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Οι βαμβακοφυτείες στα πεδινά της χώρας 
έχουν ήδη υποδεχτεί τις πρώτες συλλεκτι-
κές με τις αυξημένες αποδόσεις να κυριαρ-
χούν στις συζητήσεις μεταξύ παραγωγών. 
Βεβαίως, έκδηλη είναι και μια αμηχανία 
αυτές τις μέρες για την τιμή του προϊόντος. 
Δύο εβδομάδες τώρα, το χρηματιστήριο 
βάμβακος δείχνει ότι έχει εισέλθει σε μια 
περίοδο συσσώρευσης γύρω από τα 102 
με 103 σεντς ανά λίμπρα, κάτι που μετα-
φράζεται σε τιμή για το σύσπορο στα 85 
με 87 λεπτά το κιλό. Τα 85 λεπτά προσφέ-
ρουν τα εκκοκκιστήρια Μάρκου στο κλείσι-
μο της εβδομάδας για παράδοση στην αυλή 
του εκκοκκιστηρίου και μ’ αυτή συστρατεύ-
ονται και οι περισσότερες επιχειρήσεις. Ε-
ξαίρεση στη γραμμή, είναι η προσφορά του 
Καραγιώργου που πληρώνει 1 με 2 λεπτά 
παραπάνω, ανάλογα με τον παραγωγό.
Το πρώτο χέρι στο βαμβάκι φέτος συμπί-
πτει με μια ιδιαίτερη ισορροπία στη διεθνή 
αγορά βάμβακος, με την αμηχανία αρκε-
τών παραγωγών αναφορικά με τα φιξα-
ρίσματα να έγκειται στο γεγονός ότι μέχρι 
πριν από δύο-τρεις εβδομάδες, τα συμβό-
λαια προπώλησης πλησίασαν την κορυφή 
περιόδου κοντά στο 1 ευρώ το κιλό.

Στο 25 με 30% τα κλεισμένα
Όπως θα θυμούνται οι περισσότεροι, στα τέ-

λη Μαΐου η αγορά είχε επίσης πιάσει το ε-
πίπεδο αυτό για να ακολουθήσει στη συνέ-
χεια μια αποθαρρυντική διόρθωση που κα-
τέβασε την τιμή προπώλησης στην περιοχή 
των 70 λεπτών το κιλό. Παρά το γεγονός ό-
τι η αγορά ανέκαμψε στο δεύτερο μισό του 
Αυγούστου, το ρεπορτάζ θέλει το 25 με 30% 
της αναμενόμενης φετινής παραγωγής να έ-
χει κλειστεί σε αυτά τα σπάνια υψηλά.
Πλέον, με την πίεση της συγκομιδής να ενι-
σχύεται, η διεθνής αγορά δείχνει αναποφά-
σιστη ως προς το πού θα κινηθεί. Εξίσου δι-
χασμένες είναι και οι εκτιμήσεις αναλυτών, 
με ορισμένους να θεωρούν πως τα υψη-
λά βρίσκονται πίσω μας και άλλους να βλέ-
πουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.
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Δικαιώνονται  
οι προπωλήσεις,
άρχισαν οι πιέσεις  
Με αμηχανία φιξαρίσματα και πρώτο χέρι στο βαμβάκι
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>  Συσσώρευση στη ζώνη των 103 σεντς ανά λίμπρα εμφανίζει τα τελευταία 24ωρα η αγορά 

ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΌ ΒΑΡΈΛΊ ΑΡΓΌΎ 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Kαταλύτης ανόδου ή μιας περαιτέρω πτώσης 
της τιμής στο βαμβάκι η περιπέτεια στην οποία έχει 
εισέλθει η παγκόσμια οικονομία. Αυτό αποδείχθηκε 
σε δύο περιπτώσεις, ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, 
όταν ήρθαν και οι πρώτες αυξήσεις επιτοκίων από τη 
FED. Τα αποτελέσματα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που 
ανακοινώθηκαν την περασμένη Τρίτη, έριξαν ξανά το 
βαμβάκι και από το στήριγμα των 105 σεντς.
Η τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτησης του USDA 
που κυκλοφόρησε μια ημέρα νωρίτερα (12 Σεπτεμβρίου), 
δεν μπόρεσε να δώσει τις απαντήσεις που περίμεναν 
αρκετοί για μια πιο αποφασιστική τοποθέτηση στην αγορά, 
κάτι το οποίο μαρτυρούν δύο πράγματα. Το ένα είναι η 
συσσώρευση στη ζώνη των 103 σεντς ανά λίμπρα κατά 
τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Το δεύτερο, 
πιο τεχνικό, εντοπίζεται την ημέρα δημοσίευσης της 
έκθεσης, κατά την οποία ο δείκτης εμφάνισε σημαντική 
μεταβλητότητα με χαμηλά στα 101 σεντς και υψηλά στα 
108 σεντς πριν κλείσει γύρω από τα 104,5 σεντς. Κινήσεις 
σαν κι αυτή σε αγορές εμπορευμάτων, που παραδοσιακά 
είναι πιο συντηρητικές και βραδυκίνητες, είναι ενδεικτικές 
της νευρικότητας όλων των εμπλεκομένων στον κλάδο.
 
«Υποτονική κατανάλωση» αλλά δουλειές γίνονται
Όσο πέφτουν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη, τόσο πέφτει 
και η διάθεση για ρίσκο των funds στις χρηματιστηριακές 
αγορές, κάτι που φούσκωσε τους προηγούμενους 
μήνες τους δείκτες σε όλα τα ταμπλό, ενώ κυρίως 

πέφτουν και οι επιδόσεις της φυσικής αγοράς. Πράγματι 
η τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτησης έκοψε κατά 
περίπου 600.000 δέματα τις προοπτικές της παγκόσμιας 
κατανάλωσης. Αν επιχειρήσει κανείς ένα συσχετισμό 
της αγοράς βάμβακος με εκείνη του πετρελαίου, οι 
προοπτικές δεν είναι ενθαρρυντικές για ένα σενάριο 
ανάκαμψης προς το 1 ευρώ, αφού μεγάλοι επενδυτικοί 
οίκοι όπως η Morgan Stanley, κόβουν 15 δολάρια ανά 
βαρέλι από τη σημερινή τιμή του WTI των 88 δολαρίων.
Το πρακτικό σκέλος φαίνεται ήδη στη χώρα μας, αφού τα 
τουρκικά κλωστήρια είναι άφαντα σύμφωνα με τα όσα 
υποστηρίζουν μεσίτες και εκκοκκιστές, που επικαλούνται 
ακυρώσεις παλαιότερων παραγγελιών. Ωστόσο, η φετινή 
χρονιά προσφέρεται για επανεκκίνηση αποστολών 
ελληνικού βάμβακος σε αγορές που χάθηκαν τα χρόνια 
της πανδημίας, όπως το Πακιστάν, που περιμένει 
κατακόρυφη πτώση της παραγωγής.του. 
 
Το τρίπτυχο της τιμής 
και η πίεση της πλατφόρμας στην αυλή 
Προς το παρόν η ελληνική αγορά βάμβακος διατηρεί 
ένα 3 στα 3, αναφορικά με τις παραμέτρους που 
καθορίζουν την τιμή στο σύσπορο. Η διεθνής τιμή 
παραμένει σε επίπεδα άνω των 100 σεντς, ενώ πολύ 
κοντά σε αυτά βρίσκονται και τα συμβόλαια Μαρτίου 
του 2023 (99 σεντς η λίμπρα), η ισοτιμία ευρώ/δολάριο 
παραμένει σε ιστορικά χαμηλά για το ευρώ επίπεδα, 
ενώ και το πριμ που πληρώνονται οι εκκοκκιστές επί της 
χρηματιστηριακής τιμή, συντηρείται σε υψηλά επίπεδα, 
λόγω και της πρωιμότητας της ελληνικής σοδειάς.
Εκείνο που φαίνετια ότι θα χαθεί πρώτο είναι το πριμ 
των εκκοκκιστών, όσο η ζήτηση από την Τουρκία είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτη, κάτι που θα ενεργοποιήσει τα 
αντανακλαστικά τους για παζάρια στην τιμή παραγωγού. 
Ενώ το προηγούμενο διάστημα, η τιμή που ακουγόταν 
στα συμβόλαια προπώλησης έδειχνε πιο ξεκάθαρη, δεν 
αποκλείεται, καθώς οι πλατφόρμες με τα σύσπορα των 
παραγωγών σχηματίζουν ουρές έξω από την αυλή του 
εκκοκκιστηρίου, να αρχίσουν περιπέτειες αντίστοιχες 
με αυτές που βίωσαν αρκετοί αγρότες στην υπόθεση 
του συμπύρηνου ροδάκινου φέτος. Αν και τα τελευταία 
χρόνια η εγχώρια αγορά βάμβακος, δίνει την εντύπωση 
ότι έχει ωριμάσει, ειδικά έπειτα από την εισαγωγή της 
δυνατότητας προπωλήσεων, τα παλιά φαντάσματα των 
επιφάσεων περί υγρασίας ή ποιότητας ίνας, ξυπνούν 
εύκολα σε περιόδους κατά τις οποίες η υποτονική 
ζήτηση και η υψηλή χρηματιστηριακή τιμή προκαλούν 
πανικό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές 
αναφορές, ωστόσο ακόμα η συγκομιστική περίοδος 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. 

