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02-05 Μαρτίου 2023
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πέµπτη, Παρασκευή, 
& Κυριακή 10:00 π.µ. – 19:00 µ.µ.
Σάββατο 10:00 π.µ. – 20:00 µ.µ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 2310 291101 
Fax 2310 291551
Ε-mail: agrothessaly@helexpo.gr

Η ∆ηµοτική Σκεπαστή Αγορά 
Νεάπολης ∆ήµου Λαρισαίων, επι-
φάνειας 22 στρεµµάτων φιλοξενεί 
την Πανελλήνια Έκθεση για τη 
Γεωργία και την Κτηνοτροφία, 
Agrothessaly

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΕΚΘΕΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ //  3

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Ελκυστήρες Μηχανήµατα - 

εργαλεία κατεργασίας και 
 βελτίωσης εδάφους 

•  Μηχανήµατα σποράς, φύτευ-
σης, λίπανσης • Μηχανήµατα 

και εργαλεία φυτοπροστασίας  • 
Μηχανήµατα και εργαλεία 

κλαδέµατος  και κηποτεχνίας  

Μηχανήµατα και εξοπλισµός 
αρδεύσεως • Αντλητικά 

συγκροτήµατα - κινητήρες 
 • Μηχανήµατα και εργαλεία 
συγκοµιδής  • Μηχανήµατα 

επεξεργασίας - συντήρησης - 
µεταποίησης - συσκευασίας 

γεωργικών προϊόντων  • Μηχα-
νήµατα φόρτωσης - διακίνησης 

- µεταφοράς και ζυγιστικά 
µηχανήµατα 

Εξοπλισµός και υλικά υποστύ-
λωσης και περίφραξης  • Θερµο-
κήπια και εξοπλισµός θερµοκη-

πίων • ∆ασικός εξοπλισµός  
• Ανταλλακτικά-εξαρτήµατα 
αγροτικών µηχανηµάτων, 

Ελαστικά • Γεωργικά φάρµακα - 
Λιπάσµατα  

Πολλαπλασιαστικό υλικό - 
Φυτώρια •  Εργαστήρια  

• Οργανισµοί • Υπηρεσίες 
• Γεωργικές εκδόσεις • Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα • Μηχανήµατα 
- Εξοπλισµοί • Εφόδια 

Κτηνοτροφίας & Πτηνοτροφίας 

Live streaming
Workshop

Στο περίπτερο της Agrenda
στην έκθεση Agrothessaly

ΤΕΝΤΑ Α /  STAND D05

ΤΕΝΤΑ Α 
STAND D05

ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.30 - 14.30 
Livestreaming 

στο www.agronews.gr

H Agrenda στην Agrothessaly 2023
Οι προοπτικές της βιώσιμης βαμβακοκαλλιέργειας και η 
αγορά καλαμποκιού θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής 
εκδήλωσης της Agrenda στο πλαίσιο της 13ης Agrothessaly 
το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 10:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.. 
Το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της Agrenda (Τέντα Α, 
Stand D05) θα φιλοξενήσει πληθώρα συμμετοχών από όλο 
το φάσµα δραστηριότητας του κλάδου σε βαμβάκι και 
καλαμπόκι, με την παρουσία και εκπροσώπων της βιομηχα-
νίας μεταποίησης. To Workshop της Agrenda θα μεταδοθεί 
διαδικτυακά ζωντανά από το agronews..gr. 
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Green Box Eκδοτική Α.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
- ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ -  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Γιάννης Πανάγος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Παναγιώτης Αραβαντινός 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
Ειρήνη Σκρέκη

ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
Χαρά Οικονόµου

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

ΤΗΛ. 2103232905, FAX: 2103232967 
info@agronews.gr 
 www.agronews.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ 
Καθηµερινές Εκδόσεις ΑΕ

 MHXANHMATA

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 ΕΦΟ∆ΙΑ - ΕΙΣΡΟΕΣ

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΕ....................  16

Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ ................................  22

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΙ∆ΕΣ.......................32

	Η ∆ΗΜΗΤΡΑ� ΑΕ.......................... 51

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ  ............................. 14

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΣΑΡΑΚΑΚΗ  ......................................... 20 

Π. ΡΗΓΑΣ..........................................18 

AGROTECH SA  .................................. 12

ALPELLAS AE  ................................... 09

HELLAGRO SA ..................................  24 

MILKPLAN........................................30

PJ CONDELLIS SA ........................... 26

TRACTORGPS  .................................... 28

ΟΞΥΓΟΝΟ ........................................ 45

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ................... 42

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ  ..............................11

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ  ..............34

ΦΥΤΩΡΙΑ ΤΑΡΑΛΑΣ.....................41

ΦΥΤΩΡΙΑ ΤΣΙΠΑΣ ..... ...................39

TEOFERT  ........................................36

• Σε αλφαβητική σειρά
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΗ 
ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
> Επαφή µε την καινούργια πραγµατικότητα που συνθέτουν πράσινη µετάβαση, 
κυκλική οικονοµία, ψηφιακή τεχνολογία και νέα ΚΑΠ, καλούνται να αναζητήσουν  
οι Έλληνες αγρότες το τετραήµερο της Agrothessaly στη Σκεπαστή της Νεάπολης      

Το κατώφλι µιας ιδιαίτερα απαιτη-
τικής χρονιάς διέρχονται αυτό τον και-
ρό οι µεγάλες εαρινές καλλιέργειες, µε 
τις τελικές επιλογές των αγροτών να ε-
πηρεάζονται τόσο από τις εξελίξεις στις 
αντίστοιχες αγορές (εικόνα τιµών πα-
ραγωγού), όσο και από τους κανόνες 
που υπαγορεύει η νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική για τα έτη 2023 - 2027. 
Την ίδια στιγµή οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις σε συνδυασµό µε τα µεγάλα ανα-
πτυξιακά προγράµµατα που βρίσκο-
νται στο προσκήνιο και διευκολύνουν 
την ανασυγκρότηση των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, ορίζουν σε πολύ µε-
γάλο βαθµό τον καλλιεργητικό προσα-
νατολισµό αλλά και τον ορίζοντα ανά-
πτυξης των οικονοµικών µονάδων. 
Η φετινή Agrothessaly (13η Πανελ-
λήνια  Έκθεση για τη Γεωργία και την 
Κτηνοτροφία) που βρίσκει φιλόξενο 
χώρο στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης 
Λάρισας, το διάστηµα µεταξύ 2 και 5 
Μαρτίου 2023, έρχεται σε µια περίοδο 
εκτεταµένων διεργασιών. Ταυτόχρονα 
µε τον ερχοµό της άνοιξης, τα σηµάδια 
προµηνύουν το πέρασµα της ελληνι-
κής γεωργίας σε µια νέα εποχή κατά 
τη διάρκεια της οποίας, η βαθιά γνώ-

ση του αντικειµένου, η καλή επαφή 
µε τις νέες τεχνολογίες, το οργανωτι-
κό πνεύµα, το επιχειρηµατικό πλάνο, η 
σύνδεση µε τα αναπτυξιακά προγράµ-
µατα και η πρόσβαση σε επενδυτικά 
κεφάλαια θα διαδραµατίσουν κυρίαρ-
χο ρόλο στην αγροτική δραστηριότητα.
Ως τόπος συνάντησης των πραγµατι-
κών συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής, η επικείµενη Agrothessaly 
δίνει την ευκαιρία σε όλους τους α-
γρότες, να δουν από κοντά τι προσφέ-
ρει αυτό τον καιρό η τεχνολογία, να ε-
νηµερωθούν από πρώτο χέρι για τους 
κανόνες της νέας ΚΑΠ, να αποκτήσουν 
απευθείας επαφή µε τις µεγάλες εται-
ρείες των αγροτικών εισροών, να δια-
συνδεθούν ακόµα και µε τις τράπεζες. 
Βεβαίως η ατµόσφαιρα µοιάζει ηλε-
κτρισµένη. Μετά από µια διετία παρα-
τεταµένης ανόδου των διεθνών τιµών 
σε κρίσιµα αγροτικά προϊόντα που α-
φορούν κυρίως στις µεγάλες καλλιέρ-
γειες, ήδη οι αγρότες βρίσκονται αντι-
µέτωποι µε µια πρώτη φάση διόρθω-
σης των τιµών παραγωγού. Κι αυτό, 
χωρίς να έχει αποτυπωθεί η ίδια πο-
ρεία στις τιµές των εισροών και στα 
κόστη παραγωγής. Η είσοδος στη νέα 

καλλιεργητική περίοδο συνοδεύεται 
από αυξηµένα ρίσκα, τα οποία καθί-
στανται απαγορευτικά στις περιπτώ-
σεις που η διαθέσιµη αγροτική γη δεν 
εγγυάται υψηλές αποδόσεις και η συ-
γκρότηση των εκµεταλλεύσεων δεν ε-
ξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας.
Ακόµα πιο δύσκολη αναµένεται αυτή 
τη χρονιά η κατάσταση στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες και ειδικότερα στα 
µηλοειδή και τα πυρηνόκαρπα, τα ο-
ποία «έρχονται» από µια ακόµη δύ-
σκολη χρονιά σε ό,τι αφορά τις συνθή-
κες διάθεσης των προϊόντων και τις τι-
µές παραγωγού και στη διάρκεια της 
οποίας αποδείχθηκε περίτρανα ότι τα 
συνεργατικά σχήµατα συνιστούν προ-
ϋπόθεση επιβίωσης.
Την ίδια στιγµή βέβαια, οι προεκλογι-
κές συνθήκες τις οποίες διάγει αυτόν 
τον καιρό ο τόπος, θολώνουν το επι-
χειρηµατικό περιβάλλον, νοθεύουν 
τον ανταγωνισµό και αποπροσανατο-
λίζουν σε πολλές περιπτώσεις τον κό-
σµο της παραγωγής από τα πραγµατι-
κά στοιχεία ορισµού της παραγωγικό-
τητας. Ίσως η επικείµενη Agrothessaly 
αποτελεί για πολλούς ευκαιρία επανα-
καθορισµού των προτεραιοτήτων.   
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Η προκήρυξη των Σχεδίων Βελ-
τίωσης ύψους 230 εκατ. ευρώ που 
θα εκδοθεί σε λίγες ηµέρες θα είναι 
η πιο ανταγωνιστική ως προς τη βαθ-
µολογία, ειδικά εφόσον η βασική πρό-
σκληση της νέας ΚΑΠ θα ακολου-
θήσει µετά από 2 χρόνια. Ως εκ τού-
του απαιτείται «όποιος επιλέξει να 
υποβάλλει Σχέδιο Βελτίωσης να λά-
βει τα κριτήρια βαθµολογίας πάρα 
πολύ σοβαρά υπόψη του». Τα παρα-
πάνω συµβουλεύει ο προϊστάµενος 
της Μονάδας Ενισχύσεων στις Γε-
ωργικές Εκµεταλλεύσεις, Θύµιος 
Τσιατούρας, παρουσιάζοντας προ ο-
λίγον ηµερών τα βασικά σηµεία της 
πρόσκλησης έπειτα και από τη δια-
βούλευση, ανακοινώνοντας παράλ-
ληλα µία µεγάλη αλλαγή ως προς τα 
κριτήρια βαθµολογίας και συγκεκρι-
µένα στο κριτήριο «ρεαλιστικότητας 
σχεδίου: Πρόκειται για το πιο σηµα-
ντικό κριτήριο µοριοδότησης µε βα-
ρύτητα 17% (δηλαδή 17 µόρια στα 
100). Θα απαιτείται λοιπόν η Τυπική 
Απόδοση της εκµετάλλευσης να εί-
ναι τουλάχιστον ίση µε το πενταπλά-
σιο των δαπανών του φακέλου, α-
ντί για το τετραπλάσιο που περιέ-
γραφε το υπό διαβούλευση πλαίσιο.  

Αλλαγές που εξετάζονται
Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία της 
πρόσκλησης όπου δροµολογούνται 
βελτιώσεις σε σχέση µε το αρχικό 
υπό διαβούλευση θεσµικό πλαίσιο, 
οι διαχειριστικές δεν έχουν ανοίξει 
ακόµη τα χαρτιά τους. Τα στοιχεία 
που εξετάζονται να αναδιαµορφω-
θούν έχουν ως εξής:
■Μέγιστη δαπάνη µηχανολογι-
κού εξοπλισµού: Η πρόσκληση θέ-
τει όριο τα 140.000 ευρώ. Θεωρεί-
ται πιθανή µία αναθεώρηση προς 
τα πάνω του παραπάνω ορίου. Το 

ίδιο ισχύει και για τη δαπάνη της α-
γοράς τρακτέρ (έως 100.000 ευρώ 
είχε τεθεί το όριο). 
■Αγορά όµορων αγροτεµαχίων: 
Αναµένονται µικροβελτιώσεις ως 
προς τον όρο αυτό, καθώς µε βά-
ση τα όσα ισχύουν σύµφωνα µε το 
θεσµικό πλαίσιο, δεν µπορεί να αι-
τηθεί δαπάνες αγοράς αγροτεµαχί-
ου ένας αγρότης για ένα κτήµα που 
το χωρίζει απλά ένας δρόµος µε το 
δικό του καθώς έτσι δεν θεωρείται 
«όµορο» (δεν εφάπτεται δηλαδή το 
ένα αγροτεµάχιο µε το άλλο). 
■Ιπποδυνάµεις τρακτέρ: ∆ροµο-
λογείται αύξηση των ιπποδυνάµε-
ων για τις κατηγορίες δενδροκοµι-
κών τρακτέρ που θα επιδοτούν τα 
Σχέδια Βελτίωσης , όπου δεν απαι-
τείται η µελέτη TEReS παρά µόνο ο 
αριθµός των στρεµµάτων. Υπενθυ-
µίζεται πως µε βάση θεσµικό πλαί-
σιο που τέθηκε για διαβούλευση για 
καλλιέργεια δέντρων, κηπευτικών 
αµπελώνων τουλάχιστον 45 στρεµµά-
των, δικαιολογείται αγορά τρακτέρ 
ισχύς έως 70 ίππων, για τουλάχιστον 
60 στρέµµατα, ισχύς έως 80 ίππων 
και για καλλιέργειες τουλάχιστον 100 
στρεµµάτων, ισχύς έως 80 ίππους.
■Μοριοδότηση ρεαλιστικότητας 
σχεδίου: Πρόκειται για το πιο ση-
µαντικό κριτήριο µοριοδότησης µε 
βαρύτητα 17% (δηλαδή 17 µόρια 
στα 100). Θα απαιτείται η Τυπική Α-
πόδοση της εκµετάλλευσης να είναι 
τουλάχιστον ίση µε το πενταπλάσιο 
των δαπανών του φακέλου, αντί για 
το τετραπλάσιο που περιέγραφε το 
υπό διαβούλευση πλαίσιο.  
■Ύψος ενίσχυσης: ∆εν αναµένε-
ται καµία αλλαγή σε σχέση µε το υ-
πό διαβούλευση θεσµικό πλαίσιο 
(βλ. πίνακα, δεξιά σελίδα). 
■ Ύψος δαπανών ανά φάκελο: Ό-

λες οι εκµεταλλεύσεις µπορούν να 
πάνε µέχρι τα 150.000 ευρώ. Από 
το ποσό αυτό έως τα 250.000 ευ-
ρώ πρέπει να σε υποστηρίζει το µέ-
γεθος της εκµετάλλευσής σου.
Σηµειώνεται πως αιτήσεις ενίσχυ-
σης µπορούν να κάνουν όλοι οι κατ’ 
επάγγελµα αγρότες και κτηνοτρό-
φοι αλλά και οι Νέοι Γεωργοί της 
πρόσκλησης του 2021. Αρκεί να έ-
χουν ρυθµισµένα τα χρέη στο δη-
µόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία. 
Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης του 2022, η γεωργική εκµετάλ-
λευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέ-
γεθος παραγωγικής δυναµικότη-
τας (εκφρασµένη ως τυπική από-
δοση) µεγαλύτερο ή ίσο των:
  ■12.000 ευρώ για την ηπειρωτι-
κή χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  ■8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της 
Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  ■ 8.000 ευρώ για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν 
τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Αλλάζουν µοριοδότηση 
και οι επιλέξιµες 
ιπποδυνάµεις  
στα Σχέδια Βελτίωσης

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Θα απαιτείται η Τυπική 
Απόδοση της εκµετάλλευσης 
να είναι τουλάχιστον ίση 
µε το πενταπλάσιο των 
δαπανών του φακέλου, 
αντί για το τετραπλάσιο 
που περιέγραφε το υπό 
διαβούλευση πλαίσιο  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Η ελάχιστη βαθµολογία ένταξης 
δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί. Τα κρι-
τήρια που είναι στο χέρι των παρα-
γωγών να τα «πιάσουν» µε βάση το 
φάκελο που θα καταθέσουν είναι:
■Το ύψος της επένδυσης ανάλογα 
την παραγωγική δυναµικότητα. Η ε-
πένδυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
τα 60.000 ευρώ για ΟΣ∆Ε 2022 µε Τυ-
πική Απόδοση έως 15.000 ευρώ. Για 
ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση άνω των 
15.000 ευρώ οι αιτούµενες δαπάνες 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 5πλά-
σιο της δυναµικότητας. Αυτό είναι και 
το κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύ-
τητα (17 µόρια) από όλον τον πίνακα.
■Επίσης σηµαντικό κριτήριο (12 
µόρια) είναι το είδος της επένδυ-
σης. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ (άνω του 
15% του συνολικού κόστους), σε 
σταβλικές εγκατάστάσεις, εξοπλισµό 
ζωικής παραγωγής και θερµοκή-
πια είναι εκείνες που δίνουν µόρια. 
Επίσης οι «Επενδύσεις που αφο-

ρούν στην προετοιµασία για πρώ-
τη πώληση», παρέχουν µοριοδότη-
ση, δηλαδή ψυγεία, αποφλοιωτή-
ρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυ-
ντήρια και συσκευαστήρια.
■Η τεκµηριωµένη ικανότητα κά-
λυψης τουλάχιστον του 20% του αι-
τούµενου προϋπολογισµού κατά 
την υποβολή της αίτησης στήριξης 
για 3,5 µόρια.
■Να γίνει µέλος οργάνωσης πα-
ραγωγών ή συνεταιρισµιού για 2,4 
έως 3,6 µόρια.
■Να προχωρήσει σε καινοτόµες ε-
πενδύσεων, κριτήριο που µπορεί να 
επιβραβεύσει µε έως και 7 µόρια.
Συνολικά λοιπόν περί το 40% της 
µοριοδότησης εξαρτάται από ενέρ-
γειες που µπορεί να κάνει ο παρα-
γωγός. Τα υπόλοιπα είναι κριτήρια 
που δεν εξαρτώνται από τον τρόπο 
που θα διαµορφωθεί ο φάκελος, ό-
πως για παράδειγµα η ηλικία του 
παραγωγού, ο παραγωγικός προ-
σανατολισµός κ.α..

