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Γαλλία, η χώρα της καινοτομίας! 
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Innovation Awards 2017 

Ο τρύγος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στα αμπέλια της Γαλλίας κυριαρχούν θεαματικότατες καινοτομίες. 
Πράγματι, στα περισσότερα αμπέλια η συγκομιδή γίνεται πλέον με μηχανήματα ειδικά βελτιστοποιημένα για 
τον τρύγο, για την καταπολέμηση των ζιζανίων , για την κατεργασία του εδάφους αλλά και ψεκαστικά.  

Ως δεύτερη χώρα παραγωγής στην Ευρώπη και δεύτερη χώρα εισαγωγής εξοπλισμού αμπελουργίας 
παγκοσμίως, η Γαλλία συνιστά πραγματικό έμβλημα καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα, τόσο στην 
αμπελουργία ακριβείας, όσο και στη ρομποτική και στον εξοπλισμό που συνδυάζει ψηφιακή τεχνολογία 
και ψηφιακούς αισθητήρες. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης και ταυτόχρονα ο σεβασμός 
προς το περιβάλλον και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

Αυτόνομα μηχανήματα τρύγου άκρως προηγμένης τεχνολογίας  
Ο τρύγος με μηχανικά μέσα εξασφαλίζει ταχύτητα, μείωση του εργατικού κόστους και, πλέον, πλεονεκτήματα 
ως προς την ποιότητα! Πράγματι, τα μηχανήματα τρύγου παρέχουν δυνατότητες διαλογής, η ποιότητα της 
οποίας συναγωνίζεται πλέον αυτή των χειρωνακτικών μεθόδων, χάρη στα ενσωματωμένα συστήματα 
διαλογής που απορρίπτουν τα σταφύλια που έχουν χαλάσει ή/και ξεραθεί (Gregoire, Pellenc κ.α.).  

Ρομποτικός εξοπλισμός πολλαπλών λειτουργιών 
Σιγά σιγά, τα ρομποτικά μηχανήματα καθιερώνονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς συνιστούν 
αξιόπιστη λύση για τα προβλήματα που αφορούν το εργατικό δυναμικό και τις δυσκολίες της εργασίας. 
Παράλληλα, επιτρέπουν τον ουσιαστικό περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χάρη στη 
μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων και στην ορθολογική και οριοθετημένη χρήση των γεωργικών 
φαρμάκων. 

Ελκυστήρες διασκελιστικού τύπου, 100% ηλεκτροκίνητοι 
Η ανάπτυξη εδώ και αρκετά χρόνια των ηλεκτρικών ελκυστήρων διασκελιστικού τύπου συνιστά μείζονα 
εξέλιξη τόσο για τους ίδιους τους αμπελουργούς όσο και για τους πελάτες τους: μείωση του ενεργειακού 
κόστους και του κόστους συντήρησης, μείωση της ηχορύπανσης και των κραδασμών, βελτίωση της ασφάλειας 
κατά την οδήγηση, απουσία ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των φυτών, μείωση του κόστους 
χρήσης και συντήρησης κ.λπ. (Voltis της Tecnoma, T4E της Kremer Energie). 



Μηχανήματα προστασίας από την κλιματική αλλαγή 
Πληθώρα πρωτοβουλιών έχουν στόχο να συνδράμουν τους αμπελουργούς στην καταπολέμηση και 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Μια από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι το αντιπαγετικό δίχτυ που 
επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας γύρω από τα κλήματα. Το πλέγμα αυτό τοποθετείται γρήγορα (σε 
λιγότερο από μία ώρα για κάθε εκτάριο) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά της χαλαζόπτωσης, της βροχής 
και των επιβλαβών οργανισμών (αντιπαγετικό πλέγμα προστασίας της Filpack). Μια άλλη παρόμοια 
πρωτοβουλία είναι η τουρμπίνα αντιπαγετικής προστασίας που λειτουργεί με βάση την αρχή της 
θερμοκρασιακής αναστροφής,περιστρεφόμενη δηλαδή προς την κατεύθυνση της ροής του κρύου αέρα ή 
πραγματοποιώντας πλήρεις περιστροφές (αντιπαγετική τουρμπίνα της Riviere et fils). Υπάρχει τέλος μια λύση 
ενεργής καταπολέμησης της χαλαζόπτωσης που περιλαμβάνει σύστημα ανίχνευσης κινδύνου καταιγίδας 
καθώς και μπαλόνι σποράς νέφους (Laïco της Selerys). 

Ορισμένες από τις προαναφερθείσες καινοτομίες έλαβαν βραβεία στην έκθεση SITEVI 2017 και 
χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα. Τα βραβεία καινοτομίας SITEVI Innovation Awards αναδεικνύουν τις 
σημαντικότερες καινοτομίες του κλάδου, τις οποίες επιλέγει επιτροπή που απαρτίζεται από τους καλύτερους 
εμπειρογνώμονες στη Γαλλία και διεθνώς. 
Επισκεφθείτε τον κατάλογο με τα βραβεία καινοτομίας SITEVI 2019 

ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ 
Πληθώρα μεγάλων εταιρειών έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους στη μοναδική αυτή 
εκδήλωση. Ειδικότερα, την αμπελουργία θα εκπροσωπήσουν οι εταιρείες ACTISOL, FERRAND, 
INFACO και PROVITIS-EUROVIT, τον κλάδο της οινοποίησης οι εταιρείες BUCHER VASLIN και DTF 
SAS, τον τρύγο οι εταιρείες BOBARD, ERO GERÄTEBAU GMBH, GREGOIRE, NEW HOLLAND 
AGRICULTURE και PELLENC, την κατεργασία εδάφους οι εταιρείες KONGSKILDE FR, KUHN και 
QUIVOGNE, τον εξοπλισμό έλξης οι εταιρείες AGCO FENDT, AGCO MASSEY FERGUSON, ANTONIO 
CARRARO, ARGO FR LANDINI MCCORMICK VALPADANA, CASE IH, CLAAS, FERRARI FRANCE-BCS, JOHN 
DEERE, KUBOTA EUROPE SAS, LOVOL ARBOS και MX, τα συστήματα ψεκασμού οι εταιρείες 
BERTHOUD, CARUELLE NICOLAS - NICOLAS THOMAS, HARDI-EVRARD και TECNOMA, την τυποποίηση 
και εμφιάλωση οι εταιρείες Smurfit Kappa, ALBAGNAC, COSTRAL, STONE, BEDI, GAI FR, NOMACORC 
και VINVENTION, τον εξοπλισμό συγκομιδής, συντήρησης και συσκευασίας οι AWETA, MAF RODA 
και UNITEC, τον εξοπλισμό άρδευσης οι NETAFIM και NAADANJAIN και, τέλος, τις γεωργικές 
προμήθειες οι εταιρείες ARYSTA και YARA.  

#SITEVI: 
Για περισσότερες πληροφορίες : 
Τηλ. :210 36 25 516 
Email: lchatz@promosalons.com 