ΤΌ ΔΌΛΑΡΊΌ 
ΈΞΑΚΌΛΌΎΘΈΊ  
ΝΑ ΈΎΝΌΈΊ 
Η φετινή χρονιά στο βαμβάκι δεν 
χαρακτηρίζεται μόνο από την υψηλή 
μεταβλητότητα στον χρηματιστηριακό 
δείκτη ή από την επίμονη διατήρηση 
της διεθνούς τιμής πάνω από τα 100 
σεντς ανά λίμπρα. Ιδιαίτερα ευνοϊκή 
συγκυρία διαμορφώνει η ισοτιμία 
του ευρώ με το δολάριο, κάτι που 
βελτιώνει έως και 20% τις τιμές για 
το ελληνικό σύσπορο συγκριτικά με 
την προηγούμενη διετία κατά την 
οποία η ισοτιμία κυμάνθηκε γύρω 
από τα 1,20 δολάρια. Αν και το ευρώ 
έχει ανακάμψει ξανά στο επίπεδο της 
απόλυτης ισοτιμίας από τα 99 σεντς 
που βρέθηκε νωρίτερα, η απόσταση 
από το σύνηθες των τελευταίων ετών 
είναι αυταπόδεικτη.

ΧΡΗΜΑΤΊΣΤΗΡΊΌ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ 
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HCorteva Agriscience Hellas πιστεύοντας 
ότι για να στηριχτεί η καλλιέργεια του ελληνικού 
βαμβακιού ο παραγωγός χρειάζεται ποικιλίες 
υψηλής απόδοσης σε σύσπορο και ίνα, 
προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες και με 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, επιλέγει και 
προτείνει την καλλιέργεια ποικιλιών που έχουν 
αποδείξει την αξία τους τόσο στο χωράφι, όσο και 
στο εκκοκκιστήριο. Η εταιρεία στηρίζει την επιλογή 
αυτών των ποικιλιών υλοποιώντας ένα ειδικό 
πρόγραμμα που εξασφαλίζει την ταυτότητα και την 
αναγνώριση του εκκοκκισμένου βαμβακιού που 
προέρχεται από αυτές τις ποικιλίες. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα πιστοποίησης ιχνηλασιμότητας με 
το διακριτικό τίτλο CottonBest®.  Το πρόγραμμα 
έχει στόχο την παραγωγή ελληνικού βαμβακιού 
με ταυτότητα, ποιότητα και ομοιομορφία σε ίνα. 
Το CottonBest® είναι ένα αξιόπιστο, ρεαλιστικό 
και ευέλικτο πρόγραμμα που προωθεί, μέσω της 
αναγνωρίσιμης και αναβαθμισμένης ποιότητας του 
βαμβακιού τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των 
κρίκων της αγοράς (παραγωγός-εκκοκκιστήριο-
κλωστήριο). Το CottonBest® βασίζεται στην 

ιχνηλασιμότητα του εκκοκκισμένου βαμβακιού ως 
προς την ποικιλία, τον παραγωγό και το χωράφι.

