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ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ: Γεωργικά Φάρµακα, Λιπά-
σµατα, Πολλαπλασιαστικό Υλικό, Φυτώ-

ρια

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 02: ∆εξαµενές, Θερµοκή-
πια & Εξοπλισµοί, Αντιχαλαζικά Συστή-

µατα, Υδροπονικά Συστήµατα
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Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 
Χώρος Αγροτικής Ενηµέρωσης, Οργανι-
σµοί, Υπηρεσίες, Εκδόσεις, Εκπαιδευτι-

κά Ιδρύµατα

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

µηχανήµατα, Ελαστικά

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 04, 08, 09, 10 & 12: 
Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 05, 07:   Γ ε ω ρ γ ι κ ο ί 
Ελκυστήρες, Γεωργικά µηχανήµατα , 

Ελαστικά

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 06 & 11:  Ανταλλακτικά, 
Εξαρτήµατα , Ελαστικά, Ορυκτέλαια

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 13, 14 & ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ 
ΧΩΡΟΣ C3, C8, B10 & B13: Γεωργι-
κοί ελκυστήρες, Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 15: Συστήµατα άρδευσης, 
Μηχανήµατα και εργαλεία κηποτεχνίας, 
∆ασικός εξοπλισµός, Βιοµηχανίες πλα-

στικών

ΠΕΡΙΠΤΕΡ016: 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

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Β7: Θερµοκήπια, 
Γεωργικά µηχανήµατα

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

�  Το πρόγραµµα των Παράλληλων Εκδηλώσεων
 της 29ης Agrotica δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την τελευταία 
ενηµέρωσή του από τους διοργανωτές.

∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης
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Καταιγιστικές αλλαγές φέρνει 
στη γεωργία η ψηφιακή εποχή 
Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η αγροτική 
δραστηριότητα διεθνώς βρίσκεται αυ-
τό τον καιρό σε µια νέα κρίσιµη όσο 
και ενδιαφέρουσα καµπή, από την έκ-
βαση της οποίας θα κριθεί σε πολύ 
µεγάλο βαθµό όχι µόνο η οικονοµική 
βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων αλλά και η διατροφική επάρ-
κεια του πλανήτη στο ορατό µέλλον. 
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 
και ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται 
µε την ψηφιοποίηση της παραγωγής, 
την αξιοποίηση των πληροφοριακών 
δεδοµένων και γενικά την ενσωµά-
τωση λύσεων που υποκαθιστούν σε 
ένα µεγάλο βαθµό τα εργατικά χέρια, 
είναι αυτή τη στιγµή, ο δρόµος από 
τον οποίο καλείται να περάσει η νέα 
φάση ανάπτυξης της αγροτικής παρα-
γωγής. Σ’ αυτή την υπόθεση έρχεται 
να δώσει βέβαια το δικό του χέρι βο-
ήθειας και ο τοµέας της βιοπροστασί-
ας (φυσικοί βιοδιεγέρτες, µικροθρεπτι-
κά στοιχεία κ.α.) η επίδραση του οποί-
ου µπορεί να είναι επίσης καταλυτική. 
 Ξέρουµε ότι στο πέρασµα του χρό-
νου, η διεθνής έκθεση Agrotica στη 

Θεσσαλονίκη, αποτελούσε το µεγάλο 
γεγονός για την ανάδειξη των τεχνο-
λογικών εξελίξεων στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής. Με βάση τα πα-
ραπάνω, αυτήν τη φορά, αποκτά νέα δι-
άσταση, καθώς οι αλλαγές που φέρνει 
η ψηφιακή εποχή είναι καταιγιστικές.  
Μπορούν να συγκριθούν µε την ανακά-
λυψη των λιπασµάτων, την έλευση των 
µηχανών εσωτερικής καύσης και την 
πρόοδο στην επιστήµη των σπόρων.   

Σήµερα όλα τελούν 
υπό αναθεώρηση
Όταν για πρώτη φορά, το 1985, η Agrotica 
άνοιγε της πύλες της στους συντελε-
στές της αγροτικής παραγωγής, η α-
γροτική τεχνολογία διέγραφε µια ώ-
ριµη φάση. Σήµερα, εν έτει 2022, λί-
γο πριν τα εγκαίνια της 29ης Agrotica, 
όλα τελούν υπό αναθεώρηση. 
Τη θέση των παραδοσιακών αγροτι-
κών ελκυστήρων παίρνουν εξελιγµέ-
να ροµπότ που αντλούν ενέργεια α-
πό τον ήλιο, εντοπίζουν και ψεκάζουν 
στοχευµένα τα ζιζάνια, παρέχουν µε 
ακρίβεια τη θρέψη που χρειάζεται το 

φυτό, προσφέροντας και ανάλυση της 
εξοικονόµησης εισροών. 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στην α-
γορά των τρακτέρ, καθιστώντας κρί-
σιµες τις επιλογές που έχει µπροστά 
του ο επαγγελµατίας αγρότης. Τρακτέρ 
χωρίς οδηγό, ηλεκτρικά τρακτέρ, ελ-
κυστήρες µε θηριώδεις ιπποδυνάµεις 
που ενεργοποιούν σύνθετα παρελκό-
µενα για ένα πέρασµα (όργωµα µέχρι 
σπορά) και συστήµατα σουίτες µε λύ-
σεις Πληροφορικής που διευκολύ-
νουν τους παραγωγούς να ανταλλάσ-
σουν µέσω τηλεµατικής σε πραγµα-
τικό χρόνο χάρτες και δεδοµένα κα-
θοδήγησης µε άλλα µηχανήµατα εντός 
πεδίου, φέρνουν ανατροπές και δί-
νουν νέα διάσταση στα στοιχεία πα-
ραγωγικότητας και κόστους.   
Μ’ αυτή την έννοια, η φετινή 29η Agrotica 
δεν είναι µια ακόµα Agrotica. Είναι το ση-
µείο συνάντησης µε τη νέα εποχή στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής. Είναι ο χρο-
νοδιακόπτης που αφήνει πίσω πολλές α-
πό τις λογικές του παρελθόντος και φέρ-
νει στο προσκήνιο µια νέα γενιά αγροτών 
και µια νέα αγροτική πραγµατικότητα. 

■■■
29η AGROTICA
Σηµείο συνάντησης 
µε τη νέα εποχή της 
αγροτικής παραγωγής

■■■
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις 
της τεχνολογίας στην 
αγορά των τρακτέρ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
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PJ CONDELLIS SA

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης  Α.Ε.Β.Ε. είναι µια από τις παλαιότερες, µεγαλύτερες και 
αρτιότερα οργανωµένες εταιρείες στον κλάδο της. Σήµερα διατηρεί τέσσερις ξε-
χωριστούς κλάδους πωλήσεων, ένας εκ των οποίων είναι ο κλάδος των Γεωρ-
γικών Μηχανηµάτων. Εκεί αντιπροσωπεύει τους οίκους New Holland (γεωργι-
κοί ελκυστήρες και µηχανήµατα συγκοµιδής), Case IH (γεωργικοί ελκυστήρες 
και µηχανήµατα συγκοµιδής), Goldoni και Yanmar (γεωργικοί ελκυστήρες και 
µοτοσκαπτικά), τους οποίους υποστηρίζει µε άρτιο δίκτυο υποδοµών.

Ένας αιώνας ιστορίας στην ελληνική γεωργία

Τα τρακτέρ Puma 140-175 της Case 
IH επωφελήθηκαν από µία σειρά νέ-
ων χαρακτηριστικών για τα µοντέλα 
του 2022, που έχουν σχεδιαστεί για 
να βελτιώσουν την παραγωγικότητα 
και να εµπλουτίσουν την εµπειρία της 
εργασίας. Σε συνέχεια της επιτυχίας 
της ανανεωµένης σειράς Puma 185-
240 µε µακρύ µεταξόνιο, η νέα σει-
ρά Puma 140-175 µε κοντό µεταξό-
νιο, µε µέγιστη ισχύ από 155-200hp, 
αναβαθµίζεται σε όλους τους τοµείς 
συµπεριλαµβανοµένης της εµφάνι-
σης του µηχανήµατος, της συµπερι-
φοράς του σασµάν και της εργονο-
µίας της καµπίνας.

Τρεις εκδόσεις για 
συγκεκριµένες απαιτήσεις
Το προφίλ της σειράς παραµένει το 
ίδιο, µε τρεις εκδόσεις που επικε-
ντρώνονται σε συγκεκριµένες απαι-
τήσεις πελατών. Τα Puma 140-165 
είναι η οικονοµική επιλογή, το Puma 
150 και 165 Multicontroller παρέχει 
στους πελάτες περισσότερη αυτοµα-
τοποίηση και το Puma CVXDrive προ-
σφέρει κορυφαία παραγωγικότητα. 

Βελτιωµένη σε όλα 
τα επίπεδα καµπίνα
Η επανασχεδιασµένη είσοδος παρέ-
χει ευκολότερη πρόσβαση, ενώ οι 
βελτιώσεις στην καµπίνα περιλαµβά-
νουν βάση τηλεφώνου, θύρες τρο-
φοδοσίας USB και βάση tablet για να 
διευκολύνουν τη διαχείριση. Τα υλι-
κά της ταπετσαρίας έχουν αναβαθ-
µιστεί σε υψηλής ποιότητας, µε φινί-
ρισµα όπως στα αυτοκίνητα και ένα 

νέο κορυφαίο δερµάτινο τιµόνι Case 
IH υψηλής ποιότητας, θα αυξήσει την 
ευχαρίστηση της οδήγησης.
Η ορατότητα στα µοντέλα Multicontroller 
και CVXDrive βελτιώνεται χάρη σε έ-
ναν νέο υαλοκαθαριστήρα τοποθετη-
µένο χαµηλά που καλύπτει 60% πε-
ρισσότερη επιφάνεια και υπάρχει ε-
πίσης ένα νέο ψυγείο για αναψυκτι-
κά. Για τους χρήστες φορτωτών ένα 
νέο προηγµένο joystick, µε ενσωµα-

τωµένα κουµπιά για τη λειτουργία της 
ρεβέρσας και της αλλαγής ταχυτήτων, 
θα βελτιώσει τους χρόνους εργασίας.

Αλλαγές στο σασµάν CVXDrive
Τα µοντέλα Puma CVXDrive έχουν υ-
ποβληθεί σε βελτιώσεις στο σασµάν, 
µε τους µηχανικούς της Case IH να 
έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση της 
οδηγικής εµπειρίας µειώνοντας το 
χρόνο αντίδρασης της ρεβέρσας και 
της επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και 
αυξάνοντας την ευαισθησία του πε-
ντάλ γκαζιού. Υπάρχει επίσης τώρα 
µεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια 
της θέσης του Multicontroller, µε δυ-
νατότητα απενεργοποίησης του cruise 
control µε το πεντάλ, την οποία οι πε-
λάτες θα εκτιµήσουν όταν στρίβουν 
στο κεφαλάρι. Οι ρυθµίσεις του CVXDrive 
µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν 
µέσω της οθόνης AFS Pro 700.

Νέα πακέτα εξοπλισµού Case IH
Τρία νέα πακέτα προσφέρονται στα 
τρακτέρ Puma 140-175 που θα διευ-
κολύνουν τους πελάτες να επιλέξουν 
τον ιδανικό εξοπλισµό τους. 

Οδηγική απόλαυση 
και παραγωγικότητα
για τα ανανεωµένα 
Puma 140-175 
της CASE IH

Περίπτερο

12

Stand

01

Υπαίθριος

C08
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Τη νέα της ναυαρχίδα, το τρακτέρ T7 Heavy Duty (HD), παρουσί-
ασε η New Holland Agriculture στον ευρωπαϊκό Τύπο σε µία εκ-
δήλωση εικονικής πραγµατικότητας. Με τον τίτλο «Intelligent 
Farming All_Ways», η εκδήλωση ανέδειξε το όραµα της New 
Holland για το πρόγραµµα Γεωργία 4.0 και τη δέσµευσή της να κά-
νει τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας ευφυούς γεωργίας ευρέ-
ως διαθέσιµα στους αγρότες. Το νέο T7 HD διατηρεί την ισχυρή α-
πόδοση, την εξαιρετική ευκινησία και ευελιξία που αποτελούν σή-
µα κατατεθέν αυτού του τρακτέρ και προσφέρει µία ανώτερη ερ-
γασιακή εµπειρία µε την ολοκαίνουργια καµπίνα Horizon Ultra και 
το σύστηµα PLM Intelligence επόµενης γενιάς. Είναι ιδανικό για 
εργολάβους που έχουν την ανάγκη πολλαπλών εργασιών στο χω-
ράφι και στις µεταφορές και αναζητούν µία αύξηση στην άνεση, 
την αποτελεσµατικότητα και την παραγωγικότητα. «Ρωτήσαµε τους 
πελάτες µας τι περίµεναν από το µελλοντικό τρακτέρ τους, ανα-
πτύξαµε την νέα γενιά T7 HD, µε βάση αυτές τις απαιτήσεις τους, 
που προσφέρει όλα όσα ονειρεύονταν», ανέφερε ο Sean Lennon, 
Αντιπρόεδρος της New Holland Agriculture για την Ευρώπη. 

Με τη ναυαρχίδα T7 Heavy Duty η New Holland 
στους αγρούς της ευφυούς γεωργίας του µέλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας

FPT Industrial 
ECOBlue™ HI-
eSCR2 Stage V 
NEF με απόδοση 
έως 313 ίππους

Μετάδοση
Auto Command™ 
CVT με 4 περιοχές

Νέα εποχή 
στο σχεδιασµό 
της καµπίνας
Η καµπίνα Horizon Ultra έχει 
επανασχεδιαστεί από το µηδέν 
για να ανταποκριθεί στις πιο 
απαιτητικές προσδοκίες των 
πελατών: «Το T7 HD µπορεί να 
φαίνεται ίδιο από έξω, µε την ίδια 
συµπαγή, κοµψή εµφάνιση», 
εξηγεί ο Oscar Baroncelli, 
∆ιευθυντής Παραγωγής Τρακτέρ 
της New Holland Agriculture, 
«αλλά είναι εντελώς νέο στο 
εσωτερικό: µόλις το  2% των 
εξαρτηµάτων είναι ίδια µε το 
προηγούµενο µοντέλο !  Είναι πιο 
συνδεδεµένο από ποτέ και θέτει 
νέο ρεκόρ ως το πιο ήσυχο στην 
κατηγορία των ελκυστήρων µε 
µόλις 66 dBA. Πιστεύουµε ότι θα 
µεταµορφώσει την εµπειρία των 
πελατών µας όταν εργάζονται 
στο χωράφι».
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 Γ.ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

Η Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.BEE δίνει το 
δυναµικό παρών στην Agrotica 
2022 µε ένα εντυπωσιακό stand 
που θα περιλαµβάνει όλα τα νέα 
µοντέλα των µηχανηµάτων των 
ευρωπαϊκών οίκων όπως οι Claas, Maschio 
Gaspardo, Ferrari και Faresin. Όπως κάθε φορά έτσι 
και φέτος, θα παρουσιαστούν όλες οι καινοτοµίες και 
τα νέα συστήµατα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών για όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Η 
φετινή συµµετοχή της εταιρείας στην έκθεση Agrotica 

συνδυάζεται τόσο µε την 
ολοκλήρωση 10 χρόνων 
συνεργασίας µε τον γερµανικό 
κολοσσό Claas, όσο και µε τον 
πρώτο χρόνο συνεργασίας µε 

την ιταλική εταιρεία Ferrari που ανήκει στον ιταλικό 
όµιλο BCS Group. Για το λόγο αυτό θα «τρέχουν» 
ειδικές προσφορές σε επετειακές εκδόσεις 
µηχανηµάτων αλλά και µοναδικά δώρα που θα 
περιµένουν όσους προχωρήσουν σε παραγγελίες 
κατά την διάρκεια του 4ήµερου της έκθεσης.

Υψηλή τεχνολογία από τους µεγαλύτερους οίκους
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Σύγχρονες λύσεις για κάθε απαίτηση
Η Faresin µετά από χρόνια 

έρευνας, ανέπτυξε ένα καινοτόµο 
µηχάνηµα µε µηδενικές εκποµπές 

CO2 το οποίο επιτρέπει τη χρήση 
του ακόµη και σε κλειστά 

περιβάλλοντα, όπως αποθήκες, 
χώρους logistics και γεωργικές 

δραστηριότητες, βελτιώνοντας το 
επίπεδο άνεσης και ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας. Το χαµηλό 
επίπεδο θορύβου επιτρέπει τη 

χρήση του σε χώρους εργασίας και 
περιβάλλοντα όπου δεν συνιστάται 

η χρήση κινητήρων εσωτερικής 
καύσης. Και όλα αυτά κρατώντας 

το κόστος λειτουργίας χαµηλά.

Πλήρης γκάµα τρακτέρ ειδικής καλλιέργειας FERRARI
∆ίνοντας βαρύτητα στην πιο σηµαντική κατηγορία τρακτέρ που ενδιαφέρουν την 

ελληνική αγορά, η εταιρεία Γ.Χίγκας ΑΒΕΕ φέρνει στην Agrotica όλα τα µοντέλα 
της ιταλικής εταιρείας Ferrari που καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ανάγκες των 

ελληνικών ειδικών καλλιεργειών. Τα πέντε µοντέλα VEGA, MIZAR, THOR, DRACO 
και STELLAR που θα βρίσκονται στο stand της εταιρείας περιλαµβάνουν πλούσιο 

εξοπλισµό όπως το 
επαναστατικό σύστηµα 
Dualsteer για ελάχιστη 
γωνία στροφής καθώς 
επίσης και εκδόσεις µε 

περιστρεφόµενο 
κάθισµα Reversible που 
επιτρέπουν ανάστροφη 

λειτουργία.

Μοναδικό στην Ελλάδα 
το ηλεκτρικό τηλεσκοπικό 
Faresin 6.26 Electric

Το νέο NEXOS LD από την CLAAS
Η CLAAS 
επανέρχεται 
δυναµικά στην 
αγορά των τρακτέρ 
ειδικής χρήσης 
λανσάροντας τη νέα 
σειρά δενδρο-
κοµικών & 
αµπελουργικών 
NEXOS όπου πλέον 
περιλαµβάνει 6 

νέες εκδόσεις και 22 συνολικά µοντέλα που έρχονται να καλύψουν όλες 
ανεξαιρέτως τις ανάγκες των ειδικών καλλιεργειών. Οι πρώτες αφίξεις στην 
ελληνική αγορά αφορούν ένα από τα πολυαναµενόµενα µοντέλα, το NEXOS LD, 
που διακρίνεται για το χαµηλό του ύψος που δεν ξεπερνά τα 1,42µ και τον νέο 
ισχυρό κινητήρα FPT Stage V των 3600 κ.εκ. µε ιπποδύναµη έως και 102 hp.

Η νέα πνευµατική σπαρτική 
ακριβείας Gaspardo Chrono

Η Gaspardo, Νο1 εταιρεία σε 
πωλήσεις σπαρτικών µηχανών 
στην Ελλάδα, παρουσιάζει µια 

πνευµατική µηχανή που φέρνει 
την επανάσταση στο τοµέα της 
σποράς ακριβείας. Με τη νέα 

Chrono η σπορά µπορεί να γίνει 
µε απίστευτα µεγάλη ακρίβεια και 

σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 15 
km/h. Το καινοτόµο σπαρτικό στοιχείο διαθέτει αποκλειστικό πνευµατικό 

σύστηµα διανοµής σπόρων και ηλεκτρική µετάδοση από ένα µοτέρ πλήρως 
ελεγχόµενο µέσω του τερµατικού ISOBUS στο εσωτερικό του τρακτέρ. Με την 

Chrono η ταχεία σπορά ακριβείας µπαίνει πλέον σε νέα διάσταση.

06-55_mixanimata_n_S.indd   10 11/10/2022   22:29



06-55_mixanimata_n_S.indd   11 11/10/2022   22:29



12 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

Για ακόµη µια χρονιά η ΘΕΟΧΑΡΑ-
ΚΗΣ ΑΕ θα δώσει το παρών στην έκ-
θεση στην 29η ∆ιεθνή Έκθεση Γεωρ-
γικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού & 
Εφοδίων, που θα πραγµατοποιηθεί 
από τις 20 έως  23 Οκτωβρίου, στον 
χώρο της ∆ΕΘ, στο Περίπτερο 05 / 
Stand 04, αντιπροσωπεύοντας τα κα-
ταξιωµένα τρακτέρ και γεωργικά µη-
χανήµατα SAME / DEUTZ-FAHR, κα-
θώς και  τα άροτρα ER.MO.
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν 
τη δυνατότητα να δουν και να ενηµε-
ρωθούν εµπεριστατωµένα για τα τρα-
κτέρ των κατασκευαστών SAME / 
DEUTZ-FAHR, προϊόντα που αντιπρο-
σωπεύει η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ,  τα ο-
ποία προσφέρουν την µέγιστη δυνα-
τή ευελιξία, µε υψηλές παραγωγικές 
δυνατότητες, καλύπτοντας στο έπα-
κρο τις µεγάλες και µεσαίες γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις. Η πλήρης γκά-

µα των τρακτέρ  SAME / DEUTZ-FAHR 
επιτρέπει στον σύγχρονο αγρότη να 
επιλέξει το τρακτέρ που του ταιριά-
ζει, µε σκοπό τη µέγιστη παραγωγι-
κότητα και την επιτυχία. 
Πιο συγκεκριµένα οι επισκέπτες θα 
έχουν τη δυνατότητα να δουν από 
κοντά στο περίπτερο της ΘΕΟΧΑ-

ΡΑΚΗΣ ΑΕ, τα τρακτέρ 6205 Rcshift, 
6135 Rcsift και 6115Rvshift της δη-
µοφιλούς Σειράς 6 της DEUTZ-FAHR 
µε τους νέους κινητήρες Euro V, κα-
θώς και τις νέες σειρές µε κινητή-
ρες Εuro V  των  δενδροκοµικών 
τρακτέρ της SAME, αλλά και της 
DEUTZ-FAHR.

Πάνοπλη στην 29η Agrotica

Με την τελευταία γενιά της Σειράς 5D 
η Deutz-Fahr κατάφερε να αυξήσει την 
ισχύ του κινητήρα σε 106 ίππους και 
να προσθέσει νέα χαρακτηριστικά ά-
νεσης και ασφάλειας στη νέα έκδοση 
Stage V. Και όλα αυτά διατηρώντας 
παράλληλα τα πλεονεκτήµατα των προ-
ηγούµενων µοντέλων, όπως πολυ-
µορφικότητα, ευελιξία και εξαιρετικά 
συµπαγείς διαστάσεις καθώς και εξα-
σφαλισµένη βέλτιστη ορατότητα προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Χάρη σε αυτά 
τα χαρακτηριστικά, τα νέα τρακτέρ 5D 
Stage V είναι ιδανικά για παραδοσια-
κά αγροκτήµατα, µεγάλους οπωρώ-
νες και ποιµνιοστάσια / βουστάσια, κα-
θώς και για εξειδικευµένες εργασίες 
συντήρησης χώρων πρασίνου. 

Συµπαγείς διαστάσεις
Οι 4κύλινδροι κινητήρες FARMotion 
45 είναι σχεδιασµένοι για να προσφέ-
ρουν µέγιστη απόδοση σε αγροτικές 
εργασίες και ξεχωρίζουν για τις εξαι-

ρετικά συµπαγείς διαστάσεις τους, 
αυξάνοντας την ευελιξία της νέας Σει-
ράς 5D και παρέχοντας εξαιρετική ο-
ρατότητα. Τα µοντέλα 5095D και 5105D 

αποδίδουν µέγιστη ισχύ 95 και 106 
Hp αντίστοιχα στις 2.000 rpm, και µέ-
γιστη ροπή 389 και 433 Nm στις 1.400 
rpm. Χάρη σε ένα νέο σύστηµα προ-

θέρµανσης οι νέοι κινητήρες FARMotion 
45 εκκινούν αβίαστα, ακόµα και κα-
τά τη διάρκεια της χειµερινής περιό-
δου. Και για τη διατήρηση του κό-
στους συντήρησης σε χαµηλά επίπε-
δα, το διάστηµα αλλαγής λιπαντικών 
έχει τώρα επεκταθεί στις 600 ώρες. 

Επιλογές κιβωτίων ταχυτήτων
Επίσης η τελευταία γενιά της σειράς 
5D διατίθεται µε µηχανικό ή PowerShuttle 
κιβώτιο. Με την έκδοση PowerShuttle, 
ο οδηγός µπορεί όχι µόνο να ρυθ-
µίζει την απόκριση σε 5 στάδια, ιδα-
νικά για εργασίες µε τον εµπρός φορ-
τωτή, αλλά ωφελείται και από το σύ-
στηµα Stop&Go, το οποίο επιτρέπει 
το σταµάτηµα και την εκκίνηση του 
τρακτέρ µόνο µέσω των πεντάλ φρέ-
νων. Για όσους επιθυµούν µεγαλύ-
τερη ευελιξία, διατίθεται επίσης µία 
έκδοση µε 3 Powershift στάδια, που 
προσφέρει συνολικά 45 σχέσεις σε 
κάθε κατεύθυνση. 

Περισσότερη άνεση και ασφάλεια 
για τη νέα γενιά Deutz-Fahr 5D Stage V
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Στην EIMA 
τα Τρακτέρ της 
Χρονιάς 2023

Συνολικά 16 τρακτέρ 
διαγωνίζονται φέτος ως 
τα καλύτερα της χρονιάς 
στις κατηγορίες 
«Τρακτέρ της Χρονιάς», 
«Best Utility» και «Best 
of Specialized», µε τη 
«στέψη» να γίνεται στις 9 
Νοεµβρίου, στο άνοιγµα 
της διεθνούς έκθεσης 
αγροτικών µηχανηµάτων 
EIMA.Η πλήρης λίστα 
των φιναλίστ:

Γη και µηχανήµατα µε εύκολο δανεισµό 
για τα Σχέδια Βελτίωσης του 2022
Με προϋπολογισµό 230 εκατ. ευρώ 
θα προκηρυχθούν το ∆εκέµβριο τα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης που αυτήν τη 
φορά επιδοτούν τα πάντα εκτός από 
την αγορά ζωικού κεφαλαίου, ενώ 
παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εύκολου 
δανεισµού από την τράπεζα µε εγγύηση 
την έγκριση του φακέλου. Μάλιστα, 
στα νέα Σχέδια θα µπορούν να λάβουν 
ενίσχυση οι αγρότες και για την αγορά 
όµορων αγροτεµαχίων.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
θα πρέπει οι υποψήφιοι δικαιούχοι να 
είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήµεροι και να έχουν κάνει ΟΣ∆Ε το 
2022. Στις επιλέξιµες δαπάνες 
περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, 
νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών, 

φωτοβολταϊκά, στάβλοι, θερµοκήπια  
και για πρώτη φορά µεταφερόµενοι 
οικίσκοι φιλοξενίας εργατών. Προτεραιότητα 
(µόρια) θα υπάρξει σε επενδύσεις 
φωτοβολταϊκών και εξοικονόµησης 
ύδατος, ενώ αναφορά θα γίνεται και 
σε ακόµη πιο δυναµικές εκµεταλλεύσεις 
σε όρους Τυπικής Απόδοσης (πάνω 
από 25.000 ευρώ) σε σχέση µε την 
περασµένη πρόσκληση.  
Κατά τα άλλα, από την ανακοίνωση 
του υπουργείου λείπουν κρίσιµες 
λεπτοµέρειες όσον αφορά την προκήρυξη 
όπως είναι για παράδειγµα το κατώφλι 
της τυπικής Απόδοσης ένταξης στο 
Μέτρο αλλά και τα ύψης της ενίσχυσης. 
Από τις διαχειριστικές αρχές πάντως, 
ο σχεδιασµός την άνοιξη έλεγε για 
12.000 ευρώ ελάχιστη τυπική απόδοση 
ένταξης.  Επιπλέον, η ανακοίνωση δεν 
αποσαφηνίζει και τα µέγιστα επιλέξιµα 
ποσά ανά επενδυτικό φάκελο, τα οποία 
όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο προϊστάµενος 
της Μονάδας Επενδύσεων, Θύµιος 
Τσιατούρας, θα είναι 130.000 ευρώ για 
τη φυτική παραγωγή και τα 200.000 
ευρώ για τη ζωική. 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση οι 
κυριότερες επιλέξιµες επενδύσεις είναι 
µεταξύ άλλων οι εξής:

1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός 
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταφερόµενων 
οικίσκων φιλοξενίας εργατών
2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού
3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
πολυετών φυτειών
4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ
5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
6.Γενικές ∆απάνες (αµοιβές µελετητών, 
δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)
∆εν ενισχύονται, µεταξύ άλλων:
Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός,  ο Φ.Π.Α, 
οι δαπάνες για αγορά ζώων, οι δαπάνες 
για αγορά ετήσιων φυτών και οι δαπάνες 
για απλή αντικατάσταση µηχανολογικού 
εξοπλισµού.

■■■
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Οι αγρότες δικαιούνται 
ενίσχυση για την αγορά 
όµορων αγροτεµαχίων

■■■
ΜΟΡΙΑ
Προτεραιότητα θα υπάρξει 
σε φωτοβολταϊκά και 
εξοικονόµηση ύδατος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΑ 
ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ 2022

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ AGRO 2 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

1

2

3

TRACTOR OF THE YEAR

BEST UTILITY

BEST OF SPECIALIZED

JCB Fastrac 4220 iCON
New Holland T7.300 AC PLM
Fendt Vario 728
John Deere 8rx 410
Valtra Q 305

Basak 5120
New Holland T5.100 S
McCormick X6 414 P6 Drive

BCS Spirit 70 Dualsteer
John Deere (µη δηµοσιευµένο µοντέλο)
Massey Ferguson 3SP 115
Rigitrac SKH 60
Antonio Carraro Tony Mach 4
Claas Nexos 260
Landini Rex 4 120 GT Robosix
New Holland T4.120 F DualCommand
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Τα τρακτέρ τελευταίας γενιάς όχι µό-
νο περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον, χάρη στους νέ-
ους κινητήρες Stage V που µειώνουν 
δραµατικά τις εκποµπές CO2, αλλά 
συµβάλλουν και στην εξοικονόµηση 
καυσίµου. Η Σειρά Infinity αντιπρο-
σωπεύει µια απτή απάντηση στις µελ-
λοντικές γεωργικές προκλήσεις. Μια 
σειρά από υπέρ-επαγγελµατικά τρα-
κτέρ διπλής κατεύθυνσης µε υδρο-
στατική µετάδοση κίνησης. 

Μετάδοση Infinity Επιτρέπει στο 
τρακτέρ να λειτουργεί και στις δύο 
κατευθύνσεις µε τις ίδιες ταχύτητες, 
που µπορούν να εµπλακούν χειρο-
κίνητα ή µε αυτόµατα χωρίς απώλεια 
πρόσφυσης. Το πεντάλ κίνησης προς 
τα εµπρός βοηθά το φρενάρισµα σε 
ανηφόρες σταµατώντας το όχηµα ό-
ταν απευθερωθεί χωρίς να χρησιµο-

ποιηθεί το φρένο. Με το 
Infinity, ο συµπλέκτης 
χρησιµοποιείται πρακτι-
κά µόνο για την εκκίνη-
ση. Η ηλεκτροϋδραυλι-
κή ρεβέρσα στο βολάν 
του τιµονιού είναι, σύµ-
φωνα µε τον κατασκευαστή, εκπλη-
κτικά πρακτική για κινήσεις προς τα 
εµπρός και πίσω χωρίς τραντάγµα-
τα. Τα φρένα δεν χρησιµοποιούνται 
σχεδόν ποτέ, γιατί το πεντάλ του γκα-
ζιού, καθώς και ο έλεγχος της κίνη-
σης προς τα εµπρός, επιτρέπει την 
επιβράδυνση και το σταµάτηµα.
Ουσιαστικά, ολόκληρο το κιβώτιο τα-
χυτήτων διέπεται µε ασφάλεια µόνο 
από το γκάζι. Το Infinity ελαχιστοποι-
εί την προσπάθεια κατά τη διάρκεια 
της εργασίας και εκµηδενίζει τις κα-
ταπονήσεις στο σώµα, που συχνά 
νιώθει ο χειριστής.

Αυτόµατο κιβώτιο τα-
χυτήτων Αρκεί να πατη-
θεί το κουµπί «αυτόµατο 
κιβώτιο ταχυτήτων» και 
το πεντάλ του γκαζιού. Οι 
ταχύτητες εµπλέκονται 

αυτόµατα κατά την αλλα-
γή, ανάλογα µε την ταχύτητα και την 
απαίτηση ισχύος. Είναι εξαιρετικά 
χρήσιµο κατά την εργασία µε περονο-
φόρο ανυψωτικό. Είναι δυνατό να α-
πενεργοποιηθεί για να αλλάξει ταχύ-
τητα χειροκίνητα. Yπάρχουν και άλλες 
εξαιρετικά χρήσιµες λειτουργίες. Από 
το Cruise Control, απαραίτητο για τη 
διασφάλιση σταθερής, επαναλαµβανό-
µενης ταχύτητας προς τα εµπρός κα-
τά τον ψεκασµό και το Intellifix που 
προσαρµόζει την ταχύτητα του οχήµα-
τος στην απορρόφηση ισχύος του εξο-
πλισµού, θεµελιώδους σηµασίας µε τη 
χρήση καταστροφέα ή µε εξοπλισµό 

που αντιµετωπίζει ασυνεχή φορτία.

Το σύστηµα διπλής κατεύθυνσης
είναι άλλο ένα πλεονέκτηµα. Όταν ο 
εξοπλισµός είναι πάντα τοποθετηµέ-
νος µπροστά αλλάζει ο τρόπος εργα-
σίας. Κάποια παρελκόµενα, σχεδια-
σµένα για τοποθέτηση στο πίσω µέ-
ρος σε παραδοσιακά, µη αναστρέψι-
µα τρακτέρ, δηµιουργούν µεγάλη πί-
εση στο χειριστή επειδή τον αναγκά-
ζουν να εργάζεται γυρνώντας το κε-
φάλι του περίπου 5 φορές το λεπτό.
Μεγάλο πλεονέκτηµα του INFINITY εί-
ναι και η σταθερότητά του µε εξοπλισµό 
σε στενές καλλιέργειες. Κατά την έξοδο 
από τις σειρές, χάρη στο ACTIO, κρατά 
πάντα τους τροχούς του στο έδαφος. Τέ-
λος η πλειονότητα των πελατών, δηλώ-
νουν εξαιρετικά ευχαριστηµένοι µε την 
επιλογή του joystick καθώς διαχειρίζο-
νται εύκολα τον εξοπλισµό.

Έρχεται από το µέλλον η σειρά Infinity

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ

Η εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε ιδρύθηκε το 
1974 και µέχρι σήµερα έχει 
διαγράψει µια πολυετή επιτυχηµένη 
πορεία στο χώρο των γεωργικών 

µηχανηµάτων και των µηχανηµάτων συντήρησης πρασίνου. Η έδρα 
της βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Πάντα µπροστά για τον αγρότη

Περίπτερο

13

Stand

10

ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Γεωργικοί ελκυστήρες

Φρέζες - Καταστροφείς

Ψεκαστικά  - Θειωτήρες

Λιπασματοδιανομείς

Ανταλλακτικά
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■Οι ελκυστήρες µικρότερων διαστά-
σεων  των σειρών MF 1500 και MF 
1700, από 20 έως και 67 hp, είναι ικα-
νοί να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φά-
σµα εργασιών που απαιτούν µικρές δι-
αστάσεις και χαµηλές ιπποδυνάµεις. 
■Η νέα σειρά δενδροκοµικών ελκυ-
στήρων MF 3 SPECIALITY µε έξι εκ-
δόσεις και πέντε µοντέλα, από 75 hp έ-
ως και 120 hp, είναι ο τέλειος συνερ-
γάτης για εξειδικευµένους παραγω-
γούς που αναζητούν έναν πανίσχυρο 
και οικονοµικό ελκυστήρα. Τα µοντέ-
λα της σειράς αυτής διατίθενται σε εκ-
δόσεις Essential και Efficient και προ-
σφέρονται µε µια σειρά επιλογών, που 
προσαρµόζουν τον ελκυστήρα MF σε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις.

■Με µια επιλογή 5 µοντέλων, η νέα 
σειρά MF 5S είναι απλώς το καλύτερο 
τρακτέρ στην κατηγορία του. Με το α-
ποκλειστικό στενότερο καπό χαµηλής 
µύτης και το εξαιρετικά λεπτό ταµπλό 
οργάνων, προσφέρεται καλύτερη ορα-
τότητα προς τα εµπρός για καλύτερο 
και ακριβέστερο έλεγχο της κίνησης. 
Όλα τα µοντέλα της σειράς τροφοδο-
τούνται από έναν νέο τετρακύλινδρο 
κινητήρα AGCO Power 4,4 λίτρων, Stage 
V, ο οποίος αποδίδει µέγιστη ισχύ από 
105 hp έως 145 hp και έως 550 Nm 
ροπής στο µεγαλύτερο µοντέλο. 
■Το MF 7S συνεχίζει την υπόσχεση της 
Massey Ferguson να προσφέρει εξαι-
ρετικά αξιόπιστους, απλούς, χαµηλής 
συντήρησης γεωργικούς ελκυστήρες 

που περιορίζουν το κόστος και αυξά-
νουν την παραγωγικότητα σε όλες τις 
γεωργικές εργασίες για την αύξηση των 
κερδών της αγροτικής εκµετάλλευσης. 
Η σειρά MF 7S ταιριάζει ιδανικά για χρή-
ση σε ένα µεγάλο φάσµα εφαρµογών, 
από µεικτές µέχρι αροτραίες καλλιέρ-
γειες και εργολαβικές επιχειρήσεις. ∆ι-
ατίθεται µεγάλη ποικιλία ιπποδυνάµε-
ων κινητήρα (155 hp έως 210 hp), κι-
βωτίων ταχυτήτων, προδιαγραφών κα-
µπίνας, υδραυλικών και επιλογών PTO. 
■Στο MF 8S ο βραβευµένος «Farm 
Μachine 2022» ελκυστήρας καθίστα-
ται ως ο βασιλιάς της κατηγορίας του. 
∆ιατίθεται σε έξι µοντέλα (µε µέγιστες 
ιπποδυνάµεις 205 hp, 225 hp, 245 hp, 
265 hp, 285 hp και 305 hp) και δύο εκ-

δόσεις (Efficient και Exclusive) όπου 
µε ένα ευρύ φάσµα εναλλακτικών  ε-
πιτρέπουν στους αγρότες να προσαρ-
µόσουν το τρακτέρ στις ιδιαίτερες α-
νάγκες τους. Όλα κινούνται σύµφω-
να µε την τελευταία λέξη της τεχνολο-
γίας, τους εξακύλινδρους κινητήρες 
AGCO Power 7,4 λίτρων. Αναπτύσσουν 
την µέγιστη ισχύ τους σε µόλις 1.500 
στροφές ανά λεπτό, για εξαιρετική οι-
κονοµία και αθόρυβη λειτουργία. Οι 
γεωργικοί ελκυστήρες MF 8S διατί-
θενται µε µια επιλογή κιβωτίων ταχυ-
τήτων, συµπεριλαµβανοµένων των τε-
λευταίων Dyna-7, του νέου Dyna-E-
Power καθώς και του γνωστού κιβω-
τίου ταχυτήτων συνεχώς µεταβαλλό-
µενης κίνησης (CVT) Dyna-VT. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ – MASSEY FERGUSON

Η Massey Ferguson ιδρύθηκε το 1953, 
είναι µέλος του πολυεθνικού οµίλου 
AGCO και κατατάσσεται τρίτη στον κόσµο 
στην παραγωγή γεωργικών 
µηχανηµάτων και παρελκόµενων. Στη 
διαχρονική πορεία που έχει διαγράψει η 
Massey Ferguson µε τα εξειδικευµένα  προϊόντα της 
κάνει πιο εύκολη και ευχάριστη την καθηµερινή ζωή 
του αγρότη και σε συνδυασµό µε τις νέες τεχνολογίες 
παραµένει φιλική στο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας 
σηµαντικά χαµηλό λειτουργικό κόστος και υψηλές 

επιδόσεις. Για οποιαδήποτε συνθήκη και 
κάθε εδαφική µορφολογία, µε την 
πλούσια γκάµα ελκυστήρων της, η 
Massey Ferguson δηλώνει παρόν σε 
κάθε εργασία.  Αποκλειστικός 
Εισαγωγέας – ∆ιανοµέας στην Ελλάδα 

για την Massey Ferguson είναι ο Όµιλος 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρέχοντας ένα εκτεταµένο 
δίκτυο αντιπροσώπων και εξουσιοδοτηµένων 
συνεργείων, πλήρη τεχνική υποστήριξη από 
έµπειρους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά.

Νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον

Υπαίθριος

Α06

Stand

01

Ένας γεωργικός 
ελκυστήρας για κάθε 
αγροτική ανάγκη
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■■■
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Η χρήση νέων 
τεχνολογιών, ειδικότερα 
αυτών που είναι συµβατές 
µε την γεωργία ακριβείας, 
µειώνουν εντυπωσιακά 
τις εισροές

Μια καλή ευκαιρία για κάθε αγρότη που 
θέλει να καταστήσει βιώσιµη την εκ-
µετάλλευσή του επενδύοντας στην α-
νανέωση του εξοπλισµού του, είνσι η 
Agrotica, σύµφωνα µε τη γενική διευ-
θύντρια του Συνδέσµου Εµπόρων Α-
ντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ), 
Κατερίνα Σκαρλάτου. Εκεί σύµφωνα 
µε την ίδια, θα δώσουν το παρών όλες 
οι εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου, προ-
σπαθώντας να καλύψουν, κάθε µία µε 
τα δικά της µέσα, την καταγεγραµµένη 
έλλειψη ενηµέρωσης του αγρότη, πα-
ρουσιάζοντας τις πολλαπλές επιλογές 
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας 
από τη νέα προκήρυξη των Σχε-
δίων Βελτίωσης και πώς προε-
τοιµάζονται οι εισαγωγείς για τον 
επενδυτικό κύκλο που ανοίγει;
Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουµε ότι τα 
Σχέδια Βελτίωσης συνοδεύονται από 
µεγάλες καθυστερήσεις σε όλες τις φά-
σεις υλοποίησης. H µείωση των καθυ-
στερήσεων αυτών σε συνδυασµό µε 
ευελιξία στις προϋποθέσεις και τον πε-
ριορισµό της γραφειοκρατίας είναι προ-
ϋποθέσεις για να µπορούµε να µιλά-
µε για απορροφητικότητα του προγράµ-
µατος. Είναι επίσης σηµαντική η ορθο-
λογική κατανοµή της δηµόσιας δαπά-
νης, δηλαδή να έχει πάρει ο καθένας 
αυτό που πραγµατικά έχει ανάγκη και 
αυτό δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται µε 
τη συγκέντρωση µορίων. Θα πρέπει να 
υπάρξει ένας έλεγχος της Πολιτείας 
των πραγµατικών αναγκών των εκµε-
ταλλεύσεων. Και φυσικά θα πρέπει ο 

ίδιος ο αγρότης να καταλα-
βαίνει τι έχει ανάγκη για 
να καταστήσει βιώσιµη 
την αγροτική του εκµε-
τάλλευση, µειώνοντας 
το κόστος παραγωγής 
και  αυξάνοντας τον όγκο 
και την ποιότητα του προϊ-
όντος που παράγει.

Ποιες από τις πάγιες θέσεις του 
ΣΕΑΜ όπως για παράδειγµα το 
φορολογικό αποθεµατικό και οι 
αυξηµένες αποσβέσεις βλέπετε 
τελικά να προχωράνε θετικά;
Τα πάγια προβλήµατα που αντιµετω-
πίζει ο κλάδος των γεωργικών µη-
χανηµάτων, όπως το προβληµατικό 
σύστηµα απογραφών γεωργικών ελ-
κυστήρων, το κενό που υπάρχει στην 
εκπαίδευση, την ολοσχερή έλλειψη 
ελεγκτικών µηχανισµών, την απου-
σία εθνικού προγράµµατος απόσυρ-
σης είναι προβλήµατα που ποτέ δεν 
ξεχνούµε να αναφέρουµε στις συζη-
τήσεις µας µε την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Και φυσικά  κατ’ επανάληψη έχουµε 

καταθέσει συγκεκριµένες 
προτάσεις για την επίλυ-

σή τους. Πρόσφατα ο υ-
φυπουργός Γεώργιος 
Στύλιος µας ζήτησε να 
ενηµερωθεί για την κα-

τάσταση του στόλου των 
γεωργικών ελκυστήρων 

σε µια προσπάθεια ψηφιοποί-
ησης της ελληνικής γεωργίας που φι-
λοδοξεί  να πραγµατοποιήσει κατά τη 
διάρκεια της θητείας του. Ανταποκρι-
θήκαµε άµεσα και καταθέσαµε ένα 
λεπτοµερές υπόµνηµα που περιλάµ-
βανε αναλυτικά τα προβλήµατα στη 
διαδικασία απογραφής και διαγραφής 
γεωργικών ελκυστήρων, καθώς και 
τον τακτικό τους έλεγχο από πιστο-
ποιηµένους τεχνίτες. Προς το παρόν 
δεν έχουµε κάποια νεότερα, αλλά ο 
ΣΕΑΜ είναι διατεθειµένος να προσφέ-
ρει όποια βοήθεια του ζητηθεί. 
Όσον αφορά στο φορολογικό πρό-
βληµα είναι απορίας άξιο γιατί ακό-
µα δεν έχει λυθεί, καθώς έχει τεθεί 
σε όλους τους υπουργούς Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, αλλά και στον αρµό-
διο υφυπουργό Οικονοµικών Απ. Βε-

συρόπουλο. Έχουµε εξηγήσει επα-
νειληµµένως πώς η υφιστάµενη φο-
ρολογική νοµοθεσία λειτουργεί εντε-
λώς αποτρεπτικά στην αντικατάστα-
ση ενός παλαιού, πλήρως αποσβε-
σµένου αγροτικού µηχανήµατος. Πα-
ρουσιάσαµε τις προτάσεις µας, τη δη-
µιουργία δηλαδή ενός ειδικού αφο-
ρολόγητου αποθεµατικού, από το έ-
σοδο της πώλησης του παλαιού πα-
γίου, το οποίο θα συµψηφίζεται ισό-
ποσα µε την αξία αγοράς του καινούρ-
γιου µηχανήµατος, µειώνοντας έτσι 
την αποσβέσιµη αξία του. Παράλλη-
λα, προτείναµε η απόφαση αυτή να 
συνοδευτεί και µε αύξηση του ποσο-
στού απόσβεσης των γεωργικών µη-
χανηµάτων, από 10% ετησίως στο 20%.

Ποιες νέες τεχνολογίες θα µπο-
ρούσατε να ξεχωρίσετε;
Η χρήση νέων τεχνολογιών, ειδικό-
τερα αυτών που είναι συµβατές µε 
την γεωργία ακριβείας, µειώνουν ε-
ντυπωσιακά τις εισροές. Και αυτό για-
τί µπορούν να καταγράψουν µε ακρί-
βεια την υπάρχουσα κατάσταση στον 
αγρό και στη συνέχεια να διαχειρι-
στούν τη συγκεντρωµένη πληροφο-
ρία µε τον καλύτερο τρόπο. 
Μια τεχνολογία που συνεχώς κερδί-
ζει έδαφος και που εξυπηρετεί τους 
στόχους της Γεωργίας ακριβείας εί-
ναι η τηλεµετρία (telematics.) Η τη-
λεµετρία δίνει τη δυνατότητα επεξερ-
γασίας δεδοµένων από δορυφόρους 
και  δεδοµένα τηλεφωνίας GSM, µε 
στόχο τον προγραµµατισµό και έλεγ-
χο του µηχανήµατος εξ αποστάσεως.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ

Ο αγρότης πρέπει 
να καταλάβει
τι έχει ανάγκη
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AGROTECH SA

Εν έτει 2012 Agrotech και John 
Deere ξεκινούν την κοινή διαδρο-
µή τους, µε στόχο να δώσουν λύ-
σεις και να καλύψουν τις ανάγκες 
κάθε Έλληνα παραγωγού. ∆έκα 
χρόνια µετά, οι άνθρωποι της 
Agrotech καταγράφουν την πορεία 
αυτής της επιτυχηµένης συνεργα-
σίας: Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρουν: «Μεγαλώσαµε, εξελιχθή-
καµε, µάθαµε πολλά. Όµως, τίπο-
τα δεν θα µπορούσε να γίνει χω-

ρίς εσάς. Όλοι ξεχωριστοί µε δια-
φορετικές ανάγκες. Είµαστε πε-
ρήφανοι, γιατί στο τέλος της ηµέ-
ρας οι σχέσεις µας µαζί σας είναι 
σταθερές και µακροχρόνιες. Γιατί 
δέκα χρόνια τώρα είµαστε εδώ για 
κάθε ανάγκη σας. Ευχαριστούµε 
κάθε έναν και κάθε µία από εσάς 
ξεχωριστά. Εσείς είστε η οικογέ-
νειά µας. Συνεχίζουµε µαζί».  

#10ΧρόνιαΜαζί #Agrotech #JohnDeere

∆έκα χρόνια κοινής πορείας για Agrotech SA και John Deere

H Σειρά των ειδικών τρακτέρ 5G της 
John Deere γίνεται πιο αποδοτική αλ-
λά και πολυπληθής, αφού όχι µόνο προ-
στίθενται πέντε νέα πιο ισχυρά µοντέ-
λα εκδόσεων GV, GN, GF και GL, αλλά 
προσφέρει και αναβαθµισµένα τρακτέρ 
στις εκδόσεις άνω των 75 ίππων.
Ένα βασικό νέο χαρακτηριστικό της 
Σειράς είναι το πεντατάχυτο κιβώτιο 
PowrReverserTM ECO, το οποίο σύµ-
φωνα µε τον κατασκευαστή, µειώνει 
την κατανάλωση καυσίµου, ειδικά 
κατά τη µεταφορά. Επιπλέον, η άνε-
ση αυξάνεται καθώς το κιβώτιο επι-
τρέπει τελική ταχύτητα 40 χ.α.ώ. µε 
µειωµένες στροφές κινητήρα.

Με 120 ίππους το κορυφαίο
Η Σειρά 5G, όπως αναφέρθηκε, έχει 
επεκταθεί µε νέα µοντέλα µε κορυ-
φαίο το νέο τρακτέρ 5115 στις εκδό-
σεις GF, GN και GV. Οι τετρακύλινδροι 
κινητήρες 3,6 λίτρων αποδίδουν µέ-
γιστη ισχύ έως και 120 ίππους. Επι-
πλέον, η John Deere προσφέρει τώ-
ρα περισσότερη ισχύ για χρήση στις 
πιο στενές σειρές καλλιεργειών στον 

αµπελώνα, επειδή η Σειρά µοντέλων 
GV έχει δύο νέα µοντέλα, το 5105G 
και το 5115G, µε µέγιστη απόδοση 105 
και 120 ίππους.

Νέα καµπίνα για κάθε ανάγκη
Με στόχο να προσαρµόζονται περισ-
σότερο στις ανάγκες του οδηγού, τα 
µοντέλα φέρουν νέα καµπίνα. Aυτή 
προσφέρει βελτιωµένη εργονοµία 
και περισσότερο χώρο για τα πόδια, 
γεγονός που αυξάνει την οδηγική ά-
νεση. Επιπλέον, η πιο επίπεδη σχε-
δίαση του καπό επιτρέπει στον οδη-
γό να έχει καλή θέα προς τα εµπρός. 
Οι προαιρετικά διαθέσιµοι προβολείς 
LED εξασφαλίζουν καλύτερη ορατό-
τητα σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, 
ενώ το -προαιρετικό- σύστηµα φίλ-
τρων καµπίνας κατηγορίας 4 (σύµ-
φωνα µε το EN 15695) ενσωµατω-
µένο στην οροφή της καµπίνας του 
οδηγού προσφέρει προστασία από τη 
σκόνη, επιβλαβή αερολύµατα και α-
τµούς.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
Σειράς 5G είναι η νέα οθόνη 5 ιντσών 

ενσωµατωµένη στο ταµπλό. Εκεί 
εµφανίζονται οι πληροφορίες του 
οχήµατος µε ευδιάκριτο τρόπο και 
επιτρέπεται η εύκολη αλλαγή των ρυθ-
µίσεων. Όπως επισηµαίνει η John 

Deere, τα τρακτέρ είναι πιο εύχρηστα 
αλλά και πιο έξυπνα. Τα νέα µοντέλα 
µπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν 
µε ISOBUS και να φέρουν -είτε εργο-
στασιασκά είτε εκ των υστέρων- τη 
µονάδα τηλεµατικής JDLinkTM. 

John Deere Operations Center
Αυτή δίνει τη δυνατότητα στα τρακτέρ 
να δικτυωθούν µε τη δωρεάν πλατ-
φόρµα John Deere Operations Center. 
Οι λειτουργίες θα ψηφιοποιούνται και 
θα προγραµµατίζονται πιο εύκολα, κα-
θώς τα σύγχρονα διαδικτυακά εργα-
λεία διαχείρισης στόλου παρέχονται 
δωρεάν µαζί µε το τρακτέρ.

Νέα σειρά τρακτέρ 
John Deere 5G:
Πιο ισχυρά, έξυπνα 
και εύχρηστα

Περίπτερο
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Dji Drone & υπηρεσίες 
Γεωργίας Ακριβείας

Νέα γενιά ψαλιδιών Pellenc
Γρήγορα και ισχυρά ψαλίδια 
κλαδέµατος µε µπαταρία 

Η Agrotech συνεχίζει δυναµικά να 
πρωτοπορεί στη Γεωργία Ακριβείας 
ξεκινώντας νέα συνεργασία µε τη DJI 
Agriculture, εταιρεία κολοσσό στις 
πωλήσεις drones παγκοσµίως. Ως α-
ντιπρόσωπος της DJI Agriculture φέρ-
νει πλέον στα χέρια του Έλληνα πα-
ραγωγού και αγρότη τις λύσεις έξυ-
πνης γεωργίας της εταιρείας µέσω 
της επαναστατικής τεχνολογίας του 
αεροψεκασµού µε το ψεκαστικό drone 
Agras T30.

■  ∆εξαµενή 30 λίτρων/ 40 κιλών 
για ξηρό φορτίο
■  Ψεκασµός έως και 160 στρέµµα
τα την ώρα/ 1 τόνο λίπασµα/σπόροι 
ανά 3 ώρες
■  ∆ιείσδυση ανάµεσα στα δέντρα 
µε πλάγιο ψεκασµό.
■  Ψηφιακή διαχείριση των χωραφιών
 µέσω της πλατφόρµας Smart Agriculture 
Cloud & της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης
■  Ισχυρή ισχύς ψεκασµού και 
υψηλή ταχύτητα ροής έως και 8 λί-

τρα ανά λεπτό.
■   Μετατροπή σε λιπασµατοδιανοµέα 
µόλις σε 3’.
■  Αυτόµατη αποφυγή εµποδίων 360°.

■  Πλήρης φόρτιση µπαταρίας σε 10 
λεπτά.

■   Επίπεδο προστασίας IP67 (αδια-
βροχοποίηση).

Η Pellenc, εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ψαλιδιών κλαδέµατος από το 
1976, κυκλοφορεί τη νέα γενιά ψαλιδιών κλαδέµατος µε µπαταρία, C35 & 
C45. Ισχυρά και ελαφριά διαθέτουν νέα κεφαλή κοπής µε δυνατότητα κλα-
δέµατος 35mm ή 45mm, αντίστοιχα, για εργασίες αµπελουργίας και δεν-
δροκοµίας.. Με το νέο αντικοπτικό σύστηµα Activ’Security κλαδεύετε χω-
ρίς φόβο καθώς διακόπτεται αµέσως η λειτουργία της λεπίδας πριν έρθει 
σε επαφή µε το χέρι σας µε ή χωρίς τα νέα γάντια προστασίας Pellenc. Τα 
νέα ψαλίδια, όταν συνδεθούν µε την µπαταρία Ulib 150, 150P ή 250 εγγυ-
ώνται αυτονοµία 9-12 ώρες συνεχόµενης λειτουργίας.

Η Σειρά 6R µεγαλώνει και 
υποδέχεται τα νέα τετρακύλινδρα 
6R 140, 6R150  και τα  νέα 
εξακύλινδρα 6R165 και 6R185. 
Τώρα η γκάµα έχει συνολικά 14 
µοντέλα. Το µεγαλύτερο από τα 
τετρακύλινδρα µοντέλα αποδίδει 
πλέον 177 ίππους µε ipm (6R 
150) ενώ το κορυφαίο από τα 
καινούργια εξακύλινδρα αγγίζει 
τους 234 ίππους (6R 185). Στις 
νέες προσθήκες περιλαµβάνονται: 
■  Αντί για τη γνωστή οθόνη του 

ταµπλό τα νέα 6R έχουν πλέον 
οθόνη στην κολόνα Α. 

■  Νέος κοµψός ηλεκτρικός µοχλός 
στο υποβραχιόνιο 
CommandArm µε κουµπί για 
αλλαγές κατεύθυνσης διαδροµής 
και µε λειτουργίες isobus. 

■   Νέοι καθρέφτες από τις 
µεγαλύτερες Σειρές 7R & 8R

■    Νέα προαιρετική δυνατότητα 
hydraulic ipm µε έξτρα 
ιπποδύναµη στις εργασίες που 
απαιτούν υδραυλική ισχύ

■  Click go auto set up
Με σύνθηµα «Go smart, Do 
more», όλα τα τρακτέρ της 
Σειράς 6R είναι ακόµη πιο 
έξυπνα, έχουν περισσότερες 
δυνατότητες και είναι 
πραγµατικά έτοιµα για κάθε 
πρόκληση.  Από τις  τεχνολογίες 
Γεωργίας Ακριβείας και τους 
εξυπνότερους µπροστινούς 
φορτωτές έως την άνεση στην 
καµπίνα και το εξυπνότερο 
υδραυλικό σύστηµα, η σειρά 6R 
πραγµατικά τα βάζει µε όλους.

John Deere 6R
Τα βάζει µε όλους
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Με τα πλέον γνωστά προβλήµατα στον 
αγροτικό κλάδο αναφορικά µε τα κό-
στη καλλιέργειας και την έλλειψη αν-
θρώπινου δυναµικού, η στροφή προς 
ολοένα και περισσότερο εκµηχανι-
σµένο τρόπο καλλιέργειας, είναι α-
ναγκαία. Η επιχειρηµατική µονάδα 
KUBOTA της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΕΒΕ, έχει ήδη στραφεί προς 
αυτήν την κατεύθυνση εδώ και χρό-
νια µε συνεργασίες και αντιπροσω-
πίες που αφορούν κυρίως τις καλλι-
έργειες της αµπελουργίας και της δεν-
δροκοµίας, αντιπροσωπεύοντας τα 
παρακάτω εργοστάσια.

ID DAVID  Ένα υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο κατασκευής γεωργικών µηχα-
νηµάτων στην Ισπανία στο οποίο ερ-
γάζονται περισσότεροι από 140 άνθρω-

ποι σε 11.000m2 στεγασµένου χώρου. 
Εξειδικεύεται στην κατασκευή µηχα-
νηµάτων που αφορούν την καλλιέρ-
γεια του αµπελιού και τη δενδροκοµία. 
Κατέχει πιστοποίηση διαχείρισης ISO9001 
& ISO14001 και συνεργάζεται µε πα-
νεπιστήµια και ιδρύµατα για την εξέλι-
ξη των προϊόντων και υπηρεσιών της. 
Το 2021 κέρδισε το βραβείο της «Κα-
λύτερης Μικροµεσαίας Επιχείρησης» 
στην Ισπανία το οποίο απένειµε στον 
διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας 
ο πρωθυπουργός Pedro Sánchez.

AGROMELCA Ισπανική εταιρεία, πρω-
τοπόρος στην κατασκευή µηχανηµά-
των συλλογής καρπών µε δόνηση και 
οµπρέλα. Επενδύοντας συνεχώς στη 
βελτίωση των προϊόντων της, προ-
σφέρει καινοτόµα µηχανήµατα που 

δουλεύουν εµπρός ή πίσω από το τρα-
κτέρ, σε όλους τους τύπους δέντρων 
και αποστάσεων φύτευσης.  

ID REX Μηχάνηµα κλαδέµατος 
οπωρώνων µε δίσκους Το ID REX 
είναι το απόλυτο κλαδευτικό µηχά-
νηµα δέντρων µε δίσκους για οριζό-
ντια (toping) και κάθετη κοπή. Ο σχε-
διασµός µε ένα υδραυλικό µοτέρ ανά 
δίσκο, εξασφαλίζει την αδιάκοπη ερ-
γασία ακόµα και στις πιο απαιτητικές 
συνθήκες. Υπάρχει επίσης η δυνατό-
τητα τοποθέτησης κιτ ψεκασµού των 
δίσκων µε κάποιο χαλκούχο µυκητο-
κτόνο για την προστασία του δέντρου.   

ID XL Πολυµηχάνηµα µηχανικής 
ζιζανιοκτονίας για δέντρα 
Ένα µηχάνηµα που µπορεί να κάνει 

ποικίλες εργασίες ανάµεσα από τα δέ-
ντρα πάνω στη γραµµή αναλόγως των 
εξαρτηµάτων που προσαρµόζουµε 
στο «άκρο» του. Η µεγάλη δυνατότη-
τα υδραυλικής προέκτασης του «ά-
κρου» (έως 3,00 µ. από το κέντρο του 
ελκυστήρα) επιτρέπει τη λειτουργία 
µακριά από την κόµη των δέντρων. 

ECOFEED ∆ενδροκοµικός & 
Αµπελουργικός κοπροδιανοµέας  
Ο κοπροδιανοµέας ECOFEED έχει συ-
µπαγείς διαστάσεις και πολλαπλές ε-
πιλογές όσον αφορά τον τρόπο ρί-
ψης της κοπριάς. ∆ιάφορα εξαρτή-
µατα επιτρέπουν τη ρίψη είτε στην ε-
πιφάνεια του εδάφους είτε υπεδά-
φια. Με τη χρήση του συστήµατος α-
νίχνευσης δέντρων µε σόναρ, µπο-
ρεί να γίνει ακόµα πιο αποδοτική. 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

«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. 
Θα έχουµε τη δυνατότητα να 
δείξουµε στους ενδιαφερόµενους 
από κοντά την πλήρη γκάµα των 
ιαπωνικών ελκυστήρων Kubota 
καθώς και µια σειρά 
παρελκοµένων για την 
αµπελουργία και τη 
δενδροκαλλιέργεια. Η Kubota θα 
παρουσιάσει την ανανεωµένη 
γκάµα ελκυστήρων των σειρών B1, 
LX,M4003, Μ5 Narrow, M5002, 

M6001 Utility καθώς και τη νέα 
υπερσύγχρονη σειρά Μ6002.
Παράλληλα, η Elxis Πετρόπουλος 
θα παρουσιάσει µηχανήµατα 
αµπελουργίας της ισπανικής ID 
DAVID, τα µηχανήµατα συλλογής 
καρπών µε δόνηση της ισπανικής 
Agromelca καθώς και άλλα 
καινοτόµα µηχανήµατα από νέες 
συνεργασίες.
Τα ανταγωνιστικά πακέτα 
χρηµατοδότησης µε χαµηλό 
επιτόκιο και διάρκεια πολλών ετών 
διευκολύνουν περαιτέρω τις 
επενδύσεις των ενδιαφεροµένων.
Είµαστε σίγουροι πως µε την 
ποιότητα των προϊόντων µας, το 
µεγάλο απόθεµα µηχανηµάτων 

που διαθέτουµε και τις 
ανταγωνιστικές χρηµατοδοτικές 
λύσεις έχει δηµιουργηθεί µία νέα 
δυναµική για τα επόµενα χρόνια.»

Με σηµαία την ποιότητα

Περίπτερο

13

Stand

18

Σπύρος Παντελεηµονίτης, 
διευθυντής επιχειρηµατικής 
µονάδας Elxis Πετρόπουλος

Νέοι καιροί 
επιτάσσουν 
νέες 
πρακτικές 
καλλιέργειας

Υπαίθριος

C08
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REX 4-080 
F/S/GT

REX 4-090 
F/S/GT

REX 4-100 
F/S/GT

REX 4-110 
F/S/GT

REX 4-120 
F/S/GT

Κατασκευαστής  Deutz AG Deutz AG Deutz AG Deutz AG Deutz AG

Τύπος Κινητήρα TCD 2,9 L4 HT TCD 2,9 L4 HP TCD 2,9 L4 HP TCD 2,9 L4 HP TCD 2,9 L4 HP

Ονομαστική Ισχύς 
(ISO)HP/kW 

75 / 56 78 / 58 85 / 63 95 / 70 104 / 77

Μέγιστη Ισχύς (ISO)
HP/kW 

75 / 56 90 / 66 95 / 70 102 / 75 112 / 82

Κυβισμός / 
Αρ.Κυλίνδρων  / 
Αρ.Βαλβίδων κ.εκ.

2900/4 TA/16 2900/4 TA/16 2900/4 TA/16 2900/4 TA/16 2900/4 TA/16

Τα δηµοφιλή δενδροκοµικά τρακτέρ 
LANDINI REX 4, ανανεώνονται και 
διακρίνονται στην κατηγορία τους και 
είναι υποψήφια για το διάσηµο βρα-
βείο «Τρακτέρ της Χρονιάς 2023» στην 
κατηγορία «Best of Specialised».
Mε τις εκποµπές του κινητήρα να κα-
λύπτουν τις προδιαγραφές καυσαε-
ρίων Stage V, έναν εκτεταµένο ανα-
σχεδιασµό του καπό και βελτιώσεις 
στην εργονοµία των χειριστηρίων κα-
θώς και νέες λειτουργίες, η σειρά δεν-
δροκοµικών REX 4 περιλαµβάνει κο-
ρυφαία σε απόδοση τρακτέρ, µε κα-
µπίνα, διαθέσιµα σε εκδόσεις V, S ,F 
και GT. Ο εµπρόσθιος άξονας, παρα-
γωγής της Argo Tractors, διαθέτει στη 
βασική έκδοση 100% µπλοκέ διαφο-
ρικού µε ηλεκτρο ϋδραυλική σύµπλε-
ξη της τετρακίνη σης. Επιπρόσθετα, 
εγγυάται µεγάλη απόδοση κατά τη δι-
άρκεια χρήσης ε µπρόσθιου παρελ-
κοµένου που µπο ρεί να προσαρµο-
στεί στο εργοστασι ακά τοποθετηµέ-
νο εµπρόσθιο υδραυ λικό & ΡΤΟ (κα-
τά παραγγελία). Το βελ τιωµένο πα-
λάτζο του εµπρόσθιου ά ξονα, σε συν-
δυασµό µε τη γωνία στρο φής 55ο, κα-
θιστούν τα µοντέλα αυτά εξαιρετικά 
εύκολα στο χειρισµό. Η νέα βάση στή-
ριξης, για την προσαρ µογή και τη χρή-
ση παρελκοµένων στη µέση, αυξά-
νει επιπρόσθετα την ευελιξία των τρα-
κτέρ της σειράς REX4.

Κινητήρας Deutz
Χάρη στη νέα γενιά κινητήρων της 
Deutz, 4 κυλίνδρων, 16 βαλβίδων, 2,9 
λίτρων, µε ηλεκτρονικό σύστηµα ψε-

κασµού Common Rail και Turbo 
Intercooler, είναι εγγυηµένη η ώθη-
ση στην απόδοση όσον αφορά το α-
πόθεµα ροπής, η ισχύς αυξάνεται, ε-
νώ χαµηλώνει η κατανάλωση καυ-
σίµου. Όπως και στα προηγούµενα 
µοντέλα, η λειτουργία µνήµης στρο-
φών (Engine Memo Switch), διατηρεί-
ται, για την αύξηση της παραγωγικότη-
τας. Οι κινητήρες ικανοποιούν την 

προ διαγραφή καυσαερίων Stage V 
χάρη στο καινοτόµο σύστηµα που 
περιλαµ βάνει ένα παθητικό σύστη-
µα φίλτρου µικροσωµατιδίων DPF, 
οξειδωτικό κα ταλύτη DOC και σύστη-
µα SCR EAT. Η ε πιλογή των κιβωτί-
ων ταχυτήτων ξεκι νά από το Speed 
Four µε 16+16 και µη χανική ρεβέρ-
σα, έως την έκδοση Robo-Shift µε 
48+16 και ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρ-

σα και πλήρως ροµποτικά Powershift 
HML. Το κιβώτιο ταχυτήτων ελέγχε-
ται εύκολα µε ένα εργονοµικό και φι-
λικό προς τον χρήστη joystick µε το ο-
ποίο εκτελούνται όλες οι λειτουργίες.

Ανάρτηση καµπίνας
Όλες οι εκδόσεις της σειράς τρακτέρ 
REX 4 χαρακτηρίζονται από την εξαι-
ρετική πρόσφυση και την άνεση που 
προσφέρουν, λόγω της νέας δυνα-
τότητας επιλογής καµπίνας µε ανάρ-
τηση και αναρτώµενου άξονα εµπρός. 
Η ευκολία οδήγησης ενισχύεται πε-
ραιτέρω από το σύστηµα ADS (Advanced 
Driving System), το οποίο µπορεί να 
συνδυαστεί µε σύστηµα hands-free 
και τηλεµετρίας.

Υδραυλικό κύκλωµα 
ανοικτού κέντρου
Η ευελιξία των µοντέλων REX4 είναι 
εγγυηµένη από το υδραυλικό κύκλω-
µα ανοικτού κέντρου, που τροφοδο-
τείται από αντλία παροχής 30 λίτρων/ 
λεπτό για το τιµόνι και προσφέρει ευ-
κολία στο στρίψιµο και µία αντλία πα-
ροχής 58 λίτρων/λεπτό για τα χειρι-
στήρια και το ανυψωτικό σύστηµα. 
Τριπλή αντλία είναι διαθέσιµη κατά 
παραγγελία, προσφέροντας παροχές 
55 λίτρων/λεπτό στις 1.500 στροφές 
κινητήρα. Συνολικά 4 διπλές πίσω και 
3 διπλές µεσαίες βοηθητικές παρο-
χές µπορούν να τοποθετηθούν στην 
στάνταρτ σύνθεση.
Τα τρακτέρ της σειράς REX 4 διατίθε-
νται στην ελληνική αγορά από την ε-
ταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Νέο REX4, η κορυφαία 
σειρά δενδροκοµικών

 Ηευκολία 
οδήγησης 
ενισχύεται από το 
σύστηµα ADS 
(Advanced Driving 
System), που 
µπορεί να 
συνδυαστεί µε 
σύστηµα hands-
free και 
τηλεµετρίας. 

06-55_mixanimata_n_S.indd   26 11/10/2022   22:30



06-55_mixanimata_n_S.indd   27 11/10/2022   22:30



28 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» AE

«Η   ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ, µια εµπορική 
εταιρεία µε µακρά ιστορία στον 
κλάδο των γεωργικών 
µηχανηµάτων είναι ο επίσηµος 
εισαγωγέας των ελκυστήρων Lamborghini, Zetor 
στην ελληνική αγορά και, πρόσφατα, της µάρκας των 
Hurlimann. Σε παρελκόµενα µηχανήµατα εισάγει την 
εξειδικευµένη γκάµα των ιταλικών ψεκαστικών 
Caffini και  την πλούσια σειρά παρελκοµένων της 
Nardi. Η εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά τα 
γεωργικά – βιοµηχανικά ελαστικά  Mitas του οµίλου 
Trelleborg και εξειδικευµένα λιπαντικά κινητήρων 

από την Petronas και τον όµιλο 
SDF. Όλη η εµπορική 
δραστηριότητά της 
υποστηρίζεται από µία 

οργανωµένη διαχείριση τεχνικής κάλυψης και 
διάθεσης ανταλλακτικών. Η εµπειρία και η γνώση του 
αντικειµένου είναι που την ξεχωρίζει από τις 
υπόλοιπες εταιρείες της αγοράς. Φέτος συµπληρώνει 
65 χρόνια συνεχούς δυναµικής παρουσίας, 
παρέχοντας στους  πελάτες της άµεση τεχνική 
υποστήριξη µέσω ενός εκετεταµένου δικτύου 
αντιπροσώπων και συνεργείων που διαθέτει. 

Με γνώση και εµπειρία 65 χρόνων στη γεωργία

Περίπτερο
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Stand
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Με τις συµπαγείς διαστάσεις τους, τα 
νέα Spire F, S και V της Lamborghini 
θέτουν νέα σηµεία αναφοράς στην ευ-
ελιξία µέσα σε έναν αµπελώνα, ενώ 
παράλληλα προσφέρουν ασυναγώνι-
στα επίπεδα άνεσης και ασφάλειας του 
χειριστή σε οποιεσδήποτε συνθήκες, 
µέσω των προηγµένων χαρακτηρι-
στικών τους, όπως η ανεξάρτητη α-

νάρτηση εµπρόσθιου άξονα και τα φρέ-
να στους τέσσερις  τροχούς. Η  Lamborghini 
προσφέρει ένα νέο επίπεδο στη δυ-
νατότητα διαµόρφωσης του τρακτέρ, 
µε την επιλογή του κινητήρα των 3 ή 
4 κυλίνδρων και τη µεγάλη ποικιλία 
στα κιβώτια ταχυτήτων καθώς και τις 
αµέτρητες επιλογές του υδραυλικού 
συστήµατος και του PTO.

Η ιταλική σχεδίαση αποτελεί το σήµα 
κατατεθέν κάθε µοντέλου Lamborghini 
και δεν µπορεί να περάσει απαρατή-
ρητη. Παράλληλα µε την αδιαµφισβή-
τητη κοµψότητα, η νέα σειρά  Lamborghini 
Spire F, S και V διαθέτει µια εξαιρετι-
κά άνετη καµπίνα, σχεδιασµένη σύµ-
φωνα µε τα πιο προηγµένα και εργο-
νοµικά χαρακτηριστικά, η οποία προ-
σφέρει εξαιρετική ορατότητα σε όλες 
τις πλευρές, ενώ η διάταξη των χειρι-
στηρίων κάνει πιο εύκολη την εργα-

σία. Η κοµψή και  λεπτή σχεδίαση και 
οι στρογγυλεµένες γωνίες του κελύ-
φους και της οροφής επιτρέπουν σε
αυτά τα τρακτέρ να κινούνται ευέλι-
κτα ανάµεσα και στις πιο στενές γραµ-
µές χωρίς να καταστρέφουν τα χαµη-
λά κλαδιά ή κλήµατα. Η άψογη σχεδί-
αση ολοκληρώνεται µε  τη χρήση υ-
λικών που προσφέρουν ηχοµόνωση 
και απορρόφηση των  κραδασµών, 
προσφέροντας την απόλυτη άνεση. 

Πολυβραβευµένοι 
κινητήρες
Η σκληρή δουλειά γίνεται από τους 
πολυβραβευµένους κινητήρες FARmotion 
που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις 
έως και 116 HP. Οι κινητήρες διατί-
θενται στις εκδόσεις  FARmotion 35 
των 3 κυλίνδρων και στις εκδόσεις  
FARmotion 45 των 4 κυλίνδρων. Εί-
ναι σχεδιασµένοι ειδικά για γεωργι-
κές εργασίες ενώ είναι εξαιρετικά συ-
µπαγείς και συµβατοί µε τα πρότυπα 

εκποµπών Stage V, διατηρώντας τις 
ίδιες  διαστάσεις και προφίλ µε την προ-
ηγούµενη γενιά. Η µείωση των ρύπων  
επιτυγχάνεται από τα συστήµατα EGR, 
DOC και DPF. Το νέο προηγµένο Common 
Rail 2000 bar µε µπεκ 7 οπών, το ηλε-
κτρονικά ελεγχόµενο βεντιλατέρ και η 
απλή συντήρηση του φίλτρου αέρα τύ-
που PowerCore  προσφέρουν µεγαλύ-
τερη ισχύ και ροπή µε µειωµένη κατα-
νάλωση καυσίµου. 

Lamborghini Spire F, S and V – Stage V
Μοναδικό στυλ και απόδοση

Η νέα σειρά  Spire F, S και V είναι διαθέσιµη µε δύο κιβώτια ταχυτήτων και 
εφοδιάζεται µε ένα υδραυλικό σύστηµα µε µέγιστη παροχή 68 l/min.
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Mε σύνθηµα «το ονειρευτήκατε, το 
κατασκευάσαµε» η Fendt παρουσί-
ασε την 7η γενιά Vario 700 ως µια ο-
λοκληρωµένη σειρά πέντε τρακτέρ 
203-283 ίππων, τα οποία εξοπλίζο-
νται µε το νέο κιβώτιο VarioDrive και 
την ανανεωµένη καµπίνα Fendt VisioPlus. 
Τα µοντέλα της σειράς υιοθετούν τη 
σχεδίαση «Fendt iD» από τις υψηλό-
τερες σειρές όπου ο κινητήρας, το κι-
βώτιο ταχυτήτων, το υδραυλικό σύ-
στηµα και το σύστηµα ψύξης έχουν 
σχεδιαστεί για υψηλή ροπή µε χαµη-

λές στροφές. Τα δύο κορυφαία µο-
ντέλα Vario 700 έχουν τελική ταχύ-
τητα 60 χλµ./ώρα στις 1.450 σ.α.λ, ε-
νώ η µέγιστη ροπή των 1.450 Nm στο 
Fendt Vario 728 επιτυγχάνεται στις 
1.300 σ.α.λ. Μια ακόµη τεχνολογία 
που δανείστηκαν τα 700άρια από τα 
µεγαλύτερα τρακτέρ είναι το πακέτο 
ψύξης Concentric Air System (CAS) 
-εµφανίζεται στο 1000 Vario-, το ο-
ποίο κινείται από τον δικό του υδραυ-
λικό κινητήρα και διαθέτει έναν ανεµι-
στήρα που σπρώχνει ψυχρότερο α-

έρα µέσα στο πακέτο ψύξης, αντί να 
τον τραβάει. Αυτό επιτρέπει τη µείω-
ση της ταχύτητας του ανεµιστήρα και, 
κατά συνέπεια, την απαίτηση ισχύος.
Ο συµπαγής σχεδιασµός ενισχύει την 
ευελιξία του τρακτέρ, µε έναν ανεµι-
στήρα διαµέτρου 56 εκ. που δεν ενο-
χλεί το κοµψό καπό. Στα αξιοσηµεί-
ωτα η ακτίνα στροφής 11,8 µέτρων 
µε ελαστικά 600/70 R30.
Η νέα σειρά 700 Vario φιλοξενεί για 
πρώτη φορά έλεγχο πίεσης ελαστι-
κών VarioGrip, επιτρέποντας τη ρύθµι-

ση της βέλτιστης πίεσης ελαστικών 
από την καµπίνα, αυξάνοντας την πε-
ριοχή επαφής του ελαστικού µε το έ-
δαφος και ενισχύοντας την ελκτική ι-
σχύ έως και 8%.

Καµπίνα Fendt VisioPlus
Η δοκιµασµένη καµπίνα Fendt VisioPlus 
έχει βελτιστοποιηθεί για άλλη µια φο-
ρά όσον αφορά την ασφάλεια και την 
άνεση. Για πρώτη φορά, το φιλτράρι-
σµα αέρα καµπίνας µπορεί προαιρε-
τικά να µετατραπεί εκ του εργοστα-
σίου σε προστασία κατηγορίας 4 σύµ-
φωνα µε το πρότυπο ΕΕ EN15695. 
Το σύστηµα προστασίας κατηγορίας 
4 προστατεύει τον οδηγό από τη σκό-
νη, τα υγρά φυτοπροστατευτικά µέ-
σα και τους ατµούς τους. Αυτό ση-
µαίνει ότι το Fendt 700 Vario πληροί 
όλες τις απαιτήσεις για τις εργασίες 
φυτοπροστασίας. Στη βασική του ρύθ-
µιση, πληροί όλα τα πρότυπα καµπί-
νας προστασίας κατηγορίας 2. Το σύ-
στηµα φίλτρων θα είναι διαθέσιµο α-
πό τα τέλη του 2023.

Fendt Vario 700 Gen 7

Περίπτερο
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Το FendtONE είναι µια ιδέα και µια φιλοσοφία 
ταυτόχρονα. Ένας συνδετικός κρίκος µεταξύ 
γραφείου και ελκυστήρα. Με το FendtONE ο 
σύγχρονος παραγωγός καταφέρνει να 
διαχειριστεί συγκεντρωτικά και από µία µόνο 
εφαρµογή/πλατφόρµα τα αγροτεµάχια του, τον 
στόλο των µηχανηµάτων του και το προσωπικό 
του. Το FendtONE είναι ισοδύναµο µε την ολιστική 
διαχείριση και αντιµετώπιση της παραγωγικής 
διαδικασίας. Οι δύο βασικοί πυλώνες του 
συστήµατος FendtONE είναι το OFFBOARD και 
το ONBOARD. Με τη λέξη OFFBOARD εννοούµε 
τις λειτουργίες του FendtONE που γίνονται από 
την οθόνη του υπολογιστή ή του tablet. Αντίστοιχα 

το ONBOARD είναι οι λειτουργίες πάνω στο 
µηχάνηµα. Και τα δύο µαζί αποτελούν τις δύο 
όψεις του ίδιου νοµίσµατος, καθότι είναι σε θέση 
να επικοινωνούν µεταξύ τους ασύρµατα σε 
πραγµατικό χρόνο.
Το OFFBOARD περιλαµβάνει:
■Τη διαχείριση των εργασιών στο χωράφι, των 
µηχανηµάτων και του προσωπικού.
■Τη δηµιουργία νέων εργασιών και την 
αποστολή τους ασύρµατα στο µηχάνηµα.
■Τα δεδοµένα των αγροτεµαχίων.
■Τις αναφορές των εργασιών που έχουν γίνει.
Το FendtONE ONBOARD είναι η διαχείριση των 
λειτουργιών του µηχανήµατος πάνω στον 

ελκυστήρα. Η πρόσβαση στις λειτουργίες και τις 
ρυθµίσεις του µηχανήµατος είναι πλέον πιο 
εύκολη από ποτέ, χάρη στις περισσότερες 
οθόνες λειτουργίας που έχουν προστεθεί. Το 
FendtONE ONBOARD επιτρέπει τη real-time 
επόπτευση και διαχείριση του µηχανήµατος. Το 
βασικό του χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα 
που δίνει στον χειριστή να προσαρµόσει τις 
λειτουργίες και τα χειριστήρια στις δικές του 
ανάγκες. Ο συνδυασµός της πλατφόρµας 
FendtONE µε εφαρµογές γεωργίας ακριβείας και 
έξυπνης γεωργίας προσφέρει ασυναγώνιστα 
οφέλη στον παραγωγό. Μεγιστοποιεί την απόδοση 
ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το κόστος. 

FENDTONE, η απάντηση της Fendt στις αγροτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα
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Τρακτέρ και παρελκόµενα αθροι-
στικής αξίας 15.000 έως 60.000 ευ-
ρώ ανάλογα µε το ύψος του επεν-
δυτικού τους σχεδίου θα µπορούν 
να αγοράσουν οι καλλιεργητές φυ-
σικά πρόσωπα, µέσω του Αναπτυ-
ξιακού Νόµου, σύµφωνα µε τις δι-
ευκρινίσεις που παρέχει η προκή-
ρυξη που άνοιξε και «τρέχει» έως 
τις 30 ∆εκεµβρίου 2022. 
Με δεδοµένο ότι το ενισχυόµενο 
κόστος των επενδυτικών σχεδί-
ων για τα φυσικά πρόσωπα αγρό-

τες είναι 50.000-200.000 ευρώ, το 
κόστος για τα τρακτέρ και τα πα-
ρελκόµενα περιορίζεται στα 15.000 
έως 60.000 ευρώ στο φάκελο. Η 
επιδότηση όπως αναφέρεται θα 
είναι 50% για όλες τις περιφέρει-
ες (πλην νησιά του Αιγαίου που 
είναι 75% και Αττική στο 40%). Βέ-
βαια το 50% θα το πάρουν «γεµά-
το» µόνο όσοι κάνουν επενδύσεις 
στα ορεινά της χώρας. Οι υπόλοι-
ποι θα λάβουν το 80% του 50%, 
δηλαδή ουσιαστικά η επιδότησή 

τους µειώνεται στο 40%. Ο παρα-
πάνω περιορισµός στις επιλέξιµες 
δαπάνες των τρακτέρ ισχύει µό-
νο για τη φυτική παραγωγή και ό-
χι για τους κτηνοτρόφους σύµφω-
να µε την προκήρυξη. Ωστόσο οι 
κτηνοτρόφοι θα έχουν περιορισµό 
στις σταβλικές τους εγκαταστά-
σεις. Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 «Ε-
πιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών 
ενισχύσεων», οι δαπάνες για στα-
βλικές εγκαταστάσεις και γενικό-
τερα κτιριακές υποδοµές σε κά-

θε κλάδο του πρωτογενούς τοµέα 
δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 
45% του συνόλου των ενισχυόµε-
νων δαπανών. Ο συντελεστής αυ-
τός διαµορφώνεται στο 60% για 
τις αντίστοιχες δαπάνες που αφο-
ρούν σε θερµοκήπια. Κατά τα λοι-
πά δεν φαίνεται να ισχύει κάποιος 
περιορισµός για νέες φυτεύσεις 
µονίµων καλλιεργειών, ενώ δεν 
είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά 
ζώων και η αγορά αγροτεµαχίων 
και οικοπέδων.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπο-
βάλλονται πρέπει να έχουν ολο-
κληρωµένο χαρακτήρα αρχικής 
επένδυσης και να υλοποιούνται σε 
µία Περιφερειακή Ενότητα. Πιο συ-
γκεκριµένα πρέπει να πληρούν µια 
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. ∆ηµιουργία νέας µονάδας. 
β. Επέκταση της δυναµικότητας 
υφιστάµενης µονάδας. 
γ. ∆ιαφοροποίηση της παραγω-
γής µιας µονάδας σε προϊόντα που 
δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπη-
ρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί 
από αυτήν. 
δ. Θεµελιώδης αλλαγή του συνό-
λου της παραγωγικής διαδικασί-
ας υφιστάµενης µονάδας. Τα υπο-

βαλλόµενα επενδυτικά σχέδια α-
ναπτύσσονται σε έκαστη Περιφε-
ρειακή Ενότητα και δύνανται: α. να 
υποβάλλονται σε δύο ενότητες µό-
νο στην περίπτωση που διαφορο-
ποιούνται ως προς τους τοµείς 
δραστηριότητας, ήτοι του πρωτο-
γενή τοµέα και της µεταποίησης 
αυτού, και β. να διαχωρίζονται σε 
τµήµατα αποκλειστικά και µόνο 
στις περιπτώσεις που είναι άρρη-
κτα συνδεδεµένα µέρη του ιδίου 
επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έ-
χει χαρακτήρα αρχικής επένδυ-
σης, πλην όµως διέπονται από δι-
αφορετικό θεσµικό πλαίσιο, ή δι-
αφέρουν στην ένταση της οριζόµε-
νης ενίσχυσης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωµένο 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε µία Περιφερειακή Ενότητα.