Το 40% της µοριοδότησης εξαρτάται 
από το είδος του φακέλου ενίσχυσης

  ΕΝΤΑΣΗ �%� ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ* ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ

Νέοι αγρότες 70,00% 60,00% 50,00%

Ορεινές 
περιοχές

70,00% 60,00% 50,00%

Μειονεκτικές 70,00% 50,00% 40,00%

Λοιποί γεωργοί 70,00% 50%** 40,00%

*Συν 10% για νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων
**Στο 40% για Στ. Ελλάδα, ∆υτ. Μακεδονία
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Αυτόνοµες µονάδες κινούνται µε δική τους ενέργεια

Σε πρώτο πλάνο εισέρχεται το 
τελευταίο διάστηµα η αυτονοµία 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
στο κοµµάτι της ενέργειας, µε το 
δηµόσιο διάλογο να δίνει πλέον χα-
ρακτήρα αναγκαιότητας στην πα-
ράµετρο αυτή, όσο παράλληλα τε-
χνολογικές λύσεις από τις εταιρεί-
ες µηχανηµάτων αλλά και θεσµι-
κές παρεµβάσεις δίνουν τη βάση 
για µια εφαρµοσµένη ενεργειακή 
αυτονοµία του κλάδου.
Φωτοβολταϊκά σε ποµώνες, ιδιο-
παραγωγή ρεύµατος για τις υπό-
λοιπες ανάγκες της εκµετάλλευ-
σης, µονάδα βιοαερίου σε στάβλους 
για διευκόλυνση διαχείρισης υπο-
λειµµάτων αλλά και διάθεσης στο 
δίκτυο της πλεονάζουσας ενέργει-
ας, αποτελούν µερικές από τις συ-
νηθισµένες διατυπώσεις µε αφορ-
µή επενδυτικά προγράµµατα που 
ανοίγουν το επόµενο διάστηµα, αλ-
λά και ώριµα επιχειρηµατικά πλά-
να που προσελκύουν παραγωγούς.
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, οι 
ίδιες µονάδες θα είναι σε θέση να 

τροφοδοτούν µε βιοµεθάνιο το τρα-
κτέρ τους ή να φορτίζουν δωρεάν 
το ηλεκτρικό τρακτέρ.

Με δικό τους καύσιµο 
Στα νέα δεδοµένα που ενισχύουν 
την αυτονοµία των κτηνοτροφικών 
µονάδων της χώρας, τουλάχιστον 
ως προς την ενέργεια, προσφέρουν 
οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις 
που ήδη είναι διαθέσιµες, αρχής γε-
νοµένης από τους ελκυστήρες στά-
θηµε πρόσφατα και ο Μπάµπης Μαυ-
ρίδης, του οµίλου Π. Κοντέλλης Α-
ΕΒΕ σε ειδική ηµερίδα της Agrenda 
στο πλαίσιο της Zootechnia. Το βι-
οµεθάνιο, που προκύπτει από τα α-
πόβλητα αγελαδοτροφικών µονά-
δων, τις κοπριές επί της ουσίας, ό-
πως θα εξηγήσει ο, το οποίο λει-
τουργεί ως καύσιµο για τρακτέρ που 
ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.
«Θα πρέπει οι µονάδες να εκσυγ-
χρονιστούν, να ακούνε ειδικούς συµ-
βούλους και να µην φοβούνται να 
εφαρµόσουνε νέες τεχνολογίες, νέα 
ροµποτικά συστήµατα και να δού-

νε και πώς θα µειώσουν το κόστος 
παραγωγής», επισήµανε ο οµιλητής. 
Όπως τόνισε, µάλιστα, ένας από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες του 
κόστους παραγωγής είναι το κόστος 
ενέργειας, στον οποίο ο όµιλος Κο-
ντέλλη προσφέρει σειρά από λύσεις, 
µεταξύ των οποίων και τρακτέρ τα 
οποία κινούνται µε βιοµεθάνιο, αλ-
λά και ηλεκτρικά, τα οποία φέτος 
µπαίνουν σε παραγωγή και από το 
2024 θα είναι διαθέσιµα στην αγο-
ρά. Σε αυτό το πλαίσιο προέτρεψε 
σε επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, κα-
θώς επίσης και στην κατασκευή µο-
νάδων βιοαερίου, οι οποίες εκτός 
από τη µείωση της ενεργειακής ε-
ξάρτησης, συµβάλλουν και στη δι-
αχείριση λυµάτων, βελτιώνοντας το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ε-
κτροφών. «Η επόµενη µέρα έχει έρ-
θει. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ανοί-
ξουν τους ορίζοντές τους και τα αυ-
τιά τους, να ακούνε τους συµβού-
λους τους και να µην φοβούνται τις 
νέες τεχνολογίες και τις νέες υπη-
ρεσίες», τόνισε.

ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ
Ήδη στην αγορά υπάρχουν 
αγροτικοί ελκυστήρες που 
κινούνται µε βιοµεθάνιο, 
από µονάδες βιοαερίου που 
καθιστούν κερδοφόρα τα 
απόβλητα στάβλων

ΠΑΝΕΛ
Τα ηλεκτρικά τρακτέρ 
φορτίζονται µε net metering 
και οι ποµώνες δουλεύουν 
µε πάνελ στην οροφή 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Αγροτικά φωτοβολταϊκά 
από 15 Μαρτίου

Στις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρµα χρηµατοδότησης για 
φωτοβολταϊκά συστήµατα έως 10 kW για αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις. Το ύψος της επιδότησης για τις δαπάνες εγκατάστασης 
και αγοράς φωτοβολταϊκού συστήµατος θα φτάνει το 60% µε τον 
πρώτο κύκλο αιτήσεων να φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ, σύµφωνα 
µε πληροφορίες που µένει να επιβεβαιωθούν. Αναφορικά µε τη 
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθηθεί και το µο-
ντέλο του «Εξοικονοµώ» δηλαδή οι πρώτες αιτήσεις θα αξιολο-
γηθούν πρώτες κ.ο.κ. Σύµφωνα µε τις αρχικές εκτιµήσεις στο 
πρόγραµµα αυτό αναµένεται να ενταχθούν περί τους 70.000 α-
γρότες. Σε κάθε περίπτωση δαπάνες για αγορά και τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα επιδοτούν και τα Σχέδια Βελ-
τίωσης (εντός Μαρτίου οι αιτήσεις) σε κατ’ επάγγελµα και Νέους 
Αγρότες. Μάλιστα, αίτηση για την επιδότηση της σχετικής δαπά-
νης µπορούν να κάνουν και δικαιούχοι των περασµένων Σχεδί-
ων (προκήρυξη 2017). Εφόσον η επιλέξιµη επένδυση σε ΑΠΕ υ-
περβαίνει το 15% του εγκεκριµένου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου που καταθέτει, τότε ο ενδιαφερόµενος θα λάβει και 12 
µόρια. Οι µέγιστες δαπάνες ανά Kw που θα δικαιολογούν τα Σχέ-
δια Βελτίωσης για επενδύσεις ΑΠΕ είναι:
Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε σταθερές βάσεις: 
1.000 ευρώ.
Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.200 ευρώ.
■ Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος µε ιχνηλά-
τες (trackers): 1.250 ευρώ. Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µε 
ιχνηλάτες (trackers): 2.500 ευρώ.
■ Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-γεωεναλλάκτες): 1.500 ευρώ. 
Γεωθερµία (θερµική ενέργεια-υδρογεώτρηση): 1.000 ευρώ.
■ Αντλίες θερµότητας: 300 ευρώ.
■ Αντλίες θερµότητας COP>3.5: 340 ευρώ. Λέβητας βιοµάζας: 
64 ευρώ Αιολικές εγκαταστάσεις σε διασυνδεδεµένο σύστηµα 
>1kW: 1.250 ευρώ.
■ Αιολικές εγκαταστάσεις σε µη διασυνδεδεµένο σύστηµα µε 
ισχύ >1kW: 1.450 ευρώ. Φωτοβολταϊκό, συσσωρευτές και µι-
κρή Α /Γ µε σταθερές βάσεις: 3.700 ευρώ. Φωτοβολταϊκό, 
συσσωρευτές και µικρή Α /Γ µε ιχνηλάτες (trackers): 4.100 
ευρώ. Μικρή ανεµογεννήτρια (Α/Γ) µε ισχύ <1kW: 1.000 ευ-
ρώ Μικρή ανεµογεννήτρια (Α/Γ) µε ισχύ <1kW και συσσω-
ρευτές: 2.500 ευρώ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

 ΕΥΡΩ / KW

 ΕΥΡΩ / KW

 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ

µε σταθερές βάσεις

1.100

ΑΥΤΟΝΟMΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 

Mε σταθερές βάσεις

2.800

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕMΕΝΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Mε ιχνηλάτες (trackers)

1.250
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AGROTECH SA ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ- ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ

Η Agrotech SA Μποζατζίδης - Μητσι-
ολίδης ΑΕ θα παρουσιάσει όλη την γκά-
µα µικρών, µεσαίων και µεγάλων τρα-
κτέρ στην Agrothessaly. Ισχυρά, ευέ-
λικτα, παραγωγικά, όλα µηχανήµατα 
στα οποία µπορεί να βασιστεί ο Έλλη-
νας αγρότης για τις εργασίες του.
Η αναβαθµισµένη δενδροκοµική σει-
ρά 5G µε καµπίνα ή χωρίς έχει κατα-
σκευαστεί για υψηλή παραγωγικότη-
τα επόµενου επιπέδου. Νέα καµπίνα, 
νέο κιβώτιο ταχυτήτων, µεγαλύτερη ι-
σχύς, καλύτερη ορατότητα, ισχυρό υ-
δραυλικό σύστηµα και πλήρης δυνα-
τότητα isobus είναι µερικά από τα χα-
ρακτηριστικά υπεροχής των 5G.
Περνώντας σε ανοιχτές καλλιέργειες 
συναντούµε τις σειρές 5E και 5Μ µε 
ή και χωρίς καµπίνα. Τα µεγέθη αυξά-
νονται και οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά τη βρα-
βευµένη σειρά 6Μ σε µοντέλα για κά-
θε απαίτηση καθώς και την ανασχεδι-
ασµένη νέα σειρά 6R µε νέα µοντέλα 
σε ιπποδυνάµεις που καλύπτουν κά-
θε ανάγκη και προσδοκία. 
Φυσικά οι ναυαρχίδες σειρές της John 
Deere 7R & 8R δεν θα µπορούσαν να 
λείπουν από την έκθεση.
Στον υπαίθριο χώρο θα τραβήξει τα 
βλέµµατα η  κορυφαία θεριζοαλωνι-

στική T660  και το πολυχρηστικό τη-
λεσκοπικό της Merlo.
Επίσης οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν 
στην Agrothessaly τα drone της DJI 
Agras T30, µια κορυφαία λύση για ψε-
κασµό, λίπανση και σπορά.

Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν οι 
καινοτόµες πνευµατικές µηχανές για 
σπορά και λίπανση της αυστριακής 
APV, της οποίας αποκλειστικός αντι-
πρόσωπος στη χώρα µας έγινε πρό-
σφατα η Agrotech.

Τι άλλο θα δει ο επισκέπτης
Η Agrotech θα εκθέσει ακόµα πλή-
θος εργαλείων και µηχανηµάτων για 
κάθε ανάγκη του αγρότη: Φρέζες και 
καταστροφείς της κορυφαίας Celli, 
άροτρα Moro Aratri, σπαρτικές 
Matermacc, κλαδοτεµαχιστές Serrat, 
χορτοδετική πρέσα John Deere F441M 
και όλη τη γκάµα της Pellenc συµπε-
ριλαµβανοµένου και του κορυφαίου 
αποφυλλωτή της.
Όσοι επισκεφθούν το περίπτερο θα έ-
χουν ακόµη την ευκαιρία να ζήσουν 
µια µοναδική  εµπειρία στο AMS Βooth 
της John Deere και να γνωρίσουν τις 
καινοτόµες λύσεις της για τα gps και 
τη γεωργία ακριβείας.
Η δυνατή οµάδα του after sales service 
της Agrotech, δηλαδή το τµήµα ανταλ-
λακτικών και το τµήµα του service θα 
δώσουν το παρών ενώ  θα υπάρχει και 
stand του τµήµατος  ΗR  της εταιρείας 
που θα ενηµερώνει σχετικά µε τις ευ-
καιρίες εργασίας στον όµιλο Agrotech.

Πάνοπλη η Agrotech στην Agrothessaly

Τέντα

B

Stand 

AB8
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ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

Αντιπροσωπεύοντας τα 
καταξιωµένα τρακτέρ και 
γεωργικά µηχανήµατα SAME / 
DEUTZ-FAHR, η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 
Α.Ε, συµµετέχει στην 13η 
Πανελλήνια Έκθεση για τη 
Γεωργία και τη Κτηνοτροφία 
Agrothessaly, που θα 
πραγµατοποιηθεί από 2 έως 5 
Μαρτίου, στην Σκεπαστή Αγορά 
της Νεάπολης Λάρισας. 
Τα συγκεκριµένα προϊόντα που 
αντιπροσωπεύει η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ 

ΑΕ προσφέρουν τη µέγιστη 
δυνατή ευελιξία, µε υψηλές 
παραγωγικές δυνατότητες, 
καλύπτοντας στο έπακρο τις 
µεγάλες και µεσαίες γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις. 
Η πλήρης γκάµα των τρακτέρ  
SAME / DEUTZ-FAHR επιτρέπει 
στον σύγχρονο αγρότη να 
επιλέξει το τρακτέρ που του 
ταιριάζει, µε σκοπό τη µέγιστη 
παραγωγικότητα και την 
επιτυχία.

Mε SAME, DEUTZ-FAHR στη Λάρισα

Τέντα

Β

Stand

41

Είναι γνωστό ότι τα γεωργικά µηχανή-
µατα SAME & DEUTZ-FAHR κατασκευ-
άζονται για να αποδίδουν αλλά και για 
να αντέχουν. Όµως η διασφάλιση της 
σωστής λειτουργίας τους, προϋποθέ-
τει και τη σωστή και υπεύθυνη συντή-
ρησή τους, µε γνήσια ανταλλακτικά. 

Για τη  Θεοχαράκης ΑΕ, επίσηµο δι-
ανοµέα των φηµισµένων ελκυστή-
ρων SAME & DEUTZ-FAHR στην Ελ-
λάδα, η σωστή λειτουργία κάθε µη-
χανήµατος αποτελεί προσωπική υ-
πόθεση. Οι έµπειροι και σωστά εκ-
παιδευµένοι τεχνικοί  της εταιρείας 

διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτε-
χνικό εξοπλισµό και την τεχνογνω-
σία, προκειµένου να προσφέρουν ά-
ριστη συντήρηση, επαγγελµατική ε-
ξυπηρέτηση και τεχνική υποστήρι-
ξη υψηλών προδιαγραφών. Το ίδιο 
επίπεδο εξυπηρέτησης απολαµβά-

νουν οι ‘Ελληνες παραγωγοί και στις 
επιλεγµένες µονάδες του δικτύου 
των 50 εξουσιοδοτηµένων συνερ-
γατών. Για να εξασφαλιστεί αυτό, πα-
ρέχεται συνεχής τεχνική υποστήρι-
ξη στους συνεργάτες και πραγµατο-
ποιούνται εκπαιδευτικά σεµινάρια.

Η Θεοχαράκης ΑΕ προσφέρει:
■ Εγγυηµένη εργασία σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές του κατασκευα-
στή.
■ Ανταγωνιστικές τιµές & διαθεσι-
µότητα σε γνήσια ανταλλακτικά, που 
συµβάλλουν στη διασφάλιση της κα-
λής λειτουργίας του µηχανήµατός 
σας και στη διατήρηση της υψηλής 
του απόδοσης, σύµφωνα µε τις ερ-
γοστασιακές προδιαγραφές.
■ Ειδικές, προνοµιακές τιµές στα α-
νταλλακτικά τρακτέρ άνω των 20 ετών.
■ Συνεχή υποστήριξη.

Υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα
Κάθε παραγωγός που επισκέπτεται 
το δίκτυο των επισήµων συνεργα-
τών SAME & DEUTZ-FAHR ανά την 
Ελλάδα απολαµβάνει υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες after sales, για α-
προβληµάτιστη εργασία στην γεωρ-
γική του εκµετάλλευση. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες στο 
https://www.theocarakis-tractors.gr

SAME & DEUTZ-FAHR After Sales
Εγγυηµένο service για κάθε τρακτέρ

Οι τεχνικοί  της Θεοχαράκης ΑΕ  διαθέτουν τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό και την τεχνογνωσία, προκειµένου  
να προσφέρουν άριστη συντήρηση, επαγγελµατική εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
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Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΕ

Χωρίς όρια η χορτοδετική τέχνη της Cicoria

Από το 1955 η 
TIFONE, της οποί-
ας αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα είναι η ε-
ταιρεία Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΕ,  είναι 
συνώνυµη µε την ποιότητα στο σχε-
διασµό και την κατασκευή γεωργι-
κών ψεκαστήρων. Με πολλές επιλο-
γές από αναρτώµενα και ρυµουλκού-
µενα µοντέλα, τα TIFONE είναι η ιδα-
νική επιλογή για χρήση σε οπωρώ-
νες, αµπελώνες, ελαιώνες, φυτώρια, 
θερµοκήπια αλλά και όλες τις καλλι-
έργειες κηπουρικής.
Το σύστηµα ηλεκτροστατικού ψεκα-

σµού της TIFONE 
µεταδίδει ένα ισχυ-
ρό ηλεκτροστατικό 
φορτίο (+) στα στα-
γονίδια του νέφους 

ψεκασµού που προσελκύονται επο-
µένως έντονα από οποιαδήποτε µορ-
φή αναδύεται από το έδαφος (-). 

Εξοικονόµηση έως 50%
Η επέµβαση ψεκασµού έτσι είναι πλη-
ρέστερη, ειδικά σε περιοχές των φυ-
τών που δεν εκτίθενται απευθείας 
στο νέφος ψεκασµού, µε αποτέλε-
σµα την εξοικονόµηση σκευασµά-
των έως και 50%, ως άµεσο αποτέ-

λεσµα της µικρότερης µετατόπισης 
αέρα και της µειωµένης πτώσης στα-
γονιδίων στο έδαφος.
Σηµειώνεται ότι όλα τα ψεκαστικά 

διαθέτουν το ευρωπαϊκό πιστοποι-
ητικό EU167/2013, το οποίο είναι α-
παραίτητο για τη διαδικασία της επι-
δότησης.

Όταν η υψηλή 
ποιότητα φτάνει 
στο χωράφι

Μια µεγάλη γκάµα από ισχυρές και 
αξιόπιστες πρέσες που παρέχουν 
υψηλές αποδόσεις και στα πιο 
εχθρικά περιβάλλοντα και είναι 
εξοπλισµένες µε µια πλήρη γκάµα 
αξεσουάρ, για να καλύπτουν τις 
σύγχρονες ανάγκες, έχει 
προσφέρει στην παγκόσµια αγορά 
η εµπειρία και αφοσίωση της 
εταιρείας Cicoria, η οποία από το 
1968 έχει εστιάσει στη χορτοδετική 
πρέσα για το άχυρο, το σανό, 
καθώς και το καλαµπόκι και το 
σόργο όπως και κάθε γεωργικό 
υποπροϊόν. 

Οκτώ διαφορετικά µοντέλα
Οι pick-up πρέσες της Cicoria, οι 
οποίες στην Ελλάδα 
αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά 
από την εταιρεία Α&Φ Ιωαννίδης 
ΑΕ, κατασκευάζονται σε οκτώ 
µοντέλα που ταιριάζουν σε κάθε 
απαίτηση, δεδοµένου ότι 
περισσότερο από 40 χρόνια 
συνεχίζουν να λειτουργούν στις πιο 
σκληρές συνθήκες µε τελειότητα 

και χαµηλές απαιτήσεις ισχύος. 
Όλα τα µοντέλα είναι εφοδιασµένα 
µε δετικό σύρµατος ή σπάγκου και 
φέρουν  pick-up σε τρεις 
διαστάσεις 1,55 mt, 1,60 mt και 
1,80 mt . Οι πρέσες της Cicoria  
έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν 
σε 2 ταχύτητες µε 88 και 100 
εµβολισµούς ανά λεπτό. 
Η σειρά Special Cut είναι 
εφοδιασµένη µε ειδικό κοπτικό 
πάνω στο pick-up, το οποίο 
τεµαχίζει το προϊόν σε µήκος 3 
εκατοστών. Το αποτέλεσµα της 
χρήσης του κοπτικού είναι 
χορτοδεµάτια µε βάρος έως και 50 

κιλά. Επιπλέον η Special Cut 
διαθέτει ειδικό δετικό µε τρεις 
σπάγκους που δίνει στιβαρά 
χορτοδεµάτια. 
Οι σειρές PRO, TOP και η Special 
Cut έχουν σχεδιαστεί µε 
ενισχυµένο στρόφαλο και αντίβαρο 
για να ξεπεραστούν τα πιο κρίσιµα 
σηµεία του κύκλου συµπίεσης και 
να διασφαλιστεί η σταθερότητα 
ακόµη και στους 100 εµβολισµούς 
ανά λεπτό. Οι κορυφαίες σειρές 
PRO και Special Cut είναι επιπλέον 
εξοπλισµένες µε πλάκες πίεσης για 
καλύτερη ρύθµιση της πυκνότητας 
και να εξασφαλιστεί το πλήρες 
γέµισµα και οµοιόµορφο σχήµα 
των δεµάτων.
Με ιστορία ήδη από το 1927
Το 1927 η Cicoria ξεκίνησε ένα 
µεγάλο ταξίδι αφιερωµένο στην 
τεχνολογική ανάπτυξη των 
αλωνιστικών µηχανών και των 
χορτοδετικών πρεσών.  Ένα πάθος 
που έχει κερδίσει χιλιάδες  αγρότες 
σε τέσσερις ηπείρους και 
περισσότερες από 40 χώρες.

Τέντα
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Όλη η γκάµα των προϊόντων χορτο-
δεσίας της Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑΣ Α.Ε. είναι σχεδιασµένη για υ-
ψηλές επιδόσεις και εύκολη χρήση, 
µε σκοπό την καλύτερη προστασία της 
σοδειάς από τις καιρικές συνθήκες, την 
αποτελεσµατική αποθήκευση και την 
ασφαλή µεταφορά της.
■Σπάγκοι χορτοδεσίας Hercules, UNI 
Cotesi, Maxipaq Cotesi, Maxiline Cotesi, 
Maxigrip Cotesi, Tewe, Tewe Ultimax, 
Ecobull και Τitan µε δυνατότητα εφαρ-
µογής σε κάθε χορτοδετική µηχανή, 
ιδανικοί για αντίξοες συνθήκες, βιο-
λογικά αβλαβείς, µε σταθεροποιητή 
UV για το απαιτητικό µεσογειακό κλί-
µα, καθαρό προϊόν από 100% πολυ-

προπυλένιο χωρίς κόµπους και µεγά-
λη ευκολία στη χρήση, σε πλήθος χρω-
µάτων. Καινοτοµία των τελευταίων ε-
τών είναι ο σπάγκος UNI που προσφέ-
ρει 47% περισσότερο µήκος ανά κου-
λούρα, είναι ένα προϊόν που συνδυά-
ζει την αντοχή κόµπου ενός σπάγκου 
REF 110 , το µήκος ενός REF 150 και 
την επάρκεια του REF 130.
■∆ίχτυα χορτοδεσίας Maxicover 
premium, Cross X-pand, C-PLUS 
Maxicover, Spidernet, Filnet, Bionet, 
Yellow Star, Magenta Plus Star και 
Winner Nova µε εγγύηση για τη µέ-
γιστη κάλυψη της µπάλας, υψηλή α-
ποδοτικότητα. ∆ιαθέτουν UV προστα-
σία, την υψηλότερη αντοχή θραύσης 

και είναι εγκεκριµένα από τις µεγα-
λύτερες κατασκευάστριες εταιρείες 
για την εφαρµογή τους σε όλα τα µο-
ντέλα µηχανών των σύγχρονων ευ-
ρωπαϊκών εταιρειών. Έχουν εσωτε-
ρικό πυρήνα, ένδειξη στα τελευταία 
µέτρα του ρολού και πλαστικό περι-
τύλιγµα για προστασία.
■Agristretch film χορτοδεσίας Triowrap, 
Trioplus, Silotite, Filwrap και Baletite 
Pro αδιάβροχα, µε την απαραίτητη προ-
στασία για UV ακτινοβολία, άριστη τά-
νυση και ελαστικότητα, δυνατότητα ε-
φαρµογής σε όλες τις µηχανές περι-
τύλιξης. Είναι, ακόµα, φιλικά προς το 
περιβάλλον, διαθέτουν ειδική κόλλα 
για σταθερή εφαρµογή γύρω από το 

προϊόν και παράγονται µε την τεχνο-
λογία CBT – PLATFORM (COEX BLOWN).
■Φιλµ ενσίρωσης σε ασπρόµαυρο 
χρώµα για εγγυηµένη συντήρηση της  
ζωοτροφής και να προστασία της ποι-
ότητας και της θρεπτικής αξίας. Με τη 
σωστή χρήση και κάλυψη, τοποθε-
τώντας το µαύρο χρώµα κάτω εξα-
σφαλίζεται πλήρης φωτοπροστασία 
και σταθερή εσωτερική θερµοκρα-
σία της ζωοτροφής, ενώ το λευκό χρώ-
µα που βρίσκεται από πάνω ανακλά 
την υπεριώδη ακτινοβολία και έτσι α-
ποφεύγεται η υπερθέρµανση της ζω-
οτροφής αλλά και επιτυγχάνεται η α-
ποτελεσµατικότερη ζύµωσή της µε 
µειωµένες απώλειες.

Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ 

Η Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ 
µε 33 χρόνια απρόσκοπτης 
παρουσίας στο χώρο των υλικών 
συσκευασίας, µε σεβασµό στις 
συνεργασίες και συνεχή ανάπτυξη 
συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες 
του κτηνοτροφικού και αγροτικού 
τοµέα µε υλικά υψηλών 
προδιαγραφών, καλύπτοντας το 
εγχώριο δίκτυο αλλά και µε 
δυναµική παρουσία στις εξαγωγές.
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της 
πρωτογενούς παραγωγής, η Π. 
ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ 
στηρίζει µε τα προϊόντα της έναν από 
τους πιο βασικούς πυλώνες της 
οικονοµίας µας. Η δεµατοποίηση 

ξερών χόρτων και ενσιρώµατος 
είναι από τα πιο βασικά κοµµάτια της 
παραγωγής αυτής και απαιτεί την 
αξιοπιστία και την τεχνογνωσία των 

µεγάλων οίκων που εκπροσωπεί η 
Π. ΡΗΓΑΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ 
για τη µεγιστοποίηση της αξίας κάθε 
µπάλας τροφής.

Αξιοπιστία και υψηλή τεχνογνωσία

Πλούσια γκάµα προϊόντων χορτοδεσίας

 Τέντα
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Φιλµ ενσίρωσης
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ

Μια γκάµα ελκυστήρων µε έξι µο-
ντέλα για αµπελώνες, εξειδικευµέ-
νες καλλιέργειες, οπωρώνες, κρε-
βατίνες και ορεινές καλλιέργειες εί-
ναι η νέα σειρά των ειδικών ελκυ-
στήρων MF 3 Speciality. Ένα τρακτέρ 
σχεδιασµένο για τους πιο απαιτητι-
κούς και εξειδικευµένους παραγω-
γούς καθώς µπορεί να εργάζεται στις 
πιο ακραίες καιρικές συνθήκες και 
εδαφικές απαιτήσεις. 
Η σειρά εφοδιάζεται µε τους νέους κι-
νητήρες STAGE-V φιλικούς προς το 
περιβάλλον µε χαµηλή εκποµπή ρύ-
πων, πανίσχυρους, οικονοµικούς και 
µε µειωµένο κόστος συντήρησης. Οι 
ελκυστήρες της σειράς αυτής καλύ-
πτουν µεγάλο εύρος ιπποδύναµης που 
ξεκινά από 75 εώς 120 hp. Επιπλέον, 
σηµαντική είναι η επιλογή του καινούρ-
γιου κιβώτιου ταχυτήτων προσφέρο-
ντας τη µέγιστη ιπποδύναµη στις χα-
µηλότερες στροφές του κινητήρα επι-
τυγχάνοντας εξοικονόµηση καυσίµου 
και µειωµένο θόρυβο στην καµπίνα. 

Με αλλά και χωρίς καµπίνα
Τα µοντέλα κάνουν την εµφάνισή τους 
µε καµπίνα αλλά και χωρίς καµπίνα, τύ-
που πλατφόρµα. Επίσης, η σειρά αυτή 
διατίθεται σε δύο εκδόσεις Essential και 
Efficient και προσφέρεται µε µια σειρά 
επιλογών, που προσαρµόζουν τον ελ-
κυστήρα ανάλογα µε τις ανάγκες του 
χειριστή. Ο τύπος της καµπίνας είναι CAT 
4 που εξασφαλίζει στο χειριστή ένα υ-
γιές περιβάλλον µακριά από βλαβερές 
ουσίες και φάρµακα κατά τη διάρκεια 
των ψεκασµών αλλά και τη σκόνη κα-
τά τη διάρκεια των εργασιών. 
Όλα αυτά συµπεριλαµβάνονται στον 
µοντέρνο, εντυπωσιακό σχεδιασµό 
που προέρχεται από τους µεγαλύτε-
ρους ελκυστήρες της  Massey Ferguson. 
Τέλος η χαρακτηριστική πλαϊνή γκρι 
λωρίδα στο καπό κάνει τους χειριστές 
να νιώθουν περήφανοι ως µέλη της 
οικογένειας της Massey Ferguson.
Αποκλειστικός εισαγωγέας - διανοµέας 
στην Ελλάδα για την MF είναι ο Όµιλος 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη, παρέχοντας 
ένα εκτεταµένο δίκτυο αντιπροσώπων 
και εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, πλή-
ρη τεχνική υποστήριξη από έµπειρους 
τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά.

Η Red Velvet σειρά της Massey Ferguson

Τέντα
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 Γ.ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

Με µια πραγµατικά δυναµική 
παρουσία συµµετέχει η Γ.
ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στην 13η 
έκθεση AgroThessaly στην 
Λάρισα από 2 έως 5 Μαρτίου. Σε 
ένα εντυπωσιακό περίπτερο, θα παρουσιαστούν όλα 
τα νέα µοντέλα των κορυφαίων εργοστασίων που 
αντιπροσωπεύει η εταιρεία, όπως είναι η Claas, η 
Maschio Gaspardo, η Ferrari, η Faresin κ.ά. Οι νέες 
τεχνολογίες και καινοτοµίες αυτών των εργοστασίων, 
θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

Παράλληλα, µε την αφορµή την 
συµπλήρωση 10 χρόνων 
συνεργασίας µε την Claas και  
ενός έτους µε τη Ferrari η 
εταιρεία προετοίµασε 

ελκυστικές προσφορές και ειδικά µακροχρόνια 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα, για να καταστήσει πιο 
προσιτή την απόκτηση των µηχανηµάτων της. 
Μερικά από τα εκθέµατα που θα τραβήξουν  το 
ενδιαφέρον των επισκεπτών του περιπτέρου της 
εταιρίας Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ είναι:

Υψηλή τεχνολογία από τους µεγαλύτερους οίκους

Τέντα
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Σύγχρονα µηχανήµατα για κάθε απαίτηση
Όλη την γκάµα των νέων τρακτέρ ειδικής καλλιέργειας FERRARI

∆ίνοντας βαρύτητα στη 
σηµαντική αυτή κατηγορία 
τρακτέρ που ενδιαφέρουν την 
ελληνική αγορά, η Γ.ΧΙΓΚΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. φέρνει στην 
Agrothessaly τα µοντέλα της 
ιταλικής FERRARI που 
καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις 
ανάγκες των ελληνικών ειδικών 
καλλιεργειών. Τα τρία µοντέλα 
VEGA, THOR, DRACO που θα 
βρίσκονται στο stands 
περιλαµβάνουν πλούσιο 
εξοπλισµό όπως το επαναστατικό σύστηµα Dualsteer για ελάχιστη γωνία 
στροφής καθώς επίσης και εκδόσεις µε περιστρεφόµενο κάθισµα 
Reversible που επιτρέπουν ανάστροφη λειτουργία.

Το poliSPECNIR  
της FARESIN

Το  φορητό εργαστήριο 
αναλύσεων poliSPECNIR 

που προσδιορίζει  και 
µετρά το ποσοστό των 

βασικών θρεπτικών 
συστατικών  των  

Ζωοτροφών  (νωπών, ξηρών, µειγµάτων, ενσιρωµάτων)  εύκολα, άµεσα και µε 
ακρίβεια. Ένα σύστηµα που µετρά όλους τους θρεπτικούς παράγοντες στην αλυσίδα της 

παραγωγής και διατροφής, από τη συγκοµιδή, την προετοιµασία, την κατανάλωση και 
την αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων. Ακρίβεια και αξιοπιστία στα µείγµατα 

ζωοτροφών, γρήγορες και συνέχεις µετρήσεις για επιλογή και  σταθεροποίηση   του 
καλυτέρου συνδυασµού ζωοτροφών  για σωστή και αποδοτική διατροφή των ζωών  

για γάλα ή κρέας γιατί η καλή διατροφή δίνει ποιοτικά προϊόντα και µεγαλύτερα κέρδη για 
τη µονάδα. σύστηµα Dualsteer για ελάχιστη γωνία στροφής καθώς επίσης και εκδόσεις 

µε περιστρεφόµενο κάθισµα Reversible που επιτρέπουν ανάστροφη λειτουργία.

Το AXION 960 TERRA TRAC από την CLAAS
Το πρώτο 
ερπυστριοφόρο 
τρακτέρ µε πλήρη 
ανάρτηση. Το 
ενσωµατωµένο, 
καινοτόµο σύστηµα  
TERRA TRAC 
βασίζεται στην 
τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται επί 

του παρόντος σε θεριζοαλωνιστικές µηχανές που έχουν προσαρµοστεί 
ειδικά για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τρακτέρ. Το AXION 960 
TERRA TRAC συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα ενός ερπυστριοφόρου τρακτέρ 
όσον αφορά την πρόσφυση και την προστασία του εδάφους µε τα πιο άνετα 
χαρακτηριστικά οδήγησης ενός συµβατικού τρακτέρ. Με την ατελείωτη 
δύναµή των 445 αλόγων µπορεί να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε εργασία 
του ζητηθεί, πραγµατικά µιλά από µόνο του.

Οι ολοκαίνουργιες πνευµατικές σπαρτικές µηχανές ακριβείας 
GASPARDO CHRONO ΚΑΙ GASPARDO MANTA

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. Με την CHRONO η ταχεία σπορά 
ακριβείας µπαίνει πλέον σε νέα διάσταση.Η GASPARDO προσφέρει την 8σειρη έκδοση 

πνευµατικής µηχανής MANTA MTR µε τηλεσκοπικό αναρτώµενο σασί για σπορά 
βάµβακος και καλαµποκιού. Η συγκεκριµένη µηχανή είναι η µόνη που δίνει στον 

χειριστή τη δυνατότητα να σπέρνει σωστά 8 σειρές βαµβάκι και καλαµπόκι.

12-33_mixanimata.indd   22 20/02/2023   21:02



12-33_mixanimata.indd   23 20/02/2023   21:02



24 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Είκοσι δύο χρόνια κοντά 
στον αγρότη και τον κτηνότροφο
Η HELLAGRO ΑΕ διαθέτει στην α-
γορά υλικά πιστοποιηµένα και ασφα-
λή, εξαιρετικής και σταθερής ποιό-
τητας. Εδώ και 22 χρόνια στηρίζει 
τον κλάδο της αγροκτηνοτροφίας πα-
ρέχοντας µια ευρεία γκάµα υλικών 
γεωργικών εφαρµογών, καθώς και 
χορτοδεσίας και ενσίρωσης για τα 
στάδια της συγκοµιδής, της δεµατο-
ποίησης, της ενσίρωσης και της α-
ποθήκευσης. Με ένα παγκόσµιο δί-
κτυο συνεργατών και 100% πανελ-
λαδική κάλυψη µε εταιρικό δίκτυο 
πωλήσεων είναι σε θέση να σταθεί 
µε επάρκεια σε κάθε απαίτηση.
Η HELLAGRO επί σειρά ετών αντι-

προσωπεύει τους µεγαλύτερους οί-
κους του εξωτερικού, προσφέρο-
ντας τα καταλληλότερα υλικά, ανά-
λογα µε τη χρήση, µε στόχο την επί-
τευξη άριστου αποτελέσµατος.  Ε-
πίσης, µέσω του εξειδικευµένου προ-
σωπικού της (γεωπόνοι, χηµικοί µη-
χανικοί, τεχνολόγοι τροφίµων) βρί-
σκεται συνεχώς δίπλα στους συνερ-
γάτες της µε προτάσεις και εξατοµι-
κευµένες λύσεις. 

Αυστηρές προδιαγραφές
Όλα τα υλικά της παράγονται µε σύγ-
χρονες τεχνολογίες, διέπονται από 
αυστηρές προδιαγραφές, υπόκεινται 

σε διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους και 
είναι κατασκευασµένα ειδικά για τις 
καιρικές συνθήκες του ελλαδικού 
χώρου (Μεσογειακό κλίµα). 
Τα προϊόντα HELLAGRO για τον το-
µέα της Χορτοδεσίας & Ενσίρωσης πε-
ριλαµβάνουν τους σπάγκους χορτο-
δεσίας EXTRA® SD & HD, το δίχτυ 
χορτοδεσίας ATLAS®, όπως και τα 
υλικά ενσίρωσης SILOGRASS®, 
SILOGRANO®, SILOMAX® και SILOFILM. 
Επιπλέον, στον τοµέα Γεωργικών Ε-
φαρµογών, η εταιρεία παρέχει υλικά 
όπως δίχτυα σκίασης καλλιεργειών, 
αντιπαγετικό ύφασµα, αντιχαλαζικό 
δίχτυ, ύφασµα εδαφοκάλυψης, λινά-

τσες ιούτης, αδιάβροχους µουσαµά-
δες, υφαντά σακιά, νήµα ραφής, σπά-
γκους και σχοινιά, εύκαµπτους σω-
λήνες PVC και πολλά ακόµη.
Η συµµετοχή της εταιρείας HELLAGRO 
ΑΕ στην Agrothessaly 2023 έρχεται 
να επισφραγίσει την ισχυρή θέση της 
στην αγορά και να ενηµερώσει το 
κοινό της έκθεσης για την ευρεία 
προϊοντική γκάµα που διατίθεται α-
πό τους έµπειρους συνεργάτες της 
στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. 
Για περισσότερες πληροφορίες, µπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας 
στο 210 9635564 ή να επισκεφθεί-
τε το site µας www.hellagro.gr

Τέντα

Α

Stand

D22

HELLAGRO ΑΕ
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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

Την έκθεση SIMA 2022 επέλεξε η 
CASE IH για να παρουσιάσει το νέο 
Puma 260 CVXDrive™, το πιο ισχυ-
ρό και προηγµένο Puma που έγινε 
ποτέ. Παρέχοντας πρωτοποριακή ά-
νεση και συνδεσιµότητα, σε συνδυ-
ασµό µε εξαιρετικό χειρισµό, παρο-
χή ισχύος και οικονοµία καυσίµου, 
ενσωµατώνει επιθετικό στυλ και µία 
σειρά προηγµένων τεχνολογιών που 
βοηθούν τις αγροτικές επιχειρήσεις 
να λειτουργούν πιο αποτελεσµατι-
κά, παραγωγικά και κερδοφόρα.
Παρέχοντας τον βέλτιστο συνδυασµό 
αξιοπιστίας, ισχύος και οικονοµίας, 
το Puma έχει γίνει µία εξαιρετική πα-
γκόσµια επιτυχία για την Case IH α-
πό την πρώτη του εµφάνιση το 2008. 
Ως το απόλυτο µοντέλο αυτής της δη-
µοφιλούς σειράς, το 260 CVXDrive 
παρέχει έναν µοναδικό συνδυασµό 
δυνατοτήτων διαχείρισης του αγρο-
κτήµατος, του στόλου και των δεδο-
µένων, ο οποίος είναι διαθέσιµος µό-
νο από την Case IH και ελέγχεται α-
πό τη µεγαλύτερη, πιο άνετη καµπίνα 
του Puma. Σχεδιασµένο µε αγρότες και 
εργολάβους, το νέο τρακτέρ προσφέ-
ρει αυξηµένα επίπεδα ισχύος, απόδο-
ση και παραγωγικότητα, µε µειωµένο 
λειτουργικό κόστος και αυξηµένο χρό-
νο λειτουργίας, χάρη  στα µεγάλα δια-
στήµατα συντήρησης και τις προληπτι-
κές συνδεδεµένες υπηρεσίες.
Στην καρδιά αυτής της ναυαρχίδας 
είναι το σύστηµα AFS Connect της 
Case IH που περιλαµβάνει οθόνη α-
φής AFS Pro 1200, λειτουργικό σύ-

στηµα AFS Vision Pro και δέκτη AFS 
Vector Pro. Αυτά επιτρέπουν στον 
χειριστή να προσαρµόσει την διαχεί-
ριση του τρακτέρ και τη λειτουργία 
της γεωργίας ακριβείας ανάλογα µε 

τις ανάγκες του. Οι ιδιοκτήτες και οι 
διαχειριστές των εκµεταλλεύσεων 
µπορούν να διαχειρίζονται και να βελ-
τιστοποιούν τα δεδοµένα της εκµε-
τάλλευσης και του στόλου από στα-

θερό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κι-
νητή συσκευή, ανά πάσα στιγµή, ε-
νώ οι εκτεταµένες αποµακρυσµένες 
λειτουργίες και  δυνατότητες περι-
λαµβάνουν κοινή χρήση οθόνης. Η 
αυτόµατη καθοδήγηση AFS AccuGuide™ 
και η τεχνολογία αυτοµατοποιηµένης 
αναστροφής στο κεφαλάρι AFS AccuTurn 
Pro, αυξάνουν περαιτέρω την ευκο-
λία και την παραγωγικότητα µε ακρί-
βεια έως 1,5cm µε RTK+.

Νέα πρότυπα θέτει η καµπίνα
Όσον αφορά την άνεση, αυτό το νέο 
τρακτέρ θέτει ένα νέο πρότυπο για 
τα Puma, µε περισσότερο χώρο και 
καλύτερη ορατότητα. Το µέγιστο ε-
πίπεδο θορύβου µέσα στην καµπί-
να είναι 66dB(A), εφάµιλλο µε αυτό 
ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, το κα-
θιστά εξαιρετικά άνετο. Η ηµι-ενερ-
γητική υδροπνευµατική ανάρτηση 
καµπίνας αποµονώνει τον χειριστή 
από την κίνηση του µηχανήµατος και 
µπορεί να την προσαρµόσει ανάλο-
γα µε τις προσωπικές του προτιµή-
σεις ή την αλλαγή εδάφους, παρέ-
χοντας εξαιρετική ποιότητα οδήγη-
σης και απόλυτη άνεση. Αυτό ανε-
βαίνει σε άλλο επίπεδο µε το προαι-
ρετικό σύστηµα Advanced Vehicle 
Suspension (AVS) της Case IH, εν-
σωµατώνοντας την ηµι-ενεργητική 
ανάρτηση καµπίνας, οπίσθιο υδραυ-
λικό και ανάρτηση εµπρόσθιου άξο-
να, εξελιγµένο λογισµικό που αντι-
δρά στις µεταβαλλόµενες επιφάνει-
ες για ακόµη πιο οµαλή οδήγηση.

∆ιαχείριση αγροκτήµατος, στόλου και δεδοµένων
από το πανίσχυρο Puma 260 CVXDrive™ 
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Η New Holland διευρύνει τη σειρά 
T7 LWΒ µε το νέο µοντέλο «ναυαρ-
χίδα» που προσφέρει περισσότερη 
ισχύ και την καλύτερη αναλογία ι-
σχύος-βάρους στην κατηγορία, δι-
ατηρώντας παράλληλα τις διαστά-
σεις και την ευελιξία των άλλων µο-
ντέλων. Αυτή η απόδοση συνοδεύ-
εται από ένα κορυφαίο περιβάλλον 
χειριστή µε την καµπίνα HorizonΤΜ Ultra 
και µία σειρά από καινοτοµίες και χα-
ρακτηριστικά που µεγιστοποιούν την 
απόδοση, την παραγωγικότητα και 
τον ωφέλιµο χρόνο λειτουργίας του 
τρακτέρ. Το νέο Τ7.300 παρουσιά-
στηκε επίσηµα στο κοινό στην έκθε-
ση SIMA 2022 στο Παρίσι.
Το νέο T7.300 διαθέτει κινητήρα FPT 
Industrial NEF 6 ο οποίος έχει ενι-
σχυθεί µε µία σειρά από χαρακτηρι-
στικά και βελτιώσεις. Παρέχει µέγι-
στη ισχύ 280 hp για εργασίες άρο-
σης και 300 hp για εργασίες µε PTO 
και εργασίες µεταφοράς. Η νέα, η-
λεκτρονικά ελεγχόµενη, τουρµπίνα 
Μεταβλητής Γεωµετρίας, εξασφαλί-
ζει υψηλή ροπή και οικονοµία καυ-
σίµου σε χαµηλές στροφές. Το τρα-

κτέρ πληροί τα πρότυπα εκποµπών 
καυσαερίων Stage V µε το σύστηµα 
High e-SCR που βελτιστοποιεί την ι-
σχύ, την ανταπόκριση και την οικο-
νοµία καυσίµου.  Οι πελάτες θα µπο-
ρούν να περνούν περισσότερο χρό-
νο στα χωράφια, µε αύξηση 18% στην 
οικονοµία καυσίµου και να ελαχιστο-
ποιούν το λειτουργικό τους κόστος 
µε τα διαστήµατα σέρβις που είναι 
έως και 50% µεγαλύτερα από ορι-
σµένους ανταγωνιστές. Το νέο µο-
ντέλο διαθέτει µια αναβαθµισµένη 
έκδοση του δηµοφιλούς κιβωτίου 
Auto CommandΤΜ της New Holland, 
του καλύτερου στην κατηγορία του 
για εργασίες έλξης, η οποία προσθέ-
τει περαιτέρω στην εξαιρετική από-
δοση του τρακτέρ.
Η New Holland έχει επίσης διευρύ-
νει τις συνολικές δυνατότητες του 
τρακτέρ, µε αυξηµένη ικανότητα α-
ξόνων και υψηλότερο µεικτό βάρος 
µηχανήµατος. Τα ελαστικά ύψους 
2,05 µ. αυξάνουν την πρόσφυση και 
την απόδοση, ενώ σέβονται το έδα-
φος και όλα αυτά διατηρώντας πα-
ράλληλα τις ίδιες συνολικές διαστά-

σεις των υπαρχόντων µοντέλων Τ7, 
υλοποιώντας την αξίωση της Από-
λυτης Συµπυκνωµένης Απόδοσης. 

Ισχύς, συνδεσιµότητα 
και αποδοτικότητα
Το νέο T7.300 καλύπτει την ανάγκη 
των πελατών για περισσότερη ισχύ, 
µεγαλύτερη συνδεσιµότητα και αυ-
τοµατοποίηση, καθώς και άνεση στην 
καµπίνα. Θα επωφεληθούν από τις 
καλύτερες καινοτοµίες της ευφυούς 
γεωργίας της New Holland: την ενί-
σχυση της αποτελεσµατικότητας PLM 
IntelligenceΤΜ µε την οθόνη IntelliViewΤΜ12 
και το πλήρως ρυθµιζόµενο υποβρα-
χιόνιο SideWinderΤΜ Ultra για εργο-
νοµική έξυπνη λειτουργία. Η ∆ιαχεί-
ριση Εφαρµογών Τρακτέρ συνδέει το 
τρακτέρ µε το παρελκόµενο µε ευ-
κολία, διασφαλίζοντας την επικοινω-
νία προς και από το παρελκόµενο.
Το νέο µοντέλο διαθέτει επίσης βρα-
βευµένες έξυπνες καινοτοµίες στον 
αυτοµατισµό τρακτέρ-παρελκόµε-
νο, οι οποίες θα προσφέρουν απτά 
οφέλη για τους πελάτες: Το ενσωµα-
τωµένο σύστηµα ελέγχου µεγάλης 

τετράγωνης χορτοδετικής που βελ-
τιστοποιεί την αλληλεπίδραση µετα-
ξύ του τρακτέρ και του χορτοδετι-
κού, προβλέποντας ότι η συµπίεση 
της καλλιέργειας οδηγεί σε µείωση 
κατά 15% της κίνησης της καµπίνας, 
πιο σταθερή ταχύτητα PTO και µεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίµου κα-
τά 12% µέσω του κύκλου δεµατο-
ποίησης. Το µοναδικό CentreViewΤΜ το-
ποθετεί την οθόνη ακριβώς µπρο-
στά από τον οδηγό ενώ το βραβευ-
µένο Έξυπνο Σύστηµα Πέδησης Ρυ-
µουλκούµενου (Intelligent Trailer 
Brake) παρέχει σταθερότητα σε συν-
θήκες που το απαιτούν.

Η πιο ήσυχη καµπίνα της αγοράς
Το νέο T7.300 προσφέρει κορυφαία 
άνεση µε την καµπίνα HorizonΤΜ Ultra, 
την πιο αθόρυβη της αγοράς µε µό-
λις 66 dBA. ∆ιαθέτει επίσης µία νέα 
ανάρτηση Comfort RideΤΜ, όπου το 
ενεργό ηλεκτροϋδραυλικό σύστηµα 
«αποσυνδέει» την κίνηση της καµπί-
νας από το πλαίσιο µε µία λογική ε-
λέγχου «skyhook» για να προσφέ-
ρει µία εξαιρετικά οµαλή οδήγηση.

Το νέο εµβληµατικό µοντέλο της σειράς T7 LWB 
της New Holland προσφέρει την απόλυτη απόδοση 
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ΧAG P100 - Η ναυαρχίδα της XAG

TRACTORGPS 

H  ΤractorGPS  παρουσιάζει  τη ναυ-
αρχίδα των ψεκαστικών drone της 
XAG P100  στις εφαρµογές ψεκασµού 
µε drone, ενσωµατώνοντας 4 εργα-
σίες µε ένα XAG drone: Ψεκασµός, 
Λίπανση, Σπορά και Χαρτογράφηση 
Φυτοϋγείας των καλλιεργειών. 
Η σειρά αγροτικών drone XAG προ-
σφέρει πραγµατικές και αξιόπιστες  
λύσεις Γεωργίας Ακριβείας. 
Με ανανεωµένο σχεδιασµό και νέες 
τεχνολογίες ψεκασµού, υπόσχεται 
ραγδαία αύξηση παραγωγικότητας 
και βελτίωση στην απόδοση των ε-
φαρµογών, ακόµα και στις πιο απαι-
τητικές συνθήκες και καλλιέργειες.

Ο ψεκασµός κάθε φυτοπροστα-
τευτικού  σκευάσµατος  γίνεται 
απροβληµάτιστα µε το P100 
Μεγάλο όφελος και υψηλή εξοικο-
νόµηση σε κάθε καλλιέργεια προ-
σφέρουν τα ψεκαστικά drone XAG, 
καθως µπορούν να ψεκάσουν κά-
θε είδους σκεύασµα (υγρό ή σε σκό-
νη),  χωρίς να προβληµατίζουν τον 
παραγωγό. Η µεγάλη παροχή και οι 
µεγάλου διαµετρήµατος σωλήνες υ-
γρού εξασφαλίζουν την αµείωτη λει-
τουργία του. 

Η τεχνολογία  αιχµής των  αγροτικών 
drone XAG P100 καλύπτει και τους 
πιο απαιτητικούς. Πρόκειται για το 
µοναδικό drone παραγωγής µε ψε-
κασµό κατεύθυνσης, όπως τα παρα-
δοσιακά ψεκαστικά, που διασφαλί-
ζει  τον καλύτερο ψεκασµό τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στα σύνορα του 
χωραφιού. Το µοναδικό drone ψε-
κασµού που εκτελεί την εργασία 
µε ένα και µόνο σχέδιο πτήσης!

Κάτι παραπάνω 
από ένα µεγάλο drone
Αυτό που κάνει το drone XAG P100 

τόσο δηµοφιλή επιλογή, εκτός από 
το ότι προσφέρει µεγάλη  χωρητικό-
τητα ωφέλιµου φορτίου, είναι το γε-
γονός ότι διαθέτει αποσπώµενο σχε-
διασµό που διαχωρίζει την ιπτάµενη 
πλατφόρµα από τα συστήµατα ψεκα-
σµού, καλύπτοντας διάφορες ανά-
γκες πεδίου και διευκολύνοντας τη 
διαδικασία συναρµολόγησης, ενώ το 
βάρος και το µέγεθος του drone εί-
ναι µειωµένο, γεγονός  που διευκο-
λύνει τη µεταφορά του ακόµη και α-
πό ένα άτοµο. Το drone έχει αποτε-
λεσµατικό πλάτος ψεκασµού 10 µ., 
δοχείο µε κόκκους χωρητικότητας 
60 λίτρων και µπορεί να φτάσει σε 
µέγιστο υψόµετρο 2.000 µέτρων. Ό-
ταν είναι πλήρως φορτωµένο, µπο-
ρεί να αιωρείται για 13 λεπτά χάριν 
των 2 µπαταριών που διαθέτει  (19 
λεπτά χωρίς φορτίο).

Για επαγγελµατικό αεροψεκασµό, 
εγγύηση XAG
Με µόνιµη τεχνολογία υψηλής ακρι-
βείας RTK  1.5 cm, η XAG διασφαλί-
ζει την ασφαλή πτητική λειτουργία 
των drone της αλλά και την υψηλή 
ακρίβεια κατά την εφαρµογή σε κά-
θε στάδιο της καλλιέργειας. 

Υπόστεγο

Α

Stand

Α27

XAG P100: 
Μοναδικά  
xαρακτηριστικά 
■Με την χρήση των 
φυγοκεντρικών µπεκ iRass, 
µεταβλητής  σταγόνας 
60-400 µM, ο παραγωγός 
µπορεί να ρυθµίσει το νέφος 
ψεκασµού / διείσδυση στο 
φυτό αλλά και να µειώσει  
τις απώλειες σε περίπτωση 
υψηλού αέρα.  
■Η αρχιτεκτονική µε 4 
έλικες επιτρέπει µεγαλύτερη  
διείσδυση του ψεκαστικού 
νέφους και έως 50% 
βελτιωµένη απόδοση 
ψεκασµού σε σύγκριση µε 
άλλα drones της αγοράς.
■Πλάτος εργασίας έως 10 
µέτρα µε µόλις  2 χ µπεκ 
iRass, διασφαλίζει εύκολη 
συντήρηση και υψηλή 
λειτουργικότητα. 
■Μοναδικές αντλίες νερού 
MegaFlow υψηλής παροχής 
έως 12 lt/min.
■ Χρόνος πτήσης έως και 
18 λεπτά (*µε 2 µπαταρίες ) 
και φόρτιση µόλις σε 10 
λεπτά. 
■Ψεκασµός ως 180 στρµ/
ώρα και υψηλή ταχύτητα 
πτήσης. 
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∆ιαιρούµενη αρχιτεκτονική, 
Εύκολη µεταφορά
To drone µπορεί να διαχωρίσει την 
πλατφόρµα πτήσης από τον ψεκαστι-
κό εξοπλισµό, για µείωση του βάρους 
κατά τη µεταφορά και ευκολότερη δι-
αχείριση κατά την αλλαγή από ψεκα-
στικό σε σύστηµα λίπανσης.
Ακρίβεια σε κάθε σταγόνα
Συνδυάζοντας νέες περισταλτικές α-
ντλίες και βαλβίδες, µε την ώριµη τε-
χνολογία φυγοκεντρικού ψεκασµού, 
το P100 φέρνει περαιτέρω εξέλιξη 
στην αποδοτικότητα του ψεκασµού 
ακριβείας.
Προσαρµογή σε όλα 
τα περιβάλλοντα
Με δυναµικό ραντάρ και terrain-adaptive 
module, µπορεί να ανιχνεύει εµπόδια 

και το περιβάλλον κατά την πτήση. Α-
νίχνευση θέσης, απόστασης και κίνη-
σης εµποδίων 40 µέτρα µπροστά και 
πάνω, για έγκυρη πρόβλεψη και απο-
φυγή τους για ασφαλέστερη πτήση προς 

όλες τις κατευθύνσεις.

∆ιαθέσιµα στην ελληνική αγορά  
από την TractorGPS, www.tractorgps.gr 

ή www.xagdrones.gr

Ο ψεκασµός είναι το πιο σηµαντικό σηµείο των drone XAG 

Τα drone διεισδύουν -αργά 
βέβαια- στην ευρωπαϊκή αγορά, 
µε την XAG να είναι από τις πρώτες 
εταιρείες που προσανατολίστηκαν 
στον αγροτικό κλάδο µε την κατα-
σκευή drone ειδικά για σκοπούς 
φροντίδας καλλιέργειας από 
αέρος. Η TractorGPS, ως επίσηµος 
αντιπρόσωπος της XAG, ανακοι-
νώνει τώρα ότι το µοντέλο P100 
θα είναι διαθέσιµο πολύ σύντοµα 
στα πλαίσια της έκθεσης 
Agrothessaly. Το drone έχει πολ-
λές χρήσεις γύρω από το αγρόκτη-
µα, από τον ψεκασµό φυτοφαρµά-
κων µέχρι τη διασπορά λιπασµά-
των, σπόρων και πολλά άλλα.
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ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Η MILKPLAN ΣΤΗΝ AGROTHESSALY

Η επιλογή του σωστού εξοπλισµού 
αρµεγής είναι µία σηµαντική από-
φαση για κάθε κτηνοτρόφο. Το αρ-
µεκτήριο πρέπει να διευκολύνει 
την καθηµερινότητα του κτηνο-
τρόφου στη µονάδα παρέχοντας 
ταυτόχρονα γρήγορο και εύκολο 

άρµεγµα, διασφαλίζοντας την ευ-
κολία των ζώων και υψηλή ποιό-
τητα του παραγόµενου γάλακτος. 
Η Milkplan παρέχει µία µεγάλη 
γκάµα σε εξοπλισµό αρµεγής που 
µπορεί να ανταποκριθεί σε όλες 
τις ανάγκες µίας φάρµας. 

Με την προσαρµογή νέων τεχνο-
λογιών στο αρµεκτικό σύστηµα ε-
ξασφαλίζεται και η µείωση των λει-
τουργικών εξόδων όπως το κό-
στος ενέργειας και η ελαχιστοποί-
ηση κατανάλωσης νερού και α-
πορρυπαντικών.

Εύκολο, γρήγορο και ποιοτικό 
άρµεγµα αιγοπροβάτων

Σύστηµα ηλεκτρονικής 
γαλακτοµέτρησης και 
διαχείρισης κοπαδιού
Στην εποχή όπου η πληροφορία 
έχει τεράστια αξία, είναι πολύ 
σηµαντικό να γνωρίζει ο 
παραγωγός τι συµβαίνει στην 
καθηµερινή του ρουτίνα. Οι 
πληροφορίες της καταγραφής 
της παραγωγής γάλακτος για 
κάθε ζώο ξεχωριστά, η 
καταγραφή των συµβάντων και ο 
συνεχής έλεγχος των ζώων 
γίνεται πιο εύκολος µε το 
σύστηµα ηλεκτρονικής 
γαλακτοµέτρησης και διαχείρισης 
κοπαδιού από τη Milkplan. 

MP Nautilus Inverter 
Ο MP Nautilus Inverter µπορεί να 
µειώσει την κατανάλωση 
ρεύµατος των µονάδων κενού του 
αρµεκτικού συστήµατος έως και 
40%. Επιπλέον µεγαλώνει ο 
χρόνος διάρκειας ζωής της 
µονάδας κενού, καθώς δουλεύει 
στις ελάχιστες στροφές. Η µονάδα 
οδηγείται από ηλεκτρονικό 
αισθητήρα υψηλής ακριβείας και 
άµεσης απόκρισης σε 
αυξοµειώσεις του επιπέδου κενού 
του συστήµατος. Ο MP Nautilus 
είναι διαθέσιµος για µονά ή διπλά 
συστήµατα µονάδων κενού από 
2,2kW έως 15kW.

MP Armektron Ultra
Ο νέος πίνακας Armektron Ultra 
της Milkplan βελτιώνει το 
αρµεκτήριο, καθώς χάρη στο 
νέο σύστηµα πλύσης, o 
κτηνοτρόφος µπορεί πλέον να 
ελέγχει και να ενηµερώνεται µε 
ευκολία για την καταγραφή της 
θερµοκρασίας πλύσης και των 
συναγερµών που προκύπτουν 
κατά τη λειτουργία. Επίσης 
ενηµερώνεται για τον έλεγχο της 
ηλεκτρονικής παλµοδότησης 
καθώς και για όλες τις 
διαδικασίες πλύσης, το χρόνο 
και τις θερµοκρασίες των 
χηµικών.

Λύσεις σίτισης – 
Εξοικονόµηση χρόνου
MP Feeding Belt
Η ταινία τροφής Milkplan µε τον 
εργονοµικό και λειτουργικό 
σχεδιασµό της αποτελεί την 
ιδανική λύση για τη σίτιση των 
αιγοπροβάτων. Καταλαµβάνει 
ελάχιστο χώρο και επιτρέπει τη 
ρύθµιση της ταχύτητας ανάλογα 
µε την προτίµηση του 
κτηνοτρόφου. ∆ιευκολύνει τη 
σίτιση, αφού µπορεί να γίνει από 
µια πλευρά, καθώς και το 
µαρκάρισµα ή τον εµβολιασµό 
παρέχοντας ασφαλές κλείδωµα 
ανά θέση.

Τέντα

Α

Stand

Α 11

Νέα σειρά αρµεκτικού συστήµατος MP Rotary S&G
Το περιστροφικό αρµεκτήριο MP Rotary S&G αποτελεί την ιδανική λύση για 
µεσαίες και µεγάλες µονάδες αιγοπροβάτων, οι οποίες απαιτούν ταχύτητα, 
βέλτιστη απόδοση, ευκολία καθαρισµού και µείωση λειτουργικών εξόδων.
Το MP Rotary S&G έχει ευέλικτη και εργονοµική σχεδίαση, η οποία σε 
συνδυασµό µε τον σύγχρονο εξοπλισµό του συµβάλλει εξαιρετικά στη 
διευκόλυνση και επίσπευση της διαδικασίας άµελξης. Ο σχεδιασµός του 
επιτρέπει την  άνετη µετακίνηση απαλλαγµένη από κάθε κίνδυνο τραυµατισµού.

Συστήµατα που βελτιώνουν  
την ρουτίνα της φάρµας

MP Armektron Mobile & MP Armektron EasySetUp
Το MP Armekton Mobile είναι η ιδανική λύση για µετακινούµενα κοπάδια. 
Συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήµατα της σειράς F4A το αρµεκτικό σύστηµα είναι 
εγκατεστηµένο σε µετακινούµενη πλατφόρµα εξαιρετικά υψηλής αντοχής για την 
εύκολη µετακίνηση του συστήµατος από περιοχή σε περιοχή. 
Το MP Armektron EasySetUp αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αρµεγής το 
οποίο είναι εγκατεστηµένο σε πατάρι ειδικής κατασκευής ενώ ο εξοπλισµός είναι 
τοποθετηµένος σε ειδικά σχεδιασµένη πλάτη. Είναι ιδανική λύση µε µηδενικά 
έξοδα εγκατάστασης σε πρόχειρα καταλύµατα.  
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Η εταιρεία Ζαφειράκης Βίδες κατέχει 
πάνω από 45.000 είδη σε παρακατα-
θήκη, έτοιµα να καλύψουν κάθε ανά-
γκη. Συγκεκριµένα, διαθέτει τεράστια 
ποικιλία και αποθέµατα σε βίδες πα-
ντός τύπου, βιοµηχανικά είδη, εργα-
λεία χειρός, ηλεκτρικά µηχανήµατα, 
συρµατόσχοινα, ναυτιλιακά, εργαλεία 
κήπου, προϊόντα ηλεκτροσυγκολλή-
σεως και είδη προστασίας εργατών. Συ-
νεργαζόµενη αποκλειστικά µε τους κο-
ρυφαίους οίκους στον κλάδο και σε 
συνδυασµό µε την άµεση διαθεσιµό-
τητα και τις ανταγωνιστικές τιµές είναι 
σε θέση να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη 
για υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Μέριµνα για τη βιωσιµότητα
Η εταιρεία Ζαφειράκης Βίδες ανέ-
καθεν είχε ως προτεραιότητα να λει-
τουργεί µε το δυνατόν λιγότερο πε-
ριβαλλοντολογικό αποτύπωµα. Για 
το λόγο αυτό στόχος της ήταν να µει-
ώνει την ετήσια κατανάλωση ενέρ-
γειας, αλλά και να ανακυκλώνει τα 
αχρείαστα υλικά από τις διεργασίες 
της. Έτσι, µε την τοποθέτηση ειδι-
κών µπλε κάδων στις εγκαταστάσεις 
της προβαίνει σε ανακύκλωση υλι-
κών συσκευασίας και χαρτιού, κα-
θώς επίσης και των υπόλοιπων α-
νακυκλώσιµων υλικών (αλουµίνι-
ου, γυαλιού, κ.ά.) που αγγίζουν στο 

σύνολο τους 18 τόνους ετησίως.
Καθότι όµως οι ανάγκες για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη έχουν αυ-
ξηθεί κατακόρυφα τελευταία, η ±±ε-
πιχείρηση Ζαφειράκης Βίδες εναρ-
µονίζεται µε αυτό και επεκτείνει α-
νάλογα τις δράσεις της και σε αυτό 
τον τοµέα. Έτσι, σε συνεργασία µε 
την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, αλ-
λά και την ΑΦΗΣ ΑΕ, προβαίνει τον 
τελευταίο χρόνο σε ανακυκλώσεις 
ηλεκτρικών συσκευών και µπατα-
ριών αντίστοιχα και στα τρία σηµεία 
πώλησης που διαθέτει. Επιπλέον, 
σε συνεργασία µε τη Watt + Volt, έ-

χει εγκατασταθεί φορτιστής ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων για δηµόσια χρή-
ση στην έδρα της εταιρείας, οδός 
∆εµέστιχα 9, Θεσσαλονίκη.

Φωτοβολταϊκά πάνελ
Προχωρώντας ένα βήµα παραπέ-
ρα, επιδίωξη της εταιρείας είναι η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πά-
νελ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
της στη Θεσσαλονίκη και στο Καλο-
χώρι εντός του 2023 για την κάλυ-
ψη των ενεργειακών αναγκών της, 
ώστε να επιτύχει το µηδενικό απο-
τύπωµα εκποµπών του διοξειδίου 
του άνθρακα σε αυτό τον τοµέα.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΙ∆ΕΣ

Η εταιρεία Ζαφειράκης Βίδες µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, εισήλθε 
δυναµικά στο χώρο της βίδας και 
των βιοµηχανικών ειδών το 1970. 
Σήµερα, διαθέτει δύο καταστήµατα 
χονδρικής και λιανικής στη 
Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά και 
µία κεντρική αποθήκη 3.000 τ.µ. 
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Με 
53 χρόνια εµπειρίας στο χώρο και 
πάνω από 45.000 κωδικούς βίδες 
και εργαλεία σε µεγάλα αποθέµατα 
και άµεσα διαθέσιµα, είναι σε θέση 
να παρέχει την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση παντού.
Όραµα της εταιρείας είναι η 
αδιάκοπη στήριξη της παραγωγικής 
διαδικασίας και της δηµιουργίας, 
προσφέροντας στους πελάτες της 
υψηλής ποιότητας προϊόντα, που 

ικανοποιούν στο ακέραιο τις 
ανάγκες της κατασκευής και της 
βιοµηχανικής παραγωγής. 
Μεγάλα διαθέσιµα αποθέµατα, 
γρήγορη αποστολή των 
παραγγελιών και ανταγωνιστικές 
τιµές υποστηρίζουν τον σκοπό αυτό, 
µε αποτέλεσµα να την εµπιστεύονται 
για µόνιµο προµηθευτή τους 
κορυφαίες επιχειρήσεις σε όλη την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 
«Το πάθος για τη δουλειά µας και η 
εµπιστοσύνη στις ικανότητες του 
ανθρώπινου δυναµικού και των 
στελεχών µας, έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς 
µας στο χώρο της βίδας, τόσο στην 
εγχώρια αγορά, όσο και στο 
εξωτερικό, καθώς και στη 
βελτίωση των εσωτερικών 

διαδικασιών της εταιρείας».
Βασιζόµενη στο ανθρώπινο 
δυναµικό της, στην εξειδίκευση 
στον κλάδο της και στην τεράστια 
ποικιλία των αποθεµάτων της, η 
Ζαφειράκης Βίδες έχει σκοπό να 
συνεχίσει να είναι άριστος και 
µακροχρόνιος συνεργάτης για 
κάθε κατασκευαστική, βιοµηχανική 
και εµπορική εταιρεία.

Με οδηγό την ποιότητα

Τέντα

00

Stand

00

Τεράστια 
ποικιλία και 
αποθέµατα 

για κάλυψη 
κάθε 

ανάγκης  
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Πάνω από  
τρεις δεκαετίες  
συνεχούς εξέλιξης
Η Φυτοθρεπτική, µέλος του οµίλου 
PhytoGroup, είναι µια οικογενειακή 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1989 
και δραστηριοποιείται στην ελληνι-
κή και διεθνή γεωργική αγορά. 
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 
έχει 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 έ-
να πλήρως οργανωµένο Τµήµα, πέ-
ρα από τη δραστηριοποίησή της στην 
ελληνική αγορά, αναπτύσσεται δυ-
ναµικά και µε ιδιαίτερη επιτυχία στον 
τοµέα των εξαγωγών µε παρουσία 
σε τουλάχιστον 20 χώρες. 
Σήµερα, η εταιρεία διατηρεί συνεχή 
εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλ-
κάνια, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και 
χώρες της Μέσης Ανατολής. Η προ-
σέγγιση των αγορών του εξωτερι-
κού γίνεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και στρατηγική προοπτική.
 
Καινοτοµία: Η απάντηση 
στη σύγχρονη γεωργία
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 συνδέ-
θηκε µε πρωτογενή έρευνα σε Ελ-
ληνικό Πανεπιστήµιο και συνεχίζει 
αδιάκοπα τρεις δεκαετίες µετά. Στό-

χος της είναι να παρέχει ολοκληρω-
µένες λύσεις για κάθε καλλιέργεια, 
καθώς και αποτελεσµατικές απαντή-
σεις στα προβλήµατα της σύγχρο-
νης γεωργίας. Η εταιρεία επενδύει 
στην πολύπλευρη επαφή µε την πα-
ραγωγική αγροτική δραστηριότητα 
που αφορά τόσο τον Έλληνα παρα-
γωγό και τον γεωπόνο τεχνικό σύµ-
βουλο, όσο και την ακαδηµαϊκή ε-
ρευνητική δραστηριότητα. 
Για την εταιρεία, η εµπορική σχέση 

µε τους χρήστες των προϊόντων της 
είναι απλά η αρχή για µια βαθύτερη 
σχέση συνεργασίας µε συνεχή ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας.
Η φιλοσοφία της Φυτοθρεπτικής για 
πρωτοποριακές και καινοτόµες λύσεις 
στα ζητήµατα θρέψης των καλλιεργει-
ών, είναι προσανατολισµένη στη σύν-
δεση έρευνας-παραγωγής. Η κατεύ-
θυνση αυτή αποτελεί µονόδροµο για 
χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο πρω-
τογενής τοµέας είναι και ο βασικός πυ-
λώνας ανάπτυξης της οικονοµίας.
Η Φυτοθρεπτική, ατενίζει το µέλλον 
µε αισιοδοξία, έχει εµπιστοσύνη στο 
δυναµικό της, στην ελληνική γεωρ-
γία και στους συνεργάτες της, και 
βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πα-
ραγωγών, απαντώντας στις προκλή-
σεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρουν οι άνθρωποί της, µέσα από την... 
«Αξία της Θρέψης».  

Τέντα
00

Stand

00

Ασπρόπυργος Αττικής
Με την ολοκλήρωση της µεταφοράς των κεντρικών δοµών της εται-
ρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής αναπτύχθηκε η νέα εργοστασιακή 
µονάδα υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, µε τέσσερις γραµµές παραγω-
γής, 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, µε στόχο την ο-
λοκλήρωσή του έως το τέλος του 2019, ολοκληρώθηκε και αφορά στην 
κτιριακή επέκταση στις εγκαταστάσεις στον Ισθµό της Κορίνθου, µε δυ-
νατότητα αποθήκευσης άνω των 30.000 τόνων και µε παράλληλη εγκα-
τάσταση νέας γραµµής παραγωγής και ενσάκισης κοκκωδών λιπασµά-
των, διπλασιάζοντας έτσι την παραγωγική της δυνατότητα.
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TEOFERT για αποκλειστικές τεχνολογίες
H ΤΕΟFERT είναι η µοναδική ελληνική εταιρεία, η 
οποία έχει κατορθώσει και διαθέτει τεχνολογίες 
αιχµής στο χώρο των λιπασµάτων, τις οποίες ο πα-
ραγωγός µπορεί να βρει αποκλειστικά και µόνο σε 
αυτήν. Οι αποκλειστικές συνεργασίες που συνά-
πτει µε τους κορυφαίους και τεχνολογικά προηγ-
µένους οίκους του εξωτερικού στον τοµέα της λί-
πανσης και θρέψης των φυτών οδηγούν στη µε-
ταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων, προσαρµοσµένων από-

λυτα στις ελληνικές απαιτήσεις. Συγκεκριµένα λοι-
πόν,  διαθέτει 7 καινοτόµες τεχνολογίες που εφαρ-
µόζονται στα κοκκώδη και υγρά λιπάσµατα της που 
παράγει στις εγκαταστάσεις της στην Στυλίδα. 
ΑLZON neo-N: Είναι η πρώτη τεχνολογία σταθε-
ροποίησης στον κόσµο που περιέχει διπλή παρε-
µπόδιση µέσα στον ίδιο κόκκο (παρεµπόδιση νι-
τροποίησης και παρεµπόδιση ουρεάσης) για την 
απόλυτη αξιοποίηση και προστασία του αζώτου, 
ανεξαρτήτων καιρικών και εδαφολογικών συνθη-
κών. Οδηγεί σε µέγιστες αποδόσεις. 
PIAMAX: Η πιο προηγµένη και αποτελεσµατική 
διπλή παρεµπόδιση νιτροποίησης µε δύο ξεχωρι-
στούς παρεµποδιστές νιτροποίησης τελευταίας γε-
νιάς της γερµανικής εταιρείας SKW-Piesteritz. Η 
τεχνολογία αυτή προσφέρει στα λιπάσµατα που την 
περιέχουν µηδαµινές απώλειες αζώτου από το έ-
δαφος λόγω έκπλυσης νιτρικών, λιγότερη εργα-
σία και αυξηµένη παραγωγή. 
PIAZUR: Η πιο σταθερή και αποτελεσµατική πα-
ρεµπόδιση ουρεάσης παγκοσµίως. Περιέχει το µο-
ναδικό διαφορετικό παρεµποδιστή ουρεάσης 2ΝΡΤ 
((2- νιτροφαίνυλό)φωσφορικό τριαµίδιο) που µπο-
ρεί να βρει κανείς στην αγορά. Ο παρεµποδιστής 
oυρεάσης 2-ΝΡΤ είναι παγκόσµια καινοτοµία της 
γερµανικής εταιρείας SKW-Piesteritz για µηδαµι-
νές απώλειες αζώτου προς την ατµόσφαιρα υπό 
τη µορφή της αµµωνίας. Θεωρείται ενισχυτής πρω-
τεΐνης καθώς οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της % 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη στους καρπούς. 
AVAIL N: Η τεχνολογία αυτή περιέχει ένα οργα-
νικό πατενταρισµένο συµπολυµερές, το οποίο χά-

ρις την υψηλή ΙΑΚ που διαθέτει αφήνει διαθέσιµες 
όλες τις µορφές αζώτου για τα φυτά, καθόλη τη δι-
άρκεια της καλλιέργειας, µε αποτέλεσµα να είναι 
ικανά να απορροφήσουν την µέγιστη συγκέντρω-
ση αζώτου. Η αγρονοµική αυτή αποτελεσµατικό-
τητα των λιπασµάτων AVAIL N, σε σύγκριση µε α-
νταγωνιστικά λιπάσµατα, έχει πιστοποιηθεί από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µέσα από πο-
λυάριθµα πειράµατα αγρού.   
AVAIL P: Τα λιπάσµατα τεχνολογίας AVAIL P πε-
ριορίζουν αποτελεσµατικά τη δέσµευση του Φω-
σφόρου στο έδαφος, αφήνοντας τον αξιοποιήσιµο 
και διαθέσιµο για τα φυτά, καθόλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειας. Περιέχει ένα οργανικό συµπολυµε-
ρές το οποίο δηµιουργεί µία αρνητικά φορτισµένη 

ασπίδα στο µικρο- περιβάλλον γύρω από το κόκ-
κο των φωσφορικών λιπασµάτων. 
ELECTRON: Η τεχνολογία αυτή περιέχει ιχνοστοι-
χεία, τα οποία επικαλύπτουν 100% κάθε κόκκο λι-
πάσµατος και οδηγούν σε µία οµοιόµορφη κατα-
νοµή µέσα στο χωράφι. Με αυτόν τον τρόπο, τα ι-
χνοστοιχεία εξασφαλίζουν πολλά περισσότερα ση-
µεία επαφής µε τις ρίζες των φυτών, µε αποτέλε-
σµα να πολλαπλασιάζεται η απορρόφηση τους α-
πό αυτά και τελικά να µεγιστοποιείται η απόδοση 
τους. 
STIM UP: Τεχνολογία οµοιόµορφης επικάλυψης 
κάθε κόκκου µε χουµικά και φουλβικά υψηλής 
συγκέντρωσης, που οδηγεί σε δυνατό ριζικό σύ-
στηµα και γρήγορο ξεκίνηµα της καλλιέργειας.
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| ΕΥΡΩ |

Στα 10 εκατ. ευρώ ο δεύτερος γύρος 
προκήρυξης της Αναδιάρθρωσης

Σε έναν δεύτερο γύρο υποβολής αιτήσεων για το πρόγραµµα 
Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, προσανατολίζεται το ΥΠΑΑΤ, 
ύψους 10 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, σε αυτόν το 
δεύτερο γύρο οι αρχές επεξεργάζονται ένα σχέδιο πρόσκλησης 
στο οποίο δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, µέλη συλλογικών 
σχηµάτων, τα οποία θα έχουν την ευθύνη για τη σύνταξη του 
φακέλου και την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. Φυσικά, ο 
δικαιούχος θα έχει τη δέσµευση να διανέµει την παραγωγή του 
µέσω του συλλογικού σχήµατος µε συµβόλαια. Η Αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών καλύπτει µέρος του κόστους εκρίζωσης (κατά µέσο 
όρο το 50%) και αναφύτευσης νέων ποικιλιών δέντρων. 
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Xρήση βιοδιεγερτών 
και special θρέψης
µε επιδότηση έως 
12 ευρώ το στρέµµα
Με 3 ευρώ το στρέµµα θα επιδο-
τούνται οι παραγωγοί αροτραίων 
καλλιεργειών και µε 6 ευρώ οι πα-
ραγωγοί κηπευτικών και δέντρων 
για τη χρήση βιοδιεγερτών στην εκ-
µετάλλευσή τους και ακόµη 4,5 και 
6 ευρώ αντίστοιχα θα λαµβάνουν 
εφόσον εφαρµόζουν λιπάσµατα βρα-
δείας αποδέσµευσης ή µε παρεµπο-
διστές. Τα παραπάνω αφορούν ό-
λους τους παραγωγούς µε τις επι-
δοτήσεις αυτές να δίνονται µέσω 
των άµεσων ενισχύσεων («Εφαρ-
µογή φιλικών για το περιβάλλον πρα-
κτικών διαχείρισης µε τη χρήση ψη-
φιακής εφαρµογής διαχείρισης εισ-
ροών και παρακολούθησης περι-
βαλλοντικών παραµέτρων»). Η ε-
φαρµογή των παραπάνω προϊόντων 
θρέψης θα παρακολουθείται και θα 
πιστοποιείται σε επίπεδο εκµετάλ-
λευσης µε τη χρήσης µίας ψηφια-
κής εφαρµογής (application κινη-
τού) την οποία θα είναι υποχρεω-
µένος να χρησιµοποιεί ο παραγω-
γός για να λάβει τις εν λόγω επιδο-

τήσεις. Τα συγκεκριµένα applications 
θα πιστοποιηθούν από το ΥΠΑΑΤ θα 
γίνουν διαθέσιµα για τους παραγω-
γούς. Για τη χρήση της εφαρµογής 
θα επιδοτείται επίσης ο παραγωγός 
µε  3 ευρώ το στρέµµα. Αναλυτικό-
τερα, το application αυτό θα διαθέ-
τει τις εξής δυνατότητες:
1. Πληροφορίες για τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και 
του ΟΣ∆Ε.
2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις 
εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και 
χρονική κλίµακα.
3. Πληροφορίες για τις πρακτικές δι-
αχείρισης, την ιστορία των καλλιερ-
γειών και τους στόχους απόδοσης:
■ Καλλιεργητικές εργασίες
■ Την εφαρµογή θρεπτικών (ηµε-
ροµηνία και ώρα, τύπο, µέθοδο ε-
φαρµογής, ποσότητα, στάδιο της καλ-
λιέργειας).
■ Την εφαρµογή φυτοπροστατευ-
τικών (δραστική ουσία και εµπορι-
κό όνοµα, ηµεροµηνία και ώρα,  µέ-
θοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της ε-

φαρµογής, καιρικές συνθήκες).
■ Εφαρµογή αρδεύσεων (ηµερο-
µηνία και ώρα, µέθοδο εφαρµογής, 
ποσότητα)
4. Ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα 
όρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε 
τη διαχείριση των θρεπτικών συστα-
τικών, φυτοπροστατευτικών, και ύ-
δατος σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
5. Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
6. Εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώ-

µατος βάσει των χρήσεων γης και 
των εφαρµοζόµενων πρακτικών.
Οι συγκεκριµένες επιδοτήσεις ου-
σιαστικά θα αποτελέσουν περισσό-
τερο ένα είδους επιβράβευσης για 
τους παραγωγούς που ήδη εφαρ-
µόζουν ειδική θρέψη στην εκµετάλ-
λευσή, καθώς το ύψος της ενίσχυ-
σης δεν µοιάζει ικανό να αποζηµι-
ώσει πλήρως τους αγρότες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα ριζικές αλλαγές στον το-
µέα των καλλιεργειών που επιλέγουν οι Έλληνες παραγωγοί. Σε 
αυτό οδηγούν τόσο το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής, που 
στρέφει τους καλλιεργητές σε λιγότερο ενεργοβόρες καλλιέρ-
γειες, όσο και καθαρά οικονοµικά κριτήρια απόδοσης. Έτσι οι 
παραδοσιακές αροτραίες καλλιέργειες όπως του βάµβακος που 
καταλάµβαναν µεγάλο ποσοστό,  άρχισαν να δίνουν τη θέση τους 
σε νέες, όπως η καλλιέργεια της φιστικιάς. Όµως η αναζήτηση 
του «κρυµµένου θησαυρού» της φιστικιάς κρύβει τεράστιους 
οικονοµικούς κινδύνους για όσους χωρίς προγραµµατισµό και 
µελέτη προβούν στην επιλογή της καλλιέργειάς της. Οι κυριότε-
ροι παράγοντες που θα πρέπει να προσέξουν είναι οι εξής.

■Φυτώρια απαλλαγµέ-
να από ασθένειες.
■ Σωστή εκλογή υπο-
κειµένου και ποικιλίας.
■ Σωστή αναλογία θη-
λυκών προς αρσενικών 
φυτών καθώς και αρσε-
νικά των κατάλληλων 
τύπων  για την περιοχή.
■ Σωστή µεθοδολογία 
εγκατάστασης. 
Σχετικά µε τον πρώτο 
παράγοντα που αναφέ-
ραµε πιο πάνω οι παρα-
γωγοί θα πρέπει να α-
πευθύνονται µόνο σε πι-

στοποιηµένα φυτώρια που έχουν την δυνατότητα να τους παρέ-
χουν τα κατάλληλα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια των φυτών που 
τους πουλούν και όχι από «φυτωριούχους» που δεν έχουν κα-
µία άδεια, άποψη και γνώση για την καλλιέργεια. Εδώ αξίζει να 
αναφερθεί ο κίνδυνος που ελλοχεύει από τους υποτιθέµενους 
φυτωριούχους φιστικιάς που περιφέρονται από χωριό σε χω-
ριό και από σπίτι σε σπίτι, φορτωµένοι µε φυτώρια, τα οποία κρύ-
βουν θανάσιµους κινδύνους και ο παραγωγός συνήθως αυτό το 
καταλαβαίνει µετά από 4 µε 5 χρόνια, όταν θα είναι πλέον αργά.
Η σωστή επιλογή υποκειµένου και ποικιλίας όπως και η σωστή 
αναλογία θηλυκών προς αρσενικών φυτών καθώς και η µεθο-
δολογία εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννό-
ησης µε τον γεωπόνο που συνεργάζεται ο κάθε παραγωγός. 
Επίσης τα νόµιµα αδειοδοτηµένα φυτώρια υποχρεώνονται τα 
εµβόλια να τα προµηθεύονται είτε από δικές τους ελεγµένες µη-
τρικές φυτείες, οι οποίες πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις, προκειµένου τα εµβόλια να είναι πλήρως α-
παλλαγµένα από ασθένειες και παθογόνους µικροοργανισµούς. 
Επιπλέον οι ποικιλίες έχουν βελτιωθεί µε κλώνους περισσότε-
ρο παραγωγικούς και ανθεκτικούς σε ασθένειες,  τους οποίους 
όµως µη έµπειροι φυτωριούχοι αδυνατούν να βρουν.

Ο κρυµµένος 
θησαυρός  
της φιστικιάς

ΧΡ. Β. ΤΣΙΠΑΣ
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Μέσα από έναν κατάλογο 53 καλ-
λιεργειών και πάνω από 200 τοπι-
κών ποικιλιών, θα είναι σε θέση να 
επιλέξουν οι αγρότες στα πλαίσια 
του Μέτρου «Προστασία και δια-
τήρηση τοπικών αβελτίωτων πλη-
θυσµών - ποικιλιών (φυτογενετι-
κού υλικού) που κινδυνεύουν α-
πό γενετική διάβρωση», το οποίο 
προβλέπεται στο ΠΑΑ της νέας πε-
ριόδου. Γι’ αυτή τους την ενέργεια 
οι αγρότες θα αποζηµιωθούν ανά-
λογα µε την καλλιέργεια µε τα πο-
σά να φτάνουν τα 43,5 ευρώ το 

στρέµµα για τα χειµερινά σιτηρά.
Το πρόγραµµα είναι ουσιαστικά πε-
ριορισµένων θέσεων, καθώς οι αρ-
χές έχουν θέσει συγκεκριµένο 
στρεµµατικό στόχο ανά ποικιλία και 
περιοχή. Η προµήθεια του πολλα-
πλασιαστικού υλικού θα γίνεται α-
πό φορείς όπως διάφορες υπηρε-
σίες του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, Ερευνη-
τικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπι-
στήµια, ΜΚΟ τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα 
κ.λπ. Να σηµειωθεί εδώ πως, ένα 
παρόµοιο πρόγραµµα προβλεπό-

ταν και στο τρέχον ΠΑΑ, ωστόσο 
τελικά δεν προχώρησε µε τις αρ-
χές να δεσµεύονται πως θα το ε-
νεργοποιήσουν την ερχόµενη προ-
γραµµατική. 
Η οικονοµική στήριξη µέσω της 
δράσης αποτελεί βασικό κίνητρο 
για τη διατήρηση των τοπικών α-
βελτίωτων πληθυσµών - ποικι-
λιών αφού αναπληρώνει την ως 
άνω αναφερόµενη απώλεια ει-
σοδήµατος. Σκοπός του Μέτρου 
είναι:
■ Η προστασία της γεωργικής βι-

∆ιατήρηση τοπικών ποικιλιών σε αµπέλι µε  
69 ευρώ το στρέµµα και σε κηπευτικά 250 ευρώ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ - ΘΑΜΝΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ

Κερασιά  
(Prunus avium)

Σερρών (Μαύρο), Κόκκινα Αναστασίας Σερρών
Λευκό Ιωαννίνων Ιωαννίνων
Κηφισιάς Αττικής
Πρώιµο Κολινδρού Κατερίνης
Σάµου Σάµου
Πρώιµο Κοµοτηνής Κοµοτηνής

Μηλιά 
(Malus pumila)

Ξυνόµηλα Αγιάσου Λέσβου
Σκιούπια Μαγνησίας
Χαµοµηλιά Άνδρου

Πορτοκαλιά 
(Citrus sinensis)

Πορτοκάλι ‘’Μάλτας’’ Μεσσηνίας
Παρακοίλων Λέσβου

Αχλαδιά 
(Pyrus communis)

Κουντουρέλια, Κακάβια, Μουτζουρίτες, 
Τσιλουπάρµατα Λέσβου

Καµπάνες Μαγνησίας
Μπαστουβάνι, Σταυρόρια, Γκουρλιές, 
Ζαχαράτα Άνδρου

Βερικοκιά 
(Prunus armeniaca)

Καϊσια Άνδρου

Μανταρινιά 
(Citrus reticulata)

Ντόπια Άνδρου

Ροδιά 
(Punica granatum)

Καντινέρια, Λεφάνια Άνδρου
Καµπάδικα Ηµαθίας, Κατερίνης
Αλµπασάνια, Ανδροµάχη Ηµαθίας
Φούστανη Αριδαίας

Αµυγδαλιά 
(Αmygdalus communis)

Αφράτο, Σιδηραµύγδαλο Άνδρου
Καρυδάκι Λήµνου
Χιώτικα
Φουντουκάκι Σάµου
Ντοντάδικο, Φουσκαρέλα Χίου
Τρικιώνικο, Μπαµπάτστικο, Μπέλλου Μαγνησίας

Λεµονιά Τσακαλίκη Άνδρου

Συκιά
Άσπρο µικρό, Ποταµίσια Άνδρου
Μπούκνες Σάµου

Ελιά Ασπρολιά Αλεξανδρούπολης Έβρου

Ροδακινιά
Κοκκάρι Σκύρου
Μηλοροδάκινο (Μαστοί Αφροδίτης) Κηθύρων
Προφήτης Ηλίας, Όψιµο Νάουσας Ηµαθίας

∆αµασκηνιά 
(Prunus domestica)

Πραούστι Σαµοθράκης
Μπαρδάκι µακρόστενο και στρογγυλό Φθιώτιδας
Λευκό δαµάσκηνο Φθιώτιδας
Σκοπέλου αζέν Σκοπέλου
Αυγάτι Σκοπέλου
Ξυνί Σκοπέλου

ΑΜΠΕΛΙΑ

Αµπέλι 
(Vitis sp.)

Μαυράκι Άνδρου
Μαυροποταµίσι Άνδρου
Άσπρ  ο ποταµίσι Άνδρου
Ανθούσα Άνδρου
Αγιαννιώτικο Χίου
Μαυρούδι -Πλατάνα 
Κολινιάτικο-Τουρκοπούλα

Μεσσηνίας

Αγούµαστος Κέρκυρας
Αηδάνι Μαύρο Κυκλάδων
Ακουµινάτο Ιόνιο
Αµφιόνι Κέρκυρας, Λευκάδας
Αρακλινός Ιόνιο
Αρµελετούσα Κυκλάδων
Βαλαϊτης Ρεθύµνης
Βιολεντό Ζακύνθου,Κεφαλληνίας
Βολίτσα Άσπρη Πελ/σος
Βολίτσα Μαύρη Στερεά Ελλάδα, Πελ/σος
Βόσσος Κεφαλληνίας, Λευκάδας
Γαϊδουριά Κυκλάδων
Γλυκερήθρα Αρκαδίας, Λακωνίας
∆ερµατάς Ρεθύµνης
Ζαλοβίτικο Τρικάλων
Καραµπραίµης Ευβοίας
Καρναχαλάδες Έβρου
Καρτσιώτης Λαρίσης
Κατσανό Κυκλάδων
Κερατσούδα Έβρου
Κοτσελίνα Ιόνιο
Κουφάκι Ιόνιο
Μαλουκάτο Κυκλάδων
Μπεκάρι Ιωαννίνων
Μπογιαλαµάδες Έβρου
Μυγδάλι Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊας
Ξεροµαχαιρούδα Κυκλάδων
Πετρουλιανός Λακωνίας
Πλατάνι Κυκλάδων
Σκλάβα Κορινθίας
Σταυροχιώτης Κυκλάδων
Συκιώτης Μαγνησίας
Χλώρες Ιόνιο
Καλλονιάτικο Λέσβου

ΣΤΟΧΟΙ
Το πρόγραµµα είναι 
περιορισµένων θέσεων 
µε συγκεκριµένο 
στρεµµατικό στόχο ανά 
ποικιλία και περιοχή
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οποικιλότητας και της γενετικής 
ποικιλότητας, µεταξύ των ειδών και 
εντός των ειδών και η προστασία 
των αγροτικών οικοσυστηµάτων.
■ Η προστασία και αειφορική δια-
χείριση των φυτογενετικών πόρων.
■ Η προώθηση καλλιέργειας το-
πικών αβελτίωτων πληθυσµών – 
ποικιλιών, οι οποίες είναι κατά τεκµή-
ριο περισσότερο προσαρµοσµένες 
στις τοπικές συνθήκες συνεπώς 
µειώνεται µε αυτόν τον τρόπο η 
χρήση εισροών µε αποτέλεσµα τις 
µειωµένες πιέσεις στους φυσικούς 
πόρους (π.χ. ποιότητα και ποσότη-
τα υδατικών πόρων).
■ Η προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή, αφού οι τοπικές ποικιλίες 
είναι κατά τεκµήριο περισσότερο 
ανθεκτικές στις ξηροθερµικές συν-
θήκες που αναµένεται να ενταθούν 
λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

■ Η στήριξη µικροκαλλιεργητών 
και γεωργών που διατηρούν ή ε-
πιθυµούν να καλλιεργήσουν τοπι-
κούς αβελτίωτους πληθυσµούς - 
ποικιλίες.
■ Η προστασία του δικαιώµατος 
των καταναλωτών να επιλέγουν 
τροφή από τοπικούς αβελτίωτους 
πληθυσµούς - ποικιλίες.

Ποσά ενίσχυσης
Τα ποσά ενίσχυσης, σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα της µελέτης υπο-
λογισµού είναι:
■ Ψυχανθή: 75,3 ευρώ το στρέµµα.
■ Λαχανικά υπαίθρου: 250 ευρώ 
το στρέµµα.
■ Αραβόσιτος: 72,2 ευρώ το στρέµµα.
■ Χειµερινά σιτηρά: 43,5 ευρώ το 
στρέµµα.
■ Αρωµατικά - Φαρµακευτικά φυ-
τά: 98,9 ευρώ το στρέµµα.

■ Ελιές: 78,2 ευρώ το στρέµµα.
■ Αµπέλι: 69 ευρώ το στρέµµα.
■ Λοιπές δενδρώδεις: 278,9 ευρώ 
το στρέµµα.

Ξεκινάει πιλοτικά µε 10 εκατ. 
ευρώ κονδύλια
∆ικαιούχοι του Μέτρου θα είναι γε-
ωργοί, φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
ή οµάδες αυτών, οι οποίοι κατέχουν 
γεωργική εκµετάλλευση και καλλι-
εργούν µία ή περισσότερες ποικιλίες 
από τον «Κατάλογο τοπικών αβελτί-
ωτων πληθυσµών - ποικιλιών που 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρω-
ση». Πρόθεση των αρχών είναι να µπο-
ρέσουν µε αυτήν τη δράση να χρηµα-
τοδοτήσουν περί τα 22.000 στρέµµα-
τα µε τοπικές ποικιλίες, προκηρύσ-
σοντας πρόγραµµα µε κονδύλια ύ-
ψους περί τα 10 εκατ. ευρώ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Πρόθεση των αρχών 
είναι να µπορέσουν 
µε αυτήν τη δράση να 
χρηµατοδοτήσουν περί 
τα 22.000 στρέµµατα 
µε τοπικές ποικιλίες
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Η κλιµατική αλλαγή φέρνει στο προ-
σκήνιο την ανάγκη ανάπτυξης των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων, προκει-
µένου να είναι βιώσιµες και αύριο. Ο 
Έλληνας αγρότης καλείται πλέον να 
αναλάβει εξειδικευµένες δράσεις, που 
συνδέονται µε επενδύσεις σε σύγχρο-
να αγροτικά µηχανήµατα και αρδευ-
τικά συστήµατα, ενεργειακή αυτάρ-
κεια, καλλιέργειες αντοχής στα έντο-
να καιρικά φαινόµενα, αλλά και να υι-
οθετήσει την κυκλική οικονοµία. 
Επενδύσεις που αυξάνουν την από-
δοση των καλλιεργειών και ως εκ τού-
του την εµπορική αξία των παραγό-
µενων προϊόντων. Ως εκ τούτου ο α-
γρότης πρέπει να αναµορφώσει το ε-
πιχειρηµατικό µοντέλο της εκµετάλ-
λευσής του και να µειώσει το κόστος 
παραγωγής, για να ενισχύσει και το 
εισόδηµά του. Στο πλαίσιο αυτό µπο-
ρεί να επωφεληθεί από «4» πηγές χρη-
µατοδότησης των επενδύσεών του:
1) Σχέδια Βελτίωσης. Συνδυάζει εκ-
συγχρονισµό και µεγέθυνση της εκµε-
τάλλευσης µέσω στοχευµένων επιχο-
ρηγήσεων. Καλύπτει σηµαντικές επεν-
δύσεις στον πρωτογενή τοµέα και αφο-
ρά όλο το εύρος των εκµεταλλεύσεων, 
ανεξαρτήτως µεγέθους και δραστηρι-
ότητας. Ειδικά για νέους αγρότες, τα αυ-
ξηµένα ποσοστά επιχορηγήσεων και η 
ειδική πριµοδότηση, δηµιουργούν τις 
κατάλληλες υποδοµές  εδραίωσής τους 
στο χώρο, κατά το ξεκίνηµα της δρα-
στηριότητάς τους. 

2) Αναπτυξιακός νόµος. Χρηµατοδο-
τεί επενδύσεις παραγωγών και επιχει-
ρήσεων του αγροτικού τοµέα και ειδι-
κότερα µέσω του καθεστώτος της Α-
γροδιατροφής, στο οποίο έχει ήδη υπο-
βληθεί σηµαντικός αριθµός αιτήσεων.
3) Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτι-
κότητας. Μοναδική ευκαιρία για την Ελ-
λάδα και τη µετάβαση της οικονοµίας 
σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό 
και πράσινο παραγωγικό µοντέλο. Οι 
δράσεις του «Οικονοµικού Μετασχη-
µατισµού του Αγροτικού Τοµέα», πε-
ριλαµβάνουν επιχορήγηση µιας σειράς 
επενδύσεων, που θα υλοποιηθούν α-
πό συνεργατικά σχήµατα και επιχειρή-
σεις του κλάδου, που αξιοποιούν την 
πρακτική της συµβολαιακής παραγω-
γής, µε στόχο τη βελτίωση της οικονο-
µικής αποδοτικότητάς τους.
4) Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Χρηµατοδοτείται 
η ενεργειακή αυτάρκεια περίπου 75.000 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών συστηµά-

των (net metering), µε επιχορήγηση 
40-60%, στοχεύει στη µείωση του κό-
στους παραγωγής. 
Στο πλαίσιο αυτών των προκλήσεων, 
η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει εξει-
δικευµένα δανειακά προϊόντα, για κά-
λυψη των επενδυτικών αναγκών κά-
θε παραγωγού. 
Για τα επιχορηγούµενα προγράµµατα, ο 
παραγωγός έχει εξατοµικευµένη χρη-
µατοδοτική πρόταση, που περιλαµβάνει:
■∆άνειο έναντι επιχορήγησης, µε προ-
εξόφληση αναµενόµενου ποσού ενί-
σχυσης και εξόφληση µε την καταβολή 
της, χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις.
■Εξειδικευµένο επενδυτικό δάνειο, για 
το υπολειπόµενο ποσό, προσαρµοσµέ-
νο στις χρηµατικές ροές και τις ιδιαιτε-
ρότητες του παραγωγού. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει αναπτύξει συνεργασίες µε εµπό-
ρους αγροτικού και κτηνοτροφικού ε-
ξοπλισµού. Στα επενδυτικά δάνεια που 
αφορούν κάλυψη µέρους ιδιωτικής συµ-
µετοχής παρέχεται η δυνατότητα µηνι-
αίου, τριµηνιαίου, εξαµηνιαίου ή ετήσι-
ου εκτοκισµού και η καταβολή της πρώ-
της δόσης µέχρι κι ένα έτος µετά την η-
µεροµηνία της χορήγησης.
Κάθε χρηµατοδότηση προσαρµόζεται στις 
εξατοµικευµένες ανάγκες κάθε αγρότη, 
µε βασικό χαρακτηριστικό τη διευκόλυν-
ση της αποπληρωµής του. Την τετραετία 
2019-2022, η Τράπεζα Πειραιώς, µε τον 
τρόπο αυτό, χρηµατοδότησε περισσότε-
ρα από 2.000 Σχέδια Βελτίωσης. 

Επιπλέον υπάρχει ειδική µέριµνα για 
νέους αγρότες, καθώς το 60% των 
αγροτικών χρηµατοδοτήσεων που 
δόθηκαν, κατευθύνθηκε σε νεοεισερ-
χόµενους. Γεγονός που αποδεικνύει 
τη δέσµευση της Τράπεζας Πειραιώς 
στην υποστήριξη της ηλικιακής ανα-
νέωσης του αγροτικού τοµέα. Στο 
πλαίσιο αυτό, για νέους αγρότες ηλι-
κίας έως 40 ετών, υπάρχουν εξειδι-
κευµένα προγράµµατα, όπως αγορά 
γης, µε επιδότηση επιτοκίου έως 100% 
από την πολιτεία κατόπιν αίτησης και 
απόφασης έγκρισης της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-
κής της Περιφερειακής Ενότητας στην 
οποία υπάγονται.
Η χρηµατοδότηση για αγορά γης προ-
σφέρεται σε όλους τους αγρότες, µε ευ-
έλικτους όρους, όπως προσαρµογή του 
πλάνου αποπληρωµής στη δυναµικό-
τητα της εκµετάλλευσης και περιοδι-
κότητα των ταµειακών ροών.  
Η Τράπεζα Πειραιώς παραµένει στα-
θερά δίπλα στον αγροτικό κόσµο στη-
ρίζοντάς τους και για τις έκτακτες, ε-
ποχικές ή τακτικές ανάγκες ρευστό-
τητας µέσω του Ανοικτού ∆ανείου 
Αγροτών (καλύπτει ετήσιες ανάγκες, 
όπως αγροτικά εφόδια), της Μικρο-
χρηµατοδότησης Αγροτών (µέχρι 5.000€ 
για έκτακτες ανάγκες) και της Κάρτας 
του Αγρότη (συνδεδεµένη µε ετήσια 
επιδότηση για χρηµατοδότηση παρα-
γωγικών δαπανών). 
Τα στελέχη της Τράπεζας είναι στη δι-
άθεση των παραγωγών να συζητή-
σουν τα επενδυτικά τους σχέδια και 
να λειτουργήσουν συµβουλευτικά ως 
προς τους αποτελεσµατικότερους τρό-
πους υλοποίησής τους. Γι’ αυτό είναι 
σηµαντικό ο παραγωγός, πριν προχω-
ρήσει στην υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου του να απευθυνθεί στο 
κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς µε 
το οποίο συνεργάζεται. 

Εκσυγχρονιστική στροφή 
του αγροτικού τοµέα 
για ένα βιώσιµο αύριο

Τέντα
Α

Stand

C16
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Σ τη δεύτερη χρονιά εγγραφής στα 
επίσηµα δοκιµαστικά του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκονται δύο νέες 
ποικιλίες κριθαριού για την παραγωγή 
βύνης, τις οποίες η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
έχει θέσει σε πειραµατική διαδικασία και 
από το 2024 θα είναι διαθέσιµες προς 
τους συνεργαζόµενους αγρότες µέσω του 
προγράµµατος Συµβολαιακής Καλλιέργειας. 
Το πρόγραµµα Συµβολαιακής έχει στόχο να 
προσαρµόσει τις ποικιλίες στα νέα δεδοµένα 

που φέρνει η κλιµατική αλλαγή για τον 
πρωτογενή τοµέα, γεγονός που απαιτεί την 
ύπαρξη ανθεκτικότερων ποικιλιών, όπως 
ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύµβουλος 
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος 

∆ανιηλίδης στο πλαίσιο σχετικής ενηµέρωσης 
προς δηµοσιογράφους στις αρχές του 
περασµένου ∆εκεµβρίου. 
Αυτήν τη στιγµή, όπως ο ίδιος ανέφερε, το 
80% της παραγωγής κριθαριού γίνεται µε 
αειφόρο τρόπο και επίκειται το ποσοστό αυτό 
αναµένεται να φτάσει το 100% σε έναν χρόνο 
από σήµερα.  Σηµειώνεται ότι επί του παρόντος 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται µε 2.000 
αγρότες για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

∆ΥΟ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 
ΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ

▲

Τρακτέρ της Χρονιάς 2023  
το Fendt 728 Vario
Στην έκθεση EIMA 2022 και µε την BKT να 
είναι για άλλη µια χρονιά βασικός χορηγός 
απονεµήθηκαν τα βραβεία Τρακτέρ της 
Χρονιάς 2023 µε το οµώνυµο βραβείο 
να παίρνει το Fendt 728 Vario µε τον 
εξακύλινδρο κινητήρα 7,5 λίτρων, µια 
µονάδα έτοιµη και για τη φιλοξενία των 
µελλοντικών εναλλακτικών καυσίµων. 
Στην κατηγορία «Best Utility» διακρίθηκε 
το McCormick X6.414 P6-Drive, στην 
κατηγορία «Best of Specialized» το ειδικό 
New Holland T4.120 F και στην τελευταία 
και πιο πρόσφατη διαγωνιστική κατηγορία, 
«Sustainable Toty», διακρίθηκε το JCB 
Fastrac 4220 iCon.

Ο διευθύνων σύµβουλος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης
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Στρατηγική συνεργασία που στόχο έχει την 
ανάπτυξη βιολογικών λύσεων για τον έλεγχο 
των ζιζανίων ανακοίνωσε στις αρχές ∆εκεµβρίου 
η FMC Corporation που εστιάζει στις καλλιέργειες 
καλαµποκιού και σόγιας. Η ανάπτυξη «φυσικών 
προϊόντων ελέγχου των ζιζανίων», όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της 
εταιρείας, θα γίνει µε την Micropep Technologies. 
Τα προϊόντα αυτά θα βασίζονται σε βραχέα 
µόρια πρωτεΐνης που παράγονται από φυτικά 
κύτταρα. Στο πλαίσιο µιας αποκλειστικής 
πολυετούς συµφωνίας, η συνεργασία αυτή θα 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων λύσεων για 
τον βιολογικό έλεγχο εδραιωµένων ζιζανίων στις 
καλλιέργειες αυτές. Οι εταιρείες θα συνδυάσουν 
τις αντίστοιχες ικανότητές τους  στην Έρευνα και 
την Ανάπτυξη, αξιοποιώντας την τεχνολογία της 
Micropep για να επιταχύνουν και να βελτιώσουν 
το ποσοστό επιτυχίας στον εντοπισµό 
καινοτόµων βιολογικών ζιζανιοκτόνων.  Όπως 
σηµειώνει η σχετική ανακοίνωση των δύο 
εταιρειών, η παγκόσµια αγορά ζιζανιοκτόνων 
διαµορφώθηκε πάνω από τα 26 δισ. δολάρια 
το 2021, αποτελούµενη κυρίως από συνθετικά 
ζιζανιοκτόνα. Ωστόσο υπάρχουν σηµαντικές 
ευκαιρίες στην αγορά για βιοζιζανιοκτόνα 
που παρέχουν αποτελεσµατικό έλεγχο των 
ζιζανίων, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ FMC ΚΑΙ MICROPEP 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

Ακόµη πιο εύκολες στον χειρισµό για το 2023 οι αλωνιστικές Fendt Ideal 
Με βασική αλλαγή την ενσωµάτωση 
του αυτόµατου συστήµατος διαχείρισης 
ακρωτηρίου η ανανεωµένη αλωνιστική 
Fendt Ideal προβάλλει ως ένα ακόµη 
πιο φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. 
Υπενθυµίζεται ότι η Fendt διαθέτει τη 

σειρά σε 4 µοντέλα: την Ideal 7, µε µονό 
ρότορα και πλατφόρµα κοπής έως και 10,2 
µέτρα και την Ideal 8, 9 και 10 µε διπλό 
ρότορα και πλατφόρµες κοπής στα 12,2 
µέτρα. Η ισχύς είναι αντίστοιχα 451, 538, 
647 και 790 ίπποι, για να καλύπτοναι όλο 
και µεγαλύτερες ανάγκες παραγωγής. Από 
το 2018, που λανσαρίστηκε το µοντέλο, 
προστίθενται κάθε φορά και νέες µικρές 
τεχνολογίες, µε πιο σηµαντική για το 

2023, όπως αναφέρθηκε, το σύστηµα 
υποβοήθησης διεύθυνσης Fendt 
VariotronicTI, το οποίο επιτρέπει να 
αυτοµατοποιείται πλήρως η διαχείριση 
των ακρωτηρίων, διευκολύνοντας την 

εργασία του οδηγού και βελτιστοποιώντας 
τους ελιγµούς. Όταν είναι ενεργοποιηµένο, το 
βοηθητικό σύστηµα διεύθυνσης VariotronicTI 
επιτρέπει στο µηχάνηµα να στρίβει αυτόνοµα 
µε βάση τις ενδείξεις διεύθυνσης που 
υπολογίστηκαν προηγουµένως, διατηρώντας 
πάντα τον σωλήνα εκφόρτωσης στην πλευρά 
όπου έχει ήδη γίνει η συγκοµιδή. Το Fendt 
VariotronicTI εξαλείφει τα περιττά βήµατα 
και τους ελιγµούς, εξοικονοµώντας έτσι 
χρόνο και κατανάλωση καυσίµου. Για να 
διευκολυνθεί η εκφόρτωση του κόκκου, 
στη συνέχεια τροποποιήθηκαν τα µήκη των 
σωλήνων εκφόρτωσης, ώστε να αυξηθεί το 
ύψος αποθήκευσης.

▲
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Ο ΣΠΕΛ δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου και τους πυρόπληκτους αγρότες της Εύβοιας 

Το πρώτο ηλεκτρικό τρακτέρ από τη New Holland
Η New Holland και ο όµιλος CNH 
Industrial παρουσίασαν το πρώτο 
πρωτότυπο ηλεκτρικό τρακτέρ µε 
χαρακτηριστικά αυτόνοµης οδήγησης, 
το T4 Electric Power. Πρόκειται για 
ένα τρακτέρ µηδενικών εκποµπών, 
αποτέλεσµα εµπειρίας που αποκτήθηκε 
από τη Monarch Tractor µε την οποία 
συνεργάζεται ο όµιλος. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, το T4 Electric 
Power είναι κατάλληλο για µεικτές 
εκµεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές και 
δηµοτικές εργασίες, οπωρώνες και 
ειδικές εφαρµογές. Το τρακτέρ είναι το 

πρώτης γενιάς ηλεκτρικό µηχάνηµα 
µε ελαφριές µπαταρίες και ανήκει στην 
κατηγορία των τρακτέρ κοινής χρήσης. 
Η εµπορική παραγωγή αναµένεται να 
ξεκινήσει στα τέλη του 2023 µε µια 
ευρύτερη προσφορά προϊόντων να 
αναµένεται τους επόµενους µήνες. 
Ανάλογα µε την έκδοση, το πακέτο 
µπαταριών προσφέρει έως και µια 
ολόκληρη µέρα αυτονοµίας, ενώ 
χρειάζεται µόνο µία ώρα για να φτάσει 
στο 100%, όταν χρησιµοποιείται σύστηµα 
γρήγορης φόρτισης. Σύµφωνα µε τη 
New Holland, µειώνεται το λειτουργικό 

κόστος έως και 90% χάρη στην εξάλειψη 
του κόστους πετρελαίου και το σχετικό 
κόστος συντήρησης. Παράλληλα, όπως 
είναι φυσικό, ο θόρυβος µειώνεται έως 
και 90% και οι δονήσεις µειώνονται 
επίσης σηµαντικά. 

T4 ELECTRIC POWER

Ένα γαστρονοµικό ταξίδι και γνωριµία 
µε τα προϊόντα και τους παραγωγούς 
της χειµαζόµενης από την καταστροφική 
πυρκαγιά του 2021 Βορείας Εύβοιας είχαν 
την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν όσοι 
βρέθηκαν στην έκθεση «Έκθεση Τοπικών 
Παραγωγών της Βόρειας Εύβοιας» στις 6 
µε 8 Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στον σταθµό του Μετρό  στο 

Σύνταγµα. Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε 
µε την ευγενική χορηγία  του Συνδέσµου 
Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων 
(ΣΠΕΛ) και συγκεκριµένα των µελών του 
και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  
στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΕΥΒΟΙΑ 
ΜΕΤΑ – Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης 
Βόρειας Εύβοιας». Παράλληλα την έκθεση 
συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας και το Σωµατείο «∆ΙΑΖΩΜΑ», 
υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων. 
Η Έκθεση µε τα προϊόντα της Βόρειας 
Εύβοιας εκτός από αποξηραµένα σύκα 
περιλάµβανε πλούσιο µέλι από πεύκα και 
έλατα, τυροπιτάρια, φυσικούς χυµούς από 
αρώνια και ρόδι, γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
ζυµαρικά, ελιές, τοπικά κρασιά και άλλα 
πολλά εδέσµατα.

H έκθεση 
πραγµατοποιήθηκε  
µε την ευγενική χορηγία 
του ΣΠΕΛ.
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Απόβαση Οµίλου 
Κουιµτζή στη Λάρισα
«Φτιάξαµε στη Λάρισα µια ποιοτική 
φωλιά για τον Έλληνα επαγγελµατία 
παραγωγό, προκειµένου να 
µπορεί να εξυπηρετείται σωστά κι 
αποτελεσµατικά, γιατί δεν γινόταν 
να λείπει η Fendt από τον κάµπο 
που χτυπά η καρδιά του αγροτικού 
τοµέα», ανέφερε µεταξύ άλλων 
για το νέο υποκατάστηµα Οµίλου 
Κουιµτζή, ο επικεφαλής του Θανάσης 
Κουιµτζής. Εκεί στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 
2ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού 
Λάρισας – Τρικάλων, στα µέσα 
∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν 
τα αποκαλυπτήρια της νέας σειράς 
τρακτέρ Gen-7 της Fendt, την οποία ο 
Όµιλος αντιπροσωπεύει στην ελληνική 
και την κυπριακή αγορά. Σηµειώνεται 
ότι στο υποκατάστηµα λειτουργούν 
συνεργείο και τµήµατα πωλήσεων και 
ανταλλακτικών.

Πραγµατοποιήθηκε στις αρχές ∆εκεµβρίου 
στις εγκαταστάσεις του  Αγροτικού 
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Αρκαδίας 
στο υποκατάστηµα της Τεγέας η παράδοση 
του πατατοεξαγωγέα στα πλαίσια της 
φετινής καµπάνιας του Νemathorin της 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ στον τυχερό παραγωγό 

Κώστα 
Κατσογιάννη. 
Παρόντες 
κατά την 

παράδοση εκ µέρους του Α.Κ.Σ.Α ήταν ο 
γενικός διευθυντής γεωπόνος Γιώργος 
Μαρκόπουλος, καθώς επίσης και ο 
διαχειριστής του υποκαταστήµατος Τεγέας 
και παραγωγός πατάτας Γιώργος Αρµόνης 
. Την εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ εκπροσώπησε 
ο ∆ιευθυντής Μαρκετινγκ και Τεχνικής 
Υποστήριξης Κ. Παπαποστόλου µαζί 
µε τους γεωπόνους Κ. Πλακογιάννη, 
υπεύθυνο πωλήσεων περιοχής, και τον 
Βαγγέλη Καλαντζή, τεχνική υποστήριξη 
στην περιοχή.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

ΝΕΜΑΤΗΟRIN
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