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27 Σεπτεμβρίου 2012
Απονομή Βραβείων Καινοτομίας της Vinitech-Sifel 2012:
μια πρώτη γεύση των εξοπλισμών του μέλλοντος!

Με πρωτοβουλία της έκθεσης Vinitech-Sifel, τα Βραβεία Καινοτομίας επιβραβεύουν τα νέα
προϊόντα, τις διαδικασίες ή τις τεχνικές που αποτελούν το μέλλον των εξοπλισμών στους
τομείς αμπελουργίας-οινοποιίας,

δεντροκαλλιέργειας και καλλιέργειας οπωροκηπευτικών. Με 25 βραβεία - 1 Ειδικό Βραβείο
της Κριτικής Επιτροπής, 2 Χρυσά Βραβεία, 3 Αργυρά Βραβεία, 4 Χάλκινα Βραβεία, 15
Εύφημες Μνείες - το έτος 2012 πρέπει να ήταν πλούσιο σε καινοτομίες. Σεβασμός του
περιβάλλοντος, ψηφιοποίηση των ελέγχων, σεβασμός της πρώτης ύλης… αποτελούν τις
κυρίαρχες αναδυόμενες τάσεις των νικητών αυτών.

Η κριτική επιτροπή 40 εμπειρογνωμόνων έβγαλε το πόρισμα!
Η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή των Βραβείων Καινοτομίας, που συνήλθε στις 5
Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο της Μπορντό, υπό την προεδρία του Jean-Luc Berger,
εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, πρώην Εθνικού Τεχνικού
Διευθυντή της IFV και του Pierre Gaillard, Διευθυντή της Ένωσης Φρούτων και Λαχανικών
της Ακουϊτανίας, επέλεξε τους νικητές για το 2012. Ανάμεσα σε πάνω από 60 φακέλους
που έλαβε και εξέτασε, η κριτική επιτροπή ξεχώρισε τις 25 καλύτερες καινοτομίες, στις
τρεις κατηγορίες που εκπροσωπούν κάθε τομέα: «Καλλιεργητικές τεχνικές», «Αμπέλι και
Οίνος» και «Φρούτα και Λαχανικά».

Καινοτομίες 2012 … τάσεις
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν παρουσιάζουν σημαντικές καινοτομίες που λαμβάνουν υπόψη
- το περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων με κομποστοποίηση, προστασία των πιο
υπεύθυνων καλλιεργειών …),
- την ασφάλεια και την άνεση των χρηστών,
- τη μείωση του χρόνου εργασιών και των τιμών κόστους,
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- την καλλιέργεια ακριβείας – στον τομέα αμπελοκαλλιέργειας / φρούτων και λαχανικών
(φορητός ηλεκτρικός καθαριστής κορμού, μηχάνημα μηχανικής αραίωσης μηλιών, νέο
σύστημα υδρορροής για τη συγκομιδή φραουλών και ντοματών …),
- την ποιότητα των προϊόντων (συλλέκτες, ηλεκτρικός πωματισμός, αυτόματος κάδος
οινοποίησης…),
- την ιχνηλασιμότητα,
- τη συσκευασία και το μάρκετινγκ …
Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που είναι καθοριστικά για τους τομείς φρούτων - λαχανικών
και αμπελιού - οίνου. Έχει επίσης ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι το Ειδικό Βραβείο της
Κριτικής Επιτροπής, 1 Χρυσό Βραβείο και 2 Εύφημες Μνείες που απονεμήθηκαν στην
κατηγορία «Καλλιεργητικές Τεχνικές» αφορούν τους δύο αυτούς κλάδους, πράγμα το οποίο
δείχνει το ενδιαφέρον και τη σημασία που δίνει η έκθεση VINTECH-SIFEL στους εν λόγω
τομείς.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Κατηγορία «Καλλιεργητικές Τεχνικές»:

● Μια νέα διάκριση στο πλαίσιο των Βραβείων Καινοτομίας, το «Ειδικό Βραβείο της
Κριτικής Επιτροπής», απονεμήθηκε στην εταιρεία VITIROVER για το οικολογικό
μικρο-ρομπότ της. Το ρομπότ αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της κάλυψης με πράσινο ενός
αγροτεμαχίου χωρίς κατανάλωση ενέργειας. Είναι εξοπλισμένο με GPS και ηλιακούς
συλλέκτες που εξασφαλίζουν την αυτονομία του. Πρόκειται για το πρώτο ρομπότ που μας
απαλλάσσει από την εκτέλεση επαναληπτικών και βαρετών εργασιών και συμβάλλει στη
μείωση των εισροών. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε φυτείες οπωροφόρων δέντρων και
αμπελώνες.

● Χρυσό Βραβείο: απονεμήθηκε στην εταιρεία SOUSLIKOFF για τη διαδικασία
επεξεργασίας της Vignalex («Όλα σε ένα»). Η πρωτοτυπία της έγκειται στη συγκέντρωση
όλων των ενεργειών που συνδέονται με την κομποστοποίηση (αποθήκευση, αναστροφή,
ανάμειξη...) σε μια πλατφόρμα από σκυρόδεμα, καλυμμένη, που λειτουργεί σύμφωνα με
αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η ποιότητα του κομπόστ που λαμβάνεται είναι ανώτερη από
την αντίστοιχη ποιότητα του κομπόστ που λαμβάνεται σε μια παραδοσιακή εξωτερική
πλατφόρμα. Αναπτύχθηκε για την αμπελοκαλλιέργεια αλλά θα μπορεί να εφαρμοστεί στον
τομέα φρούτων και λαχανικών ή και σε άλλους τομείς.
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Κατηγορία «Αμπέλι και Οίνος»:

● Χρυσό Βραβείο: απονεμήθηκε στην εταιρεία INFACO για τον φορητό-ηλεκτρονικό
μηχανικό καθαριστή κορμού της. Αυτός ο εξοπλισμός επιτρέπει την εκτέλεση καθαρισμού
ακριβείας του αμπελιού, με όφελος παραγωγικότητας 30 έως 50% σε σχέση με τη
χειρονακτική εργασία, χωρίς τη χρήση χημικών προϊόντων.
● 2 Αργυρά Βραβεία: η εταιρεία IFV έλαβε βραβείο για το υγειονομικό και μετρολογικό
εργαλείο προειδοποίησης - το Wave – το οποίο είναι προσβάσιμο από την αμπελουργική
κοινότητα η οποία παρέχει και τα στοιχεία. Το δεύτερο Αργυρό Βραβείο απονεμήθηκε στην
VIVELYS, για το ηλεκτρονικό σύστημα πωματισμού της, το πρώτο δίκτυο ασύρματων
συλλεκτών για την εξασφάλιση της ξεχωριστής παρακολούθησης των βαρελιών.
● 3 Χάλκινα Βραβεία: απονεμήθηκαν στην εταιρεία OCTA για το ελπιδοφόρο σύστημα
ιχνηλασιμότητας του τρύγου που εκτελείται με το χέρι και τοποθετείται σε καλάθια, στην
εταιρεία PELLENC για το δυναμικό θλιπτήριό της Extractiv’ νέας γενιάς, και στην PERA για
το σύστημά της Enoxy+, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο της εισαγωγής αντιοξειδωτικών
διαλυμάτων κατά τη διάρκεια της εξαγωγής του χυμού.

Αυτή η κατηγορία περιελάμβανε πολλές καινοτομίες, ενώ απονεμήθηκαν και 12 εύφημες
μνείες.

Κατηγορία «Φρούτα και Λαχανικά»:

● Αργυρό Βραβείο: απονεμήθηκε στην εταιρεία CTIFL για τον νέο της εξοπλισμό Eclairfel,
ιδανικό για την αραίωση των ογκωδών καρποφόρων φρακτών.
● Χάλκινο Βραβείο: απονεμήθηκε στην εταιρεία BARRE για το νέο της σύστημα υδρορροής
που βοηθά τον χειρισμό ή τη συγκομιδή φραουλών, ντοματών κ.λπ., με σύστημα υδροπονίας
που επιτρέπει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μείωση της κοπιαστικής εργασίας.

Βραβείο «Oenovation» : ανταμείβει τη δημιουργικότητα των νέων επιχειρηματιών!
Υπό τη διοργάνωση της Technopole Bordeaux Montesquieu και σε συνεργασία με την έκθεση
Vinitech-Sifel, η κριτική επιτροπή της 9ης Απονομής των Βραβείων Oenovation επέλεξε στις
3 Σεπτεμβρίου τους νικητές μεταξύ 15 έργων που έλαβε. Αυτός ο μοναδικός στη Γαλλία
διαγωνισμός ενθαρρύνει την καινοτομία των νέων δημιουργών επιχειρήσεων που
εφευρίσκουν και ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στον αμπελοοινικό τομέα. Αυτή
τη χρονιά, ξεχώρισαν δύο νικητές εξ ημισείας:
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- η εταιρεία WIKEEPS, για το σύστημα διατήρησης και σερβιρίσματος του οίνου στο ποτήρι,
χρησιμοποιώντας κάψουλες οινολογικού αερίου. Χάρη στη λειτουργία του και την ποιότητα
των αερίων που περιέχονται στις θήκες, ο οίνος μπορεί να σερβίρεται και να διατηρείται
μέχρι 20 ημέρες.
- η εταιρεία METIDIA, για το «Vinoga», ένα διαδικτυακό παιχνίδι που συνδέει την
οινοκαλλιέργεια με στρατηγικές επιλογές και την εκμετάλλευση ενός αμπελώνα. Επιτρέπει
στους παίκτες να παράγουν εικονικά τον οίνο τους μέσω παιχνιδιού. Μετά την
εκμετάλλευση του αμπελώνα τους, έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν τον οίνο τους.
- Ένα βραβείο αγαπημένου προϊόντος: στην WINE TOUR BOOKING, τον πρώτο ιστότοπο
διαδικτυακών κρατήσεων για επισκέψεις σε αμπελώνες. Ο ιστότοπος προτείνει στους
χρήστες μια απλή και αποτελεσματική υπηρεσία για να αναζητήσουν και να
πραγματοποιήσουν κράτηση μέσω Διαδικτύου για μια επίσκεψη-δοκιμή οίνου και μάλιστα
χωρίς έξοδα κράτησης.
Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.cc-montesquieu.fr .

Η έκθεση Vinitech-Sifel 2012, η παγκόσμια έκθεση εξοπλισμών και καινοτομιών για τους
επαγγελματίες στον χώρο της αμπελουργίας-οινοποιίας, δεντροκαλλιέργειας και
καλλιέργειας οπωροκηπευτικών, θα ανοίξει τις πόρτες της από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου
στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπορντό. www.vinitech-sifel.com

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήσετε μαζί μας :

PROMOSALONS HELLAS Ε.Π.Ε.
Βασιλική Συλβί ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. 210.32.38.690 – 790 - Fax : 210.32.46.764
e-mail : prs@ath.forthnet.gr - www.promosalons.gr
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