Έως 60.000 ευρώ τιµολόγιο 
για παρελκόµενα 
µέσω Αναπτυξιακού

ΤΡΑΚΤΕΡ
Για τα τρακτέρ και τα 

παρελκόµενα το µέγιστο ύψος 
προϋπολογισµού στο φάκελο 
δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% 

του συνολικού κόστους 
επένδυσης

ΣΤΑΒΛΟΙ
Το κόστος των στάβλων 
δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 45% των συνολικών 

δαπανών που έχει 
στο φάκελό 

του ο κτηνοτρόφος

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Μέχρι 60% των συνολικών 

δαπανών που εµπεριέχονται 
σε έναν επενδυτικό 
φάκελο µπορεί να 

αφορά την κατασκευή 
θερµοκηπίου

Ολοκληρωµένος χαρακτήρας αρχικής επένδυσης
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Made in Italy τεχνολογία στον ελληνικό αγρό
ALPELLAS AE

Περίπτερο
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34 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι υφιστάµενες πληθωριστικές πι-
έσεις λαµβάνονται σοβαρά υπόψιν 
από τα επικείµενα Σχέδια Βελτίω-
σης, αφού σε µια προσπάθεια να 
διατηρηθούν βιώσιµα τα επενδυ-
τικά πλάνα των αγροτών, οι διαχει-
ριστικές αρχές επεξεργάζονται µια 
οριζόντια αύξηση στις µέγιστες δα-
πάνες ανά τιµολόγιο (το λεγόµενο 
εύλογο κόστος), ώστε να απορρο-
φηθούν όσο γίνεται οι ανατιµήσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για µια 
επένδυση σε αγροτική εκµετάλλευ-
ση που το 2017 κοστολογούνταν 
100.000 ευρώ σε πάγιο εξοπλισµό, 
σήµερα µπορεί µεταφράζεται σε δι-
πλάσιο κόστος. Κάτι τέτοιο συνε-
πάγεται δύσκολη απόσβεση, ακό-
µα και αν οι τιµές των αγροτικών 
εµπορευµάτων διατηρηθούν στα 
υψηλά του εύρους για µερικές α-

κόµα καλλιεργητικές περιόδου. 
Με ένα business plan 10ετίας όµως, 
κάθε άλλο παρά δεδοµένο πρέπει 
να θεωρείται ότι θα συνεχίσει ο πα-
ραγωγός να πληρώνεται το προϊόν 
σε τιµές άνω του µέσου όρου, ειδι-
κά σε περίπτωση που οι πληθωρι-
στικές πιέσεις αρχίσουν να υποχω-
ρούν. Ως εκ τούτου, η απόσβεση της 
επένδυσης σε ένα εύλογο χρονικό 
διάστηµα τίθεται επ’ αµφιβόλω ό-
πως και η σκοπιµότητα αυτής. Γί-
νεται λοιπόν σαφές ότι ακόµη και 
όταν σε όλα τα νέα επενδυτικά προ-
γράµµατα η ένταξη δεν πρέπει να 
είναι αυτοσκοπός αλλά µία καλά µε-
λετηµένη ενέργεια, προκειµένου να 
εξισορροπείται όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο ο παράγοντας του αντι-
κειµένα αυξηµένου ρίσκου που ε-
πιβάλλει η σηµερινή συνθήκη. 

Οριζόντια αύξηση 
στη µέγιστη δαπάνη 
των Σχεδίων Βελτίωσης 
του ∆εκεµβρίου 

Το ζήτηµα του εύλογου κόστουςΣΤΑΒΛΟΣ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ ÇΤΥΠΟΥ ΤΟΛÈ: 

2.140 ευρώ/αγελάδα

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ: 

580 ευρώ/προβατο

ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ: 

Από 1.400 έως 4.300 ευρώ

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ:

7.000 ευρώ.

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 18Χ18: 

Κυκλική 38.000 ευρώ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ:

 Έως 40.000 ευρώ αθροιστικά

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 

Έως 55.000 ευρώ αθροιστικά

ΤΡΑΚΤΕΡ: 

Έως 125.000 ευρώ

Οι διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ 
όπως είχε αναφέρει ο Θύµιος 
Τσιατούρας τον περασµένο Ιούνιο 
από τη Λέσβο, θα λάβουν τις 
πληθωριστικές πιέσεις καλά υπόψη 
στα επόµενα Σχέδια Βελτίωσης, 
τουλάχιστον όσον αφορά το εύλογο 
κόστος των επενδύσεων (ανώτατο 
όριο δαπάνης που θα καλύπτεται µε 
επιδότηση), αυξάνοντας τα σχετικά 
ποσά. Ενδεικτικά κάποια στοιχεία του 
περασµένου πίνακα είχαν ως 
εξής:
Στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, το 
ελάχιστο όριο της Τυπικής Απόδοσης 
ένταξης θα είναι 12.000 ευρώ. Τι 
σηµαίνει τυπική απόδοση 12.000 
ευρώ; Σηµαίνει για παράδειγµα 130 

πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα ελιές 
για παραγωγή ελαιολάδου ή 41 
στρέµµατα µε επιτραπέζιες ποικιλίες, 
18 στρέµµατα οπωρώνα ή 11 
στρέµµατα κηπευτικά, 292 
στρέµµατα σκληρό σιτάρι ή 80 
στρέµµατα βαµβάκι.
Από την άλλη, υπάρχει και ένα 
ακόµη, µακρινό όµως, σενάριο, να 
«τρέξουν» τα Σχέδια όπως το 
αντίστοιχο πρόγραµµα του Ταµείου 
Ανάκαµψης. Εκεί δεν υπήρχαν 
πίνακες εύλογου κόστους, και 
λαµβάνονταν υπόψιν η χαµηλότερη 
από τις τρεις προσφορές ως «εύλογη 
δαπάνη», επί της οποίας 
υπολογιζόταν η τελική 
ενίσχυση.

ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

06-55_mixanimata_n_S.indd   34 11/10/2022   22:30



06-55_mixanimata_n_S.indd   35 11/10/2022   22:30



36 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Εικόνα 3  Εικόνα 4

Πολυεργαλεία, πολύδισκα, συστή-
µατα προετοιµασίας εδάφους και 
ό,τι άλλο χρειάζεται ο αγρότης για 
να «στρώσει» το χωράφι προσφέ-
ρει η Lemken στην ελληνική αγο-
ρά µε την εταιρεία Στασινός ΑΕ να 
έρχεται πάνοπλη στην Agrotica µε 
όλα τα µηχανήµατά της.

Πολυεργαλείο καλλιεργητής
βαρέως τύπου Karat 9
Το Karat 9 (Εικ. 3) έχει να προσφέ-
ρει πολλαπλές λύσεις: Τεχνολογία 
Lemken, κατάλληλη τοποθέτηση 
των τριών σειρών σταβαριών στη 
σωστή γωνία µε τα ειδικευµένα µα-
χαίρια κατεργασίας, δίσκους που α-
κολουθούν σε ασύµµετρη τοποθέ-
τηση και ο κύλινδρος για τη ρύθµι-
ση της πίεσης του εδάφους και της 
εξισορρόπησης της υγρασίας.

Πολύδισκο - προετοιµαστής
Heliodor 9 
Προσφέρει δυναµική κατεργασία σε 
ακατέργαστο χωράφι αλλά έχει πολ-
λές καλές επιδόσεις εκεί όπου ήδη 
γίνει κατεργασία µε όργωµα ή ρί-
περ ή έστω και επιφανειακή. Το 
Heliodor (Εικ. 2) είναι ένα εύκαµπτο 
µηχάνηµα κατεργασίας µε δίσκους 
σε 2 σειρές τοποθετηµένους πάνω 
σε ελαστικό σταβάρι µε την κατάλ-
λη γωνία ώστε να ζευγαρώνει η 1η 
µε την 2η σειρά µε στόχο την 100% 
κατεργασία µε 0% άκοπο και ακα-
τέργαστο έδαφος µε αποτέλεσµα να 
κόβει ζιζανιόχορτα και να αναµει-
γνύει φυτοµάζα – υπολείµµατα στην 
επιφάνεια αλλά και κάτω από αυ-
τήν. Ακολουθεί το έδαφος παρά τις 

ανωµαλίες που µπορεί να έχει.

Σβολοκόπτης - σβολοτρίφτης
Zirkon 8 και 12
Ένα µηχάνηµα που έχει συνδυαστεί 
µε την κατεργασία πριν την σπορά, 
ο σβολοκόπτης – σβολοτρίφτης (Εικ. 
4) της Lemken µε 4 στροφεία ανά 
µέτρο σε κλειστή κασετίνα και ισχυ-
ρών µετάλλων στροφεία µε ρουλε-
µάν πατέντα της Lemken. Τα στρο-
φεία τροφοδοτούνται µε κίνηση α-

πό το πανίσχυρο σασµάν µε απευ-
θείας µετάδοση. Υπόσχεται αποτέ-
λεσµα µε ένα πέρασµα ακόµη και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες απαι-
τώντας τουλάχιστον 30% µειωµέ-
νη ισχύ από ό,τι συνήθως. 

Καλλιεργητής Korund 8 
O καλλιεργητής Korund 8 της Lemken 
µε τα καινοτόµα χαρακτηριστικά στο 
είδος του, προσφέρει ανεξάρτητη -αυ-
τόνοµη ρύθµιση τόσο κατά πλάτος αλ-
λά και κατά µήκος µοιράζοντας το πλά-
τος εργασίας του σε µικρά τµήµατα. 
Yπόσχεται τέλεια κατεργασία -προε-
τοιµασία χωρίς να επηρεάζεται από 
τις δυσµορφίες και ανωµαλίες του ε-
δάφους διατηρώντας καθ’όλη την δι-
άρκεια της εργασίας του σταθερό βά-
θος κατεργασίας ανεξαρτήτως του 
πλάτους του. Ο Korund 8 έχει σχεδι-
αστεί µε κριτήριο να ακολουθεί το έ-
δαφος ανεξάρτητα από το πόσο µε-
γάλο είναι το πλάτος του.

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

Κατεργασία εδάφους από τη Lemken:
Αυτό που χρειαζεται το χωράφι

Υπαίθριος

C08

Stand

19 & 21

 Εικόνα 1

Εικόνα 2

06-55_mixanimata_n_S.indd   36 11/10/2022   22:30



06-55_mixanimata_n_S.indd   37 11/10/2022   22:30



38 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυσης α-
νά επενδυτική δαπάνη µε οριζό-
ντιο ποσοστό 40% για τρακτέρ και 
παρελκόµενα, κατάργηση της λί-
στας επιλαχόντων, ετήσιες προκη-
ρύξεις, απαιτήσεις ελάχιστου τζί-
ρου για επενδύσεις άνω των 100.000 
ευρώ και ένα εξολοκλήρου νέο 
πρόγραµµα µόνο για καινοτόµες 
επενδύσεις.
Αυτές είναι κάποιες από τις θεµε-
λιώδεις αλλαγές που προβλέπο-
νται στα Σχέδια Βελτίωσης της πε-
ριόδου 2023-2027, τα οποία θα 
χωρίζονται σε δύο υποµέτρα, εκ 
των οποίων το ένα θα καλύπτει 
λίγο έως πολύ τις βασικές ανά-
γκες εκσυγχρονισµού και βελτί-
ωσης των εκµεταλλεύσεων, θυ-
µίζοντας τις µέχρι σήµερα προκη-
ρύξεις, ενώ το άλλο θα εστιάζει 
σε επενδύσεις που σχετίζονται µε 
την ψηφιακή και πράσινη µετάβα-

ση των εκµεταλλεύσεων. 
. Ξεκινώντας λοιπόν από τα «Σχέ-
δια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµε-
ταλλεύσεων που συµβάλουν στην 
Ανταγωνιστικότητα» οι κύριες αλ-
λαγές έχουν ως εξής: Πρώτον, µπαί-
νει τέλος στην οριζόντια ενίσχυση 
ανά Περιφέρεια. Πλέον κάθε επεν-
δυτική δαπάνη θα έχει το δικό της 
ποσοστό. Συγκεκριµένα, τρακτέρ 
και παρελκόµενα θα επιδοτούνται 
µε 40%, εξοπλισµός τεχνολογίας 
αιχµής και δαπάνες εξοικονόµη-
σης ενέργειας µε 50% και θερµο-
κήπια, στάβλοι και καινοτόµα πα-
ρελκόµενα µε 60%. Συν 10% στην 
ενίσχυση για νέους αγρότες, ορει-
νές και µειονεκτικές περιοχές. ∆εύ-
τερον, για επενδύσεις άνω των 
100.000 ευρώ θα πρέπει η τυπική 
απόδοση της εκµετάλλευσης να α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 30% του 
αιτούµενου προϋπολογισµού. Τρί-

τον, εξετάζεται (είναι ερώτηµα στη 
διαβούλευση) η κατάργηση του πί-
νακα επιλαχόντων και οι ετήσιες 
προκηρύξεις του Μέτρου.  

Οριζόντιο ποσοστό 
επιδότησης 70%
Στο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσι-
νες επενδύσεις στις γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις» προτείνεται οριζόντιο 
ποσοστό επιδότησης 70% για όλους 
για καινοτόµες επενδύσεις προϋ-
πολογισµού 25.000-100.000 ευρώ. 
Θα επιδοτούνται µεταξύ άλλων  αρ-
δευτικά συστήµατα, στάγδην, µι-
κροκαταιονισµού, net-metering 
φωτοβολταϊκά, µηχανολογικός ε-
ξοπλισµός γεωργίας ακριβείας,  συ-
στήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυ-
στήρα, συστήµατα έξυπνου ψε-
κασµού, ροµποτικά µηχανήµατα 
καταπολέµησης ζιζανίων και άλλες 
σχετικές παρεµβάσεις.

■■■
∆ΥΟ ΥΠΟΜΕΤΡΑ
Το πρώτο υποµέτρο 
θα έχει τίτλο «Σχέδια 
Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων που 
συµβάλλουν στην 
Ανταγωνιστικότητα» και 
το δεύτερο «Ψηφιακές 
και πράσινες επενδύσεις 
στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις»

Για επαγγελµατίες  
µε τυπική 
απόδοση 12.000 
ευρώ

∆ικαιούχοι και στα δύο 
υποµέτρα θα είναι φυσικά 
πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, 
συλλογικά σχήµατα του 
αγροτικού συνεταιριστικού 
δικαίου. Τα υποψήφια 
φυσικά πρόσωπα πρέπει να 
έχουν κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής αίτησης στήριξης 
την ιδιότητα του κατά κύριο 
επάγγελµα γεωργού, είναι 
εγγεγραµµένα στο ΜΑΑΕ 
ως επαγγελµατίες αγρότες 
(όχι νεοεισερχόµενοι) ή να 
είναι δικαιούχοι του 
αντίστοιχου µέτρου των 
νέων γεωργών είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήµεροι. Η γεωργική 
εκµετάλλευση πρέπει να 
έχει ελάχιστο µέγεθος 
παραγωγικής 
δυναµικότητας (τυπική 
απόδοση) τα 12.000 ευρώ, 
σύµφωνα µε την ανωτέρω 
Ενιαία ∆ήλωση 
Εκµετάλλευσης. 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

300.000 100.000

30.000 25.000

ΑΠΟ 40% � 60%
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

170%

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ1

2

3

ΕΩΣ

ΕΩΣ

ΕΩΣ

ΕΩΣ

Ψηφιακές & πράσινες επενδύσεις 
φέρνουν τα Σχέδια στη νέα ΚΑΠ 
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40 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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 επτά 
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 
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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Η εταιρεία ΜΕΪ∆ΑΝΗΣ-ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣ-
ΤΙΚΑ ΑΕ, µε την παρούσα νοµική µορ-
φή, ιδρύθηκε το 1993 ως αποκλει-
στικός εισαγωγέας και διανοµέας ε-
λαστικών των παγκοσµίως αναγνω-
ρισµένων κατασκευαστών HANKOOK 
TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD. 
(«HANKOOK»), BALKRISHNA INDUSTRIES 
LTD. («BKT») και άλλων. Για την πα-

ροχή καλύτερων υπηρεσιών και τον 
διαρκή ανεφοδιασµό της αγοράς, η 
εταιρεία το 1999 προχώρησε στην ί-
δρυση της εταιρείας ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΑΕ µε έδρα και αποθήκη στη 
Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας την 
πρόοδο των προµηθευτών τους, οι 
εταιρείες έχουν µέχρι σήµερα κατα-
κτήσει ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελ-

ληνικής αγοράς ελαστικών διαθέτο-
ντας ένα ιδιαίτερα εκτεταµένο δίκτυο 
µεταπωλητών που καλύπτει όλη την 
ελληνική επικράτεια. 
Η διοίκηση και τα στελέχη των εται-
ρειών έχουν δηµιουργήσει σχέσεις ε-
µπιστοσύνης µε πελάτες, προµηθευ-
τές, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κα-
θώς και άλλα συναλλασσόµενα µέρη, 
οι οποίες τις καθιστούν κορυφαίες στο 
χώρο των εισαγωγών και διακίνησης 
ελαστικών. Επενδύουν διαρκώς στην 
ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων, ό-
σο και του ανθρώπινου δυναµικού µε 
σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των 
µεταπωλητών αλλά και των πιο απαι-
τητικών καταναλωτών.  

Περισσότερες από 
3.200 προδιαγραφές
Η ΒΚΤ ιδρύθηκε το 1987 και έχει κα-
ταξιωθεί ως ένας από τους κορυφαί-
ους κατασκευαστές εκτός δρόµου ε-
λαστικών παγκοσµίως. ∆ιαθέτει πέ-
ντε εργοστάσια στην Ινδία, ένα εργο-
στάσιο κατασκευής καλουπιών κα-
θώς και ένα πλήρως στελεχωµένο 
κέντρο έρευνας και ανάπτυξης συ-
νολικής έκτασης 4.000 m2, συνοδευ-
όµενο από πίστα δοκιµής πολλαπλών 
παραµέτρων των ελαστικών. 
Η ΒΚΤ εξελίσσει κάθε χρόνο περισ-
σότερες από 50 νέες προδιαγραφές, 
ενώ διατηρεί σε παραγωγή περισσό-
τερες από 3.200. Καλύπτει πλήρως την 
αγορά ελαστικών εκτός δρόµου, προ-
σφέροντας προϊόντα υψηλών προδι-
αγραφών, µεγάλης διάρκειας ζωής και 
χαµηλού κόστους λειτουργίας, αποσπώ-
ντας βραβεία και διακρίσεις όπως: Από 
την  Caterpillar έλαβε το 2018 το Αργυ-
ρό και το 2021 το Χρυσό βραβείο προ-
µηθευτή για τον άριστο έλεγχο των δι-
εργασιών σχεδιασµού και παραγωγής 
και τις συνεχείς ενέργειες µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
Για τα ελαστικά µηχανηµάτων λιµένων, 
βραβεύτηκε κατ’ επανάληψη από το δι-
αχειριστή των λιµένων των Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων (U.A.E.) ως Kατα-
σκευαστής της Xρονιάς (Port Tire 
Manufacturer Of The Year). 

Υψηλή τεχνογνωσία
στα αγροτικά ελαστικά

Επιλογή
κορυφαίων 
κατασκευαστών
Η ΒΚΤ αποτελεί την επιλογή 
πολλών από τους 
κορυφαίους κατασκευαστές 
αγροτικών ελκυστήρων και 
µηχανηµάτων έργου, όπως:

■Γεωργικοί ελκυστήρες 
και θεριζοαλωνιστικές 
µηχανές John Deere, 
Same, Massey - Ferguson, 
Deutz-Fahr, Claas, 
Lamborghini, Fendt, 
Hurlimann, Landini, New 
Holland, CASE IH, Kubota, 
Ford, Ferrari, Goldoni, 
Antonio Carraro, Valtra κ.λπ.
■Caterpillar, σε 
συνεργασία µε την οποία 
ανάπτυξε ένα ειδικό τύπο 
ελαστικού (SR-47) για το 
µοντέλο CAT-775 και τον 
διάδοχό του CAT-777
■Εκσκαφείς JCB & TEREX.
■Οδοστρωτήρες ΗΑΜΜ, 
SAKAI
■Ανυψωτικά Kalmar 
Cargotec, Manitu, Ausa 
κ.λπ.
■Οδοποιητικά Wirtgen.
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BKT AGRIMAX TERIS
Radial αγροτικό ελαστικό για θεριζοαλωνιστικές µηχανές και 
ελκυστήρες µεγάλης ιπποδύναµης µε στιβαρό σκελετό κορυφαίας 
αντοχής και ενισχυµένα τακούνια κατασκευασµένα από φυσικό 
καουτσούκ και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν µεγάλη 
διάρκεια ζωής. Οι καµπυλωτοί και ενισχυµένοι µε κέβλαρ ώµοι 
εξασφαλίζουν την προστασία του ελαστικού σε αυτή την ευαίσθητη 
περιοχή από τα υπολείµµατα του θερισµού. www.mstires.gr

ΜΕΪ∆ΑΝΗΣ-ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ - EΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
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Πάρκο αγροτεχνολογίας µε έξυπνες 
λύσεις για τη γεωργική παραγωγή

H  ΤractorGPS  παρουσιάζει  µια νέα 
εποχή στις εφαρµογές ψεκασµού µε 
drone, ενσωµατώνοντας τέσσερις ερ-
γασίες µε ένα XAG drone: Ψεκασµός, 
Λίπανση, Σπορά και Χαρτογράφηση 
Φυτοϋγείας των καλλιεργειών. 
Η σειρά αγροτικών drone XAG P40
αποτελεί τη ναυαρχίδα της XAG στις 
λύσεις Γεωργίας Ακριβείας. Με α-
νανεωµένο σχεδιασµό και νέες τε-
χνολογίες ψεκασµού, υπόσχεται ρα-
γδαία αύξηση παραγωγικότητας και 
βελτίωση στην απόδοση των εφαρ-
µογών, ακόµα και στις πιο απαιτη-
τικές συνθήκες και καλλιέργειες.
Στα χαρακτηριστικά της περιλαµβά-

νονται:  Φυγοκεντρικά µπεκ iRass, 
µεταβλητής  σταγόνας 60-500 µM, 
για καλύτερη εφαρµογή στο φυτό 
 Αρχιτεκτονική µε 2 ή 4 έλικες για 
µεγαλύτερη  διείσδυση  ψεκαστι-
κού νέφους και  έως 50% βελτιω-
µένη απόδοση ψεκασµού σε σύγκρι-
ση µε άλλα drones της αγοράς  Α-
πλοποιηµένος αεροδυναµικός σχε-
διασµός µε πλάτος εργασίας 8m µε 
µόνο 2 Χ µπεκ iRass  Ειδικές Α-
ντλίες νερού υψηλής παροχής εως 
10 lt/min Ψεκασµός ως 130 στρµ./
ώρα και υψηλή ταχύτητα πτήσης 
 Χρόνος πτήσης και φόρτισης µό-
λις σε 10 λεπτά.

Ψεκαστικά drones XAG
H νέα εποχή της γεωργίας

Όταν το τρακτέρ 
δεν χρειάζεται οδηγό 
αλλά χειριστήριο

TRACTORGPS 

Ψεκασµό  µόνο εκεί όπου υπάρχουν 
ζιζάνια υπόσχεται το Τrac Trimble 
WeedSeeker® 2, ένα σύστηµα επό-
µενης γενιάς επιλεκτικού ψεκασµού 
από την Trimble. Χρησιµοποιώντας 
προηγµένους αισθητήρες φυτών, το 
σύστηµα WeedSeeker® 2 ανιχνεύει 
τα ζιζάνια και εφαρµόζει στοχευµέ-
να το ζιζανιοκτόνο. Μόνο όταν  ένα 
ζιζάνιο περάσει κάτω από τον αισθη-
τήρα, ενεργοποιείται το  ακροφύσιο 
για να χορηγήσει το σκεύασµα, µει-
ώνοντας έτσι την εφαρµοζόµενη πο-
σότητα χηµικού έως και 90%. Ιδανι-

κό για  βαµβακοκαλλιέργεια, χωρά-
φια µε µεγάλη  εµφάνιση των ζιζανί-
ων και για γραµµικά ψεκαστικά για 
εφαρµογή ανάµεσα στις σειρές.  Πλά-
τος εργασίας από 50cm εως 25 µέ-
τρα και δυνατότητα σύνδεσης σε κά-
θε νέο ή παλιό γραµµικό ψεκαστικό 
ή ψεκαστικό ράµπας.

To πρωτοποριακό σύστηµα GΟTrack
Plus έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί 
και να ελέγχει πλήρως το τρακτέρ 
µέσω ενός ασύρµατου χειριστηρίου. 
Το σύστηµα παρέχει τηλεχειρισµό του 
τρακτέρ, συµπεριλαµβανοµένης της 
ρύθµισης των στροφών του κινητή-
ρα, της ταχύτητας, της εναλλαγής τα-

χυτήτων, του φρένου αλλά και του 
ελέγχου των παρελκοµένων. Με µια 
ολοκληρωµένη λύση τηλεχειρισµού, 
ο παραγωγός σε δενδρώδεις καλλι-
έργειες µπορεί εύκολα να εκµηδε-
νίσει το κόστος  του οδηγού ενώ πα-
ράλληλα να αυξήσει την αποδοτικό-
τητα των εργατών στις παλµέτες.
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Ένα ελληνικό προϊόν τεχνολογίας που κάνει θραύ-
ση στην Αµερική και αλλάζει τα παγκόσµια δεδοµέ-
να στην εφαρµογή λίπανσης και ψεκασµού είναι 
το Augmenta. Πρόκειται για µια αξιόπιστη και οι-
κονοµικά προσιτή επιλογή για την εξοικονόµηση 
λιπασµάτων και εισροών και την αυξηµένη από-
δοση κάθε καλλιέργειας, το κόστος της οποίας µπο-
ρεί να αποπληρωθεί εντός της πρώτης σεζόν α-
πόκτησης και χρήσης του.
Το σύστηµα αποτελείται από τον αναλυτή πεδίου 
(field analyzer), την οθόνη ελέγχου και την web πλατ-
φόρµα διαχείρισης. O αναλυτής τοποθετείται στην 
οροφή του τρακτέρ και σκανάρει την καλλιέργεια, 
ενώ την ίδια στιγµή αναπροσαρµόζει τις δοσολογί-
ες εφαρµογής βάση της κατάστασης του χωραφιού 
κατά την εργασία. Συνδέεται απευθείας µε αγροτι-
κά παρελκόµενα παλιάς αλλά και νέας γενιάς ISOBUS. 
Ταυτόχρονα, όλες οι πληροφορίες συγχρονίζονται 
στην πλατφόρµα όπου ο παραγωγός µπορεί να δια-
βάσει αναφορές για την κατάσταση της καλλιέργειάς 

του και να δει πόσο εξοικονόµησε ανά εφαρµογή.

Μεγιστοποιεί τις δυνατότητες 
κάθε στρέµµατος
Ο αναλυτής πεδίου σαρώνει την κατάσταση των φυ-
τών ανα εκατοστό, υπολογίζει τη δόση του προϊό-
ντος και εφαρµόζει, χρησιµοποιώντας υφιστάµενα 

ψεκαστικά/λιπασµατοδιανοµείς - όλα σε πραγµα-
τικό χρόνο µε απλή εγκατάσταση «plug & play». Το 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα απαιτεί ελά-
χιστη προσπάθεια από τον χειριστή. Η Augmenta 
µειώνει την ποσότητα φυτοφαρµάκου και λιπάσµα-
τος και βοηθά στην αύξηση παραγωγής αλλά και 
στην βελτίωση της οµοιογένειας της καλλιέργειας.
Οι εφαρµογές της Augmenta 
 Λίπανση (N VRA λίπανση για καλλιέργεια βαµβα-
κιού, σιτηρών, δηµητριακών ελαιοκράµβης και η-
λιόσπορων, Multizone VRA, εφαρµογή λίπανσης βά-
ση άλλων δεδοµένων, όπως π.χ εδαφολογικών.
 Ψεκασµός (PGR VRA , εφαρµογή µεταβλητής δό-
σης PIX σε καλλιέργεια βαµβακιού και ελαιοκράµ-
βης, Ball opener, εφαρµογή µεταβλητής δόσης ω-
ριµαντικού σκευάσµατος στην καλλιέργεια βαµβα-
κιού, HA VRA, εφαρµογή µεταβλητής δόσης κατά 
την αποφύλλωση του βαµβακιού, FG VRA, Μυκη-
τοκτόνο, εφαρµογή µεταβλητής δόσης µυκητοκτο-
νου στην καλλιέργεια σιτηρών.

Έως 30% εξοικονόµηση εισροών υπόσχεται η Augmenta

Μέσες µειώσεις εισροών 
της Augmenta µε βάση καλλιέργειες

 από όλο τον κόσµο

9%
άζωτο

9%
ανάπτυξη 

φυτού

9%
συγκοµιδήφυτού
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ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα UFORCE 600 και UFORCE 
1000 καλύπτονται από  3 
χρόνια εργοστασιακής 
εγγύησης και ενα προσεκτικά 
επιλεγµένο δίκτυο 60 
συνεργατών σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά και την σιγουριά 
που προσφέρει η MUVUS, µια 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες 
διάθεσης οχηµάτων στην 
ελληνική αγορά.
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Τα UFORCE 600 και UFORCE 1000 εί-
ναι τα νέα UTV της CFMOTO, δηλαδή 
τετρακίνητα Side-by-side µε οροφή 
και καρότσα µε ανατροπή, που βγά-
ζουν πινακίδες ως Αγροτικά Μηχα-
νήµατα και κυκλοφορούν εντός των 
ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης 
και µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου, 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότη.
Με ωφέλιµο φορτίο που φτάνει έως 
και τα 820 κιλά µπορούν να µεταφέ-
ρουν παντού φορτία όπως προϊόντα 
και εφόδια γεωργικής εκµετάλλευ-
σης. Eιδικά το 6-θέσιο Uforce 1000XL 
αποτελεί την καλύτερη λύση για να 
µετακινήσετε το προσωπικό σας εκεί 
που κανένα άλλο όχηµα δε µπορεί να 
προσεγγίσει.
Η µεγάλη απόσταση από το έδαφος 
(έως και 310 mm), τα τρακτερωτά ε-
λαστικά 25” και η ηλεκτρονικά επιλε-
γόµενη τετρακίνηση  µε κοντές σχέ-
σεις (4Low) και ικανότητα µπλοκαρί-
σµατος των διαφορικών, εξασφαλί-
ζουν την πρόσβαση και εργασία ακό-
µα και στα πιο δυσπρόσιτα µέρη.
Γερά και ακούραστα, είναι τα ιδανικά 
οχήµατα για διάφορες γεωργικές ερ-
γασίες που απαιτούν την χρήση ελ-
κυόµενων ή συρόµενων γεωργικών 
παρελκόµενων, διαθέτοντας ικανό-

τητα έλξης που φτάνει έως και τα 800 
κιλά, ενισχυµένο κοτσαδόρο και εν-
σωµατωµένο εργάτη 4500lb.
Με την ευκολία χρήσης τους και την 
ευελιξία τους, αποτελούν µια πολύ 
καλή εναλλακτική µε πολύ µεγαλύ-
τερες εκτός δρόµου δυνατότητες α-
πό ένα τετρακίνητο Pickup, έχοντας 
αντίστοιχη θέση οδήγησης µε αυτά, 
αυτόµατο κιβώτιο, ρυθµιζόµενο τιµό-
νι µε υποβοήθηση, πεντάλ για φρένο 
και γκάζι, 4 υδραυλικά δισκόφρενα, 
και τη δυνατότητα να φέρουν πόρτες 
και παρµπρίζ.

Αγροτικά οχήµατα UFORCE :  
Ιδανικά για αγροτικές εργασίες 
ακόµα και στα πιο δύσβατα µέρη

Περίπτερο
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Οι τιµές ξεκινούν από 12.990 € για το Uforce 600, 16.990€  για to Uforce 1000 µε το δικύλινδρο 
κινητήρα και από 19.990 € για το µεγαλύτερο Uforce1000XL µε τις 6 θέσεις.

CFMOTO
Ένα παγκόσµιο φαινόµενο
Σε 20 µόλις χρόνια η CFMOTO έγινε η κορυφαία εταιρεία οχηµάτων 
ATV και Side by Side, πρώτη σε πωλήσεις παγκοσµίως. 
Αφοσιωµένη στην τεχνολογία και την εξαιρετική ισορροπία ποιότη-
τας και τιµής, καλεί τους ανθρώπους να απολαύσουν τη ζωή και να 
εξερευνήσουν τον κόσµο. Η µεγάλη γκάµα οχηµάτων της CFMOTO 
ενσαρκώνει το πάθος για εξαιρετικές οδηγικές εµπειρίες µε όµορ-
φα, δυνατά και αξιόπιστα οχήµατα, που αποτελούν εργαλεία µετα-
φοράς και µετακίνησης σε κάθε έδαφος. 
Χρησιµοποιούνται σε πάνω από 160 χώρες σε όλο τον κόσµο.

06-55_mixanimata_n_S.indd   47 11/10/2022   22:31



48 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ιδανικές συνθήκες άρδευσης
µέσω της τεχνολογίας Sumisansui

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πίεση λειτουργίας 0,5 - 2 Atm

Συνιστώμενη πίεση 1,5 - 2 Atm

Πλάτος άρδευσης 
(με πίεση 2 Atm)

8 μέτρα (4 μέτρα εκατέρωθεν 
του σωλήνα). 100 μέτρα σωλήνα 
ποτίζουν 0,8 στρέμματα

Διάμετρος σωλήνα 32 χιλιοστά

Παροχή 12 λίτρα/τετραγωνικό μέτρο/ώρα 
(περίπου 200 λίτρα/λεπτό/στρέμμα)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΛΗΝΑ 
(λίτρα ανά λεπτό ανά μέτρο σωλήνα)

Μήκος
σωλήνα

 Πίεση λειτουργίας
 1 Atm           1,5 Atm       2 Atm

40 μ.  1,08  1,32  1,67

60 μ.  1,07  1,31  1,61

80 μ.  1,05  1,29  1,53

100 μ.  -  -  1,46

Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ εισάγει στη 
χώρα µας µία νέα τεχνολογία 
άρδευσης καλλιεργειών µε το 
καινοτόµο προϊόν Sumisansui 
(Σούµισανσούι). Κατασκευάζεται 
από την ιαπωνική εταιρεία Sumika 

Agrotech, η οποία ανήκει στον 
Όµιλο της γνωστής από το χώρο 
φυτοπροστασίας Sumitomo 
Chemical. Το Sumisansui είναι ένας 
ειδικός σωλήνας άρδευσης 
κατασκευασµένος από υψηλής 
ποιότητας πολυαιθυλένιο (PE) ο 
οποίος σε όλο το µήκος του έχει 
υποβληθεί σε micro διάτρηση µέσω 
µιας εξειδικευµένης τεχνολογίας 
λέιζερ. Οι µικροσκοπικές και ειδικά 
κατανεµηµένες οπές δηµιουργούν 
κατά την άρδευση µία ψιλή δέσµη 
νερού (Soft Spray), η οποία πέφτει 
πάνω στο έδαφος µε τρόπο ιδανικό 
για την άρδευση της καλλιέργειας.

Πλεονεκτήµατα:
Οµοιόµορφο πότισµα
Με το Sumisansui, γίνεται 
οµοιόµορφη κάλυψη της επιφάνειας 

του εδάφους, χωρίς να υπάρχουν 
στην καλλιέργεια περιοχές που 
αρδεύονται µε µεγαλύτερη ή µε 
µικρότερη ποσότητα νερού. Καθώς 
η καλλιέργεια ποτίζεται οµοιόµορφα, 
γίνεται πιο αποτελεσµατική χρήση 
του νερού εξοικονοµώντας νερό και 
ενέργεια. Επιπρόσθετα, η 
οµοιόµορφη υγρασία στην επιφάνεια 
του εδάφους βελτιώνει την 
ενεργοποίηση των ζιζανιοκτόνων 
εδάφους.

Οικονοµία στο νερό άρδευσης
Η ψιλή δέσµη (Soft Spray) νερού 
που πέφτει οµοιόµορφα στο 
έδαφος κατά την άρδευση µε τον 
Sumisansui επιτρέπει στο έδαφος 
να απορροφήσει όλη την ποσότητα 
του εφαρµοζόµενου νερού χωρίς 
να έχουµε απορροή, δηλαδή 

απώλεια και σπατάλη νερού, µε 
αποτέλεσµα, την οικονοµία στην 
κατανάλωση.

Οµοιόµορφο και 
καλύτερο φύτρωµα
Η οµοιόµορφη άρδευση του 
εδάφους συµβάλλει σηµαντικά στο 
οµοιόµορφο και καλύτερο 
φύτρωµα, καθώς δεν υπάρχουν 
φυτά που ποτίζονται υπερβολικά 
πολύ ή καθόλου, και στη µετέπειτα 
οµοιόµορφή ανάπτυξη της 
καλλιέργειας µέχρι τη συγκοµιδή. 
Επιπλέον, η ψιλή δέσµη νερού (Soft 
Spray) δεν τραυµατίζει τα νεαρά 
φυτά στα πρώτα ευαίσθητα στάδια 
του φυτρώµατός τους, µειώνοντας 
τις απώλειες φυτών. Ακόµα, η ψιλή 
δέσµη νερού που πέφτει στο 
έδαφος δεν επιτρέπει τη 
δηµιουργία αδιαπέραστης ζώνης 
στην επιφάνεια του εδάφους 
(πέτσιασµα/κρούστα).

Ευκολία χρήσης
Η µεταφορά, η εγκατάσταση και η 
απεγκατάσταση του Sumisansui 
γίνονται µε ευκολία και ταχύτητα, 
απαιτώντας ελάχιστα εργατικά, ενώ 
παράλληλα χρειάζεται ελάχιστο 
χώρο αποθήκευσης σε σύγκριση 
µε άλλες µεθόδους άρδευσης 
(sprinkler, σταγόνα κ.ά.).

Υψηλή ποιότητα κατασκευής
Το Sumisansui και τα εξαρτήµατα 
συνδεσµολογίας του 
κατασκευάζονται στην Ιαπωνία από 
υψηλής ποιότητας υλικά PE, PP & 
ABS µε ειδική τεχνολογία 
κατασκευής, καθιστώντας τα 
ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες 
και το χρόνο.

TEXNIKO TMHMA 
XEΛΛAΦARM AE
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Νέο τοπίο χτίζει 
η επένδυση 
στη γεωργία 
ακριβείας       

Η γεωργία ακριβείας στην 
Ελλάδα βρίσκεται σε 
πρώιµο στάδιο ανάπτυξης 
και κατά συνέπεια η 
επίδρασή της στην αγορά 
αγροτικών εφοδίων είναι, 
προς το παρόν, αµελητέα, 
αναφέρει η µελέτη. Η 
µείωση του επενδυτικού 
κόστους για την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών και η 
ανανέωση του 
ανθρώπινου δυναµικού τα 
επόµενα έτη αναµένεται 
ωστόσο να προσδώσουν 
ισχυρή δυναµική στην 
ανάπτυξή της.  Σ’ αυτή την 
προσέγγιση της 
διαχείρισης 
αγροκτηµάτων, ένα 
βασικό συστατικό είναι η 
χρήση Πληροφορικής και 
διαφόρων εργαλείων, 
όπως αισθητήρες, 
συστήµατα ελέγχου, 
ροµποτική, αυτόνοµα 
οχήµατα, 
αυτοµατοποιηµένο υλικό, 
τεχνολογία µεταβλητού 
ρυθµού κ.ο.κ., µε σκοπό 
τη χαρτογράφηση της 
παραγωγής, τη 
δηµιουργία ζωνών 
καλλιέργειας και την 
ορθολογικότερη µείωση 
όλων των εισροών (νερό, 
φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, 
ενέργεια). 
Στη ζωική παραγωγή, η 
χρήση των συστηµάτων 
αυτών επιτρέπει τη 
διατροφή των ζώων 
όποτε πρέπει, όσο πρέπει 
και για όσο χρόνο πρέπει. 
Τα συστήµατα αυτά 
µπορούν να µειώσουν το 
κόστος της διατροφής, 
ενώ παράλληλα 
διασφαλίζουν την υγεία 
και την παραγωγικότητα 
των ζώων.

Αυτόνοµα τρακτέρ και ροµπότ, ρουτίνα 
για τον Έλληνα αγρότη εν έτει 2040
Ο Έλληνας αγρότης το 2040 δεν θα 
πληρώνει ούτε ένα ευρώ για ρεύµα 
καθώς µέσω αγροβολταϊκών που 
συνυπάρχουν µε την αγροτική πα-
ραγωγή στο ίδιο χωράφι, θα πα-
ράγει ο ίδιος την ενέργεια που κα-
ταναλώνει χωρίς να χαλάει παρα-
γωγική γη. Ταυτόχρονα, όλη του 
εκµετάλλευση χαρτογραφείται κα-
θηµερινά από αυτόνοµα µηχανή-
µατα και ροµποτικά συστήµατα που 
στέλνουν αναφορά για τις ανάγκες 
θρέψης, φυτοπροστασίας των καλ-
λιεργειών ή για την υγεία του ζω-
ικού κεφαλαίου. 
Εξασφαλίζει ότι κάθε εποχή βάζει 
τόση ποσότητα λιπάσµατος και φυ-
τοπροστατευτικού όση χρειάζεται 
σύµφωνα µε χάρτες αποδόσεων 
αφού θα έχει αισθητήρες στο χω-
ράφι του, που αγόρασε µε υψηλό 
ποσοστό ενίσχυσης. ∆εν ξεχνάει να 
χρησιµοποιεί βιοδιεγέρτες, εδραι-
ώνοντας το φιλοπεριβαλλοντικό 
του προφίλ, που προβλέπει το κα-
θεστώς επιδοτήσεων. Φέτος που 
έχει ξηρασία δεν επηρεάζεται για-
τί έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα 
σπόρων ποιότητας για φυτικές ποι-
κιλίες προσαρµοσµένες στις πιέ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής.
Αν θέλει να νοικιάσει επιπλέον γη, 
θα υπάρχουν αρκετά κίνητρα κα-
θώς θα είναι µέλος οµάδας παρα-

γωγών και προσφέρει και τα προ-
ϊόντα του µε συµβολαιακή. Και ε-
πειδή ακολουθεί το µοντέλο αγρο-
τικής παραγωγής που δεν επιτάσ-
σει πλέον τη µεγιστοποίηση της πα-
ραγωγής αλλά τη µεγιστοποίηση 
του περιθωρίου κέρδους, εφαρµό-
ζει αγροτικές πρακτικές δέσµευ-
σης άνθρακα λαµβάνοντας χρήµα-
τα έπειτα από συµφωνία που έκα-
νε µε µία αεροπορική εταιρεία η 
οµάδα που συµµετέχει. Σε όλα του 
τα βήµατα ο αγρότης υποστηρίζε-
ται από ένα πλέγµα δικτύου παρο-
χής ολοκληρωµένων και εξειδι-
κευµένων συµβουλευτικών υπη-
ρεσιών υψηλής ποιότητας.
Τα παραπάνω περικλείουν το όραµα 
που ανέπτυξε το Γεωπονικό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών και επιµελήθηκε ο 
πρύτανης Σπυρίδων Κίντζιος σε µε-
λέτη µε θέµα «Η Ελληνική Γεωργία 
το 2040: Προβλέψεις και Εκτιµήσεις». 
Πρόκειται για µία µελέτη µε σκοπό 
να παρουσιάσει επιγραµµατικά το πε-
ριβάλλον στο οποίο θα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να προσαρµοστεί ο πα-
ραγωγός του µέλλοντος και τις αλ-
λαγές στο παραγωγικό µοντέλο που 
βασίζονται στην ψηφιοποίηση και τις 
νέες βιοτεχνολογικές µεθόδους, κα-
θώς και την αλλαγή των γεωργικών 
αγορών, τα πρότυπα κατανάλωσης 
και τις οικονοµικές ανισότητες. 

■■■
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
Το ζήτηµα είναι να 
ισορροπήσει ο παραγωγός 
ανάµσεσα στην επισιτιστική 
ασφάλεια και την προστασία 
του περιβάλλοντος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
�ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.�

Ύψος 
επιδοτήσεων 
σε σχέση με 
την αξία της 
παραγωγής

16,4%     27,4%

Συνολική έκταση 
σε ha (εκτάρια) 
ανά εκμετάλλευση

6,8         16,1

Ενεργητικό 
ανά εκμετάλλευση 
σε ευρώ

130.020     327.198

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΕ

Προσθήκη αξίας 
στα αγροτικά 
προϊόντα από
τη μεταποίηση

40%          70%
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Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε χρήση

Η εταιρεία HELLAGRO ΑΕ εδώ 
και 21 χρόνια στηρίζει τον 
πρωτογενή τοµέα, ενώ εργάζεται 
πάνω σε καινοτόµες λύσεις για 
να καλύψει τις ολοένα και 
αυξανόµενες ανάγκες του 
κλάδου. Οι εµπορικές 
δραστηριότητες και οι 

στρατηγικές συνεργασίες της 
HELLAGRO AE µε γνωστούς 
ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους 
οίκους, καθώς και η εξαγωγική 
της δραστηριότητα σε Βαλκάνια, 
Κύπρο και Μέση Ανατολή, την 
καθιστούν ηγέτη και πρωτοπόρο 
στους τοµείς των Αγροτικών 
Εφαρµογών, της Χορτοδεσίας /
Ενσίρωσης και της Συσκευασίας.
Η εταιρεία, µέσα από τη 
συµµετοχή της στην 29η ∆ιεθνή 
Έκθεση Γεωργικών 
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και 
Εφοδίων «Agrotica», φιλοδοξεί 
να ενηµερώσει τον επαγγελµατία 
για την ευρεία γκάµα 
καινοτόµων, ασφαλών και 
πιστοποιηµένων υλικών 
συσκευασίας και αγροτικών 
εφαρµογών που διαθέτει. 
Όλα τα προϊόντα της HELLAGRO 
AE συµµορφώνονται στις 
απαιτήσεις της σχετικής 

Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας περί ιχνηλασιµότητας 
και µετανάστευσης ουσιών, και 
είναι ασφαλή για τους 
καταναλωτές.
Ειδικότερα, τα υλικά που 
προορίζονται για επαφή µε 
τρόφιµα διαθέτουν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά και υπόκεινται σε 
αυστηρό έλεγχο για την απουσία 
βαρέων µετάλλων και 
επιβλαβών χηµικών.
Το τµήµα ποιοτικού ελέγχου της 
HELLAGRO AE, ακολουθώντας 
τα πρότυπα µε τα οποία είναι 
πιστοποιηµένο, διενεργεί 
ελέγχους σε όλες τις παρτίδες 
υλικών που παραλαµβάνονται, 
καθώς και στα προϊόντα που 
πρόκειται να παραδοθούν.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας, 
η HELLAGRO ΑΕ εφαρµόζει τα 
πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 
22000:2018 της ΤÜV AUSTRIA.
Όλα τα νέα της εταιρείας και 
αναλυτικές πληροφορίες για τα 
προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες 
της, είναι διαθέσιµα στην 
ιστοσελίδα www.hellagro.gr

Η HELLAGRO AE συµµετέχει στην 
έκθεση Agrotica 2022 παρουσιάζο-
ντας καταξιωµένα brands, όπως τους 
σπάγκους χορτοδεσίας EXTRA®, το 
δίχτυ χορτοδεσίας ATLAS®, τα φίλµ 
ενσίρωσης SILOGRASS® και 
SILOGRANO®, το Α/Μ φιλµ SILOMAX®
και το υπόστρωµα ενσίρωσης SILOFILM®.
Στον τοµέα της ελαιοσυλλογής, θα πα-
ρουσιαστούν τα επώνυµα ελαιόδιχτα 
DUROMESH και OLIVAGRO, το δίχτυ 
µόνιµης στρώσης PERMAMESH®, τα 
ελαιόπανα ONE525, καθώς και τα δι-
χτυωτά σακιά ελαιοσυλλογής VERRET, 
τα γιούτινα JOOT3 και τα πολυπροπυ-
λενίου RED3.
Σταθερή παρουσία θα έχουν τα δί-
χτυα σκίασης ελληνικής κατασκευ-
ής, ο σπάγκος θερµοκηπίου ARMA®, 
σπάγκοι γενικής χρήσης, καθώς και 

υφάσµατα εδαφοκάλυψης και παγε-
τοπροστασίας, υλικά στήριξης φυτών 
και δενδροκοµίας κ.ά.  Τέλος, η εται-
ρεία θα παρουσιάσει τα βιώσιµα υ-

λικά συσκευασίας για νωπά φρούτα 
και κηπευτικά, όπως σακιά συσκευ-
ασίας αγροτικών προϊόντων, θήκες 
φρούτων, χάρτινα κουπάκια και δι-

σκάκια, διχτάκια κυτταρίνης και σα-
κουλάκια για µικρότερες συσκευα-
σίες, σακούλες τροποποιηµένης α-
τµόσφαιρας και πολλά ακόµη. 

Περίπτερο
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HELLAGRO ΑΕ

Τα πάντα για τις αγροτικές εφαρµογές
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Μ
ε σεβασμό στο περιβάλλον και την 
αειφόρο ανάπτυξη και στο πλαίσιο 
υποστήριξης μιας βιώσιμης εφοδια-

στικής αλυσίδας, η αλυσίδα Διαμαντής Μα-
σούτης Α.Ε. κατάφερε να εξοικονομήσει ση-
μαντικούς περιβαλλοντικούς πόρους για το 

2021 με τη χρήση των επανα-
χρησιμοποιήσιμων πλαστικών 
κιβωτίων (RPC) της IFCO, της 
παγκόσμιας εταιρείας για τη δι-
ακίνηση των φρέσκων προϊό-
ντων της. 

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία 
εξοικονόμησε:
● 188 kg CO2, που θα μπορούσε 

να μεταφραστεί σε 325 λιγότερα 

αυτοκίνητα σε κυκλοφορία για έ-

να χρόνο

● 847 m3 νερό, που θα μπορού-

σε να μεταφραστεί σε 218.822 5λε-

πτα ντους

● 106 gl ενέργειας, που θα μπο-

ρούσε να μεταφραστεί σε 18.553 λαμπτήρες φω-

τισμού για ένα χρόνο

● 013 kg στερεά απόβλητα που θα μπορούσε να 

μεταφραστεί σε στέρεα απόβλητα 216.933 ατό-

μων ημερησίως

● 167 kg φθορές προϊόντων που θα μπορούσε 

να μεταφραστεί σε 83.612 μέσα γεύματα

 Αποτέλεσμα τήρησης της διαδικασίας από όλη 
την αλυσίδα, η Μασούτης απόσπασε από την ε-
ταιρία IFCO τη διάκριση για όλους τους στόχους.

 Για την παραπάνω επίτευξη η Αυγουστίνα Γκαλι-

τσοπούλου, Head of Facilities Hygiene & Food Safe

ty Department της Μασούτης, αναφέρει: 

«Η εταιρεία μας, έχοντας πάντα σε προτεραιότη-

τα την προστασία του περιβάλλοντος, εξελίσσει 

τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε για 

να υποστηρίξουμε έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυ-

ξη και την κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό ε-

πιλέξαμε την ΙFCO ως στρατηγικό μας συνεργά-

τη για την χρήση επαχρησιμοποιούμενων κιβωτί-

ων συλλογής και μεταφοράς φρέσκων προϊόντων, 

αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη στη μείωση των 

απορριμμάτων αλλά και στη διατήρηση της ποιό-

τητας των προσφερόμενων μας προϊόντων», ε-

νώ, ο Inigo Canalejo, Vice President, ESG της IFCO, 

δήλωσε: «Σκοπός της IFCO είναι να καταστήσει 

βιώσιμη την αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προ-

ϊόντων. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες προς τη 

Μασούτης Α.Ε., που έκανε τη βιώσιμη επιλογή, ε-

ντάσσοντας τα επαναχρησιμοποιήσιμα κιβώτια 

IFCO στην αλυσίδα εφοδιασμού της για να μειώ-

σει σημαντικά τις συνολικές περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις. Επιλέγοντας να συνεργαστεί με την IFCO 

αντί για συσκευασίες μιας χρήσης, η Μασούτης 

Α.Ε. και οι προμηθευτές της συμμετέχουν ενερ-

γά στην πραγματική κυκλική οικονομία». 

Η Μασούτης  
υποστηρικτής  
μιας βιώσιμης  
εφοδιαστικής  

αλυσίδας
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Ημεταστροφή από τις συ-

σκευασίες μίας χρήσης 

σε κιβώτια RPC της IFCO 

μειώνει τα κόστη στις εφοδιαστι-

κές αλυσίδες έως 27%, εξοικονο-

μώντας έως 681 εκατομμύρια ευ-

ρώ κάθε χρόνο.

Τα κιβώτια RPC της εταιρείας 

μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να ε-

παναχρησιμοποιούνται και, συνε-

πώς, η διαδικασία καθαρισμού παί-

ζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση 

της ασφάλειας τροφίμων που παρέχουν τα κιβώτια RPC. Αυτός εί-

ναι ο λόγος που οι διαδικασίες πλύσης και απολύμανσης που ακο-

λουθούμε έχουν επιστημονική βάση. Διενεργούμε συνεχείς ελέγ-

χους υγιεινής ώστε να διασφαλίζουμε ότι η διαδικασία καθαρισμού 

είναι αποτελεσματική και ελεύθερη από επιβλαβή βακτήρια. 

Χρησιμοποιούμε άκρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες που έχουν 

σχεδιαστεί για να αδρανοποιούν ή να απομακρύνουν παθογόνα μι-

κρόβια ανθρώπων και φυτών. Τα κιβώτια RPC της εταιρείας μας υ-

ποβάλλονται σε πρόπλυση, πλύση, ξέπλυμα και απολύμανση με απο-

λυμαντικά, προτού χρησιμοποιηθούν ξανά. 

Το σύστημα SmartGuardian™ της IFCO παρακολουθεί συνεχώς 

τις διαδικασίες πλύσης και τα δεδομένα επαληθεύονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

Μόνο η IFCO προσφέρει αυτό το επίπεδο ασφάλειας με εγκεκριμέ-

νες διαδικασίες πλύσης και απολύμανσης παγκοσμίως.

Δεδομένου ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες στρέφονται σε λύσεις αυ-

τοματισμού ώστε να καταστούν οικονομικά πιο αποδοτικές, τα κιβώ-

τια RPC της IFCO είναι ιδανικά για τη βελτιστοποίηση των αυτομα-

τοποιημένων διαδικασιών. 

Για τα αυτοματοποιημένα κέντρα logistics για φρέσκα προϊόντα, η 

σωστή επιλογή συσκευασίας έχει ζωτική σημασία. Η επιλογή των κι-

βωτίων RPC της IFCO για τη συσκευασία φρούτων και λαχανικών α-

πό τους παραγωγούς και η μεταστροφή των καταστημάτων λιανικής 

στους αυτοματισμούς, συνεπάγεται μειωμένο κόστος και ανάγκες 

χειρισμού σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Λιγότερα απορρίμματα, μικρότερη κατανάλωση φυσικών πόρων. 
Η βιώσιμη επιλογή.
Τα κιβώτια RPC της IFCO παρέχουν αποδεδειγμένα μια βιωσι-

μότερη εναλλακτική λύση για την εφοδιαστική αλυσίδα φρέ-

σκων τροφίμων σε σχέση με τις συσκευασίες μίας χρήσης.

Τα κιβώτια RPC μειώνουν δραστικά τα στερεά απόβλητα και 

τους ρύπους στο περιβάλλον, παράγοντας εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα αερίων θερμοκη-

πίου, χρησιμοποιώντας λι-

γότερο νερό και λιγότερη 

ενέργεια.

Σε όλα τα στάδια της εφοδι-

αστικής αλυσίδας, οι παραγω-

γοί, οι διανομείς

και τα καταστήματα λιανικής 

στρέφονται από τις συσκευ-

ασίες μίας χρήσης στις επα-

ναχρησιμοποιήσιμες συσκευ-

ασίες, επιλέγοντας ένα

κυκλικό επιχειρηματικό μοντέ-

λο σχεδιασμένο να μειώνει τα απορρίμματα μέσω της επαναχρησι-

μοποίησης των πόρων.

Η βιωσιμότητα είναι σημαντική για όλους μας!

 ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ IFCO 
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σε πρόσφατη συνάντηση  / συνέντευ-

ξη με τον Γενικό Διευθυντή της IFCO 

Ελλάδος , Θεοδόσιο Σταικόπουλο, μας 

ενημέρωσε ότι η IFCO εξελίσσεται με 

πρόσθετες λύσεις distribution packaging 

,στην κατηγορία τρόφιμα , φρέσκα αλ-

λά και συσκευασμένα , με επαναδι-

πλούμενα κιβώτια μόνο πολλαπλών 

χρήσεων.

Αυτές οι λύσεις είναι αποτέλεσμα με-

λέτης του ειδικού τμήματος R&D στα 

κεντρικά μας γραφεία στο Μοναχό , 

και αποτελούν μια νέα σελίδα στις προ-

σφερόμενες λύσεις που παρέχουμε 

στο ενδιάμεσο πελάτη-retailer, αλλά 

και στο τελικό καταναλωτή-consumer, 

με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα 

και υγιεινή των αντίστοιχων προϊό-

ντων! Η κατηγορία αυτή με τίτλο NMV 

(New market Verticals), θεωρούμε ότι μας διαφοροποιεί παγκόσμια 

σε όλα τα επίπεδα ,από το οποίο επικαλούμενο ανταγωνιστή μας ! 

Πρόσφατες νέες επερχόμενες συνεργασίες με αφορμή αυτές τις 

πρωτοπόρες λύσεις  είναι: η κατηγορία φρέσκο ψωμί σε αλυσίδα Κρη-

τικός σουπερμάρκετ , συσκευασμένα αλλαντικά σε ΑΒ , ιδιωτικής ε-

τικέτας μπανάνες με την Dole , αρτοσκευάσματα και ψωμί του τοστ 

σε κιβώτια IFCO , κ.α. 

Μια αποτελεσματικότερη
εφοδιαστική αλυσίδα για όλους μας

Θεοδόσιος 
Σταϊκόπουλος
Γενικός ∆ιευθυντής
της IFCO Ελλάδος
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«Ο πρωτογενής τοµέας του αύριο θα είναι 
αυστηρώς επαγγελµατικός. ∆εν θα συγχωρεί 
λάθη. Θα είναι αρκετά τετραγωνισµένος και 
θα αφορά σε πειθαρχηµένους ανθρώπους, 

που παίρνουν σωστές αποφάσεις». Την 
εκτίµηση αυτή εκφράζει ο πρόεδρος και 

διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Κουιµτζή, 
Αθανάσιος Κουιµτζής,  ο οποίος τονίζει  ότι 
«το τρακτέρ πλέον δεν είναι ένα σύστηµα 

όπως ήταν στο παρελθόν. Είναι ένα 
οικοσύστηµα, ο provider που στηρίζονται όλα 
τα µηχανήµατα για να µπορέσει ο παραγωγός 

εργαστεί αποτελεσµατικά».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ

Αθανάσιος Κουιµτζής

Το τρακτέρ είναι 
το οικοσύστηµα 

του σύγχρονου 
παραγωγού
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■■■
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο
Τα µηχανήµατα που 
διαθέτει ένας παραγωγός 
είναι αυτά που τον 
κατηγοριοποιούν και τον 
βοηθούν να επεκταθεί. 
Είναι αυτά που επιτρέπουν 
να αλλάξει επίπεδο ή απλά 
να επιβιώσει

Φυσική παρουσία 
και στη Λάρισα 
µε πλήρως 
κάθετη µονάδα

«Ολοκληρώνουµε 
µια καινούργια 
επένδυση. Μετά 
την Agrotica θα 
έχουµε και 
φυσική παρουσία 
στη Λάρισα, µε µια 
κάθετη µονάδα, 
που θα έχει 
έκθεση, συνεργείο 
και ανταλλακτικά, 
καθώς κι ένα 
τµήµα στο 
οποίο θα 
κατασκευάζουµε 
κάποια πράγµατα. 
Είναι µια 
σηµαντική 
επένδυση, σε 
ακίνητο που 
έχουµε αποκτήσει 
επί της 
περιφερειακής 
οδό Τρικάλων και 
Καρδίτσας, σε µια 
περιοχή που 
έπρεπε να έχουµε 
παρουσία.»

 Ο «τιµονιέρης» της Fendt, για την α-
γορά της Ελλάδας και της Κύπρου, 
στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή 
του στο ειδικό ένθετο της Agrenda 
εκτιµά πως «οι επιδοτήσεις και το εύ-
κολο χρήµα, αντί να µας βοηθήσουν, 
ίσως να µας µέθυσαν και να αποσυ-
ντονιστήκαµε» και ζητά «έναν ρυθ-
µιστή να βάλει τα πράγµατα σε µια 
σειρά», διότι, «τα πράγµατα που µπο-
ρεί να κάνει η ελληνική γεωργία εί-
ναι πάρα πολύ µεγάλα». Επίσης ση-
µειώνει πως η Ελλάδα για να µπορεί 
να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισµό 
είναι υποχρεωµένη να παράγει ποι-
οτικά προϊόντα και ψέγει όσους θε-
ωρούν ότι η Fendt είναι ένα brand 
«πολυτελείας» για την ελληνική γε-
ωργία, υποστηρίζοντας πως «η ποι-
ότητα πληρώνεται, όλα τα άλλα χα-
ρίζονται ή ξεπουλιούνται». Τονίζει ε-
πίσης πως πλέον το σύγχρονο τρα-
κτέρ είναι ένα «οικοσύστηµα» ο provider 
όπου στηρίζονται όλα τα µηχανήµα-
τα για να µπορέσει ο παραγωγός να 
βγάλει τη δουλειά του και να το κά-
νει αποτελεσµατικά και πως ειδικά 
το Fendt είναι ένα εργαλείο δοµηµέ-
νο έτσι για να µπορέσει να είναι βι-
ώσιµος και κυρίως ανταγωνιστικός. 

Σε λίγες ηµέρες, µεταξύ 20 και 
23 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά 
τέτοια εποχή, λόγω της αναταρα-
χής που προκάλεσε η πανδηµία, 
ανοίγει τις πύλες της η 29η Agrotica. 
Ο Όµιλος Κουιµτζή πώς θα εµφα-
νιστεί σε αυτό το µεγάλο γεγονός 
για τον αγροτ�κό τοµέα;

Στη φετινή Agrotica θα παρουσιάσου-
µε, για πρώτη φορά στο κοινό, αφού 
µέχρι τώρα δεν είχαµε ανοιχτές εκ-
δηλώσεις, το µοντέλο «Fendt One». 
Παρόλο που ήδη έχει φύγει ένας σε-
βαστός αριθµός µηχανηµάτων κι αυ-
τή τη στιγµή δουλεύουν κανονικά στην 
παραγωγή. Οι επισκέπτες στο περί-
πτερό µας θα έχουν, επίσης, την ευ-
καιρία να ενηµερωθούν για το νέο 
µοντέλο της Carraro, όπως και για έ-
να «πακέτο» στα δενδροκοµικά, που 
θα περιλαµβάνει τρακτέρ, sprayer και 
καταστροφέα. Και βεβαίως θα µπο-
ρέσει να µάθει για όλες τις νέες εξε-
λίξεις στην τεχνολογία µηχανηµάτων.

Έλλειψε από τον κόσµο η Agrotica. 
Και µιλώ τόσο για τις επιχειρή-
σεις, όσο και για τους πρωταγω-
νιστές της παραγωγής.

Οι εκθέσεις πάντα είναι σηµαντικές, 

µαθαίνουµε όλοι µας από αυτές. Εί-
ναι µια αφορµή για να µαζεύεται ο 
κλάδος, να προβληµατίζεται, να α-
νταλλάσσει σκέψεις και απόψεις, να 
µαθαίνει για τις εξελίξεις στο χώρο, 
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτε-
ρικό. Πιστεύω ότι µε τις νέες εγκα-
ταστάσεις της ∆ΕΘ-Helexpo και η 
Agrotica θα µπορέσει να παίξει το 
ρόλο του ηγέτη σε ολόκληρη τη Βαλ-
κανική. Έναν ρόλο που ο Έλληνας 
παραγωγός πρέπει να αναζητήσει 
και κυρίως πρέπει να αναλάβει, για-
τί την ευκαιρία που είχαµε όταν ή-
µασταν η µόνη βαλκανική χώρα πλή-
ρες µέλος της Ε.Ε., τη χάσαµε. Να 
είναι αυτός που βγαίνει έξω και ε-
πενδύει και παράγει, είτε στη Βουλ-
γαρία, είτε στη Ρουµανία, είτε στη 
Βόρεια Μακεδονία. Αλλά, για να µπο-
ρέσεις να παράγεις, εκτός από τη 
γνώση, που ο Έλληνας παραγωγός 
την έχει, είναι ψαγµένος, πρέπει να 
έχεις κι εξοπλισµό.

Μιας και αναφέρεστε στη σηµα-
σία του εξοπλισµού, στον Όµιλό 
σας έχετε ένα κορυφαίο brand, 
αυτό της Fendt. Πώς πήρατε την 
απόφαση να επενδύσετε στην α-
νάληψη της αντιπροσώπευσής της;

Λόγω της ενασχόλησής µου, για σχε-
δόν 15 χρόνια, µε τις εξαγωγές του 
Οµίλου απέκτησα µια καλή εικόνα 
της ευρωπαϊκής αγοράς πάνω στα 
γεωργικά µηχανήµατα και ήταν αυ-
τό που σε µεγάλο βαθµό µε ώθησε 
προς την επένδυση. ∆εν µπορεί σε 
µια χώρα όπου ο πρωτογενής το-

µέας έχει λόγο µέσα στην οικονοµία, 
να µην έχει παρουσία η Fendt. Μας 
είχε προσεγγίσει ο προηγούµενος α-
ντιπρόσωπος, η Baywa, η οποία εί-
ναι πελάτης µας και δουλεύουµε µα-
ζί της στη Γερµανία και αρχίσαµε να 
το εξετάζουµε.

Παρόλα αυτά δεν συνεργαστήκα-
τε τελικά µε την Baywa…

Για λόγους εσωτερικούς της Baywa 
καταλήξαµε να πάµε κατευθείαν στην 
AGCO και να πάρουµε το master 
franchise της «Fendt» για την Ελλά-
δα και την Κύπρο. ∆ουλέψαµε δύο 
χρόνια αρκετά στενά µε τους ανθρώ-
πους της AGCO, για να δούµε τι δεν 
είχε πάει καλά µέχρι τότε µε τη Fendt 
στην Ελλάδα, ποια λάθη είχαν γίνει 
από την προηγούµενη αντιπροσώ-
πευση και αυτό ακριβώς ήταν το κοµ-
µάτι που µας ώθησε να καταλάβου-
µε ότι πρέπει να προχωρήσουµε και 
να επενδύσουµε. 

Υπήρξε µια προεργασία δύο ετών 
πριν δώσετε τα χέρια;

Χρειάστηκε αυτό το διάστηµα συνερ-
γασίας για να καταλήξουµε αν πρέ-
πει ή δεν πρέπει να γίνει η επένδυ-
ση. Σε κάποια φάση µάλιστα τους πι-
έσαµε πάρα πολύ. ∆ιότι ήµασταν κά-
θετοι ότι πρέπει να γίνει µε έναν συ-
γκεκριµένο τρόπο, γιατί η Ελλάδα έ-
χει πολλές ιδιαιτερότητες.

Πότε ήρθε η οριστική συµφωνία;
Τον Ιανουάριο του 2018. Μας λένε ε-
πίσηµα ότι στις 18 του µήνα παίρνου-
µε τη Fendt. Η απάντησή µας είναι 
ευχαριστούµε, αλλά πρέπει σε λιγό-
τερο από δύο βδοµάδες να κατέβου-
µε στην Agrotica. Γιατί κατ’ εµάς ή-
ταν λάθος να απέχει η Fendt για µια 
ακόµη φορά από το κεντρικό συµ-
βάν της ελληνικής γεωργίας. Επιτα-
χύναµε τις διαδικασίες, στήσαµε την 
εταιρεία µέσα σε 20 ηµέρες και κά-
ναµε ένα πολύ δυνατό boost, το ο-
ποίο µας έδωσε το δικαίωµα να α-
ντέξουµε την πανδηµία, όσο και τη 
µεγάλη κρίση που διανύουµε τώρα 
λόγω της ενέργειας.

Πού ακριβώς έπεσε το βάρος του 
Οµίλου σε σχέση µε τη Fendt, στο 
διάστηµα που έχει µεσολαβήσει;

Στα τέσσερα χρόνια που έχουµε στην 
αγορά το πρώτο και βασικό µας µέ-
ληµα είναι να έχουµε µια καλά δοµη-
µένη εταιρεία, ένα σηµαντικό δίκτυο, 
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»Στη φετινή Agrotica θα 
παρουσιάσουµε, για πρώτη φορά 

στο κοινό, αφού µέχρι τώρα δεν 
είχαµε ανοιχτές εκδηλώσεις, το 

µοντέλο Fendt One. Παρόλο που 
ήδη έχει φύγει ένας σεβαστός 

αριθµός µηχανηµάτων κι αυτή τη 
στιγµή δουλεύουν κανονικά στην 

παραγωγή» σηµειώνει ο 
Αθανάσιος Κουιµτζής.

■■■
ΕΥΚΟΛΟ ΧΡΗΜΑ
Οιι επιδοτήσεις και το 
εύκολο, αν µπορούµε να το 
πούµε , χρήµα, που έχει 
παίξει ρόλο πολλά χρόνια 
στην ελληνική γεωργία, αντί 
να µας βοηθήσει, ίσως µας 
µέθυσε και  
αποσυντονιστήκαµε

που µεγαλώνει και απαρτίζεται από 
ανθρώπους που µπορούν να υποστη-
ρίξουν αυτά τα µηχανήµατα µε τον 
τρόπο που η φήµη και η ποιότητά τους 
επιβάλλει. Πιστεύω πως αυτό το στοί-
χηµα το πετύχαµε από τους πρώτους 
µήνες και τα αποτελέσµατα που έρ-
χονται είναι πάρα πολύ θετικά.

Αναµφίβολα πήρατε ένα ρίσκο σε 
µια ταραγµένη περίοδο…

Έχετε δίκαιο. Ήδη το 2016-18 που 
κάναµε την προεργασία, υπήρχε έ-
να µεγάλο κενό ευρύτερα στην ελ-
ληνική αγορά. Για τέσσερα χρόνια, 
τότε, δεν υπήρχαν προγράµµατα και 
είχαν µείνει όλες οι εταιρείες σε ξέ-
ρα. Οπότε εµείς ξεκινάµε και λέµε να 
µπούµε σε έναν τοµέα που ήταν ό-
λα στα κόκκινα. Ήδη ο ανταγωνισµός 
ήταν πεπεισµένος πως τη Fendt δεν 
θα την πάρει κανένας. Εµείς πάλι το 
κάναµε, ακριβώς γνωρίζοντας πά-
ρα πολύ καλά τον πρωτογενή τοµέα 
και την ευρωπαϊκή αγορά και η ε-
πένδυσή µας δεν ήταν κοιτάζοντας 
προς τα πίσω, αλλά κοιτάζοντας προς 
τα εµπρός. Πιστεύουµε ότι σε αυτό 
τον κλάδο έχουµε έναν ηγετικό ρό-
λο, λόγο και της διεθνούς µας πα-
ρουσίας, η οποία µας έδωσε το δι-
καίωµα να επενδύσουµε στα πιο δύ-
σκολα χρόνια στην ελληνική γεωρ-
γία, σε κάτι που ξέρουµε, το αγαπά-
µε και το πιστεύουµε. Αν και εµείς 
βασιζόµασταν αµιγώς στην ελληνι-
κή αγορά, ενδεχοµένως να µην µπο-
ρούσαµε να το κάνουµε.

Μήπως τελικά δεν σηκώνει τέτοια 
πολυτέλεια η ελληνική γεωργία;

Όχι. Είναι σαν να λέµε αν στο σπίτι 
σου, εκεί που θα µαγειρέψεις και θα 
τρως κάθε µέρα, θα βάλεις µια καλή 
κουζίνα ή µια κουζίνα της σειράς. Ε-
δώ έχουµε να κάνουµε µε µηχανο-
λογία, η οποία είναι βασισµένη στον 
ορθολογισµό. Υπάρχουν σε όλη τη 
µηχανολογία τρία επίπεδα. Το top, το 
µεσαίο και το οικονοµικό. Θα αδική-
σουµε την Ελλάδα και την κάθε αγο-
ρά, αν πούµε γιατί να θέλει να παίζει 
ποιοτικά. Η Fendt, που για πολλούς 
ήταν εν µέρει κάτι το ξένο ή το απα-
γορευµένο ή λανθασµένα για πολ-
λούς µια πολυτέλεια, πετύχαµε και 

το είδαµε πως δεν είναι κάτι τέτοιο. 
Είναι ένα εργαλείο δοµηµένο να πε-
τύχει τη µείωση του κόστους ανά ώ-
ρα του παραγωγού, για να µπορέσει 
να είναι βιώσιµος και κυρίως αντα-
γωνιστικός. Γιατί έχοντας ενσωµα-
τωµένο το Vario, οι λειτουργίες που 
πετυχαίνει είναι µοναδικές. Θα έλε-
γα ότι εµείς βασιζόµαστε στους επαγ-
γελµατίες, τους καλά ενηµερωµέ-
νους πελάτες που δεν επιδιώκουν 
να κάνουν µόστρα, αλλά έχουν κα-
λή κατανόηση στην ποιότητα, όσο και 
στη µηχανολογία. Και θα είναι αυτοί 
που αύριο θα έχουν ένα αβαντάζ. Για-
τί όταν σε κάποιον το κόστος καυσί-
µων είναι της τάξης των 80.000 ευ-

56-63_sinenteuksi_KOUIMTZIS_n.indd   59 11/10/2022   22:47



60 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ρώ και έχει διαφορά 20.000 – 30.000 
ευρώ από τον ανταγωνιστή του, αυ-
τόµατα µπορεί να κάνει κινήσεις µέ-
σα στο χειµώνα που δεν µπορεί να 
κάνει ο άλλος. Το τρακτέρ πλέον δεν 
είναι ένα σύστηµα όπως ήταν στο πα-
ρελθόν. Είναι ένα οικοσύστηµα, ο 
provider που στηρίζονται όλα τα µη-
χανήµατα για να µπορέσει ο παρα-
γωγός να βγάλει τη δουλειά του και 
να το κάνει αποτελεσµατικά. 

Είναι αυτό που λέµε πως ένα µη-
χανουργείο δεν είναι µόνο οι µά-
στορες, αλλά και τα µηχανήµατα;

Ακριβώς. Τα µηχανήµατα που διαθέ-
τει ένας παραγωγός είναι αυτά που 
τον κατηγοριοποιούν και που του δί-
νουν το δικαίωµα, αύριο - µεθαύριο, 
να κάνει µια καινούρια επένδυση για 
να επεκταθεί. Είναι αυτά που του ε-
πιτρέπουν να αλλάξει επίπεδο ή και 
να επιβιώσει. ∆ιότι βιώνουµε και δύ-
σκολες οικονοµικές καταστάσεις και 
όπως έλεγαν οι παλιοί, ο καλός ο κα-
πετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. 
Παλιά αγόραζες ή άλλαζες ένα µη-
χάνηµα εύκολα. Από εδώ και πέρα 
δεν θα είναι έτσι. Οπότε, το ένα και 
καλό που λένε, είναι πολύ σηµαντι-
κό. Γι’ αυτό ακριβώς ένα προϊόν που 
βγάζει η Fendt και στην Ελλάδα δεν 
το έχουν προσφέρει ακόµη οι αντα-
γωνιστές, δίνει µια εγγύηση επτά ε-
τών. Είναι άλλωστε η µόνη εταιρεία 
που δίνει τόσα έτη. Οπότε ένα που 
είναι το good will του κατασκευαστή, 
συν επτά, µιλάµε για 8 έτη. Επιπλέ-

ον, η ελληνική γεωργία είναι καταδι-
κασµένη να λειτουργεί και να παρά-
γει προϊόντα ποιοτικά. ∆εν είµαστε η 
χώρα που θα παράγουµε τα οικονο-
µικά προϊόντα. Η Ελλάδα πρέπει να 
έχει µια καλή και ποιοτική γεωργία. 

Μαζί µε την αλλαγή παραγωγικού 
µοντέλου, δηλαδή, απαιτείται επέν-
δυση στην ποιοτική τεχνολογία;

Καλώς ή κακώς δεν µπορείς να πεις 
ότι πάω να κάνω ποιοτική δουλειά, µε 
µη ποιοτικά µηχανήµατα. Εκπροσω-
πούµε ένα brand το οποίο εδώ και πολ-
λά χρόνια σέρνει το χορό των εξελίξε-
ων πάνω στο βασιλιά των µηχανηµά-
των που είναι το τρακτέρ. Η Fendt εί-
ναι η κατασκευάστρια που τα τελευ-
ταία 10 χρόνια αναδεικνύεται διεθνώς 
ως το κορυφαίο brand στα γεωργικά 

µηχανήµατα. Και στον κατάλογο αυτό 
υπάρχουν πολλές αγορές υποδεέστε-
ρες της ελληνικής και αρκετές που προ-
ηγούνται της δικής µας. Τη φράση «α-
κριβό στην ποιότητα» δεν µπορείς να 
την πεις. Μηχανολογικά, µαθηµατικά 
και οικονοµικά, είναι µια έννοια που 
προσδιορίζεται. Σε πολύ µεγάλο βαθ-
µό η Fendt, ειδικά στις µεγάλες κατη-
γορίες όπου τα καύσιµα είναι σηµα-
ντικά, αλλά και στις µικρότερες και στα 
δενδροκοµικά όπου παίζει χωρίς α-
νταγωνισµό, το Fendt είναι το µηχά-
νηµα του κατεξοχήν επαγγελµατία. 

Εδώ λοιπόν είναι που ταιριάζει η 
έκφραση «value for money»;
Ό,τι δίνεις, παίρνεις, όντως. Στην κυ-
ριολεξία. Είναι αυτό που λέγανε οι 
παππούδες µας. Στην αγορά υπάρ-
χουν πράγµατα τα οποία χαρίζονται, 
πράγµατα που ξεπουλιούνται και 
πράγµατα τα οποία αγοράζονται. Η 
ποιότητα πάντοτε αγοράζεται. Τα άλ-
λα όχι. Όταν σου µένει η σοδειά, τη 
χαρίζεις, όταν δεν είναι ποιοτική, τη 
ξεπουλάς, αλλά την ποιοτική σοδειά 
όλοι την πουλάνε και την πουλάνε 
και ακριβά. Από αυτή ζούνε. Οπό-
τε, για να ξαναγυρίσω στο ερώτηµά 
σας, η έλλειψη µηχανολογικής αγω-
γής και ειδικά σε αυτόν τον κλάδο, ο 
οποίος όλος είναι µηχανολογία, είναι 
αυτή που µας οδηγεί να είµαστε οι πλέ-
ον λανθασµένοι κι ανορθόδοξοι στις 
χρηµατικές µας συναλλαγές και στο 
πώς αντιλαµβανόµαστε ένα µηχάνη-
µα κι ένα κόστος. 

■■■
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στην αγορά υπάρχουν 
πράγµατα που  
χαρίζονται, πράγµατα 
που ξεπουλιούνται και 
πράγµατα τα οποία 
αγοράζονται. Η ποιότητα 
πάντοτε αγοράζεται

Who is who 
Ο Αθανάσιος Κουιµτζής 
είναι ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος (CEO) του 
KOUIMTZIS Group.  
Εδρεύοντας στη 
Θεσσαλονίκη από το 1936, ο 
Όµιλος ΚΟΥΙΜΤΖΗ είναι 
ένας διεθνώς κορυφαίος 
κατασκευαστής και 
προµηθευτής 
µηχανολογικών 
εξαρτηµάτων. Η 
πρωτοπόρος προσέγγιση 
στον κλάδο υποστηρίζει τη 
δηµιουργία αξιόπιστου 
δικτύου σε περισσότερες 
από 40 χώρες εξάγοντας 
70% της παραγωγής. Υπό τη 
διοίκησή του, ο Όµιλος 
διεύρυνε τις δραστηριότητές 
του, εισήχθη στο 
Χρηµατιστήριο Κύπρου, 
έθεσε σε εφαρµογή νέα 
εµπορικά πλάνα, 
συµφώνησε νέες 
συνεργασίες, ανέπτυξε την 
εξωστρέφειά του, αύξησε 
τις εγκαταστάσεις του, 
απέκτησε αποκλειστικές 
αντιπροσωπείες 
πολυεθνικών εταιριών 
κολοσσών, δηµιούργησε 
νέες πηγές εσόδων και 
µετασχηµατίστηκε σε µια 
σύγχρονη εταιρεία. Η 
δραστηριότητα του κ. 
Κουιµτζή είναι πολυσχιδής 
και επεκτείνεται σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού.
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■■■
ΜΠΡΟΣΤΑ
Όταν πήραµε τη 
Fendt, σε εκείνη την 
ταραγµένη περίοδο, 
όπου όλα ήταν στα 
κόκκινα η επένδυσή 
µας έγινε κοιτάζοντας 
προς τα µπροστά και 
όχι προς τα πίσω

■■■
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Η Fendt δεν είναι 
πολυτέλεια. Είναι ένα 
εργαλείο δοµηµένο να 
πετύχει µείωση του 
κόστους ανά ώρα του 
παραγωγού ώστε να 
είναι βιώσιµος και 
κυρίως ανταγωνιστικός

■■■
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Βασιζόµαστε στους 
καλά ενηµερωµένους  
που δεν επιδιώκουν 
να κάνουν µόστρα, 
αλλά έχουν καλή 
κατανόηση στην 
ποιότητα και στη 
µηχανολογία

Η ανορθολογική αυτή προσέγγι-
ση όπου αναφέρεστε είναι και µια 
εξήγηση στο γιατί πολλές εκµε-
ταλλεύσεις δεν είναι βιώσιµες;

Το ό,τι κάποιος δεν βγαίνει οικονο-
µικά δεν είναι αφηρηµένη έννοια. 
Ό,τι κάποιοι από λάθος κινήσεις βγαί-
νουν εκτός αγοράς εξ ολοκλήρου 
είναι µια πραγµατικότητα. ∆υστυχώς 
τόσο η µηχανολογία, όσο και η γε-
ωργία είναι τόσο ορθολογιστικές έν-
νοιες που δεν συγχωρούν λάθη. Ει-
δικά στο κοµµάτι της γεωργίας εί-
ναι ένα θέµα µε πολλές αγκυλώσεις 
και προβλήµατα και το βλέπουµε στο 
πώς είναι το στήσιµό της. Θα έλεγα 
ότι οι επιδοτήσεις και το εύκολο, αν 
µπορούµε να το πούµε έτσι, χρήµα, 
που έχει παίξει ρόλο όλα αυτά τα 
χρόνια στην ελληνική γεωργία, αντί 
να µας βοηθήσει, ίσως -και αυτό µπο-
ρεί να ακουστεί λίγο βαρύ- να µας 
µέθυσε και να αποσυντονιστήκαµε. 
Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κοµµά-
τι που πρέπει να καλυφθεί και να 
καταλάβουµε ότι τα Σχέδια Βελτίω-
σης, οι αναπτυξιακοί νόµοι, για πα-
ράδειγµα, είναι ένα κοµµάτι που πρέ-
πει να το δούµε υπεύθυνα. Αυτή τη 
στιγµή, δυστυχώς, όλοι οι συµµετέ-
χοντες στον κλάδο, δεν το βλέπου-
µε µε την υπευθυνότητα και το βαθ-
µό σοβαρότητας που θα έπρεπε. 

Τι νοµίζετε πως πρέπει να γίνει 
για να ανατραπεί αυτή η ανορθο-
γραφία, που µας µέθυσε και µας 
αποσυντόνισε, για να δανειστώ 
την έκφρασή σας;

Νοµίζω ότι πρέπει όλοι οι εµπλεκόµε-
νοι να είναι πιο προσηλωµένοι στο τι 
θέλουν. Να καταλάβουµε ότι όταν στα 
Σχέδια Βελτίωσης ή στα προγράµµατα 
ανάπτυξης έχουµε κακές πρακτικές, 
είτε εκ του πονηρού, είτε από τα κενά 
αέρος, που µπορεί να έχουν δηµιουρ-
γηθεί, αυτό θα το πληρώσουν οι επό-
µενοι. Το ότι δεν έχουµε ορθολογισµό 
και επαγγελµατισµό σε αυτό το πράγ-
µα, το πληρώνουµε. Το ό,τι κάποιος κά-
νει µια «ζαβολιά» και όχι µόνο δεν ντρέ-
πεται, αλλά καµαρώνει µετά, αυτό το 
πληρώνουµε όλοι. Θα έλεγα πως ο πρω-
τογενής τοµέας πρέπει να είναι πιο λι-
τός στη σκέψη του και πιο ευθύς σε αυ-
τό που θέλει να πάρει. Γιατί έχει να προ-
σφέρει και προσφέρει πάρα πολλά. Και 
εφεξής θα έχει έναν κύριο ρόλο τόσο 
στην οικονοµία όσο και στην κοινωνία. 
Γι’ αυτό βλέπουµε και κόσµο πολύ να 
επενδύει στο χώρο και γι’ αυτό είµα-

στε και εµείς εδώ. Το πιστεύουµε. Αλ-
λά όλα αυτά θα έχουν καλά αποτελέ-
σµατα, όταν οι ίδιοι αρχίσουµε να λει-
τουργούµε σωστά. Όσο λειτουργούµε 
ιδιαίτερα, για να το πω κοµψά, δεν µπο-
ρούµε να πάµε µπροστά. Η αγάπη του 
κόσµου για τη γεωργία, την προσφο-
ρά και το ψάξιµο υπάρχει. Έναν ρυθµι-
στή θέλουµε να τα βάλει σε µια σειρά 
και πιστεύω ότι τα πράγµατα που µπο-
ρεί να κάνει η ελληνική γεωργία είναι 
πάρα πολύ µεγάλα, όχι απλώς µεγάλα.

 Όλοι ελπίζουν στους νέους αγρό-
τες. Ποια είναι η γνώµη σας. Εκτός 
από νιάτα και ιδέες, τι άλλο χρειά-
ζεται κανείς για µια πετυχηµένη α-
γροτική καριέρα;
Τα νέα παιδιά έχουν µια καλύτερη ε-
νηµέρωση από τις παλαιότερες γε-
νιές και θέλουν να µπορούν να κα-
ταλάβουν το χώρο. Αυτή τη στιγµή 
οι νέοι αποθαρρύνονται από τα πολ-
λά σύννεφα που υπάρχουν στον κλά-
δο. Η εµπειρία έχει δείξει πως συνή-
θως θα κρατηθεί ένα παιδί στον πρω-
τογενή τοµέα, όταν είναι εξασφαλι-
σµένο από την οικογένεια. ∆ύσκολα 
θα δούµε παραδείγµατα όπου θα α-
ναλάβουν µεγάλα ρίσκα. Και αυτό το 
βλέπουµε σε όλα τα στάδια και σί-
γουρα και στο επίπεδο του παραγω-
γού. Η στασιµότητα στο χώρο, απο-
θαρρύνει τον νέο κόσµο. Τα Σχέδια 
Βελτίωσης δεν είναι τόσο ενθαρρυ-
ντικά. ∆εν βοηθούν τόσο το νέο, ό-
σο µια υπάρχουσα κατάσταση να α-
νανεώσει τους στόχους της.

Πώς θα έπρεπε να γίνει ο ανα-
προσανατολισµός σε αυτό το πεδίο;
Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας καλύ-
τερος σχεδιασµός. Η επαρχία, ειδι-
κά οι ακριτικές περιοχές, τα νησιά 
µας, έχουν πολλά να προσφέρουν 
στην πρωτογενή παραγωγή. Είµαστε 
µια χώρα µε µοναδικό ανάγλυφο και 
εξαιρετικές κλιµατικές συνθήκες, αλ-
λά µην ξεχνάµε πως είµαστε και µια 
χώρα µε υψηλή ανεργία. Ιδίως στους 
νέους. Πρέπει να δοθούν κίνητρα να 
αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν τα 
νησιά και τα ακριτικά σηµεία της η-
πειρωτικής Ελλάδας, ώστε να µεί-
νουν οι νέοι στον τόπο τους. 

Βάζετε στο κάδρο και την κοινω-
νική διάσταση της γεωργίας, που 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική…
Πάρα πολύ σηµαντική και εάν δεν έ-
χουµε έναν σωστό πρωτογενή τοµέα, 
να στηρίξει µε ορθές πρακτικές, να 
δίνει στον κόσµο δουλειά και να το 
ευχαριστιέται κι όχι να του προσφέ-
ρει χρήµατα και να του κλείνει το στό-
µα για να µην γκρινιάζει, όπως γίνε-
ται µέχρι στιγµής. Εάν δεν το αλλά-
ξουµε αυτό το πράγµα, δεν έχουµε 
µέλλον. Εάν δεν έχεις υγιή επαρχία, 
δεν µπορείς να έχεις ούτε υγιή αστι-
κά κέντρα. Αν η γεωργία µας δεν ε-
ξορθολογιστεί, να µπει σε σωστές βά-
σεις, δεν θα µπορέσουµε να στηρί-
ξουµε την επαρχία. Είµαστε γέννηµα 
θρέµµα της επαρχίας και δυστυχώς 
βλέπουµε να αργοπεθαίνει και να ε-
ξαφανίζεται. Θέλω να πιστεύω όµως 
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■■■
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Όλοι οι κλάδοι της 
οικονοµίας 
µεγαλώνουν µε µια 
ακαδηµία δίπλα τους. 
∆εν µπορεί η γεωργία 
µας να µην έχει ένα 
δικό της πανεπιστήµιο

πως επειδή οι Έλληνες έχουµε µάθει 
να επιβιώνουµε στα δύσκολα, στο τέ-
λος κάπως θα βρούµε τη λύση. Το πα-
ρήγορο είναι ότι η ψηφιοποίηση θα 
µας αναγκάσει να γίνουµε ορθολογι-
στές στη γεωργία και αυτό είναι το θε-
τικό. Σκοπός είναι να γίνει the good 
way, να γίνει εύκολα δηλαδή, και να 
µη γίνει the hard way, δύσκολα. 

Ο ρόλος της εκπαίδευσης ποιος µπο-
ρεί να είναι σε όλα αυτά;
Θα έλεγα πως θα ήταν ευλογία αν ο 
κάθε νοµός είχε µια δοµή τέτοια που 
να παράγει γνώση και πρακτική ά-
σκηση ανάλογη µε αυτή που παρά-
γει η Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης. Να υπάρχει δηλαδή 
σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα 
κέντρο κατάρτισης και υποστήριξης 
των επαγγελµατιών, ακριβώς για να 
µεταφέρει τη γνώση και να προάγει 
την ποιοτική γεωργία. Και σίγουρα 
αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι έ-
να αµιγώς γεωργικό πανεπιστήµιο, 
που να καλύπτει όλο το φάσµα της 
γεωργικής εκπαίδευσης. Να είναι 
αυτό που σκέφτεται, που καθοδηγεί 
και συµβουλεύει τη γεωργία. Όλοι 
οι κλάδοι της οικονοµίας µεγαλώ-
νουν µε µια ακαδηµία δίπλα τους. 
∆εν µπορεί η γεωργία µας να µην έ-
χει ένα δικό της Πανεπιστήµιο.

Με τις στρεβλώσεις, αλλά και το 
κενό γνώσης, που περιγράφετε, πώς 
θα µπορέσει να υιοθετήσει και να ε-
φαρµόσει ο Έλληνας αγρότης τις ψη-
φιακές τεχνολογίες;
Σε όλα τα πράγµατα στη ζωή, αν δεν 
είσαι κατάλληλα προετοιµασµένος, 
στο τέλος της ηµέρας πληρώνεις κά-
ποιο τίµηµα. Η ψηφιοποίηση είναι ε-
δώ, τη χρησιµοποιούν οι αγρότες 
στις περισσότερες αγορές προς τις 
οποίες θέλουµε να κοιτάζουµε ως 
χώρα. Εάν η κατεύθυνσή µας είναι 
στην ποιότητα και στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, τα οποία θα 
µπορούν να συντηρήσουν τον Έλ-
ληνα αγρότη, πρέπει να πάµε προς 
τα εκεί. Άλλστε, τα ποιοτικά µηχα-
νήµατα τις τεχνολογίες αυτές τις έ-
χουν ήδη ενσωµατωµένες.

Πόσο µακριά βρισκόµαστε από το 
να είναι γενικευµένη αυτή η εικό-
να στον εγχώριο πρωτογενή τοµέα;
Είναι αρκετά µακριά αν συνυπολογί-
σουµε ότι ένα µεγάλο κοµµάτι του κό-
σµου δεν είναι εξοικειωµένο µε όλα 
αυτά. Όταν δεν καταλαβαίνεις τη µη-

χανολογία του µηχανήµατος, η ψηφι-
οποίησή του είναι ακόµη πιο δυσνό-
ητη. Όπως όταν θες να µάθεις µια ξέ-
νη γλώσσα, χωρίς να ξέρεις γραµµα-
τική. Θα έχεις κενά. Έτσι συµβαίνει και 
στη γεωργία. Γιατί όπως σας είπα και 
νωρίτερα µηχανολογία δεν είναι µό-
νο να αγοράσω ένα µηχάνηµα, αλλά 
και να το συντηρήσω και να το λει-
τουργήσω. Όλα αυτά µαζί είναι το α-
ποτέλεσµα του µηχανήµατος. Οπότε 
κάτι που µπορεί να φαίνεται εν µέρει 
ακριβό στην αρχή, µπορεί να αποδει-
χθεί οικονοµικό µετά. Και αντίστρο-
φα, κάτι που στην αρχή φαίνεται πο-
λύ φθηνό, στο τέλος να βγαίνει πολύ 
ακριβό. Αυτά ένας έµπειρος και κα-

λός γνώστης της αγοράς τα καταλα-
βαίνει. Και εκτιµώ ότι µε τη ψηφιοποί-
ηση και την ορθή καθοδήγηση, θα γί-
νουν αντιληπτά και για κάποιον, ο ο-
ποίος δεν έχει την κατάλληλη γνώση 
στα οικονοµικά ή στη µηχανολογία.

Πώς θα προσπαθήσει ο Όµιλός σας 
να βοηθήσει να γεφυρωθεί αυτό το 
χάσµα που υπάρχει στη µεταφορά 
τεχνογνωσίας;
Στο κοµµάτι της έξυπνης γεωργίας 
πιστεύουµε πάρα πολύ. Μπορεί να 
γίνει ο συντελεστής που θα αλλάξει 
την αγορά. Είµαι πολύ αισιόδοξος για 
αυτό. Πιστεύω πως η παρέµβαση που 
θα επιφέρει στη γεωργία η ψηφιακή 
τεχνολογία και θα την κάνει ευφυή, 
θα έχει πολλαπλά οφέλη. Καταρχάς, 
θα την κάνει µετρήσιµη και θα µπο-
ρέσει ο κόσµος να δει πού χάνει και 
πού κερδίζει και τι είναι αυτό που τον 
συµφέρει και τι όχι. Θα αγκαλιάσει 
και θα γεφυρώσει τη βιοµηχανία, η 
οποία στηρίζεται στον πρωτογενή το-
µέα κι υποστηρίζει τον πρωτογενή 
τοµέα. Οι πελάτες του αγροτικού το-
µέα, είτε οι προµηθευτές του θα έ-
χουν καλύτερη αντίληψη και έναν ορ-
θολογισµό για τα πράγµατα. Ο παρα-
γωγός θα µπορεί να δει καλύτερα 
ποιο µηχάνηµα τον συµφέρει. Πόσα 
χηµικά χρειάζεται, πότε πρέπει να ε-
πέµβει. Γενικά θα αρχίσει να δηµι-
ουργείται ένα ιστορικό και θα του ε-
πιτρέπει να µετρά στοιχεία και κατα-
στάσεις και να λαµβάνει τη σωστό-
τερη απόφαση σε κάθε περίπτωση 
που θα έχει να αντιµετωπίσει.

Προγραµµατίζετε κάτι ως όµιλος 
πάνω στο κοµµάτι της ευφυούς γε-
ωργίας;
Θα έχουµε σύντοµα κάποιες ανακοι-
νώσεις. Είναι κάτι πολύ δυναµικό, το 
οποίο επεξεργαζόµαστε αρκετό διά-
στηµα, αλλά επειδή δεν είµαστε µόνοι 
σε αυτό το project θα µου επιτρέψετε 
να το ανακοινώσουµε όταν πρέπει. Ως 
Όµιλος Κουιµτζή, δουλεύουµε εδώ και 
χρόνια στο κοµµάτι των ψηφιακών τε-
χνολογιών, µέσα από έναν άλλον κλά-
δο. Έχουµε µια ενεργό συµµετοχή µε 
τη Nokia Farming, αλλά και µε άλλους 
µεγάλους οργανισµούς, τους οποίους 
δεν είµαι σε θέση ακόµη να ανακοινώ-
σω. Είµαστε σε συνεργασία για να δώ-
σουµε λύσεις. Και βέβαια δεν πρέπει 
να ξεχνάµε πως πάνω στο κοµµάτι των 
µηχανηµάτων, το πλέον έτοιµο να δε-
χθεί όλη αυτή τη ψηφιακή τεχνολογία, 
να την βάλει σε εφαρµογή και να την 
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■■■
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Πιστεύω ότι µέσα στην 
όλη αλλαγή που 
συντελείται και στη 
µετάβαση σε ένα πιο 
επαγγελµατικό επίπεδο 
θα δούµε και καλύτερα 
χρηµατοδοτικά µοντέλα

αποδώσει στην αγορά και στο πεδίο, 
είναι το Fendt One. 

Πώς βλέπετε τη διάρθρωση του 
πρωτογενούς τοµέα στο τέλος αυ-
τής της δεκαετίας;
Ο πρωτογενής τοµέας του αύριο θα 
είναι αυστηρώς επαγγελµατικός. ∆εν 
θα συγχωρεί λάθη. Θα είναι αρκετά 
τετραγωνισµένος. Θα είναι για πει-
θαρχηµένους ανθρώπους οι οποίοι 
παίρνουν σωστές αποφάσεις. Με δυο 
λόγια, αυτοί που θα µείνουν θα είναι 
πραγµατικοί επαγγελµατίες.

Άρα λιγότερες εκµεταλλεύσεις 
και µεγαλύτερες σε εκτόπισµα;
Σχετικό είναι αυτό. Μπορεί η κεφαλή 
να είναι ένας γεωργός, αλλά ο κόσµος 
που θα εµπλέκεται στις εκµεταλλεύ-
σεις θα είναι περισσότερος και δεν θα 
είναι όπως παλιά, αλλά µια επιχείρη-
ση µέσα στην οποία ο καθένας θα έχει 
το ρόλο του. Πιστεύω ότι µέσα στην ό-
λη αλλαγή που συντελείται και στη µε-
τάβαση της γεωργίας σε ένα πιο επαγ-
γελµατικό επίπεδο, εκεί θα δούµε και 
καλύτερα χρηµατοδοτικά µοντέλα. 

Να γυρίσουµε στη δραστηριότη-
τα του Οµίλου σας. Πως διαρθρώ-
νεται επιχειρηµατικά; 
Ένα από τα βασικά µας επιχειρηµατικά 
αντικείµενα το αναπτύσσουµε µε την 
Alpha Parts και έχουµε αποκτήσει διε-

θνή παρουσία σε 40 χώρες. Το δεύτε-
ρο κοµµάτι είναι η υποστήριξη στη µε-
τάδοση της κίνησης για τις βιοµηχανί-
ες. Από την πιο βαριά βιοµηχανία, µέ-
χρι και τις ελαφριές, έχουµε αξιόπιστες 
λύσεις µε θέµατα που σχετίζονται µε κι-
νητήρες, ηλεκτροκινητήρες και ό,τι άλ-
λο έχει να κάνει µε τη µετάδοση κίνη-
σης και τους αυτοµατισµούς στη βιοµη-
χανία. Κι ο τρίτος βραχίονας είναι αυτό 
έχει να κάνει µε την Άµυνα και την Α-
σφάλεια. Πολύ σύντοµα θα ανακοινώ-
σουµε -αρχικά στην Ουάσιγκτον και προς 
το τέλος Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες- 
µια στρατηγική συνεργασία στο κοµµά-
τι των critical communication µε τη Nokia 
Defense, τη CIS και τη δική µας Alpha 

Systems, που θα καλύψει ανάγκες κυ-
βερνήσεων και στρατών.

Πείτε µας και δυο λόγια και για τη 
σχέση σας µε το Ελληνοαµερικανι-
κό Επιµελητήριο, τη δραστηριότη-
τα της επιτροπής Αγροτεχνολογίας 
στην οποία είστε επικεφαλής και την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή…
Το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο 
είναι ένας θεσµός ο οποίος φέτος 
γιορτάζει τα 90 χρόνια. Ένας θεσµός 
που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην 
ελληνική οικονοµία και στις σχέσεις 
των δύο κρατών. Έχω περάσει µια 
δεκαετία της ζωής µου στην Αµερι-
κή. Έχω πάρα πολύ καλές συνεργα-
σίες, τόσο στο κοµµάτι του πρωτο-
γενούς τοµέα και της βιοµηχανίας, 
όσο και σε εκείνο της άµυνας. Η ε-
πιλογή µου από όλα αυτά ήταν να η-
γηθώ και να τρέξουµε το κοµµάτι που 
η οικογένειά µας έχει παράδοση, αυ-
τό της αγροτεχνολογίας. Είµαι µέλος 
του ∆.Σ., τρέχω την επιτροπή της Α-
γροτεχνολογίας που είναι πολύ αξι-
όλογη και η οποία για µια δεκαετία 
τώρα οργανώνει κάθε χρόνο ορισµέ-
να πολύ σηµαντικά συνέδρια. Όσο για 
την Αµερικανική Γεωργική Σχολή ό-
λα αυτά τα χρόνια έχει συνεισφέρει 
τα µέγιστα. Οι άνθρωποί της ξεχω-
ρίζουν και τους αποφοίτους της ό-
ταν τους συναντάς, ανά την Ελλάδα, 
βλέπεις την αντίληψή τους και τον 

τρόπο σκέψης τους, ο οποίος είναι 
αυτός που µας χρειάζεται. Γι’ αυτό 
είπα µακάρι να είχαµε µια αντίστοι-
χη δοµή σε κάθε νοµό.

∆ώστε µας µια γεύση από την ε-
πιχειρηµατική διαδροµή του Οµίλου;
Ο Όµιλος ιδρύθηκε το 1936 από τον 
παππού µου τον Θανάση, αλλά και ο 
Σταύρος Κουιµτζής, ήταν επίσης πά-
νω στο επιχειρείν του πρωτογενή το-
µέα, γέννηµα θρέµµα του κάµπου της 
Θεσσαλονίκης. Από την αρχή η επιχεί-
ρηση είχε ένα ευρύ φάσµα υποστήρι-
ξης όσων ασχολούνταν µε τον πρωτο-
γενή τοµέα. Από µηχανήµατα µέχρι ό,τι 
άλλο χρειαζόταν. Το µεγάλο βήµα, θα 
έλεγα, έγινε όταν ξεκίνησε το εµπόριο 
µηχανηµάτων και η υποστήριξη τους, 
ξεκινώντας από τις πατόζες. Τότε µπαί-
νουν οι βάσεις για τη δηµιουργία του 
Οµίλου. Ο πατέρας µου σε κάποια φά-
ση την πανελλήνια επέκταση που είχε 
επιτύχει ο παππούς, κατόρθωσε και 
την έκανε πανευρωπαϊκή. Αυτή τη στιγ-
µή τα ηνία του Οµίλου έχουν περάσει 
στην 4η γενιά, σε εµένα και την αδελ-
φή µου και έχουµε µια παρουσία σε 
πάνω από 40 χώρες στον κόσµο. Το α-
ξιόλογο είναι ότι µέσα στο δίκτυό µας 
και τον κύκλο εργασιών µας συναντά-
µε από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον 
κλάδο των ανταλλακτικών όπως η 
Kramp, η Baywa, µεγάλοι γαλλικοί, ου-
κρανικοί, πολωνικοί οίκοι.
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■■■
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 30%

Για τη συµβολαιακή 
καλλιέργεια εξασφαλίζεται 
µια πιο ήπια φορολογική 
µεταχείριση

Ώριµη συµβολαιακή, χρηµατοδοτικά 
και φορολογικά κίνητρα για συνέργειες 

Σε µια πιο ώριµη φάση φαίνεται ό-
τι περνάει τον τελευταίο καιρό ο 
θεσµός της συµβολαιακής γεωρ-
γίας, τόσο µε την επέκτασή της σε 
κλάδους της αγροτικής παραγω-
γής µε µικρή αναφορά στο µοντέ-
λο (όπως το βαµβάκι, τα φρουτο-
λαχανικά, ακόµα και το γάλα), όσο 
και µε µια προνοµιακή διαχείριση 
που επιχειρείται το τελευταίο διά-
στηµα από την Πολιτεία. 
Η υποχρέωση εφαρµογής συµβο-
λαιακής καλλιέργειας σε ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις ή η προτεραιό-
τητα που είχαν συλλογικά σχήµα-
τα στο πρόγραµµα µεταποίησης 
του Ταµείου Ανάκαµψης, θα έλε-
γε κανείς ότι έδωσε ένα δείγµα 
γραφής από το ύφος που θα διέ-
πει και µελλοντικά εργαλεία κρα-
τικής χρηµατοδότησης. 
Ίσως όλα αυτά αποτελέσουν έναυ-
σµα µιας ευρύτερης αναµόρφω-
σης της ελληνικής γεωργίας, όσο 
µάλιστα συνοδεύονται και από φο-

ρολογικές διευκολύνσεις, όπως εί-
ναι η έκπτωση στον φόρο εισοδή-
µατος για αγρότες που παραδίδουν 
την παραγωγή τους (σε ποσοστό 
75%) σε συνεταιρισµούς ή µέσω 
συµβολαίων. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται ότι αγρότης µε εισόδηµα 30.000 
ευρώ, το 2021 πλήρωσε 5.400 ευ-
ρώ φόρο, ενώ από φέτος οι υπο-
χρεώσεις του δεν θα ξεπεράσουν 
τα 2.700 ευρώ. 
Μάλιστα, για τη συµβολαιακή καλ-
λιέργεια εξασφαλίζεται µια πιο ήπια 

φορολογική µεταχείριση για αγρό-
τες που παραδίδουν µικρότερο πο-
σοστό της παραγωγής τους (40%) 
µε την έκπτωση του φόρου να ανέρ-
χεται στο 30%. 
Οι ισορροπίες αυτές, δίνουν κίνη-
τρα για την καλύτερη οργάνωση της 
αγροτικής δραστηριότητας µε όρους 
που ανταποκρίνονται πιο ορθολο-
γικά στις ανάγκες της προσφοράς 
και της ζήτησης, αλλά προωθούν 
παράλληλα και το συνεργατικό πνεύ-
µα στη λογική της διαµόρφωσης ο-
µάδων και λοιπών σχηµάτων, πιο 
ευέλικτων. 

Τα απαραίτητα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία
Όλα αυτά βέβαια απαιτούν τα απα-
ραίτητα χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
ειδικά σε µια περίοδο κατά την ο-
ποία το κόστος δανεισµού αποθαρ-
ρύνει τόσο παραγωγούς όσο και τις 
ίδιες τις τράπεζες από την ανάληψη 
του ρίσκου της επένδυσης ή την υ-

ποστήριξη αυτού. Για τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης που θα προκηρυχτούν 
πριν το τέλος του έτους, δίνεται η 
δυνατότητα εύκολου δανεισµού α-
πό την τράπεζα µε εγγύηση την έ-
γκριση του Σχεδίου. 
Πρόκειται για ένα εργαλείο που δο-
κιµάστηκε και στην προηγούµενη 
προκήρυξη διευκολύνοντας πάνω 
από 1.700 σχέδια και 80 εκατ. ευ-
ρώ σε δάνεια, σύµφωνα µε υπολο-
γισµούς των διαχειριστικών αρχών. 
Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών 
που προσφέρονται για ρευστότητα 
και για τη στήριξη επενδυτικών σχε-
δίων αποκτούν όλο και µεγαλύτε-
ρη αξία καθώς µπορούν να προσφέ-
ρουν λύσεις σε µία περίοδο που το 
κόστος δανεισµού βρίσκεται σε αυ-
ξανόµενη τροχιά. 
Τη δεδοµένη περίοδο, πέρα από το 
Αγροτικό Ταµείο Εγγυοδοσίας και 
τα δάνεια από το Ταµείο Ανάκαµψης 
αναπτύσσεται και το Ταµείο Μικρο-
πιστώσεων µόνο για αγρότες.

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Ολοκληρωµένες λύσεις Business 
Banking Αγροδιατροφικός Τοµέας
Ο Αγροδιατροφικός Τοµέας, ως στρα-
τηγικός πυλώνας της ελληνικής οι-
κονοµίας µε σηµαντική συνεισφορά 
στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τις ε-
ξαγωγές, βρίσκεται µπροστά σε  µια 
ιστορική, ίσως, ευκαιρία αναβάθµι-
σης της ανταγωνιστικότητάς του µέ-
σω επενδύσεων.  
Η µετά covid περίοδος επιτάσσει στρο-
φή προς την ψηφιακή εποχή µε µε-
γαλύτερη ταχύτητα, την ίδια ώρα που 
οι προκλήσεις εντείνονται στη σκιά 
της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρί-
σης και των δυσµενών οικονοµικών 
επιπτώσεων που αυτή επιφέρει µε-
ταξύ άλλων στις τιµές των πρώτων 
υλών. Με το ενεργειακό κόστος να 
αποτελεί πρωταρχική δαπάνη, η µε-
τάβαση σε «καθαρές» πηγές ενέργει-
ας αποτελεί µονόδροµο αλλά και την 
επόµενη µεγάλη πρόκληση για τις ε-
πιχειρήσεις. Τα προβλήµατα αυτά ε-

ντείνουν την πίεση για ουσιαστικές κι-
νήσεις προς την κατεύθυνση της α-
ειφόρου ανάπτυξης και της ταχύτε-
ρης και πληρέστερης ενσωµάτωσης 
των κριτηρίων ESG που απασχολούν 
όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις, 
σήµερα. Μέσα σε αυτό το περιβάλ-
λον, ο ελληνικός πρωτογενής τοµέ-
ας, σήµερα, περισσότερο από ποτέ, 
καλείται όχι απλώς να ακολουθήσει 
τις διεθνείς τάσεις αλλά να πρωτοπο-
ρήσει προκειµένου να ξεχωρίσει στον 
διεθνή ανταγωνισµό.
Η Eurobank, τράπεζα της επιχειρη-
µατικότητας, παραµένει σταθερά και 
µε συνέπεια  προσανατολισµένη στο 
να παρέχει πρόσφορες λύσεις προς 
τις επιχειρήσεις - πελάτες της. Ειδι-
κότερα, σχεδιάζει προγράµµατα που 
αφορούν σε όλο το φάσµα της Ε-
νεργειακής Αναβάθµισης, είτε µέ-
σω επιδοτούµενων προγραµµάτων, 

είτε µε ιδιωτικά κεφάλαια, αναπτύσ-
σοντας παράλληλα, ένα οικοσύστη-
µα τραπεζικών και µη υπηρεσιών. 
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Α-
γροδιατροφικού τοµέα στην ελληνι-
κή οικονοµία, η Τράπεζα στηρίζει ε-
νεργά τον κλάδο, µε στόχο την βέλ-
τιστη αξιοποίηση των χρηµατοδοτι-
κών προγραµµάτων που παρέχονται 
σήµερα στην χώρα. 
Στο πλαίσιο αυτό, το οικοσύστηµα 
Business Banking Αγροδιατροφι-
κός Τοµέας διατηρεί την έµφαση 
σταθερά σε στρατηγικές που επι-
κεντρώνονται στην ασφάλεια της ε-
φοδιαστικής αλυσίδας και στις επι-
χειρήσεις που ασχολούνται µε αυ-
τήν, στην αξία της πιστοποίησης, 
στην ψηφιοποίηση και στην καινο-
τοµία. Πιο αναλυτικά, το οικοσύστη-
µα αυτό περιλαµβάνει:
Κάρτα του Αγρότη | Μια ειδικά σχε-

διασµένη κάρτα για τους αγρότες µε 
σκοπό την άµεση χρηµατοδότηση των 
παραγωγικών δαπανών µέσω της 
προεξόφλησης του 80% της Βασικής 
και της Πράσινης Ενίσχυσης.  

Χρηµατοδοτήσεις
■ Χρηµατοδότηση ‘’Πρωτογενή 
Τοµέα’’ µέσω προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ & του Ταµείου Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας. Η  Τράπεζα πα-
ρέχει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµ-
µα δράσεων για την ολιστική κάλυ-
ψη των αναγκών των επιχειρήσεων 
καθ’ όλη την προγραµµατική περίο-
δο. Βασικοί  άξονες αποτελούν η έ-
γκυρη ενηµέρωση, η χρηµατοδότη-
ση και η υποστήριξη κατά την φάση 
της υλοποίησης
■ Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Εγ-
γυοδοσίας EIF-Agri που προβλέ-
πει τη χρηµατοδότηση µε προνο-
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µιακούς όρους, επιλέξιµων επεν-
δυτικών σχεδίων ΜµΕ που ανήκουν 
στον «Αγροδιατροφικό τοµέα», µε 
εγγύηση της EIF στο 80% του ποσού 
του δανείου.
■ EIF – Agri   Κεφάλαιο Κίνησης.
Παρέχεται η δυνατότητα χρηµατοδό-
τησης των επιλέξιµων επιχειρήσεων   
για  την ενίσχυση της ρευστότητάς 
τους και την αντιµετώπιση των επι-
πτώσεων της πανδηµίας Covid – 19,  
έως του ποσού των € 200.000, χω-
ρίς να απαιτείται η υλοποίηση επεν-
δυτικού σχεδίου. 
■ Χρηµατοδότηση Επαγγελµατι-
κού Εξοπλισµού σε συνεργασία µε 
τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου.
■ Κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου 
Κίνησης που προκύπτουν από το 
συναλλακτικό κύκλωµα των αγρο-
τών µέσω χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων της Τράπεζας, όπως το Factoring 
και το όριο Trade Club για τις εξα-
γωγικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η 
Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα στα 
µέλη του Τrade Club Alliance, ανά-
λογα µε το προφίλ και τη δραστηρι-
ότητα της επιχείρησής τους, να χρη-
µατοδοτήσουν τις εισαγωγές και τις 
εξαγωγές τους και να εξασφαλίσουν 
ρευστότητα µε ευνοϊκούς όρους α-

ξιοποιώντας διεθνή εργαλεία. 
■ Προνοµιακό πρόγραµµα Χρη-
µατοδότησης Φωτοβολταϊκών
και αφορά την χρηµατοδότηση νέ-
ων ΦΒ πάρκων και την Αναχρη-
µατοδότηση υφιστάµενων µε ευ-
νοϊκότερους όρους.
■ Ειδικά για νέους αγρότες, η 
Eurobank σε συνεργασία µε την α-
στική µη-κερδοσκοπική εταιρεία AFI 
είναι η µόνη τράπεζα στην Ελλάδα 
που προσφέρει µικροπιστώσεις έ-
ως 12.500 ευρώ, χωρίς εξασφα-
λίσεις, µε την εγγύηση του Ευρω-

παϊκού Ταµείου Επενδύσεων
Εξειδικευµένη υποστήριξη | Μέ-
σω του πλέγµατος υπηρεσιών 
«EUROBANK Ανάπτυξη», το ο-
ποίο προσφέρει στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις υποστήριξη σε όλα τα 
στάδια υλοποίησης µιας επένδυσης, 
παρέχει: 
■ ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στα 
διαθέσιµα αναπτυξιακά προγράµ-
µατα µέσω της εφαρµογής Business 
Check Up. 
■ Υποστήριξη στη δηµιουργία της 
επενδυτικής πρότασης, υποβολής 
του φακέλου και υλοποίησης της ε-
πένδυσης, µέσω ενός δικτύου εξω-
τερικών συµβούλων σε όλη την Ελ-

λάδα.
■ Παροχή χρηµατοδοτικών λύσεων 
µε απλές  διαδικασίες.

Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας |
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 
προσφέρει η τεχνολογία και µε στό-
χο την υποστήριξη της ανάπτυξης και 
της ψηφιακής µετάβασης των επιχει-
ρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλά-
δου, το Οικοσύστηµα πλαισιώνεται α-
πό µια σειρά µη τραπεζικών υπηρε-
σιών µε προνοµιακούς όρους, είτε 
της Τράπεζας, είτε σε συνεργασία µε 

τρίτες εταιρίες, στους εξής άξονες:
Υποστήριξη εξαγωγών | Αξιοποι-
ώντας την πολυετή της εµπειρία στις ∆ι-
εθνείς Εµπορικές Συναλλαγές, η 
Eurobank παρέχει όλα τα απαραίτη-
τα εργαλεία και την τεχνογνωσία στους 
πελάτες της προκειµένου να επεκτα-
θούν στις αγορές του εξωτερικού:
■ ∆ιαδικτυακή Πύλη (Portal) Εξαγω-
γών exportgate.gr
■ Eurobank Trade Club 
■ Trade Corridors
Αναβάθµιση & Λειτουργία 
της επιχείρησης | 
■ Πιστοποιήσεις TÜV Austria Hellas.
■ Ενεργειακή αναβάθµιση Cerved.
Μετάβαση στην πλατφόρµα MyDATA 
µε την υποστήριξη της Epsilon Net.
Υποστήριξη πωλήσεων:
■ ∆ηµιουργία website και πρόσβα-
ση σε χιλιάδες καταναλωτές σε όλο 
τον κόσµο µέσα από την πλατφόρµα 
της Wikifarmer (για νωπά προϊόντα) 
ή µέσω του marketplace της Amazon 
(για τυποποιηµένα προϊόντα).
■ Προβολή της επιχείρησης και των 
προϊόντων της µε προνοµιακό κόστος 
σε συνεργασία µε τη Vrisko.
■ ∆ραστηριοποίηση στο ηλεκτρονι-
κό εµπόριο µε τη λύση e-commerce 
solutions.

Περίπτερο
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Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονο-
µίας περνάει από τον πρωτογενή το-
µέα. Για την υλοποίηση του στόχου 
αυτού, η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στηρίζουν τους νέους αγρό-
τες, καθώς το αύριο του αγροτικού 
τοµέα είναι άµεσα συνδεδεµένο µα-
ζί τους. ∆εν νοείται πρωτογενής το-
µέας αν δεν δραστηριοποιηθούν η-
λικιακά νέοι άνθρωποι. Οι φρέσκες 
ιδέες τους και τα φιλόδοξα πλάνα 
τους υποστηρίζονται ενεργά µέσω 
κοινοτικών προγραµµάτων. 
Και η χρηµατοδότησή τους είναι κα-
θοριστικής σηµασίας για την ανά-
πτυξη των γεωργικών τους εκµε-
ταλλεύσεων. Για το σκοπό αυτό η 
Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει εξει-
δικευµένα προϊόντα που καλύπτουν 
τις επενδυτικές ανάγκες των νέων 
γεωργών και δίνουν τη δυνατότη-
τα απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για πρώτη φορά στο συγκεκριµένο 
κοινοτικό πρόγραµµα το ποσό του 
πριµ πρώτης εγκατάστασης είναι ι-
διαίτερα υψηλό 35.000-40.000€. Η 
προκαταβολή του πριµ µπορεί να 
αξιοποιηθεί ως ίδια συµµετοχή σε 
επενδυτικό σχέδιο, να αποτελέσει 
τη µαγιά για την υλοποίηση των α-
παραίτητων επενδύσεων που θα δη-
µιουργήσουν µια βιώσιµη αγροτική 
εκµετάλλευση, π.χ. αγορά καλλιερ-
γήσιµης γης, αγορά αγροτικού αυ-
τοκινήτου κ.λπ. Ένα επίσης σηµα-
ντικό πλεονέκτηµα είναι ότι αν το 
πριµ διατηρηθεί σε λογαριασµό της 
Τράπεζας Πειραιώς, θα µπορέσει να 
λειτουργήσει ως απόδειξη της δυ-
νατότητας για ιδιωτική συµµετοχή 
για όσους σκέφτονται να υποβάλουν 
αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης.
Η Τράπεζα Πειραιώς µε «7» δέσµες 
προϊόντων στηρίζει τις επενδυτικές 
ανάγκες των νέων αγροτών δίνο-
ντάς τους τη δυνατότητα απρόσκο-
πτης ολοκλήρωσης του επιχειρη-
µατικού τους σχεδίου: 

1. Χρηµατοδότηση για κάλυψη 
αναγκών ρευστότητας, µε εξειδι-
κευµένα τραπεζικά προϊόντα για έ-
κτακτες, εποχικές ή τακτικές ανά-
γκες ρευστότητας της αγροτικής εκ-

µετάλλευσης:
■  Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών (Α∆Α), 
για κάλυψη ετήσιων αναγκών (α-
γορά αγροτικών εφοδίων, εργόση-
µα, κ.λπ.), µε χορήγηση ποσών προ-
σαρµοσµένων στις εξατοµικευµέ-
νες παραγωγικές ανάγκες.
■ Μικρο-χρηµατοδότηση Αγροτών, 
µέχρι 5.000€ για έκτακτες ανάγκες 
της αγροτικής εκµετάλλευσης, όπως 
αποκατάσταση ζηµιών γεωργικού 
εξοπλισµού, µικροεπισκευές, αντι-
κατάσταση φυτικού κεφαλαίου κ.ά.
■ Κάρτα του Αγρότη, για άµεση χρη-
µατοδότηση παραγωγικών δαπα-
νών, κατά το χρονικό διάστηµα της 
παραγωγικής διαδικασίας. Η Κάρ-
τα είναι συνδεδεµένη µε την ετήσια 
αγροτική επιδότηση, παρέχεται υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που έχουν συµφωνηθεί µε το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
µων.

2. Χρηµατοδότηση για αγορά γης
από 5.000€ έως 150.000€ µε µέγι-
στο ποσοστό χρηµατοδότησης έως 
80% εκτιµώµενου κόστους επέν-
δυσης. Ο νέος αγρότης µέχρι 40 ε-
τών τυγχάνει επιδότησης επιτοκί-
ου έως 100% (για µόνιµους κατοί-
κους ορεινών και µειονεκτικών πε-
ριοχών και στο 70% για τους κατοί-
κους λοιπών περιοχών) κατόπιν αί-
τησης και απόφασης έγκρισης της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερεια-
κής Ενότητας στην οποία υπάγονται. 

3. Χρηµατοδότηση για υλοποίη-

ση Σχεδίων Βελτίωσης του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (π.χ. 
τρακτέρ, παρελκόµενα κατεργασίας 
εδάφους, εγκατάσταση και περίφρα-
ξη φυτείας, κ.λπ.). Συγκεκριµένα:  
■ ∆άνειο από 5.000€ έναντι επιχο-
ρήγησης, για προεξόφληση της επι-
χορήγησης, χωρίς πρόσθετες δια-
σφαλίσεις, διάρκειας µέχρι 3 ετών 

Στήριξη των νέων αγροτών για την 

■■■
ΠΡΙΜ ΝΕΩΝ

Η προκαταβολή του πριµ 
µπορεί να αποτελέσει 

τη µαγιά για µια βιώσιµη 
αγροτική εκµετάλλευση
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και αποπληρωµή, κεφαλαίου από 
την καταβολή της επιχορήγησης και 
τόκων ανά 6µηνο.
■ Επενδυτικά ∆άνεια για κάλυψη µέ-
ρους ιδιωτικής συµµετοχής, µε δυ-
νατότητα µηνιαίου, τριµηνιαίου, εξα-
µηνιαίου ή ετήσιου εκτοκισµού και κα-
ταβολή πρώτης δόσης έως ένα έτος 
µετά την ηµεροµηνία της χορήγησης.

4. Χρηµατοδότηση µέσω Ταµεί-
ου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης και την εγγύηση του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, 
για την υλοποίηση των επενδυτι-
κών σχεδίων των αγροτών, µε προ-
νοµιακούς όρους χορήγησης είτε 
έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα ε-
πιχορήγησης είτε υλοποιούνται χω-
ρίς να έχουν ενταχθεί σε κάποιο ε-
πιχορηγούµενο πρόγραµµα. ∆ικαι-
ούχοι είναι οι επαγγελµατίες αγρό-
τες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) 
και οι νέοι γεωργοί (όσοι είναι ε-
νταγµένοι στο υποµέτρο 6.1 του ΠΑΑ 
2014 – 2020). Οι χρηµατοδοτήσεις 
γίνονται µε τη µορφή: 
•Μεσοµακροπρόθεσµο Επενδυ-
τικό ∆άνειο ύψους 10.000€ έως 
και 5 εκατ. €, διάρκειας 2-12 έτη 
και περίοδο χάριτος µέχρι 24 µήνες.

•Συνδεδεµένο µε το επενδυτικό 
σχέδιο Κεφάλαιο Κίνησης ύψους 
από 10.000€ έως 200.000€ ή το 
30% του συνολικού ποσού των επι-
λέξιµων δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου που χρηµατοδοτείται (σ.σ. 
λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο 
ποσό). Η διάρκεια του δανείου είναι 
1 έως 8 έτη µε δυνατότητα περιό-
δου χάριτος έως 12 µήνες

•Covid 19 Κεφάλαιο Κίνησης α-
πό 10.000€ έως 200.000€, διάρ-
κειας 1-8 έτη και περίοδο χάριτος έ-
ως 12 µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υπο-
βάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό 

Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (https://www.
ependyseis.gr/mis) επιλέγοντας µια 
από τις δυο ειδικές δράσεις του ΠΑΑ 
2014 – 2020: 
•τη ∆ράση 4.1.4 που αφορά ε-
πενδύσεις σε γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις 
•και τη ∆ράση 4.2.4 που αφορά ε-
πενδύσεις σε µεταποίηση και εµπο-
ρία γεωργικών προϊόντων µε τελι-
κό προϊόν επίσης γεωργικό.

5. Χρηµατοδότηση για αγορά ε-
ξοπλισµού, (τρακτέρ, παρελκόµε-
να κ.ά.) σε συνεργασία µε 10 εται-
ρείες: Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., 
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ 
– ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. (AGROTECH 
SA), Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Θ. ΣΟΥΜΠΑ-
ΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε., Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε., 
UNITRACK A.E.E., MΙLKPLAN A.E., 
ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑ Α.Ε. – AGER, 
ΠΕΤΚΟΣ Α.Ε. 

6. Χρηµατοδότηση για εγκατά-
σταση συστηµάτων Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) µε ισχύ 
έως 1 MW, η οποία περιλαµβάνει 
δύο ενότητες: 
1η Εγκατάσταση νέων φωτοβολτα-
ϊκών σταθµών («φ/σ»)µε ισχύ έως 
500KW για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αυτοκατανάλωση µε 
συµψηφισµό ενέργειας (net metering) 
ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
2η Ανανέωση εξοπλισµού υφιστά-
µενων φ/σ και αντικατάσταση υφι-
στάµενων panels, παροχή ρευστό-
τητας για ανάγκες πάρκου, αλλά και 
εκµετάλλευσης κ.λπ.

7. Χρηµατοδότηση επενδύσεων 
για εξοικονόµηση αρδευτικού 
νερού. Αφορά επενδύσεις, που συν-
δέονται µε υποδοµές για ορθολο-
γική και αποτελεσµατική χρήση αρ-
δευτικού νερού, όπως συστήµατα 
άρδευσης, δεξαµενές, γεωτρήσεις, 
σχετικό µηχανολογικό εξοπλισµό, 
αλλά και τεχνολογίες αιχµής και σύγ-
χρονες µεθόδους αειφορικής δια-
χείρισης υδατικών πόρων. 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα

■■■
ΕΠΤΑ ∆ΕΣΜΕΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στηρίζει τις 
επενδυτικές ανάγκες 
των νέων αγροτών

Περίπτερο
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Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟ-
ΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», είναι ένας α-
νεξάρτητος, αµιγώς ελληνικός φο-
ρέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και 
πιστοποιήσεων. Το επιστηµονικό µας 
προσωπικό απαρτίζεται από νέους 
και έµπειρους επιστήµονες άκρως 
καταρτισµένους στον κλάδο της πι-
στοποίησης, µε στόχο την παροχή υ-
πηρεσιών πιστοποίησης µε συνέπεια, 
κύρος και αξιοπιστία. 

Πανελλαδική κάλυψη 
Τo ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕ-
ΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ιδρύθηκε το 2010 
µε έδρα τα Τρίκαλα και έκτοτε δρα-
στηριοποιείται µε επιτυχία σε όλη 
την Ελλάδα στον τοµέα της υπηρε-
σίας ελέγχου και πιστοποίησης. Το 
2018 λειτουργεί το πρώτο υποκα-
τάστηµα στα Χανιά, µε σκοπό την ά-
µεση εξυπηρέτηση των αγροτών-
κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Κρή-
της, ενώ το 2021 θέτει σε πλήρη λει-
τουργία το νέο του υποκατάστηµα 
στη Θεσσαλονίκη, µε σκοπό την ά-

µεση εξυπηρέτηση των πελατών 
του στην Βόρεια Ελλάδα.

Πιστοποίηση προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας
Τo 2012 αναγνωρίστηκε ως εγκε-
κριµένος Οργανισµός Ελέγχου και 
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογι-
κής γεωργίας µε κωδικό καταχώ-
ρησης GR-BIO-14 και µέχρι στιγ-
µής έχει εκδώσει άνω των 10.000 
πιστοποιητικών προϊόντων βιολο-
γικής γεωργίας κατατάσσοντάς τον 
στις πρώτες θέσεις των φορέων 
στην πιστοποίηση προϊόντων βιο-
λογικής γεωργίας.

Πιστοποίηση προϊόντων 
κατά GlobalG.A.P.
Το 2020 καταχωρείται από την γραµ-
µατεία του GLOBALG.A.P. ως εγκε-
κριµένος φορέας πιστοποίησης προ-
ϊόντων κατά GLOBALG.A.P. στο υ-
πό πεδίο Φρούτα και Λαχανικά. 
Το ΟΞΥΓΟΝΟ επίσηµα συνεργαζό-
µενο µέλος της GLOBALG.A.P. 
«GLOBALG.A.P. Membership» απο-

δεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι 
έχει θέσει ψηλά τον πήχη της ποιό-
τητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες 
του προς τους πελάτες.
Μέσω του GLOBALG.A.P. Membership, 
τα µέλη της GLOBALG.A.P. υποστη-
ρίζουν τη σύνδεση των παραγωγών 
µε τις αγορές στις οποίες µπορούν 
να πουλούν τα ασφαλή και αειφόρα-
βιώσιµα αγροτικά προϊόντα τους α-
ναπτύσσοντας και εφαρµόζοντας συ-
στήµατα διαχείρισης φάρµας, τα ο-
ποία βασίζονται σε δεδοµένα και εί-
ναι αναγνωρισµένα από την παγκό-
σµια και την εγχώρια αγορά. 
Η πολύχρονη εµπειρία του ΟΞΥΓΟ-
ΝΟ µαζί µε τις συνεχείς επεκτάσεις 
των πεδίων διαπίστευσής του και το 
καταρτισµένο προσωπικό του, του 
επιτρέπουν την κάλυψη ενός ευρύ-
τατου φάσµατος αναγκών πιστοποί-
ησης σε όλους τους τοµείς (πρωτο-
γενής, δευτερογενής και τριτογενής) 
της οικονοµίας. 

Λουκάς Αντωνάκος
Γενικός ∆ιευθυντής ΟΞΥΓΟΝΟ

Συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία 
στιν κλάδο της πιστοποίησης

ΟΞΥΓΟΝΟåΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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1
Ποιοι θα είναι δικαιούχοι 
άµεσων ενισχύσεων 
∆ικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων θα είναι 
οι ενεργοί αγρότες. Στις άµεσες ενισχύ-
σεις περιλαµβάνονται το νέο πρασίνισµα, 
η βασική πληρωµή, οι συνδεδεµένες και η 
αναδιανεµητική. Επίσης περιλαµβάνεται η 
συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγρο-
τών, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο 
ενεργός αγρότης να είναι και κάτω των 40 
ετών. Επιπλέον, οι ενεργοί αγρότες θα εί-
ναι δικαιούχοι της εξισωτικής (εξαιρούνται 
οι άµεσα συνταξιούχοι). 
Όσοι αγρότες λάβουν µε βάση το ΟΣ∆Ε 2022 
και µέχρι τέλος του έτους έως 5.000 ευρώ 
άµεσες ενισχύσεις, θα θεωρούνται αυτόµα-
τα ενεργοί το 2023 και δεν θα έχουν άλλες 
προϋποθέσεις για να οριστούν ως τέτοιοι. 
Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν κάνει εγ-
γραφή στο MAE και να δηλώνουν ΚΑ∆ του 
πρωτογενούς τοµέα. ∆εν θα εξαιρεθούν οι 
ετεροεπαγγελµατίες, σύµφωνα µε υπαγό-
ρευση της Κοµισιόν. 

Με τις υποχρεώσεις της νέας ΚΑΠ να ξεκι-
νάνε και επίσηµα από τις φετινές φθινοπω-
ρινές σπορές, η ειδική έκδοση Agrotica πα-
ρουσιάζει έναν νέο 10άλογο ερωταπαντήσε-
ων για τα καθεστώτα άµεσης ενίσχυσης. Τα 
βήµατα που θα διαµορφώσουν τη νέα πραγ-
µατικότητα στα δικαιώµατα, τα κλειδιά της 
αναδιανεµητικής και το πριµ νεαρών αγρο-
τών παρουσιάζονται µεταξύ άλλων. Παράλ-

ληλα, µία ακόµη µεγάλη αλλαγή ετοιµάζεται 
για τις µεταβιβάσεις, καθώς πλέον η ποινή 
θα µπαίνει και για την αγορά δικαιωµάτων 
χωρίς γη µεταξύ συγγενικών προσώπων. Ε-
πιπλέον πρέπει να γίνει σαφές πως πλέον 
τα δικαιώµατα χάνουν µεγάλο µέρος της δύ-
ναµής τους. Όχι µόνο γιατί µειώνεται η α-
ξία τους αλλά γιατί απεµπλέκονται από ση-
µαντικά καθεστώτα ενισχύσεων.  

Οι φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε και οι µεταβιβάσεις 

δικαιωµάτων διαµορφώνουν τη βάση που θα 

µοιραστούν οι επιδοτήσεις το 2023. Απαιτείται προσο-

χή για την αναδιανεµητική και το πριµ νεαρών

10Aπαντήσεις 
για τις άµεσες 
ενισχύσεις

Με ποιον τρόπο πραγµατο-
ποιείται η σύγκλιση;
Το µοντέλο τούνελ για τη σύγκλιση δικαιωµά-
των που θα ξεκινήσει το 2023 προκρίνεται στη 
χώρα µας, το οποίο ουσιαστικά φέρνει από του 
χρόνου όλα τα δικαιώµατα να έχουν αξία του-
λάχιστον 70% σε σχέση µε τον µέσο όρο. Ετη-
σίως το ποσοστό σύγκλισης θα αυξάνεται κατά 
10% φτάνοντας τελικώς στην πλήρη εξίσωση το 
2026. Με αυτόν τον τρόπο στις αροτραίες εκτά-
σεις κανένας δεν θα έχει δικαίωµα κάτω από 16 
ευρώ µετά τη σύγκλιση. Στις δενδρώδεις εκτά-
σεις το ποσό ελάχιστου δικαιώµατος ανέρχεται 
στα 20 ευρώ και στα βοσκοτόπια στα 13 ευρώ. 
Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι αυτό που ακο-
λουθείται και σήµερα µε τη διαφορά ότι  την τρέ-
χουσα περίοδο υπάρχει ο «κόφτης» του 30% για 
τη µείωση των υψηλών δικαιωµάτων, και, φυ-
σικά η σύγκλιση είναι στο 60%. Αυτό ισχύει για 
το 2023, καθώς το 2024 θα πρέπει να αυξηθούν 
τα δικαιώµατα στο 80% του θεωρητικού µέσου 
όρου, το 2025 στο 90% και το 2026 στο 100%. 

Ποια είναι τα βήµατα για 
τον καθορισµό δικαιωµά-
των 2023
Πρώτο βήµα: Ο ίδιος αριθµός δικαιωµάτων 
του 2022 ύστερα από τις µεταβιβάσεις, µετα-
φέρεται το 2023.
∆εύτερο βήµα: Πραγµατοποιείται ο επαναϋ-
πολογισµός της αξίας τους σύµφωνα µε το 
νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι των αγρονοµικών 
περιφερειών. Εφαρµόζεται απευθείας µείω-
ση στην αξία:
 Αροτραίες: 20,5%
 Μόνιµες καλλιέργειες: 19,5%
 Βοσκοτόπια: 13,1%

Η µείωση αυτή πραγµατοποιείται για την τήρη-
ση των περιφερειακών ανώτατων ορίων η α-
ξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης θα προσαρµό-
ζεται γραµµικά κάθε χρόνο. Τα περιφερειακά 
ανώτατα όρια ετησίως είναι 408.026.727 ευ-
ρώ στα αροτραία, 246.068.750 ευρώ στις µό-
νιµες καλλιέργειες και 236.916.659 ευρώ στα 
βοσκοτόπια.
Τρίτο βήµα: Πραγµατοποιείται σύγκλιση (βλ. 
ερώτηµα νούµερο 3). 

3

2
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Πώς θα γίνονται 
οι µεταβιβάσεις;
Το καθεστώς των µεταβιβάσεων δικαιωµάτων 
θα παραµείνει στις διαδικασίες ίδιο µε αυτό της 
τρέχουσας περιόδου, µε βασικές διαφορές ω-
στόσο στην παρακράτηση. ∆ηλαδή,  θα µετα-
βιβάζονται µόνο σε ενεργούς γεωργούς που 
πρέπει να κατέχουν και γη σε καλή γεωργική 
κατάσταση. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβι-
βάζονται µόνο εντός της αγρονοµικής περιφέ-
ρειας όπου χορηγήθηκαν. Η παρακράτηση δεν 
εφαρµόζεται σε περίπτωση µεταβίβασης δικαι-
ωµάτων λόγω κληρονοµιάς.  

Πότε θα γίνονται οι πληρω-
µές των ενισχύσεων

Η προκαταβολή του τσεκ τον Οκτώβριο ανα-
µένεται να περιλαµβάνει πλέον εκτός από τη 
βασική ενίσχυσης και την αναδιανεµητική. 
Τον ∆εκέµβριο θα πληρώνονται οι δράσεις α-
πό το νέο πρασίνισµα και η συµπληρωµατική 
ενίσχυση των νεαρών αγροτών. Οι συνδεδε-
µένες ενισχύσεις θα πληρώνονται σύµφωνα 
µε το χρονοδιάγραµµα που ισχύει και στην 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι 

Εθνικού Αποθέµατος; 

1. Πρόσβαση στο απόθεµα έχουν µόνο οι ενερ-
γοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγη-
ση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, έως την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας αί-
τησης ενίσχυσης του έτους ενίσχυσης.
2. Το κατώτατο όριο επιλέξιµης έκτασης που α-
παιτείται είναι 4 στρέµµατα. 
3. ∆ίνονται µόνο σε επιλέξιµες εκτάσεις.
4. ∆ικαιούχοι ορίζονται κατά προτεραιότητα, οι 
γεωργοί νεαρής ηλικίας που αρχίζουν για πρώ-
τη φορά γεωργική δραστηριότητα και οι νεοει-
σερχόµενοι στη γεωργία. 

∆ικαιούµαι συµπληρωµατι-
κή ενίσχυση νεαρών;
Το 2023 θα λάβουν συµπληρωµατική ενίσχυ-
ση νεαρών αγροτών (7 ευρώ το στρέµµα) όσοι 
έχουν ήδη εγκατασταθεί από το 2018 και µε-
τά, που προηγούνται της πρώτης υποβολής 
αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
και είναι ηλικίας έως 40 ετών.

Πώς θα γίνεται η ένταξη 
στις πράσινες δράσεις
Ετησίως οι αγρότες θα καλούνται να δηλώ-
νουν µέσω ΟΣ∆Ε σε ποιες δράσεις συµµετεί-
χαν ή προτίθενται να συµµετέχουν κατά τη δι-
άρκεια της καλλιεργητικής χρονιάς. Για πα-
ράδειγµα, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέ-
διο προβλέπεται ενίσχυση για την εφαρµο-
γή βιοδιεγερτών. Ο αγρότης θα δηλώνει ό-
τι πράγµατι εφάρµοσε βιοδιεγέρτες στο κτή-
µα του µε τα σχετικά παραστατικά. Έπειτα έ-
ως τον ∆εκέµβριο θα πιστώνεται το σχετικό 
ποσό που δικαιούται στον λογαριασµό του. 

4
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Ποιοι είναι οι όροι λήψης α-
ναδιανεµητικής ενίσχυσης; 
Αναδιανεµητική ενίσχυση θα λάβουν όσοι το 
2023 δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε εκτάσεις: Αροτραί-
ες καλλιέργειες 20-110 στρέµµατα, δενδρώ-
δεις καλλιέργειες 10-40 στρέµµατα, βοσκο-
τόπια 10-170 στρέµµατα. Η λήψη της αναδι-
ανεµητικής ενίσχυσης (κοντά στα 10 ευρώ το 
στρέµµα) θα εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε α-
γρονοµική περιφέρεια. Αυτό σηµαίνει ότι κά-
ποιος που έχει 300 στρέµµατα βαµβάκι και 30 
στρέµµατα αµύγδαλα, θα λαµβάνει κανονικά 
την αναδιανεµητική για τα αµύγδαλα παρότι 
ξεπερνά το όριο στο βαµβάκι.  

Χωρίς δικαιώµατα ποιες ενι-
σχύσεις µπορώ να πάρω;
Ακόµη και αν δεν έχει στην κατοχή του κανένα 
δικαίωµα, ο αγρότης µπορεί να λάβει στη νέα 
ΚΑΠ το νέο πρασίνισµα, την συµπληρωµατι-
κή ενίσχυση νεαρών αγροτών, τη συνδεδεµέ-
νη και την αναδιανεµητική ενίσχυση. 

■■■
ΠΡΙΜ ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
∆εν θα χορηγείται αναδιανεµητική 
ενίσχυση σε όσους έχουν προβεί επί 
τούτου σε διαίρεση εκµετάλλευσης
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Οδηγίες και συντονισµός στο χωράφι
για επιστροφή υπεραξίας στον αγρότη

Σε µια νέα βάση η οποία φαίνεται ότι 
λειτουργεί προς όφελος των Ελλήνων 
αγροτών έχει στηθεί τον τελευταίο και-
ρό η σχέση ανάµεσα σε αυτούς και τις 
εταιρείες παραγωγής και εµπορίας α-
γροτικών εφοδίων, µε τα παραδείγµα-
τα αναφοράς να αυξάνονται καθηµερι-
νά. Η συνεργασία των δύο πλευρών ο-
ριοθετείται στο συντονισµό των παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων και σαφείς 
κατευθύνσεις προς τα πρότυπα καλλι-
έργειας που προκρίνει η µεταποίηση, 
µε απώτερο στόχο την επιστροφή µέ-
ρους της υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας πίσω στο χωράφι. 
Μέσα από επιλεγµένες συνεργασίες µε 
αξιόπιστους κρίκους της αλυσίδας αξί-
ας αλλά και µε την ανάπτυξη τεχνολο-
γίας blockchain που παρακολουθεί κά-
θε στάδιο της παραγωγής από τον σπό-
ρο και την καλλιέργεια µέχρι το ρούχο 
(Certified Sustainable FiberMax® και 
«Seed 2 Sew»), η BASF δείχνει να κερ-
δίζει αυτή τη φορά το στοίχηµα, εξασφα-
λίζοντας παράλληλα το µέλλον της βαµ-
βακοκαλλιέργειας στη χώρα µας.
Οι περιπτώσεις αυτής της συντονισµέ-
νης συνεργασίας µεταξύ της βιοµηχα-
νίας εισροών και των αγροτών δεν στα-
µατούν εκεί. Άξια αναφοράς είναι και η 
προσπάθεια τηςTimac Agro ΛΥ∆Α, οι 
δραστήριοι γεωπόνοι της οποίας γυρ-
νούν καθηµερινά στους κάµπους της 
χώρας επιβλέποντας και συντονίζοντας 
την αξιοποίηση των προϊόντων της από 
καλά οργανωµένους παραγωγούς. Πρα-
κτική εκπαίδευση των παραγωγών που 
ξεφεύγει από το απλοϊκό µοντέλο συ-
νεργασίας που σταµατά στις πωλήσεις.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ευέλικτη 
βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα 
έκανε πράξη την καινοτοµία και εκ-
παίδευσε τους Έλληνες αγρότες στα... 
θαυµατουργά λιπάσµατα, όπως είναι 
οι βιοδιεγέρτες ή τα βραδείας αποδέ-
σµευσης προϊόντα θρέψης, δεδοµέ-
νης και της ιδιαιτερότητας της εγχώ-
ριας πρωτογενούς παραγωγής που 
συνδυάζει µεγάλες καλλιέργειες και 
δενδροκοµία µικρής κλίµακας σε ένα 

τοπίο γεµάτο µικροκλίµατα.
Με την απόφαση για στροφή στις πο-
λιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης 
να έχει ληφθεί και τις Βρυξέλλες να εί-
ναι διατεθειµένες να στηρίξουν νέα µο-
ντέλα θρέψης παρά να επιδοτήσουν 
παλιές πρακτικές όπως φαίνεται από 
το διάλογο που έχει ανοίξει µε αφορ-
µή την ενεργειακή κρίση και την κρί-
ση λιπασµάτων, όλα αυτά αποκτούν 
ακόµα µεγαλύτερη αξία.
Πρόσφατα η Syngenta παρουσίασε τη νέα 
της στρατηγική, που θέλει όλο το βάρος 
του Οµίλου να πέφτει στα βιοπροστατευ-
τικά και τη βιολογική γεωργία, κάτι που 
διευκολύνεται έπειτα από την εξαγορά 
της Valagro το 2020, µιας εταιρείας µε ε-
µπειρία 25 ετών στο πεδίο.
Κοντά στους παραγωγούς στέκεται 
και ο Όµιλος Ευθυµιάδη, αναπτύσσο-
ντας πρακτικές συµβουλευτικής των 
αγροτών και συντονίζοντας τις προ-
σπάθειες εκπαίδευσης µε σχετι-
κά events και ηµέρες αγρού που µε 
τον πιο απλό τρόπο περνούν στους 
συντελεστές της αγροτικής παραγω-
γής τα συµπεράσµατα σύνθετων ε-
ρευνών και καινοτοµιών στη γεωρ-
γία. Όλα αυτά αποτελούν ένα µικρό 
δείγµα γραφής του εµβληµατικού συ-
ντονισµού που εφαρµόζεται, µε όλο 
και περισσότερες εταιρείες να ξεφεύ-
γουν από τον απλό εντοπισµό πρώ-
των υλών, τη µεταφορά τους, το σά-
κιασµα των λιπασµάτων και την πώ-
λησή του.

■■■
ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Η ευέλικτη βιοµηχανία 
λιπασµάτων στην Ελλάδα 
εκπαίδευσε τους αγρότες 
σε θαυµατουργές λύσεις, 
όπως οι βιοδιεγέρτες
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■■■
ΕΥΡΩΠΗ
Πολιτικές που δεν 
βασίζονται στην επιστήµη 
πλήττουν τις εισροές
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H Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ, 
συνεργάζεται µε τους κορυφαίους 
ευρωπαϊκούς οίκους έρευνας και 
παραγωγής σπόρων σιταριού και 
κριθαριού, οι οποίοι αναπτύσσουν 
µεγάλα ιδιωτικά ερευνητικά 
προγράµµατα βελτίωσης 
ποικιλιών σιτηρών και διαθέτει 
αποκλειστικά τις ποικιλίες τους 
στην Ελληνική αγορά.
Αξιολογεί και επιλέγει µοντέρνες 
ποικιλίες σκληρού και µαλακού 
σιταριού και κριθαριού, οι οποίες 
συνδυάζουν άριστα αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν 
υψηλές αποδόσεις στον 
παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
βιοµηχανίας και των 
καταναλωτών µε τα υψηλής 
ποιότητας χαρακτηριστικά του 
παραγόµενου προϊόντος.

ΜΑΛΑΚΟ 
ΣΙΤΑΡΙ
Συνεργάζεται µε κορυφαίους 
ευρωπαϊκούς οίκους από την 
Ιταλία, Γαλλία και Αυστρία, τις 
APSOV Sementi, SIS Bologna, 
RAGT και Probstdorfer και 
διακινεί κορυφαίες ποικιλίες σε 
επιδόσεις και ποιότητα καρπού, 
κατάλληλες για την αλευρο-
βιοµηχανία στην Ελληνική αγορά:
ZANZIBAR: Ποικιλία της RAGT. 
Με αποδόσεις-ρεκόρ, σταθερά σε 
όλη τη χώρα. Με πολύ µεγάλη 
προσαρµοστικότητα και 
σταθερότητα. Κατάλληλη για 
διάφορους τύπους εδαφών.

AXUM: Ποικιλία της APSOV. 
Συνδυάζει πολύ µεγάλο 
παραγωγικό δυναµικό και 
αποδόσεις µε υψηλή ποιότητα και 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. 
Aξιοποιεί καλύτερα γόνιµα εδάφη.
Άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
BISANZIO: Ποικιλία από την 
APSOV. Πολύ πρώιµη, από τις 
πρωιµότερες στην ελληνική 
αγορά. Με πολύ υψηλές 
αποδόσεις, προσαρµοστικότητα 
και ποιότητα καρπού. 
REBELDE: Μεσοόψιµη ποικιλία 
από την APSOV, µε εξαιρετική 
ποιότητα καρπού και µεγάλες 
αποδόσεις. Συνιστάται η έγκαιρη 
σπορά για την έκπτυξη των 
χαρακτηριστικών της.
TIEPOLO: Μεσοπρώιµη ποικιλία 
της SIS, µε σταθερότητα υψηλών 
αποδόσεων. Υψηλή ποιότητα 
καρπού, κατάλληλη για την 
αλευροβιοµηχανία.
BOLOGNA: Ποικιλία από την SIS. 
Χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά 
standards ποιότητας. Ποικιλία 
αναφοράς για την αλευρο-
βιοµηχανία. Με σταθερές και 
µεγάλες αποδόσεις.
MANDARIN: Νέα ποικιλία από 
την Probstdorfer. Πολύ πρώιµη, 
µε πολύ υψηλές αποδόσεις και 
εξαιρετική ποιότητα καρπού. 
Κατάλληλη για παραγωγή υψηλής 
ποιότητας αλεύρων.

ΚΡΙΘΑΡΙ
Συνεργάζεται µε κορυφαίους 
ευρωπαϊκούς οίκους από την 
Κεντρική Ευρώπη, τις RAGT, 
OSIVO και Probstdorfer και 
διακινεί πρώιµες ποικιλίες 
δίστοιχου και εξάστοιχου 
κριθαριού στην Ελληνική αγορά:
OLYMPIC: Ποικιλία της RAGT. Με 
ασύγκριτες αποδόσεις και υψηλή 
ποιότητα, κατάλληλη για 
ζυθοποιεία. Με άριστα 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά και 
πολύ δυνατό αδέλφωµα.
RGT ASTEROID: Ποικιλία της 
RAGT. Μοναδικός συνδυασµός 
µεγάλης πρωιµότητας και πολύ 
υψηλών αποδόσεων.  Κατάλληλη 
για ζυθοποιεία. 
IS MALTIGO: Πολύ πρώιµη 
ποικιλία δίστοιχου κριθαριού από 
την OSIVO µε πολύ υψηλές 
αποδόσεις. Με πολύ µεγάλη 
σταθερότητα και 
προσαρµοστικότητα σε διάφορες 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες.
FINOLA: Ποικιλία εξάστοιχου 
κριθαριού από την Probstdorfer, 
µε εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις 
και άριστη προσαρµοστικότητα. 
Μεγάλη αντοχή σε παγετό και 
δυνατό αδέλφωµα.

Γιάννης Εµµανουήλ, 
Προϊστάµενος Ανάπτυξης 

Σπόρων Σποράς

Κορυφαίες συνεργασίες 
Κορυφαίο γενετικό υλικό

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Μ. ΑΒΕΕ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Συνεργάζεται µε τις κορυφαίες 
εταιρείες σε Ιταλία και Γαλλία, 
Produttori Sementi Bologna 
(PSB) και RAGT αντίστοιχα. 
Παράλληλα µε τις 4 ποικιλίες 
που ήδη διακινεί εισάγει το 2022 
και 2 νέες ποικιλίες υψηλών 
standards στην Ελληνική αγορά:
Μaestrale: Ποικιλία της PSB, 
κορυφαία στις επιλογές των 
παραγωγών. Συνδυάζει 
µοναδικά πολύ µεγάλη 
πρωιµότητα, πολύ υψηλές 
αποδόσεις και υψηλή ποιότητα. 
Σταθερή επιλογή της 
βιοµηχανίας ζυµαρικών.
Secolo: Ποικιλία της PSB, µε 
µαύρα άγανα. Ξεχωρίζει για το 
πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής, τη σταθερότητα σε 
διάφορες συνθήκες και τα 
εντυπωσιακά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά της.
Egeo: Ποικιλία της PSB. Πρώιµη 
µε σταθερά υψηλές αποδόσεις 
και εξαιρετική προσαρµο-
στικότητα σε διάφορες 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 
Μοnastir: Ποικιλία της RAGT. Η 
πιο γρήγορα αναπτυσσόµενη 
ποικιλία στην Ελλάδα. Με 
κορυφαίες αποδόσεις και 
ποιότητα. Μεγάλη προσαρµο-
στικότητα σε διάφορες 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες, 
άριστα αγρονοµικά χαρακτη-
ριστικά και πολύ καλή αντοχή σε 
µυκητολογικές ασθένειες.
RGT Aventadur: Νέα ποικιλία 
της RAGT. Πρώιµη µε µαύρα 
άγανα που διακρίνεται για τις 
σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις 
και την πολύ καλή ποιότητα 
καρπού. Ιδιαίτερα αναπτυσ-
σόµενη στις αγορές σκληρού 
σιταριού της Μεσογείου.
RGT Leondur: Νέα πολύ πρώιµη 
ποικιλία της RAGT. Πολύ υψηλές 
αποδόσεις, εξαιρετική ποιότητα 
καρπού µε πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. 
Άριστα αγρονοµικά χαρακτη-
ριστικά, µεγάλη προσαρµο-
στικότητα και εντυπωσιακό 
αδέλφωµα. Κατάλληλη για τη 
βιοµηχανία ζυµαρικών.
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Η Fytro Seeds είναι µία από τις 
κορυφαίες εταιρείες στη γεωργική 
αγορά της Ελλάδας και 
δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, 
επιλογή και διανοµή υψηλής 
ποιότητας πολλαπλασιαστικού 
υλικού. Το 2022 αποτελεί µια 

ξεχωριστή χρονιά για την εταιρεία 
καθώς φέτος γιορτάζει 25 έτη 
πετυχηµένης παρουσίας. 
Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία, η 
αφοσίωση στον Έλληνα παραγωγό 
και η υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων που προσφέρει, έχουν 
καθιερώσει  τη FYTRO SEEDS σε 
ηγετική θέση στον τοµέα των 
σπόρων στη χώρα µας. 
Στο δυναµικό της FYTRO SEEDS 
εντάσσονται διακεκριµένες 
ποικιλίες λαχανικών, καταξιωµένες 
στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. 
Μεγάλες σποροπαραγωγικές 
εταιρίες µε παγκόσµια 

αναγνωρισιµότητα εµπιστεύονται 
στην έµπειρη οµάδα της FYTRO 
SEEDS την επιλογή και διανοµή 
των  νέων καινοτόµων ποικιλιών 
που διαθέτουν, στοχεύοντας στην 
κάλυψη των αναγκών του  
επαγγελµατία παραγωγού.

Ευρύτατο δίκτυο 
ισχυρών προµηθευτών
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία µέσα 
από νέες  συνεργασίες έχει 
διευρύνει το δίκτυο των ισχυρών 
προµηθευτών της, διαθέτοντας 
στην αγορά ένα ολοκληρωµένο 
portfolio υβριδίων και ποικιλιών 
από τους πλέον διακεκριµένους 
οίκους έρευνας, ανάπτυξης και 
παραγωγής φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού (ΦΠΥ) 
του εξωτερικού. 
Παράλληλα, η FYTRO SEEDS 
διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό και 
εκτεταµένο δίκτυο σηµείων 
πώλησης, ικανό να διερευνά, να 

αναλύει και να ικανοποιεί τις 
ανάγκες των παραγωγών σε όλη 
την ελληνική επικράτεια.
Στη FYTRO SEEDS 25 χρόνια τώρα 
εργαζόµαστε σκληρά και αδιάκοπα 
για το παρόν και το µέλλον της 
ελληνικής γεωργίας. 
Με τη συνεχή στήριξη των 
συνεργατών µας, 
αφουγκραζόµαστε τις 
καλλιεργητικές ανάγκες αλλά και 
τις ανάγκες της αγοράς, 
αναζητώντας συνεχώς νέες 
βελτιωµένες ποικιλίες. 
Αναπτύσσουµε αγροτικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και µεγάλης 
εµπορικής αξίας προκειµένου µε τη 
σειρά µας να συµβάλλουµε στην 
ενίσχυση του εισοδήµατος του 
παραγωγού, ισχυροποιώντας τη 
θέση των ελληνικών κηπευτικών 
προϊόντων στις ξένες αγορές.

Για τα 25 χρόνια εµπιστοσύνης, 
σας ευχαριστούµε θερµά!

Άριστα αποτελέσµατα σε όλες σχεδόν τις εποχές
σε καλλιέργειες υπό χαµηλή κάλυψη (πλαστι-
κά τούνελς) ή και χωρίς πιο όψιµα, προσφέρει το 
υβρίδιο Balaton της Syngenta, που διατίθεται στην 
ελληνική αγορά από τη Fytro Seeds. Συστήνεται 
για πρώιµες φυτεύσεις από τις 10 Μαρτίου έως 
και όψιµες φυτεύσεις Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα. 

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν 
το Balaton να ξεχωρίζει
Πρώιµο υβρίδιο καρπουζιού τύπου
Crimson Sweet, µε χαρακτηριστικό
προβάδισµα σε σχέση µε υβρίδια της
ίδιας κατηγορίας
 Μεσαίου έως µεγάλου µεγέθους φυτό, µε

κλασικό τύπο 
φυλλώµατος
Μέσο βάρος καρ-
πών στα 8-12 κι-
λά και σταθερό 
οβάλ σχήµα
 Γυαλιστερός 
φλοιός, µε φωτει-
νές, έντονες ρίγες 
και κλασικό χρώµα
Crimson
Καρποί εµπορικοί, που κάνουν τη διαφορά
στο χωράφι αλλά και µετασυλλεκτικά στους
 χώρους συσκευασίας, λόγω της
ελκυστικής τους εµφάνισης και της λείας, γυαλι-

στερής εξωτερικής τους ε-
πιφάνειας

Υψηλή ποιότητα σάρκας, µε πο-
λύ βαθύ κόκκινο χρώµα, συνε-
κτική, χωρίς όµως να είναι σκλη-
ρή, χωρίς ίνες και µε πολύ γλυ-
κιά γεύση
Καλή ανοχή στο εσωτερικό 
«κούφωµα» σε σχέση µε τα α-

νταγωνιστικά υβρίδια
Πολύ καλή ανοχή στα εγκαύ-

µατα που µπορεί να δηµιουργήσει 
η ηλιακή ακτινοβολία
 Μεγάλη παραγωγή, λόγω της δυνατότητάς του 
να «καρποδένει» περισσότερους καρπούς.

Νέα αντίληψη 
στην καλλιέργεια
του καρπουζιού

Με αφοσίωση στον Έλληνα παραγωγό
FYTRO SEEDS
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Μέσο βάρος καρ-
πών στα 8-12 κι-

φλοιός, µε φωτει-
νές, έντονες ρίγες 
και κλασικό χρώµα

Καρποί εµπορικοί, που κάνουν τη διαφορά
στο χωράφι αλλά και µετασυλλεκτικά στους

Υψηλή ποιότητα σάρκας, µε πο-
λύ βαθύ κόκκινο χρώµα, συνε-
κτική, χωρίς όµως να είναι σκλη-
ρή, χωρίς ίνες και µε πολύ γλυ-
κιά γεύση

«κούφωµα» σε σχέση µε τα α-

νταγωνιστικά υβρίδια
Πολύ καλή ανοχή στα εγκαύ-

µατα που µπορεί να δηµιουργήσει 
η ηλιακή ακτινοβολία

Πρώιµο υβρίδιο
Συστήνεται για πρώιµες 
φυτεύσεις από τις 10 
Μαρτίου έως και όψιµες 
φυτεύσεις Ιουνίου σε 
όλη την Ελλάδα.
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Την εξαίρεση από την υποχρέωση 
αµειψισποράς και αγρανάπαυσης 
που συνδέεται µε τη λήψη του τσεκ 
το 2023, προβλέπει πρόσφατη ε-
γκύκλιος του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, που αφορά τις α-
ροτραίες εκτάσεις άνω των 100 
στρεµµάτων, ωστόσο όπως φαίνε-
ται, οι παραγωγοί αυτοί που θα χρη-
σιµοποιήσουν την «παρέκκλιση» θα 
αποκλειστούν από ορισµένα πριµ 
πρασινίσµατος. Συγκεκριµένα, η ε-
γκύκλιος λέει ότι για το έτος υπο-
βολής αιτήσεων ΟΣ∆Ε 2023, οι δι-
καιούχοι άµεσων ενισχύσεων δύ-
νανται: α) να µην εφαρµόσουν την 
αµειψισπορά όπως περιγράφεται 
στο ΚΓΠΚ 7 ή/και β) να µην εφαρ-
µόσουν την πρώτη απαίτηση του 
ΚΓΠΚ 8 όσον αφορά τη γη υπό α-
γρανάπαυση. Στις εκτάσεις αυτές 
οι γεωργοί µπορούν να καλλιεργή-
σουν φυτά για παραγωγή τροφίµων. 
∆εν επιτρέπεται η καλλιέργεια α-
ραβόσιτου, σπόρων σόγιας ή πρε-
µνοφυών δασών µικρού περίτρο-
που χρόνου (επίσπορες).
Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέ-
διο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ, 
οι παραγωγοί αροτραίων εκτάσε-

ων άνω των 100 στρεµµάτων θα 
πρέπει να αφήσουν γη υπό αγρα-
νάπαυση τουλάχιστον το 4% της 
εκµετάλλευσής τους και µάλιστα 
όσοι παράγουν ψυχανθή το 7%, 
εφόσον θέλουν να λαµβάνουν βα-
σική ενίσχυση. Επαναλαµβάνεται 
πως αυτή η υποχρέωση δεν θα ι-
σχύσει κατά παρέκκλιση για το 2023  
και οι γεωργοί µπορούν να καλλι-
εργήσουν εκεί φυτά για παραγω-
γή τροφίµων.
Ωστόσο, στην ίδια εγκύκλιο «κρύ-
βεται» µια λεπτοµέρεια η οποία ί-
σως επηρεάσει τις επιλογές των 
καλλιεργητών, αφού όπως επισηµαί-
νεται «οι παρεκκλίσεις δεν εφαρµό-
ζονται στις περιπτώσεις που οι δι-
καιούχοι επιλέξουν να εφαρµόσουν 
οικολογικά προγράµµατα του άρ-
θρου 31 ή/και γεωργοπεριβαλλο-
ντικές, κλιµατικές και άλλες δεσµεύ-
σεις διαχείρισης του άρθρου 70 του 
Καν. (ΕΕ) 2021/2115, όπως προ-
βλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 
της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027, 
όταν οι δεσµεύσεις των παρεµβά-
σεων αυτών υπερβαίνουν τις απαι-
τήσεις του ΚΓΠΚ 7 ή την πρώτη α-
παίτηση του ΚΓΠΚ 8».

Χωρίς υποχρεωτική αγρανάπαυση 
η νέα καλλιεργητική περίοδος

Αποκλεισµός από δράσεις 
του νέου Πρασινίσµατος

Η παραπάνω παράγραφος 
ουσιαστικά αναφέρει πως 
όποιος ακολουθήσει την 
παρέκκλιση δεν θα µπορεί να 
λάβει ενίσχυση από το νέο 
πρασίνισµα που αφορά την 
αγρανάπαυση στο 10% των 
καλλιεργούµενων εκτάσεών 
τους (Κωδικός Παρέµβασης 
Π1-31.2 - Επέκταση της 
εφαρµογής περιοχών οικολογι-
κής εστίασης). Πρακτικά αυτό 
σηµαίνει ότι παραιτούνται του 
δικαιώµατος λήψης ενίσχυσης 
ύψους 11,9 ευρώ το στρέµµα 
στο βαµβάκι, 8,7 ευρώ στα 

χειµερινά σιτηρά και 9,1 ευρώ 
στα ψυχανθή, όσοι παραγωγοί 
ακολουθήσουν τις παρεκκλί-
σεις που ορίζει η εν λόγω 
εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ. 
988/287247), σχετικά µε τη γη 
υπό αγρανάπαυση. Τα ποσά 
αυτά είναι κατά προσέγγιση, 
βάσει των τελευταίων επίση-
µων εγγράφων του Στρατηγι-
κού Σχεδίου της ΚΑΠ κι ενδέ-
χεται να υπάρχουν µικρές 
αποκκλίσεις σε σχέση µε το 
τελικό κείµενο που εγκρίθηκε 
προ ολίγων ηµερών από την 
Κοµισιόν. 
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«Βασιλιάς των αποδόσεων», όπως 
συχνά αποκαλείται, αλλά και µο-
ναδική επιλογή και «διαβατήριο» 
του παραγόµενου προϊόντος σε α-
γορές υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας µέσα από τη συµβολαιακή γε-
ωργία, τα συστήµατα πιστοποίησης 
και την ιχνηλασιµότητα, αποτελεί 
ο πιστοποιηµένος σπόρος, σύµφω-
να µε τον γενικό διευθυντή του Συν-
δέσµου Επιχειρήσεων Πολλπλασι-
αστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), Αλέξανδρο 
∆ιαµαντίδη.

Σε ένα περιβάλλον υπερ-
υψηλού καλλιεργητικού 
κόστους ο πιστοποιηµένος 
σπόρος αποκτά άλλη αξία; 
Ποιες οι κρίσιµες παράµετροι 
για την επιλογή; 
Ο πιστοποιηµένος σπόρος αποτελεί 
το θεµέλιο της επιτυχηµένης παρα-
γωγικής διαδικασίας για όλες τις καλ-
λιέργειες. Παράγεται κάτω από συ-
γκεκριµένη διαδικασία και υφίστα-
ται µια σειρά ελέγχων τόσο κατά την 
φάση της καλλιέργειας, όσο και στο 
εργαστήριο. Οι έλεγχοι αυτοί εξασφα-
λίζουν την ταυτότητα και καθαρότη-
τα της ποικιλίας που αναγράφεται 
στην ετικέτα πιστοποίησης, την υψη-
λή βλαστικότητα και την απαλλαγή 
από φυτοπαθογόνα και ζιζάνια δια-
σφαλίζοντας στον παραγωγό υψηλή 
απόδοση και ποιοτικό προϊόν. Τα α-
διαµφισβήτητα παραπάνω οφέλη χρή-
σης του πιστοποιηµένου σπόρου εί-
ναι σταθερά στο χρόνο, εξαιρετικά 
κρίσιµα και δεν µεταβάλλονται από 
τις συνθήκες του συνολικού καλλι-
εργητικού κόστους. 
Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας 
(ή του υβριδίου) αποτελεί ίσως τον 
σηµαντικότερο παράγοντα για την ε-
πιτυχηµένη έκβαση της καλλιεργη-
τικής χρονιάς και οι παραγωγοί θα 
πρέπει να αξιολογούν συγκεκριµέ-
να χαρακτηριστικά και κριτήρια κρι-
σιµότερα εκ των οποίων είναι: το δυ-
ναµικό παραγωγής (απόδοση), η δι-
άρκεια του βιολογικού κύκλου (πρω-

ιµότητα), η προσαρµοστικότητα σε 
εύρος συνθηκών και η αντοχή σε α-
σθένειες και παθογόνα, αλλά και α-
κραίες περιβαλλοντικές συνθήκες 
(παγετός, ξηρασία). Η σωστή επιλο-
γή πιστοποιηµένου σπόρου, σε συν-
δυασµό µε τις κατάλληλες γεωργι-
κές πρακτικές που µεγιστοποιούν 
την απόδοσή, επιµερίζουν τελικά χα-
µηλότερο κόστος ανά µονάδα παρα-
γόµενου προϊόντος. 

Ποιες είναι οι τελευταίες 
εξελίξεις γύρω από την 
τεχνολογία του σπόρου; 
Φαίνεται να έχουν 
επηρεαστεί από την 

παγκόσµια ανησυχία για την 
επισιτιστική κρίση; 
Είναι γεγονός ότι η παγκόσµια ανη-
συχία σε σχέση µε τη διατροφική αυ-
τάρκεια και τη βιώσιµη ανάπτυξη, 
εντείνεται ακόµα περισσότερο εξαι-
τίας της εµπόλεµης σύρραξης ανά-
µεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. 
Το γεγονός αυτό καθιστά ιδιαίτερα 
κρίσιµο τον ρόλο του πολλαπλασι-
αστικού/γενετικού υλικού και επι-
τακτική την ανάγκη χρησιµοποίη-
σης των σύγχρονων τεχνολογιών 
στο τοµέα των σπόρων σποράς. 
Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί 
µια πραγµατική «επανάσταση» στον 
τοµέα της γενετικής βελτίωσης των 
φυτών, κυρίως µέσα από τις τεχνο-
λογίες βελτίωσης του γενετικού υλι-
κού που βασίζονται σε νουκλεάσες 
(CRISPR/Cas9). Οι καινοτοµίες αυ-
τές παρέχουν πλέον τεράστιες δυνα-
τότητες στον τοµέα δηµιουργίας νέ-
ων φυτικών ποικιλιών χάρη στην α-
ποτελεσµατικότητα, την απλότητα και 
το σχετικά χαµηλό τους κόστος. Ω-
στόσο, παρά την παγκόσµια αναγνώ-
ριση του κρίσιµου ρόλου που µπο-
ρεί να διαδραµατίσουν οι νέες αυτές 
τεχνολογίες στην κάλυψη των δια-
τροφικών αναγκών του συνεχώς αυ-
ξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού 
που το 2050 αναµένεται να προσεγ-
γίσει τα 10 δις, η Ευρώπη συνεχίζει 
να επιβάλλει ισχυρούς περιορισµούς 
στη Internal χρησιµοποίησή τους. Το 
γεγονός αυτό θα έχει αναπόφευκτα 
ως συνέπεια, όλοι οι «κρίκοι» της α-
λυσίδας παραγωγής τροφίµων στην 
Ευρώπη, να βρεθούν σε µειονεκτι-
κή ανταγωνιστική θέση σε σχέση µε 
άλλες ηπείρους µε πιο ευνοϊκές ρυθ-
µίσεις. Για το λόγο αυτό έχει ξεκινή-
σει µια µεγάλη διαβούλευση στην ΕΕ 
µε ενεργό συµµετοχή του ΣΕΠΥ, που 
αναµένεται να καταλήξει σε συγκε-
κριµένη νοµοθετική πρόταση εντός 
του 2023. Ελπίζουµε ότι αυτή θα εί-
ναι η έναρξη µιας νέας εποχής για 
την έρευνα και τη γενετική βελτίω-
ση στην Ευρώπη, που θα οδηγήσει 
σε µια ρεαλιστική και περισσότερο 
θετική στάση απέναντι στις νέες αυ-
τές τεχνολογίες. 

Μονόδροµος για τον παραγωγό
ο πιστοποιηµένος σπόρος
∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

■■■
ΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ
Τα τελευταία χρόνια 
έχει συντελεστεί µια 
επανάσταση στη γενετική 
βελτίωση των φυτών
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΣΠΟΡΟΣ

16.000.000 8-11 18
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ

Οι φθινοπωρινές σπορές τρέχουν 
µε νέες απαιτήσεις για τους καλλι-
εργητές σιτηρών, καθώς πλέον πρέ-
πει να µαζέψουν «καρτελάκια» που 
να αντιστοιχούν σε ποσότητα πιστο-
ποιηµένου σπόρου 18 κιλών ανά 
στρέµµα, µία αύξηση 50% σε σχέ-
ση µε τις περασµένες απαιτήσεις.
Η απαίτηση αυτή αφορά το σκλη-
ρό σιτάρι και τις νέες προσθήκες 
κριθάρι, µαλακό σιτάρι για τη λήψη 
των συνδεδεµένων ενισχύσεων µε 
τιµή αναφοράς 10 ευρώ το στρέµµα 
του 2023.
Σε αυτή τη φάση, στελέχη της αγο-
ράς εκτιµούν πως το 50% του σπό-
ρου που θα χρησιµοποιηθεί φέτος 
στο σκληρό σιτάρι θα είναι πιστο-
ποιηµένος, ενώ όπως φαίνεται, υ-
πάρχει αισιοδοξία αναφορικά µε τη 
δυνατότητα του κλάδου να αντα-
ποκριθεί στην απαίτηση για το καρ-
τελάκι των 18 κιλών. Παράλληλα, 
όλα δείχνουν πως µεσοσταθµικά η 
αύξηση του κόστους αγοράς σπό-
ρου για τον παραγωγό θα κυµαν-
θεί γύρω στο 18-20%, όχι µόνο λό-
γο της τιµής της πρώτης ύλης αλ-
λά και των ανατιµήσεων σε ρεύµα 
και συσκευασία. Κάτι όµως που ι-
σχύει και για τον ιδιοπαραγώµενο 
σπόρο. Σε κάθε περίπτωση όµως 
η συνδεδεµένη ενίσχυση θα είναι 
σε θέση να καλύψει το 100% του 
επιπλέον κόστους που προκύπτει 
από τη διαφορά µεταξύ της αγοράς 
αποκλειστικά πιστοποιηµένου σπό-
ρου και της ιδιοπαραγωγής, εκτιµά-
νε στελέχη της αγοράς.

Έως 11 ευρώ η συνδεδεµένη
στο σκληρό σιτάρι
Σηµειώνεται εδώ πως το ποσό α-
νά στρέµµα στο σκληρό σιτάρι ό-
πως αποτυπώνεται στο στρατηγι-
κό σχέδιο της νέας ΚΑΠ έχει προ-
κύψει από την εξίσωση: 0,8 ευρώ/
κιλό τιµή αγοράς του πιστοποιηµέ-
νου σπόρου επί ποσότητα 18 κιλά/
στρέµµα µείον 0,20 ευρώ/κιλό τιµή 
αγοράς του απιστοποίητου σπόρου 
επί ποσότητα 22 κιλά/στρέµµα) = 
10 ευρώ/στρµ. Άνθρωποι της αγο-
ράς εκτιµούν πως η τιµή θα δια-
µορφωθεί κοντά στα 11 ευρώ το 
στρέµµα βάσει των εξοδολογίων 
που διαµορφώνει τόσο η χρήση πι-
στοποιηµένου όσο και απιστοποί-
ητου σπόρου. 

Με 18κιλο σακί η συνδεδεµένη
για φθινοπωρινές σπορές σιτηρών

■■■
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Καλύπτει στο 100% 
η συνδεδεµένη το 
αυξηµένο κόστος 
που συνεπάγεται το 
καρτελάκι έναντι του µη 
πιστοποιηµένου σπόρου 

Έως 20 ευρώ 
το στρέµµα  
για κριθάρι και 
µαλακό σιτάρι 

∆ιπλάσια ενίσχυση απ’ αυτή που 
αρχικά έχει προβλεφθεί, 
ενδέχεται να εισπράξουν οι 
καλλιεργητές που θα επιλέξουν 
κριθάρι και µαλακό σιτάρι την 
προσεχή καλλιεργητική περίοδο, 
σύµφωνα µε υπολογισµούς της 
αγοράς και στελεχών µε εµπειρία 
στον κλάδο των εισροών. 
Αρκετοί εκτιµούν ότι δεν θα 
καλλιεργηθούν µε πιστοποιηµένο 
σπόρο ούτε τα µισά στρέµµατα 
απ’ αυτά που έχουν προβλεφθεί 
στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
ΚΑΠ. Άρα το στρεµµατικό πριµ 
που θα ισχύσει µε βάση τη 
διαίρεση (προβλεπόµενο 
συνολικό ποσό δια τα 
στρέµµατα), µπορεί να φθάσει και 
το διπλάσιο, ήτοι περί τα 20 ευρώ 
το στρέµµα.  

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.
10

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
8,3

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
41,6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΓΙΑ 64%
ΕΚΤΑΣΕΩΝ
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Ειδική εκδήλωση µε θέµα την ανάπτυ-
ξη των βιοπροστατευτικών και των βι-
οδιεγερτών στην παγκόσµια και την ελ-
ληνική αγορά καθώς και τον εορτα-
σµό των 25 χρόνων συνεχούς παρου-
σίας της Valagro Hellas στην αγορά των 
βιολογικών προϊόντων, διοργάνωσε η 
Syngenta Hellas  µαζί µε την Valagro 
στο Καστρί, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου. 
Να υπενθυµίσουµε ότι η Syngenta ε-
ξαγόρασε το 2020 την Valagro, κορυ-
φαία εταιρεία βιοδιεγερτών και σκευ-
ασµάτων ειδικής θρέψης.
H εκδήλωση ξεκίνησε µε τους  Γιώρ-
γο Ποντίκα, President & Managing 
Director της Syngenta Hellas, και Χρή-
στο Σπηλιόπουλο, Managing Director 
της Valagro Hellas Head CIS Countries 
& Balkans, να καλωσορίζουν και να 
δίνουν τον λόγο στην επικεφαλής της 
Syngenta σε Ευρώπη, Αφρική και Μέ-
ση Ανατολή, Alexandra Brand. 
Η Alexandra Brand, Regional Director 
EAME CP, αναφέρθηκε στη συνεργα-
σία των δύο εταιρειών στην Ευρώπη, 
τις συνέργειες ανάµεσα στην κλασική 
προσέγγιση της Φυτοπροστασίας µε τα 
βιολογικά σκευάσµατα, τόσο στα πρω-
τόκολλα συµβατικής παραγωγής όσο 
και στα πρωτόκολλα παραγωγής βιο-
λογικών προϊόντων, στο δρόµο για την 

επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συµ-
φωνίας και την αντιµετώπιση της κλι-
µατικής αλλαγής. 
Ακολούθησε ο Corey Huck, Head Global 
Biologicals, ο οποίος επισήµανε ότι τα 
βιολογικά είναι το βασικό εργαλείο µιας 
βιώσιµης γεωργίας για τη διαχείριση 
της γονιµότητας των εδαφών, για τη 
διαχείριση της ανθεκτικότητας αλλά και 
για την µείωση των υπολειµµάτων στο 
τελικά παραγόµενο προϊόν. Τόνισε ότι 
σε µια αγορά που από 4 δις δολάρια α-
ναµένεται να ανέβει στα 10 δις το 2030, 
η Syngenta µε εξαγορές και στρατη-
γικές συνεργασίες θα είναι ο µεγάλος 
πρωταγωνιστής. 
Στη συνέχεια ο Giuseppe Natale, CEO 
της Valagro παρουσίασε µέσα από την 
εµπειρία ζωής µε τα βιολογικά, την πα-
γκόσµια αγορά, τις προοπτικές της και 
τα µεγάλο βιολογικό αποτύπωµα της 
Valagro σε όλο τον κόσµο και ιδιαίτε-
ρα στην Ευρώπη. 
Ο Γιάννης Αθανασόπουλος, Biologicals 
Head, CP EAME της Syngenta και ο 
Benoit Genot, Global Marketing Head 
της Valagro, παρουσίασαν την Στρα-
τηγική της Syngenta-Valagro και τη φι-
λοδοξία να γίνουν ο ηγέτης αυτής της 
αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο. Παρου-
σίασαν την αγορά και την τµηµατοποί-

ησή της και έδειξαν τους φιλόδοξους 
στόχους που έχουν µέχρι το 2030, τις 
καλλιέργειες στόχους, τα πολλά σκευ-
άσµατα που διαθέτουν και θα αναπτύ-
ξουν καθώς και τον µετασχηµατισµό 
του προγράµµατος έρευνας και ανά-
πτυξης της εταιρίας. Τον λόγο πήραν 
στη συνέχεια ο Κώστας Οικονοµίδης, 
CP Marketing & Technical Head και ο 
Κώστας ∆ηµασής, Market Development 
Manager δείχνοντας τα στοιχεία της α-
γοράς στην χώρα µας και τους οδη-
γούς της αγοράς αυτής τόσο για τα βιο-
προστατευτικά όσο και για τους βιοδι-
εγέρτες. Μίλησαν για την κοινή φιλο-
δοξία της Syngenta Hellas και της Valagro 
Hellas, τους στόχους και τον τρόπο του 
να δουλεύουν µαζί και ξεχωριστά ως 
οντότητες. Kαι οι δυο οµιλητές τόνισαν 
τα κοινά χαρακτηριστικά όπου θα βα-
σιστεί η συνδιανοµή των προϊόντων µε 
το Taegro και το Yield On.
Η εκδήλωση έκλεισε µε τους Γιώργο 
Ποντίκα και Χρήστο Σπηλιόπουλο οι ο-
ποίοι τόνισαν ότι ανάµεσα στις δυο ορ-
γανώσεις, το ερώτηµα είναι το πώς θα 
πρέπει να συνεργαστούµε όλοι µαζί, οι 
συνεργάτες µας, η οργάνωση της Valagro, 
η οργάνωση της Syngenta, για να φέ-
ρουµε τον Έλληνα παραγωγό πρωτα-
γωνιστή την επόµενη µέρα.

Συνέργειες στην κλασική φυτοπροστασία 
και τα βιολογικά σκευάσµατα από Syngenta - Valagro

■■■
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Μετασχηµατισµός 
του προγράµµατος 
έρευνας και ανάπτυξης 
των εταιρειών
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«Ο ψηφιακός και ο «πράσινος» µε-
τασχηµατισµός της γεωργίας, είναι 
το «νέο» που έρχεται και στον εγχώ-
ριο πρωτογενή τοµέα, καθώς απο-
τελεί την εφαρµογή των κανόνων 
που, πλέον, θέτει η πραγµατική οι-
κονοµία, αλλά και οι επίσηµες πολι-
τικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ]
Ακόµη και αν οι διεθνείς εξελίξεις δι-
αφοροποιούν τον προγραµµατισµό, 
όπως έγινε µε τον πόλεµο στην Ου-
κρανία, οι προτεραιότητες µπορεί να 
πάνε λίγο πίσω, να βρεθεί ένας άλ-
λος δρόµος, αλλά δεν θα αλλάξουν. 
Η στόχευση είναι αποφασισµένη, έ-
τσι όπως προδιαγράφεται στα κείµε-
να πολιτικής, τα οποία, ειδικά σε ε-
πίπεδο Ευρώπης, δεν γυρίζουν πί-
σω. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει α-
κόµη, θα το καταλάβουν σύντοµα, 
γιατί η νοµοθεσία προσαρµόζεται µε 
τέτοιους τρόπους, ώστε να οδηγεί 
στην κυκλικότητα της οικονοµίας και 
στο πάντρεµά τους µε την τεχνολο-
γία. Ο καθένας, βέβαια, έχει το δικαί-
ωµα να µην ακολουθήσει, αλλά θα 

έχει τόσο κόστος µια τέτοια επιλογή, 
ώστε όλοι θα συµµορφωθούν». Την 
εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο γεωπό-
νος και στέλεχος του γραφείου στρα-
τηγικών προγραµµάτων της Αµερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής, Ηλίας 
Κάλφας, σε εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση των αποτελεσµάτων του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµα-
τος «Bio Circular», που είχε στόχο 
την ενσωµάτωση εργαλείων ευφυ-
ούς γεωργίας (σ. σ. smart farming) 
και µεταποίησης (σ. σ. smart processing) 
σε ένα ενιαίο σύστηµα διαχείρισης 
της αλυσίδας αξίας µιας καθετοποι-
ηµένης γαλακτοκοµικής µονάδας. 
«Αυτό που µπορούµε να πούµε εί-
ναι ότι αυτή τη στιγµή διανύουµε την 
εποχή της ψηφιακής γεωργίας. 
Είµαστε στη γεωργία της έντασης της 
πληροφορίας, στη γεωργία που εάν 
δεν έχεις τη σωστή πληροφόρηση οι 
αποφάσεις σου δεν µπορεί να είναι 
σωστές ή οι πιο ενδεδειγµένες», α-
νέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κάλφας 
και σηµείωσε πως ένα µεγάλο κοµµά-

Το Green Deal πάει πίσω
αλλά θα επανέλθει δριµύτερο

τι του έργου στηρίχθηκε στη «γεωρ-
γία 4.0» και ένα δεύτερο στην παρα-
γωγής τροφίµων µε θετικές περιβαλ-
λοντικές αποδόσεις. Για να υποστη-
ρίξει την επιχειρηµατολογία του πε-
ρί έναρξης της εποχής του ψηφια-
κού µετασχηµατισµού της γεωργί-
ας, ο οµιλητής υπενθύµισε πως ήδη 
το «Green Deal» είναι επίσηµη πολι-
τική της Ε.Ε. και µάλιστα έχει πάρα 
πολύ σηµαντικούς και δύσκολους 
στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευ-
χθούν σε πάρα πολύ µικρά χρονικά 
διαστήµατα και σίγουρα θα µας απα-
σχολήσει στο µέλλον. 
Ταυτόχρονα, στους αντικειµενικούς 
σκοπούς της νέας ΚΑΠ ξεχωρίζουν, 
µεταξύ άλλων, οι αναφορές για την 
ανάγκη να υπάρχει αποδεδειγµέ-
νη φροντίδα για το περιβάλλον, µέ-
σα από την επίτευξη συγκεκριµέ-
νων στόχων, ο οποίοι εάν δεν πιά-
νονται θα έχουν αρνητικές συνέ-
πειες στις χρηµατοδοτήσεις, ενώ 
µεγάλο βάρος δίδεται και στη γνώ-
ση και την καινοτοµία. 

■■■
ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Χωρίς τη σωστή 
πληροφόρηση οι αποφάσεις 
στο χωράφι δεν µπορεί 
να είναι σωστές ή οι πιο 
ενδεδειγµένες

Πιστοποιήσεις 
για ράφι

Eπίσηµη πολιτική της Ε.Ε. είναι 
και η πρωτοβουλία «farm to 
fork» (από το χωράφι στο πιάτο), 
τα προγράµµατα που θα τρέ-
ξουν λίγο ή πολύ θα έχουν να 
κάνουν µε το κλίµα, το περιβάλ-
λον και την τεχνολογία, ενώ 
όπως ανέφερε ο οµιλητής στο 
κοντινό χρονικό ορίζοντα, για να 
µπορεί κανείς να προµηθεύσει 
µια αλυσίδα σούπερ µάρκετ, θα 
πρέπει εκτός από τις άλλες 
πιστοποιήσεις για την υγιεινή και 
ασφάλεια να έχει και για το 
χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα των προϊόντων του, γιατί 
αυτό ζητούν οι καταναλωτές. 
Υπό το πρίσµα αυτό, ο κ. Κάλφας 
σηµείωσε ότι «εδώ καίριο ρόλο 
καλούνται να παίξουν οι παίχτες 
της πραγµατικής οικονοµίας». 
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Μια νέα αφετηρία στην προσπάθεια 
διάσωσης των τοπικών και γηγενών 
αγροτικών ποικιλιών της χώρας µας 
ανοίγει η εγγραφή τους στο Εθνικό Ευ-
ρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νοµιάς της Ελλάδας. Η αναγνώριση 
τους από ένα σηµαντικό θεσµό του Ο-
ΗΕ δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάδει-
ξης τους όχι σαν κειµήλια αλλά ως πο-
λυδύναµων και ενεργών προϊόντων 
στο εγχώριο αλλά και διεθνές διατρο-
φικό στερέωµα. Εξάλλου, οι σηµερι-
νές προκλήσεις της κλιµατικής αλλα-
γής, της επισιτιστικής ασφάλειας αλ-
λά και οι απαιτήσεις για προϊόντα µε 
ταυτότητα δίνουν νέο ρόλο στην αξι-
οποίηση των τοπικών ποικιλιών και 
γηγενών ειδών που παρότι είναι χι-
λιάδες, παραµένουν άγνωστες ή χά-
νονται στο πέρασµα του χρόνου.
Πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας για 
την εγγραφή του στοιχείου «Τοπικές 
και γηγενείς γεωργικές ποικιλίες: γνώ-
σεις και πρακτικές» στο Εθνικό Ευ-
ρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νοµιάς της Ελλάδας το Γεωπονικό Πα-

νεπιστήµιο Αθηνών ανέλαβε πρωτο-
βουλία, σε συνεργασία µε την Τράπε-
ζα ∆ιατήρησης Γενετικού Υλικού του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού-
∆ΗΜΗΤΡΑ.
Οι τοπικές και γηγενείς γεωργικές ποι-
κιλίες αποτελούν ένα σηµαντικό στοι-
χείο των κατοίκων του αγροτικού χώ-
ρου, αλλά και της µνήµης και της γα-
στρονοµικής εµπειρίας του αστικού 
χώρου. Είναι αυτές οι ποικιλίες που 
συν-δηµιούργησε ο αγρότης µαζί µε 
τη φύση του κάθε τόπου στο βάθος 
των αιώνων και συνεισέφερε στη βι-
οποικιλότητά τους µε τις επιλογές του 
και την εφεύρεση καλλιεργητικών τε-
χνικών. Συναντώνται σε πολλά γεωρ-
γικά είδη όπως για παράδειγµα τα ρό-
δια Ερµιόνης, τα φασόλια Πρεσπών, 
τα σύκα Ταξιάρχη Ευβοίας, το σιτάρι 
Καπλουτζάς, οι εκλεκτές ελληνικές 
ποικιλίες αµπέλου, η φακή Εγκλου-
βής Λευκάδας, οι ελαιοποιήσιµες και 
επιτραπέζιες ελιές, οι φάβες Φενεού 
και Σαντορίνης, η κορινθιακή σταφί-
δα, το κατσούνι Αµοργού.

Σιτάρι Καπλουτζάς,
φασόλια Πρεσπών 
και φάβα Φενεού 
εθνικό κεφάλαιο

Βελτιωµένες ελληνικές ποικιλίες 
ντοµάτας µέσω του ntomatomics

Ό,τι καλύτερο γενετικά 
εµπεριέχουν ελληνικές 
παραδοσιακές ποικιλίες 
ντοµάτας θα αξιοποιηθεί µέσω 
του ερευνητικού πρότζεκτ 
«ΝΤΟΜΑΤΟΜICS» για την 
παραγωγή υβριδίων µε ακόµη 
πιο βελτιωµένα χαρακτηριστικά 
τόσο σε επίπεδο ποιότητας 
αλλά και αντοχής σε ασθένειες. 
Το έργο, που τρέχει από τον 
Σεπτέµβριο 2020 µε διάρκεια 

30 µήνες, ερευνητική 
κοινοπραξία µε συντονιστή 
φορέα το Τµήµα Γενετικής & 
Βιοτεχνολογίας 
Οπωροκηπευτικών-ΜΑΙΧ, 
στοχεύει στο χαρακτηρισµό και 
αξιοποίηση των ελληνικών 
παραδοσιακών ποικιλιών µε 
κεντρικό στόχο την παραγωγή 
ελληνικών ποικιλιών είτε µε τη 
µορφή υβριδίου είτε καθαρής 
σειράς.
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Στο ευαίσθητο περιβάλλον του σήµε-
ρα και µε την απειλή µιας επισιτιστι-
κής κρίσης να µην βρίσκεται καθόλου 
µακριά σε παγκόσµιο επίπεδο, η φυ-
τοπροστασία καλείται να διασφαλίσει 
τα απαραίτητα τρόφιµα σε πλήρη ε-
πάρκεια και τιµές προσιτές για τον µέ-
σο καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα ο-
φείλει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 
περί ασφάλειας τροφίµων και προστα-
σίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε 
τη γενική διευθύντρια του Ελληνικού 
Συνδέσµου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). 

Οι αναλυτές των αγορών αγρο-
τικών εµπορευµάτων επανα-

λαµβάνουν ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια για κακές σοδειές. 
Πώς συµβάλλει η φυτοπροστα-
σία όσο τα καιρικά δεδοµένα 
καθιστούν όλο και πιο περίπλο-
κη την αγροτική παραγωγή. 
Η σύγχρονη φυτοπροστασία λαµβά-
νει σε µεγάλο βαθµό υπόψη της τα 
καιρικά δεδοµένα εξαιτίας της ανά-
πτυξης ψηφιακών µοντέλων πρόβλε-
ψης και έγκαιρης επέµβασης όταν αυ-
τό είναι αναγκαίο. Επιπλέον τόσο τα 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα όσο και ο σύγχρονος εξοπλισµός 
εφαρµογής τους, διασφαλίζουν την 
καλύτερη αποτελεσµατικότητα µε τη 
χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων εισ-
ροών. Είναι απαραίτητο να διατηρη-
θούν τα εργαλεία µε τα οποία οι αγρό-
τες µας προστατεύουν τις καλλιέρ-
γειές τους από εχθρούς, ασθένειες και 
ζιζάνια και διασφαλίζουν υψηλές και 
ποιοτικές αποδόσεις για την κάλυψη 
των παγκόσµιων αναγκών σε τρόφι-

µα καθώς και το αγροτικό είσοδηµα.

Φαίνεται πως αναβάλλεται 
συνεχώς η εφαρµογή της Πρά-
σινης Συµφωνίας στο 
πεδίο της φυτοπρο-
στασίας. Αξιοποι-
είται µε κάποιον 
τρόπο αυτός ο χρό-
νος για µια καλύ-
τερη προετοιµασία 
για τις νέες συνθή-
κες που σχεδιάζουν οι 
Βρυξέλλες; 

Η Πράσινη Συµφωνία καθώς και η 
Στρατηγική από το Αγρόκτηµα στο Πιά-
το (Farm to Fork) δεν αποτελούν νο-
µικά δεσµευτικά κείµενα, προκειµέ-

νου να υλοποιηθούν απαιτεί-
ται η ύπαρξη ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας. Αυτή ανα-
κοινώθηκε τον Ιούνιο 
του 2022 µε µικρή κα-
θυστέρηση από την α-

ναµενόµενη και είναι έ-
να σχέδιο Κανονισµού που 

βρίσκεται σε διαβούλευση τό-
σο από το Συµβούλιο Υπουργών όσο 

και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Αναµένεται να ολοκληρωθεί στα επό-
µενα δύο µε τρία χρόνια και να θέσει 
στόχους έως το 2030 σε ό,τι αφορά 
στη φυτοπροστασία. Το διάστηµα που 
µεσολαβεί µέχρι την ολοκλήρωση της 
νοµοθεσίας σύµφωνα µε τις διοικητι-
κές διαδικασίες δίνει σίγουρα χρόνο 
για µια καλύτερη προετοιµασία, επει-
δή ωστόσο οι τελικές απαιτήσεις είναι 
αποτέλεσµα της συνεχούς διαβούλευ-
σης των φορέων αναµένεται να υπάρ-
ξουν ζητήµατα που θα παραµείνουν 
σε εκκρεµότητα. Η Πράσινη Συµφω-

νία σε µεγάλο βαθµό στηρίζεται σε δύο 
άξονες α) στην ανάπτυξη και ενσωµά-
τωση των λεγόµενων βιολογικής προ-
έλευσης προϊόντων (βιοπροστατευτι-
κών) και β) στην ανάπτυξη και ενσω-
µάτωση της ψηφιακής Γεωργίας και 
της Γεωργίας Ακριβείας. Και στους δύο 
άξονες έχουν γίνει πολλά και σηµα-
ντικά βήµατα τα τελευταία χρόνια σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 
και Ελλάδας, ωστόσο είναι αµφίβολο 
το κατά πόσο θα είµαστε έτοιµοι σαν 
Ευρώπη συνολικά γι’ αυτή τη µετάβα-
ση χωρίς απώλειες. 
Είναι σαφές ότι απαιτείται µια επίσπευ-
ση και απλοποίηση των διαδικασιών 
έγκρισης των βιοπροστατευτικών κα-
θώς και η εξασφάλιση των απαραί-
τητων χρηµατοδοτικών εργαλείων 
σχετικά µε τη γεωργία ακριβείας. Τέ-
λος και για τις δύο περιπτώσεις απαι-
τείται χρόνος για την ενσωµάτωσή 
τους στη γεωργική παραγωγή και τη 
φυτοπροστασία.

Εγκρίσεις σε βιοπροστατευτικά και εργαλεία 
χρηµατοδότησης, οι προτεραιότητες

■■■
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Ανάπτυξη ψηφιακών 
µοντέλων πρόβλεψης και 
έγκαιρης επέµβασης

■■■
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Είναι αµφίβολο κατά πόσο 
θα είµαστε έτοιµοι σαν 
Ευρώπη για τη µετάβαση

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ
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Στην Ελλάδα, η EuroChem Ελλάς, 
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρό-
λο µε ένα εξαιρετικά γεµάτο πορ-
τοφόλι προϊόντων, το οποίο περι-
λαµβάνει από τις παραδοσιακά πο-
λύτιµες λύσεις στη φαρέτρα του 
παραγωγού, ENTEC®, UTEC®, 
Nitrophoska®, StimulUS, έως τα 
υδατοδιαλυτά λιπάσµατα Aqualis® 
(NPK & πρώτες ύλες) και τα απλά 
NP & NPK λιπάσµατα. Ιδιαίτερη 
έµφαση πρέπει να δοθεί και στο 
γεγονός ότι µεγάλο µέρος της γκά-
µας των σύνθετων λιπασµάτων 
της EuroChem έχουν ως βάση το 
θειϊκό κάλιο. 

Τα πλεονεκτήµατα των 
λιπασµάτων µε θειϊκό 
κάλιο
Τα πλεονεκτήµατα των σύνθετων 
λιπασµάτων µε βάση το θειϊκό κά-
λιο εντοπίζονται σε τρία κυρίως ε-
πίπεδα: Το πρώτο είναι ότι υπάρ-
χουν πολλές καλλιέργειες που εί-
ναι ευαίσθητες στο χλώριο. Είναι 
καλλιέργειες πολύ δηµοφιλείς στην 
Ελλάδα όπως αυτές της πατάτας, 
του κρεµµυδιού, των εσπεριδοει-
δών, του αµπελιού κ.ά. Τα λιπάσµα-
τα που περιέχουν χλώριο µειώνουν 
την παραγωγή των ευαίσθητων καλ-
λιεργειών και κατά συνέπεια το ει-
σόδηµα του παραγωγού. Το δεύ-
τερο είναι η συµβολή των χλωρι-
ούχων λιπασµάτων στην αλάτωση 
των εδαφών. Το χλωριούχο κάλιο 
έχει υψηλό δείκτη αλατότητας και 
δεν συνίσταται σε περιοχές µε χα-

µηλές βροχοπτώσεις όπως είναι 
για παράδειγµα η Νότια Ελλάδα. Η 
αλάτωση µπορεί να υποβαθµίσει 
ένα έδαφος στο σύνολό του και να 
το κάνει ακόµα και ακατάλληλο για 
καλλιέργεια. Είναι άλλωστε ένας α-
πό τους σοβαρότερους λόγους της 
ερήµωσης των εδαφών και ειδικά 
σε περιοχές µε ξηροθερµικό κλί-
µα και χαµηλή ποιότητα νερών άρ-
δευσης ο κίνδυνος µεγιστοποιεί-
ται. Το τρίτο είναι η περιεκτικότητα 
των λιπασµάτων µε θειϊκό κάλιο σε 
θείο, ένα στοιχείο που τα φυτά το 
απαιτούν σε µεγάλες ποσότητες και 
είναι υπεύθυνο για βασικές λειτουρ-
γίες του φυτού. Η EuroChem λοι-
πόν µέσω της ευρείας γκάµας προ-
ϊόντων της, µπορεί να προσφέρει 
ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης για 
όλες τις καλλιέργειες.
Παρ’ ότι η γκάµα των προϊόντων 
µας µπορεί να υποστηρίξει κάθε 
καλλιέργεια παγκοσµίως, δε στα-
µατάµε εδώ. Συνεχίζουµε να επεν-
δύουµε στην έρευνα και ανάπτυ-
ξη, µε απώτερο στόχο την παρα-
γωγή καινοτόµων λιπασµάτων τα 
οποία να έχουν παράλληλα το ελά-
χιστο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 
Στην κατεύθυνση αυτή δηµιουργή-
θηκε από το τεχνικό τµήµα της ε-
ταιρείας ο νέος παρεµποδιστής ου-
ρεάσης UTEC® Liquid Plus, ο οποί-
ος περιέχεται στα UTEC®40 & UTEC®46 
και πέρα από τα πολλαπλά οφέλη 
που προσφέρει στον παραγωγό, 
περιέχει φιλικούς προς το περιβάλ-
λον διαλύτες. 

Digital Marketing
Τέλος, δεδοµένου ότι η παρουσία 
στα κοινωνικά δίκτυα εκτός από το 
προσωπικό επίπεδο, έχει γίνει στις 
µέρες µας αναπόσπαστο κοµµάτι 
της στρατηγικής των µεγάλων ε-
ταιρειών, η EuroChem Ελλάς έχει 
εστιάσει τα τελευταία χρόνια στο 
κοµµάτι του Digital Marketing, αρ-
χικά δηµιουργώντας µία σύγχρο-
νη, εύχρηστη ιστοσελίδα αλλά και 
ένα λογαριασµό στο Facebook, θέ-
λοντας να ενισχύσει την επικοινω-
νία µε το δίκτυο συνεργατών της, 
ενώ ταυτόχρονα να δώσει τη δυ-
νατότητα στον παραγωγό να ενη-
µερωθεί απευθείας για τα προϊό-
ντα που αφορούν την καλλιέργειά 
του και όχι µόνο.

Πλήρεις λύσεις για 
όλες τις καλλιέργειες

EUROCHEM ΕΛΛΑΣ

Στο top50 
της παγκόσµιας 
χηµικής 
βιοµηχανίας
Έπειτα από 21 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). 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 26.000 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 µας. 
Οδηγούµενοι από την 
αποστολή µας για 
υψηλότερη ποιότητα ζωής 
στον ραγδαία 
αναπτυσσόµενο πληθυσµό 
του πλανήτη, θέλουµε να 
γίνουµε οι ασφαλέστεροι, 
ποιοτικότεροι και ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη εταιρεία 
λιπασµάτων στον κόσµο.

Αίθουσα
Ι. Βελλίδης

Stand
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Επισκεφθείτε τη νέα µας ιστοσελίδα!
∆ιαθέσιµη σε όλες τις πλατφόρµες
www.eurochemgreece.gr

Ακολουθήστε µας στο Facebook
facebook.com/eurochemgreece
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Οι διαταραχές των τελευταίων ε-
τών µας έχουν δείξει πόσο εύθραυ-
στο µπορεί να είναι το σύστηµα πα-
ραγωγής τροφίµων και τονίζουν 
την επείγουσα ανάγκη για αύξηση 
της ανθεκτικότητάς του. 
Ο τρόπος που παράγουµε την τρο-
φή µας πρέπει να αλλάξει. Ένα πιο 
ανθεκτικό σύστηµα παραγωγής 
τροφίµων αποτελεί βασικό µέρος 
της λύσης στις αλληλένδετες προ-
κλήσεις της ζηµιάς στη βιοποικιλό-
τητα, της κλιµατικής αλλαγής και 
της ανθρώπινης υγείας.
Ως η µόνη παγκόσµια εταιρεία θρέ-
ψης των καλλιεργειών, µε περισσό-
τερα από 100 χρόνια αγρονοµικής 
γνώσης, η Yara κατέχει µοναδική θέ-
ση και ευθύνη να οδηγήσει την αλ-
λαγή µέσω θετικών λύσεων που 
µπορούν να αντιµετωπίσουν την κρί-
ση του κλίµατος και της φύσης µα-
κροπρόθεσµα, και να αντιµετωπί-
σουν την άµεση επισιτιστική κρίση, 
ως η φωνή των αγροτών και των 
πιο ευάλωτων.
Υπό το πρίσµα της τρέχουσας κρί-
σης και για να συνεχίσουµε να εκ-
πληρώνουµε την αποστολή της Yara 
-να θρέψει υπεύθυνα τον παγκό-
σµιο πληθυσµό και να προστατεύ-
ει τον πλανήτη- θα αναπτύξουµε έ-
να µέλλον θετικό για τη φύση. 
Με τη νέα φιλοδοξία µας, θα επιδι-
ώξουµε να κλιµακώσουµε την α-
νταλλαγή γνώσεων της Yara για να 

δηµιουργήσουµε µετρήσιµο, θετι-
κό παγκόσµιο αντίκτυπο, να βοη-
θήσουµε στην παραγωγή τροφής 
για τον παγκόσµιο πληθυσµό και 
να συµβάλουµε σε ένα υπεύθυνο 
σύστηµα τροφίµων µέσω δράσε-

ων που θα προστατεύουν τη φύση, 
θα µειώνουν τις εκποµπές ρύπων και 
θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. 

Σχετικά µε τη Yara
H Yara αναπτύσσει την γνώση για να 
συµβάλλει στην θρέψη του παγκό-
σµιου πληθυσµού και στην προστα-
σία του πλανήτη. Υποστηρίζοντας το 
όραµά µας για έναν κόσµο χωρίς πεί-
να και την προστασία του πλανήτη, 
ακολουθούµε µια στρατηγική βιώ-
σιµης ανάπτυξης, προωθώντας πε-
ριβαλλοντικά φιλικές λύσεις θρέψης 
και λύσεις ενέργειας µηδενικών εκ-
ποµπών. Η φιλοδοξία της Yara εστι-
άζει στην παραγωγή τροφής µε θε-

τικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, 
που δηµιουργεί αξία για τους κατα-
ναλωτές, τους συνεργάτες και την 
κοινωνία ευρύτερα, και προσφέρει 
µια πιο βιώσιµη αλυσίδα για την πα-
ραγωγή τροφίµων. 
Για να επιτύχουµε τη φιλοδοξία µας, 
έχουµε αναλάβει πρωτοβουλία α-
ναπτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία για 
τη γεωργία ακριβείας και συνεργα-
ζόµαστε στενά µε εταίρους σε όλη 
την αλυσίδα παραγωγής τροφίµων 
για τη βελτίωση της αποτελεσµατι-
κότητας και της βιωσιµότητας της 
παραγωγής τροφίµων. 
Μέσω της εστίασής µας στην παρα-
γωγή καθαρής αµµωνίας, στοχεύου-
µε να επιτρέψουµε την οικονοµία του 
υδρογόνου, οδηγώντας σε µια πρά-
σινη µετάβαση για τη ναυτιλία, την πα-
ραγωγή λιπασµάτων και άλλους ενερ-
γοβόρους τοµείς της βιοµηχανίας.
Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να λύ-
σει το τότε αναδυόµενο επισιτιστι-
κό πρόβληµα της Ευρώπης. Η Yara 
έχει καθιερωθεί ως η µοναδική πα-
γκόσµια εταιρεία θρέψης των καλ-
λιεργειών. Λειτουργούµε µε ένα ο-
λοκληρωµένο επιχειρηµατικό µο-
ντέλο µε περίπου 17.000 υπαλλή-
λους και παρουσία σε περισσότε-
ρες από 60 χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες ε-
πισκεφθείτε το www.yara.gr και α-
κολουθήστε τη σελίδα µας στο 
Facebook Yara Ελλάς.

Η φιλοδοξία της Yara

76-105_eisroes_n.indd   96 12/10/2022   00:37



ΕΦΟ∆ΙΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ // 97

Πρώτη φορά στρεµµατικές ενισχύ-
σεις για την αγορά και χρήση λιπα-
σµάτων και προϊόντων θρέψης νέ-
ας γενιάς, έρχεται να εισάγει η νέα 
ΚΑΠ στα πλαίσια των άµεσων ενι-
σχύσεων των Ελλήνων αγροτών. 
Πρόκειται συγκεκριµένα για επιµέ-
ρους δράσεις του καθεστώτος «Ε-
νίσχυση παραγωγών για την εφαρ-
µογή µεθόδων γεωργίας ακριβεί-
ας µε τη χρήση του εργαλείου/ε-
φαρµογής διαχείρισης εισροών και 
παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραµέτρων», που θα εφαρµοστεί 
στα πλαίσια του νέου πρασινίσµα-
τος. Σύµφωνα λοιπόν µε το στρα-
τηγικό σχέδιο, οι σχετικές ενισχύ-
σεις έχουν ως εξής:
■ Χρήση λιπασµάτων βραδείας α-
ποδέσµευσης σε αροτραίες καλ-
λιέργειες 4,5 ευρώ/στρέµµα και 
στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 
ευρώ/στρέµµα.
■ Χρήση λιπασµάτων µε παρεµπο-
διστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 
ευρώ/στρέµµα και στα κηπευτικά 
και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα.
■ Για χρήση προϊόντων µε βιο-
διεγέρτες σε αροτραίες καλλιέρ-
γειες 3 ευρώ/στρέµµα και στα 
κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευ-
ρώ/στρέµµα.
Τα χρήµατα αυτά θα δίνονται ως 
«συνοδευτικό» πριµ καθώς οι α-
γρότες θα πρέπει να χρησιµοποι-

ούν ειδική ψηφιακή εφαρµογή ό-
που θα καταγράφονται οι ενέργειές 
τους και τα αποτελέσµατα αυτών. 
Φυσικά θα υπάρχει και έλεγχος α-
πό τις αρµόδιες αρχές. Το πώς τώ-

ρα θα γίνεται η δήλωση για την ε-
πιδότηση. Απλά µέσω του ΟΣ∆Ε ό-
πως γίνεται για όλες τις άµεσες ε-
νισχύσεις. Ο παραγωγός θα κλικά-
ρει τις δράσεις που έκανε ώστε να 
διεκδικήσει την αντίστοιχη ενίσχυ-
ση. Οι αρµόδιες αρχές υπολογίζουν 
περί τα 175.000 στρµ. να ενταχθούν 
σε πρώτη φάση στα πλαίσια της συ-
γκεκριµένης δράσης.

Προϋπόθεση η αξιοποίηση
ειδικής εφαρµογής κινητού
Όλες οι ενέργειες που θα κάνουν 
οι αγρότες στα πλαίσια της νέας αυ-
τής δράσης του πρασινίσµατος, θα 
πρέπει να καταγράφονται σε ηλε-

κτρονική εφαρµογή. Οι παραγωγοί 
θα ενισχύονται για την αγορά άδειας 
χρήσης ηλεκτρονικής εφαρµογής 
η οποία θα πρέπει να περιλαµβά-
νει µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
1) Πληροφορίες για τις γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ 
και του ΟΣ∆Ε.
2) Πληροφορίες από τη δειγµατο-
ληψία του εδάφους, σε κατάλληλη 
χωρική και χρονική κλίµακα.
3) Πληροφορίες για τις πρακτικές 
διαχείρισης, την ιστορία των καλ-
λιεργειών και τους στόχους από-
δοσης. Αυτές υποχρεωτικά θα πε-
ριλαµβάνουν στοιχεία για:
■ καλλιεργητικές εργασίες
■ εφαρµογή θρεπτικών (ηµερο-
µηνία και ώρα, τύπο, µέθοδο ε-
φαρµογής, ποσότητα, στάδιο της 
καλλιέργειας),
■ εφαρµογή φυτοπροστατευτι-
κών (δραστική ουσία και εµπορι-
κό όνοµα, µέθοδο, ποσότητα, αι-
τιολόγηση της εφαρµογής, καιρι-
κές συνθήκες),
■ εφαρµογή αρδεύσεων (ηµερο-
µηνία και ώρα, µέθοδο εφαρµο-
γής, ποσότητα),
■ ενδείξεις όσον αφορά τα νόµι-
µα όρια και τις απαιτήσεις σχετι-
κά µε τη διαχείριση των θρεπτι-
κών συστατικών, φυτοπροστα-
τευτικών, και ύδατος σε γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις.

ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ
ΑΠΟ∆ΕΣMΕΥΣΗΣ

MΕ
ΠΑΡΕMΠΟ∆ΙΣΤΕΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
& ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ

4

6

0,4 3

60,6

Άµεση ενίσχυση για ειδική θρέψη

■■■
ΕΩΣ 6 ΕΥΡΩ
Για τη χρήση 
βιοδιεγερτών 6 ευρώ 
στρεµµατική ενίσχυση
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TEOFERT για ειδικές λύσεις θρέψης
Η TEOFERT Α.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία του Οµί-
λου Επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφανόπου-
λου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο διεθνή χώ-
ρο των πρώτων υλών και λιπασµάτων από τη δε-
καετία του 1960.  H ΤΕΟFERT είναι η µοναδική 
ελληνική εταιρεία, η οποία έχει κατορθώσει και 

διαθέτει τόσες πολλές και εξειδικευµένες τεχνο-
λογίες στο χώρο των λιπασµάτων. 
Οι αποκλειστικές συνεργασίες που συνάπτει µε 
τους κορυφαίους και τεχνολογικά προηγµένους 
οίκους του εξωτερικού στον τοµέα της λίπανσης 
και θρέψης των φυτών οδηγούν στη µεταφορά τε-

χνογνωσίας στην Ελλάδα και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, προσαρµοσµένων απόλυτα στις ελλη-
νικές απαιτήσεις. Συγκεκριµένα λοιπόν, διαθέτει 
επτά καινοτόµες τεχνολογίες που εφαρµόζονται 
στα κοκκώδη και υγρά λιπάσµατα της που παρά-
γει στις εγκαταστάσεις της στην Στυλίδα. 

ΑLZON neo-N: Είναι η πρώτη 
τεχνολογία σταθεροποίησης στον 
κόσµο που περιέχει διπλή 
παρεµπόδιση µέσα στον ίδιο κόκκο 
(παρεµπόδιση νιτροποίησης και 
παρεµπόδιση ουρεάσης) για την 
απόλυτη αξιοποίηση και προστασία 
του αζώτου, ανεξαρτήτων καιρικών 
και εδαφολογικών συνθηκών. 
Οδηγεί σε µέγιστες αποδόσεις. 

PIAMAX: Η πιο προηγµένη και απο-
τελεσµατική διπλή παρεµπόδιση νιτρο-
ποίησης µε δύο ξεχωριστούς παρε-
µποδιστές νιτροποίησης τελευταίας 
γενιάς της γερµανικής εταιρείας SKW-
Piesteritz. Η τεχνολογία αυτή προσφέ-
ρει στα λιπάσµατα που την περιέχουν 
µηδαµινές απώλειες αζώτου από το 
έδαφος λόγω έκπλυσης νιτρικών, λιγό-
τερη εργασία και αυξηµένη παραγωγή. 

PIAZUR: Η πιο σταθερή και απο-
τελεσµατική παρεµπόδιση ουρεά-
σης παγκοσµίως. Περιέχει το µονα-
δικό διαφορετικό παρεµποδιστή 
ουρεάσης 2ΝΡΤ ((2- νιτροφαίνυλό)
φωσφορικό τριαµίδιο) που µπορεί 
να βρει κανείς στην αγορά. Ο παρε-
µποδιστής oυρεάσης 2-ΝΡΤ είναι 
παγκόσµια καινοτοµία της γερµανι-
κής εταιρείας SKW-Piesteritz για 
µηδαµινές απώλειες αζώτου προς 
την ατµόσφαιρα υπό τη µορφή της 
αµµωνίας. Θεωρείται ενισχυτής 
πρωτεΐνης καθώς οδηγεί σε σηµα-
ντική αύξηση της % περιεκτικότη-
τας σε πρωτεΐνη στους καρπούς. 

AVAIL N: Η τεχνολογία αυτή περι-
έχει ένα οργανικό πατενταρισµένο 
συµπολυµερές, το οποίο χάρις την 
υψηλή ΙΑΚ που διαθέτει αφήνει δι-
αθέσιµες όλες τις µορφές αζώτου για 
τα φυτά, καθόλη τη διάρκεια της καλ-
λιέργειας, µε αποτέλεσµα να είναι ι-
κανά να απορροφήσουν την µέγιστη 
συγκέντρωση αζώτου. Η αγρονοµι-
κή αυτή αποτελεσµατικότητα των λι-
πασµάτων AVAIL N, σε σύγκριση µε 
ανταγωνιστικά λιπάσµατα, έχει πι-
στοποιηθεί από το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών µέσα από πολυά-
ριθµα πειράµατα αγρού.   

ELECTRON: Η τεχνολογία αυτή πε-
ριέχει ιχνοστοιχεία, τα οποία επικα-
λύπτουν 100% κάθε κόκκο λιπά-
σµατος και οδηγούν σε µία οµοιό-
µορφη κατανοµή µέσα στο χωρά-
φι. Με αυτόν τον τρόπο, τα ιχνοστοι-
χεία εξασφαλίζουν πολλά περισσό-
τερα σηµεία επαφής µε τις ρίζες των 
φυτών, µε αποτέλεσµα να πολλα-
πλασιάζεται η απορρόφηση τους α-
πό αυτά και τελικά να µεγιστοποι-
είται η απόδοση τους. 

AVAIL P: Τα λιπάσµατα τεχνολο-
γίας AVAIL P περιορίζουν αποτε-
λεσµατικά τη δέσµευση του Φω-
σφόρου στο έδαφος, αφήνοντας 
τον αξιοποιήσιµο και διαθέσιµο για 
τα φυτά, καθόλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας. Περιέχει ένα οργα-
νικό συµπολυµερές το οποίο δη-
µιουργεί µία αρνητικά φορτισµένη 
ασπίδα στο µικρο- περιβάλλον γύ-
ρω από το κόκκο των φωσφορι-
κών λιπασµάτων. 

STIM UP: Τεχνολογία οµοιόµορφης 
επικάλυψης κάθε κόκκου µε χουµι-
κά και φουλβικά υψηλής συγκέντρω-
σης, που οδηγεί σε δυνατό ριζικό σύ-
στηµα και γρήγορο ξεκίνηµα της καλ-
λιέργειας.
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Η Φυτοθρεπτική, µέλος του οµίλου 
PhytoGroup, είναι µια οικογενειακή 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1989 
και δραστηριοποιείται στην ελληνι-
κή και διεθνή γεωργική αγορά. 

Πάνω από τρεις δεκαετίες 
συνεχούς εξέλιξης
Με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας 
στον χώρο της θρέψης και τρία ιδι-
όκτητα εργοστάσια παραγωγής λι-
πασµάτων, αποτελεί πλέον βασικό 
παράγοντα εφοδιασµού εξειδικευ-
µένων προϊόντων υψηλής ποιότη-
τας, που ενσωµατώνουν νεωτερι-
σµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία 
και η γνώση του ανθρώπινου δυνα-
µικού της, σε συνδυασµό µε τα και-
νοτόµα προϊόντα που διαθέτει και τις 
στενές σχέσεις εµπιστοσύνης που έ-
χει αναπτύξει µε τους πελάτες της, 
έχουν κατατάξει τη Φυτοθρεπτική 
ανάµεσα στις µεγαλύτερες ελληνι-
κές εταιρείες του κλάδου.

Εξωστρέφεια µε παρουσία 
σε τουλάχιστον 20 χώρες
Από το 1996, η Φυτοθρεπτική µε 
ένα πλήρως οργανωµένο Τµήµα, 
πέρα από τη δραστηριοποίησή της 
στην ελληνική αγορά, αναπτύσσε-
ται δυναµικά και µε ιδιαίτερη επι-
τυχία στον τοµέα των εξαγωγών 
µε παρουσία σε τουλάχιστον 20 
χώρες. Σήµερα, η εταιρεία διατη-
ρεί συνεχή εξαγωγική δραστηρι-
ότητα σε Βαλκάνια, Ευρώπη, Βό-
ρεια Αφρική και χώρες της Μέσης 
Ανατολής. Η προσέγγιση των α-
γορών του εξωτερικού γίνεται µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στρατη-
γική προοπτική.

Ολοκληρωµένες λύσεις 
για κάθε καλλιέργεια
Η Φυτοθρεπτική αναζητά συστηµα-
τικά νέες τεχνολογίες και καινοτο-
µίες, ενώ παράλληλα εµπλουτίζει 
συνεχώς τον κατάλογό της µε νέα 
προϊόντα. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο 
που αποτελεί την πρώτη ελληνική 
εταιρεία του κλάδου η οποία συν-
δέθηκε µε πρωτογενή έρευνα σε 
Ελληνικό Πανεπιστήµιο και συνεχί-
ζει αδιάκοπα τρεις δεκαετίες µετά. 

Στόχος της είναι να παρέχει ολοκλη-
ρωµένες λύσεις για κάθε καλλιέρ-
γεια, καθώς και αποτελεσµατικές 
απαντήσεις στα προβλήµατα της σύγ-
χρονης γεωργίας. Η εταιρεία επεν-
δύει στην πολύπλευρη επαφή µε την 
παραγωγική αγροτική δραστηριό-
τητα που αφορά τόσο τον Έλληνα 
παραγωγό και τον γεωπόνο τεχνι-
κό σύµβουλο, όσο και την ακαδη-
µαϊκή ερευνητική δραστηριότητα. 
Για την εταιρεία, η εµπορική σχέση 
µε τους χρήστες των προϊόντων της 

είναι απλά η αρχή για µια βαθύτε-
ρη σχέση συνεργασίας µε συνεχή 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
Η φιλοσοφία της εταιρείας Φυτο-
θρεπτική για πρωτοποριακές και 
καινοτόµες λύσεις στα ζητήµατα θρέ-
ψης των καλλιεργειών, είναι προ-
σανατολισµένη στη σύνδεση έρευ-
νας-παραγωγής. Η κατεύθυνση αυ-
τή αποτελεί µονόδροµο για χώρες 
όπως η Ελλάδα, όπου ο πρωτογε-
νής τοµέας είναι και ο βασικός πυ-
λώνας ανάπτυξης της οικονοµίας.

Μέσα από την αξία της θρέψης
Η Φυτοθρεπτική, ατενίζει το µέλλον 
µε αισιοδοξία, έχει εµπιστοσύνη στο 
δυναµικό της, στην ελληνική γεωρ-
γία και στους συνεργάτες της, και βρί-
σκεται πάντα στο πλευρό των παρα-
γωγών, απαντώντας στις προκλήσεις 
µέσα από την... αξία της θρέψης.

Καινοτοµία, η απάντηση στη σύγχρονη γεωργία
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Ασπρόπυργος Αττικής 
Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των κεντρικών δοµών της εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή µονάδα υδατοδιαλυτών 
λιπασµάτων, µε 4 γραµµές παραγωγής, δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως 
και παράλληλη στέγαση της διοίκησης της εταιρείας σε νέα γραφεία.

Ισθµός Κορίνθου
Το επόµενο επενδυτικό βήµα που είχε θέσει η εταιρεία Φυτοθρεπτική, µε 
στόχο την ολοκλήρωσή του έως το τέλος του 2019 ολοκληρώθηκε και 
αφορά στην κτιριακή επέκταση στις εγκαταστάσεις στον Ισθµό της Κορίνθου, 
µε δυνατότητα αποθήκευσης άνω των 30.000 τόνων και µε παράλληλη 
εγκατάσταση νέας γραµµής παραγωγής και ενσάκισης κοκκωδών 
λιπασµάτων, διπλασιάζοντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.

Αίθουσα
Ι. Βελλίδης
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Τα προϊόντα εξειδικευµένης θρέψης 
της TimacAgro του Όµιλου Roullier 
είναι διαθέσιµα στην ελληνική αγο-
ρά από την Timac Agro | ΛΥ∆Α.
Ο Όµιλος Roullier ιδρύθηκε στο 
Saint Malo της Βρετάνης στην Β. 
Γαλλία το 1959, όταν ο ιδρυτής του, 
Daniel Roullier, δηµιούργησε το 
πρώτο εργοστάσιο επεξεργασίας 
κοραλιογενούς άλγης µε σκοπό 
την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών 
προϊόντων. Έκτοτε, ο Όµιλος Roullier 
επεκτάθηκε σε περισσότερες α-
πό 130 χώρες και σήµερα αποτε-
λεί µια παγκόσµια βιοµηχανική 
δύναµη µε περισσότερες από 100 
µονάδες παραγωγής σε όλο τον 
κόσµο, παράγοντας ετησίως 5,3 
εκατοµµύρια τόνους τελικού προ-
ϊόντος µε κύκλο εργασιών πάνω 
από 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο 
κύριος και πιο σηµαντικός κλά-
δος είναι αυτός των αγροεφοδί-

ων, καθώς εκπροσωπείται από τη 
γνωστή πολυεθνική εταιρεία TIMAC 
AGRO, συνώνυµο των προϊόντων 
«εξειδικευµένης θρέψης φυτών» 
που διατίθενται στην Ελλάδα από 
την Timac Agro | ΛΥ∆Α. 

Ειδικά προϊόντα θρέψης
Στόχος του Οµίλου Roullier και 
της TimacAgro είναι να αναπτύσ-
σει συνεχώς τεχνικά προϊόντα θρέ-
ψης υψηλού επιπέδου, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ό-
λων των καλλιεργειών, σε διαφο-
ρετικά κλίµατα και εδάφη ανά τον 
κόσµο, πάντα µε σεβασµό στους 
φυσικούς πόρους, το περιβάλλον 
και τον άνθρωπο. Για το λόγο αυ-
τό, ο Όµιλος Roullier δηµιούργη-
σε το µεγαλύτερο ερευνητικό κέ-
ντρο εξειδικευµένης θρέψης στον 
κόσµο, το ονοµαζόµενο CMI (Centre 
Mondial de l’innovation Roullier).

Σκέψου διαφορετικά, 
καλλιέργησε καλύτερα…

Timac Agro | ΛΥ∆Α

Κάθε προϊόν Timac Agro υπόκει-
ται τουλάχιστον σε επτά χρόνια έ-
ρευνας πριν καταλήξει στον τελικό 
καταναλωτή, µε σκοπό τη διασφά-
λιση της αποτελεσµατικότητας του.
Στην ελληνική αγορά τα εξειδι-
κευµένα προϊόντα θρέψης TIMAC 
AGRO διανέµονται αποκλειστι-
κά από την εταιρεία Timac Agro 
| ΛΥ∆Α καλύπτοντας µια ευρεία 
γκάµα προϊόντων, όπως κοκκώ-
δη λιπάσµατα, υδατοδιαλυτά λι-

πάσµατα, βιοδιεγέρτες, εδαφο-
βελτιωτικά προϊόντα κ.ά. Με πε-
ρισσότερους από 40 γεωπόνους 
- συµβούλους θρέψης, η εται-
ρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α, πάντα 

σε συνεργασία µε τον τοπικό συ-
νεργάτη, βρίσκεται καθηµερινά 
δίπλα στον Έλληνα παραγωγό 
παρέχοντας τις πραγµατικά και-
νοτόµες λύσεις εξειδικευµένης 

θρέψης. Τα προϊόντα Timac Agro 
| ΛΥ∆Α κατατάσσονται στον κλά-
δο των specialite λιπασµάτων 
και όχι των κοινών  (commodities), 
αφού ενσωµατώνουν µοναδικές 
καινοτόµες τεχνολογίες µε σκο-
πό, όχι µόνο τη µεγιστοποίηση 
της παραγωγής, αλλά και της ποι-
ότητας, εξασφαλίζοντας ακόµα 
µεγαλύτερα εισοδήµατα για εκα-
τοµµύρια παραγωγούς σε όλο 
τον κόσµο.

1. Αγροεφόδια 
(Παραγωγή Λιπασµάτων 
& Προϊόντων ∆ιατροφής 
Ζώων)

2. Φωσφορικά Άλατα

3. Εξόρυξη και 
επεξεργασία Μαγνησίας

4. Βιοµηχανικές λύσεις

5. Τρόφιµα

6. Συσκευασία

7. Προϊόντα θρέψης 
φυτών για το ευρύτερο 
κοινό 

8. Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας

Oι κύριες δραστηριότητες 
του Οµίλου Roullier 
επικεντρώνονται σε οχτώ 
διαφορετικούς τοµείς:

Το CMI (Centre Mondial de 
l’innovation Roullier)
βρίσκεται στο Saint Malo και 
αποτελεί την καρδιά των 
προϊόντων TIMAC AGRO, 
καθώς και των τεχνολογιών 
που ενσωµατώνονται σε αυτά. 
Σήµερα, φιλοξενεί πάνω από 
100 επιστήµονες διαφόρων 
ειδικοτήτων από 15 
διαφορετικές χώρες, έχοντας 
ως µοναδικό στόχο τη 
δηµιουργία νέων τεχνολογιών 

για τα λιπάσµατα νέας γενιάς. 
Με πάνω από 5.000 
τετραγωνικά µέτρα 
πειραµατικών σταθµών και 
εργαστηρίων, η κάθε 
τεχνολογία που αναπτύσσεται 
εδώ, εξετάζεται διεξοδικά, 
αφού ακολουθεί µια σειρά 
αναλύσεων και αξιολογήσεων, 
τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο, 
όσο και στους πειραµατικούς 
σταθµούς. Ταυτόχρονα, για να 
διασφαλιστεί η 

αποτελεσµατικότητα των 
προϊόντων TIMAC AGRO σε 
διαφορετικά κλίµατα,  και 
συνεπώς σε διαφορετικές 

χώρες, το CMI συνεργάζεται µε 
περισσότερα από 100 κορυφαία 
Πανεπιστήµια και Ινστιτούτα σε 
όλο τον κόσµο.

Περίπτερο
08
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Επιτυχία σηµαίνει 
ορθή διαχείριση 
της κρίσης 

Τα τελευταία δυο χρόνια ο αγροδιατρο-
φικός κλάδος έρχεται αντιµέτωπος συ-
νεχώς µε µεγάλες προκλήσεις και κρί-
σεις. Σύµφωνα µε µελέτη που 
δηµοσίευσε ο Παγκόσµιος 
Σύνδεσµος Λιπασµάτων 
IFA, όπου ο ΣΠΕΛ είναι 
συνδεδεµένο µέλος, η 
πρωτοφανής σε ένταση 
και διάρκεια υγειονοµι-
κή κρίση του COVID-19, οι 
γεωπολιτικές ανακατατάξεις, 
η ενεργειακή κρίση, καθώς και ο πό-
λεµος Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν δη-
µιουργήσει µεγάλη αβεβαιότητα στην 
αγορά και παραγωγή λιπασµάτων, σύµ-
φωνα µε τη γενική διευθύντρια του 
ΣΠΕΛ, Φωτεινή Γιαννακοπούλου. 

Υπάρχουν φόβοι για την επάρ-
κεια λιπασµάτων στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη για τους επό-
µενους µήνες;
Η παραγωγή λιπασµάτων και ειδικά των 
αζωτούχων εξαρτάται σε µεγάλο βαθ-
µό από το φυσικό αέριο που είναι η βα-
σική πρώτη ύλη παραγωγής τους. Συ-
γκεκριµένα, το 70-80% του κόστους 
παραγωγής αµµωνίας επηρεάζεται α-
πό το κόστος του φυσικού αερίου. Η 
παραγωγή φωσφορικών λιπασµάτων, 
εξαιτίας της άµεσης χρήσης ως πρώ-
τη ύλη αµµωνίας και θείου, επηρεάζε-
ται επίσης από τη µεταβλητότητα που 
υπάρχει στον ενεργειακό κλάδο. Αντί-
στοιχα και τα καλιούχα λιπάσµατα αντι-
µετωπίζουν συνθήκες περιορισµένης 
διαθεσιµότητας, αφού η  επιβολή οικο-
νοµικών κυρώσεων στη Λευκορωσία, 
που είναι ένας από τους πέντε µεγαλύ-
τερους παγκόσµιους προµηθευτές λι-
πασµάτων καλίου, δηµιουργεί σηµα-
ντική πίεση στην αγορά. 
Το υψηλό  κόστος παραγωγής ειδικά 
των αζωτούχων λιπασµάτων, εξαιτίας 
του κόστους του φυσικού αερίου, έχει 
οδηγήσει πολλές βιοµηχανίες λιπασµά-
των, ειδικά στην ΕΕ, να ανακοινώνουν 
την παύση ή τη µείωση της παραγω-

γής τους. Παράλληλα, η συνεχιζόµενη 
ενεργειακή κρίση πιθανό να επιφέρει 
και περιορισµό στη χρήση ενέργειας α-
πό τη βιοµηχανία, θέτοντας έναν ακό-
µη κίνδυνο για την παραγωγή λιπασµά-

των. Με δεδοµένες τις συνθή-
κες που διαµορφώνονται, 

οι φόβοι που εκφράζονται 
για την επάρκεια λιπα-
σµάτων είναι βάσιµοι. Ο-
ποιαδήποτε µικρή ή µε-
γαλύτερη επέµβαση στην 

αγορά που θα περιόριζε 
την διαθεσιµότητα, θα οδη-

γούσε µαθηµατικά  σε ελλείψεις και σε 
µειωµένη δυνατότητα επιλογής προϊ-
όντων από τους αγρότες. 
Οι εταιρείες µέλη του ΣΠΕΛ βασίζονται 
στην πολύχρονη εµπειρία τους και θα 
προσπαθήσουν και σε αυτήν την καλ-
λιεργητική περίοδο να βρουν τις λύσεις, 
αρκεί βέβαια να αντιµετωπίσουν κι ένα 
νοµοθετικό πλαίσιο που θα δίνει τη δυ-
νατότητα για προµήθεια προϊόντων µα-
κροπρόθεσµα, όπως δηλαδή λειτουρ-
γεί και η αγορά των λιπασµάτων. 

Εντοπίζετε µια ισχυρή τάση αύ-
ξησης των επενδύσεων στον το-
µέα της σύγχρονης θρέψης; Τι 
αξία αποκτούν τα νέα καινοτό-
µα σκευάσµατα στην καλλιεργη-
τική ρουτίνα που αναπτύσσει ο 
µέσος Έλληνας αγρότης;
Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των λιπασµά-
των µετασχηµατίζεται. Εγκαινιάζοντας 
µια νέα εποχή, συνεχώς επενδύει στην 
έρευνα, την επιστήµη, την τεχνολογία και 
την καινοτοµία. Αναπτύσσονται λύσεις 
για τη θρέψη φυτών που περιλαµβάνουν 
νέα προϊόντα λίπανσης, ολοκληρωµέ-
νες προτάσεις λίπανσης, αλλά και ψηφι-
ακά εργαλεία για την υποστήριξη της καλ-
λιεργητικής διαδικασίας.
∆ύο είναι οι κύριες τάσεις που κατευθύ-
νουν τον κλάδο των λιπασµάτων σήµερα: 
(α) η σύνδεση της θρέψης φυτών µε την 
παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊό-
ντων σε επαρκείς ποσότητες (β) η αύξη-
ση της παραγωγής µε τη χρήση λιγότερων 
πόρων, αλλά µε περισσότερη γνώση.

Με γνώµονα αυτές τις τάσεις, οι λύσεις 
που αναπτύσσει η βιοµηχανία λιπασµά-
των στοχεύουν στην αύξηση του δυνα-
µικού της καλλιέργειας, στη µέγιστη α-
ξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, 
στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής, στην εφαρµογή των 
αρχών της επιστήµης, στη σύνδεση µε 

τις ανάγκες της βιοµηχανίας τροφίµων, 
αλλά και στην αύξηση της ποσότητας 
και της ποιότητας της παραγωγής. 
Συνεπώς, υιοθετούνται προϊόντα-ολο-
κληρωµένες προτάσεις- τεχνολογίες-
ψηφιακά εργαλεία για την αύξηση της 
αποδοτικότητας της λίπανσης, τη µείω-
ση των απωλειών των θρεπτικών στοι-
χείων την προστασία των εδαφικών και 
υδατικών πόρων, τη µείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώµατος του κλά-
δου, αλλά και για την ταυτόχρονη ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της ελ-
ληνικής γεωργίας. 
Η αξία, αλλά και η αποδοτικότητα όλων 
αυτών των νέων λύσεων δοκιµάζεται 
στην πράξη, στο χωράφι.  Είναι γεγο-
νός, όµως, ότι η εφαρµογή αυτών των 
λύσεων απαιτεί εκπαίδευση, αλλαγές 
στις καλλιεργητικές πρακτικές και µε-
γαλύτερη συνεργασία αγρότη – γεω-
πόνου. Βασικός στόχος τους είναι η ε-
πίτευξη του µέγιστου αποτελέσµατος 
για τον Έλληνα αγρότη, δηλαδή την αύ-
ξηση της αξίας της παραγωγής του και 
τη µείωση της πίεσης στους φυσικούς 
πόρους που είναι από τους βασικούς 
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής.

■■■
ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Μόνο στο χωράφι 
µπορούν να δοκιµαστούν 
οι νέες λύσεις λίπανσης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Στις καινοτόµες προσεγ-
γίσεις σε ό,τι αφορά την 
παραγωγή και την ανά-
πτυξη στην ελληνική γε-
ωργία αλλά και τις επι-
πτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής και την αντιµε-
τώπιση του ενεργειακού 
κόστους φαίνεται να ε-
πικεντρώνεται φέτος η 
θεµατολογία των πα-
ράλληλων εκδηλώσεων 
που θα πραγµατοποιη-
θούν στα πλαίσια της 
29ης Agrotica. Φυσικά η 
αγροτεχνολογία και η 
ψηφιακή γεωργία έχουν 
ξανά τον πρώτο λόγο, ω-
στόσο, όπως είναι ανα-
µενόµενο, δεν θα λεί-
ψουν οι ηµερίδες για ε-
πίκαιρα θέµατα όπως τα 
θέµατα φορολογίας και 
οι τεχνολογίες της εξει-
δικευµένης θρέψης.

21/10
Σ.Κ. «N. Γερµανός» 
Αίθουσα C
ΩΡΑ 18.30 π.µ. 
- 20.00 µ.µ.

Φορολογικά κίνητρα, 
συλλογικά σχήµατα 
και ευκαιρίες για 
τους αγρότες
Ενηµερωτική εκδήλωση µε τίτλο 
«Φορολογικά κίνητρα, συλλογικά 
σχήµατα και ευκαιρίες για τους 
αγρότες» διοργανώνει η Agrotech 
SA για όλους τους 
ενδιαφερόµενους το Σάββατο 21 
Οκτωβρίου στο Συνεδριακό 
Κέντρο Ν. Γερµανός, αίθουσα C. 
Η Agrotech S.A, που αποτελεί τον 
αποκλειστικό εισαγωγέα των 
µηχανηµάτων της 
κατασκευάστριας John Deere 
από το 2012 ενώ εκπροσωπεί 
κολοσσιαίες εταιρείες όπως η 
Bargam, η Lopez Garrido, η 
Pottinger, η Mascar, η Serrat, η 
UNIA, η Stoll και η Merlo, 
συµµετέχει ακόµα µία χρονιά 
Agrotica στην Agrotica και θα 
βρίσκεται στο Περίπτερο 4.

21-22 /10
Σ.Κ. «Ιωάννης Βελλίδης» 
ΩΡΕΣ 10.30 π.µ. - 19.00 µ.µ.

Μια διαδραστική εµπειρία 
στο περίπτερο της COMPO EXPERT
Μια σειρά από εκδηλώσεις διοργανώνει στο πλαίσιο της Agrotica η 
COMPO EXPERT στο περίπτερό της (Νο4), στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Ιωάννης Βελλίδης», στις 21 & 22 Οκτωβρίου. Οµάδες από εξέχο-
ντες ειδικούς στον τοµέα τους θα αναπτύξουν θέµατα που απα-
σχολούν και θα απασχολήσουν την γεωργία τα επόµενα χρόνια και 
οι άνθρωποι της εταιρείας προσκαλούν όλους τους ανθρώπους 

της γεωργίας και του τροφίµου σε µια διαδρα-
στική εµπειρία. Συγκεκριµένα πρόκειται για 
πέντε διαφορετικές εκδηλώσεις στους πυλώνες 
του AgriTech, AgriFood, Agribusiness & 
Agriculture, µε µορφή στρογγυλής τράπεζας. Οι 
συµµετέχοντες είναι όλοι επαγγελµατίες και 
ακαδηµαϊκοί µε σηµαντικό έργο και συνεισφορά 
στον κλάδο της Γεωργίας. Τις εκδηλώσεις θα 

ολοκληρώσει η παρουσίαση του νέου βιβλίου του διευθύνοντα 
συµβούλου της COMPO EXPERT Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής, Παναγιώτη Χαµακιώτη, στην αίθουσα του ∆ιεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης στο Λιµάνι το Σάββατο 
22/10/2022 και ώρα 19.00 - 21.00 µ.µ.

Παράλληλες
Εκδηλώσεις
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22/10
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
αίθ. Ολυµπιάς
ΩΡΑ 11.00 π.µ. 
- 13.00 µ.µ.

Ασφάλεια τροφίµων
Στο πλαίσιο του Ερευνητικού 
Ευρωπαϊκού  Έργου «TheFSM»-
The Food Safety Market (Horizon 
2020), η TÜV AUSTRIA HELLAS 
διοργανώνει στο πλαίσιο της 
φετινής Agrotica το Σάββατο 22 
Οκτωβρίου ενηµερωτική 
εκδήλωση µε θέµα «Ψηφιοποίηση 
της πιστοποίησης ασφάλειας 
τροφίµων «farm to fork», µέσα 
από την πλατφόρµα “TheFSM” : 
The Food Safety Market».

21/10
Αιθ. «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑ∆ΗΣ»
ΩΡΕΣ 10.15 µ.µ. -17.15 µ.µ. 

Τα πάντα για τη φαρµακευτική κάνναβη
Νέους δρόµους και νέους 
ορίζοντες για τον πρωτογενή 
τοµέα ανοίγει ο εµπλουτισµός των 
γνώσεων και της πληροφόρησης 
σχετικά µε τις ευεργετικές 
ιδιότητες της φαρµακευτικής 
κάνναβης µε την παγκόσµια 
επιστηµονική κοινότητα να 
δηµιουργώντας όλο και 
περισσότερα δεδοµένα. Στην 
ηµερίδα που θα λάβει χώρα στην 
Agrotica 2022 και 
συνδιοργανώνεται από τη ∆ΕΘ 
Helexpo και το Alegre Growshop 

θα γίνει µια προσπάθεια η 
φαρµακευτική κάνναβη να 
προσεγγιστεί από µια πλούσια 
θεµατολογία που αφορά µεταξύ 
άλλων τα εξειδικευµένα 
λιπάσµατα για την κάνναβη και 
τρόπους για να επιτευχθεί το 
µέγιστο γενετικό δυναµικό από το 
φυτό κάνναβης, η σηµασία του 
φωτός για την ανάπτυξη των 
φυτών, η σηµασία της 
αυτοµατοποίησης της συγκοµιδής 
αλλά και η συσκευασία των 
αποξηραµένων ανθών.

22-23/10
«Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» 
αίθ. Α 
ΩΡΑ 10.00 π.µ. 
-16.00 µ.µ.

9o Πανελλήνιο  
Συνέδριο Agrotica
Με κεντρικό θέµα «Οι νέες 
τεχνολογίες ως µοχλός βιώσιµης 
ανάπτυξης της γεωργίας» το 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Agrotica 
θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 
22 και την Κυριακή 23 
Οκτωβρίου 2022 στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Νικόλαος Γερµανός» 
(Περίπτερο 8, 2ος όροφος). Το 
Συνέδριο συνδιοργανώνουν η 
∆ΕΘ Helexpo και η Σχολή 
Γεωπονίας ∆ασολογίας και 
Φυσικού περιβάλλοντος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. 
Για εγγραφή στο συνέδριο: 
https://agrotica.helexpo.gr/
el/9th-Pan-Hellenic-Agrotica-
Conference-Form. Περισσότερες 
πληροφορίες: https://agrotica.
helexpo.gr/el/2022-9o-
Panellinio-Synedrio
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31/01 & 01/02
Περίπτερο 11 Stand 01
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης

Το iBO/EKETA για την αγροτεχνολογία
Στο επίκεντρο της έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα των αγρο-
τεχνολογιών και της βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης βρίσκεται το . 
Ινστιτούτο βιο-οικονοµίας και αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)/ ΕΚΕΤΑ, το 
οποίο θα συµµετάσχει στη φετινή Agrotica προσφέροντας τη 
δυνατότητα  στους επισκέπτες του Περιπτέρου του να πληροφο-
ρηθούν για τα ακόλουθα θέµατα:  Αποτελέσµατα ερευνητικών 
προγραµµάτων στους τοµείς της αγρο-τεχνολογίας και της κυκλι-
κής οικονοµίας στην αγροτική παραγωγή Παρουσίαση της spin-
off εταιρείας farmB digital agriculture του iBO | EKETA και της 
σύγχρονης Ψηφιακής Πλατφόρµας παρακολούθησης αγροτικής 
παραγωγής Επίδειξη του ροµποτικού στόλου που διαθέτει το 
Ινστιτούτο και των δυνατοτήτων το, Σηµειώνεται ότι θα υπάρχει 
συνεχής προβολή οπτικοακουστικού υλικού καθώς και έντυπο 
υλικό για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

21/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Aίθ. Α
ΩΡΑ 17.30 µ.µ.
Κ&Ν Ευθυµιάδης - Σπόροι Σποράς: Στρατηγική 
Ανάπτυξης, Νέα Προϊόντα & Προοπτικές
Εκδήλωση για τους συνεργάτες της, όπου θα παρουσιαστούν οι νέες 
προοπτικές στον τοµέα των σπόρων σποράς, διοργανώνει η Κ&Ν 
Ευθυµιάδης. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στους σπόρους καλαµποκιού 
και βαµβακιού και τις πρόσφατες εξελίξεις που ενδυναµώνουν την ήδη 
ισχυρή θέση της στην αγορά σπόρων. Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν 
εκπρόσωποι του βασικού προµηθευτή Bayer Crop Science που θα 
παρουσιάσουν το σύνολο της µελλοντικής συνεργασίας µε την Κ&Ν 
Ευθυµιάδης σε συνέχεια της πολύ επιτυχηµένης τρέχουσας.

22/10
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» 
Aιθ. «Ολυµπιάς»
ΩΡΕΣ 14.30 -17.30 µ.µ.

«Οι προκλήσεις του σήµερα: Μαζί, εξασφαλίζουµε το 
αύριο για την Τροφή της Τροφής µας».

Στο µικροσκόπιο θα τεθούν οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο 
κλάδος της αγροδιατροφής και οι προτάσεις που έχει αναπτύξει ο κλάδος 
των λιπασµάτων για τον αγρότη. Σε µια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, µε 
συµµετέχοντες από όλους τους κρίκους της αγροδιατροφικής αλυσίδας 
και συντονιστή τον δηµοσιογράφο Γιάννη Πανάγο, αναµένονται να αναδει-
χτούν σηµαντικά συµπεράσµατα. Στην πρώτη ενότητα θα συζητηθεί «Ο 
ρόλος της θρέψης φυτών στην αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσε-
ων για τον αγροδιατροφικό κλάδο». Με βασικό εισηγητή τον καθηγητή του 
ΓΠΑ από το Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Π. Ρούσσο, αλλά και µε διακεκρι-
µένους συµµετέχοντες, θα ακολουθήσει µια ανοικτή συζήτηση για τις 
αναδυόµενες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος της αγροδιατροφής 
και ειδικότερα ο κλάδος των λιπασµάτων.  Στη δεύτερη ενότητα θα 
παρουσιαστεί η Πρωτοβουλία του ΣΠΕΛ «Στηρίζουµε τον Άνθρωπο Της 
Υπαίθρου» που εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης της Βόρειας 
Εύβοιας. Βασικός καλεσµένος του ΣΠΕΛ, ο Επικεφαλής της Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας Σ. Μπένος. Αναµένεται να συζητηθούν η 
συνεισφορά του ΣΠΕΛ στη δράση «Η Βόρεια Εύβοια ξαναγεννιέται και 
παράγει», καθώς και οι µελλοντικές ενέργειες του ΣΠΕΛ. 
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Σήµερα η εταιρεία  Gavriel συµπληρώνει  περισσότε-
ρα από 50 χρόνια παρουσίας στον αγροτικό τοµέα και 
είναι ηγέτης στον χώρο της θρέψης φυτών στην Ελ-
λάδα. ∆ιαθέτει τρία ιδιόκτητα υπερσύγχρονα εργοστά-
σια σε Άργος, Βόλο και Καβάλα καλύπτοντας γεωγρα-
φικά όλη την Ελλάδα. Τα εργοστάσια της εταιρείας πλη-
ρούν όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα την µηδενική ατµοσφαιρική επι-
βάρυνση λόγω ρυπογόνων εκποµπών. Οι ισχυρές συ-
νεργασίες της εταιρείας Gavriel αποτυπώνονται πλή-
ρως στον Ελλαδικό χώρο, καθώς τα συνεργαζόµενα 
καταστήµατα ξεπερνούν τα 1.200 σε αριθµό. Επίσης, 
η εξωστρέφεια της εταιρείας αποτυπώνεται στην εξα-
γωγική της δραστηριότητα όπου εξάγει σε πάνω από 
20 χώρες. Οι συνολικές επένδυσης της Gavriel σε ε-
γκαταστάσεις ξεπερνά τα 40.000.000 €. Η δυνατότητα 
παραγωγής της ξεπερνά τους 160 τόνους λιπάσµατος 
την ώρα συνολικά και στα τρία εργοστάσια και η δυ-
νατότητα αποθήκευσής τους είναι πάνω από140.00 
τόνους λιπάσµατος χύµα και συσκευασµένου σε ε-
σωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης.

Επιπλέον, η εταιρεία Gavriel επενδύει διαρκώς στο αν-
θρώπινο δυναµικό, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση 
και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης. Απασχολεί 
συνολικά πάνω από 20 άτοµα πλήρως επιστηµονικά 

καταρτισµένο προσωπικό. Με 12 επιστήµονες – γεω-
πόνους που απαρτίζουν τα τµήµατα πωλήσεων και 
marketing της εταιρείας παρέχει άριστες υπηρεσίες 
πριν και µετά την πώληση.

Η εταιρεία GAVRIEL παραµένει προσηλωµένη στο στό-
χο της. Επιµένει να αναζητά, να βρίσκει και να προω-
θεί προϊόντα προηγµένης τεχνολογίας, υψηλής απο-
δοτικότητας που εγγυηµένα αυξάνουν τη σοδειά των 
παραγωγών και µεγιστοποιούν το κέρδος τους, εξα-
σφαλίζοντας την βιωσιµότητά τους, πάντα µε αµέρι-
στο σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον. Συνοδοιπόροι 
στην καθηµερινή επίτευξη των στόχων της εταιρείας 
Gavriel αποτελούν οι ισχυρές συνεργασίες µε τους 
µεγαλύτερους οίκους παραγωγής λιπασµάτων πα-
γκοσµίως, όπως τις εταιρείες U.B.E., Alexfert, Uralchem, 
Yara, Ameropa, I.C.L. Group, Indagro, Adob, Agrolinz, 
Koch Agronomic Services LLC. κ.α. εξασφαλίζοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο, σταθερά, την άριστη ποιότητα 
των τελικών προϊόντων που διακινεί η ίδια.

Με βασικές αρχές την αξιοπιστία, τον σεβασµό στις αν-
θρώπινες σχέσεις αλλά και στο φυσικό περιβάλλον 
χρόνια τώρα παραµένει πιστή στο στόχο της. Να βο-
ηθήσει όποιον εµπλέκεται στην αγροτική παραγωγι-
κή αλυσίδα να καλλιεργήσει το µέλλον του!

Ιδρύεται η εταιρεία GAVRIEL, µία αµιγώς Ελληνική εταιρεία που 
ξεκινά τη δράση της στον αγροτικό κλάδο. Περίπου 15 χρόνια 
αργότερα οι αδελφοί Γαβριήλ αναλαµβάνουν την οικογενειακή 

επιχείρηση και στρέφονται αποκλειστικά στον τοµέα του λιπάσµατος 
βάζοντας σε λειτουργία το εργοστάσιο λιπασµάτων στο Άργος. 
Η επιχειρηµατική ικανότητα και η επιµονή για συνεχή εξέλιξη 

βοηθούν στη λήψη σηµαντικών και κρίσιµων αποφάσεων, 
πυροδοτώντας την εξέλιξη που ακολουθεί. 

Η εταιρεία GAVRIEL, κερδίζει διαρκώς την εµπιστοσύνη της αγοράς 
και αυξάνει συνεχώς το µερίδιό της.

Λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις,
το δεύτερο υπερσύγχρονο εργοστάσιο στο Βόλο. 
Η επένδυση αυτή ξεπερνά τα 8 εκ €. Η εταιρεία 

αυξάνει δυναµική πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα. 
Μόλις 5 χρόνια αργότερα επεκτείνει τους 

εξωτερικούς  χώρους  αποθήκευσης αγοράζοντας  
γειτονικό οικόπεδο στο εργοστάσιο του Βόλου.

Λειτουργεί το 3ο ιδιόκτητο εργοστάσιο 
της εταιρίας σε οικόπεδο που αγοράστηκε 

στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Η επένδυση αυτή 
ξεπέρασε τα 8.000.000 ευρώ.

Επεκτείνει τις εγκαταστάσεις αγοράζοντας 
γειτονικό οικόπεδο στο εργοστάσιο του Άργους. 

Η δυναµική αποθήκευσης της εταιρείας αυξάνεται 
στους 14,000tn συνολικά τόνους συσκευασµένου και 

χύµα λιπάσµατος.

Υπογράφει αποκλειστική συνεργασία µε την αµερικανική 
εταιρεία Koch Agronomic Services (τη µεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγό σταθεροποιηµένων λιπασµάτων παγκοσµίως) και 
αναλαµβάνει την αποκλειστική διακίνηση του παρεµποδιστή 

ουρεάσης AGROTAIN σε Βαλκάνια και Κύπρο.

Αντικαθιστά πλήρως τη γραµµή παραγωγής στο εργοστάσιο 
του Βόλου µε ολοκαίνουρια γερµανικής προέλευσης. 

Με αυτή την επένδυση ύψους άνω του 1.500.000 ευρώ, η 
δυναµική παραγωγής και συσκευασίας πλέον στο εργοστάσιο 
του Βόλου ξεπερνά τους 800 τόνους λιπάσµατος την ηµέρα.

ΜΕ 50 ΕΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!

■■■
ΤΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Η εταιρεία Gavriel 
διαθέτει τρία ιδιόκτητα 
υπερσύγχρονα εργοστάσια 
σε Άργος, Βόλο και Καβάλα

Καλλιέργησε το µέλλον σου!
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