυψης και παγε-
τοπροστασίας, τα δίχτυα και πανιά ελαι-
οσυλλογής Duromesh, Olivagro,  Permamesh 
και One 525, καθώς και τα υλικά στήρι-
ξης φυτών, όπως το εύκαµπτο κορδό-
νι δενδροκοµίας, το φύλλο πολυαιθυ-
λενίου και ο σπάγκος θερµοκηπίου. 

Βραβευµένα υλικά 
συσκευασίας 
Ακόµα, διαθέτει υλικά συσκευασίας νω-
πών φρούτων και λαχανικών, όπως δι-
χτυωτά σακιά σε διάφορους τύπους και 
χρώµατα, κουπάκια, θήκες και σακουλά-

κια για τη µικροσυσκευασία τους, καθώς 
και σακούλες τροποποιηµένης ατµόσφαι-
ρας και χηµικά συσκευασίας για τη συ-
ντήρησή τους. Επιπλέον διαθέτει λύσεις 
βιοµηχανικής συσκευασίας, όπως µεγα-
σάκους, σακιά υφαντά, φιλµ και δίχτυ πα-
λετοποίησης, χάρτινες γωνίες και πλαστι-
κό  τσέρκι παλετοποίησης και αυτοκόλ-
λητες ταινίες συσκευασίας. Ας σηµειωθεί 
ότι το νέο Σύστηµα Σταθεροποίησης Πα-
λέτας µε Κόλλα GRIP-FIXTM, τιµήθηκε 
στην κατηγορία «Νέες Μέθοδοι Συσκευ-
ασίας - Χρήση Νέων Πρώτων Υλών ή/
και Μηχανηµάτων» µε Bronze Award στα 
Βραβεία Καινοτοµίας Συσκευασιών – 
Packaging Innovation Awards 2019.

Περίπτερο
15

Stand
46
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BAHCO

Στην πολύ καλή φήµη που ακολουθεί 
εδώ και χρόνια την Bahco για την 
άριστη ποιότητα των κοπτικών 
εργαλείων της, προστέθηκε ήδη από το 
1980 η εργονοµική κατασκευή τους ως 
αποτέλεσµα των µεγάλων επενδύσεων 
της εταιρείας στην αντίστοιχη έρευνα. 
Φυσικά η έρευνα αυτή εφαρµόζεται 
και σήµερα σε ολόκληρη την γκάµα 
προϊόντων της, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την αυξηµένη 
αποτελεσµατικότητα της εργασίας αλλά 
την υγεία των χρηστών τους.  Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η διαδικασία για να 
τοποθετηθεί ένα προϊόν στη σειρά 
«ERGO» ξεκινά από µια σειρά 

ερωτηµατολογίων προς 
τους τελικούς χρήστες 
για τις εµπειρίες τους µε 
συγκεκριµένα εργαλεία 
και τις προτάσεις 
βελτίωσης που κάνουν. 

Οι πληροφορίες αυτές 
συνδυάζονται στη συνέχεια µε 

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

Τα προτερήµατα των 
εργονοµικών εργαλείων
 Τα εργονοµικά εργαλεία σχεδιάζονται 
για να εκπληρώνουν της ανάγκες του 

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

Eπιστήµη και υψηλή τεχνογνωσία
στα εργονοµικά εργαλεία χειρός

Stand
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Περίπτερο
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■■■
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η σχεδίαση του 
κλαδευτηριού είναι καρπός 
πέντε ετών έρευνας και 
εκατοντάδων δοκιµών

Γίνεται ένα µε το χέρι 
το κλαδευτήρι PXR

Τεχνικά χαρακτηριστικά
● Ανετη περιστρεφόµενη λαβή, 
επενδυµένη µε ελαστοµερές 
● Κάθετες και πλευρικές 
γωνίες κλίσης
● Σχήµα λαβών
● Επιλογή κεφαλής κοπής
● Επιλογή ελατηρίου
● Σύστηµα µέτρησης χειρός
Πλεονεκτήµατα
● Ο καρπός διατηρείται 
σε ουδέτερη θέση
● Άνεση
● Η πίεση κατανέµεται οµοιόµορφα
● Κατάλληλες κεφαλές κοπής 
για κάθε εργασία
● Προσαρµόζεται στη δύναµη 
του χεριού
Συνολική εκτίµηση
● Λιγότερη κόπωση στο τέλος της 
ηµέρας και λιγότερο επώδυνη, 
µεγαλύτερης διάρκειας και πιο 
παραγωγική εργασία είναι η 
συνολική εκτίµηση από τη χρήση 
των εργονοµικών κλαδευτηριών.
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Όταν η Mercedes επένδυσε στα pick up
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ

Στα τέλη του 2017, η Mercedes X-Class 
έκανε την είσοδό της στην ελληνική 
αγορά, σηµατοδοτώντας την πρώτη 
εµφάνιση στην κατηγορία ενός 
κατασκευαστή premium αυτοκινήτων.
Η X-Class συνδυάζει τα χαρακτηριστικά 
ενός pick-up µε τα πλεονεκτήµατα µίας 
Mercedes-Benz: Στιβαρή κατασκευή µε 
µοντέρνα σχεδίαση, εντυπωσιακές 
δυνατότητες off-road µε δυναµική 
οδήγηση και ασφάλεια, λειτουργικότητα 
µε άνεση. ∆ιαθέτει ανάρτηση µε πλαίσιο 
τύπου σκάλας, πίσω συµπαγή άξονα 
πολλαπλών συνδέσµων, µπροστινή 
ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών µε 
σπειροειδή ελατήρια και στους δύο 
άξονες. Το µοντέλο προσφέρεται µε 
τρεις διαφορετικές γραµµές σχεδίασης 
και εξοπλισµού (Pure, Progressive & 
Power), διάφορες εκδόσεις 
συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, 
πλούσια ποικιλία υλικών και χρωµάτων 
και εκτενή γκάµα αξεσουάρ, τα οποία 
προσφέρουν τη δυνατότητα 
εξατοµίκευσης. 
Η X-Class µπορεί να µεταφέρει ωφέλιµο 

φορτίο βάρους 1,1 τόνων, έχει τη 
δυνατότητα ρυµούλκησης 3,5 τόνων, 
ενώ µπορεί να ρυµουλκεί τρέιλερ 
µεταφοράς αλόγων ή σκάφος οκτώ 
µέτρων. Η επιφάνεια φόρτωσης είναι 
σχεδιασµένη, ώστε µία ευρωπαλέτα να 
χωράει ανάµεσα στους δύο θόλους, ενώ 
υπάρχει φωτισµός του χώρου φόρτωσης 
στο βασικό εξοπλισµό. 

Στο εσωτερικό, ο σχεδιασµός 
χειριστηρίων και ενδείξεων παρουσιάζει 
τα γνωστά υψηλά επίπεδα άνεσης και 
εργονοµίας. ∆οκιµασµένα συστήµατα 
από τα επιβατικά της Mercedes-Benz 
εµφανίζονται στην κατηγορία των 
pickup: Τouchpad πολλαπλών 
λειτουργιών στην κεντρική κονσόλα, 
πλήρως ενσωµατωµένο σύστηµα 

πολυµέσων µε πλοήγηση από σκληρό 
δίσκο, σύστηµα φωνητικού χειρισµού 
και πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω 
smartphone. 

Η ειδική έκδοση TheRock
Η ειδική έκδοση X-Class TheRock 
διατίθεται σε δύο χρωµατικές επιλογές, 
λευκό ή µαύρο µεταλλικό, και είναι 
βασισµένη στην έκδοση Progressive. Με 
κινητήρα 2,3 λίτρων ντίζελ, αποδίδει 190 
ίππους/3.750 σ.α.λ. και ροπή 450 
Nm/1.500-2.500 σ.α.λ. Πέρα των 
χαρακτηριστικών της έκδοσης 
Progressive, η TheRock διαθέτει µεταξύ 
άλλων:  ∆ερµάτινο τιµόνι πολλαπλών 
λειτουργιών & δερµάτινο λεβιέ
 Αυτόµατο κιβώτιο 7 σχέσεων 
Πακέτο στάθµευσης µε κάµερα 360ο 
 Ηχοσύστηµα Audio 20 CD µε 
πλοήγηση GARMIN Map Pilot  
Αυτόµατο Κλιµατισµό  Κλείδωµα 
διαφορικού πίσω άξονα (µπλοκέ)
 Μαύρες 5άκτινες ζάντες αλουµινίου 
18 ιντσών  Ατσάλινα Styling bar, 
πλευρικές µπάρες/σκαλοπάτια. 

Περισσότερες 
πληροφορίες για την 
X-Class TheRock 
edition, στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της 
Mercedes-Benz Ελλάς, 
www.mb4.me/X-
TheRock
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Ο επιχειρηµατικός οραµατισµός δεν έχει όρια όταν ξέρεις ότι θα υπάρχει συνέχεια από τη νέα γενιά,  η οποία είναι ήδη εδώ και χρόνια 
ενεργή, σηµειώνει χαρακτηριστικά ο CFO του Οµίλου Agrogroup, Κωνσταντίνος Μητσιολίδης. Αυτή η δυναµική πιστεύει ότι αποτελεί 

ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του Οµίλου, που διεκδικεί το 50% των συνολικών πωλήσεων τρακτέρ στην Ελλάδα 
επελαύνοντας παράλληλα στον κλάδο των επενδύσεων στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Κωνσταντίνος Μητσιολίδης 

∆εν έχει όρια ο οραµατισµός 
όταν έχεις ετοιµοπόλεµη τη νέα γενιά
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■■■
ΣΤΗ ΘΗΒΑ
Προγραµµατίζεται µέσα στο 2020 η 
λειτουργία εγκαταστάσεων του Οµίλου 
στην περιοχή της Θήβας µε σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών

■■■
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Μας ενδιαφέρει ο αγρότης να µας βλέπει 
ως µόνιµο συνεργάτη και να µπορεί να 
στηριχθεί σε εµάς σε ό,τι έχει να κάνει µε 
τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί

▼ Πώς ξεκινάει η ενασχόλησή σας µε τον 
κλάδο των αγροτικών µηχανηµάτων;

Η ενασχόλησή µας µε τον κλάδο ξεκινάει 
σε µια εποχή όπου µπορεί να θεωρηθεί ο-
ρόσηµο για την ελληνική γεωργία και συ-
γκεκριµένα το 1976. Την εποχή εκείνη υ-
πήρχε µια αυξηµένη ζήτηση αγροτικών µη-
χανηµάτων λόγω των νεοαρδευόµενων ε-
κτάσεων στην περιοχή αλλά και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα και τότε ξεκίνησαν οι πρώ-
τες εισαγωγές γεωργικών ελκυστήρων, θε-
ριζοαλωνιστικών κ.λπ. µε έδρα την Ορεστι-
άδα. Το χαρακτηριστικό της εποχής ήταν ό-
τι υπήρχε µια αυτάρκης χώρα σε παραγω-
γή κτηνοτροφικών προϊόντων και σίγουρα 
υγιέστερη αγροτική οικονοµία από ό,τι σή-
µερα, που έδινε τεράστια ώθηση στον κλά-
δο των αγροτικών µηχανηµάτων.

	  Ποια θεωρείτε την πιο καθοριστική στιγ-
µή στην επιχειρηµατική σας πορεία;

Σίγουρα η ανάληψη της αποκλειστικής α-
ντιπροσώπευσης της εταιρείας Claas στην 
Ελλάδα το 1984. Αυτό που είναι αξιοµνη-
µόνευτο είναι ότι για πρώτη φορά κεντρι-
κή αντιπροσωπεία του µεγέθους της Claas, 
ανατίθεται στην επαρχία, σε δύο νέους αν-
θρώπους, στην ακριτική Ορεστιάδα Έβρου. 

▼ Μπορείτε να µας δώσετε λίγο από το 
παρασκήνιο του περάσµατός σας α-
πό την Class στην John Deere; 

Με την εταιρεία Claas είµασταν συνεργά-
τες από το 1984. Το 1989 αναλάβαµε την 
αντιπροσώπευση του γεωργικού τµήµα-
τος της Renault και πάλι µε έδρα Ορεστι-
άδα. Στη συνέχεια η Claas εξαγόρασε το 
γεωργικό κοµµάτι της Renault και βρεθή-
καµε κάτω από την ίδια οµπρέλα, συνεχί-
ζοντας την προώθηση και υποστήριξη των 
µηχανηµάτων τους σε όλη την Ελλάδα και 
την Κύπρο. Με µεγάλη και επίπονη προ-
σπάθεια συµβάλαµε στην προώθηση και 
αναγνωσιµότητα της Claas στην Ελλάδα.
Παράλληλα, παρακολουθώντας χρόνια τις 
εξελίξεις στο χώρο µας και βλέποντας την 
αδυναµία του κορυφαίου παγκόσµια brand 
της John Deere να καθιερωθεί στη χώρα 
µας, είχαµε εκδηλώσει την επιθυµία να συ-
νεργαστούµε µαζί τους. Η προσπάθεια αυ-

τή απέδωσε το 2012 οπότε και ξεκίνησε η 
συνεργασία µας µε την John Deere. Για 
λόγους ηθικούς και εµπορικούς διακόψα-
µε τη συνεργασία µε την Claas προκειµέ-
νου να αφιερωθούµε στο νέο µας συνερ-
γάτη. Ωστόσο κάναµε µεγάλη προσπάθεια 
για να συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε µε 
ανταλλακτικά και συνεργείο όλους τους πε-
λάτες µας, που τα προηγούµενα χρόνια ε-
πένδυσαν σε µηχανήµατα της Claas.

▼ Ο όµιλός σας διεκδικεί περί το 50% 
των συνολικών πωλήσεων τρακτέρ στην 
Ελλάδα. Ποιο είναι το µυστικό;

Το µυστικό είναι η εξυπηρέτηση του πε-
λάτη µε κάθε τρόπο και σε όλα τα επίπε-
δα. Η ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση που 
παρέχουµε στους πελάτες µας στους το-
µείς της πώλησης, των ανταλλακτικών και 
του service κάνει τη διαφορά. 
Θα ήθελα να σηµειώσω ότι η διαθεσιµό-
τητά µας σε ανταλλακτικό είναι κορυφαία 
σε διεθνές επίπεδο όπου ο πελάτης έχει 
σε πρώτη ζήτηση αυτό που το χρειάζεται 
σε ποσοστό 95%. Αντιλαµβάνεστε ότι το 
κόστος διατήρησης µιας τέτοιας αποθή-
κης είναι τεράστιο και απαιτεί µεγάλο µε-
ρίδιο στις πωλήσεις.
Επίσης σηµαντική παράµετρος είναι η χρη-
µατοδότηση των µηχανηµάτων όπου ο όµι-
λος παρέχει πιστώσεις που είναι πραγµατι-
κά µοναδικές δεδοµένης της αποχής του τρα-
πεζικού τοµέα από την αγροτική οικονοµία.
Τελευταία και κύρια το ειδικά καταρτισµένο 
προσωπικό και το δίκτυο συνεργατών µας 
συµπληρώνει την επιτυχηµένη συνταγή. Βε-
βαίως η εγγύηση του ονόµατος -brand της 
John Deere ως προς την ποιότητα των µη-
χανηµάτων και τα τεχνικά τους χαρακτηρι-
στικά είναι ο οδηγός.
Όλα τα ανωτέρω εξασφαλίζουν ότι θα τη-
ρήσουµε την υπόσχεση, που έχουµε δώ-
σει σε όλους τους πελάτες µας, ότι θα εί-
µαστε δίπλα τους σε όλη την πορεία της 
συνεργασίας µας. 

▼ Βλέπετε να ξεκαθαρίζουν αυτή τη φο-
ρά η κατάσταση τουλάχιστον όσον α-
γορά στα Σχέδια Βελτίωσης;

Σίγουρα είναι σε καλό δρόµο και ήδη αρ-

κετές περιφέρειες είναι έτοιµες να ανα-
κοινώσουν τους επιτυχόντες και τη βαθ-
µολογία τους. Η υπερδέσµευση που ανα-
κοινώθηκε σχεδόν θα διπλασιάσει τους δι-
καιούχους. Στην πράξη το ποσό που θα δι-
ατεθεί ως δηµόσια δαπάνη θα ξεπεράσει 
τα 600 εκατοµµύρια, που σηµαίνει επεν-
δύσεις 1,2 δισ. περίπου.
Ένα από τα βασικά προβλήµατα των Σχε-
δίων Βελτίωσης είναι η αδυναµία της δι-
αχειριστικής αρχής να προκηρύσσει πε-
ρισσότερες από µία προσκλήσεις. 
Με το σηµερινό καθεστώς οι αγρότες ανα-
βάλουν σε αρκετές περιπτώσεις τις επενδύ-
σεις τους περιµένοντας τον επόµενο κύκλο 
Σχεδίων Βελτίωσης. Το θέµα το γνωρίζουν 
οι υπεύθυνοι και ελπίζω ότι θα δοθεί λύση 
στο πρόβληµα αυτό.

	 Χρηµατοδοτικά πώς προχωρούν τα 
πράγµατα; Λειτουργεί επαρκώς το Τα-
µείο Αγροτικών Εγγυήσεων και γε-
νικότερα ο τραπεζικός δανεισµός;

Θα πρέπει όλοι µας να καταλάβουµε ότι η 
εποχή της Αγροτικής τράπεζας έχει τελειώ-
σει. Σήµερα υποχρεούνται οι ελληνικές τρά-
πεζες να χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις 
και συνεπώς και τους αγρότες βασιζόµε-
νες σε οικονοµικά στοιχεία που κατά κύριο 
λόγο προέρχονται από τα φορολογικά βι-
βλία και σε κάποιο επιχειρηµατικό σχέδιο. 
Βρισκόµαστε στον έβδοµο χρόνο από τό-
τε που ξεκίνησε η υποχρεωτική τήρηση 
βιβλίων που στηρίζεται στα έσοδα - έξο-
δα των αγροτών. Συνεπώς υπάρχει ήδη έ-
να ιστορικό στο οποίο µπορούν να στηρι-
χθούν οι τράπεζες προκειµένου να προσ-
διορίσουν τη δανειοδοτική ικανότητα των 
αγροτικών επιχειρήσεων. Όλοι µας θα πρέ-
πει να συντονιστούµε στη νέα λογική.
Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία 
είναι βασικός πυλώνας για την απορρό-
φηση των κονδυλίων. Ιστορικά τα χρηµα-
τοδοτικά εργαλεία απέτυχαν να παίξουν 
τον ρόλο τους στην στήριξη των Σχεδίων 
Βελτίωσης αλλά και άλλων µέτρων του 
ΠΑΑ. Οι λόγοι πολλοί, αλλά ο κύριος λό-
γος είναι η µη εκπροσώπηση των προµη-
θευτών στις σχετικές διαβουλεύσεις κα-
θώς και των αγροτών. Η πολιτική ηγεσία 

▼ Μπορείτε να µας 
δώσετε µια 
ολοκληρωµένη 
εικόνα των 
σηµάτων που 
αντιπροσωπεύει 
σήµερα το 
Agrogroup;

Η AGROGROUP 
αντιπροσωπεύει τα 
ακόλουθα σήµατα:
Στον Αγροτικό Τοµέα:
● John Deere
● Pellenc
● Kemper
● Merlo
● Celli
● Italmix
● Bossini
● Κemper
● Fantini
● Gerinhoff
● Unia
● Michelin
● Taurus
● Kleber
Στον τοµέα των 
φωτοβολταϊκών οι 
κύριοι προµηθευτές 
µας είναι: 
● Jinko Solar
● Huawei
● Alumil
● Gero
● ΕΝΕΡΓΟΝ
● Ελληνικά Καλώδια 
ΑΕ (Cablel)
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πρέπει να επιβάλει έναν ακόµα γύρο δια-
βούλευσης στον οποίο να παρίστανται και 
οι προµηθευτές καθώς και εκπρόσωπος 
των αγροτών προκειµένου να µην βιώ-
σουµε άλλη µια αποτυχία χρηµατοδότη-
σης του ΠΑΑ. Το πρόβληµα βρίσκεται στις 
λεπτοµέρειες εφαρµογής, τις οποίες η δι-
αχειριστική αρχή πρέπει να αφουγκραστεί 
από όλους τους φορείς.

	 Υπάρχει και ένα ζήτηµα µε τη φορολο-
γία των παλιών τρακτέρ που γίνονται α-
νταλλαγή. Πώς ακριβώς έχει η υπόθε-
ση και τι θα µπορούσε να γίνει;

Σε µια εποχή όπου το ζητούµενο είναι η 
καινοτοµία, οι αποσβέσεις είναι ένα σηµα-
ντικό εργαλείο που εφαρµόζεται σε πολ-
λές χώρες για την αύξηση των επενδύσε-
ων. Η φορολόγηση των παραγωγικών τά-
ξεων στην πράξη αφαιρεί πόρους για ε-
πενδύσεις και αφού δεν µπορεί να εξαφα-
νιστεί, µια πολύ καλή µέθοδος για να µε-
τριαστεί είναι και η άµεση απόσβεση των 
επενδύσεων. Ας ληφθεί υπόψιν ότι σε πολ-
λές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η α-
πόσβεση φτάνει στο 100% εντός του έτους 
που πραγµατοποιήθηκε η επένδυση.
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ µε ένα 
παράδειγµα για την στρέβλωση που υ-
πάρχει αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα, ως 
προς τις αποσβέσεις, που αποτελεί ένα 
τεράστιο αντικίνητρο για επενδύσεις. Και 
συγκεκριµένα σε περίπτωση πώλησης 
µεταχειρισµένου εξοπλισµού από αγρό-
τη η φορολογία µπορεί να ανέλθει έως 
του 110% της αξίας του επιστρεφόµενου 
µεταχειρισµένου εξοπλισµού. Κάποτε 
πρέπει βασικά προβλήµατα να επιλύο-
νται µε συνοπτικές διαδικασίες.  
Έχουµε προτείνει η αξία του παλιού απλά 
να µειώνει την αξία του νέου στις περι-
πτώσεις ανταλλαγής του παλιού µε το νέο. 
Η πρότασή µας δεν δηµιουργεί απώλειες 
φορολογικών εσόδων στο σύνολο των ε-
τών χρήσης των µηχανηµάτων. Εναλλα-
κτικά υπάρχει η πρόταση για τη δηµιουρ-
γία αφορολόγητου αποθεµατικού για τα 
ποσά που προκύπτουν από την πώληση 
των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση 
των συντελεστών απόσβεσης. Με τον τρό-
πο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται 
µε φορολογία που δεν αφορά το αγροτικό 
τους εισόδηµα και θα έχουν κίνητρα να ε-
πενδύσουν και να εκσυγχρονιστούν. 
Επιτέλους το πρόβληµα αυτό πρέπει να 

«Η εταιρεία µας δρα συµβουλευτικά 
προς τους αγρότες σε φορολογικό αλλά 
και οικονοµικό επίπεδο προστατεύοντας 
τα συµφέροντά τους», σηµειώνει 
χαρακτηριστικά ο κ. Μητσιολίδης.
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λυθεί. ∆εν είναι δυνατόν από τη µία να δί-
νονται επιχορηγήσεις για αγορά εξοπλι-
σµού και από την άλλη να υπάρχει η τρο-
χοπέδη των αποσβέσεων. 

	  Πού φθάνουν οι προσδοκίες σας α-
πό τη φετινή 28η Agrotica;

Εν όψει των Σχεδίων Βελτίωσης οι προσ-
δοκίες µας είναι πολύ υψηλές. Πιστεύω πως 
η επισκεψιµότητα θα ξεπεράσει κάθε άλλη 
έκθεση. Το ενδιαφέρον του κόσµου είναι 
πολύ µεγάλο µε βάση τις αιτήσεις που κα-
τατέθηκαν για τα Σχέδια Βελτίωσης. Εµείς 
θα είµαστε εκεί, έτοιµοι να εξυπηρετήσου-
µε, να ενηµερώσουµε αλλά και να λύσου-
µε οποιαδήποτε απορία υπάρχει.

	 Ποια είναι τα σηµαντικότερα «όπλα» 
που θα παρουσιάσει ο Όµιλός σας;

Ο όµιλος Μποζατζίδης-Μητσιολίδης ΑΕ έ-
χει ως στόχο του την πλήρη εξυπηρέτηση 
των Ελλήνων αγροτών. Η δράση της εται-
ρείας δεν περιορίζεται στην ανανέωση του 
αγροτικού εξοπλισµού τους. Αφουγκρά-
ζεται τους προβληµατισµούς τους, ενδια-
φέρεται σε βάθος για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν και δρα συµβουλευτικά 
σε φορολογικό αλλά και οικονοµικό επί-
πεδο προστατεύοντας τα συµφέροντά τους. 
Είναι σηµαντικό ότι η σχέση µας βασίζεται 
στην εµπιστοσύνη. Τα βασικότερα όπλα 
που θα παρουσιάσουµε στην έκθεση είναι 
φυσικά τα καινούρια µηχανήµατα της John 
Deere αλλά και οι οικονοµικές λύσεις που 
προσφέρουµε στους ενδιαφερόµενους.

	 Όταν έχετε απέναντί σας έναν αγρότη 
υποψήφιο αγοραστή για κάποιο µηχά-
νηµα, µετράτε πιο πολύ το πορτοφόλι 
του ή το επιχειρηµατικό του πλάνο;

Σίγουρα το πιο σηµαντικό είναι το επιχει-
ρηµατικό του πλάνο. Μας ενδιαφέρει ο 
αγρότης να µας βλέπει ως µόνιµο συνερ-
γάτη που να µπορεί να στηριχθεί σε εµάς 
σε ό,τι έχει να κάνει µε τον εξοπλισµό που 
χρησιµοποιεί. Με δεδοµένο αυτό οποια-
δήποτε συνεργασία µας δεν βλέπει µόνο 
το σήµερα αλλά το πώς θα βοηθήσουµε 
στον αγρότη να µπορεί να συνεχίσει να 
καλλιεργεί τη γη του και στο µέλλον.

	 Η παρουσία του Agrogroup ξεπερ-
νάει πάντως τον κλασικό χώρο των 
αγροτικών µηχανηµάτων. Μπορεί-
τε να µας µιλήσετε για τα υπόλοι-
πα πεδία επιχειρηµατικής δράσης 
του Οµίλου;

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
εµπορίας γεωργικών µηχανηµάτων αντι-
προσωπεύοντας στην Ελλάδα και την Κύ-
προ την εταιρεία John Deere, παγκόσµιο 
leader του κλάδου. Παράλληλα αντιπρο-
σωπεύει µια σειρά άλλων παγκόσµιων brands 
(πχ: Pellenc, Kemper, Merlo, κ.ά.), προκει-
µένου να δίνει στους αγρότες λύσεις για κά-
θε εξοπλισµό που θα χρειαστούν. Παράλ-

ληλα διατηρώντας εγκαταστάσεις στις πε-
ριοχές που είναι εγκατεστηµένη η πλειο-
ψηφία του αγροτικού κόσµου της χώρας 
(Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και σύ-
ντοµα στη Θήβα) υποστηρίζει άµεσα µε τα 
τοπικά συνεργεία τους αγρότες σε κάθε πρό-
βληµα που θα αντιµετωπίσουν στις απαι-
τητικές καλλιεργητικές περιόδους.
Ο δεύτερος κλάδος που δραστηριοποι-
είτε ο Όµιλος είναι αυτός της ενέργειας 
από ΑΠΕ. Ειδικότερα έχει επενδύσει ο ί-
διος και λειτουργεί µονάδες φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων σε όλη την Ελλάδα και 
λειτουργεί µία από τις ποιο σύγχρονες 
µονάδες παραγωγής ενέργειας από βι-
οαέριο στη Νιγρίτα Σερρών.
Η εταιρεία του οµίλου Green Line Energy 
AE έχει αποκτήσει µεγάλη εξειδίκευση στην 
υλοποίηση έργων εγκατάστασης µονάδων 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ τόσο φω-
τοβολταϊκών όσο και βιοαερίου. Η εται-
ρεία έχει εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουρ-
γία περισσότερες από 150 µονάδες παρα-
γωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε ό-
λη την Ελλάδα.

	 Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας τι ακριβώς είναι αυτό που 
κάνετε;

Σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-
γειας προσφέρουµε στους πελάτες µας ο-
λοκληρωµένο πακέτο συνεργασίας, το ο-
ποίο περιλαµβάνει την εκπόνηση της τεχνι-
κής µελέτης και της διαδικασίας για την α-
δειοδότηση, την εξασφάλιση της χρηµατο-
δότησης, την κατασκευή του φωτοβολταϊ-
κού πάρκου καθώς και τη συντήρηση και 
την παρακολούθησή του καθ’ όλη τη διάρ-
κεια λειτουργίας του. Η κατασκευή και ο 
σχεδιασµός υλοποιείται από την εταιρεία 
Green Line Energy  ΑΕ του Οµίλου µας, η 
οποία εχει στο ενεργητικο της: (α) κατασκευή 
150 πάρκων στην περίοδο 2011-2014 στην 
πλειοψηφία τους σε αγρότες (β) παρακο-
λουθηση µέχρι και σήµερα µέσω του συ-
στήµατος Meteocontrol τυχόν βλάβων µε 
σκοπο στη συνέχεια την αποκατάστασή τους 
(γ) συγχρηµατοδότηση των πάρκων µεσω 
της Εθνικής Τράπεζας και της εταιρείας µας 
και (δ) παροχή πλήρους υποστήριξης όπως 
λογιστική παρακολούθηση, φοροτεχνικές 
συµβουλές, έκδοση τιµολογίων και συγκέ-
ντρωση ενηµεροτήτων.

	 Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το νέο 
κύµα επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά 
πάρκα και πού εντοπίζονται κατά τη 
γνώµη σας οι δυσκολίες;

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σήµερα 
φέρνουν µια επανάσταση στην παραγωγή 
ενέργειας και είναι µοναδική ευκαιρία για 
να µηδενιστεί το κόστος της ενέργειας στην 
αγροτική παραγωγή.
Τον τελευταίο καιρό υπάρχει µια κινητι-
κότητα από την πολιτική ηγεσία µε το πρό-
σφατο νοµοσχέδιο, για τη µείωση του κό-

στους παραγωγής µέσω των Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας, και συγκεκριµέ-
να µέσω της δυνατότητας πώλησης του 
75% της παραχθείσας ενέργειας από net 
metering αλλά και τη δυνατότητα χρήσης 
του 1% της ΓΥΠ σε συνδυασµό µε τα χρη-
µατοδοτικά εργαλεία. Ωστόσο λείπουν ση-
µαντικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή 
τους που ενδεχόµενα θα οδηγήσει σε α-
ποτυχία το σχέδιο. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι τράπεζες δεν 
αρκούνται στην εγγύηση του δηµοσίου για 
την χρηµατοδότηση των αγροτών. Ο λόγος 
είναι ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται η δανει-
οδοτική ικανότητα των αγροτικών επιχειρή-
σεων. Επίσης σοβαρό πρόβληµα είναι και ο 
κορεσµός του δικτύου της ∆Ε∆∆ΗΕ. Πρέπει 
οπωσδήποτε να δεσµευτεί ένα ποσοστό του 
δικτύου για το net metering των αγροτών. 
Είµαστε στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας 
αλλά και των υπηρεσιών του υπουργείου προ-
κειµένου να διερευνηθεί η λύση για την ε-
φαρµογή του πρόσφατου νοµοσχεδίου.

	  Θα µπορούσατε να µας πείτε µε δύο 
λόγια τα βήµατα που θα πρέπει να κά-
νει ένας αγρότης που ενδιαφέρεται να 
επενδύσει σε φωτοβολταϊκό; 

Η εταιρεία µας αναλαµβάνει όπως προα-
νέφερα όλη τη διαδικασία αδειοδότησης – 
χρηµατοδότησης, κατασκευής και συντή-
ρησης των φωτοβολταικών πάρκων.  Θα 
πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσει µαζί µας 
προκειµένου να διερευνηθεί τι του ταιριά-
ζει στο υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Ω-
στόσο στον καινούργιο νόµο, για τον οποίο 
δεν έχουν ανακοινωθεί ακόµα οι λεπτο-
µέρειες εφαρµογής, θα υπάρξει µια τερά-
στια ευκαιρία για τη µείωση του κόστους 
παραγωγής µέσω του υβριδικού net metering 
που νοµοθετήθηκε πρόσφατα. Έως στις 
3-2-2020 θα υπάρξει Υπουργική Απόφα-
ση που θα καθορίζει τους κανόνες. Είµα-
στε σε αναµονή της απόφασης και σίγου-
ρα η εταιρεία µας θα πρωταγωνιστήσει στην 
υλοποίησή τους προσφέροντας χρηµατο-
δότηση και όλα όσα προανέφερα.

	 Στο βιοαέριο υπάρχουν επίσης µεγά-
λα περιθώρια. Εδώ τι θα πρέπει να 
ξέρει ο ενδιαφερόµενος; Πού φθά-
νουν τα κόστη και χρηµατοδοτικά, πώς 
τρέχουν τα πράγµατα; 

Σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως στη Γερµα-
νία για παράδειγµα λειτουργούν περισσό-
τερες από 8.000 µονάδες παραγωγής βι-
οαερίου. Ο στόχος των επενδύσεων αυ-
τών είναι πολλαπλός. Συγκεκριµένα είναι 
σχεδόν ο µοναδικός τρόπος για τη διαχεί-
ριση των διατροφικών και ζωικών λυµά-
των χωρίς κόστος µε ταυτόχρονο σηµα-
ντικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Εξίσου σηµαντικό είναι ό-
τι οι κτηνοτροφικές µονάδες αφενός λύ-
νουν δωρεάν το πρόβληµα της διαχείρι-
σης των αποβλήτων αφετέρου έχουν και 

■■■
ΑΠΟΣΒΕΣΗ
Ας ληφθεί υπόψιν ότι 
σε πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
απόσβεση φτάνει στο 
100% εντός του έτους 
που πραγµατοποιήθηκε 
η επένδυση

■■■
ΑΞΙΑ
Έχουµε προτείνει η αξία 
του παλιού απλά να 
µειώνει την αξία του 
νέου στις περιπτώσεις 
ανταλλαγής του παλιού 
µε το νέο

■■■
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
∆εν είναι δυνατόν από 
την µία να δίνονται 
επιχορηγήσεις για 
αγορά εξοπλισµού και 
από την άλλη να 
υπάρχει η τροχοπέδη 
των αποσβέσεων
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ένα σηµαντικό εισόδηµα προκειµένου να 
µειώσουν το κόστος παραγωγής και έτσι 
να ανταγωνιστούν τις διεθνείς τιµές. 
Η εταιρεία µας εντός του 2020 θα είναι σε 
θέση να κατασκευάσει µονάδες βιοαερί-
ου προσφέροντας όπως και στα φωτοβολ-
ταϊκά όλο το πακέτο στήριξης,
Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι η 
αδειοδοτική διαδικασία είναι τροχοπέ-
δη για την όλη προσπάθεια αφού απαι-
τεί περισσότερα από δύο χρόνια για την 
ολοκλήρωσή της. Όσον αφορά το κό-
στος είναι ανάλογο των πρώτων υλών 
που θα χρησιµοποιηθούν. Ωστόσο για 
µονάδα του 1MW ο µέσος όρος είναι πε-
ρίπου στα 3.500.000 ευρώ και χρηµα-
τοδοτικά µπορεί να υποστηριχθεί από 
τον ‘Όµιλό µας. 

	 Τι άλλο περιλαµβάνει ο σχεδιασµός του 
group για το επόµενο διάστηµα. 

Ο Όµιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του 
στον τοµέα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 
Στα πλαίσια αυτά έχει ξεκινήσει την επέκτα-
ση της µονάδας βιοαερίου στη Νιγρίτα Σερ-
ρών και υλοποιεί ένα µεγάλο επενδυτικό σχέ-
διο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρ-
κων σε συνεργαζόµενες ενεργειακές κοινό-
τητες που µεταξύ άλλων ενισχύουν περαιτέ-
ρω τις σχέσεις µας µε τον αγροτικό κόσµο.
Στον τοµέα των µηχανηµάτων σχεδιάζου-
µε την επέκτασή µας σε όµορες χώρες κα-
θώς και την υποστήριξη των Σχεδίων Βελ-
τίωσης των αγροτών που είτε είναι ατοµι-

κά είτε είναι µέσα από Συλλογικά Σχήµα-
τα (Οµάδες Παραγωγών & Συνεταιρισµοί) 
στην υποστήριξη των οποίων επενδύου-
µε συστηµατικά.
Παράλληλα προγραµµατίζεται µέσα στο 
2020 η λειτουργία εγκαταστάσεων του Ο-
µίλου στην περιοχή της Θήβας µε σκοπό 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των Αγροτών 
των εγγύτερων περιοχών.

	 Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του 
ο Κώστας Μητσιολίδης;

Ο όγκος των υποχρεώσεων του Οµίλου δεν 
επιτρέπει πολύ ελεύθερο χρόνο. Ωστόσο ό-
ποτε µου το επιτρέπουν οι συνθήκες περ-

νάω πολύ χρόνο µε τους οικείους και τους 
φίλους µου. Το καλοκαίρι ειδικά κάνω εξορ-
µήσεις στην Χαλκιδική σχεδόν κάθε Σαββα-
τοκύριακο. Κάποιες από τα αγαπηµένες µου 
ασχολίες είναι διάφορα είδη αθλητισµού ό-
πως τρέξιµο, περπάτηµα, ποδήλατο, τα ο-
ποία µε ξεκουράζουν και µε χαλαρώνουν 
προκειµένου να ανταπεξέλθω στις αυξηµέ-
νες απαιτήσεις της καθηµερινότητας.  

	 Πού φθάνει ο επιχειρηµατικός σας ο-
ραµατισµός; Θα µπορούσε π.χ. το 
Agrogroup να εξελιχθεί σε µια BayWa 
µε έδρα την Ελλάδα;

Ο όµιλος στα 40 -και πλέον- χρόνια που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αφενός 
συνεισφέρει ενεργά στην ανάπτυξη της 
χώρας µας, ταυτόχρονα, όµως, επενδύ-
ει σταθερά στην ανάπτυξη των εργαζο-
µένων και συνεργατών της που αποτε-
λούν δύο από τους βασικότερους παρά-
γοντες της επιτυχούς πορείας της µε τους 
οποίους χτίζει καθηµερινά µια δυνατή και 
δυναµική σχέση. 
Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµα-
τα του Οµίλου είναι ότι θα υπάρχει συνέ-
χεια από την επόµενη γενιά, η οποία είναι 
ενεργή εδώ και πολλά χρόνια. Εποµένως 
ο επιχειρηµατικός οραµατισµός δεν έχει 
όρια. Συνεχώς επεκτεινόµαστε στο βασι-
κό µας αντικείµενο που είναι το αγροτικό 
αλλά και σε αλλά όπως είναι οι Ανανεώσι-
µες Πηγές Ενέργειας που πλέον αποτελούν 
ένα βασικό κοµµάτι του Οµίλου µας.

■■■
ΒΙΟΑΕΡΙΟ
Η εταιρεία µας εντός 
του 2020 θα είναι σε 
θέση να κατασκευάσει 
µονάδες βιοαερίου 
προσφέροντας όπως και 
στα φωτοβολταϊκά όλο 
το πακέτο στήριξης

Βιογραφικό 
Ο Κωνσταντίνος 
Μητσιολίδης  γεννήθηκε στην 
Καβύλη Έβρου το 1957 και 
είναι παντρεµένος µε την 
Μήτογλου Βασιλική µε την 
οποία απέκτησε δύο παιδία, 
την Μαρία και την Όλγα. 
Τελείωσε το Γυµνάσιο 
Ορεστιάδας και την σχολή 
Εργοδηγών Μηχανολόγων στη 
Θεσσαλονίκη. 
∆ραστηριοποιήθηκε ως 
επιχειρηµατίας από το 1976 και 
το 1984 υπήρξε συνιδρυτής  
της εταιρεία ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
µε αντικείµενο το εµπόριο 
αγροτικών µηχανήµατων και 
ανταλλακτικών. Έκτοτε  
συµµετέχει σε πληθώρα 
επιχειρήσεων ως 
συνιδιοκτήτης και µέτοχος µε 
την θέση του διευθύνοντα 
συµβούλου καθώς και ως CFO 
στον όµιλο AGROGROUP 
(Μποζατζίδης - Μητσιολίδης). 
Το 2010 ξεκίνησε τα πρώτα 
βήµατα στο χώρο της 
ενέργειας µε την κατασκευή 
φωτοβολταικών πάρκων 
καθώς και εργοστασίων 
βιοαερίου για  λογαριασµό των 
εταιρειών του οµίλου καθώς 
και τρίτων.
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Επενδυτικά πλάνα  
µε χαµηλό κόστος 
χρήµατος

Με τις εγκρίσεις στα Σχέδια Βελτίωσης να 
έχουν δροµολογηθεί έως τέλος Ιανουα-
ρίου, το µυαλό όλων όσοι βλέπουν το ό-
νοµά τους στη λίστα των δικαιούχων είναι 
στα καλύτερα επιτόκια στον αγροτικό το-
µέα για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής 
αλλά και της επιχορήγησης. Τα αρνητικά 
επιτόκια µε τα οποία κινείται εδώ και και-
ρό η διατραπεζική αγορά σε συνδυασµό 
µε τα σηµάδια βελτίωσης του οικονοµι-
κού κλίµατος, φέρνουν όλο και πιο κοντά 
µια πρώτη σαφή κίνηση εκ µέρους των 
τραπεζών προς την κατεύθυνση της µεί-
ωσης του κόστους δανεισµού των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής. 
Επιπροσθέτως ετοιµάζονται να εκδοθούν 
εντός του Φεβρουαρίου τραπεζικά προ-
ϊόντα βασισµένα σε δύο νέα χρηµατοδο-
τικά εργαλεία αφιερωµένα στον αγροτικό 
τοµέα, και µένει πλέον να φανεί, αν θα παί-
ξουν το ρόλο τους στη στήριξη των επεν-
δυτικών σχεδίων, κάτι στο οποίο ιστορι-
κά έχουν αποτύχει. 
Το πρώτο εργαλείο, το Ταµείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης, θα προσφέρει 
σε πρώτη φάση κεφάλαια στις τράπεζες 
ύψους 20 εκατ. ευρώ (από τα 80 εκατ. 
σύνολο) από τα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε στόχο τα ιδρύµατα να δι-
αµορφώσουν ένα χαρτοφυλάκιο δανεί-
ων 100 εκατ. ευρώ για αγρότες, µε ευ-
νοϊκούς όρους. Τα δάνεια που θα κυµαί-
νονται µεταξύ 10.000 ευρώ και 5 εκατ. 
ευρώ θα είναι έως 80% εγγυηµένα από 
τα Προγράµµατα και θα αφορούν επεν-
δυτικά σχέδια όλων των αγροτών και ό-
χι µόνο όσων είναι ενταγµένοι στα Σχέ-

δια Βελτίωσης και στη Μεταποίηση. Επι-
πλέον, θα µπορούν να καλύψουν κεφά-
λαιο κίνησης µέχρι 200.000 ευρώ. 
Το δεύτερο εργαλείο που θα έχει την υ-
ποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ε-
πενδύσεων, αφορά αγροτικά δάνεια συ-
νολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ µε 15ετή 
διάρκεια και περίοδο χάριτος έως και πέ-
ντε χρόνια. Τα δάνεια αυτά θα χρηµατο-
δοτήσουν όλα τα αγροτικά πρότζεκτ θα 
µπορούν να συνδυαστούν µε τα Σχέδια 
Βελτίωσης και τη Μεταποίηση, ενώ το 10% 
αυτών των κεφαλαίων, θα προορίζονται 
για νέους αγρότες.

Συµβουλευτική και πιστοποίηση
Για την υποστήριξη των αγροτικών επεν-
δύσεων, σηµαντικό ρόλο εκτός από τη χρη-
µατοδότηση έχει να παίξει και η συµβου-
λευτική για την επιτυχή διεκπεραίωση του 
business plan. Στο κοµµάτι αυτό έχουν µπει 
και βιοµηχανίες µεταποίησης που υλοποι-
ούν ειδικά προγραµµάτα για την εκπαίδευ-
ση των συνεργαζόµενων παραγωγών, η 
οποία συνδυάζεται µε εφαρµοσµένη έρευ-
να πάνω στην αξιοποίηση νέων τεχνικών. 
Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης 
είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να απα-
σχολεί τον πρωτογενή τοµέα. Τεχνολο-
γίες όπως το Blockchain (π.χ. χρήση σε 
αλυσίδα παραγωγής και ιχνηλασιµότη-
τα), τα δίκτυα 5G (π.χ. µετρήσεις θερµο-
κρασιών και η παρακολούθηση προϊό-
ντων ανά πασά στιγµή), το Internet of 
Τhings κ.ά, αναµένεται να επιφέρουν πα-
γκόσµιες αλλαγές που θα επηρεάσουν 
τον τοµέα των πιστοποιήσεων.

■■■
ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Το υπουργείο 
Οικονοµικών, σχεδιάζει 
νέο νοµοσχέδιο για 
µικροπιστώσεις έως 
25.000 ευρώ

■■■
∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Οι όροι χρηµατοδότησης 
σε όλα τα εργαλεία 
εξαρτώνται από το 
πιστοληπτικό προφίλ του 
κάθε επενδυτή

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Η ενίσχυση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
και των συλλογικών σχηµάτων του αγροτικού 
τοµέα αποτελεί κεντρικό στόχο του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Το 
ζητούµενο είναι η βελτίωση της βιωσιµότητας 
και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη:
 Μέτρα για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων της χώρας (Σχέδια 
Βελτίωσης), τα οποία αποτελούν το βασικό 
επενδυτικό εργαλείο για τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία, µε αυξηµένα ποσοστά 
ενίσχυσης, ειδικά για συλλογικές επενδύσεις 
από οµάδες και ενώσεις παραγωγών, καθώς 
και για επενδύσεις από νέους αγρότες.
 Μέτρα µε τα οποία στηρίζεται η µεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, καθώς και η 
καθετοποίηση της παραγωγής, µε επενδύσεις 
από τους ίδιους τους παραγωγούς για την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας των 
προϊόντων τους.
Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 

ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. 
Καλύπτει ένα πολύ µεγάλο φάσµα 
επενδύσεων, ενώ το Υποµέτρο 4.1 
γνωστότερο και ως Σχέδια Βελτίωσης, που 
αφορά ειδικότερα στην ανάπτυξη και στον 
εκσυγχρονισµό των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων προβλέπει τις δράσεις: 
 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκµετάλλευσης» 
 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014- 2020. 
Πρόκειται για επενδύσεις, που θα συµβάλουν 
στη βελτίωση της εκµετάλλευσης είτε µέσω 
της µείωσης του κόστους παραγωγής είτε 
µέσω της δηµιουργίας καλύτερων και 
ανταγωνιστικών προϊόντων. 
Η Τράπεζα Πειραιώς, για τη στήριξη των 
επενδύσεων στον αγροτικό τοµέα, έχει ετοιµάσει 
ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο χρηµατοδοτικής 
στήριξης των επενδύσεων µε στόχο να 
καλύψει κάθε ανάγκη των δικαιούχων. 
Εξετάζει κάθε περίπτωση εξατοµικευµένα, 
ώστε να προσφέρει τον καταλληλότερο 
συνδυασµό λύσεων. Αυτές µπορεί να 
περιλαµβάνουν ενδεικτικά, δάνειο έναντι 
επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, εγγυητική 
επιστολή και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο. 
Η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιεί τη σηµαντική 
τεχνογνωσία της στον Αγροτικό Τοµέα, για την 
υποστήριξη της χρηµατοδότησης των µέτρων 
του ΠΑΑ, µε στόχο την πλήρη αξιοποίησή 
τους, προς όφελος των παραγωγών, της 
τοπικής οικονοµίας και κατ’ επέκταση της 
εθνικής οικονοµίας.

Στηρίζει τις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γεωργικός 
εξοπλισµός

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις 
ενέργειες των αγροτών για τον 
εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεών 
τους προσφέροντας εξειδικευµένα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει σε 
σηµαντικές συνεργασίες στον κλάδο 
του γεωργικού εξοπλισµού, µε τις 
εταιρείες Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ, Θεοχαράκης Α.Ε., Agrotech 
S.A., Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, Κ. Κουιµτζής 
ΑΕ, Θ. Σουµπάσης ΜΕΠΕ και 
Unitrack AEE. Η χρηµατοδότηση 
γίνεται µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
για τους χρηµατοδοτούµενους, όπως 
η προσαρµογή του πλάνου 
αποπληρωµής στη δυναµικότητα των 
εκµεταλλεύσεων και η περιοδικότητα 
των ταµειακών ροών τους µε την 
προσαρµογή των δόσεων 
αποπληρωµής σε µηνιαίες, 
τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες ή ακόµη 
και ετήσιες δόσεις. 
Τα παραπάνω πιστοποιούν τη σταθερή 
βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για 
την υποστήριξη της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας και την 
ενθάρρυνση κάθε υγιούς και 
παραγωγικής προσπάθειας στον 
αγροτικό τοµέα της οικονοµίας.

Περίπτερο
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■■■
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς 
προσφέρει ολοκληρωµένο 
πλαίσιο λύσεων για τα 
επενδυτικά σχέδια 
των αγροτών

■■■
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

To ΠΑΑ στoχεύει στην 
ενίσχυση των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων και των 
συλλογικών σχηµάτων 
του αγροτικού τοµέα
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Στο πρόγραµµα Business Banking Αγρο-
τικός Τοµέας κεντρικό ρόλο παίζουν οι προ-
σφερόµενες δυνατότητες χρηµατοδότησης, 
οι οποίες διαµορφώνονται ως εξής:
 Χρηµατοδότηση «Σχεδίων Βελτίωσης»: 
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα χρηµατοδό-
τησης των «Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή 
των ∆ράσεων 4.1.1 και 4.1.3 που υλοποι-
ούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το πρό-
γραµµα χρηµατοδότησης περιλαµβάνει τό-
σο την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής 
όσο και της επιχορήγησης, εξασφαλίζοντας 
την απαραίτητη επάρκεια κεφαλαίων σε κά-
θε στάδιο της επένδυσης.
 Χρηµατοδότηση Αγροτικού Εξοπλισµού, 
δυνατότητα χρηµατοδότησης για την αγο-
ρά τρακτέρ και άλλων βαρέων µηχανηµά-
των σε συνεργασία µε τις κορυφαίες εται-
ρίες του χώρου.
 Χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης και 
επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος COSME του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ε-
πενδύσεων. Ειδικότερα, µε το χρηµατοοι-
κονοµικό εργαλείο µε τη µορφή µηχανι-

σµού εγγύησης χρηµατοδοτήσεων είναι 
δυνατή η χρηµατοδότηση από την Τράπε-
ζα επιχειρήσεων µε λήψη µειωµένων εξα-
σφαλίσεων και ελκυστική τιµολόγηση.
 Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 
µε κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς που 
εξασφαλίζουν χαµηλό κόστος δανεισµού 
και αναπτυξιακά προγράµµατα που παρέ-
χουν πρόσθετες εγγυήσεις. 
 Μικροπιστώσεις ύψους έως 12.500 € 
σε νέους αγρότες για ανάγκες κεφαλαίου 
κίνησης και επενδύσεων, σε συνεργασία 
µε την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία 
Action Finance Initiative (AFI) και την εγ-
γυοδοσία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επεν-
δύσεων (EIF), µέσω της δράσης EaSi. 
 Κάρτα του Αγρότη, η οποία προσφέρει 
άµεση χρηµατοδότηση για την αντιµετώ-
πιση των παραγωγικών δαπανών, δίνοντας 
τη δυνατότητα προείσπραξης του 80% της 
Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης. Η 
Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συµ-
φωνηθεί µε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων.

Ρευστότητα, εξωστρέφεια 
και συµβουλευτικές υπηρεσίες

■■■
ΕΩΣ 12.000 €

Μικροπιστώσεις σε νέους 
αγρότες για ανάγκες 
κεφαλαίου κίνησης και 
επενδύσεων µέσω της 
δράσης EaSi

■■■
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης που 
εξασφαλίζει την κάλυψη 
της ιδιωτικής συµµετοχής 
όσο και της επιχορήγησης

Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί 
παραδοσιακά έναν από τους 
στρατηγικούς πυλώνες της ελληνικής 
οικονοµίας, µε σηµαντική συνεισφορά 
στο ΑΕΠ και την απασχόληση. 
Η Eurobank, απαντώντας άµεσα και 
ουσιαστικά στις ιδιαίτερες συνθήκες και 
τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, 
σχεδίασε και υλοποιεί το πρόγραµµα 
Business Banking Αγροτικός Τοµέας. 
Μέσω του προγράµµατος, που αποτελεί 
µια ολοκληρωµένη τραπεζική πρόταση 
για τους αγρότες και τις αγροτικές 
επιχειρήσεις, παρέχεται πολύπλευρη στήριξη 
για την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
ενίσχυση της καινοτοµίας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του 
ευρύτερου αγροτικού τοµέα. 
Το πρόγραµµα δεν εξαντλείται σε 
προτεινόµενα χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
αλλά εµπλουτίζεται συνεχώς µε προϊόντα 
και υπηρεσίες, παρέχοντας λύσεις µε την 
καθοδήγηση του πιστοποιηµένου 
Επαγγελµατικού Συµβούλου της τράπεζας, 
τόσο για τις απλές καθηµερινές συναλλαγές 

όσο και για τα πιο σύνθετα επιχειρηµατικά 
σχέδια, όπως:
 χρηµατοδότηση για την εγκατάσταση 
νέων αγροτών 
 παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας
 εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη των 
γεωργικών και κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων 
 ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
επέκταση σε νέες αγορές.
Στο πρόγραµµα Business Banking 
Αγροτικός Τοµέας προσφέρονται, εκτός 
των χρηµατοδοτήσεων, µεταξύ άλλων:

Λογαριασµός 
Αγροτικών Ενισχύσεων
Ένας ειδικός έντοκος λογαριασµός για την 

διεκπεραίωση των καθηµερινών 
συναλλαγών και την πίστωση των 
αγροτικών ενισχύσεων που εξασφαλίζει 
την καλύτερη δυνατή απόδοση. 

Προώθηση Εξαγωγών
H Eurobank αξιοποιεί την εµπειρία της στις 
∆ιεθνείς Εµπορικές Συναλλαγές, 
προσφέροντας στους επαγγελµατίες όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία και την τεχνογνωσία 
για επέκταση στις αγορές του εξωτερικού. 
Μέσα από τη διαδικτυακή πύλη εξαγωγών 
Exportgate.gr προσφέρεται πρόσβαση σε 
επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο και 
πληροφορίες για τις αγορές ενδιαφέροντος. 
Η ένταξη του Exportgate.gr στο Trade Club 
Alliance, το πρώτο παγκόσµιο ψηφιακό 
δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων που 
υποστηρίζεται από διεθνείς τραπεζικούς 
οµίλους, δίνει την ευκαιρία στις 
επιχειρήσεις-µέλη του Exportgate, να 
επεκτείνουν την επιχειρηµατική τους 
δραστηριότητα αποκτώντας πρόσβαση σε 
δεκάδες χιλιάδες εταιρείες/πελάτες 
διεθνών τραπεζών.

Πολύπλευρη στήριξη στον αγρότη
EUROBANK - BUSINESS BANKING ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
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∆ΕΛΤΑ: 68 χρόνια µε συνέπεια 
στο πλευρό του Έλληνα κτηνοτρόφου
Η ∆ΕΛΤΑ, µε ιστορική διαδροµή 68 ετών στην 
ελληνική παραγωγή γάλακτος και έχοντας συµ-
βάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγελα-
δοτροφίας στη χώρα µας, συνεχίζει να υποστη-
ρίζει τον Έλληνα παραγωγό και να συνδράµει 
στη βιωσιµότητα της γαλακτοπαραγωγού κτη-
νοτροφίας, αξιοποιώντας το ελληνικό γάλα για 
την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, άριστης 
ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας.
 Η ∆ΕΛΤΑ είναι ο µεγαλύτερος αγοραστής γά-
λακτος από Έλληνες κτηνοτρόφους, απορρο-
φώντας το ένα τέταρτο της ελληνικής παραγω-
γής αγελαδινού. ∆ιαθέτει το ευρύτερο δίκτυο 
συλλογής και διακίνησης γάλακτος, από τη Θρά-
κη ως την Πελοπόννησο, καλύπτοντας όχι µό-
νο τις περιοχές µε σηµαντική ανάπτυξη της κτη-
νοτροφίας, αλλά και αυτές που αντιµετωπίζουν 
διαρθρωτικές αδυναµίες, συµβάλλοντας έτσι 
στην κοινωνική συνοχή της περιφέρειας.
Η ∆ΕΛΤΑ έχει αναπτύξει µακροχρόνια σχέση 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε 
τον Έλληνα κτηνοτρόφο, ενώ στελεχώνεται α-
πό υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό, µε 
άρτια επιστηµονική και τεχνική γνώση, µακρο-
χρόνια εµπειρία στη ζώνη γάλακτος και συνε-
χή παρουσία στις κτηνοτροφικές µονάδες για 
παροχή υποστήριξης. 

Σχέδιο ∆ράσης «ΓΑΙΑ»: 
Η συµβολή της ∆ΕΛΤΑ στη βιώσιµη 
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα
Από το 2012 η ∆ΕΛΤΑ υλοποιεί συστηµατικά το 
Σχέδιο ∆ράσης ΓΑΙΑ, σε συνεργασία µε το Γε-
ωπονικό Αθηνών και άλλα ερευνητικά ιδρύ-
µατα, επιχειρώντας τη σύνδεση της ακαδηµα-
ϊκής γνώσης µε την κτηνοτροφική πρακτική. 
Το Σχέδιο ∆ράσης ΓΑΙΑ είναι η πρωτοβουλία 
της ∆ΕΛΤΑ για τη βιώσιµη ανάπτυξη και ειδι-
κότερα τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπα-
ραγωγού κτηνοτροφίας, µε δράσεις έρευνας, 
εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς 
και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για 
την παραγωγή ζωοτροφών.
Κρίσιµο ρόλο στην τεχνική υποστήριξη των πα-
ραγωγών έχει η παραγωγική µονάδα σύνθε-
των ζωοτροφών Ευρωτροφές -θυγατρική της 
∆ΕΛΤΑ. Στρατηγικός στόχος της είναι η συνε-
χής ανάπτυξη και η παραγωγή υψηλής ποιό-
τητας προϊόντων, µε σεβασµό στην ικανοποίη-
ση των αναγκών των παραγωγικών ζώων και 
µε γνώµονα την καλή υγεία τους. Οι πιστοποι-
ηµένες µη γενετικά τροποποιηµένες ζωοτρο-
φές που παράγει, είναι ισόρροπα µείγµατα µε 
σταθερή σύνθεση, υψηλή ποιότητα και παρα-
σκευάζονται υπό τις αυστηρότερες προδιαγρα-
φές στις α’ ύλες και τις παραγωγικές µεθόδους. 

Εφαρµοσµένη έρευνα 
εναλλακτικών καλλιεργειών 
για την παραγωγή ζωοτροφών 
Με τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Επιστήµης 
Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου 
∆ράσης ΓΑΙΑ εφαρµοσµένη έρευνα σε πεδία 
που µπορούν να επιφέρουν σηµαντικά αποτε-
λέσµατα προς την κατεύθυνση της βιωσιµότη-
τας της κτηνοτροφίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κά-
θε χρόνο πραγµατοποιούνται εφαρµογές πιλο-
τικών εναλλακτικών καλλιεργειών. Προτεραι-

ότητα έχει δοθεί στην καλλιέργεια ψυχανθών, 
αλλά και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή καλ-
λιεργειών. Στόχος είναι η δηµιουργία επιστη-
µονικών δεδοµένων για τις συνθήκες καλλιέρ-
γειάς τους, για την αξιοποίησή τους στη διατρο-
φή των γαλακτοπαραγωγών ζώων (ενσίρω-
µα, σανός), εξασφαλίζοντας παράλληλα την α-
ξιοποίηση των αγρών κατά τη χειµερινή περί-
οδο και την παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών 
πλούσιων σε πρωτεΐνες. Στόχος είναι επίσης η 
ενίσχυση των πρακτικών της αειφόρου γεωρ-
γίας, που έχουν σηµαντική συνεισφορά στη µεί-
ωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. 
Λόγω της σηµασίας του σογιαλεύρου στην κα-
τάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και αιγοπροβά-
των υψηλής γαλακτοπαραγωγής, εξαιτίας της 
υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνες υ-
ψηλής βιολογικής αξίας, η ∆ΕΛΤΑ πραγµατο-
ποίησε, σε συνεργασία µε τους προαναφερθέ-
ντες φορείς, καλλιέργεια µη γενετικά τροπο-
ποιηµένης σόγιας. Από τα αποτελέσµατα της 
µελέτης, που ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο 
2019, προέκυψαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα συ-
µπεράσµατα. Η όλη προσπάθεια έχει στόχο τη 
διάδοση και επέκταση της καλλιέργειας της µη 
γενετικά τροποποιηµένης σόγιας στη χώρα µας 
και τον περιορισµό των εισαγωγών.

Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 
Κτηνοτρόφων – Ηµερίδες 
Ηµερίδες εκπαίδευσης κτηνοτρόφων πραγ-
µατοποιούνται συστηµατικά από το 2012 στην 
ελληνική περιφέρεια (Ξάνθη, Σέρρες, Ηµαθία, 
Φλώρινα, Θεσσαλία, Ηλεία κ.ά.). Στις ηµερίδες 
αυτές, έµπειροι επιστήµονες εκπαιδεύουν τους 
κτηνοτρόφους, σε κρίσιµα θέµατα καλλιεργει-
ών για ζωοτροφές, διατροφής, αναπαραγω-
γής και ευζωίας των ζώων. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η µετάδοση 
της επιστηµονικής γνώσης και η εστίαση σε 
θέµατα ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών, ορ-
θής διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και 
διασφάλισης της ποιότητας του γάλακτος κα-
τά την παραγωγή του. Περισσότεροι από 1.100 
κτηνοτρόφοι έχουν συµµετάσχει µέχρι σήµε-
ρα στις ηµερίδες του Σχεδίου ∆ράσης ΓΑΙΑ. 

Πρόγραµµα 
Συµβουλευτικής Φάρµας 
Από το 2016 πραγµατοποιείται το Πρόγραµ-
µα Συµβουλευτικής Φάρµας, συνδέοντας 
την ακαδηµαϊκή γνώση µε την κτηνοτρο-
φική πρακτική. Με τη συµµετοχή πανεπι-
στηµιακών (Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέ-
ψεως και ∆ιατροφής Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, Τµήµα Κτηνιατρικής Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας) και στελεχών της 
εταιρείας ∆ΕΛΤΑ, πραγµατοποιούνται επι-
σκέψεις στις φάρµες, εντοπίζονται τα επι-
µέρους προβλήµατα και παρέχεται ατοµι-
κή συµβουλευτική και κατευθυντήριες ο-
δηγίες προς τους παραγωγούς, για τη δια-
σφάλιση της καλής υγείας των ζώων και 
την ορθής διαχείρισης των πόρων. 
Μέσα από την εξειδικευµένη και ατοµική συµ-
βουλευτική που παρέχει το πρόγραµµα, επι-
τυγχάνεται άµεσο και πρακτικό όφελος για τον 
παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η 
ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υ-
ψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος. 

∆ιακρίσεις

Η ∆ΕΛΤΑ κάθε χρόνο λαµβάνει 
πλήθος βραβείων και διακρίσε-
ων για τα προϊόντα, τις δραστη-
ριότητες και την υπεύθυνη λει-
τουργία της. Αξίζει να σηµειώσου-
µε ότι το 2019 έλαβε 20 διακρίσεις 
και βραβεία, µεταξύ των οποίων 
και του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥ-
ΤΗ στα Super Market Awards.  

■■■
ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ

Η ∆ΕΛΤΑ είναι ο 
µεγαλύτερος αγοραστής 
γάλακτος απορροφώντας 
το 1/4 της ελληνικής 
παραγωγής αγελαδινού 
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Υποτροφίες για νέους κτηνοτρόφους
στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
Η ∆ΕΛΤΑ θεωρεί την εκπαίδευση και τη 
συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 
των κτηνοτρόφων σαν ένα σηµαντικό µέ-
σο που συµβάλλει στην αποτελεσµατικό-
τερη διαχείριση και στη βελτίωση της βιω-
σιµότητας της κτηνοτροφικής εκµετάλλευ-
σης. Η εταιρεία χορηγεί συστηµατικά από 
το 2017 υποτροφίες σε νέους κτηνοτρό-
φους στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης για επαγγελµατικά εκπαι-
δευτικά και βιωµατικά σεµινάρια. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η παρο-
χή εµπεριστατωµένης τεχνικής εκπαίδευ-
σης σε θέµατα ορθών αγροτικών, κτηνο-
τροφικών και επιχειρηµατικών πρακτικών. 
Προτεραιότητα δίνεται στην υποστήριξη 
και ενθάρρυνση των νέων που επιλέγουν 
να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία, κα-
θώς και στην επαγγελµατική ευαισθητο-
ποίηση των παιδιών κτηνοτρόφων που ερ-
γάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση 
και προτίθενται σταδιακά να την αναλά-
βουν µε αξιώσεις. Κατά την τριετία 2017-
2019 δόθηκαν 64 υποτροφίες σε νέους 
κτηνοτρόφους. Ήδη προετοιµάζεται η χο-
ρήγηση 25 νέων υποτροφιών για το 2020. 
Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές µε 
διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως το 2019 
που χορηγήθηκαν υποτροφίες στο νο-
µό Φλώρινας. 

Περιβαλλοντικά προγράµµατα 
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της ευ-

αισθησίας, η ∆ΕΛΤΑ κατά την τελευ-
ταία διετία υλοποίησε, σε συνεργασία 
µε τον ΣΕΒΤ, το Πρόγραµµα PEFMED 
σχετικά µε την αποτίµηση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώµατος της Φέτας, 
παραγωγής ∆ΕΛΤΑ. Η όλη εµπειρία ε-
πέτρεψε τον εντοπισµό των σταδίων 
της παραγωγικής αλυσίδας της Φέτας, 
στα οποία απαιτείται βελτίωση σε ότι 
αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
και οδήγησε στην κατάθεση προτάσε-
ων που συµβάλουν στην περαιτέρω α-
νάπτυξη της όλης µεθοδολογίας. http://
www.sevt.gr/gr/european-programs-
details/HMqOvg/pefmed-videos. Πα-
ράλληλα σε συνεργασία µε το Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας, συµµετείχε στο Πρό-
γραµµα CowficieNcy, για τη µεγιστο-
ποίηση της αποδοτικότητας χρήσης του 
αζώτου στην κτηνοτροφία. Το σύνολο 
των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της ∆ΕΛΤΑ µπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.delta.gr

Συµβολαιακή 
Κτηνοτροφία
Η ∆ΕΛΤΑ εφαρµόζει από το 2015 το Πρό-
γραµµα Συµβολαιακής Κτηνοτροφίας, σε 
συνεργασία µε την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
Στόχος του Προγράµµατος είναι η άµεση 
και ενεργός υποστήριξη και ανάπτυξη 
της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, 
µέσω της εξασφάλισης στους παραγω-
γούς της απαιτούµενης ρευστότητας, µε 
ικανοποιητικούς όρους, κατά τη χρονική 
περίοδο που τη χρειάζονται.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος εξασφα-
λίζονται στους συνεργάτες παραγωγούς 
της ∆ΕΛΤΑ κατά την περίοδο Ιουνίου – 
Οκτωβρίου σηµαντικά ποσά, τα οποία 
αξιοποιούνται για την αγορά ζωοτροφών, 
αγροτικών εφοδίων, µοσχίδων, επέκτα-
ση σταβλικών εγκαταστάσεων κ.ά. Η όλη 
χρηµατοδότηση βασίζεται στο Συµβόλαιο 
συνεργασίας του παραγωγού µε τη 
∆ΕΛΤΑ, ενώ δεν απαιτούνται υποθήκες 
στην αγροτική γη ή σε άλλα περιουσιακά 
στοιχεία του παραγωγού.

«Μάιος 2019: Τελετή αποφοίτησης των υποτροφιών σε κτηνοτρόφους στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή»
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Η Eurocert, µε συνεχή ανοδική πορεία τα 
τελευταία 22 χρόνια, έχει καθιερωθεί στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό ως αξιόπιστος 
φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και 
πιστοποιήσεων, µε ενεργό παρουσία σε 40 
χώρες και περισσότερους από 500 Έλληνες 
και ξένους επιθεωρητές. Έχοντας αναπτύξει 
υψηλή τεχνογνωσία και εµπειρία στην 
παγκόσµια αγορά, προσφέρει περισσότερες 
από 50 υπηρεσίες πιστοποιήσεων και 
ελέγχων, σε κλάδους που περιλαµβάνουν, τα 
τρόφιµα, τα αγροτικά προϊόντα, τον τουρισµό, 
την ενέργεια, τη βιοµηχανία, τους 
σιδηροδρόµους και τον τουρισµό. 
Επενδύοντας σε µία αναπτυξιακή εξωστρεφή 
πολιτική, η Eurocert έχει εξελιχθεί σε µία από 
τις πιο επιτυχηµένες ελληνικές πολυεθνικές, 
µε εξωστρεφή στρατηγικό σχεδιασµό, 
προσφορά υψηλής προστιθέµενης αξίας και 
συνεχή προώθηση της καινοτοµίας.

Παγκόσµια καινοτοµία
Τα προηγούµενα χρόνια η Eurocert έχει 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και έργο στην 
πιστοποίηση µε ιδιαίτερο αντίκτυπο στην 
ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Πέρα από 
τις υπηρεσίες που παρέχει µε διεθνή 
πρότυπα όπως της σειράς ISO 
(9001,22000,14001 κτλ), το GLOBALG.A.P. , 
IFS, BRC, FSSC22000, SA8000, SEDEX, τα 
βιολογικά προϊόντα, έχει παγκόσµια 
καινοτοµήσει µε τη θεσµοθέτηση του 
Σήµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(Σήµα ETHOS) σε συνεργασία µε τη CSR 
Hellas, µε την πιστοποίηση της ελληνικής 
ταυτότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 
(Σήµα ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ), µε την ανάδειξη 
του γαστρονοµικού πλούτου της χώρας µας 
(Σήµα Ελληνικό Πρωινό και Καλάθι 
Πρωινού) µε την αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος µέσω της 
αξιολόγησης τουριστικών καταλυµάτων µε 
τα αναγνωρισµένα σήµατα των Αστεριών και 
Κλειδιών και πλήθος άλλων υπηρεσιών. 
Η εξωστρέφεια της Eurocert συνεχίζεται µε 
την επέκταση δραστηριοτήτων σε νέες 
περιοχές όπως στα Βαλκάνια, Κεντρική Ασία, 
Αφρική, Νότια Αµερική, Κίνα, Μέση Ανατολή. 
Επίσης επέκταση προγραµµατίζεται σε νέα 
αντικείµενα και πρότυπα ανάλογα µε την 
ζήτηση σε κάθε χώρα. Προγραµµατίζεται η 
επέκταση του GLOBALGAP σε Subscope CO, 
(καλύπτει την βιοµηχανική κάνναβη αλλά και 
αλλά και φυτά µεγάλης καλλιέργειας), FO 
(λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά), PPM 
(φυτώρια), COC (chain of custody) και 
GG+(Mcd αφορά προµηθευτές των 

εστιατορίων MC Donalds στη Ρωσία µε το 
FSSC22000 και µε βιολογικά σε Τρίτες 
χώρες. Η επέκταση σε αναπτυσσόµενες 
αγορές µας δείχνει ότι η πιστοποίηση στις 
χώρες αυτές είναι µια ανάγκη που 
εξυπηρετεί την ανάπτυξή τους, µας δείχνει 
επίσης τον ανερχόµενο παγκόσµιο 
ανταγωνισµό (εντείνεται ο ανταγωνισµός 
προϊόντων σε παραδοσιακές αγορές όπως η 
ΕΕ και η Ρωσία, αφού η τεχνολογία σε τοµείς 
όπως τα logistics και οι µεταφορές µειώνουν 
τις αποστάσεις). Έτσι συµπεραίνουµε ότι ο 
ανταγωνισµός στα ελληνικά προϊόντα θα 
ενταθεί στο µέλλον από ανταγωνιστές που 
µέχρι εχθές ήταν ανύπαρκτοι. 

Η Eurocert προετοιµάζεται 
για τη νέα εποχή
Στον ελληνικό χώρο, το 2020 
προγραµµατίζεται η νέα έκδοση του AGRO. 
Το πρότυπο ISSC για τα βιοκαύσιµα αλλά και 
οι εξελίξεις στην παραγωγή ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οδηγούν σε 
περαιτέρω ανάπτυξη στην πιστοποίηση των 
σχετικών προτύπων (π.χ. ISO 50001). 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα επόµενα χρόνια 
θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην 
παραγωγή, στη βιοµηχανία, στις µεταφορές, 
στην ιχνηλασιµότητα. Τεχνολογίες όπως το 
Blockchain (π.χ. χρήση σε αλυσίδα παραγωγής 
και ιχνηλασιµότητα), τα δίκτυα 5G (π.χ. 
µετρήσεις θερµοκρασιών και η 
παρακολούθηση προϊόντων ανά πασά στιγµή), 
το Internet of things (π.χ. οι ηλεκτρικές 
συσκευές διασυνδεµένες στο δίκτυο), η 
εξέλιξη στα drones και η χρήση τους στις 
µεταφορές, στην αγροτική παραγωγή αλλά και 
στην γεωργία ακριβείας), θα αλλάξει τον 
κόσµο όπως τον ξέρουµε. H κλιµατική αλλαγή 
αλλά και η αύξηση του πληθυσµού επίσης θα 
επιφέρει παγκόσµιες αλλαγές που θα 
επηρεάσουν τον τοµέα των πιστοποιήσεων.  

Stand
35a

Περίπτερο
02

Όροφος

Μια µατιά στο µέλλον 
της πιστοποίησης

EUROCERT

 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΟΡΟΦΟΣ | Stand:35a
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■■■
ΕΥΡΩΠΗ
Πολιτικές που δεν 
βασίζονται στην επιστήµη 
πλήττουν τις εισροές

Περίπτερο
08 

Όροφος

Stand
09

Ψηφιακά εργαλεία 
και Γονιδιακή 
στην πρώτη γραµµή 
«Η µεγαλύτερη πρόκληση για τη δηµόσια υ-
γεία σήµερα δεν είναι τα χηµικά, αλλά µάλ-
λον η θεσµική άγνοια και η τροµολαγνεία που 
απειλούν την ανατροπή κάποιων από τις µε-
γαλύτερες τεχνολογικές και ανθρωπιστικές 
χρήσεις τους τον εικοστό αιώνα». Με αυτό 
τον τρόπο περιγράφει σε άρθρο του στο «Science 
2.0» τις παγκόσµιες εξελίξεις στον τοµέα των 
αγροχηµικών, ο δρ. Χένρι Μίλερ, ο πρώτος 
διατελέσας διευθυντής του Τµήµατος Βιοτε-
χνολογίας της Υπηρεσίας Τροφίµων και Φαρ-
µάκων των ΗΠΑ. Κι αν το 1960 ο κόσµος ε-
ξασφάλισε επισιτιστική ασφάλεια λόγω των 
κατορθωµάτων του Νόρµαν Μπόρλογκ στον 
τοµέα της Φυτοπαθολογίας και της Γενετι-
κής, σήµερα «µια αυξανόµενη πολιτική και 
κοινωνική αντίδραση καθυστερεί την καινο-
τοµία νέων προϊόντων, περιορίζει ακόµη και 
απαγορεύει από την αγορά τελείως ασφαλή, 

αποτελεσµατικά και καθιερωµένα προϊόντα», 
αναφέρει ο δρ. Μίλερ. Έτσι η εργαλειοθήκη 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη µειώνεται δραµατικά έχοντας σο-
βαρό αντίκτυπο για την αποτελεσµατική φυ-
τοπροστασία ορισµένων καλλιεργειών και ι-
διαίτερα για τις επονοµαζόµενες µικρές καλ-
λιέργειες. Ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή γεωρ-
γία κινδυνεύει να καταστεί «ουραγός» των 
καταιγιστικών εξελίξεων της εποχής µας που 
θέλουν τις γονιδιακές τεχνολογίες να χρησι-
µοποιούνται για την ανάπτυξη φυτών µε ε-
πιθυµητά χαρακτηριστικά, η οποία απαιτού-
σε αρκετά χρόνια και χιλιάδες τυχαίες δια-
σταυρώσεις, και µπορεί πλέον να πραγµατο-
ποιηθεί σε ένα «κλάσµα» του χρόνου αυτού. 
Όλα τα παραπάνω µεταφέρονται ως βάρος 
στον αγρότη που καλείται να παράγει περισ-
σότερα, µε λιγότερα αγροεφόδια. Οι νέες ψη-
φιακές λύσεις που αναπτύσσουν πολλές ε-
ταιρείες του τοµέα των αγροχηµικών, έρχο-
νται να βοηθήσουν στην αποτελεσµατική και 
βιώσιµη διαχείριση των καλλιεργειών µε βά-
ση τη συλλογή και ανάλυση βάσεων ψηφια-
κών δεδοµένων στο χωράφι.  Ωστόσο για να 
µπορούν να υλοποιηθούν ψηφιακές λύσεις 
προϋποτίθεται ότι και οι αγρότες και οι σύµ-
βουλοι είναι καλά καταρτισµένοι στο χειρισµό 
τους και ότι οι λύσεις αυτές είναι προσαρµο-
σµένες στα γεωργικά δεδοµένα της Ελλάδας.

Η Syngenta αγωνίζεται να φέρει το δυναµικό των φυτών στη ζωή
Η Syngenta είναι µια από τις παγκοσµίως κορυφαίες εταιρείες 
µε περισσότερους από 28.000 εργαζόµενους σε πάνω από 90 
χώρες, αφιερωµένους στον σκοπό µας: Να φέρουµε το 
δυναµικό των φυτών στη ζωή.
Η Syngenta Hellas έχει 200 εργαζόµενους στις εξής 
δραστηριότητες: Φυτοπροστασία, Σπόροι Μεγάλης 
Καλλιέργειας, Σπόροι Κηπευτικών, προϊόντα ∆ηµόσιας Υγείας. 
Επίσης το εργοστάσιο Οινοφύτων µε νέες επενδύσεις 4 εκατ. 
ευρώ µέσα στην κρίση συνεχίζει την υποσκευασία και 
τυποποίηση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για 
περισσότερες από 70 χώρες.
Η στρατηγική της Syngenta έχει στο επίκεντρό της τον 
παραγωγό και βασίζεται στην ενοποίηση των τεχνολογιών, την 
καινοτοµία και την υπεραπόδοση σε ό,τι καταπιανόµαστε µέσα 
και έξω από το χωράφι.
Οι άνθρωποι της Syngenta Hellas αναγνωρίζονται διεθνώς για 

την οµαδικότητα, την επιδεξιότητα, το πάθος, την απόδοσή 
τους και αποτελούν µαζί µε τους συνεργάτες µας το 
µεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ, στα 30 χρόνια πα-
ρουσίας της στην ελληνική και διεθνή γε-
ωργική αγορά, αποτελεί σήµερα βασικό 
παράγοντα εφοδιασµού προϊόντων θρέ-
ψης, υψηλής ποιότητας, που ενσωµατώ-
νουν νεοτερισµούς και καινοτοµίες. 
Η εµπειρία και η γνώση του ανθρώπινου 
δυναµικού της, σε συνδυασµό µε τα και-
νοτόµα προϊόντα της, έχουν κατατάξει τη 
Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ ανάµεσα στις µεγα-
λύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για 
πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών της 
αγοράς, η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ απέκτησε ι-
διόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθµό Κορίν-
θου. Η επένδυση αυτή έδωσε τη δυνατότη-
τα στην εταιρεία να προσφέρει στους συ-
νεργάτες της ένα ολοκληρωµένο πακέτο λύ-
σεων στον τοµέα της λίπανσης.

Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των κε-
ντρικών δοµών της στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή µονά-
δα υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, µε τέσσερις 
γραµµές παραγωγής, δυναµικότητας 10.000 
τόνων ετησίως και παράλληλη στέγαση της 
διοίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία.

Κτιριακή επέκταση στον Ισθµό
Το αµέσως επόµενο επενδυτικό βήµα που 
είχε θέσει η εταιρεία, για το τέλος του 2019, 
ολοκληρώθηκε και είναι η κτιριακή επέ-
κταση στις εγκαταστάσεις στον Ισθµό της 
Κορίνθου µε δυνατότητα αποθήκευσης 
µεγαλύτερη των 30.000 τόνων και µε πα-
ράλληλη εγκατάσταση νέας γραµµής πα-
ραγωγής και ενσάκισης κοκκωδών λιπα-
σµάτων, διπλασιάζοντας έτσι την παραγω-
γική της δυνατότητα.
Η νέα δοµή στο εργοστάσιο της Κορίνθου έ-
χει εµβαδόν 6.000 τετραγωνικών µέτρων και 
διαθέτει αυτόνοµους αποθηκευτικούς χώ-
ρους, καθώς και έναν ανεξάρτητο χώρο συ-
σκευασίας, µε ηµερήσια δυναµικότητα εν-
σάκισης άνω των 600 τόνων. Παράλληλα ε-
πεκτάθηκαν οι υποδοµές αποθήκευσης ε-
τοίµων προϊόντων σε νέους χώρους, έτσι ώ-
στε να διευκολύνεται η διαχείριση αποθή-
κευσης και φόρτωσης.
 
Υδατοδιαλυτά λιπάσµατα
Μέσα στο 2019 υλοποιήθηκε το project Stampa, 
αποτέλεσµα της συνεργασίας της Φυτοθρε-

πτική ΑΒΕΕ µε την εταιρεία Stoller USA, που 
αποτελεί συνδυασµό της εξελιγµένης τεχνο-
λογίας Stoller και της τεχνογνωσίας και ε-
µπειρίας της Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ. Η ενσω-
µάτωση παραγόντων τεχνολογίας Stoller σε 
κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω της σειράς λιπα-
σµάτων Stampa, δίνει τη δυνατότητα να ε-
φαρµοστούν, µέσω της βασικής και επιφα-
νειακής λίπανσης, προϊόντα που επιδρούν ά-
µεσα στη φυσιολογία του φυτού. Το project 
STAMPA βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη µε στό-
χο την ορθολογική λίπανση των καλλιεργει-
ών µε την ορµονική ισορροπία των φυτών.
Πέραν της δραστηριοποίησής στην ελληνι-
κή αγορά, από το 1996 η Φυτοθρεπτική Α-
ΒΕΕ  µε ένα πλήρως οργανωµένο τµήµα, 
αναπτύσσεται δυναµικά και µε ιδιαίτερη ε-
πιτυχία στον τοµέα των εξαγωγών µε πα-
ρουσία σε τουλάχιστον 15 χώρες. 

Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα
Έτσι σήµερα, η εταιρεία διατηρεί συνεχή ε-
ξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκάνια, Ευ-
ρώπη, Βόρεια Αφρική, Κεντρική Αµερική 
όπως και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. 
Η προσέγγιση των αγορών του εξωτερι-
κού γίνεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
στρατηγική προοπτική.
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ εµπλουτίζει συνεχώς 
την γκάµα της µε νέα προϊόντα, µε γνώµονα 
την ανεύρεση καινοτόµων λύσεων που µπο-
ρούν να δώσουν αποτελεσµατικές απαντή-
σεις στα προβλήµατα της σύγχρονης γεωργί-

ας. Η εταιρεία επενδύει στην πολύπλευρη ε-
παφή µε την παραγωγική αγροτική δραστη-
ριότητα που αφορά τόσο στον Έλληνα παρα-
γωγό και τον γεωπόνο τεχνικό σύµβουλο ό-
σο και στην ακαδηµαϊκή ερευνητική δραστη-
ριότητα. Για την εταιρεία Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 
η εµπορική σχέση µε τους χρήστες των προ-
ϊόντων της είναι απλά η αρχή για µια βαθύτε-
ρη σχέση συνεργασίας µε συνεχή ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας. Όπως χαρακτηριτικά σηµειώ-
νουν οι άνθρωποί της, η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 
ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία, έχοντας ε-
µπιστοσύνη στο δυναµικό της, στην ελληνική 
γεωργία και στους συνεργάτες της και πιστεύ-
οντας πάντα ότι... «η θρέψη είναι η λύση».

Τριάντα χρόνια εµπειρίας στη γεωργία 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Περίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης

Stand
09

■■■
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 
εµπλουτίζει συνεχώς την 
γκάµα της µε νέα προϊόντα, µε 
γνώµονα την ανεύρεση 
καινοτόµων λύσεων
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Ολοκληρωµένες λύσεις για τον σύγχρονο αγρότη 
BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η BASF 
Ελλάς ΑΒΕΕ θα παρουσιάσει στο Περί-
πτερό της στο χώρο της Agrotica το και-
νοτόµο ψηφιακό εργαλείο xarvio™ 
SCOUTING. Με τη λήψη φωτογραφιών 
από το smartphone ή το tablet, ο χρή-
στης του εργαλείου xarvio™ SCOUTING 
αναγνωρίζει στο χωράφι του ζιζάνια, έ-
ντοµα και ασθένειες. 
Πρόκειται για µία δωρεάν υπηρεσία της 
BASF, έναν πολύτιµο βοηθό στην τσέ-
πη τόσο του γεωπόνου, όσο και του πα-
ραγωγού, που του επιτρέπει να καλλι-
εργεί µε πιο αποτελεσµατικό και βιώ-
σιµο τρόπο την εκµετάλλευσή του. Τα 
προϊόντα xarvio™ SCOUTING χρησιµο-
ποιούνται από αγρότες σε περισσότε-
ρες από 100 χώρες παγκοσµίως.

Περίπτερο
08 

BASF θα προβάλει τις ολοκληρωµένες 
και συνδυαστικές λύσεις, οι οποίες 
καλύπτουν τις ανάγκες του 
παραγωγού, από το σπόρο έως και 
τη συγκοµιδή. 

Ολιστική προσέγγιση 
σε ελιά και βαµβάκι
«Στη φετινή Agrotica, θα δώσουµε 
ιδιαίτερη έµφαση στην ελιά και τη 
σηµαντική προσπάθεια που έχουµε 
αναλάβει τα τελευταία χρόνια για µία 
ολιστική προσέγγιση της 
ελαιοκαλλιέργειας,» δήλωσε ο Βασίλης 
Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. «Πιο 
συγκεκριµένα, θα παρουσιάσουµε 
τους πρότυπους ελαιώνες, τη νέα µας 
πρωτοβουλία που αναλάβαµε σε 
συνεργασία µε τις εταιρείες Haifa, 
Netafim, Gaia Epixeirein και Pieralisi 
και µε την υποστήριξη των ∆ΟΕΠΕΛ, 
ΠΕΜΕΤΕ, Ε∆ΟΕ, ΣΕΒΙΤΕΛ και Νέα 
Γεωργία για τη Νέα Γενιά,
µε στόχο την ανάδειξη των καλών 
καλλιεργητικών πρακτικών, που 
οδηγούν σε µία σταθερή και ποιοτική 
παραγωγή καρπού και ελαιόλαδου» 
τόνισε ο κ. Γούναρης. Επιπλέον, η 
BASF θα παρουσιάσει το πρόγραµµα 
πιστοποίησης παραγωγής βαµβακιού 

µε βιώσιµες γεωργικές πρακτικές, µε 
την ονοµασία Certified Sustainable 
FiberMax® (CSF). Με την ευκαιρία της 
συµπλήρωσης 5 ετών από την έναρξη 
του προγράµµατος CSF, η BASF θα 
διοργανώσει το Σάββατο, 1η 
Φεβρουαρίου, και ώρα 13.30 µ.µ., στο 
περίπτερο της µια ενηµερωτική 
εκδήλωση για το CSF και τα 

Το νέο ενισχυµένο χαρτοφυλάκιο του 
τµήµατος Agricultural Solutions, 
πρωτοβουλίες αειφορικής γεωργίας 
και ψηφιακές υπηρεσίες θα 
παρουσιάσει η BASF στη µεγαλύτερη 
έκθεση αγροτικού κλάδου Agrotica 
2020, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της, 
από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 
Φεβρουαρίου 2020, στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Στο Περίπτερο 8, Stand 30 & 30a, η 

µελλοντικά σχέδια ανάπτυξης. Μεταξύ 
των οµιλητών θα είναι ο Andrew 
Beadle, Επικεφαλής Αειφορίας της 
BASF Agricultural Solutions, ο Roian 
Atwood, Senior Director, Global 
Sustainable Business, Wrangler & Lee 
Jeans, και η Suzanne Barratt, 
Communication Manager στο Τµήµα 
Σπόρων, BASF Agricultural Solutions.

St. 30 
& 30a

Ψηφιακές υπηρεσίες στο δρόµο 
της αειφορικής γεωργίας
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«Προωθεί την κυκλική οικονοµία, ορίζει 
ενιαίους όρους κυκλοφορίας όλων των 
κατηγοριών των προϊόντων λίπανσης που 
κυκλοφορούν στην αγορά σήµερα, εισά-
γει το σήµα CE και καθορίζει νέες διαδι-
κασίες πιστοποίησης των προϊόντων λί-
πανσης ο Νέος Κανονισµός» σύµφωνα µε 
τη Γενική ∆ιευθύντρια του Συνδέσµου Πα-
ραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), 
Φωτεινή Γιαννακοπούλου. Όµως, παρά το 
γεγονός ότι ο κλάδος έχει τα αντανακλα-
στικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του, εντούτοις οι συνθήκες καθυστέρησης 
που δηµιουργούνται για την εφαρµογή του 
δηµιουργούν έντονο προβληµατισµό.

Τι φέρνει ο νέος Κοινοτικός 
Κανονισµός για τα λιπάσµατα;
Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός των Λι-
πασµάτων (1009/2019), αλλάζοντας τόσο 
τη φιλοσοφία όσο και τις διαδικασίες κυ-
κλοφορίας των προϊόντων λίπανσης, δη-
µοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2019, µε µετα-
βατική περίοδο 3 χρόνια. Ο Νέος Ευρωπα-
ϊκός Κανονισµός των Λιπασµάτων προω-
θεί την κυκλική οικονοµία, ορίζει ενιαίους 
όρους κυκλοφορίας όλων των κατηγορι-
ών των προϊόντων λίπανσης που κυκλο-

φορούν στην αγορά σήµερα, εισάγει το σή-
µα CE και καθορίζει νέες διαδικασίες πι-
στοποίησης των προϊόντων λίπανσης. 
Ωστόσο 6 µήνες µετά εντοπίζονται σοβα-
ρές καθυστερήσεις στην προετοιµασία 
των διοικητικών δοµών από τα κράτη µέ-
λη, ενώ οι αναµενόµενες διευκρινίσεις 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα 
απλουστεύουν τις διαδικασίες κυκλοφο-
ρίας ειδικά των λιπασµάτων που έχουν 
αποδείξει την αγρονοµική τους αξία και 
κυκλοφορούσαν ελεύθερα σήµερα (Λι-
πάσµατα ΕΚ Καν. 2003/2003), δεν έχουν 
δηµοσιευτεί. Αποτέλεσµα όλων αυτών 
είναι να επιβραδύνεται η προετοιµασία 
και η µετάβαση των εταιρειών στο νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο, προκαλώντας αβε-
βαιότητα και ανησυχία στον κλάδο των 
λιπασµάτων, όχι µόνο στη χώρα µας, αλ-
λά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας 
από την αρχή ότι η εφαρµογή του Νέου Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισµού µπορεί να επιφέ-
ρει δυσκολίες στη λειτουργία των τοπικών 
επιχειρήσεων και να αυξήσει το κόστος των 
λιπασµάτων, προέβλεψε η εφαρµογή του 
Kανονισµού να είναι προαιρετική, δίνοντας 
την επιλογή στον παραγωγό λιπασµάτων 

να µην ακολουθήσει τις διαδικασίες πιστο-
ποίησης του νέου Kανονισµού, αλλά να δι-
ανέµει τα προϊόντα του µε βάση την εθνι-
κή νοµοθεσία, χωρίς το σήµα CE.  
Ωστόσο δυστυχώς στη χώρα µας δεν έ-
χει ακόµη προετοιµαστεί το εθνικό νο-
µοθετικό πλαίσιο, που θα εξασφαλίσει την 
κυκλοφορία των εθνικών λιπασµάτων, 
παράλληλα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονι-
σµό. Παρόλο που ο κλάδος των λιπασµά-
των έχει τα αντανακλαστικά, την εµπει-
ρία και τη γνώση να ανταποκριθεί στις α-
παιτήσεις του νέου Kανονισµού, οι συν-

Νέα αντίληψη στον κλάδο των λιπασµάτων    
θα φέρει, όταν εφαρµοστεί, ο Νέος Κανονισµός

θήκες που διαµορφώνονται δηµιουργούν 
έντονο προβληµατισµό. 

Πώς επηρεάζει την παραγωγική 
διαδικασία στον πρωτογενή 
τοµέα η αυστηροποίηση των 
κανόνων ως προς τη χρήση 
χηµικών λιπασµάτων;
Σε έναν κόσµο που µεταβάλλεται συνεχώς, 
η γεωργία καλείται να ισορροπήσει ανάµε-
σα στην παραγωγή ασφαλών, θρεπτικών 
και υψηλής ποιότητας τροφίµων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος και ειδικό-
τερα των αγρο-οικοσυστηµάτων. Ο οδικός 
χάρτης της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ 
προωθεί τη µετάβασή της ΕΕ σε µια κλιµα-
τικά ουδέτερη ήπειρο και προβλέπει για τη 
γεωργία συγκεκριµένες δράσεις που απευ-
θύνονται κυρίως σε χώρες υψηλών εισρο-
ών. Ωστόσο στη χώρα µας οι συνθήκες δι-
αφοροποιούνται. Η δεκαετής οικονοµική 
κρίση είχε ως αποτέλεσµα τη συστηµατική 
µείωση της χρήσης λιπασµάτων, που ήταν 
δυσανάλογα µεγάλη και έχει εγείρει σοβα-
ρές ανησυχίες για τις συνέπειες που µπο-
ρεί να επιφέρει στην ποσότητα και την ποι-
ότητα της αγροτικής παραγωγής και των 
τροφίµων, καθώς και στη γονιµότητα των 
ελληνικών εδαφών. Συνεπώς στο πλαίσιο 
της αειφορικής και πράσινης ανάπτυξης εί-
ναι αναγκαίο να διαµορφωθούν εκείνες οι 
πολιτικές και οι στρατηγικές που θα λαµ-
βάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελ-
ληνικής γεωργίας και θα προάγουν  την πα-
ραγωγικότητα των εδαφικών συστηµάτων. 

Πόσο ανταποδοτικές είναι κατά τη 
γνώµη σας οι νέες τεχνολογίες 
στα προϊόντα θρέψης;
Οι νέες τεχνολογίες, οι ψηφιακές εφαρ-
µογές, η χρήση των ψηφιακών δεδοµέ-
νων και τα «έξυπνα» συστήµατα αποτε-
λούν σηµαντικά εργαλεία που ενσωµα-
τώνονται όλο και περισσότερο στα προϊ-
όντα θρέψης. Μπορεί µεν όλα αυτά τα ερ-
γαλεία να είναι εντυπωσιακά, αλλά για να 
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προ-
σφέρουν απαιτούν συγκεκριµένες δεξιό-
τητες και βαθιά γνώση των αρχών της ορ-
θολογικής λίπανσης, των τοπικών εδαφο-
κλιµατικών χαρακτηριστικών και των σχέ-
σεων αλληλεπίδρασης των θρεπτικών στοι-
χείων στο σύστηµα έδαφος- φυτό. Συνε-
πώς η επένδυση στην τεχνολογία από µό-
νη της δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδευτεί 
από γνώση, νέα αντίληψη και συγκεκρι-
µένους τρόπους εφαρµογής για να αυξη-
θεί η αξία της αγροτικής παραγωγής. 

■■■
ΓΝΩΣΗ
Η επένδυση στην τεχνολογία 
από µόνη της δεν αρκεί. Πρέπει 
να συνοδευτεί από γνώση, νέα 
αντίληψη και συγκεκριµένους 
τρόπους εφαρµογής 
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Η Corteva Agriscience™, εταιρεία µε 
περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους 
και ενεργό παρουσία σε 130 χώρες, 
δηµιουργήθηκε από τη συγχώνευση 
3 διεθνών εταιρειών, κολοσσών στην 
κατηγορία των αγροεφοδίων: Dow 
Agrosciences, DuPont Crop Protection 
και DuPont Pioneer. Η εταιρεία έκανε 
την εµφάνισή της στην ελληνική αγορά 
το 2018 µε στόχο την παροχή 
ολοκληρωµένων λύσεων σε κάθε 
παραγωγό διαθέτοντας ένα µοναδικό 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Οι λύσεις της 
Corteva ξεκινάνε από τους κορυφαίους 
σπόρους PIONEER®, τα προϊόντα 

φυτοπροστασίας και θρέψης και 
συνεχίζουν σε πιο καινοτόµες 
υπηρεσίες ψηφιακής γεωργίας. 
Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της 
Corteva καλύπτει πλήρως τις αροτραίες 
καλλιέργειες (καλαµπόκι, βαµβάκι, 
σιτάρι, ηλίανθος, ελαιοκράµβη κ.λπ), τις 
πολυετείς (δενδρώδεις, ελιά, αµπέλι) 
και τα κηπευτικά. Με την Corteva, κάθε 
παραγωγός ανεξαρτήτως του µεγέθους 
του και κάθε επαγγελµατίας στον τοµέα 
της γεωργίας, έχει δίπλα του έναν 
κορυφαίο σύµµαχο που του παρέχει 
ανά πάσα στιγµή καθοδήγηση και 
υποστήριξη. 
Για την Corteva Agriscience™ η 
καινοτοµία δεν είναι απλά µια λέξη. 
Είναι τρόπος σκέψης και αναπόσπαστο 
κοµµάτι της φιλοσοφίας και της 
εξέλιξής της. Με βάση την καινοτοµία 
και την έρευνα δηµιουργεί 
ολοκληρωµένες λύσεις που 
προσφέρουν νέα προϊόντα στους 
Έλληνες παραγωγούς. Με δεδοµένη 
την πληθυσµιακή αύξηση στα 3 δις τα 

επόµενα 30 χρόνια, παρέχει λύσεις που 
οδηγούν στην παραγωγή υγιεινών και 
ασφαλών αγροτικών προϊόντων µε 
παράλληλο προσανατολισµό στην 
ποσοτική αύξηση και ποιοτική βελτίωση 
της αγροτικής παραγωγής. Βασικό 
κίνητρο η κάλυψη των πληθυσµιακών 
διατροφικών αναγκών και η διαρκής 
στήριξη των παραγωγών µε την 
παροχή καλύτερων σπόρων, 
αποτελεσµατικότερης φυτοπροστασίας 
και θρέψης των φυτών και, φυσικά, 
κορυφαία τεχνική υποστήριξη. 

Νέες ψηφιακές λύσεις
Παράλληλα η εταιρεία προχωρά στην 
υλοποίηση νέων ψηφιακών λύσεων για 
την αποτελεσµατική και βιώσιµη 
διαχείριση των καλλιεργειών µε βάση 
τη συλλογή και ανάλυση βάσεων 
ψηφιακών δεδοµένων στο χωράφι. 
Στα πλαίσια αυτά η υλοποιεί σειρά 
προγραµµάτων για την 
αποτελεσµατικότερη θρέψη, άρδευση 
και φυτοπροστασία σε βαµβάκι, 

καλαµπόκι, βιοµηχανική τοµάτα κ.ά. 
Με γνώµονα τη στήριξη καινοτόµων 
προτάσεων για τη γεωργία 
πραγµατοποίησε, παρουσία 180 
επαγγελµατιών από νεοφυείς 
επιχειρήσεις, ερευνητές και 
δηµοσιογράφους, τα 1st Agritech 
Challenge Awards όπου και βράβευσε 
µε σηµαντικά χρηµατικά έπαθλα τις 3 
καλύτερες προτάσεις. Επιπλέον στα 
πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης υλοποιεί µια νέα πρωτοβουλία 
µε την ονοµασία LifeScore™. Στόχος η 
ευαισθητοποίηση και η προσφορά όλων 
µας στην επισιτιστική ανασφάλεια και τη 
µείωση της σπατάλης τροφίµων. Η 
υλοποίηση του LifeScore περιλαµβάνει 
µια σειρά δράσεων µε τη συνεργασία 
και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών 
και µε συµµάχους αναγνωρισµένα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ΜΚΟ. 

TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow 

AgroSciences, DuPont or Pioneer and their 

affiliated companies or their respective owners

Μαζί για τις προκλήσεις του αύριο
Corteva Agriscience TM

Περίπτερο
01 

Stand
04

■■■
1st AGRITECH 
CHALLENGE AWARDS
H Corteva Agriscience™ 
βράβευσε τις τρεις 
καλύτερες προτάσεις µε 
γνώµονα την στήριξη 
καινοτόµων προτάσεων 
για τη γεωργία

68-107_eisroes.indd   76 22/01/2020   01:13



ΕΦΟ∆ΙΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ // 77

68-107_eisroes.indd   77 22/01/2020   01:13



78 // ΕΦΟ∆ΙΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ

Έπειτα από 18 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε 
το 2001), η EuroChem µεγάλωσε και 
συγκαταλέγεται πλέον στις πέντε 
µεγαλύτερες δυνάµεις της 
βιοµηχανίας των λιπασµάτων αλλά και 
στις ελάχιστες εταιρείες οι οποίες 
παράγουν και τα τρία βασικά 
συστατικά των λιπασµάτων (άζωτο, 
φώσφορο και κάλιο). Συγκεκριµένα 
όσον αφορά το κάλιο, το 2018 
ξεκίνησε η παραγωγή σε ένα ορυχείο 
στη Ρωσία και προγραµµατίζεται η 
λειτουργία ενός ακόµα το 2020. 
Η είσοδος της EuroChem στις πέντε 
µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, 
επιτεύχθηκε µέσω της δηµιουργίας 
ορυχείων, εργοστασίων αλλά και 
µέσω της αγοράς κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Σήµερα, στη 
EuroChem εργάζονται πάνω από 
26.300 άνθρωποι σε περισσότερες 
από 25 χώρες. Μεγάλο πλεονέκτηµα 
αποτελεί η ιδία παραγωγή και 

επάρκεια πρώτων υλών, η οποία 
εξασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα 
των τελικών προϊόντων καθώς και την 
αντίστοιχη ευελιξία σε τυχόν 
µεταβολές στη ζήτηση της αγοράς, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους 
συνεργάτες να νιώθουν τη 
µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 
Η γρήγορη ανάπτυξη της EuroChem 
και η αναγνώρισή της ανάµεσα στους 
ηγέτες της αγοράς, δεν έχει µειώσει 
στο ελάχιστο τις φιλοδοξίες της. 
Οδηγούµενη από την αποστολή της για 
υψηλότερη ποιότητα ζωής στον 
ραγδαία αναπτυσσόµενο πληθυσµό του 
πλανήτη, θέλει να γίνει η ασφαλέστερη, 
ποιοτικότερη και ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη εταιρεία λιπασµάτων 
στον κόσµο µέχρι το 2025.

Back to basics, η νέα 
στρατηγική του Οµίλου
Το 2020 θα είναι, όπως όλα δείχνουν, 
η χρονιά κατά την οποία θα 
υλοποιηθεί η νέα στρατηγική του 
µητρικού οµίλου, η οποία θα 
µπορούσε να συµπυκνωθεί στη 
φράση «Βack to basics». Μία πρώτη 
γεύση είχε δώσει προ λίγων µηνών σε 
συνέντευξή του ο νέος διευθύνων 

σύµβουλος της EuroChem, Petter 
Ostbo, τονίζοντας ότι το γκρουπ θα 
δώσει εφεξής µεγαλύτερη έµφαση στα  
απλούστερα «παραδοσιακά» 
λιπάσµατα, βάζοντας για την ώρα σε 
δεύτερο πλάνο τα απολύτως 
εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης 
(super specialties), όπως τους 
βιοδιεγέρτες, η αγορά των οποίων, αν 
και ιδιαίτερα κερδοφόρα, είναι πολύ 
µικρή από άποψη όγκων.
Η EuroChem συνεχίζει να επενδύει 
στην έρευνα και ανάπτυξη, µε 
απώτερο στόχο την παραγωγή 
καινοτόµων λιπασµάτων, τα οποία να 
έχουν παράλληλα το ελάχιστο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Στην 
κατεύθυνση αυτή δηµιουργήθηκε από 
το τεχνικό τµήµα της εταιρείας ο νέος 
παρεµποδιστής ουρεάσης UTEC 
Liquid Plus, ο οποίος περιέχεται στα 
UTEC40 & UTEC46 και πέρα από τα 
πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στον 
παραγωγό, περιέχει φιλικούς προς το 
περιβάλλον διαλύτες.

Στο Top5 της παγκόσµιας 
βιοµηχανίας λιπασµάτων

EUROCHEM
Περίπτερο

08 
Όροφος

Stand
07

■■■
UTEC Liquid Plus
Ο νέος παρεµποδιστής 
ουρεάσης που περιέχεται 
στα UTEC40 & UTEC46 
προσφέρει πολλαπλά 
οφέλη στον παραγωγό και 
περιέχει φιλικούς προς το 
περιβάλλον διαλύτες

Πολλές λύσεις για την 
ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, η EuroChem Ελλάς, 
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο µε ένα εξαιρετικά γεµάτο 
πορτφόλιο προϊόντων, το οποίο 
περιλαµβάνει από τις 
παραδοσιακά πολύτιµες λύσεις 
στη φαρέτρα του παραγωγού, 
ENTEC, UTEC, Nitrophoska, έως 
τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα 
Nitrophoska solub & Aqualis 
καθώς επίσης και τους 
αναγνωρισµένους βιοδιεγέρτες 
Crenel (Soilfit & Topvital). 

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να 
προστεθεί ένα νέο προϊόν το 
StimulUS. Πρόκειται για την 
τελευταία και πιο «φρέσκια» 
πρόταση της εταιρείας στο πεδίο 
της επιφανειακής αζωτούχου 
λίπανσης, µια ουρία 
εµπλουτισµένη µε θείο η οποία 
απευθύνεται τόσο στις µεγάλες 
εκτατικές καλλιέργειες (σιτηρά, 
βαµβάκι, ρύζι) όσο και στους 
ελαιοπαραγωγούς, στα κηπευτικά 
και άλλες καλλιέργειες. Η διάθεσή 
του έχει ήδη ξεκινήσει στην 
ελληνική αγορά και η προώθησή 
του στα καταστήµατα γεωργικών 
εφοδίων θα ενταθεί το αµέσως 
επόµενο διάστηµα.
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Η FMC µεταφέρει την τεχνολογία 
τυποποίησης των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην παρασκευή 
εξειδικευµένων σκευασµάτων θρέψης 
και λανσάρει στην ελληνική αγορά µια 
νέα σειρά προϊόντων τα οποία 
ενσωµατώνουν την τεχνολογία ADS 
(Advanced Delivery System).
Τα εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης της 
FMC προσφέρουν λύσεις που 
χαρακτηρίζονται από:
 την ποιότητα των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή 
τους
 τη βαθιά γνώση της επίδρασης των 
θρεπτικών στοιχείων στη φυσιολογία 
των φυτών
 τη µελέτη των ιδιοτήτων κάθε 
θρεπτικού στοιχείου όσον αφορά στη 
µετακίνηση και διαθεσιµότητά του επί 
και εντός του φυτού
 την ισορροπηµένη αναλογία των 
θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται 
σ’ αυτά
 την τυποποίησή τους.
Η καινοτοµία των διατροφικών 
προϊόντων της FMC έγκειται στο 
γεγονός ότι δεν πρόκειται για µια απλή 
ανάµειξη πρώτων υλών. 
Παρασκευάζονται κάτω από απολύτως 
ελεγχόµενες διαδικασίες στις οποίες 
λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος δράσης και 
το δυναµικό απορρόφησης κάθε µιας 
από τις πρώτες ύλες που 
χρησιµοποιούνται. Ταυτόχρονα, 
ενσωµατώνουν όλες εκείνες τις 

βοηθητικές ουσίες που θα βοηθήσουν 
το κάθε θρεπτικό στοιχείο να 
απορροφηθεί πλήρως και να 
µετακινηθεί στα σηµεία εκείνα που το 
φυτό το χρειάζεται.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κάθε προϊόν 
να εξατοµικεύεται όσον αφορά στο 
σχεδιασµό και την παρασκευή του µε 
γνώµονα τις ανάγκες του φυτού σε 
κάθε φαινολογικό στάδιο ανάπτυξης και 
τις αντίστοιχες ιδιότητες του κάθε 
θρεπτικού στοιχείου (ταχύτητα ή 
ευκολία απορρόφησής του, ευκολία ή 
δυσκολία κίνησης του µέσα στο φυτό 
κ.λπ.).
Να σηµειώσουµε ότι παράλληλα µε τα 
εξειδικευµένα διατροφικά προϊόντα 

τεχνολογίας ADS, η FMC ενισχύει τη 
γκάµα προϊόντων της µε σκευάσµατα 
διαχείρισης της αβιοτικής καταπόνησης 
των φυτών. Έτσι, περιλαµβάνει στο 
χαρτοφυλάκιο της τα προϊόντα 
Seamaxx®biostimulant, Seamac® Pro 
biostimulant και Accudo®biostimulant.

Τα πλεονεκτήµατα 
της τεχνολογίας ADS
 Εξασφαλίζει τη βέλτιστη κάλυψη του 
φύλλου αυξάνοντας την επιφάνεια 
επαφής
 Επιτυγχάνει ταχύτερη διείσδυση στην 
φυλλική επιφάνεια
 Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα

 Μεγαλύτερη εκλεκτικότητα
 Καλύτερη συνδυαστικότητα στο 
ψεκαστικό βυτίο.
Χάρη στην τεχνολογία ADS, κάθε 
θρεπτικό στοιχείο απορροφάται 
γρήγορα και µεταφέρεται µε ευκολία 
στον τελικό προορισµό του. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια το φυτό να 
δαπανά τη λιγότερη δυνατή ενέργεια 
για την αξιοποίησή του, γεγονός που 
επιδρά θετικά στην ποιότητα και 
ποσότητα της παραγωγής. 
Η νέα σειρά διατροφικών προϊόντων 
τεχνολογίας ADS αποτελεί ένα ακόµα 
βήµα προς την προσπάθεια που 
καταβάλλει η εταιρεία για ανάπτυξη 
νεών, καινοτόµων λύσεων προς 
όφελος του Έλληνα παραγωγού.

Η σειρά των προϊόντων 
που βασίζονται στην τεχνολογία ADS
Η σειρά των εξειδικευµένων 
διατροφικών προϊόντων που διατίθενται 
αυτήν τη στιγµή στην ελληνική αγορά 
και βασίζονται στην τεχνολογία ADS 
είναι:
Bo-La® nutrient: Υγρό µείγµα Βορίου 
(150 γρ./λίτρο) και Μολυβδαινίου (7,5 
γρ./λίτρο) µε πλήρως ισορροπηµένη 
αναλογία µεταξύ των θρεπτικών 
συστατικών.
Hi-PhosTM nutrient: Πυκνό διάλυµα 
Φωσφόρου (P2O5 440 γρ./λίτρο), µε 
Κάλιο (K2O 74 γρ./λίτρο ) και Μαγνήσιο 
(MgO 80 γρ./λίτρο).
VercalTM nutrient: Υδατοδιαλυτό 
οξείδιο Ασβεστίου µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε Ασβεστιο (150 γρ./
λίτρο)
Boron 15 nutrient: υγρό 
υδατοδιαλυτό σκεύασµα υψηλής 
συγκέντρωσης σε Βόριο (150 γρ./λίτρο)
Η γκάµα θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε 
νέα σκευάσµατα που θα καλύπτουν 
σχεδόν όλες τις εξειδικευµένες 
διατροφικές ανάγκες κάθε 
καλλιέργειας.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ

Η FMC πρωτοπορεί  
και στα προϊόντα 
εξειδικευµένης θρέψης 

Η χρήση των υπαρχόντων σκευασµάτων στα κρίσιµα φαινολογικά στάδια 
ανάπτυξης του φυτού είναι ουσιώδους σηµασίας καθώς θα βοηθήσει
στην θρεπτική κάλυψη των αναγκών του φυτού και την οµαλή εξέλιξη
της καλλιέργειας. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα:

Περίπτερο
01 

Ισόγειο

Stand
06

■■■
ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ
Εκτός από την τεχνολογία 
ADS, η FMC ενισχύει την 
γκάµα της µε σκευάσµατα 
διαχείρισης της αβιοτικής 
καταπόνησης των φυτών 
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Με ολοκληρωµένες 
προτάσεις στη 
φετινή Agrotica
Η ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ  
θα συµµετάσχει στην 28η ∆ιεθνή 
Έκθεση Agrotica 2020. Οι 
επισκέπτες του Περιπτέρου της 
εταιρείας θα έχουν τη δυνατότητα 
να ενηµερωθούν από τους 
έµπειρους γεωπόνους της για τα 
νέα προϊόντα, φυτοπροστασίας, 
θρέψης  και  σπόρων, όπως και για 
τις ολοκληρωµένες προτάσεις για 
τις καλλιέργειες που τους 
ενδιαφέρουν. Η εταιρεία περιµένει 
τους επισκέπτες της στο Περίπτερο 
8 (1ος  Όροφος), Stand 2.

Περίπτερο
08 

Stand
02

«Έφθασε η στιγµή να γίνουν ουσιαστικές επεµ-
βάσεις που θα ανακόψουν τη µείωση της ερ-
γαλειοθήκης των φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων» σύµφωνα µε τη Γενική ∆ιευθύντρια του 
ΕΣΥΦ, Φραντζέσκα Υδραίου, που επισηµαίνει 
τον σοβαρό κίνδυνο βιωσιµότητας που αντιµε-
τωπίζουν αρκετές καλλιέργειες.

Πόσο δυσκολεύουν την αποτελεσµατι-
κή καλλιεργητική φροντίδα οι όλο και 
µεγαλύτεροι περιορισµοί στη χρήση 
προϊόντων φυτοπροστασίας;
Η µείωση της εργαλειοθήκης των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων (φ/π) θα έχει σοβα-
ρό αντίκτυπο για την αποτελεσµατική φυτο-
προστασία ορισµένων καλλιεργειών και ιδι-
αίτερα για τις επονοµαζόµενες µικρές καλλι-
έργειες (minor uses). Οι όλο και λιγότερες ε-
πιλογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα 
οδηγήσουν σε τρόπους αντιµετώπισης των ε-
πιβλαβών οργανισµών χωρίς µεγάλη ποικι-
λοµορφία, δηµιουργώντας σοβαρότατα προ-
βλήµατα διαχείρισης ανθεκτικότητας. Οι συ-
νέπειες θα είναι η µείωση των αποδόσεων των 
καλλιεργειών και ενδεχοµένως και η ποιοτι-
κή υποβάθµιση των παραγόµενων αγροτικών 
προϊόντων. Για ορισµένες καλλιέργειες η οι-
κονοµική βιωσιµότητά τους µπορεί να κατα-
στεί µη εφικτή ή ακόµα και να εγκαταλειφθούν.
Η προσοχή µας είναι πάντοτε στραµµένη στις 
εξελίξεις σε επίπεδο της Ε.Ε. και παρακολου-
θούµε µε µεγάλη ανησυχία τη διαρκώς αυ-
ξανόµενη τάση απόσυρσης δραστικών ουσι-
ών. Πιστεύουµε ότι έφτασε η στιγµή να γίνουν 
ουσιαστικές παρεµβάσεις από πλευράς τόσο 
της επιστηµονικής κοινότητας, που κατέχει τη 
ουσιαστική γνώση, όσο και των κρατών - µε-
λών ένα σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας 
των οποίων στηρίζεται στη γεωργία και στις 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων εντός και ε-
κτός της Ε.Ε. Η υφιστάµενη κατάσταση απαι-
τεί καινοτόµες λύσεις στα φυτοπροστατευτι-
κά προϊόντα που έχουν ως βάση τη χηµεία, 
αλλά και τη συνδυαστική λύση των βιοδρα-
στικών/βιολογικών προϊόντων, την υλοποί-
ηση εφαρµογών ακριβείας και τη χρήση και-
νοτόµου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Σε τι βαθµό δύνανται να αντισταθµί-
σουν το έλλειµµα δραστικών οι ψηφι-
ακές λύσεις και οι εφαρµογές της ευ-
φυούς γεωργίας;
Οι ψηφιακές λύσεις και οι εφαρµογές ευφυούς 
γεωργίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
επιλογή του κατάλληλου φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και λαµβάνουν υπόψη την τοποθε-
σία, το σύστηµα καλλιέργειας, την ενδελεχή ταυ-
τοποίηση των προβληµάτων φυτοπροστασίας 

καθώς και τα οικονοµικά δεδοµένα. Ωστόσο για 
να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε ψηφιακές 
λύσεις, προϋποτίθεται ότι και οι αγρότες και οι 
γεωργικοί σύµβουλοι είναι καλά καταρτισµέ-
νοι στο χειρισµό τους και ότι οι λύσεις αυτές εί-
ναι προσαρµοσµένες στα γεωργικά δεδοµένα 
της Ελλάδας (µικρός και κατακερµατισµένος 
κλήρος). Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχουν ε-
γκατεστηµένα συστήµατα παρακολούθησης µε-
ταβολών στον αγρό (τηλεπισκόπηση) για τον ά-
µεσο προσδιορισµό των προβληµάτων µέσα 
από συνεχή δεδοµένα.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η σω-

στή εφαρµογή της ψηφιακής γεωργίας βελ-
τιώνει τα προγράµµατα φυτοπροστασίας και 
την αποτελεσµατική καταπολέµηση επιβλα-
βών οργανισµών στις καλλιέργειες, προσφέ-
ροντας ταχύτητα αντίδρασης, µείωση κόστους 
παραγωγής και ανταποκρίνεται στις σύγχρο-
νες νοµοθετικές απαιτήσεις.

Πόσο µπορούν να συνδυαστούν τελι-
κά επισιτιστική επάρκεια, φθηνά τρό-
φιµα και αειφόρος γεωργία; 
Οι αγροδιατροφικές προκλήσεις του σήµερα 
και του µέλλοντος είναι πολλές. Η χρήση λιγό-
τερων φυσικών πόρων και εισροών για την 
παραγωγή επαρκών, ποιοτικών, γευστικών και 
οικονοµικά προσιτών αγροτικών προϊόντων, 
η αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµέ-
νων που ζηµιώνουν τις καλλιέργειες, η επέν-
δυση σε νέες τεχνολογίες είναι µερικά από τα 
ζητήµατα που βρίσκονται στο προσκήνιο και 
θα κυριαρχήσουν τα επόµενα χρόνια. Για όλα 
αυτά καλούνται οι αγρότες και όλοι οι εµπλε-
κόµενοι µε τον αγροτικό κλάδο να συνεργα-
στούν και δουλέψουν µαζί µε βιώσιµο τρόπο.

Επιστήµονες και πολιτικοί
κρατούν το κλειδί για τη φυτοπροστασία

■■■
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Για ορισµένες καλλιέργειες 
η οικονοµική βιωσιµότητά 
τους µπορεί να καταστεί µη 
εφικτή ή ακόµα και να 
εγκαταλειφθούν

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ
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Η εταιρεία TEOFERT έχει κατακτήσει µία 
ιδιαίτερη θέση στο χώρο των λιπασµά-
των, καθώς διακρίνεται για τις εξειδικευ-
µένες και πρωτοπόρες λύσεις λίπανσης 
που διαθέτει. Είναι η µοναδική ελληνική 
εταιρεία, η οποία έχει κατορθώσει και 
διαθέτει τις πιο σύγχρονες και αποτελε-
σµατικές τεχνολογίες στο χώρο των λι-
πασµάτων. Οι αποκλειστικές συνεργασί-

ες της µε τους κορυφαίους και τεχνολο-
γικά προηγµένους οίκους στον τοµέα της 
λίπανσης και θρέψης των φυτών (SKW- 
Piesteritz, Verdesian, Κimitec κ.ά.) οδη-

γούν στη µεταφορά τεχνογνωσίας στην 
Ελλάδα και την ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων. Συγκεκριµένα, διαθέτει έξι διαφο-
ρετικές τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν 
τα κοκκώδη και υγρά προϊόντα της. 

∆ρ. Χαριτίνη Κοντοπούλου 
Υπεύθυνη Μarketing 

& Aνάπτυξης προϊόντων

Με τη δύναµη της τεχνολογίας 
TEOFERT AE

Περίπτερο
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Τεχνολογία Αlzon neo-N: ∆ιπλή Παρεµπόδιση Αζώτου
Παγκόσµια καινοτοµία της SKW-Piesteritz, µετά από 
µακροχρόνια έρευνα για να δώσει λύση στην 
ανασφάλεια που δηµιουργείται στον αγρότη λόγω των 
δυσµενών επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής. Η 
απόλυτη προστασία του Αζώτου µε παρεµπόδιση 
ουρεάσης, εµποδίζοντας τις απώλειες αµµωνίας στην 
ατµόσφαιρα και παρεµπόδιση νιτροποίησης χωρίς 
απώλειες νιτρικών και εκποµπές υποξειδίου του 
Αζώτου. Το καινοτόµο άζωτο παντός καιρού για 
µέγιστες αποδόσεις και άριστη ποιότητα, µε µειωµένες 
εφαρµογές και ποσότητα στο χωράφι. Εµπεριέχεται σε 
Ν και ΝPK κοκκώδη λιπάσµατα.

Τεχνολογία PiaMax: Παρεµπόδιση Νιτροποίησης
Αποτελείται από δύο παρεµποδιστές νιτροποίησης, 
τελευταίας τεχνολογίας (Τriazol και 3-Μethyl Pyrazol), 
αποκλειστικής διάθεσης µόνο από την TEOFERT. Η 
προσθήκη των δύο παρεµποδιστών αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα και την σταθερότητα της δράσης 
τους. ∆ιαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους ως 
προς το αποτέλεσµα στο χωράφι, χάρη στην 
εξειδικευµένη σύνθεση και τρόπο παραγωγής τους 
από την SKW-Piesteritz. ∆εν παρουσιάζεται καµία 
απώλεια αζώτου λόγω έκπλυσης νιτρικών και 
εκποµπές υποξειδίου του αζώτου στην ατµόσφαιρα. 

Τεχνολογία Avail P: Mέγιστη απορρόφηση Φωσφόρου 
& ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών
Πατενταρισµένη φόρµουλα του µερικού άλατος νατρίου του 
συµπολυµερούς µαλεϊκού-ιτακονικού οξέος. Το 
συµπολυµερές αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για να ελκύει 
πολυσθενή κατιόντα,  Ca, Al, Fe, Mn, Mg, τα οποία βρίσκονται 
στο έδαφος και επηρεάζουν τη δέσµευση του Φωσφόρου. Το 
πολυµερές Avail P δηµιουργεί µία αρνητικά φορτισµένη 
ασπίδα στο µικρό-περιβάλλον γύρω από τον κόκκο των 
φωσφορικών λιπασµάτων, στην οποία προσκολλούνται τα 
κατιόντα του εδάφους. Έτσι ο Φώσφορος προστατεύεται, αφού 
δεν αντιδρά µε τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά στοιχεία και µένει 
ελεύθερος σε ευδιάλυτη µορφή.

Τεχνολογία Piazur: Παρεµπόδιση Ουρεάσης
Περιέχει τον πιο καινοτόµο και σταθερό παρεµποδιστή 
ουρεάσης 2-ΝPT, ακόµα και µετά από 12 µήνες 
αποθήκευσης, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη 
αποτελεσµατικότητα κι ευελιξία για εφαρµογή στο χωράφι, 
αλλά και αποθήκευση, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα 
ανταγωνιστικά προϊόντα. Εκµηδενίζει τις απώλειες αζώτου 
στην ατµόσφαιρα υπό τη µορφή αµµωνίας και οδηγεί σε 
µέγιστες αποδόσεις και υψηλή ποιότητα προϊόντων σε 
δυσµενείς συνθήκες καλλιέργειας, όπως έντονη ξηρασία, 
υψηλή θερµοκρασία, υψηλά pH εδάφους κ.ά. Προκαλεί 
αποτελεσµατική αναδιάταξη αζώτου στα φύλλα και έτσι 
παράγονται προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. 

Τεχνολογία Avail N: Mέγιστη Απορρόφηση Αζώτου & 
Ενίσχυση της ανάπτυξης των φυτών
Πατενταρισµένη φόρµουλα του µερικού άλατος ασβεστίου 
του συµπολυµερούς µαλεϊκού-ιτακονικού οξέος. Το 
συµπολυµερές αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για να έλκει 
πολυσθενή κατιόντα, όπως Νικέλιο, Χαλκός και Σίδηρος τα 
οποία βρίσκονται στο έδαφος και σχετίζονται µε τις 
διεργασίες που επηρεάζουν τις απώλειες του αζώτου. 
Οδηγεί στην αποτελεσµατική αξιοποίηση του Αζώτου από 
τα φυτά, αυξάνοντας τη διαθεσιµότητα που εφαρµόζεται 
στο έδαφος, διατηρώντας το διαθέσιµο σε όλη τη διάρκεια 
της καλλιέργειας και καλύπτοντας τις ανάγκες του. 

Τεχνολογία Εlectron: Mέγιστη απορρόφηση Ιχνοστοιχείων 
Τα ιχνοστοιχεία Electron τοποθετούνται κοντά στις ρίζες των 
φυτών και προσλαµβάνονται εγκαίρως από αυτά. 
Σχεδιασµένα σε διαφορετικές µορφές, ώστε να 
επικαλύπτουν 100% κάθε κόκκο λιπάσµατος, οδηγούν σε 
µία οµοιόµορφή κατανοµή µέσα στο χωράφι, 
εξασφαλίζοντας πολλά περισσότερα σηµεία επαφής στα 
οποία οι ρίζες έχουν άµεση πρόσβαση στα ιχνοστοιχεία. Οι 
ενδεικνυόµενες τιµές είναι χαµηλότερες απ’ ό,τι στα κοινά 
ιχνοστοιχεία, επειδή οι κόκκοι λιπάσµατος χρησιµοποιούνται 
για αποτελεσµατική µεταφορά των ιχνοστοιχείων σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους και µέχρι τις ρίζες των φυτών.
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Το νέο, καινοτόµο µυκητοκτόνο της 
εταιρείας Anthesis κατά του Βοτρύτη 
(Αµπέλι, Φράουλα, Σολανώδη κ.ά.) και 
της Μονίλιας (Πυρηνόκαρπα) περιέχει το 
στέλεχος LAS 02 του Saccharomyces 
cerevisiae, το οποίο διακρίνεται για την 
ικανότητα επιβίωσής του σε µεγάλο 
εύρος συνθηκών (πολύ µεγαλύτερο από 
των παθογόνων) και για την ταχύτατη 
εποίκισή του στους φυτικούς ιστούς. 
Το Julietta είναι κατάλληλο για χρήση 
στην Ολοκληρωµένη και στη Βιολογική 
Γεωργία και αποτελεί άριστη λύση σε 
προγράµµατα διαχείρισης µηδενικών 
υπολειµµάτων. Παρέχει ευελιξία 
εφαρµογών, καθώς στερείται 
καθορισµού υπολειµµάτων και µπορεί να 
εφαρµοστεί µέχρι και την ηµέρα 
συγκοµιδής (PHI: 0 ηµέρες). Οι 
εφαρµογές τις τελευταίες ηµέρες πριν 
από τη συγκοµιδή εκτός από ευελιξία 
παρέχουν και µετασυλλεκτική προστασία 
στους καρπούς.

Άριστη συνδυαστικότητα 
και αποτελεσµατικότητα
Εύκολο στην εφαρµογή και στην 
ανάµειξη, γιατί έχει άριστη 
συνδυαστικότητα µε προϊόντα 
φυτοπροστασίας και θρέψης και διατηρεί 
την αποτελεσµατικότητά του σε 
διαφορετικές συνθήκες pH και 
σκληρότητας νερού. Στην ευκολία χρήσης 
έρχεται να προστεθεί και η αντοχή στην 
έκπλυσή του από βροχοπτώσεις ακόµα 
και 48 ώρες µετά τον ψεκασµό. Είναι 
σταθερό πάνω από τρία χρόνια, χωρίς 

ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης. Ο 
Saccharomyces cerevisiae 
πολλαπλασιάζεται ταχύτατα σε πληγές 
που δηµιουργούνται από καλλιεργητικές 
πρακτικές (κλαδέµατα, αποφυλλώσεις) ή 
από άλλους παράγοντες (χαλάζι, 
εντοµολογικές προσβολές, σχισίµατα κ.ά.) 
µε αποτέλεσµα να µην αφήνει «χώρο και 
τροφή» αποτρέποντας συνολικότερα την 
ανάπτυξη των παθογόνων.

Julietta, το µόνο 
µυκητοκτόνο µε 
ζωντανό ζυµοµύκητα

ANTHESIS ΕΠΕ
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Σε συνεργασία µε τους πελάτες και τους συνεργάτες 
της, η Yara αναπτύσσει τη γνώση για να συµβάλλει 
υπεύθυνα στην εξασφάλιση τροφής για τον 
παγκόσµιο πληθυσµό και την προστασία του 
πλανήτη, ενώ παράλληλα προάγει το όραµά της για 
µια κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία, την 
εξάλειψη της πείνας και την προστασία του πλανήτη.
Τα λιπάσµατά της, τα προγράµµατα θρέψης των 
καλλιεργειών και η τεχνολογία επιτρέπουν στους 
παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγικότητα των 
καλλιεργειών τους και να βελτιώσουν την ποιότητα 
παραγωγής, µειώνοντας παράλληλα το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Οι περιβαλλοντικές και 
βιοµηχανικές λύσεις που προσφέρει, βελτιώνουν 
την ποιότητα του αέρα και µειώνουν τις εκποµπές 
αερίων ρύπων, ενώ αποτελούν βασικό συστατικό 
για την παραγωγή µιας ευρείας γκάµας προϊόντων. 
Η Yara αναπτύσσει µια κουλτούρα που ενισχύει τη 
διαφορετικότητα και τη συµµετοχή, προάγει την 
ασφάλεια και την ακεραιότητα των υπαλλήλων της, 
των συνεργατών και των επιχειρηµατικών εταίρων 
της, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Η Yara σήµερα
Με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και 

πωλήσεις σε περισσότερες από 160 χώρες, η Yara 
έχει µοναδική θέση στην παγκόσµια αγορά 
λιπασµάτων και βιοµηχανικών λύσεων. Οι 
δραστηριότητες της σήµερα ποικίλουν από την 
εξόρυξη φώσφορου και την παραγωγή αµµωνίας / 
ουρίας, µέχρι την εµπορία βασικών προϊόντων, αλλά 
και εξειδικευµένων προϊόντων για γεωργία και 
βιοµηχανία. Η παραγωγή και οι πωλήσεις βασίζονται 
στην παγκόσµια γνώση αλλά και τη γνώση των 
τοπικών αγορών.

Συνδυάζοντας παγκόσµια κλίµακα και γνώση
Η γνώση, τα προϊόντα και οι λύσεις της Yara 
ωφελούν τους παραγωγούς, τους διανοµείς και 
τους βιοµηχανικούς συνεργάτες της κερδοφόρα και 
υπεύθυνα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν και 
προστατεύουν τους διαθέσιµους πόρους, την τροφή 
και το περιβάλλον.
Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε ένα 
µοναδικό ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό µοντέλο, 
καθώς και στην παγκόσµια παρουσία της, δίνοντάς 
της ισχυρή θέση για να επιτύχει κερδοφόρα 
ανάπτυξη. Το επιχειρηµατικό αυτό µοντέλο παρέχει 
πλεονεκτήµατα κλίµακας, εκτενή ευελιξία και 
παγκόσµια βελτιστοποίηση.

∆ίνει λύσεις στις παγκόσµιες προκλήσεις
YARA

Προγράµµατα εξειδεικευµένης θρέψης
Η Yara επενδύει στην ανάπτυξη λύσεων που 
έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των 
παγκόσµιων προκλήσεων, όπως η κλιµατική 
αλλαγή, η έλλειψη διαθέσιµων πόρων και η 
επάρκεια τροφής. Η Yara αναπτύσσει τη γνώση 

και την εµπορία, µοιράζεται ιδέες και εµπειρία. 
Η στρατηγική της συνδέει το επιχειρηµατικό της 
µοντέλο µε τις παγκόσµιες προκλήσεις και της 
επιτρέπει να δηµιουργήσει αξία προς τους 
καταναλωτές,  την κοινωνία και τους µετόχους.

H Yara εν συντοµία
Παγκόσµιες λύσεις
Η Yara προσφέρει ευρεία γκάµα λύσεων για τους 
αγρότες και τους βιοµηχανικούς πελάτες, συνδυάζοντας 
την εµπειρία και τη γνώση, για να σχεδιάσει λύσεις 
προσαρµοσµένες στις τοπικές ανάγκες.

Λύσεις Θρέψης

Η Yara προσφέρει το πιο ολοκληρωµένο 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων ανόργανων 
λιπασµάτων και λύσεων για την αειφόρο 
γεωργία, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων 
των θρεπτικών στοιχείων για όλες σχεδόν 
τις καλλιέργειες.

Περιβαλλοντικές λύσεις

Η Yara προσφέρει πλήρεις λύσεις για τη 
βελτίωση του αέρα και της ποιότητας των 
υδάτων, που περιλαµβάνουν τη µείωση 
NOx, τον έλεγχο των οσµών, τη διαχείριση 
υδάτων και την πρόληψη διάβρωσης.

Βιομηχανικές λύσεις

Η Yara προσφέρει µια ευρεία γκάµα 
αζωτούχων και άλλων ειδικών χηµικών 
προϊόντων, επιπρόσθετα των λύσεων για 
τη διατροφή των ζώων και των υλικών 
αστικών εκρηκτικών.

Βόρεια Αµερική
Αφρική

1.017 6 % 
614 3 % 

Λατινική Αµερική
Αφρική

  8.823 9 %
  5.306 6 %

1) Περιλαµβάνει µόνιµους, επο χικούς, ασκούµενους και µαθητευόµενους υπαλλήλους

1.4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Πώς η Yara προσφέρει αξία

Τόνοι εκποµπών NOx δεσµεύτηκαν από 
τα αντιδραστήρια της Yara. Ο αριθµός 
αυτός είναι πάνω από τις ετήσιες 
εκποµπές της Γερµανίας και των 
χωρών της BENELUX.

20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ο αριθµός των αγροτών παγκοσµίως 
στους οποίους παρέχει προϊόντα 
θρέψης, λύσεις και γνώση.

300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Ο αριθµός των ανθρώπων, στην 
διατροφή των οποίων συµβάλλει 
µέσω των προτάσεων θρέψης 
που προσφέρει.

3.7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Η πορεία προς το 2050

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω 
της µόλυνσης του ατµοσφαιρικού αέρα 
το 2012 - µέχρι το 2050 αναµένεται να 
διπλασιαστεί το νούµερο αυτό.

50% ΑΥΞΗΣΗ

της παραγόµενης τροφής 
χρειάζεται για να τραφεί 
ο παγκόσµιος πληθυσµός.

40–70%
µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου, ώστε να 
διατηρηθεί ο στόχος για τους 2˚C.
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Περισσότερα 
από 20 χρόνια 
στην Ελλάδα

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να 
αντιµετωπίσει το αναδυόµενο, 
τότε, πρόβληµα της πείνας στην 
Ευρώπη. Βασισµένη στην κλη-
ρονοµιά της νορβηγικής Hydro 
και του καραβιού των Viking, το 
ευρέως αναγνωρίσιµο εµπορι-
κό της σήµα, η Yara είναι µια πα-
γκόσµια εταιρεία µε έδρα στο Ό-
σλο της Νορβηγίας, που βασί-
ζεται στη µετατροπή ενέργειας, 
φυσικών ορυκτών και αζώτου 
σε προϊόντα θρέψης για τις καλ-
λιέργειες και σε βιοµηχανικές 
λύσεις. Η Yara διατηρεί τη θέση 
της παγκόσµια ως κορυφαίος 
πάροχος ανόργανων αζωτού-
χων λιπασµάτων και βιοµηχα-
νικών προϊόντων. Η εταιρεία εί-
ναι παγκόσµιος ηγέτης στην αµ-
µωνία, τα νιτρικά και τα ειδικά 
λιπάσµατα. Σήµερα έχει παγκό-
σµια παρουσία µε περισσότε-
ρους από 17.000 υπαλλήλους 
και γραφεία σε πάνω από 60 χώ-
ρες.

Η παρουσία στην Ελλάδα
Η Yara συµπληρώνει πάνω από 
20 χρόνια παρουσίας στην Ελ-
λάδα. Το Νοέµβριο του 1997 ξε-
κίνησε ως Hydro-Agri Ελλάς και 
το καλοκαίρι του 2004 µετασχη-
µατίζεται σε Yara Ελλάς. Το φθι-
νόπωρο του 2004 ξεκίνησε ο ε-
µπλουτισµός του χαρτοφυλακί-
ου των προϊόντων της. Το διά-

στηµα 2008 - 2013 η Yara Ελλάς 
σταθεροποιείται και από το 2013 
ως και σήµερα θεωρείται ηγέ-
της στα λιπάσµατα.
Το 2018 η Yara Ελλάς προχώρη-
σε στην επίσηµη έναρξη της νέ-
ας ιδιόκτητης υπερσύγχρονης 
µονάδας ενσάκισης λιπασµάτων 
µε έδρα το Βόλο. Με τη συγκε-
κριµένη επένδυση η εταιρεία ε-
νίσχυσε την παρουσία της, θέ-
τοντας τις βάσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα απέ-
κτησε τη δυνατότητα για εισα-
γωγή και ανάπτυξη νέων καινο-
τόµων προϊόντων κάτω από το 
εµπορικό σήµα της Yara. Ο κα-
λύτερος έλεγχος της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας και των παρεχό-
µενων υπηρεσιών, αλλά και η 
διασφάλιση της ποιότητας προ-
ϊόντων και υπηρεσιών σύµφω-
να µε τα πρότυπα της Yara, απο-
τέλεσαν µερικά από τα πλεονε-
κτήµατα της επένδυσης. Το ερ-
γοστάσιο της Yara στο Βόλο βρί-
σκεται σε κοµβικό σηµείο, στη 
Β’ ΒΙ.ΠΕ, καθώς εξυπηρετείται 
από το λιµάνι του Βόλου για την 
παραλαβή α’ υλών, ενώ µπορεί 
να εξυπηρετήσει το σύνολο της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, µε τα έ-
τοιµα προϊόντα του. Η γειτνίαση 
του µε σηµαντικές αγροτικές πε-
ριοχές καθιστά ακόµα πιο έντο-
νη τη σηµασία του για τη στήρι-
ξη των Ελλήνων αγροτών.

■■■
ΜΟΝΤΕΛΟ
Η στρατηγική της 
εταιρείας βασίζεται σε 
ένα ολοκληρωµένο 
επιχειρηµατικό µοντέλο

■■■
ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Σε περισσότερες από 
60 χώρες παρουσία και 
πωλήσεις σε πιο πολλές 
από 160 χώρες
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Το 2025 τα πρώτα υβρίδια σιταριού από την BASF

Τα πρώτα υβρίδια σιταριού υψηλότερης 
απόδοσης στην ιστορία θα εισάγει στην 
αγορά στα µέσα της δεκαετίας του 2020 η 
BASF, σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα 
στις ΗΠΑ. Προς το παρόν πρόκειται για δύο 
κόκκινα σιτάρια για άλευρα που αποτελούν 
κύριο µέρος της σιτοκαλλιέργειας στις ΗΠΑ. 

Με το ξεκλείδωµα του γονιδιώµατος του 
σιταριού τη χρονιά που πέρασε, 
δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
παραγωγή υβριδίων µε υψηλότερη και 
σταθερότερη απόδοση από τις διαθέσιµες 
µέχρι τώρα ποικιλίες. Το σιτάρι ήταν ο 
ασθενής των µεγάλων καλλιεργειών τα 

τελευταία χρόνια. Η BASF στοχεύει να το 
αλλάξει αυτό, όµως, µε υβριδικό σιτάρι. Τα 
πρώτα υβρίδια της BASF είναι 
δροµολογηµένα για τα µέσα της δεκαετίας 
του 2020,  σύµφωνα µε τον Rick Turner, 
ανώτερο αντιπρόεδρο της BASF για 
σπόρους και χαρακτηριστικά. 

Κατοχυρώθηκε η ελληνική παρουσία 
στο χάρτη της πανγονιδιωµατικής των φυτών
Πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες 
για τα χαρακτηριστικά των ειδών της οικογενείας 
των κολοκυνθοειδών και από πού πηγάζουν, 
ανοίγοντας το δρόµο για βελτιωµένες ποικιλίες 
µε πιο επιθυµητά γνωρίσµατα, δίνει η 
ολοκλήρωση της καταγραφής του πανγονιδιώµατος 
των κολοκυνθοειδών, που ολοκληρώθηκε 
µε τη συµβολή πολλών ελληνικών φορέων 
και του ερευνητικού και επιστηµονικού 
προσωπικού του Perrotis College. Στην 
οικογένεια αυτή ανήκουν καρπούζια, πεπόνια, 
κολοκύθια, αγγούρια και άλλα φυτά που 
κατέχουν µεγάλο µέρος της φυτικής παραγωγής.
Τα αποτελέσµατα, που είναι δηµοσιευµένα 
στο πιο έγκυρο περιοδικό του εκδοτικού 
οίκου NATURE, όπου είναι κατατεθειµένα 
και τα γιγάντια ποσά ψηφιακών δεδοµένων 
(data), κατοχύρωσαν την ελληνική παρουσία 
στο χάρτη της πανγονιδιωµατικής των φυτών. 
Ένα «ξεκλείδωµα» του γονιδιώµατος σαν 
αυτό δίνει πολλά όπλα στους βελτιωτές 
φυτών για να πετύχουν τη δηµιουργία 

ποικιλιών µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά, 
όπως τα επιθυµεί η αγορά, αλλά και η κοινωνία.  

Καρπός συνεργασίας
Το επίτευγµα αποτέλεσε «καρπό» συνεργασίας 
πολλών ελληνικών σηµαντικών φορέων, 
όπως τα Ινστιτούτα Γεωργικών Ερευνών 
του ΥΠΑΑΤ, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού, 

το Perrotis College, το ΕΚΕΤΑ, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ.ά., υπό τον 
συντονισµό του ερευνητή του ΥΠΑΑΤ, ∆ρ. 
Γανόπουλου. Το Perrotis College -µέσω 
του υπερσύγχρονου εξοπλισµού των 
εργαστηρίων του- συνέδραµε στην προσπάθεια 
παρέχοντας τόσο την απαραίτητη υπολογιστική 
ισχύ για να γίνουν οι αναλύσεις όσο και τα 
βιοπληροφορικά εργαλεία. 
«Η συµβολή ήταν καθοριστική καθώς 
παρείχαµε όλες τις βιοπληροφορικές αναλύσεις, 
για τις οποίες απαιτούνταν γιγάντια υπολογιστική 
ισχύ καθώς και ειδικά υπολογιστικά εργαλεία», 
δήλωσε ο επικεφαλής της Σχολής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Perrotis College, ∆ρ. Αθανάσιος 
Τσαυτάρης. Πρόσθεσε ότι «Πανγονιδίωµα 
είναι το σύνολο των καλλιεργούµενων 
γενοτύπων ενός είδους ή και τα συγγενικά 
είδη που ανήκουν στην ίδια οικογένεια», 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η οικογένεια 
των κολοκυνθοειδών δεν είχε µέχρι πρόσφατα 
µελετηθεί. Η συγκεκριµένη περιλαµβάνει 

σπουδαία φυτά, πέραν των κολοκυθιών, 
όπως τα καρπούζια, πεπόνια, αγγούρια, κ.ά., 
µε σχεδόν άπειρη παραλλακτικότητα καρπών 
και µεγάλη γεωργική σηµασία. «∆ιαλέξαµε 
να µελετήσουµε την οικογένεια των 
κολοκυνθοειδών γιατί είναι πλούσια στον 
τόπο µας. Το να διαβάσουµε την ποικιλοµορφία, 
το σύνολο αυτών των γονιδιωµάτων, µας 
έδωσε τη δυνατότητα όχι µόνο να το 
κατανοήσουµε αλλά να βρούµε απαντήσεις 
που µπορούν να βοηθήσουν ακόµη και τους 
καλλιεργητές. Πλέον, πρόσβαση στη µελέτη 
έχει αποκτήσει η διεθνής επιστηµονική 
κοινότητα, στελέχη της οποίας είναι σε θέση 
–χάρη στο σύστηµα open source- να εργαστούν 
πάνω της και να την εµπλουτίσουν. 
«Η πανγονιδιωµατική αποτελεί σήµερα το 
«µέτωπο» στο πεδίο των Βιο-επιστηµών», 
πρόσθεσε ο ∆ρ. Τσαυτάρης, υπογραµµίζοντας 
το γεγονός ότι το Perrotis College κατάφερε 
να έχει σηµαντικές υποδοµές και γνώση 
και να συµβάλλει στις επιστηµονικές εξελίξεις. 

■■■
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ∆Η
Άνοιξε δρόµο για νέες ποικιλίες 
κολοκυνθοειδών η καταγραφή 
του πανγονιδιώµατος της 
γνωστής οικογένειας

Ο επικεφαλής της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Perrotis College, και πρώην υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης  και Τροφίµων, ∆ρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.
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Mόνο µέσα από τη χρήση του πιστοποι-
ηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού µπο-
ρεί να υπηρετηθεί το δίπτυχο «υψηλές 
αποδόσεις – υψηλά στάνταρ ποιότητας» 
σύµφωνα µε τον Αλέξανδρο ∆ιαµαντί-
δη, γενικό διευθυντή του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υ-
λικού (ΣΕΠΥ). Ο ίδιος µάλιστα υπενθυ-
µίζει την πρόταση του Συνδέσµου για 
χρήση του πιστοποιηµένου πολλαπλα-
σιαστικού υλικού στα πρότυπα πιστο-
ποίησης AGRO.  

Ποια θεωρείτε ως τη σηµαντι-
κότερη εξέλιξη των τελευταίων 
ετών στον τοµέα των σπόρων και 
του πολλαπλασιαστικού υλικού; 
Αναµφίβολα, η «επανάσταση» στη γο-
νιδιακή τεχνολογία µέσα από την ανά-
πτυξη καινοτόµων µεθόδων, όπως η 
CRISPR, αποτελεί σταθµό τόσο για τον 
τοµέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, 
όσο και για την άσκηση της γεωργίας 
σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι 
η κλασική γενετική βελτίωση των φυ-
τών, παρά τα άλµατα που έχουν πραγ-
µατοποιηθεί τα τελευταία 50 χρόνια, δεν 
µπορεί να απαντήσει πλήρως στη διαρ-
κώς αυξανόµενη ζήτηση των τροφίµων 
σε παγκόσµιο επίπεδο και µάλιστα κά-
τω από τις περιβαλλοντικές προκλή-
σεις που αντιµετωπίζουµε. Οι νέες γο-
νιδιακές τεχνολογίες µπορούν να πα-
ράγουν εντελώς όµοια αποτελέσµατα 
µε τις συµβατικές µεθόδους γενετικής 
βελτίωσης και µάλιστα µε έναν πολύ 
πιο προβλέψιµο, γρήγορο και χαµηλού 
κόστους τρόπο. 
Η ανάπτυξη φυτών µε επιθυµητά χα-
ρακτηριστικά, όπως αντοχή στην ξηρα-
σία, υψηλές αποδόσεις και ανθεκτικό-
τητα σε εχθρούς και παθογόνα η οποία 
απαιτούσε αρκετά χρόνια και χιλιάδες 
τυχαίες διασταυρώσεις, µπορεί πλέον 
να πραγµατοποιηθεί σε ένα «κλάσµα» 
του χρόνου αυτού και είµαστε ακόµα 
στην αρχή κατανόησης των δυνατοτή-
των που µας παρέχει η γονιδιακή τε-
χνολογία. 
Είναι πλέον στο «χέρι» της ευρωπαϊ-
κής γεωργίας να εκµεταλλευτεί τις τε-
ράστιες δυνατότητες που προσφέρει η 
επιστηµονική έρευνα, δηµιουργώντας 
µε τόλµη ένα επαρκές και ξεκάθαρο θε-
σµικό πλαίσιο, προκειµένου η Ευρώ-
πη να παραµείνει µια  ήπειρος που πα-

ράγει µε αειφόρο τρόπο και να µην κα-
ταστεί «ουραγός» των καταιγιστικών ε-
ξελίξεων της εποχής µας.   

Πόσο µπορούν να συµβαδίζουν, 
κατά τη γνώµη σας, οι υψηλές α-
ποδόσεις των καλλιεργειών µε τα 
υψηλά στάνταρ στην ποιότητα;

Υψηλή απόδοση και ποιότητα πρέπει και 
µπορούν να συµβαδίζουν προσδίδο-
ντας την ταυτότητα που ταιριάζει στη 
σύγχρονη ελληνική γεωργία. Τα µέλη 
του ΣΕΠΥ εργάζονται τα τελευταία τρι-
άντα και πλέον έτη προς την κατεύθυν-
ση αυτή, προµηθεύοντας τον  Έλληνα 
παραγωγό µε πολλαπλασιαστικό υλι-
κό το οποίο ενσωµατώνει όλες τις τε-
χνολογικές εξελίξεις της έρευνας στον 
τοµέα της βελτίωσης των φυτών και εί-
ναι κατάλληλα προσαρµοσµένο στις ελ-
ληνικές συνθήκες. Το δίπτυχο «υψηλές 
αποδόσεις – υψηλά στάνταρ ποιότητας» 
για τις καλλιέργειες µπορεί να υπηρε-
τηθεί µόνο µέσα από τη χρήση του πι-
στοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υ-
λικού, το οποίο εκτός από «βασιλιάς των 
αποδόσεων» όπως συχνά αποκαλείται, 
οδηγεί µέσα από την ποικιλιακή ταυτό-
τητα και την ιχνηλασιµότητα και σε υ-
ψηλή ποιότητα του παραγόµενου προ-
ϊόντος. Αυτός είναι άλλωστε και ο λό-
γος για τον οποίο ο ΣΕΠΥ πρότεινε και 
αισιοδοξούµε ότι θα συµπεριληφθεί τε-
λικά, η χρήση του πιστοποιηµένου πολ-
λαπλασιαστικού υλικού στα πρότυπα 
πιστοποίησης AGRO. Συνεπώς η χρή-
ση πιστοποιηµένων αγροτικών εφοδί-
ων (σπόροι, φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα, λιπάσµατα) σύµφωνα µε τους κα-
νόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής, 
διασφαλίζει υψηλή απόδοση και ποιό-
τητα και τα παραδείγµατα είναι άφθο-
να σε αρκετές κατηγορίες καλλιεργει-
ών στην ελληνική γεωργία. 

Είµαστε ακόµη στην αρχή της κατανόησης
των δυνατοτήτων της γονιδιακής τεχνολογίας

■■■
ΣΤΟ AGRO
Ο ΣΕΠΥ πρότεινε χρήση 
του πιστοποιηµένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
στο πρότυπο πιστοποίησης 
AGRO

�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
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■■■
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Η χρήση πιστοποιηµένων αγροτικών εφοδίων 
σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής 
πρακτικής, διασφαλίζει υψηλή απόδοση και ποιότητα

Πώς επηρεάζουν τον τοµέα των σπόρων 
η ψηφιακή εποχή και οι λύσεις 
ευφυούς γεωργίας;
Είναι γεγονός ότι οι τεχνολογίες αυτές 
αποτελούν πλέον σηµαντικό εργαλείο για 
τη γεωργία σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό του νέου 
µηχανολογικού εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται στη γεωργία έχει 
ενσωµατωµένη κάποια τεχνολογία που 
σχετίζεται µε τη γεωργία ακριβείας. Αυτό 
έχει ως συνέπεια η γεωργία ακριβείας να 
µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα στάδια 
του κύκλου διαχείρισης µιας καλλιέργειας 
(προετοιµασία του εδάφους, σπορά, 
διαχείριση καλλιέργειας, συγκοµιδή). Είναι 
απολύτως λογικό και ο τοµέας των 
σπόρων να επηρεάζεται, τόσο από την 

εφαρµογή των τεχνολογιών της γεωργίας 
ακριβείας, οι οποίες έχουν στόχο την 
αύξηση της παραγωγής µε 
ορθολογικότερη χρήση όλων των 
διαθέσιµων πόρων (µεταβαλλόµενη 
πυκνότητα σποράς ανάλογα µε το 
έδαφος, βέλτιστη διαχείριση νερού, 
λίπανσης, κλπ), όσο και από την ψηφιακή 
«επανάσταση». Θεωρείται, λοιπόν, βέβαιο 
ότι ο τεράστιος όγκος δεδοµένων 
(κλιµατολογικά, εδαφολογικά κ.λπ.) που 
στην ψηφιακή εποχή είναι στη διάθεση 
των παραγωγών, θα αποτελούν ένα από 
τα βασικά κριτήρια επιλογής της 
ποικιλίας ή του υβριδίου που τελικά 
αυτός θα καλλιεργήσει. 
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H Farma-Chem SA είναι µια 100% ιδιω-
τική ελληνική εταιρεία, η οποία κατέχει 
σήµερα κυρίαρχη θέση στην ελληνική α-
γορά, στο χώρο της εµπορίας και διάθε-
σης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
εξειδικευµένων προϊόντων θρέψης. Η 
Farma-Chem SA είναι η µετεξέλιξη της 
επιχείρησης φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων Σ.Ι.Μ. που ιδρύθηκε το 1955 από 
τον  Ιωάννη Μυλωνά. Με την πάροδο των 
ετών, η εταιρεία εξελίσσεται ακόµα πιο 
δυναµικά, καθώς η Σ.Ι.Μ. απορροφάται 
από τη νεοϊδρυθείσα εταιρεία Farma-
Chem SA, τον Σεπτέµβριο του 1987.
Η εταιρεία εδρεύει στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσ-
σαλονίκης. Ο σχεδιασµός και η κατα-
σκευή των εγκαταστάσεών της, έχει γί-
νει σύµφωνα µε τις πλέον υψηλές τεχνι-
κές προδιαγραφές και σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ασφαλείας κατά Seveso I, 
II, IΙI. ∆ιαθέτει τις πλέον σύγχρονες µο-
νάδες τυποποίησης και συσκευασίας γε-
ωργικών εφοδίων πιστοποιηµένες κα-
τά ISO 9001:2015  και OHSAS 18001:2007. 
Επιπλέον, η Farma-Chem SA έχει θέσει 
τους πλέον αυστηρούς κανόνες ποιοτι-
κού ελέγχου στις προδιαγραφές εισα-
γωγής α’ υλών και τελικού προϊόντος. 

Ισχυρές διεθνείς συνεργασίες
Με ισχυρό εµπορικό δίκτυο, υπερσύγ-
χρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις και 
παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογι-
κής στάθµης, η Farma-Chem SA προ-

σφέρει άρτια και ποιοτικά προϊόντα και 
εξατοµικευµένες λύσεις που καλύπτουν 
τις ανάγκες του παραγωγού. 
Στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον, 
ο παραγωγός καλείται να προσαρµο-
στεί άµεσα για να µπορεί να είναι αντα-
γωνιστικός. Η Farma-Chem SA είναι 
δίπλα του, µε στόχο να καλύψει τις δι-
αρκώς αυξανόµενες ανάγκες του, δη-
µιουργώντας έναν ευρύτατο κύκλο η-
χηρών συνεργασιών σε τεχνικό, εµπο-
ρικό και επιστηµονικό επίπεδο µε τις 
µεγαλύτερες εταιρείες και ιδρύµατα του 
κλάδου διεθνώς. Αναβαθµίζοντας τη 
θέση της στον ελληνικό και ευρωπαϊ-
κό χώρο έχει συνάψει εµπορικές συ-
νεργασίες µε µεγάλες και γνωστές ε-
ταιρείες, όπως Galenika Fitofarmacija, 
Afrasa, Barclay, Zapi, Sharda, BASF, 
Agrichem κ.α διακινώντας στην ελλη-
νική αγορά ορισµένα από τα σηµαντι-
κότερα προϊόντα τους. Η εταιρεία προ-
ωθεί λύσεις που είναι αποτελεσµατι-
κές και οικονοµικά προσοδοφόρες. Βα-
σισµένες σε νέες τεχνολογίες, υψηλή 
ποιότητα και συνεχώς ανανεωµένα ε-
πιστηµονικά δεδοµένα, παρέχει ασφά-
λεια για τους καταναλωτές, το περιβάλ-
λον και τον Έλληνα αγρότη. Παράλλη-
λα συνεργάζεται µε πανεπιστήµια και 
ερευνητικά ιδρύµατα και συγχρηµατο-
δοτεί ερευνητικά προγράµµατα επι-
στηµονικά συνέδρια και έντυπα σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο.

Προγράµµατα 
εξειδεικευµένης 
θρέψης
Η Farma-Chem SA παρέχει 
γνώση και λύσεις στον 
παραγωγό, για να διασφαλίσει ότι 
παρέχονται τα κατάλληλα 
θρεπτικά στοιχεία στις 
καλλιέργειες, ώστε να 
επιτευχθούν µέγιστες αποδόσεις 
µε το µικρότερο δυνατό 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 
Εστιάζοντας στις ανάγκες των 
καλλιεργειών, τα προγράµµατα 
Εξειδικευµένης Θρέψης της 
εταιρείας µας, αποτελούν την 
κατάλληλη επένδυση για τον 
παραγωγό. Στόχος είναι να 
βοηθήσουµε τον παραγωγό να 
αυξήσει την παραγωγή του και να 
βελτιώσει τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που απαιτούν οι 
τελικοί καταναλωτές των 
προϊόντων του. Για να επιτευχθεί 
αυτό, έχουµε φροντίσει να 
διαθέτουµε στον προϊόντικό µας 
κατάλογο, εξειδικευµένα 
προϊόντα θρέψης που 
διακρίνονται για την αξιοπιστία 
και την αποτελεσµατικότητα τους. 

Η συνεργασία µε την Agrichem
Η Farma-Chem SA αποτελεί τον 
αποκλειστικό αντιπρόσωπο 
της Agrichem στην Ελλάδα και τις 
Βαλκανικές Χώρες. 
Η Agrichem αποτελεί παγκόσµιο 
ηγέτη στον τοµέα της παραγωγής 
και εµπορίας καινοτόµων 
λιπασµάτων και είναι διεθνώς 
γνωστή για την πρωτοποριακή 
έρευνά της, για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και 
άριστης ποιότητας στον τοµέα της 
θρέψης των φυτών.Με τη Farma-
Chem SA κάθε παραγωγός - 
ανεξαρτήτως µεγέθους 
παραγωγής - και κάθε 
επαγγελµατίας, έχει δίπλα του έναν 
κορυφαίο σύµµαχο που 
προσφέρει καθοδήγηση και συνολική 
υποστήριξη ανά πάσα στιγµή.

Πλήρης σειρά προϊόντων και άριστη 
τεχνική υποστήριξη στον αγρότη

FARMA-CHEM SA

■■■
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τα προϊόντα της Farma-
Chem απευθύνονται σε 
όλες  τις καλλιέργειες που 
υπάρχουν στη χώρα 
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Η UPL είναι µια παγκόσµια εταιρεία 
αγροτικών λύσεων, η οποία 
οραµατίζεται ένα αειφόρο µέλλον για 
τον πλανήτη. Με παρουσία σε 
περισσότερες από 130 χώρες η UPL 
ενισχύει την παραγωγή τροφίµων για 
την κάλυψη του ραγδαίως 
αναπτυσσόµενου πληθυσµού. 
Ιδιαίτερη έµφαση από την εταιρεία 
δίνεται σε επενδύσεις για έρευνα, 
νέες τεχνολογίες, αύξηση 
αποδόσεων καθώς και στην 
εξασφάλιση σηµαντικά 
περιορισµένων επιπτώσεων στο 
περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα κα-
ταναλωτικό κίνηµα υπέρ της µείωσης των 
φυτοφαρµάκων και της ανάπτυξης της βιώ-
σιµης γεωργίας. Οι περισσότεροι καταναλω-
τές ανησυχούν για την παρουσία και τον α-
ντίκτυπο των υπολειµµάτων των  φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων στη διατροφή τους. 
Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, 
οι εµπλεκόµενοι στην αλυσίδα τροφίµων α-
παιτούν προϊόντα υψηλής ποιότητας µε επί-
πεδα υπολειµµάτων αρκετά κάτω από τα ση-
µερινά MRLs έως και µηδενικά.
Η µείωση των υπολειµµάτων στα επιτρε-
πόµενα MRLs, καθώς και η επίτευξη µη-
δενικών υπολειµµάτων, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, αποτελεί βασικό στόχο προς ε-
πίτευξη από τη UPL. 

Για το σκόπο αυτό η UPL παρουσιάζει το 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα φυτοπροστα-
σίας και θρέψης ProNutiva®. Τα αποτελέ-
σµατα του ProNutiva® επιτρέπουν στους 
παραγωγούς να ανταποκρίνονται στις συ-
νεχώς αυξανόµενες ανάγκες της διατρο-
φικής αλυσίδας και των καταναλωτών.
Το ProNutiva® αποτελεί µία παγκόσµια και-
νοτοµία της UPL, ένα πρόγραµµα το οποίο 
συνδυάζει τις βιολογικές λύσεις φυτοπρο-
στασίας και θρέψης (φυσικοί βιοδιεγέρτες) 
µε τα συµβατικά προϊόντα προστασίας φυ-
τών, µε σκοπό την κάλυψη των πιο σύγχρο-
νων αναγκών για την παραγωγή ασφαλών 
και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.
Ο συνδυασµός των biosolutions – βιολο-
γικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε 

συµβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
σ’ ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης δια-
χείρισης εχθρών και ασθενειών ανταπο-
κρίνεται στις τελευταίες προκλήσεις της 
αγροτικής παραγωγής:
 Υποστήριξη βιώσιµων πρακτικών
 Βελτίωση εισοδήµατος  παραγωγών
 Ανταπόκριση στις  εξελισσόµενες απαι-
τήσεις της διατροφικής αλυσίδας.
Το ProNutiva® είναι ένα καινοτόµο πρόγραµµα 
ψεκασµών στη διάθεση των παραγωγών  για:

 ∆ιαχείριση της ανθε-
κτικότητας σε κύριες α-
σθένειες και εχθρούς
Τελικό προϊόν µε χα-
µηλά ή µηδενικά υπο-
λείµµατα
 Ενίσχυση της αντί-

στασης των καλλιεργει-
ών σε συνθήκες στρες
 Υψηλότερες αποδόσεις.
Το ProNutiva® προσθέτει µια νέα διάσταση 
στην αγροτική παραγωγή, υπερβαίνοντας τη 
συµβατική προστασία των καλλιεργειών µε 
µία ολιστική προσέγγιση στη διαχείρισή τους. 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που προσφέ-
ρει στους γεωργούς καλύτερες αποδόσεις, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για παραγωγή 
τροφίµων µε αειφόρο τρόπο.

Το επαναστατικό πρόγραµµα 
φυτοπροστασίας και
θρέψης από την UPL

Υπεροχή µε βάση την υπευθυνότητα
UPL HELLAS

Περίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης

Stand
03

Ένα πρόγραµµα που 
προσφέρει στους 
γεωργούς καλύτερες 
αποδόσεις, 
ικανοποιώντας τις 
απαιτήσεις για 
παραγωγή τροφίµων 
µε αειφόρο τρόπο.
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Στο πρόγραµµα ανάπτυξης της Sipcam 
Hellas, κοµβικό σηµείο αποτελεί η στρα-
τηγική συνεργασία µε την εταιρεία έρευ-
νας και παραγωγής γενετικού και πολλα-
πλασιαστικού Greenco, η οποία έχει τη 
µορφή αποκλειστικής διάθεσης των προ-
ϊόντων της από τη Sipcam Hellas στην Ελ-
λάδα και τη Νότια Ευρώπη. 

Η πολλά υποσχόµενη Fidel
Οι σπόροι των ποικιλιών βαµβακιού Hersi, 
Sandra, Neli, Andromeda κ.ά. καθώς και 
η πολλά υποσχόµενη πρώιµη ποικιλία Fidel, 
που πέτυχε και στην προηγούµενη καλ-
λιεργητική περίοδο κορυφαίες αποδόσεις, 

προσφέρουν στον παραγωγό µία ολοκλη-
ρωµένη παλέτα επιλογών για όλες τις ε-
δαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρα-
τούν στις περιοχές της χώρας.
Οι ποικιλίες αυτές είναι το αποτέλεσµα µα-
κροχρόνιων ερευνών της επιστηµονικής 
οµάδας της Greenco και χαίρουν ευρείας 
αναγνώρισης για το µεγάλο παραγωγικό 
δυναµικό, τη σταθερότητα αποδόσεων, 
την αντοχή σε αδροµυκώσεις και σε «δύ-
σκολα» εδάφη, ενώ παράγουν ίνα µε πο-
λύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που ε-
πιδοτούνται από τη βιοµηχανία, καθώς και 
τις υψηλές προδιαγραφές σπόρου µε ε-
ξαιρετική φυτρωτική ικανότητα.

Η καινοτοµία στη φυτοπροστασία
SIPCAM HELLAS 

Στρατηγικός σύµµαχος   
της καλλιέργειας βάµβακος

Περίπτερο
01 

Ισόγειο

Ο πολυεθνικός όµιλος Sipcam - Oxon 
ξεκινώντας πριν από 70 έτη, διαθέτει  
παραγωγικές µονάδες σε διάφορα 
σηµεία του πλανήτη, µε δραστηριότητα 
στη σύνθεση δραστικών ουσιών και 
σκευασµάτων φυτοπροστασίας. 
Η Sipcam Hellas µέσω της µητρικής 
εταιρείας Sipcam Europe αποτελεί 
µέλος του οµίλου Sipcam Oxon και 
των πολυεθνικών οµίλων Nihon 
Nohyaku και Sumiagro.
Η Sipcam επενδύει µεγάλα ποσά στην 
έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόµων 
προϊόντων φυτοπροστασίας για τις 
κυριότερες ελληνικές καλλιέργειες, µε 
έµφαση στην καλλιέργεια του βαµβακιού. 

Μοναδική τεχνολογία
Ξεκινώντας από την αρχή της 
καλλιέργειας διαθέτει τα κοκκώδη 
εντοµοκτόνα Trika Expert (δ.ο. lambda 
cyhalothrin 0,4% β/β) και Zippy Ultra 
GR (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% 
β/β), µε µοναδική τεχνολογία 
κοκκωδών για υψηλή 
αποτελεσµατικότητα µε διάρκεια 
δράσης. Στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων 
πρωτοπορεί αναπτύσσοντας 
σκευάσµατα όπως το Axion Combi ZC 
(δ.ο. terbuthylazine 12,5% + 
pendimethalin 25% β/ο), το Turbine 

365CS (δ.ο. pendimethalin 36,5% β/ο), 
βασισµένα στην προηγµένη 
µικροκάψουλα Micro Plus® που 
εξασφαλίζει σταθερή και πλήρη 
αποδέσµευση της δραστικής ουσίας, 
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 
ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. 
Παράλληλα διαθέτει το κλασικό 
ζιζανιοκτόνο Stelth 50SC (δ.ο. 
fluometuron 50% β/ο) µε την εγγύηση 
της εταιρείας Sipcam. 

Το εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο Staple
Καινοτοµώντας για ακόµη µια φορά, 
επενδύει για την Ευρωπαϊκή Έγκριση 
του µοναδικού εκλεκτικού 
ζιζανιοκτόνου Staple SL (δ.ο. 
pyrithiobac sodium 38,3% β/ο), 
κατάλληλο για µεταφυτρωτικές 
εφαρµογές που ελαχιστοποιούν την 

ανάγκη χειρωνακτικού σκαλίσµατος. 
Παράλληλα µε τα εγκεκριµένα και τα 
υπό έγκριση προϊόντα, υπάρχει σε 
εφαρµογή ευρύ πρόγραµµα έρευνας 
και µελέτης για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων φυτοπροστασίας για τη 
βαµβακοκαλλιέργεια. 

Η σωστή θρέψη
Βασική προϋπόθεση για να 
υποστηριχθεί σωστά η ανάπτυξη µιας 
καλλιέργειας αποτελεί και η σωστή 
θρέψη. Η Sipcam Hellas διαθέτει 
πλήρη σειρά ειδικών προϊόντων 
θρέψης και βιοδιεγερτών όπως τα 
Nutex Black, Sipfol Star, Phomag κ.ά. 
που βοηθούν την ανάπτυξη των 
καλλιεργειών και αυξάνουν θεαµατικά 
τις αποδόσεις.
Για να υποστηρίξει την επέκτασή της, η 
Sipcam Hellas, ενίσχυσε το 
επιστηµονικό της προσωπικό µε 
εξειδικευµένους συνεργάτες, που 
παρέχουν ολοκληρωµένη τεχνική 
υποστήριξη.  Στις προκλήσεις των 
καιρών για αποτελεσµατική 
φυτοπροστασία, τηρώντας τις 
αυστηρές απαιτήσεις της ΕΕ, η Sipcam 
Hellas δίνει το παρών, επενδύοντας 
παράλληλα για το µέλλον, µε πλήθος 
προϊόντων υπό ανάπτυξη.

Stand
02

■■■
ΕΡΕΥΝΑ
Υπάρχει σε εφαρµογή ευρύ 
πρόγραµµα έρευνας και 
µελέτης για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων 
φυτοπροστασίας για τη 
βαµβακοκαλλιέργεια 
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Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς ΑΕΒΕ  
δραστηριοποιείται στην ελληνική 
αγορά από το 1962 µε τη µορφή 
πολυεθνικής εταιρείας (Eli Lilly και 
Elanco International) διανοµής 
γεωργικών και κτηνιατρικών 
φαρµάκων. Με τη σηµερινή της 
µορφή λειτουργεί από το 1984, 
εκπροσωπώντας και διανέµοντας 
προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών σε 
κλάδους φυτοπροστασίας, 
κτηνιατρικών φαρµάκων και σπόρων.
Σήµερα, η ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς ΑΕΒΕ είναι 
οργανωµένη  ανά  κλάδους - τµήµατα 
που αφορούν τις Οµάδες Προϊόντων 
που διανέµει (Business Units), 
δηλαδή τα Προϊόντα Φυτοπροστασίας, 
τους Σπόρους Μεγάλης Καλλιέργειας, 
τους Σπόρους Κηπευτικών και τα  
Κτηνιατρικά Φάρµακα - ∆ιατροφικά  
µαζί µε τα προϊόντα PET.
Στην υποστήριξη των πιο πάνω 
τµηµάτων, προστίθενται άλλα δύο 
τµήµατα, τα Ανάπτυξης - Εγκρίσεων 
και Marketing, καθώς επίσης και τα 
διοικητικά τµήµατα, το Οικονοµικό και 
των Ανθρωπίνων Πόρων.
Η ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς ΑΕΒΕ εκπροσωπεί 
και διανέµει τα προϊόντα µεγάλων 
διεθνών εταιρειών όπως τα προϊόντα 
Φυτοπροστασίας της Corteva 
AgrIsciences, Gowan, Lances Link 
(Miller), Vivagro, τους Σπόρους 
Μεγάλης Καλλιέργειας του Group 
Limagrain, Phytogen, & 

Mediteranean Sementi, τους Σπόρους 
Κηπευτικών της Syngenta Seeds, ISI 
Sementi κ.ά. καθώς και τα 
Κτηνιατρικά Φάρµακα των Elanco 
A.H., Lavet, Pintaluba, & διατροφικά 
των Phytosynthese, GNI, Alfatech, 
DutchFarm και Pancosma, Orion, 
Provit, Cobb και Anco.

Ανθρώπινο δυναµικό
Η εταιρεία απασχολεί 90 
εργαζοµένους εκ των οποίων 45 

εξειδικευµένους γεωπόνους καθώς 
και 8 κτηνιάτρους.
Ο συνολικός τζίρος του οµίλου 
ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς ΑΕΒΕ ξεπερνάει τα 
30 εκατοµµύρια ευρώ.

Τα πιο σηµαντικά προϊόντα 
που αντιπροσωπεύει η Elanco
Κάποια από τα σηµαντικότερα 
προϊόντα της ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς ΑΕΒΕ 
είναι τα εξής: α) στον κλάδο της 
Φυτοπροστασίας τα brands: Senior, 
Mustang, Lancelot, Belem Pro, 
Success, Laser, Closer, Delegate, 
Transform, Radiant, Garlon. 
β) στον κλάδο των σπόρων 
Μεγάλης Καλλιέργειας το βαµβάκι 
PHY 983, PHY40, τα Καλαµπόκια 
Agrister, Antiss LG 34.90 και τους 
Ηλίανθους LG 50. 635CLP & LG 
59.580SX. 
γ) στον κλάδο των σπόρων 
Κηπευτικών τις τοµάτες Bobcat, 
Mountain Spring, Gravity, την 
πιπεριά Shelby, τη σαλάτα Celestial, 
αλλά και τα υποκείµενα 
εµβολιασµού Armstrong,     
He-Man, Arena & Beton.
δ) στον κλάδο των Κτηνιατρικών 
φαρµάκων στο τµήµα Παραγωγικών 
Ζώων τα brands Kexton, Tylan, 
Maxiban, εµβόλια Salmonella, 
Respisure, & στο τµήµα των Ζώων 
Συντροφιάς τα brands Guardian, 
Surolan & Dextomitor.

Πάντα δίπλα στον Έλληνα παραγωγό
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

■■■
PLANTAS AE
Στην οµπρέλα της ΕΛΑΝΚΟ 
Ελλάς ΑΕΒΕ ανήκει και 
η  PLANTAS AE, που 
ειδικεύεται στην παραγωγή 
αυτόρριζων εµβολιασµένων 
σποροφύτων κηπευτικών

Περίπτερο
09 

Όροφος
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Η συνεργασία της Αγροχηµικά Β. Ελλάδος µε την FOMET 
spa Ιταλίας δηµιουργήθηκε για τρεις βασικούς λόγους.
 Απόλυτος έλεγχος στη διαδικασία παραγωγής:  Aπό 
την ίδρυσή της το 1969 και την επέκτασή της το 1973 ως 
σήµερα, η FOMET spa Iταλίας παράγει οργανικά και ει-
δικά λιπάσµατα σε βιοµηχανική κλίµακα µε φυσικές µε-
θόδους και συστήµατα επεξεργασίας. Η παραγωγική δι-
αδικασία από τη συλλογή της α’ ύλης, την αποθήκευση, 
τη χουµοποίηση και την ξήρανση ως τον έλεγχο του βαθ-
µού ωρίµανσης, γίνεται µε ειδικά συστήµατα και όργα-
να, καθώς παρακολουθείται και ελέγχεται διαρκώς. Η 
συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής επιτρέπει στα προ-
ϊόντα να διατηρούν τους ωφέλιµους µικροοργανισµούς 
που περιέχουν. Η εµπειρία τόσων χρόνων έφερε την 
FOMET spa στις πρώτες θέσεις της ιταλικής και ευρω-
παϊκής αγοράς, στην παραγωγή οργανικών και ειδικών 
λιπασµάτων. Στόχος της εταιρείας παραµένει η παραγω-
γή ποιοτικών προϊόντων οργανικών λιπασµάτων, οργα-
νο-ανόργανων, διορθωτικών εδάφους, τα οποία απευ-

Συνδέει το σήµερα µε το αύριο
AΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

Η συνεργασία 
µε τη Fomet

πρωτοποριακά και καινοτόµα προϊόντα 
και µαζί µε τους τεχνικούς και το δίκτυο 
πωλήσεων, συνδέει το σήµερα µε το 
αύριο.
Τα τελευταία 10 χρόνια, η χρήση 
βιολογικών σκευασµάτων παρουσιάζει 
αύξηση κατά 10%-15% κάθε χρόνο και 
αναµένεται να συνεχιστεί η ανοδική 
πορεία της. Οι αιτίες αυτής της αύξησης 
είναι πολλές, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανάπτυξης της καινοτοµίας που καθιστά 
ευκολότερη την ανακάλυψη και την 
ανάπτυξη νέων, ασφαλέστερων και πιο 
αποτελεσµατικών προϊόντων για την 
παραγωγή. Ο κλάδος των λιπασµάτων 
βρίσκεται σε αναµονή και προσπαθεί να 
προετοιµαστεί για τις επερχόµενες 
αλλαγές, ωστόσο υπάρχουν πολλά 
ακόµη που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο 
διαδικασιών και δοµών πριν την 
εφαρµογή του νέου Κανονισµού, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει αβεβαιότητα 
και ανακατατάξεις. Για την εταιρεία, όλα 
αυτά αποτελούν πρόκληση της νέας 
χρονιάς αλλά και της νέας δεκαετίας. 
Τελικός στόχος της εταιρείας είναι η 
αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής 
γεωργικής παραγωγής, ελάχιστα έως 
καθόλου τοξικά υπολείµµατα στις 
τροφές και µια φύση πιο καθαρή και πιο 
ανθρώπινη.

H εταιρεία Αγροχηµικά Β. Ελλάδος ΑΕ 
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά 
από το Φεβρουάριο του 1986 µε έδρα τις 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο 
Καλοχώρι καθώς και στη Σίνδο του Ν. 
Θεσσαλονίκης. Οι τοµείς των γεωργικών 
εφοδίων, των λιπασµάτων και των 
χηµικών προϊόντων, αποτέλεσαν από την 
αρχή τους βασικούς άξονες 
δραστηριότητάς της. Μετά από 33 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας στην αγορά, η 
εταιρεία είναι σε θέση να γνωρίζει τα 
προβλήµατα, τις απαιτήσεις καθώς και την 
εξέλιξη της γεωργίας και, βάσει αυτών, να 
έχει διαµορφώσει µια πλήρη γκάµα 
προϊόντων απόλυτα προσαρµοσµένη 

στην ελληνική πραγµατικότητα.
Η εταιρεία διαθέτει έναν ευρύτατο κύκλο 
συνεργασιών σε τεχνικό και εµπορικό 
επίπεδο, µε τους µεγαλύτερους ξένους 
οίκους του κλάδου διεθνώς (FOMET spa, 
Fertenia srl, FCP Cerea κ.ά.). Η κλιµατική 
αλλαγή, η γεωργία ακριβείας και τα νέα 
µοντέλα που εισάγονται για την 
παρακολούθηση των καλλιεργειών, 
αλλάζουν ριζικά τη γεωργία του 
µέλλοντος. Η συνεχής ενηµέρωση, η 
παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων 
και οι λύσεις της έξυπνης γεωργίας, 
αναλαµβάνουν πλέον πρωταρχικό λόγο. 
Η Αγροχηµικά Β. Ελλάδος ΑΕ είναι 
παρούσα στη νέα εποχή, µε 

θύνονται είτε στη συµβατική είτε στη βιολογική, αλλά α-
κόµη και στην ολοκληρωµένη γεωργία. Οι µορφές (συν-
θέσεις) των προϊόντων διαφοροποιούνται είτε σε σκό-
νη, πέλλετ, κόκκο, λέπι, είτε σε υγρή µορφή.
  Βελτίωση σύστασης εδάφους: Η οργανική ουσία θεω-
ρείται ζωτικό συστατικό ενός υγιούς εδάφους. Η σύνθεση 
των προϊόντων της FOMET spa, βελτιώνει τη φυσική ικα-
νότητα των εδαφών και τη µικροβιακή τους δραστηριότη-

τα, ενεργοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία είναι δεσµευ-
µένα καθώς προάγει την απελευθέρωση θρεπτικών ουσι-
ών από τους µικροοργανισµούς της ριζόσφαιρας, θέµατα 
σηµαντικά για την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και προοπτική ό-
σον αφορά την κυκλική οικονοµία και το περιβάλλον. Τέ-
λος τα προϊόντα διαθέτουν όλες τις εγκρίσεις και τις πιστο-
ποιήσεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµοθεσίας.
 Πιστοποίηση τελικού προϊόντος: Τα προϊόντα της FOMET 
spa διαθέτουν όλες τις εγκρίσεις και τις πιστοποιήσεις 
της ελληνικής ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµοθεσίας.Αντώνης Αµοίρογλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Χηµικός Μηχανικός Μ.sc

Περίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης
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Ο ατταπουλγίτης, το ελληνικό 
αργιλοπυριτικό ορυκτό που 
εξορύσσεται από τα µοναδικά 
ευρωπαϊκά κοιτάσµατα που 
εκµεταλλεύεται η ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα 
Γρεβενά (ετήσια δυναµικότητα 
παραγωγής 160.000 ΜΤ και εξαγωγές 
σε πάνω από 50 χώρες του 
εξωτερικού), καλύπτει τις ανάγκες 
κλάδων όπως η γεωργία, η 
κτηνοτροφία, η βιοµηχανία χρωµάτων 
και χηµικών, η περιβαλλοντική 
αποκατάσταση κ.λπ.

Ο ατταπουλγίτης διαθέτοντας ένα πολύ 
µεγάλο µικροσκοπικό πορώδες 250-
300 m2 / g (6πλάσιο του ζεόλιθου), µε 
προσθήκη στο έδαφος σε αναλογίες 
0,2-0,5 % ή αντίστοιχα 150 -200 g / m2 
προσφέρει µία εξαιρετικά υψηλή 
ικανότητα ενυδάτωσης, µειώνοντας τα 
ποτίσµατα των καλλιεργειών κατά 
50-66%, ενώ παράλληλα τις 
προστατεύει και σε παρατεταµένες 
υψηλές θερµοκρασίες κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες (δρά σαν ένας 
ταµιευτήρας νερού δίπλα στο ριζικό 
σύστηµα των φυτών). 
Η µεγάλη πορώδης δοµή του 
ατταπουλγίτη βοηθά στην καλύτερη 
αξιοποίηση της λίπανσης (-20 %), 
καθώς και στην αποθήκευση των 

θρεπτικών συστατικών κοντά στην 
ριζόσφαιρα, τα οποία αποδεσµεύει 
βραδέως, βελτιώνοντας την 
καλλιεργησιµότητα ακόµη και των 
πλέον άγονων εδαφών.
Μεγάλες καλλιέργειες, 
οπωροκηπευτικά, καρποφόρα, 
ανθοκοµικά και αρωµατικά φυτά, είναι 
µερικές από τις κατηγορίες φυτών στις 
οποίες απευθύνεται ο ατταπουλγίτης.
Στην προσθήκη του κοκκώδους 
ατταπουλγίτη σε υπαίθριες (πιπεριά, 
κολοκυθιά, µελιτζάνα, µπρόκολο, 
πατάτα κ.λπ.), σε θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες (τοµάτα, αγγουριά κ.λπ.) 
αλλά και µεγάλες καλλιέργειες σε 
αναλογίες που αντιστοιχούν στα 150-
200 κιλά ανά στρέµµα, προκύπτει πέρα 
από τη µείωση των ποτισµάτων από 
50-66% (από 1 ηµερησίως σε 1 ανά 3 
ηµέρες) και µία πολύ σηµαντική 
διέγερση του ριζικού συστήµατος 
(βλέπε φωτο 1, 2, 3) που οφείλεται 
στην προσπάθεια της ρίζας να 
απορροφήσει το αποταµιευµένο νερό 
από τον ατταπουλγίτη. Συγχρόνως 
προκύπτει και βελτίωση της 
γονιµότητας του εδάφους, µε αύξηση 
στην ανάπτυξη που αγγίζει σε πολλές 
περιπτώσεις το 100% (περίπτωση 
µπρόκολου και πατάτας).

Ευεργετική για λίπανση 
και άρδευση η χρήση  
του ατταπουλγίτη

ΓΕΩΕΛΛΑΣ

Εντυπωσιάζουν τα νέα δεδοµένα 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας
Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα πλαίσια της δι-
οργάνωσης της διεθνούς έκθεσης Agrotica στη Θεσσαλονί-
κη, στην οποία η ΓΕΩΕΛΛΑΣ συµµετέχει (Περίπτερο 8, Stand 
25) δήλωσε ότι : «Η εξαιρετικά πορώδης δοµή του ελληνικού 
ατταπουλγίτη, µε την αυξηµένη δυνατότητα συγκράτησης της 
υγρασίας και των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, έρχε-
ται να βοηθήσει τον αγρότη στη σηµαντική µείωση των εισ-
ροών που απαιτούνται, όπως το νερό και η λίπανση, ενώ και 
η δυνατότητα πετυχηµένης λειτουργίας του ορυκτού σε αντί-
ξοες συνθήκες ξηρασίας ή υψηλών βροχοπτώσεων το καθι-

στά αναγκαίο σε κάθε καλλιεργητή. 
Τη φετινή χρονιά  θα είναι σηµαντική στο Περίπτερο της εται-
ρείας και η παρουσία των αντιπροσώπων της ΓΕΩΕΛΛΑΣ α-
πό τις διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, οι οποί-
οι θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν στοχευµένα τα νέα 
δεδοµένα και τις αποδόσεις από την χρήση του ορυκτού στις 
καλλιέργειες ανά περιοχή. Επίσης η ΓΕΩΕΛΛΑΣ θα συνεχίσει 
και το 2020 τις πετυχηµένες ενηµερωτικού χαρακτήρα τεχνι-
κές ηµερίδες στην: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθο, ∆ράµα, 
Χαλκίδα, Καλαµάτα, Λάρισα κ.α.».

Περίπτερο
08 

Stand
25

Ριζικό σύστηµα ντοµατιάς
 χωρίς ατταπουλγίτη 

Ριζικό σύστηµα πιπεριάς χωρίς (αριστερά) 
και µε ατταπουλγίτη (δεξιά). Ας σηµειωθεί ότι  
αρωµατικά φυτά, ανθοκοµικά αλλά και 
κηπευτικά είναι µερικές από τις κατηγορίες 
στις οποίες απευθύνεται ο ατταπουλγίτης.

Ριζικό σύστηµα µαρουλιού 
χωρίς (αριστερά) και µε 
ατταπουλγίτη (δεξιά)

Ριζικό σύστηµα ντοµατιάς µε ατταπουλγίτη 
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«Είναι γεγονός ότι ο κλάδος 
των λιπασµάτων το 
τελευταίο διάστηµα 
µετασχηµατίζεται και 
αναδεικνύεται ακόµη και 
από αυτή την έρευνα ότι 
υπάρχει µια έντονη 
δυναµική», υποστηρίζει ο κ. 
Κουτσούγερας. 

Έρευνα µε τη µορφή ερωτηµατολογίου, όπου 
συµµετείχαν περισσότερα από 100 στελέχη των 
µελών του, αποτέλεσε µία από τις σηµαντικότε-
ρες πρωτοβουλίες του ΣΠΕΛ µέσα στο 2019, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρό του Νίκο Κουτσούγερα.
«Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που πραγµα-
τοποιείται σε τέτοιο επίπεδο και περιελάβανε πε-
ρισσότερες από 150 ερωτήσεις, µε σκοπό να α-
ποτυπώσει τις απόψεις των µελών του ΣΠΕΛ για 
την ελληνική γεωργία και τον κλάδο των λιπα-
σµάτων σήµερα άλλα και έως το 2030. Η αντα-
πόκριση των µελών του ΣΠΕΛ ήταν εντυπωσι-
ακή, σύµφωνα µε τον κ. Κουτσούγερα, ενώ τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, που αναµένονται να 
παρουσιαστούν αναλυτικά το επόµενο διάστη-
µα, θα αποτελέσουν πυξίδα για τη διαµόρφωση 
της στρατηγικής του ΣΠΕΛ τα επόµενα χρόνια 
και αντικείµενο συζήτησης όλων των εµπλεκο-
µένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Μεταξύ 

άλλων αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα αναδει-
κνύει ότι αναµένονται σηµαντικές αλλαγές από 
τον κλάδο των λιπασµάτων έως το 2030. Οι συµ-
µετέχοντες στην έρευνα ότι θα αναπτυχθούν νέ-
ες λύσεις, προγράµµατα και προϊόντα θρέψης 
από τον κλάδο, που θα αυξάνουν την αποδοτι-
κότητα της λίπανσης. Επίσης, µέσα στις βασικές 
αλλαγές που αναµένουν οι εµπλεκόµενοι στον 
κλάδο της λίπανσης έως το 2030 είναι ότι οι ε-
ταιρείες λιπασµάτων θα εµπλακούν ακόµη πιο 
έντονα και σε συµβουλευτικές υπηρεσίες όσον 
αφορά τη θρέψη των καλλιεργειών, καθώς και 
θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την 
ανάπτυξη. Αντίστοιχα έντονη κινητικότητα ανα-
µένεται και σε επίπεδο συνεργασιών, όπου η 
σύνδεση του κλάδου των λιπασµάτων µε την α-
καδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώ-
ρας, καθώς και µε τη βιοµηχανία της µεταποίη-
σης θα ενισχυθούν έντονα. 

Η θρέψη συναντά το τρόφιµο στη φετινή Agrotica
Βασική προτεραιότητα του κλάδου των λιπασµάτων α-
ποτελεί η σύνδεση του λιπάσµατος µε το τελικό προϊόν 
της καλλιεργητικής διαδικασίας, δηλαδή το τρόφιµο, προ-
σαρµοσµένο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. 
Με στόχο λοιπόν την ανάδειξη της διασύνδεσης της θρέ-
ψης των φυτών µε την αλυσίδα παραγωγής  τροφίµων, 
ο ΣΠΕΛ διοργανώνει φέτος στο πλαίσιο της Agrotica µια 
διαφορετική από άλλες χρονιές ηµερίδα µε θέµα «Θρέ-
ψη Φυτών: Αυξάνοντας την αξία της παραγωγής και του 
τροφίµου» το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 
13.30-16.30 µ.µ. στην αίθουσα Olympias του Συνεδρια-
κού Κέντρου «Σ.Κ. Ι. Βελλίδης» της ∆ΕΘ -HELEXPO A.E. 
Μέσα από δύο ενότητες, µια για τις µεγάλες καλλιέργει-
ες και µια για τα καρποφόρα δέντρα, δέκα προσκεκλη-
µένοι οµιλητές θα προσεγγίσουν τις  σύγχρονες ανάγκες 
που καλείται να αντιµετωπίσει η ελληνική γεωργία και 
θα τοποθετηθούν για τον καθοριστικό ρόλο των λιπα-

σµάτων στην αύξηση της αξίας της παραγωγής. Η ηµε-
ρίδα θα πλαισιωθεί από εκπροσώπους της ακαδηµαϊ-
κής/ερευνητικής κοινότητας της χώρας, αλλά και από 
εκπροσώπους της βιοµηχανίας του τροφίµου, οι οποίοι 
θα αναλύσουν πώς η θρέψη των καλλιεργειών µπορεί 
να αυξήσει τη διατροφική αξία των παραγόµενων αγρο-
τικών προϊόντων, σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας.  
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΠΕΛ, Νίκο Κουτσούγε-
ρα, «είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένας οδικός χάρ-
της που θα συνδυάζει τις ανάγκες της αγοράς, της βιο-
µηχανίας τροφίµου και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
µε το συγχρονισµό της παροχής των θρεπτικών στοιχεί-
ων σύµφωνα µε τις ανάγκες θρέψης της καλλιέργειας, 
στο πλαίσιο της ποικιλοµορφίας των εδαφών και των έ-
ντονων καιρικών µεταβολών λόγω κλιµατικής αλλαγής. 
Η εξίσωση δεν είναι εύκολη, αλλά ο κλάδος των λιπα-
σµάτων αναµένεται να συµβάλει καθοριστικά». 

Ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, Νίκος Κουτσούγερας

Πρωτοποριακή 
έρευνα του ΣΠΕΛ  
οδικός χάρτης 

για τη µελλοντική 
στρατηγική του   
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Στις καινοτόµες προσεγγί-
σεις σε ό,τι αφορά την πα-
ραγωγή και την ανάπτυξη 
στην ελληνική γεωργία 
αλλά και τις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής 
φαίνεται να επικεντρώνε-
ται φέτος η θεµατολογία 
των παράλληλων εκδη-
λώσεων που θα πραγµα-
τοποιηθούν στα πλαίσια 
της 28ης Agrotica. Φυσικά 
η γεωργία ακριβείας έχει 
τον πρώτο λόγο, ωστόσο, 
όπως είναι αναµενόµενο, 
δεν θα λείψουν οι ηµερί-
δες για επίκαιρα θέµατα ό-
πως οι επενδύσεις σε Ανα-
νεώσιµες Πηγές Ενέργει-
ας, τα θέµατα φορολογίας 
και οι τεχνολογίες της ε-
ξειδικευµένης θρέψης.

31/01
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
αίθ. Ολυµπιάς
ΩΡΑ 10.30 π.µ. 
- 15.00 µ.µ.

Για το πρόβατο της Φλώρινας
Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
- Παράρτηµα Κ. Μακεδονίας στο 
πλαίσιο του προγράµµατος 
INTERREG-IPACBC «Protection of  
Autochthonous populations  of 
Pelagonia Sheep breed in the cross-
border area PAPESHE», διοργανώνει 
ηµερίδα µε θέµα «Εκτροφή τοπικών 
φυλών ως εναλλακτική πρόταση για 
την αγροτική ανάπτυξη: Η περίπτωση 
εκτροφής του προβάτου Φλώρινας».

01/02
«Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ»
αιθ. Β
ΩΡΑ 14.30 - 16.30 µ.µ.

FiberPro2

Παρουσίαση µε θέµα «Πιστοποιηµένο 
ελληνικό βαµβάκι FiberPro2 
διοργάνωνει η εταιρεία Σπ. Ανδριώτης 
ΑΕ στο πλαίσιο της 28ης Agrotica.

31/01
«Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» αίθ. Α
ΩΡΕΣ 10.30 π.µ. - 14.00 µ.µ. 
Στο επίκεντρο η γεωργία ακριβείας
Ειδικοί επιστήµονες και στελέχη της «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ» θα παρουσιάσουν 
απτά αποτελέσµατα αξιοποίησης ψηφιακών δεδοµένων αγρού για την αύξηση 
της απόδοσης των καλλιεργειών, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµε-
νων προϊόντων, την αποδοτική χρήση των αγροχηµικών, την εξοικονόµηση 
ενέργειας και την προστασία του εδάφους και των νερών από τη ρύπανση. Η 
«ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ» παρέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες Γεωργίας 
Ακριβείας σε 250 καλλιεργητές πανελλαδικά σε έκταση που ξεπερνά συνολικά 
τα 25.000 στρέµµατα, αξιοποιώντας την 25ετή εµπειρία της στο χώρο των 
περιβαλλοντικών εφαρµογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

31/01
Αιθ. «ΑΙΜ. ΡΙΑ∆ΗΣ»
ΩΡΑ 10.00 π.µ.-18.00 µ.µ.
∆ιεθνές συνέδριο για τους συνεταιρισµούς
Το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και η Helexpo συνδιοργανώνουν 
διεθνές συνέδριο µε θέµα «Νέα Γεωργία – Νέος Συνεργατισµός. Προς ένα 
σύγχρονο υπόδειγµα συνεταιρισµών για τη νέα γενιά» υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σκοπός του συνεδρίου είναι 
να συµβάλει σε ένα νέο, δηµιουργικό διάλογο σχετικά µε το ρόλο του 
συνεταιρισµού ως µοχλού ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τοµέα, 
αναδεικνύοντας καλά παραδείγµατα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Παράλληλες
Εκδηλώσεις
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01/02
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» αίθ. Ολυµπιάς
ΩΡΕΣ 13.30 - 16.30 µ.µ. 

Θρέψη Φυτών: Αυξάνοντας την αξία της παραγωγής και του τροφίµου
Hµερίδα µε θέµα: «Θρέψη Φυτών: Αυξάνοντας την αξία της παραγωγής και του τροφίµου» 
θα πραγµατοποιήσει ο ΣΠΕΛ το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα «Ολυµπιάς» 
του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης». Μέσα από δύο ενότητες, µία για τις µεγάλες καλ-
λιέργειες και µία για τα καρποφόρα δέντρα, δέκα προσκεκληµένοι οµιλητές θα προσεγγί-
σουν τις  σύγχρονες ανάγκες που καλείται να αντιµετωπίσει η ελληνική γεωργία και θα 
τοποθετηθούν για τον καθοριστικό ρόλο των λιπασµάτων στην αύξηση της αξίας της 
παραγωγής. Η ηµερίδα θα πλαισιωθεί από εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής/ερευνητικής 
κοινότητας της χώρας, αλλά και από εκπροσώπους της βιοµηχανίας τροφίµου. 

01/02
Αιθ. «ΑΙΜ. ΡΙΑ∆ΗΣ»
ΩΡΕΣ 18.00 µ.µ. 
- 21.00 µ.µ. 

Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών
Εκδήλωση ενηµέρωσης για όλους τους 
ενδιαφερόµενους σχετικά µε τα συλλο-
γικά σχήµατα αγροτών (Συνεταιρισµοί – 
Οµάδες Παραγωγών), τα οικονοµικά και 
τα φορολογικά οφέλη καθώς και τις 
αλλαγές στη φορολογία για το 2020 
οργανώνει η Agrotech SA το Σάββατο 
1η Φεβρουαρίου. Η Agrotech SA συµ-
µετέχει ακόµα µία χρονιά στη µεγαλύτε-
ρη έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων 
στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιάσει 
όλη την γκάµα των γεωργικών µηχανη-
µάτων της John Deere καθώς και τα 

ολοκαίνουργια µοντέλα της Σειράς 6Μ & 
8R µε τον µοναδικό, ιδιαίτερο σχεδια-
σµό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επι-
πλέον θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες 
γεωργίας ακριβείας και όλους τους και-
νοτόµους τρόπους ανάπτυξης της 
παραγωγικότητας των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων. Τέλος, οι επισκέπτες του 
περιπτέρου της θα έχουν την ευκαιρία 
να συνοµιλήσουν µε τους εκπροσώ-
πους της Agrotech και να τους συµβου-
λέψουν για οποιοδήποτε ζήτηµα τους 
απασχολεί, ενώ η εταιρεία ετοιµάζει και 
πολλές ακόµα εκπλήξεις. 
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01-02/02
«Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ»
αίθ. Α 
ΩΡΑ 10.00 π.µ. 
-15.00 µ.µ.

8o Πανελλήνιο 
Συνέδριο Agrotica
Με θέµα «Κλιµατική Αλλαγή και 
Γεωργία» θα πραγµατοποιηθεί το 8ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Agrotica, το 
οποίο θα επικεντρωθεί στις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 
στη γεωργική παραγωγή και ανάπτυξη 
της Ελλάδας και θα διερευνήσει 
προσεγγίσεις για την αειφορία της 
παραγωγικότητας των καλλιεργειών 
στο µέλλον. Στο Συνέδριο 
εµπειρογνώµονες από τον 
ακαδηµαϊκό χώρο και τη βιοµηχανία 
θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα 
της έρευνάς τους και θα µοιραστούν 
τις εµπειρίες στην επίλυση 

31/01
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
αίθ. Ολυµπιάς
ΩΡΑ 18.-20.00 µ.µ.
Πιστοποίηση Αγροτικών 
Προϊόντων Μακεδονίας 
ως ΠΟΠ - ΠΓΕ
Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τρόφιµων και ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µε 
πρωτοβουλία της υφυπουργού 
Φωτεινής Αραµπατζή 
οργανώνουν ηµερίδα µε θέµα 
«Πιστοποίηση Αγροτικών 
Προϊόντων Μακεδονίας ως 
ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ευκαιρίες και 
Προοπτικές».

01/02
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 08 St. 30
ΩΡΑ 13.30 µ.µ.
Ενηµερωτική εκδήλωση 
για το Πρόγραµµα CSF
Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης 
πέντε ετών από την έναρξη του προ-
γράµµατος Certified Sustainable 
FiberMax®, η BASF θα διοργανώσει 
το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, και 
ώρα 13.30 µ.µ., στον εκθεσιακό της 
χώρο, Περίπτερο 08, Stand 30 & 30a, 
µια ενηµερωτική εκδήλωση για το 
CSF και τα µελλοντικά σχέδια ανά-
πτυξής του. Μεταξύ των οµιλητών θα 
είναι ο Andrew Beadle, Επικεφαλής 
Αειφορίας της BASF Agricultural 
Solutions, ο Roian Atwood, Senior 
Director, Global Sustainable 
Business, Wrangler & Lee Jeans, και 
η Suzanne Barratt, Communication 
Manager στο Τµήµα Σπόρων, BASF 
Agricultural Solutions.

31/01 & 01/02
«Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» αίθ. C 
& Περίπτερο 2 Stand 27
ΩΡΕΣ 15.00 µ.µ. - 19.00 µ.µ. 
& 16.00 - 19.00 µ.µ
Για το Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο του ΠΑΑ
Στο πλαίσιο της 28ης Έκθεσης Αgrotica η Γενική Γραµµατεία Αγροτικής 
Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του Εθνι-
κού Αγροτικού ∆ικτύου και της ∆ηµοσιότητας του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, διοργανώνει ανοιχτές εκδηλώσεις για την ενηµέρωση των 
αγροτών και όλων των ενδιαφεροµένων:
● 31 Ιανουαρίου 2020 «Προετοιµασία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 
2021-2027», ώρα 15:00 - 19:00 µ.µ., Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερµανός - Αίθ. C
●  1η Φεβρουαρίου 2020 «Στρατηγικές Συνεργασίες για την Ελληνική 
Γαστρονοµία», ώρα 16:00 - 19:00 µ.µ., Περίπτερο 2 - Stand 27

προβληµάτων που σχετίζονται µε την 
κλιµατική αλλαγή. Έµφαση θα δοθεί 
στις στρατηγικές προσαρµογής µε 
την αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογικών εργαλείων όπως 
γεωργία ακριβείας, έξυπνη γεωργία, 
ψηφιακή γεωργία, εισαγωγή νέων 
καλλιεργειών και ποικιλιών καθώς 
και νέων καλλιεργητικών πρακτικών.

01/02
Aιθ. «ΑΙΜ. ΡΙΑ∆ΗΣ»
ΩΡΕΣ 11.00 π.µ. -13.00 µ.µ.
Εφαρµογές γεωργίας ακριβείας σε οπωρώνες
Ηµερίδα µε θέµα «Εφαρµογές γεωργίας ακριβείας σε οπωρώνες» 
οργανώνει η Π.Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου στην 
Αίθουσα Αιµίλιος Ριάδης. Επίκεντρο της εκδήλωσης θα αποτελέσει η οµιλία 
του διδακτορικού ερευνητή στο Leibniz Institute for Agricultural Engineering 
and Bioeconomy (ATB) Νίκου Τσούλια µε το αντίστοιχο θέµα.
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