Τι σημαίνει CottonBest®
■ Επιλεγμένες Ποικιλίες (υψηλής παραγωγής, 
υψηλής απόδοσης σε ίνα, με άριστα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά).
■ Επαγγελματίες Παραγωγοί και Συνεργάτες.
■ Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Ιχνηλασιμότητας 
CottonBest®.
■ Αποδοχή και εφαρμογή του από τα 
εκκοκκιστήρια.
■ Επιθεώρηση  και Πιστοποίηση 
από την TÜV Hellas (ανεξάρτητος 
φορέας πιστοποιήσεων).
■ Πιστοποιημένη Ίνα με Σήμανση 
CottonBest® Αναλύσεις Ποιοτικών 
Χαρακτηριστικών (H.V.I.).

Η εφαρμογή του προγράμματος 
CottonBest® πέτυχε:
■ Το σχηματισμό των πρώτων 
ομάδων παραγωγών που 
καλλιεργούν μία ποικιλία.
■ Την αποδοχή από τα 

εκκοκκιστήρια ομοιόμορφου, ποιοτικού προϊόντος.
■ Την εδραίωση της καλλιέργειας ποικιλιών 
κατάλληλων τόσο για την απόδοση, όσο και για την 
ποιότητά τους.
■ Τη συνεργασία όλης της αλυσίδας παραγωγής για 
την καθιέρωση αναβαθμισμένου προϊόντος. 

Στο πρόγραμμα πλέον εκτός από την ήδη γνωστή 
ST318 εντάσσονται και οι ποικιλίες BA1010 και 
LAZER, το νέο γενετικό της υλικό που προσφέρει 
άριστη ποιότητα και απόδοση ίνας, αλλά συγχρόνως 
και υψηλές παραγωγές.

Η Corteva Agriscience Hellas με την 
προσφορά πρωτοπόρων υπηρεσιών 
και σε συνεργασία με το δίκτυο 
παραγωγής και επεξεργασίας προτείνει 
την εφαρμογή του CottonBest®, 
γιατί πιστεύει ότι τα πολλά κιλά και το 
ποιοτικό βαμβάκι είναι αυτά που θα 
εξασφαλίσουν σε όλους το μέγιστο 
δυνατό κέρδος. 

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
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ΤΌ ΈΎΈΛΊΚΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ COTTONBEST®   
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

▲

Σχεδόν στα περσινά επίπεδα φαίνεται πως κινούνται 
οι δηλωμένες με βαμβάκι εκτάσεις στο ΟΣΔΕ για το 
έτος 2022, που υπολογίζονται περίπου στα 2,54 εκατ. 
στρέμματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αυτό, αν 
δεν υπάρξουν αλλαγές από διορθωτικές πράξεις των 
παραγωγών και απώλειες σοδειάς λόγω καιρικών 
συνθηκών, προς ώρας δίνει την ειδική ενίσχυση 
κοντά στα 72 ευρώ το στρέμμα. Μια ενίσχυση, που 

πληρώνεται παραδοσιακά περίπου την 25η Μαρτίου. 
Εν τω μεταξύ, κατά το σύνηθες, αυτή την περίοδο ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ ανήρτησε στη Διαύγεια την εγκύκλιο με την 
οποία καθορίζεται η ειδική ενίσχυση βάμβακος στα 73,4 
ευρώ ανά στρέμμα για την περίοδο 2022-2023 με την 
προϋπόθεση ότι η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν 
ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέμματα.
Στις υποχρεώσεις των βαμβακοπαραγωγών: 

 Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει 
αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη 
ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 
13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας 
υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία 
σποράς την 31η Μαΐου του έτους εκτός περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων αποδεικνύεται 
με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς 
ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη 
λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης 
σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου και 
εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά 
εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο για υβρίδια. 
 Οι παραγωγοί στη δήλωση ΟΣΔΕ αναφέρουν το 

όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το 
όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής 
Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος..
 Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την 

ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής 
ζώνης στην οποία ανήκουν, υπογράφοντας και 
την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με 
την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική 
Οργάνωση, που θα διαπραγματευτεί την παραγωγή 
τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.
 Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με 

ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν 
υπολογίζεται στη στρεμματική απόδοση.

ΚΌΝΤΑ ΣΤΑ 72 ΈΎΡΩ Η ΈΊΔΊΚΗ ΈΝΊΣΧΎΣΗ 2022 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΛΩΜΕΝΑ 2,54 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ




