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Με νέα πρόσωπα η λίστα 
top 100 άμεσων ενισχύσεων 
Νέος καταλογισμός 180 εκατ. ευρώ από την περίοδο 2016-2019 για βοσκοτόπια και ΟΣΔΕ σελ. 8, 46

Διά στόματος Βεσυρόπουλου, 
επιβεβαιώθηκε η καλοκαιρινή 
προκαταβολή για το πετρέλαιο  
στους δικαιούχους αγρότες. σελ. 11

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ  
Η ΠΙΣΤΩΣΗ  
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  

Δύο κλίμακες 
έκπτωσης φόρου 
για αγρότες σελ. 10-11  

Σε αναζήτηση νέας νομοθετικής ρύθμισης 
οδηγείται το θέμα της ελιάς Καλαμών μετά 
την απόφαση του ΣτΕ που κλείνει το δρόμο 
στο 98% της εγχώριας παραγωγής. σελ. 16

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 

Μετά το ΣτΕ

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 
με το βλέμμα στην 
αναδιανεμητική σελ. 4

Στο Μαξίμου 
ανεβαίνει το θέμα 
εργατών γης σελ. 45-46

Δρομολογήθηκαν 
οι εντάξεις Νέων 
Αγροτών 2021 σελ. 18

Σε αναζήτηση 
θεσμικής λύσης 
για την Καλαμών 

Κεφάτα αλώνια μετά από χρόνια
Οι καλές τιμές στα σιτηρά 
ζωηρεύουν το ενδιαφέρον 
για τα αλώνια. σελ. 12-13, 22 

σελ. 25-33

ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στο φουλ βρίσκεται η συγκοµιδή υπαίθριου καρπουζιού αυτές 
τις µέρες, µε την τιµή παραγωγού στα 40 λεπτά, αυξηµένη έως 
και 10 λεπτά από πέρυσι. Yπάρχει ζήτηση από την Ιταλία για 
εξαγωγή της νέας σοδειάς σκληρού σίτου στα επίπεδα των 
525 ευρώ o τόνος FOB, αν και ο καιρός τα χάλασε. Σήµα 
πωλήσεων στο διεθνές χρηµατιστήριο βάµβακος, µε την τιµή 
ήδη στα µείον 18 σεντς ανά λίµπρα από τα υψηλά τριµήνου.

Ωίδιο στο κριθάρι
Η δράση του µύκητα Erysiphe graminis 
ευθύνεται για την εµφάνιση ωιδίου 
στα αγρωστώδη, που είναι ιδιαίτερα 
καταστρεπτικό στο κριθάρι, το οποίο 
παρουσιάζει αυξηµένη ευαισθησία. Η 
προσβολή αυξάνει τις απώλειες νερού, 
ενώ µειώνει τη φωτοσύνθεση µε τελικό 
αποτέλεσµα το µειωµένο µέσο βάρος 
καρπών και αριθµό καρπών ανά στάχυ. 
Σε σοβαρές προσβολές οι στρεµµατικές 
αποδόσεις µπορεί να µειωθούν µέχρι 
και σε ποσοστό 25%. Σηµειώνεται 
πως έχουν δηµιουργηθεί ανθεκτικές 
ποικιλίες στο ωίδιο µε ενσωµάτωση 
γόνων από το Hordeum spontaneum 
ή µε άλλες βελτιωτικές τεχνικές.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συνιστούν στους παραγωγούς να 
παρατηρούν τα χωράφια τους, ώστε 
σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων 
να επέµβουν εγκαίρως κάνοντας χρήση 
κατάλληλων µυκητοκτόνων, ενώ 
αναφέρουν πως η χρήση ανθεκτικών 
στο ωίδιο ποικιλιών µειώνει σηµαντικά 
τον κίνδυνο προσβολής. Επίσης 
γεωπόνοι αναφέρουν πως το ωίδιο 
προλαµβάνεται αποτελεσµατικά 
µε πασπάλισµα του σπόρου µε 
διασυστηµατικά µυκητοκτόνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 10-06-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους 
στο µεγαλύτερο µέρος της 
χώρας. Βροχές και καταιγίδες 
κατά τόπους ισχυρές στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες διευθύνσεις 
κατά τόπους στο Αιγαίο ισχυροί, 
µε βαθµιαία στροφή σε βόρειες 
διευθύνσεις ίδιας έντασης. Μικρή 
πτώση της θερµοκρασίας στα 
δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Σάββατο 11-06-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες κυρίως στα 
ηπειρωτικά µε τοπικούς όµβρους 
ή µεµονωµένες καταιγίδες. 
Εξασθένηση των φαινοµένων 
τις νυχτερινές ώρες. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από ανατολικές 
διευθύνσεις µε βαθµιαία στροφή 
σε βόρειους. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 12-06-2022 
ως Τρίτη 14-06-2022
Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα 
και τα νησιά του Αιγαίου και τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. 
Άνεµοι µέτριας έντασης βόρειοι 
βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο κατά 
τόπους ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 15-06-2022 ως 
Παρασκευή 17-06-2022
Σταδιακή βελτίωση του καιρού 
µε περιορισµένη αστάθεια στα 
ηπειρωτικά και την Κρήτη, τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι µέτριας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις και 
στα πελάγη τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε άνοδο. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από 
ανατολικές 
διευθύνσεις 4 µε 6 
µποφόρ, στα πελάγη 
κατά τόπους ισχυροί 
έως 7 µποφόρ

4-7Bf
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Αν δεν έχει ζήσει κάποιος την αγωνία του πα-
ραγωγού πριν από τη συγκοµιδή, αν δεν 
έχει βιώσει τον κίνδυνο που επικρέµεται 
µέχρι την ολοκλήρωση αυτής της επίπο-
νης και αγωνιώδους προσπάθειας υπο-
στήριξης της παραγωγικής διαδικασίας, 
είναι δύσκολο να εκτιµήσει τη συνεισφο-
ρά του αγρότη στην κοινωνία. 

Για τον ΕΛΓΑ και το κράτος, ο αγρότης είναι 
αυτός που ζητάει αποζηµιώσεις µε κάθε 
ευκαιρία. Για τον µεταποιητή, είναι ένας 
από τους χιλιάδες παραγωγούς µε τους ο-
ποίους συνεργάζεται για την προµήθεια 
της πρώτης ύλης. Για τον µεταπράτη είναι 
µια ευκαιρία να αποκοµίσει µε ευκολία α-
πό το προϊόν το δικό του κέρδος. 

Τα έντονα και ακραία σε πολλές περιπτώσεις 
καιρικά φαινόµενα στη διάρκεια της εβδο-
µάδας ανέδειξαν για µια ακόµη φορά τους 
κινδύνους στους οποίους βρίσκεται συχνά 
εκτεθειµένη η πρωτογενής παραγωγή. Ει-
δικά, η σφοδρή και καταστροφική χαλα-
ζόπτωση στον κάµπο του Αµυνταίου ήρθε 
να επιβεβαιώσει τη µαταιότητα από την ο-
ποία συνοδεύεται σε κάποιες περιπτώσεις 
η προσπάθεια του παραγωγού. Τι κι αν έ-
χει επιλέξει την καλύτερη ποικιλία (πυ-
ρηνόκαρπων, κρασοστάφυλων, σιτηρών 
κ.α.), τι κι αν έχει διαµορφώσει την τελει-
ότερη εγκατάσταση της φυτείας του, τι κι 
αν ακολουθεί την πιο µελετηµένη τεχνική 
φροντίδα για την καλλιέργειά του. 

Αρκεί ένα ξέσπασµα του καιρού, µια ισχυρή 
χαλαζόπτωση λίγων λεπτών για να µην 
µείνει τίποτα όρθιο. Η εικόνα µε τα στρω-
µένα στο χώµα ροδάκινα, λίγα µάλιστα 
24ωρα αφότου ο επιµελής παραγωγός εί-
χε αφιερώσει εβδοµάδες προσωπικής δου-
λειάς και πολλά µεροκάµατα για την αραί-
ωση της παραγωγής, αποτυπώνει µε µελα-
νά χρώµατα τη δεινή θέση του καλλιεργη-
τή µπροστά στη µανία της φύσης. 

Κι όσο τα φαινόµενα αυτά γίνονται όλο και πιο 
συχνά, τόσο γίνεται πιο επιτακτική η ανά-
γκη για µια παγκόσµια συνεννόηση που 
θα αποτρέψει την κλιµατική αλλαγή και 
θα περιορίζει του «δαίµονες» της φύσης, 
αναβαθµίζοντας και το ρόλο της παραγω-
γής. Κι αυτό γιατί, µετά από χρόνια η πα-
γκόσµια κοινότητα βρίσκεται ξανά αντιµέ-
τωπη ακόµα και µε το φάσµα της πείνας. 

Είναι η πρώτη φορά που οι νόµοι της αγοράς, 
τα διαθέσιµα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 
και οι νέες εκφάνσεις της τεχνολογίας, δεν 
επαρκούν για την αποκατάσταση της ισορ-
ροπίας. Αυτή τη φορά απαιτείται µεγαλύ-
τερος ζήλος στην υποστήριξη της παρα-
γωγής και µεγαλύτερη σύνεση στην κατα-
νάλωση των τροφίµων. Όσο νωρίτερα γί-
νει αντιληπτό, τόσο περισσότερο χρόνο θα 
κερδίζει η ζωή στον πλανήτη.     Agrenda

Ζήλος για παραγωγή
φρένο στη σπατάλη

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,0662

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34502

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,04861

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85581

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,93

• Νέα γκάµα αλωνιστικών που ταιριάζουν 
και στην Ελλάδα από την Claas σελ. 20-37
• Κι άλλη παράταση στις προκηρύξεις 
του Ταµείου Ανάκαµψης σελ. 19

• Εργαλείο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για την πώληση 
µονάδων άνθρακα από αγρότες σελ. 50
• «Η Βόρεια Εύβοια ξαναγεννιέται και 
παράγει» σε πρωτοβουλία ΣΠΕΛ σελ. 42

• Με τιµή στα 40 λεπτά στο φουλ η 
συγκοµιδή υπαίθριου καρπουζιού σελ. 21
• Αλώνια στο σκληρό σιτάρι µε 60 λεπτά 
λογαριάζουν οι Ιταλοί αγρότες σελ. 22
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

«∆ηλώνω 173 στρέµµατα βοσκό-
τοπο, αλλά βλέπω ότι η αναδιανε-
µητική ενίσχυση το 2023 θα δίνε-
ται για έως 170 στρέµµατα. Αυτά τα 
τρία παραπάνω να τα ξεφορτωθώ α-
πό φέτος, για να λάβω 1.700 ευρώ 
επιπλέον ενίσχυση του χρόνου»; 
Το παραπάνω είναι ένα πραγµα-
τικό ερώτηµα που έχει τεθεί στην 
οµάδα της Agrenda, και µπορεί να 
απασχολεί µία µερίδα του αγροτι-
κού πληθυσµού, που ξεπερνάνε για 
λίγα στρέµµατα τα όρια λήψης για 
την αναδιενεµητική ενίσχυση στη 
νέα ΚΑΠ. Το ζήτηµα εδώ για να υ-
πάρξει µία σαφής απάντηση είναι 
πώς µεταφράζεται η παράγραφος 
στο στρατηγικό σχέδιο που αναφέ-
ρει: «∆εν χορηγείται πλεονέκτηµα 
σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγ-
µένα µετά την 1-1-2022 διαιρούν 
την εκµετάλλευσή τους µε µοναδι-
κό σκοπό την είσπραξη αναδιανε-
µητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει 
επίσης για τους γεωργούς των ο-
ποίων οι εκµεταλλεύσεις προήλ-
θαν από τέτοια διαίρεση». 

Προς το παρόν δεν υπάρχει κά-
ποια επιπλέον εξήγηση για το πώς 
θα εφαρµοστεί η προηγούµενη πα-
ράγραφος. Μία µετάφραση της θα 

µπορούσε να είναι πως θα γίνει έ-
λεγχος των στρεµµάτων που θα δη-
λώσει ένας αγρότης στο φετινό ΟΣ-
∆Ε κάτι σαν έτος αναφοράς για τις 
ανάγκες της αναδιανεµητικής του 
2023. Όσοι φαίνεται ότι διαίρεσαν 
λοιπόν την εκµετάλλευσή τους, δεν 
θα λάβουν το επιπλέον αυτό πριµ. 

Από την άλλη στο στρατηγικό 
σχέδιο επίσης αναφέρεται πως 
«τα άνω όρια που προαναφέρθη-
καν, αντιπροσωπεύουν µια έκτα-
ση µεγαλύτερη από τη µέση έκτα-
ση των εκµεταλλεύσεων σε κάθε 
αγρονοµική περιφέρεια, εποµέ-
νως, για µεγάλο αριθµό εκµεταλ-
λεύσεων, η εφαρµογή της ανα-
διανεµητικής ενίσχυσης εκτιµά-
ται ότι δεν αποτελεί κίνητρο για 
διαίρεση των εκµεταλλεύσεων», 
ως εκ τούτου τέτοιες πολύ µικρές 
αποκλίσεις όπως στο παράδειγ-
µά µας µπορεί να περάσουν κά-
τω από τα «ραντάρ» του ελέγχου.  

Υπενθυµίζεται εδώ ότι τα όρια 

για λήψη της αναδιανεµητικής 
(περί τα 10 ευρώ το στρέµµα) εί-
ναι ανά περιφέρεια ενίσχυσης: 
Αροτραίες καλλιέργειες 20-110 
στρέµµατα, δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες 10-40 στρέµµατα, βοσκοτό-
πια 10-170 στρέµµατα. Τι γίνεται 
όµως όταν ο κτηνοτρόφος στο πα-
ράδειγµα διαθέτει και 200 στρέµ-
µατα ζωοτροφές (περιφέρεια αρο-
τραίων καλλιεργειών). Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, δεν χάνει στο 
σύνολό της, την αναδιανεµητική, 
δηλαδή λαµβάνει κανονικά για το 
βοσκότοπο (εάν δώσει τα επιπλέ-
ον τρία στρέµµατα) και απλά δεν 
παίρνει για τις αροτραίες. 

∆ηλαδή, ο έλεγχος για τη λή-
ψη της ενίσχυσης θα γίνεται ανά 
αγρονοµική περιφέρεια και όχι 
στο σύνολο των εκµεταλλεύσεων 
που δηλώνει ο δικαιούχος. Αυτό 
είναι κάτι που δεν διευκρινίζεται 
επαρκώς στο ελληνικό στρατηγι-
κό σχέδιο και για το οποίο ζητού-
νται εξηγήσεις από την Κοµισιόν. 

Σηµειώνεται εδώ πως τα παρα-
πάνω στρεµµατικά όρια δεν θα αλ-
λάξουν (εκτός συγκλονιστικού α-
προόπτου) λένε οι ίδιες πηγές, στο 
αναθεωρηµένο σχέδιο ΚΑΠ που θα 
είναι στη διάθεση της Κοµισιόν µέ-
χρι το τέλος Ιουνίου, σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό. 

Ξεφόρτωμα στρεμμάτων  
φέτος για την αναδιανεμητική

Με επιφύλαξη 

τη διάταξη 

περί ελέγχων 

στη διαίρεση 

αγροτεμαχίων οι 

φετινές μεταβιβάσεις 

στρεμμάτων για 

όσους είναι στα όρια 

για τη λήψη της 

αναδιανεμητικής 

από το 2023 

Για αναδιανεµητική 
Τα όρια για λήψη αναδιανε-
µητικής είναι για αροτραίες 
20-110 στρέµµατα, δενδρώ-
δεις 10-40 και βοσκοτόπια 

10-170 στρέµµατα

Πριμ
Θα γίνει έλεγχος των 
στρεµµάτων που θα 
δηλώσει ένας αγρότης 
στο φετινό ΟΣ∆Ε κάτι 
σαν έτος αναφοράς 
για τις ανάγκες της 
αναδιανεµητικής του 
2023, οπότε όσοι φαίνεται 
ότι διαίρεσαν την 
εκµετάλλευσή τους, δεν θα 
λάβουν το επιπλέον πριµ.

Διαίρεση
«∆εν χορηγείται 
πλεονέκτηµα σε γεωργούς, 
οι οποίοι αποδεδειγµένα 
µετά την 1-1-2022 
διαιρούν την εκµετάλλευσή 
τους µε µόνο σκοπό την 
είσπραξη αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει 
επίσης για τους γεωργούς 
των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις προήλθαν 
από τέτοια διαίρεση», 
όπως αναφέρει το 
στρατηγικό σχέδιο.

Έλεγχος
Για µεγάλο αριθµό 
εκµεταλλεύσεων, 
η εφαρµογή της 
αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης εκτιµάται 
ότι δεν αποτελεί κίνητρο 
για διαίρεση των 
εκµεταλλεύσεων.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στενεύουν τα περιθώρια για τις πληρωµές 
που περιµένουν οι αγρότες όσο πλησιάζει 
η καταληκτική ηµεροµηνία της 30ης Ιουνί-
ου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πε-
ρισσότερα είναι σε καλό δρόµο, µε τελευ-
ταία εκκρεµότητα τους διασταυρωτικούς ε-
λέγχους πριν βγουν οι σχετικές λίστες πλη-
ρωµών. Αυτό που έχει προκαλέσει τη µεγα-
λύτερη δυσαρέσκεια από την πλευρά των 
παραγωγών είναι η τεράστια καθυστέρηση 
στην εξόφληση των Νιτρικών, που θα έπρε-
πε να είχε γίνει από τις αρχές Μαΐου, δεδο-
µένου ότι η σχετική έγκριση πίστωσης πο-
σού 15 εκατ. ευρώ για την πληρωµή τους 
υπήρχε από τον Φεβρουάριο. Εκτός από έ-
να τεχνικό ζήτηµα στο πληροφοριακό σύ-
στηµα τον περασµένο µήνα, φαίνεται πως 
το θέµα «κόλλησε» στις ∆ΑΟΚ οι οποίες κα-
θυστέρησαν να ετοιµάσουν τις λίστες των 
δικαιούχων. 

Σχετικά µε τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
που δεν πληρώθηκαν στις προηγούµενες 
πιστώσεις, αρµόδιοι του Οργανισµού Πλη-
ρωµών αναφέρουν ότι όσες έµειναν πίσω, 

έχουν εξεταστεί όλες και όσες βγάζουν πο-
σά θα πληρωθούν µαζί µε τα υπόλοιπα της 
ενιαίας στην επερχόµενη πίστωση µέχρι το 
τέλος του µήνα (χωρίς να αναφέρουν βέ-
βαια πιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα). 

Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες συνδε-
δεµένες, ακόµα αναµένονται οι σχετικές α-
ποφάσεις µε το ύψος των ενισχύσεων, που 
αφορούν την κορινθιακή σταφίδα, το ρύ-
ζι, τους µεταξοσκώληκες και τους κτηνο-
τρόφους χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµα-
τα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ πε-
ρίπου για αιγοπροβατοτρόφους. Υπενθυµί-
ζεται ότι πέρυσι, οι ενισχύσεις στον τοµέα 
της κτηνοτροφίας ήταν για το Μέτρο 1 (βο-
οειδή) στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ και για 

το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,68 ευρώ 
ανά ζώο, στο ρύζι 27,2 ευρώ το στρέµµα 
και στην κορινθιακή σταφίδα στα 52,2 ευ-
ρώ το στρέµµα.

Μέχρι 15 του µήνα τροποποιήσεις 
και µεταβιβάσεις πράξεων στα Βιολογικά

Τέλος, αναφορικά µε την εξόφληση των 
Βιολογικών, ποσού περί τα 50 εκατ. ευρώ, 
αυτή θα πρέπει να αναµένεται το τελευταίο 
δεκαήµερο του µήνα, δεδοµένου ότι δεν έ-
χουν ολοκληρωθεί οι προθεσµίες για αιτή-
σεις ανάκλησης ένταξης πράξης, τροπο-
ποίησης και µεταβίβασης πράξης, που τρέ-
χουν µέχρι τις 15 Ιουνίου. Σηµειωτέον, χρό-
νο χρειάζονται και οι φορείς πιστοποίησης 
προκειµένου να στείλουν τα ΑΦΜ συµµόρ-
φωσης των δικαιούχων παραγωγών στον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, για να ακολουθήσουν οι απαραί-
τητες διασταυρώσεις των στοιχείων και κα-
τόπιν να βγει η τελική παρτίδα πληρωµής. 

Έρχεται και εδική βάµβακος 
για όσους δεν έπιασαν το πλαφόν

Περί το τέλος µήνα αναµένεται να κλείσει 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εκκρεµότητες που έχει 
σχετικά µε την ειδική ενίσχυση βάµβακος 
για τους παραγωγούς που είχαν ζηµιές α-
πό κακοκαιρίες και δεν πληρώθηκαν επει-
δή δεν έπιασαν το πλαφόν. Σύµφωνα µά-
λιστα µε στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Θεσ-
σαλία στο πλαίσιο δυο πληρωµών, δόθη-
καν συνολικά 53,1 εκατ. ευρώ για την ει-
δική βάµβακος του 2021, ενώ εκτός έχουν 
µείνει έως σήµερα 727 άτοµα, που αντιστοι-
χούν σε ένα 5% των αιτούντων συνολικά. 
Τελευταία διευθέτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να 
τσεκάρει τα αρχεία του ΕΛΓΑ µε τις βροχο-
πτώσεις –πληµµύρες που προκάλεσαν ζη-
µιές στις εν λόγω καλλιέργειες (Νοεµβρί-
ου- ∆εκεµβρίου 2021), έτσι ώστε να προ-
χωρήσει στην καταβολή της συνδεδεµένης 
στους δικαιούχους παραγωγούς.

Το β’ 10ημερο 
του Ιουνίου 
αποζημιώσεις 
σε βαμβάκι 
και κάστανα
Μέσα στο δεύτερο δεκαήµερο του 
Ιουνίου θα καταβληθούν 
αποζηµιώσεις για τις ζηµιές από τις 
βροχές του περσινού φθινοπώρου 
σε βαµβάκια και κάστανα, ενώ ήδη 
τα πορίσµατα κοινοποιούνται στους 
πληγέντες. Αυτό τόνισε ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας 
Λυκουρέντζος στο βουλευτή 
Λαρίσης Ν∆ Μάξιµο Χαρακόπουλο. 
Αφορµή της συνάντησης οι 
πρόσφατες χαλαζοπτώσεις που 
έπληξαν χωριά των Φαρσάλων, 
Τύρναβο και ∆ελέρια την 
προηγούµενη εβδοµάδα και χωριά 
του δήµου Κιλελέρ (Πλατύκαµπο, 
Γαλήνη, Χάλκη, Γλαύκη, Μελία, 
Αγναντερή, Μοσχοχώρι, Νέο 
Περιβόλι), στο Μακρυχώρι του 
δήµου Τεµπών και στη Συκαµινέα, 
την Καρυά και τα Αµπέλια στον 
δήµο Ελασσόνας στις 6 Ιουνίου, 
που έφεραν σε ιδιαίτερα δυσχερή 
θέση τους πληγέντες αγρότες.
Ο βουλευτής ζήτησε να υπάρξουν 
ενέργειες για τη στελέχωση του 
Υποκαταστήµατος του ΕΛΓΑ στη 
Λάρισα, µε τον προϊστάµενο στη 
Λάρισα Σπύρο Σπυρόπουλο να 
αναφέρει ότι ήδη τα κλιµάκια των 
γεωπόνων κάνουν τις απαραίτητες 
επισηµάνσεις, οριοθετούν τις 
ζηµιές, προσδιορίζουν τις 
πληγείσες καλλιέργειες και µετά 
το πέρας των προθεσµιών των 
αναγγελιών ζηµιάς θα 
ακολουθήσουν εξατοµικευµένες 
εκτιµήσεις. Τέλος ο κ. 
Λυκουρέντζος ανακοίνωσε ότι θα 
δοθεί η δυνατότητα οι εισφορών 
του 2019 και 2020 να 
αποπληρωθούν µετά τις 27 
Ιουνίου, ώστε να «ξεκλειδώσουν» 
οι αποζηµιώσεις που δικαιούνται 
οι πληγέντες παραγωγοί. 

Ξεκόλλησαν 
Νιτρικά και παλιές 

μεταβιβάσεις 
 Εκκρεμούν ακόμα οι αποφάσεις με το ύψος 

ενίσχυσης για τις τελευταίες συνδεδεμένες

Ανοιχτή µένει η εκκρεµότητα πίστωσης περίπου 10 εκατ. 
ευρώ σε δικαιούχους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν 
πληρώθηκαν τον Απρίλιο την ενίσχυση επιστροφής 2% του 
δηλωµένου τζίρου τους για το 2021. Ως γνωστόν, αρκετοί 
έµειναν εκτός εξαιτίας ενός λάθους που δεν ξεκλείδωσε 
βασικούς ΚΑ∆ που άπτονται της κτηνοτροφίας, ενώ άλλοι 
δεν είχαν επικαιροποιηµένα στοιχεία στο Μητρώο 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η έκδοση της σχετικής 
απόφασης για την εν λόγω συµπληρωµατική πληρωµή 
«βαραίνει» τους επιτελείς του υπουργείου Οικονοµικών, 
το οποίο ετοιµάζει εγκύκλιο που θα επιτρέψει την πίστωση 
των ποσών σε όλους τους δικαιούχους στο ακέραιο, κάτι 
που αναµένεται τις επόµενες ηµέρες. Υπενθυµίζεται ότι 
πιστώθηκαν 39 εκατ. ευρώ έναντι των 50 εκατ. που είχαν 
προβλεφθεί για το µέτρο.

Θέμα ημερών η συμπληρωματική του 2%

De minimis στα Crimson
Πιστώθηκαν 1,863 εκατ. ευρώ για 
de minimis στα σταφύλια ποικιλίας 

Crimson σε όλη τη χώρα, µε εξαίρεση 
τις ΠΕ Ηµαθίας, Πέλλας και Λάρισας 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ 

3

ΡΥΖΙΟΥ

7,5

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

4,8





ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα πρόσωπα 
στους top 100 
της βασικής 
ενίσχυσης 2021
Αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
ο κατάλογος με τις εισπράξεις βασικής ενίσχυσης 
2021, με τις αρχές να παραδέχονται τη διαχρονική 
επιδείνωση της ανισοκατανομής των ενισχύσεων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τρία φυσικά και ένα νοµικό πρόσωπο είναι οι 
νέες παρουσίες σε σχέση µε το 2020, στη λί-
στα µε τους 100 λήπτες µε τα µεγαλύτερα πο-
σά βασικής ενίσχυσης 2021 που δηµοσιεύτη-
κε επίσηµα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ο σχετικός κατάλογος µε όλα τα ονόµατα δι-
καιούχων των ενισχύσεων της ΚΑΠ για το 2021 
βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα https://
transpay.opekepe.gr/, όπου τα στοιχεία είναι 
προσβάσιµα προς όλους, σύµφωνα µε κοινο-
τική υποχρέωση βάσει του Κανονισµού (EE) α-
ριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου. Σε αυτά τα ποσά µπο-
ρεί παράλληλα να προστεθεί κατά περίπτω-
ση και το πρασίνισµα, που είναι περίπου ίσο 
µε το 50% του ποσού της βασικής ενίσχυσης. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως το 2020, στη 
σχετική λίστα οι πρώτοι 100 λάµβαναν στο σύ-
νολό τους 3.270.584 ευρώ ενώ φέτος το ποσό 
αυτό αυξήθηκε στα 3.330.021 ευρώ. Πράγµατι, 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρεται στο στρατηγι-
κό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, η ανισοκατανοµή των 
άµεσων ενισχύσεων, παρουσίασε διαχρονική ε-
πιδείνωση την τρέχουσα περίοδο, κάτι που υπό-
σχεται να διορθώσει η σύγκλιση των ενισχύσε-
ων που ξεκινάει από φέτος και θα τελειώσει το 
2026. Σηµειώνεται ότι το 10% των εκµεταλλεύ-
σεων το 2019 συγκέντρωνε το 48% των άµεσων 
ενισχύσεων, ενώ το 45% των εκµεταλλεύσεων 
που µπορούν να θεωρηθούν ως µικροκαλλιεργη-
τές λαµβάνουν το 10% των άµεσων ενισχύσεων. 

Συγκεκριµένα στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 
αναφέρεται το εξής: «Για την περίοδο 2023-2026 
θα πραγµατοποιηθεί σύγκλιση της αξίας των δι-
καιωµάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιµή µονά-
δας («flat rate») σε επίπεδο αγρονοµικής περι-
φέρειας, σε τέσσερα ισόποσα βήµατα δηλ. στα 
έτη 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό σηµαίνει 
ότι το 2026, εντός κάθε αγρονοµικής περιφέρει-
ας, η µοναδιαία αξία όλων των δικαιωµάτων ε-
νίσχυσης θα εξισωθεί µε τον περιφερειακό µέ-
σο όρο, δηλαδή µε τη µέση αξία των δικαιωµά-

των ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. Η σύ-
γκλιση αυτή της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης, αναµφίβολα θα συµβάλει στην επίλυση ε-
νός από τα σοβαρότερα προβλήµατα, που είναι 
η ανισοκατανοµή των άµεσων ενισχύσεων, η ο-
ποία, όπως διαπιστώθηκε και στη SWOT Ανάλυ-
ση του Ειδικού Στόχου 1, παρουσίασε διαχρονι-
κή επιδείνωση, αφού την περίοδο 2012-2019». 

Σύγκλιση ενισχύσεων 2022
Για το ηµερολογιακό έτος 2022 εφαρµόζεται 

εσωτερική σύγκλιση ως εξής:
i. Η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασι-

κής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 
31-12-2021, εφόσον είναι µικρότερη της πε-
ριφερειακής µοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυ-
ξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της δια-
φοράς µεταξύ της µοναδιαίας αξίας των δικαι-
ωµάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι 
γεωργοί στις 31-12-2021 και της περιφερεια-
κής µοναδιαίας αξίας το 2022.

ii. Για τη χρηµατοδότηση της αξίας των δι-
καιωµάτων ενίσχυσης της παρ. 1, η µοναδιαία 
αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης που 
κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον 
είναι ανώτερη της περιφερειακής µοναδιαίας 
αξίας του 2022, µειώνεται το 2022. Η µέγιστη 
µείωση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γε-
ωργοί στις 31-12-2021 περιορίζεται στο 30%.

iii. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτή-
σεων 2022, κανένα δικαίωµα ενίσχυσης δεν 
θα έχει µοναδιαία αξία χαµηλότερη του 60% 
της περιφερειακής µοναδιαίας αξίας το 2022.

iv. Η περιφερειακή µοναδιαία αξία το 2022, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 
2220/2020, υπολογίζεται διαιρώντας το περι-
φερειακό ανώτατο όριο για το καθεστώς βα-
σικής ενίσχυσης όπως ορίζεται σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 23 του Κανονισµού (ΕΕ) 
1307/2013 για το 2022, µη περιλαµβανοµέ-
νου του ποσού του εθνικού αποθέµατος, διά 
του αριθµού των ιδιόκτητων ή µισθωµένων 
δικαιωµάτων ενίσχυσης των γεωργών στις 31 
∆εκεµβρίου 2021 ανά περιφέρεια».

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2021

ΟΝΟΜΑ ∆ΗΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
�ΕΥΡΩ�

ΓΕΩΡΓΙΑ Π. 1 ΒΕΡΟΙΑΣ 115.138,91

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. 2 ΣΗΤΕΙΑΣ 110.498,76

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 105.849,54

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ 4 ΠΕΛΛΑΣ 89.376,84

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆. 5 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 86.981,9

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 6 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 86.112,66

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 7 ΣΙΘΩΝΙΑΣ 83.818,15

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο. 8 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 82.300,67

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. 9 ΒΟΪΟΥ 78.122,9

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο. 10 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 77.578,42

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 11 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 75.171,23

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. 12 ΠΥ∆ΝΑΣ � ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 74.823,3

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. 13 ΣΚΥ∆ΡΑΣ 72.697,78

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε. 14 ∆ΕΛΤΑ 72.098,58

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ. 15 ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 71.607,78

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μ. 16 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 70.655,16

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 17 ΠΥ∆ΝΑΣ � ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 69.307,95

ΜΑΡΙΟΣ Ζ. 18 ΣΕΡΡΩΝ 68.031,48

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 19 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 67.560,97

ΘΕΟ∆ΩΡΑ Τ. 20 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 67.347,93

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. 21 ΒΟΪΟΥ 67.295,91

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 22 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 64.611,77

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 23 ΤΟΠΕΙΡΟΥ 64.484,68

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. 24 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 62.760,65

ΒΑΪΟΣ Τ. 25 ΠΑΛΑΜΑ 61.843,87

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 26 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 61.342,05

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. 27 ΠΥΛΗΣ 61.149,34

ΓΕΩΡΓΙΑ Β. 28 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 60.796,29

ΣΤΕΛΛΑ Ε. 29 ΛΑΓΚΑ∆Α 60.714,38

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. 30 ΖΑΓΟΡΙΟΥ 58.745,96

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 31 ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 58.441,6

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. 32 ΠΥ∆ΝΑΣ � ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ 57.909,24

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. 33 ΦΙΛΙΑΤΩΝ 57.056,32

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 34 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 56.559,21

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. 35 ΚΙΛΕΛΕΡ 56.237,00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. 36 ΣΕΡΡΩΝ 55.446,23

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 37 ΝΕΣΤΟΥ 55.416,54

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. 38 ΣΚΥ∆ΡΑΣ 55.113,77

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 39 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 54.689,11

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 40 ΑΒ∆ΗΡΩΝ 54.648,94

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 41 ΒΕΡΟΙΑΣ 53.617,51

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 42 ΚΑΡΥΣΤΟΥ 53.588,49

ΘΩΜΑΣ Κ. 43 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 52.981,64

ΖΗΣΗΣ Π. 44 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 52.885,44

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. 45 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 52.167,32

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. 46 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 51.648,45

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. 47 ΒΕΡΟΙΑΣ 51.598,94

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. 48 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 50.965,43

ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ Π. 49 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 50.406,14

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. 50 ΣΕΡΡΩΝ 49.818,35

115.138,91

110.498,76

105.849,54

89.376,84

86.981,9

86.112,66

83.818,15

82.300,67

78.122,9

77.578,42

75.171,23

74.823,3

72.697,78

72.098,58

71.607,78

70.655,16

69.307,95

68.031,48

67.560,97

67.347,93

67.295,91

64.611,77

64.484,68

62.760,65

61.843,87

61.342,05

61.149,34

60.796,29

60.714,38

58.745,96

58.441,6

57.909,24

57.056,32

56.559,21

56.237,00

55.446,23

55.416,54

55.113,77

54.689,11

54.648,94

53.617,51

53.588,49

52.981,64

52.885,44

52.167,32

51.648,45

51.598,94

50.965,43

50.406,14

49.818,35
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Από φέτος 
Έκπτωση φόρου 30% 
για συμβολαιακή στο 
40% της παραγωγής
Η συνολική ωφέλεια από τη μείωση του φόρου μπορεί 
να φτάσει τις 125.000 ευρώ σε εννέα φορολογικά έτη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αρχίζει και ξεδιπλώνεται το πεδίο ε-
φαρµογής του πρόσφατα ψηφισµέ-
νου νόµου µε τις ευνοϊκές διατάξεις 
περί µείωσης 50% του φόρου εισοδή-
µατος συνεταιρισµένων αγροτών, ό-
σο οι φοροτέχνες αναµένουν τη σα-
φή εξειδίκευση των επίµαχων δια-
τάξεων µε τις σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις, αφού η εφαρµογή του 
πλαισίου ξεκινά από φέτος.

Μια πτυχή εν λόγω νόµου ανέδει-
ξε προ ολίγων ηµερών ο υφυπουρ-

γός Οικονοµικών Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, µιλώντας σε ενηµερωτι-
κή εκδήλωση, που διοργάνωσε η Ε-
ΘΕΑΣ στη Βέροια. Ο υφυπουργός Οι-
κονοµικών στάθηκε, κατά την οµι-
λία του εκεί, στη δυνατότητα που έ-
χουν τόσο φυσικά πρόσωπα αγρότες 
όσο και νοµικά πρόσωπα επιχειρή-
σεις για παράδοση του 40% της πα-
ραγωγής τους µέσω συµβολαιακής 
σε κάποια βιοµηχανία, µε κίνητρο 
έκπτωση φόρου στο 30%.

«Αναφέροµαι στο κίνητρο της α-
παλλαγής από τον φόρο εισοδήµα-
τος κατά ποσοστό 30% των φορολο-
γητέων κερδών σε παραγωγούς, ε-
φόσον εισφέρουν σε επιχείρηση α-
γοραστή το 40% των όµοιων ή παρεµ-
φερών προϊόντων παραγωγής τους 
στο πλαίσιο συµβάσεων συµβολαια-
κής γεωργίας, µε την έννοια που α-

ναφέρθηκε προηγούµενα. Πρόκει-
ται για ένα κίνητρο που δεν απευ-
θύνεται µόνο σε επαγγελµατίες α-
γρότες, αλλά σε κάθε παραγωγό, 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η συ-
νολική ωφέλεια από τη µείωση του 
φόρου κατά 30% µπορεί να φτάσει 
τις 125.000 ευρώ σε περίοδο εννέα 
φορολογικών ετών» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά.

Εν τω µεταξύ, παραµένει αναπά-
ντητο το αίτηµα συνεταιρισµών µε 
παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, ό-
που ζητούν µια εξειδίκευση του πλαι-
σίου, αφού ως έχει, αφήνει εκτός τη 

συντριπτική πλειο-
νότητα των παρα-
γωγών στις περιο-
χές αυτές, που δε-
δοµένης της ιδιαι-
τερότητάς τους, α-
σκούν παράλληλες 
ενασχολήσεις, απο-
λύοντας την ιδιό-
τητα του κατά κύ-
ριο επάγγελµα α-
γρότη.

Υπενθυµίζεται ό-
τι η φορολογική ε-
λάφρυνση που επι-

φέρει ο Νόµος 4935/2022, αφορά 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, Μέ-
λη Αγροτικών Συνεταιρισµών και Ο-
µάδων Παραγωγών, αλλά και κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες µε Σύµ-
βαση Συµβολαιακής Γεωργίας. Μο-
ναδική προϋπόθεση είναι η διάθεση 
των προϊόντων µέσω συνεταιρισµών 
ή στο πλαίσιο έγγραφων συµβάσε-
ων συµβολαιακής γεωργίας, που θα 
αφορά σε ποσότητες ίσες µε το 75% 
των όµοιων ή παρεµφερών προϊό-
ντων παραγωγής του αγρότη. «Επι-
σηµαίνεται ότι το φορολογικό αυτό 
κίνητρο αφορά τους κατά κύριο ε-
πάγγελµα αγρότες. Είτε αυτοί δρα-
στηριοποιούνται µεµονωµένα εφό-
σον συνάπτουν έγγραφη σύµβαση 
συµβολαιακής γεωργίας είτε είναι 
µέλη συλλογικών αγροτικών σχη-
µάτων» εξήγησε ο ίδιος.

Παράδειγµα
οφέλους από 
το νέο Νόµο
Σε µια προσπάθεια υπολογισµού 
της φορολογικής ελάφρυνσης 
που επιφέρει ο Νόµος 4935/2022, 
µε τον οποίο χορηγείται απαλλαγή 
από την καταβολή του φόρου 
εισοδήµατος κατά 50% των 
φορολογητέων κερδών από την 
άσκηση αγροτικής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, ο φοροτέχνης 
Γιώργος Παπαδηµητρίου, εκτιµά ότι 
δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες 
ακόµα και για τη σύσταση Οµάδων 
Παραγωγών. Εξηγώντας µε ένα 
παράδειγµα, αναφέρει τα εξής: 
Ένας αγρότης ο οποίος έχει καθαρά 
κέρδη 20.000 ευρώ, αντί για 2.483 
ευρώ θα καταβάλλει 1.241,50 στην 
εφορία ενώ µε 40.000 ευρώ καθαρά 
κέρδη αντί για 9.283 ευρώ θα 
καταβάλλει 4.641,50 ευρώ.  Με 
καθαρά κέρδη 30.000 ευρώ ο φόρος 
(κύριος χωρίς προκαταβολή) 
ανέρχεται σε 5.483 ευρώ. Εφόσον 
γίνει µέλος σε εταιρικό σχήµα, ο 
φόρος του θα µειωθεί κατά 50%,  
ήτοι θα καταβάλλει 2.741,50 ευρώ.

Προϋπόθεση οι παραγωγοί 
να εισφέρουν σε 
επιχείρηση αγοραστή το 
40% των προϊόντων τους 
µέσω της συµβολαιακής 
γεωργίας.

Η πλειονό-
τητα των 
παραγω-
γών των 
νησιών του 
Αιγαίου 
χάνουν τη 
ρύθµιση 
επειδή δεν 
έχουν την 
ιδιότητα 
του κατά 
κύριο 
επάγγελµα.

21-22, 35-36
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Στο φουλ βρίσκεται η συγκομιδή υπαί-
θριου καρπουζιού το πρώτο δεκαήμερο 
του Ιουνίου, με την παραγωγή να είναι 
περίπου 10 μέρες οψιμότερη από άλλες 
χρονιές λόγω των χαμηλών θερμοκρα-
σιών κατά τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης 
(Μάρτιος, Απρίλιος) των φυτεύσεων του 
Φλεβάρη. Οι τιμές παραγωγού έχουν υ-
ποχωρήσει μερικά λεπτά τις τελευταίες 
μέρες, λόγω μεγιστοποίησης του ρυθ-
μού συγκομιδής και της ανάγκης των 
παραγωγών να διατεθεί όλο το προϊόν. 

Όπως εξηγεί παραγωγός από την Α-
μαλιάδα, οι τιμές κυμαίνονται αυτές τις 
μέρες μεταξύ 30 και 40 λεπτών το κιλό 
αναλόγως την ποικιλία, με τη ζήτηση να 
είναι αναμενόμενα υψηλή λόγω των υ-
ψηλών για την εποχή θερμοκρασιών. 
Τα καρπούζια που συγκομίζονται αυτό 
το διάστημα πάνε κατά πλειοψηφία στο 
εξωτερικό, όπου χώρες όπως Ιταλία, Πο-
λωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία έχουν 
αρχίσει να ζητούν μεγάλες ποσότητες. 

Έως 40 λεπτά το υπαίθριο καρπούζι
 Αυξημένες κατά 5 με 10 λεπτά οι τιμές παραγωγού σε σχέση με πέρυσι  

 Υψηλή η ζήτηση από το εξωτερικό, λόγω ζέστης, για το ελληνικό προϊόν
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Γ
ια άλλη μια φορά στην ελληνική α-
γορά σκληρού σίτου μας τα χαλάει ο 
καιρός στο παρά πέντε, με τους πα-
ραγωγούς και τους εμπόρους να πε-

ριμένουν να δουν πως θα εξελιχθεί το επόμενο 
διάστημα. Μ’ αυτές τις συνθήκες και με άγνω-
στη την τιμή αγοράς σκληρού από τους παρα-
γωγούς είναι δύσκολο για τους εμπόρους / ε-
ξαγωγείς να ανταποκριθούν στις ζητήσεις της 
Ιταλίας. Yπάρχουν ζητήσεις από την Ιταλία για 
εξαγωγή της νέας σοδειάς στα επίπεδα των 525 
ευρώ o τόνος FOB, αν και οι πωλητές προς το πα-
ρόν διστάζουν να πουλήσουν, καθώς δεν γνω-
ρίζουν πόσο θα αγοραστούν τα σιτάρια φέτος.

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος προσπα-
θούμε να αυξήσουμε το πριμ επί του χρηματι-
στηρίου μια που οι τιμές Δεκεμβρίου ‘22 έχα-
σαν αρκετά σεντς από τα υψηλά τους. Οι εμπο-
ρικοί οίκοι θεωρούν τις τιμές μας πολύ ακριβές 
αν και κατανοούν πως δικαιούνται ένα πριμ σε 
σχέση με τις υπόλοιπες σοδειές λόγω της γρή-
γορης φόρτωσης τον Οκτώβριο όταν η άμεση 
διαθεσιμότητα θα είναι δύσκολη. Οι περισσότε-
ροι εμπορικοί οίκοι είναι διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν για τη νέα σοδειά περί τα 134 σεντς.

  Η ευρωπαϊκή παραγωγή ροδάκινου α-
ναμένεται να επανέλθει από τα χαμηλά του 
2021, ωστόσο θα παραμείνει κάτω από τον 
μέσο όρο της πενταετίας. Αναλυτικότερα, η 
ισπανική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τους 
845.000 τόνους (-53,8%), η Γαλλία αναμένει 
παραγωγή 197.000 τόνων (+20,1%), στην Ι-
ταλία η παραγωγή θα επιστρέψει στους 1,08 
εκατ. τόνους (+43%), ενώ η χώρα μας θα ξε-
περάσει τους 700.000 τόνους (+70%).

Στα 525 ευρώ 
η εξαγωγή για 
σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

12/05

569,32

19/05

583,64

26/05

580,36

02/06 08/06

558,78557,55

Κρήτη 
Τα θερμοκήπια στην  

Κρήτη καταγράφουν μείωση 
αποδόσεων λόγω καιρικών 

φαινομένων

Σκυτάλη
Με μέση τιμή άνω  

των 70 λεπτών έφυγε  
το θερμοκηπιακό καρπούζι 

μέσα στο Μάιο

Μάιος
Από τέλη Απριλίου μέχρι  
τα μέσα Μαΐου διατίθεται  

στην αγορά το θερμοκηπιακό 
καρπούζι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

547

430

387

3,39

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

547

430

387

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

550

426

379

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

560

438

383

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

570

418

375

3,41

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

570

410

365

3,37

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

05/05 12/05 19/05

151,98 144,34 143,47
1,24 1,19

362 367
412

26/05

370
340

02/06 08/06

345

1,20

Τιμή παραγωγού 
καρπούζι 
(ευρώ το κιλό)

Ιούνιος 2021 0,25 - 0,30 

Ιούνιος 2022 0,30 - 0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
καρπούζι (ευρώ το κιλό)

Ιούνιος 2021  0,25-0,30

Ιούνιος 2022  0,30-0,40

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αλώνια σκληρού με 
60 λεπτά λογαριάζουν 
οι Ιταλοί αγρότες

Σε συσσώρευση 
εισέρχεται η διεθνής 
αγορά βάμβακος  

Αυξηµένη η φετινή 
παραγωγή ροδάκινου  
Η ευρωπαϊκή παραγωγή ροδάκινου θα 
ανέλθει από τα χαµηλά του 2021, αλλά 
θα παραµείνει κάτω από τον µέσο όρο 
της πενταετίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της Medfel. Η χώρα µας θα ξεπεράσει 
τους 700.000 τόνους (+70%).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έως 40 λεπτά 
το υπαίθριο 
καρπούζι
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Με τις µνήµες ενός καταστροφικού πολέ-
µου και λιµού πριν από 60 χρόνια, οι έξι 
ιδρυτικές χώρες των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων συνάψαν συµφωνία για την ΚΑΠ 
εισάγοντας κοινούς κανόνες για τη στή-
ριξη της γεωργίας και τη διασφάλιση του 
εφοδιασµού µε τρόφιµα. Σήµερα, η ΚΑΠ 
των 27 γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ α-
πό τον κίνδυνο κρίσης εφοδιασµού στο 
κατώφλι της Ευρώπης στην Ουκρανία 
και στη Βόρεια Αφρική. 

Την 60ή επέτειο από τη δηµοσίευση 
του πρώτου κανονισµού της ΚΑΠ τίµησε 
στις 6 Ιουνίου το Eυρωκοινοβούλιο κατά 
την έναρξη της συνόδου ολοµέλειας στο 
Στρασβούργο. Ανοίγοντας την τελετή, η 
πρόεδρος του ΕΚ, Ροµπέρτα Μετσόλα, υ-
πενθύµισε ότι η ΚΑΠ έχει µεταµορφώ-
σει την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά προϊ-
όντα έχουν βοηθήσει να τροφοδοτηθεί 
ο κόσµος. Ωστόσο, τόνισε επίσης ότι υ-
πάρχουν προκλήσεις µπροστά, όπως η 
ανάγκη των νέων αγροτών, η εγγύηση 
της ποιότητας των προϊόντων και η βι-
ωσιµότητα της παραγωγικής διαδικασί-
ας αλλά και ο πόλεµος στην Ουκρανία. 

Έχουν ξεκινήσει οι προεργασίες 
για την προκαταβολή της επιστρο-
φής του ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρό-
τες, µε τις τελευταίες πληροφορί-
ες να επιβεβαιώνουν πρόσφατο 
ρεπορτάζ της Agrenda που έκανε 
λόγο για γενναία πίστωση τον Ι-
ούλιο, µετά την ολοκλήρωση των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε. ∆ια στόµατος 
υφυπουργού Οικονοµικών, Από-
στολου Βεσυρόπουλου, µε αφορ-
µή εκδήλωση της ΕΘΕΑΣ το Σάβ-
βατο 4 Ιουνίου στη Βέροια, επιβε-
βαιώθηκε η πρόθεση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κα-
ταβληθεί µια προκαταβολή στους 
δικαιούχους αγρότες.

Σύµφωνα µε τα όσα µεταφέρει 
στην Agrenda ο Χρήστος Γιαννα-
κάκης, αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, 
όλα δείχνουν ότι η προκαταβολή 
θα γίνει εντός του καλοκαιριού, 
κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο 
υφυπουργός κατά την εκδήλωση.

Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν 
τον υπουργό Γιώργο Γεωργαντά, 
να καταλήγει στην απόφαση επί-
σπευσης της επιστροφής του ΕΦΚ 
για το αγροτικό πετρέλαιο, προ-
κειµένου να διευκολυνθεί η ρευ-
στότητα των εκµεταλλεύσεων εν 
µέσω των θερινών εργασιών στα 
χωράφια. Για το εν λόγω µέτρο, 

στα κρατικά ταµεία υπάρχουν 60 
εκατ. ευρώ, από εθνικούς πόρους, 
µεγάλο µέρος των οποίων θα κα-
τανεµηθεί στους δικαιούχους µέ-
σα στο καλοκαίρι.

Η εκκαθάριση προγραµµατίζε-
ται για τον προσεχή Νοέµβριο, χρο-
νικό ορίζοντα τον οποίο έθετε η 
σχετική τροπολογία για την επι-
στροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πε-
τρέλαιο που ψηφίστηκε τον πε-
ρασµένο Μάρτιο. Ενδέχεται µαζί 
µε την εκκαθάριση να υπάρξει και 
συµπληρωµατική πληρωµή, εφό-
σον τελικά αυξηθεί το αρχικό µπά-
τζετ των 60 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ, «θεσπίζεται από 1η Ια-
νουαρίου 2022 µηδενικός συντε-
λεστής ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτε-
ρικής καύσης που χρησιµοποιεί-
ται στη γεωργία. Ο µηδενικός αυ-
τός συντελεστής θα χορηγηθεί µε 
τη µορφή επιστροφής του ποσού 
του ΕΦΚ για τους κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες. Το ύψος της επι-
στροφής θα οριοθετείται από τον 
αριθµό των στρεµµάτων και το εί-
δος καλλιέργειας, όπως δηλώνε-
ται στο ΟΣ∆Ε, σε συνδυασµό µε 
τα τιµολόγια αγοράς πετρελαίου 
κίνησης, όπως θα δηλωθούν α-
πό το δίκτυο εµπορίας καυσίµων 
στη φορολογική αρχή (Mydata)».

Πόλεμος, λιμός 
ξυπνούν μνήμες 
στην εξηκοστή 
επέτειο της ΚΑΠ

Ιούλιο το αγροτικό πετρέλαιο 
βεβαιώνει ο Βεσυρόπουλος

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου 
Ροµπέρτα Μετσόλα απέτινε φόρο 

τιµής για την συµβολή των αγροτών 
στη διατροφική επάρκεια και που 
βρίσκονται πίσω από την επιτυχία 

της ΚΑΠ. « Είναι οι πραγµατικοί 
αφηγητές αυτής της ιστορίας 

επιτυχίας», είπε.

Ο υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
Γιώργος 
Γεωργαντάς 
σε εκδήλωση 
του ΕΛΓΟ στη 
Θέρµη, όπου 
εγκαινιάστηκαν 
δύο νέες δοµές.

Το νέο στοίχηµα για τον πρωτογενή εστιάζει στο 
τρίπτυχο «Περιβάλλον, Καινοτοµία, Ανταγωνιστικότητα»

Την ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου µοντέλου παραγωγικής ανάπτυξης του 
αγροτικού τοµέα µε βάση την επιστηµονική γνώση και έµφαση στο τρίπτυχο 
«Περιβάλλον-Καινοτοµία-Ανταγωνιστικότητα», ώστε να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά οι προκλήσεις της νέας εποχής, επεσήµανε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς σε εκδήλωση του ΕΛΓΟ στη 
Θέρµη Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε ο υπουργός η κλιµατική κρίση δηµιουργεί 
µια νέα πραγµατικότητα και χρέος της πολιτείας είναι να θωρακίσει τον 
πρωτογενή τοµέα, καθώς πλήττεται περισσότερο από άλλους τοµείς της 
οικονοµίας. Σ στις άµεσες προτεραιότητες του ΥπΑΑΤ, µεταξύ άλλων, είναι:

Η ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονοµίας.
Η παραγωγική προώθηση οικοκαινοτόµων λύσεων βασισµένων στη φύση.
Η στήριξη της ενεργειακής µετάβασης µε προώθηση εναλλακτικών 

µεθόδων παραγωγής ενέργειας από αγροκτηνοτροφικά απόβλητα, βιοµάζα.
Η ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης νερού και στρατηγικών 

προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, µε έµφαση σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές, όπως οι πυρόπληκτες εκτάσεις, κλπ.

Ποσά επιστροφής
Το ύψος της επιστρο-
φής του ΕΦΚ θα οριο-

θετείται από τον αριθµό 
των στρεµµάτων και 

το είδος καλλιέργειας, 
όπως δηλώνεται στο 
ΟΣ∆Ε, σε συνδυασµό 

µε τα τιµολόγια αγοράς 
πετρελαίου κίνησης, 
που θα δηλώσουν οι 
έµποροι στο Mydata



Η ελλειµµατική αγορά και η αγωνία 
για κάλυψη των προβλεπόµενων ό-
γκων, αφήνουν προς το παρόν αδιά-
φορη την αγορά στα σιτηρά, όπου δεν 
φαίνεται να τιµολογείται προς το πα-
ρόν η όποια υποβάθµιση της ποιότητας 
λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων.

Από 32 στο εµπόριο µέχρι 35 λεπτά 
στις κτηνοτροφικές µονάδες, γράφει 
η τιµή παραγωγού στο κριθάρι, κο-
ντά στα 40 λεπτά συντηρείται το λι-
γοστό εγχώριο µαλακό σιτάρι και στα 
όρια του 50 (µαζί µε το ποιοτικό πριµ) 
προσεγγίζει το σκληρό, το οποίο, ό-

πως όλα δείχνουν έχει ακόµα µέλλον.
Με υψηλότερες αποδόσεις, που «παί-

ζουν» από 50 έως και 150 κιλά το στρέµ-
µα, σε σχέση µε πέρυσι και µε τιµές, 
που κυµαίνονται στα 32-33 λεπτά, έχει 
κάνει ποδαρικό το φετινό αλώνι στο 
κτηνοτροφικό κριθάρι, για τις περισ-
σότερες περιοχές της βορείου Ελλά-
δος, ενώ θέµα ηµερών είναι να µπουν 
οι θεριζοαλωνιστικές και στα σκληρά 
στάρια, για τα οποία ακούγονται τι-
µές έως και στα 47-48 λεπτά το κιλό.

Στον κάµπο της Γαλάτιστας, στη Χαλ-
κιδική, το αλώνι του κριθαριού στις 
αρχές της εβδοµάδας είχε προχωρή-
σει σχεδόν στο 50% των εκτάσεων κι 
όπως είπε στην Agrenda ο παραγω-
γός και Γεωπόνος, Μανόλης Νταλός, 
το στήσιµο δείχνει να «κάθεται» στα 
περίπου 400 κιλά το στρέµµα, που ση-
µαίνει γύρω στα 50-60 κιλά υψηλότε-
ρα από ό,τι αντίστοιχα πέρυσι.

«Οι πράξεις που έγιναν για το κτη-
νοτροφικό κριθάρι είναι στα 32 λεπτά, 
ενώ για το βυνοποιήσιµο κριθάρι το 
µόνο που ξέρουµε, χωρίς όµως να υ-
πάρχει κάτι επίσηµο, είναι ότι η Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία είπε ότι θα ακολου-
θήσει την πορεία της αγοράς», είπε ο 
κ. Νταλός. Στο σκληρό στάρι (σ. σ. µα-
λακό η περιοχή δεν καλλιεργεί), σύµ-
φωνα µε τον ίδιο, «οι αλωνιστικές µη-
χανές, λόγω και της βροχής των τελευ-
ταίων ηµερών, αναµένεται να µπουν 
από τα µέσα Ιουνίου. Τότε θα φανεί αν 
και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι α-
ποδόσεις τους», ενώ για την τιµή ανέ-
φερε ότι «η πιάτσα µιλάει για 46 λε-
πτά το κιλό για την πρώτη κατηγορία».

Ακόµη καλύτερες είναι οι αποδό-
σεις στα Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής ό-
που, σύµφωνα µε τον παραγωγό ∆η-
µήτρη Παπαδάκη, «στο κριθάρι είµα-
στε κατά µέσο όρο στα 100 µε 150 κι-

λά υψηλότερα από πέρυσι. Αυτό σηµαί-
νει πως το στήσιµο είναι περίπου στα 550 
κιλά το στρέµµα, ενώ η τιµή παραγωγού 
είναι στα 32-33 λεπτά. Μ’ αυτές τις απο-
δόσεις και σ’ αυτές τις τιµές υπάρχει ικα-
νοποίηση. Το πρόβληµα ωστόσο είναι ό-
τι µε τα υψηλά κόστη παραγωγής, µεγα-
λώνει το ρίσκο αν κάτι δεν πάει καλά και 
πολλοί µεγάλοι παραγωγοί στην περιο-
χή σκεφτόµαστε αν θα αξιοποιήσουµε ό-
λα µας τα χωράφια την επόµενη σεζόν».

Ανάλογους προβληµατισµούς για το 
υψηλό ρίσκο εξέφρασε και ο παραγω-
γός Μιλτιάδης Χαρένης από τη Νέα Γω-
νιά, τονίζοντας πως λόγω της εκτόξευ-
σης των καυσίµων έχει αυξηθεί στα 14-
15 ευρώ το στρέµµα το κόστος του αλω-
νισµού, από 10 ευρώ πέρυσι και πως σε 
πολλές περιπτώσεις οι κάτοχοι αλωνιστι-
κών µηχανών που παρέχουν την υπηρε-
σία σε τρίτους, ζητούν από τους παραγω-
γούς να προπληρώσουν το πετρέλαιο και 
στο τέλος να κάνουν εκκαθάριση. Όσο 
για τις αποδόσεις, είπε ότι στο βυνοποιή-
σιµο κριθάρι πιάνουν εύκολα στα 600 κι-

Με τις τιμές προ βροχής
μέχρι 35 λεπτά το κριθάρι
Τυφλά η αγορά στα σκληρά σιτάρια, που προσεγγίζουν τα 50 λεπτά μαζί με το πριμ

Ικανοποίηση από τις τιµές 
στο κριθάρι, όµως η αγωνία 
των παραγωγών είναι τα 
υψηλά κόστη και το ρίσκο 
αν κάτι δεν πάει καλά.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr
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λά το στρέµµα και στο κτηνοτροφικό γύ-
ρω στα 550 κιλά, ενώ για τις τιµές τόνισε 
πως «φαίνεται να έχουν κλειδώσει τα 32 
λεπτά και ίσως δούµε να τσιµπάει και 1-
2 λεπτά ακόµη όσο ολοκληρώνονται τα 
αλώνια. Στα σκληρά ετοιµαζόµαστε να 
µπούµε τις επόµενες ηµέρες γιατί οι βρο-
χές µας πήγαν λίγο πίσω. Αν δεν αλλάξει 
κάτι δραµατικά κι εδώ πάµε για αυξηµέ-
νες αποδόσεις κατά 20% σε σχέση µε πέ-
ρυσι, ενώ για τιµή τα 47-48 λεπτά που α-
κούγονται είναι λογικά, όταν κλείνονται 
συµβόλαια FOB µε 515 ευρώ ο τόνος».

Στη Χάλκη Λάρισας, όπου το χαλάζι της 
περασµένης ∆ευτέρας έκανε µεγάλες ζη-
µίες σε 10.000 στρέµµατα, το κριθάρι που-
λήθηκε µε 35 έως 37 λεπτά, σύµφωνα µε 
τον παραγωγό, Πάτροκλο Κωστούλη, ο ο-
ποίος ανέφερε πως οι αποδόσεις στα ξερι-
κά χωράφια ήταν 250 - 300 κιλά το στρέµ-
µα και στα ποτιστικά γύρω στα 450 κιλά. 
«Είµαστε κοντά 30% κάτω από πέρσι», µας 
είπε, ενώ σηµείωσε πως δειλά – δειλά ξε-
κινά το αλώνι σε ό,τι έµεινε από τα σκλη-
ρά στάρια, µε την τιµή στα 46-47 λεπτά.

Καινούργια αναστάτωση φέρνουν στην αγορά 
των αγροτικών προϊόντων και ειδικά σε φρούτα 
και λαχανικά οι τελευταίες ισχυρές καταιγίδες και 
οι ζηµιές που έχουν προκαλέσει σε πολλές περι-
οχές της χώρας µε τις µεγαλύτερες εξ αυτών να 
καταγράφονται αυτή τη φορά στο Αµύνταιο της 
Φλώρινας. Καλλιέργειες πυρηνόκαρπων και α-
µπέλια φαίνεται να έχουν δεχθεί εντονότερα τη 
µανία της φύσης, χωρίς να υποτιµώνται βέβαια 
οι απώλειες παραγωγής και στα σιτηρά, ειδικά 
στη Θεσσαλία, όπου η τελευταία νεροποντή τα 
πέτυχε την πλέον ακατάλληλη στιγµή. Οι κλή-
σεις για αναγγελίες ζηµιών έχουν σπάσει τα τη-
λέφωνα του ΕΛΓΑ τα τελευταία 24ωρα, µε την α-
γορά βέβαια να τιµολογεί µε το δικό της τρόπο 
τις νέες εκτιµήσεις για τους όγκους παραγωγής 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν 
στα προϊόντα οι διαθέσεις του καιρού.   

Ολική ζηµιά στο Αµύνταιο από χαλάζι 
που έριξε τα ροδάκινα, ξύρισε αµπέλια

Μια βιβλική καταστροφή περιγράφουν οι α-
γρότες από το Αµύνταιο, αναφερόµενοι στο χα-
λάζι που χτύπησε την περιοχή τη ∆ευτέρα 6 Ιου-
νίου, η µανία του οποίου έριξε στο χώµα ροδά-
κινα, ξύρισε στην κυριολεξία τα κλαδιά από τα 
αµπέλια και ισοπέδωσε τα σιτηρά της περιοχής, 
που λόγω οψιµότητας δεν είχαν αλωνιστεί ακόµα.

«Ο πάγος άχνιζε», περιγράφει η ∆ιαµάντω 
Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Αµυνταίου, εξηγώντας ότι πρώτη φορά βλέπει 
χαλάζι και ανεµοθύελλα µε τέτοια µανία που να 
ξεγύµνωσε τα δέντρα, µέσα σε 10 µε 15 λεπτά, 
µε τους κατοίκους της περιοχής να δέχονται το 
πλήγµα αυτό έπειτα από µια χρονιά σαν την περ-
σινή, κατά την οποία ο παγετός του 2021 τους ά-
φησε και τότε χωρίς παραγωγή. Η ζηµιά δείχνει 
ολική και για τα δηµητριακά, µε τις καλαµιές στο 
καλαµπόκι να έχουν σπάσει σε δύο κοµµάτια.

Το σύνολο των ροδακινιών και των αµπελιών 
της περιοχής χτυπήθηκαν, αναφέρει ο Γιώργος 
Γιαννιτσόπουλος, πρόεδρος του Α.Σ Αµυνταίου, 
σε µια χρονιά µε πολλά κόστη για τους παραγω-
γούς, κατά την οποία έριξαν λίπασµα µε τιµή 1 
ευρώ το κιλό, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει, 

εξηγώντας ότι η ζηµιά αυτή αφήνει βαρύ κουσού-
ρι στις καλλιέργειες και για την επόµενη χρονιά.

Σοκαρισµένος από το µέγεθος της καταστρο-
φής και ο πρόεδρος του «Α.Σ. Βοκερίας 551», 
Σάββας Κουρπαρασίδης, που τόνισε πως οι καλ-
λιεργούµενες εκτάσεις µεταξύ των οικισµών Μα-
νιάκη, Βεγόρα, Αντίγονο και Άγιος Παντελεήµο-
νος φτάνουν κοντά στα 60.000 στρέµµατα και σε 
πολλά σηµεία η ζηµιά φτάνει στο 100%.

«Η περιοχή παράγει γύρω στους 30.000 -40.000 
τόνους συµπύρηνα ροδάκινα, περί τους 20.000 
τόνους επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια και 
από περίπου 5.000 τόνους κεράσια και µήλα, ε-
νώ υπάρχουν και αρκετά στρέµµατα µε σιτάρια, 
αρακάδες συµβολαιακής και άλλα προϊόντα, τα 
οποία το χαλάζι τα πελέκησε. Στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες ειδικά, όσα πρόλαβαν και τα αραί-
ωσαν, κινδυνεύουν να αδικηθούν, διότι το χαλά-
ζι έριξε ένα επιπλέον 30% των καρπών που είχαν 
κρατηθεί στα δέντρα και αν δεν έρθουν άµεσα οι 
εκτιµητές του ΕΛΓΑ για να κάνουν αυτοψία, δεν 
θα τα βρουν για να κάνουν σωστή εκτίµηση», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρπαρασίδης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για απόγνωση των παρα-
γωγών της περιοχής, καθώς και πέρυσι υπέστη-
σαν ζηµία από τον παγετό στο προανθικό στάδιο 
και µολονότι έχει εγκριθεί ένα ποσό, δεν έχει δο-
θεί ακόµη. «Ακόµη είµαστε στο ΘΑ τα πάρετε και 
από ό,τι ακούγεται µιλάµε για αποζηµίωση 300 
ευρώ το στρέµµα, όταν το κόστος παραγωγής εί-
ναι στα µήλα στα 800 ευρώ το στρέµµα και στα 
κεράσια στα 300 ευρώ το στρέµµα», ανέφερε.

Με µελανά χρώµατα περιγράφει την κατάστα-
ση που έχει διαµορφωθεί µετά τη σφοδρή χαλα-
ζόπτωση του απογεύµατος της ∆ευτέρας και ο Τά-
σος ∆ραγανούδης, παραγωγός µε 60 στρέµµατα 
ροδάκινα, κεράσια και νεκταρίνια από το Αντί-
γονο. «Στον κάµπο µας, που ξεπερνά τα 15.000 
στρέµµατα µε σιτάρια και αρακάδες που θα τους 
συγκοµίζανε τις επόµενες 5-6 ηµέρες η καταστρο-
φή είναι ολοκληρωτική. Τα βαριά έξοδα είχαν 
γίνει σχεδόν στο 90%, στις επεµβάσεις φυτοπρο-
στασίας και στα αραιώµατα. Και µην ξεχνάµε ότι 
ερχόµαστε και από µια χρονιά που και πάλι δεν 
είχαµε παραγωγή λόγω του παγετού», ανέφερε.

Αυξηµένα κόστη
Σε µια χρονιά µε πολλά 
κόστη για τους παρα-
γωγούς, η ζηµιά αυτή 

αφήνει βαρύ κουσούρι στις 
καλλιέργειες και για την 

επόµενη χρονιά

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΤΑΡΙΑ ΣΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Διαβολοβδομάδα ο καιρός για τους αγρότες, 
στο Αμύνταιο οι μεγαλύτερες καταστροφές
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 32 - 35 
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

46(+3) - 50
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

400 - 600

ΚΡΙΘΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ



Αρχή ευδεμίδας 
στους αμπελώνες
Εφαρμογή ωοκτόνων 2-3 μέρες 
μετά την αύξηση των συλλήψεων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σηµαντική αύξηση των συλ-
λήψεων ακµαίων του εντό-
µου της ευδεµίδας µεταξύ 3 
Ιουνίου και 6 του µηνός, σε 
αρκετές αµπελοκοµικές πε-
ριοχές της ευρύτερης περιο-
χής του Τυρνάβου, έδειξαν 
οι παρατηρήσεις στο δίκτυο 
των φεροµονικών παγίδων 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου, γε-
γονός που σηµατοδοτεί την 
έναρξη της δεύτερης πτήσης 
του εντόµου. Παρόµοια δε-
δοµένα συλλέγονται και στο 
νησί της Κρήτης, όπου ξεκί-
νησε η πτήση της δεύτερης 
γενιάς στους νοµούς Ηρα-
κλείου και Λασιθίου στη µε-
σοπρώιµη ζώνη, καθώς και 
στην πρώιµη έως την µεσο-
πρώιµη ζώνη στους νοµούς 

Χανίων και Ρεθύµνου. Σηµει-
ώνεται ότι ιδιαίτερα στο νη-
σί της Κρήτης, οι θερµοκρα-
σίες που προβλέπεται να ε-
πικρατήσουν το αµέσως ε-
πόµενο διάστηµα ευνοούν 
τη δραστηριότητα του εντό-
µου (συζεύξεις, ωοτοκίες). 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους από το 
Βόλο, η δραστηριότητα των 
προνυµφών αυτής της πρώ-
της καρπόβιας γενιάς είναι 
δυνατό να προκαλέσει ση-
µαντική µείωση της παρα-

γωγής. Επισηµαίνεται ότι η 
καταπολέµηση του εντόµου 
θα πρέπει να είναι προλη-
πτική, δηλαδή να αποσκο-
πεί στη θανάτωση των αυ-
γών, καθώς και των νεαρών 
προνυµφών, πριν την είσο-
δό τους στις ράγες.

Στην περίπτωση που χρη-
σιµοποιηθεί εντοµοκτόνο µε 
ωοκτόνο δράση, η εφαρµο-
γή του συστήνεται µέσα σε 
2-3 µέρες από τη διαπιστού-
µενη αύξηση των συλλήψε-
ων των ακµαίων. Η εφαρµο-
γή των εντοµοκτόνων που έ-
χουν κατά κύριο λόγο προ-
νυµφοκτόνο δράση, συστή-
νεται 4 -5 ηµέρες αργότερα.

Από τα προνυµφοκτόνα, 
προτιµάται η χρήση των 
σκευασµάτων του εντοµο-
παθογόνου βακίλου Bacillus 
thuringiensis, διότι θεωρού-
νται πλήρως ατοξικά για την 

ωφέλιµη πανίδα και το περι-
βάλλον γενικότερα. Ακολου-
θούν σκευάσµατα µε εκλε-
κτική δράση, όπως είναι οι 
ρυθµιστές ανάπτυξης και τα 
φυσικής προέλευσης εντο-
µοκτόνα, ως λιγότερο τοξι-
κά για την ωφέλιµη πανίδα. 
Το σωστό ξεφύλλισµα βοηθά 
στην πλήρη και αποτελεσµα-
τική διαβροχή των βοτρύων 
µε το ψεκαστικό υγρό.

Καλό είναι, λένε  οι ειδι-
κοί, οι καλλιεργητές, ιδίως 
αυτήν την εποχή, να επισκέ-
πτονται όσο το δυνατό συ-
χνότερα τις καλλιέργειες, 
προκειµένου να διαπιστώ-
νουν έγκαιρα τυχόν προ-
σβολές από φυτοπαράσιτα 
έτσι, ώστε να είναι εφικτή 
η αποτελεσµατική αντιµε-
τώπισή τους, µε το µικρότε-
ρο οικονοµικό και περιβαλ-
λοντικό κόστος.

Ψεκασµοί κατά του πυρηνοτρήτη στους ελαιώνες Θράκης
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη 
(Prays oleae Bernard) στους ελαιώνες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
προκύπτουν από το δίκτυο φεροµονικών παγίδων που διαχειρίζονται οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας. Τα 
ενήλικα εµφανίζονται τον Ιούνιο-Ιούλιο και ωοτοκούν στους νεαρούς καρπούς 
και ιδίως στον κάλυκα, ενώ οι νεοεκκολαφθείσες προνύµφες τρέφονται 

στο εσωτερικό του καρπού και όταν αναπτυχθούν πλήρως βγαίνουν για να νυµφωθούν. 
Με βάση τα δεδοµένα αυτά, αλλά και το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της 
ανθοφορίας και πλέον έχει αρχίσει ο σχηµατισµός των καρπιδίων, προκύπτει άµεση 
ανάγκη διενέργειας ψεκασµού για την αντιµετώπιση του εντόµου. Ο ακριβής χρόνος 
επιλογής του χρόνου ψεκασµού εξαρτάται από τον αστάθµητο παράγοντα του καιρού, 
καθώς τις επόµενες µέρες προβλέπονται σποραδικές, έντονες και «αιφνιδιαστικές» 
βροχοπτώσεις. Στις ελιές που προορίζονται για επιτραπέζια κατανάλωση (π.χ. ποικιλία 
Χαλκιδικής, θρούµπα Θάσου, ελιά Μαρωνείας κ.α.) προτείνεται η επανάληψη του 
ψεκασµού σε 10 - 12 ηµέρες ανάλογα και µε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πρόληψη
Στόχος του παραγωγού 
η θανάτωση αυγών και 
προνυµφών πριν την 

είσοδό τους στις ράγες

Μονίλια στα πυρηνόκαρπα
Ιδιαίτερα επικίνδυνη µετασυλλεκτικά είναι η 
δράση του ασκοµύκητα Monilinia spp., κυρίως 
σε αµυγδαλιές, βερικοκκιές, ροδακινιές, 
νεκταρινιές και δαµασκηνιές. Τα συµπτώµατα 
στους καρπούς είναι αρχικά κηλίδες καστανού 
χρώµατος καθώς και εµφάνιση οµόκεντρων 
κύκλων. Η είσοδος του παθογόνου γίνεται 
κυρίως από τα άνθη ή τις ουλές στο φυτό, 
ενώ οι καρποί µπορούν να προσβληθούν 
από εκδορές και επαφή µε άλλους 
προσβεβληµένους κατά την αποθήκευση 
σε τελάρα. Από τη στιγµή που ξεκινάει ο 
σχηµατισµός του καρπιδίου έως και την 
συγκοµιδή δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην 
αντιµετώπιση της µονίλιας µε στόχο µία 
παραγωγή απαλλαγµένης από προσβολές. 
Σε περίπτωση προσβολής πριν τη συγκοµιδή 
συνίσταται άµεσα ψεκασµός µε κατάλληλο 
µυκητοκτόνο και αφαίρεση των 
µουµιοποιηµένων καρπών από τα δέντρα. 

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Luna experience 400SC, 
Serenade ASO
Corteva: Fontelis 20SC
ΚΝ&Ευθυµιάδης: Tebumax 20EW, 
Indar 5EW
Sipcam Hellas: Altis
Syngenta: Geoxe 50 WG, Switch 
25/37.5 WG
UPL-LTD: Orthocide 80 WG, Cuprofix 
Disperss 20 WG.

Ψώρα στα εσπεριδοειδή
Ιδιαίτερη προσοχή σε οπωρώνες 
εσπεριδοειδών µε ιστορικό προσβολών από 
κόκκινη ψώρα καλούνται να επιδείξουν οι 
καλλιεργητές σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων. Οι συλλήψεις της 
παρλατόριας στις φεροµονικές παγίδες είναι 
αυτή την περίοδο έως µηδενικές σε περιοχές 
της Ηπείρου. Οι γεωπόνοι της τοπικής ∆ΑΟΚ 
συνιστούν να γίνει επέµβαση µόνο σε όσους 
οπωρώνες παρατηρήθηκαν κατά τη συγκοµιδή, 
την περσινή περίοδο, πάνω από 4-10 άτοµα 
της κόκκινης ψώρας ανά καρπό, µε το 
µικρότερο όριο για τα µανταρίνια και το 
µεγαλύτερο για τα πορτοκάλια και αν η 
προσβολή αφορούσε τα περισσότερα δέντρα. 
Τα νευροτοξικά σκευάσµατα θα πρέπει να 
στοχεύσουν στο µέγιστο της εξόδου των 
ερπουσών νυµφών της πρώτης γενιάς. Σε 
περίπτωση που χρησιµοποιηθεί θερινός πολτός, 
η εφαρµογή θα πρέπει να γίνει τις δροσερές 
ώρες της ηµέρας.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Movento 150OD, Movento 
Gold 100EC
ΚΝ&Ευθυµιάδης: Sun oil 7E EC, Kaiso 
Sorbie 5EG
Sipcam Hellas: Treenol EC
Syngenta: Clavitus 13SL
UPL-LTD: Deltagri 2,5 EC, Blade 10 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Agrenda16 ΡΕΠΟΡΤΑΖΠαρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Τη βούλησή του να αντιµετωπίσει το θέµα που 
έχει ανακύψει µε την ελιά Καλαµών µόλις επι-
σηµοποιηθεί η τελευταία απόφαση του Συµβου-
λίου της Επικρατείας, προβαίνοντας στις κατάλ-
ληλες προσαρµογές, εξέφρασε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, σε 
συνάντηση που είχε την περασµένη  ∆ευτέρα 
µε συντελεστές του κλάδου και εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης από περιοχές µε πα-
ρουσία στην καλλιέργεια της συγκεκριµένης 
ποικιλίας. Οι πληροφορίες θέλουν το υπουρ-
γό να κατανοεί το µείζον ζήτηµα που τίθεται 
για τις εξαγωγές του προϊόντος και την πορεία 
του κλάδου, µετά τη δικαστική εξέλιξη που α-
κυρώνει επί της ουσίας την απόφαση Αποστό-

λου του 2018, πράγµα το οποίο περιορίζει τη 
χρήση του εµπορικού όρου «Kalamata Olives» 
στα στενά όρια του ΠΟΠ Καλαµάτας. 

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγµα-
τοποιήθηκε το πρωί της ∆ευτέρας στο υπουρ-
γείο, ο κ. Γεωργαντάς έδειξε να κατανοεί τη 
µεγάλη αναστάτωση που επέρχεται στην αγο-
ρά και τον κίνδυνο που προδιαγράφεται για 
την τύχη της εγχώριας παραγωγής επιτραπέ-
ζιας ελιάς ποικιλίας Καλαµών στις διεθνείς α-
γορές, µετά τη δικαστική διαµάχη που οδήγη-
σε στην τελευταία απόφαση του ΣτΕ. ∆εσµεύ-
θηκε µάλιστα να εξετάσει ενδελεχώς το θέµα 
και να προετοιµάσει τις κατάλληλες ρυθµί-
σεις – προσαρµογές, µόλις ανακοινωθεί επί-
σηµα η απόφαση.

Με… πράξη αυτοκτονίας από πλευράς ε-
µπλεκοµένων και αρµόδιων αρχών ισοδυνα-
µεί η τελευταία φάση του δράµατος µε την ε-
λιά Καλαµών, µια υπόθεση που κρατάει χρό-
νια, όχι για να διευκολύνει την ανάπτυξη σε έ-
να προϊόν µε σηµερινή αξία εξαγωγών της τά-
ξεως των 200 εκατ. ευρώ αλλά για να ικανο-
ποιήσει σκοπιµότητες, µικροσυµφέροντα και 
συµπλέγµατα ανθρώπων που βλέπουν το δέν-
δρο και χάνουν το δάσος. 

Λένε πως η αγορά τον βρίσκει τον δρόµο 
της, ωστόσο, όταν η ίδια η χώρα υπονοµεύει το 
θεσµικό πλαίσιο βάσει του οποίου γίνονται οι 
συναλλαγές στο συγκεκριµένο προϊόν µε όλη 
την οικουµένη, τότε, είναι βέβαιο πως για την 
απαξίωσή του δεν φταίει ούτε το προϊόν, ού-
τε οι αγοραστές. Φταίει το κακό µας το κεφάλι.

Η επικείµενη καθαρογραφή και κοινοποί-
ηση της απόφασης του ΣτΕ µε την οποία «κα-
ταρρίπτεται» η απόφαση Αποστόλου (ΥΑ 2018) 
που διευκόλυνε τη χρήση της εµπορικής ορο-

λογίας «Kalamata Olives» βάσει της οποίας δι-
ακινείται, ως γνωστόν, η παραγωγή της συγκε-
κριµένης ποικιλίας ελιάς, απ’ όλη την Ελλάδα 
σε όλο τον κόσµο, εδώ και 80 χρόνια, θα έχει 
σοβαρές οικονοµικές συνέπειες και στους καλ-
λιεργητές και στις µεταποιητικές – εξαγωγικές 
επιχειρήσεις που το διαχειρίζονται. Η ελληνι-
κή ελιά Καλαµών για άλλη µια φορά θα χάσει 
έδαφος στις αγορές, γι’ αυτό, καλό είναι, αν 
υπάρχει οργανωµένη Πολιτεία, να λύσει θε-
σµικά το πρόβληµα που άνοιξαν τοπικές έρι-
δες και οι δικαστικές προσφυγές.

Μια πρώτη ερώτηση προς τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γιώργο Γιωρ-
γαντά, απευθύνει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνα-
νίας του ΠΑΣΟΚ, ∆ηµήτρης Κωσταντόπουλος, 
ωστόσο, το πρόβληµα της ελιάς Καλαµών υπερ-
βαίνει τα στενά όρια ενός νοµού, έχει να κάνει 
µε το προϊόν που είναι εθνικό και θα πρέπει να 
τύχει συνολικής ρύθµισης, επί της οποίας οφεί-
λουν να οµονοήσουν όλοι όσοι αντιλαµβάνο-
νται το συµφέρον αυτής της χώρας και δεν εµ-
φορούνται από ιδιοτελείς σκοπούς.

Άµεσα λύση για τους 80.000 τόνους 
ζητούν 5 συνεταιρισµοί

Κοινό δελτίο Τύπου που υπογράφουν πέ-
ντε συνεταιρισµοί µε µεγάλο αντίβαρο στην 
εγχώρια παραγωγή Καλαµών, µιλά για την 
εκπόνηση συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµα-
τος ώστε σύντοµα να βρεθεί λύση στο πρόβλη-
µα που ανοίγει στην αγορά η πρόσφατη από-
φαση του ΣτΕ.

Συγκεκριµένα, οι παραγωγοί και η διοίκη-
ση από τους:

  Α.Σ. Αρχαία Ωλένεια Αιτωλοακαρνανίας 
Stamna Olives

  Α.Σ Γερακίου Λακωνίας 
  Α.Σ. Καινουργίου Τριχώνιδος Αιτωλοα-

καρνανίας  
  Ο.Π. Κυνουρίας Αργολίδος 
  Α.Σ. Λιβανάτων Φθιώτιδος ΚΥΝΟΣ

αναφέρουν στην εν λόγω ανακοίνωση ότι αν 
δε δοθεί λύση το κενό των 80.000 τόνων που θα 
δηµιουργηθεί στην παγκόσµια αγορά θα καλυ-
φθεί από τρίτες χώρες. Στη συνέχεια, εντός συ-
γκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος πρέπει να κα-
θίσουµε στο τραπέζι και να δώσουµε µια οριστι-
κή λύση για το προϊόν της ελιάς Καλαµών η ο-
ποία θα εξυπηρετεί τη χώρα και όχι τα µικροσυµ-
φέροντα κάθε κλάδου. Μεταξύ άλλων στην ανα-
κοίνωση των συνεταιρισµένων παραγωγών α-
ναφέρεται: «…Από το 1993 το Υπουργείο κοντό-
φθαλµα, µε έναν απαράδεκτο φάκελο πιστοποί-
ησης, χωρίς καµία µελέτη για τη δυναµική του 
προϊόντος, πιστοποιεί το ΠΟΠ Ελιά Καλαµάτας. 
Μέχρι το έτος 2017 κανείς δεν ασχολήθηκε µε 
την τύχη του προϊόντος αφού έφερνε ζεστό συ-
νάλλαγµα στον κρατικό κορβανά, µέχρι που η 
µαύρη βασίλισσα ξεγυµνώθηκε. Οι ελιές που έ-
γραφαν στις ετικέτες «Kalamata Olives» κατέβη-
καν από τα ράφια. Το έτος 2018, σε καθεστώς 
πίεσης, έρχεται ο Νόµος Αποστόλου και η ποι-
κιλία «Καλαµάτα» εντάχθηκε στον εθνικό και ε-
νωσιακό της ΕΕ κατάλογο ποικιλιών ως συνώνυ-
µο της «Καλαµών». Στη συνέχεια ασκείται προ-
σφυγή από τον ΣΥΜΕΠΟΠ και όλοι θεωρούν ό-
τι ο Νόµος Αποστόλου δεν θα αλλάξει.

Από το 2018 µέχρι και σήµερα όλοι περιµέ-
ναµε την απόφαση για τον Νόµο Αποστόλου. 
Πέρασαν 4 χρόνια απραξίας χωρίς κανείς από 
τους εµπλεκόµενους φορείς να εξετάσει µια ε-
ναλλακτική πρόταση που θα µπορέσει να λύσει 
το πρόβληµα της ελιάς Καλαµών, ανεξάρτητα α-
πό την έκβαση της προσφυγής.

Αυτή την ώρα πρέπει όλοι να καταλάβουµε ό-
τι µε την απόφαση του ΣτΕ κανένα εργοστάσιο 
της Ελλάδας και της Ευρώπης δεν µπορεί να ε-
ξάγει ελιές «Kalamata Olives», παρά µόνο ο Νο-
µός Μεσσηνίας. Αντίθετα, οι άλλες χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αίγυπτος, Τουρκία, Μαρό-
κο, Χιλή) µπορούν ελεύθερα να εξάγουν ελιές 
µε το όνοµα Kalamata Olives».

Υπέρ της κοινής χρήσης 
Kalamata Olives ο Γεωργαντάς 

Φωνές αγωνίας για την 
τιμή του προϊόντος μετά 

την απόφαση ΣτΕ, που 
περιορίζει τη χρήση του 

εμπορικού όρου «Kalamata 
Olives» στα στενά όρια του 

ΠΟΠ Καλαμάτας 

Η ελληνική ελιά 
Καλαµών για 
άλλη µια φορά θα 
χάσει έδαφος στις 
αγορές, γι’ αυτό 
η Πολιτεία πρέπει 
να λύσει θεσµικά 
το πρόβληµα 
που άνοιξαν 
τοπικές έριδες 
και οι δικαστικές 
προσφυγές.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Στις διαχειριστικές οι αξιολογήσεις

Ξεκινάει η ανάρτηση 
πινάκων Νέων Αγροτών 
μοιράστηκαν επίσημα 
τα επιπλέον 100 εκατ.

 Σε ΦΕΚ η ανακατανομή των πόρων συνολικού ύψους 
525.363.000 ευρώ ώστε να ξεκινήσει η ανάρτηση των πινάκων 
αποτελεσμάτων και να πληρωθεί η πρώτη δόση του πριμ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα χέρια των αρµόδιων διαχειριστι-
κών αρχών βρίσκονται πλέον οι λί-
στες των περισσότερων περιφερειών 
της χώρας µε τα ονόµατα των δικαιού-
χων Νέων Αγροτών 2021 και άνοιξε 
ο δρόµος για ανάρτηση των σχετικών 
πινάκων, µετά την έκδοση της απόφα-
σης την περασµένη Τετάρτη για την 
ανακατανοµή των κονδυλίων. Σύµ-
φωνα µε τη σχετική τροποποιητική 
τα κονδύλια των 525.363.000 ευρώ 
πλέον µοιράζονται ως εξής: 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
45.436.000 ευρώ, 1.257 δικαιούχοι 
(1.461 αιτήσεις). 

Κεντρική Μακεδονία 86.349.000 
ευρώ, 2.410 δικαιούχοι (3.020 αιτήσεις) 

∆υτική Μακεδονία 39.948.000 
ευρώ 

Θεσσαλία 57.852.000 ευρώ, 1.628 
δικαιούχοι (1.968 αιτήσεις).

Στερεά Ελλάδα 38.862.000 ευ-
ρώ, 1.043 δικαιούχοι (1.067 αιτήσεις).

Ήπειρος 27.198.000 ευρώ. Ε-
ντάσσονται όλοι. 

Ιόνια Νησιά 6.757.000 ευρώ. Ε-
ντάσσονται όλοι. 

∆υτική Ελλάδα: 63.177.000 ευ-
ρώ, 1.726 δικαιούχοι (2.244 αιτήσεις).

Πελοπόννησος 53.953.000 ευ-
ρώ, 1.507 δικαιούχοι (1.873 αιτήσεις).

Αττική 5.568.000 ευρώ. Εντάσ-
σονται όλοι. 

Νότιο Αιγαίο: 9.050.000 ευρώ. 
Εντάσσονται όλοι. 

Βόρειο Αιγαίο: 25.110.000 ευ-
ρώ, 704 δικαιούχοι (859 αιτήσεις).

Κρήτη: 66.103.000 ευρώ, 1.864 
δικαιούχοι (2.599 αιτήσεις).

Αναµένεται µε την Ήπειρο να ξε-
κινήσει η προσωρινή ανάρτηση των 
πινάκων αξιολόγησης, σύµφωνα µε 
σχετικές πληροφορίες. Στη Θεσσα-
λία πάντως το χρονοδιάγραµµα ανα-

Τον αιφνιδιασµό των δικαιούχων 
των Σχεδίων Βελτίωσης προκάλεσε 
η υπουργική Απόφαση που τους υ-
ποχρεώνει µέσα σε στενά χρονικά 
περιθώρια να προχωρήσουν σε αι-
τήµατα πληρωµής που να φτάνουν 
τουλάχιστον το 20% της εγκεκριµέ-
νης δηµόσιας δαπάνης. Έναν όρο, 
που οι διαχειριστικές αρχές είχαν οι 
ίδιες καταργήσει το 2020 (ΦΕΚ 1706 
Β’/06-05-2020) λόγω της πανδηµί-
ας, ωστόσο επανέρχεται, παρά το γε-
γονός ότι πλέον ο αγροτικός τοµέ-
ας βρίσκεται αντιµέτωπος µε υψη-
λά κόστη και καθυστερήσεις στην 
παράδοση του εξοπλισµού.  Παράλ-
ληλα υπάρχουν και περιπτώσεις δι-
καιούχων που περιµένουν την έ-
γκριση της τροποποίησης των φα-
κέλων τους, κάτι που επίσης είναι 
απαγορευτικό ώστε να προχωρή-
σουν σύντοµα σε αίτηµα πληρωµής. 

Συγκεκριµένα η νέα τροποποιη-
τική απόφαση αναφέρει ότι: 

Α) Για τις Περιφέρειες, Στερεάς Ελ-
λάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτι-
κής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσα-

λίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και 
Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον το 
άθροισµα της δηµόσιας δαπάνης 
που έχει συµπεριληφθεί σε αίτηµα 
ή αιτήµατα πληρωµής υπολείπεται 
του 20% της εγκεκριµένης δηµόσι-
ας δαπάνης, µέχρι τις 31 Αυγούστου 
2022 πρέπει να υποβληθεί αίτηµα 
πληρωµής ώστε το σύνολο της δη-
µόσιας δαπάνης που θα έχει συµπε-
ριληφθεί σε αιτήµατα πληρωµής µέ-
χρι τότε να καλύπτει το 20% της ε-
γκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Αιφνιδίως νέα υποχρέωση

φέρει πως ο πίνακας δικαιούχων θα 
εκδοθεί το δεύτερο 15νθήµερο του Ι-
ουνίου. Σε Κεντρική Μακεδονία, Ανα-
τολική Μακεδονία & Θράξη και ∆υτι-
κή Μακεδονία, λεπτοµέρειες απέµε-
ναν προ ολίγων ηµερών για την απο-
στολή του σχετικού αρχείου αξιολό-
γησης στις διαχειριστικές αρχές, κάτι 
που ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτω-
ση µέχρι τις 10 Ιουνίου. Όσον αφορά 
τις πληρωµές των δικαιούχων, υπάρ-
χει περίπτωση, να πραγµατοποιηθούν 
ακόµη και πριν την ολοκλήρωση των 
ενστάσεων και σε πρώτο βαθµό σε ό-
σους βρεθούν δικαιούχοι. 

Παράλληλα στη σχετική τροποποι-
ητική απόφαση, προβλέπεται ότι «o έ-
λεγχος των επιπλέον δικαιολογητικών 
(για τη διακοπή απασχόλησης και τη 
βαθµολόγηση ιδιοκτησίας) ξεκινά ά-
µεσα µε την υποβολή τους και διενερ-
γείται εντός δέκα εργάσιµων ηµερών 
[...]. ∆ιαφοροποιήσεις µε προκύπτου-
σα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας 
µεταξύ αρχικής δηλωµένης παραγω-
γικής δυναµικότητας της εκµετάλλευ-
σης που προέρχεται από ιδιόκτητη γε-
ωργική γη και προσκοµιζόµενων συ-
µπληρωµατικών παραστατικών νόµι-
µης κατοχής αγροτεµαχίων δεν προ-
σµετρούνται και δεν αναβαθµολογού-
νται. ∆ιαφοροποιήσεις µε µείωση του 
ποσοστού ιδιοκτησίας αναβαθµολογού-
νται και οι σχετικές αιτήσεις επανακα-
τατάσσονται σε αντίστοιχο πίνακα [..]». 

Απασχόληση
Οι εν δυνάµει δικαιούχοι που 

δεν προσκοµίζουν τα επιπλέον 
δικαιολογητικά για τη διακοπή 
της εξωγεωργικής απασχόλη-

σης απορρίπτονται

Με τα 520 εκατ. 
ευρώ, σε Αττική, 
Ιόνια Νησιά, Νότιο 
Αιγαίο, Ήπειρο, 
∆υτική Μακεδονία 
εντάσσονται όλοι 
οι Νέοι που τηρούν 
τις προϋποθέσεις. 
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Πληρωμή
Οι πληρωµές των δικαιούχων, 
υπάρχει περίπτωση, να 
πραγµατοποιηθούν ακόµη και 
πριν την ολοκλήρωση των 
ενστάσεων και σε πρώτο βαθµό 
σε όσους βρεθούν δικαιούχοι.

Ενστάσεις
Θα ακολουθήσει 
συµπληρωµατική πληρωµή 
της α’ δόσης για εκείνους που 
θα δικαιωθούν από τη διαδικασία 
των ενστάσεων, η οποία θα 
διαρκέσει για ένα µήνα.

Ιούνιος
Μένει να φανεί αν θα τηρηθεί 
το χρονοδιάγραµµα που έχει 
θέσει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την πληρωµή της 
πρώτης δόσης 24.500 έως 
28.000 ευρώ έως τα τέλη 
του Ιουνίου



για τα Σχέδια

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

181,5
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

98,1

1

ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ
 ΑΓΡΟ�ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

49
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

166,7
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΖΩΩΝ

14,7
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

2

3

4

5

Νέες ημερομηνίες
για προκηρύξεις
του Ανάκαμψης
Από παράταση σε παράταση ο-
δεύουν οι αγροτικές προκηρύξεις 
του Ταµείου Ανάκαµψης, µε βα-
σικά σηµεία των προσκλήσεων 
ακόµη να είναι θολά για τους εν-
διαφερόµενους. Ο φορέας υλο-
ποίησης έχει προχωρήσει στην 
τροποποίηση όλων των σχετικών 
προκηρύξεων. Έτσι στα προγράµ-
µατα Αγροτική Μεταποίησης και 
Εκσυγχρονισµού της Αγροτικής 
Εκµετάλλευσης, θα προσµετρώ-
νται και τα συµβόλαια που έχει 
συνάψει ο δικαιούχος µε Οµά-
δες Παραγωγών, Συνεταιρισµούς 
κ.λπ. στην απαίτηση που λέει ό-
τι το 40% της πρώτης ύλης στην 
ενισχυόµενη επένδυση πρέπει 
να προέρχεται από συµβολαια-
κή γεωργία. Παράλληλα, για την 
προκήρυξη που αφορά τον Αγρο-
τουρισµό, εισάγεται η υποχρέω-
ση µετά την υλοποίηση της επέν-
δυσης, οι δικαιούχοι να προσφέ-
ρουν διατροφή και προϊόντα α-
γροδιατροφής στους επισκέπτες, 
εντός του χώρου εγκατάστασης ή 
και στον τόπο παροχής υπηρεσι-
ών βιωµατικού τουρισµού της ε-

πιχείρησης. Οι α’ ύλες πρέπει να 
προέρχονται:

αα) Από συµβολαιακή γεωρ-
γία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 
60% κατ’ έτος, ή ββ) Από καθε-
τοποίηση της παραγωγικής δι-
αδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελά-
χιστον 60% κατ’ έτος. 

Όπως και να έχει οι παραπά-
νω υποχρεώσεις για τους δικαι-
ούχους αφορούν µόνο την επέν-
δυση και όχι στο σύνολο τη δρα-
στηριότητά τους. 

Οι νέες ηµεροµηνίες 
που ξεκινούν οι αιτήσεις

1. Καινοτοµία και Πράσινη 
Μετάβαση στη Μεταποίηση Α-
γροτικών Προϊόντων: Η υποβο-
λή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά 
στις 15/06/2022 και λήγει στις 
30/09/2022

2. Πράσινος αγρο-τουρισµός: 
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης 
ξεκινά στις 5/07/2022 και λή-
γει στις 30/09/2022

3. Εκσυγχρονισµός του Πρω-
τογενούς Τοµέα: Η υποβολή αι-
τήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 
18/07/2022 και λήγει στις 
30/09/2022.

4. Γενετική Βελτίωση Ζώων: 
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης 
ξεκινά στις 27/07/2022 και λή-
γει στις 30/09/2022.

5. Αναδιάρθρωση των Καλλιερ-
γειών: Η υποβολή αιτήσεων ενί-
σχυσης ξεκινά στις 31/08/2022 
και λήγει στις 30/09/2022.

Ακόµη στο περίµενε 
οι επιλαχόντες, καµία
απένταξη προς το παρόν 
Όσον αφορά τους επιλαχόντες 
των Σχεδίων Βελτίωσης παρά τις 
υποσχέσεις από την ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων ότι θα µπουν 
ορισµένοι στο πρόγραµµα µετά 
τις απεντάξεις, κάτι τέτοιο ακόµη 
δεν έχει φανεί. 
Συγκεκριµένα, προς το παρόν, 
καµία απένταξη δεν έχει γίνει από 
το πρόγραµµα παρά το γεγονός 
ότι στις περισσότερες περιφέρειες 
έχει παρέλθει από τον περασµένο 
Απρίλιο η διορία του 24µηνου 
από την απόφαση ένταξης, 
για το πρώτο αίτηµα πληρωµής. 
Υπενθυµίζεται πως ο δικαιούχος 
µε βάση την πρόοδο υλοποίησης 
του επενδυτικού του σχεδίου, 
δύναται να καταθέσει έως και 
τέσσερις αιτήσεις πληρωµής 
στο πρόγραµµα των Σχεδίων 
Βελτίωσης. Κάθε αίτηση µερικής 
πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον 
µετά την υποβολή της αποµένει 
προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% 
του συνολικού εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού.

Β) Για τις Περιφέρειες Αττικής και 
Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν τα παρα-
πάνω µε διορία την 31η Οκτωβρί-
ου του 2022.

Γ) Για τις Περιφέρειες Βορείου 
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, ισχύ-
ουν τα παραπάνω µε διορία την 
30η Νοεµβρίου του 2022. Ωστό-
σο, στην περίπτωση που µέχρι τις 
13.6.2022 δεν έχει υποβληθεί το 
πρώτο αίτηµα πληρωµής, αυτό δεν 
µπορεί να υπολείπεται του 20% της 
εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.

Έως 30 Σεπτεµβρίου
Από 5 Ιουλίου µέχρι και 
30 Σεπτεµβρίου η προθε-
σµία για την υποβολή των 

αιτήσεων ενίσχυσης
 για τον πράσινο αγρο-

τουρισµό
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναδιάρθρωση 
αµπελώνων
Έως τις 15 Ιουνίου 
πραγµατοποιούνται 
οι αιτήσεις ένταξης στη 
δράση αναδιάρθρωσης 
αµπελώνων µέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας του 
ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση που 
καθορίζει τους όρους του 
προγράµµατος.

Μέτρο 2.1 
Σύµβουλοι
Παρατείνεται έως 4 Ιουλίου 
η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στήριξης για 
συµµετοχή στο Υποµέτρο 
2.1 «Χρήση 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στο γεωργικό τοµέα – 
Στήριξη για αποκόµιση 
οφέλους από τη χρήση 
συµβουλευτικών 
υπηρεσιών».
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με 20 µοντέλα στη γκάµα, σε συνδυασµό 
µε την ευρεία επιλογή χαρακτηριστικών 
του, η Claas φιλοδοξεί να επαναπροσδιο-
ρίσει την κατηγορία απόδοσης των µεσαί-
ων θεριζοαλωνιστικών µηχανών, µε το λαν-
σάρισµα της σειράς Trion. Τόσο το µοντέλο 
των 258 ίππων όσο και η υβριδική έκδοση 
των 435 ίππων µε τον διπλό ρότορα, µπο-
ρούν να εξοπλιστούν, για παράδειγµα, µε 
ερπύστριες Terra Trac, σύστηµα αντιστάθ-

µιση κλίσης πλαισίου Montana ή διάφορα 
στάδια επέκτασης του συστήµατος υποβο-
ήθησης οδηγού CEMOS.

Κοινό και στα 20 διαθέσιµα µοντέλα 
Trion είναι το καλά αποδεδειγµένο σύ-
στηµα πρωτεύοντος αλωνισµού APS που 
έχει σχεδιαστεί για να αλωνίζει έως και το 
90% των κόκκων, αφήνοντας µόνο τους 
πιο δύσκολους κόκκους για το δευτερεύ-
ον σύστηµα διαχωρισµού.

Ένα άλλο νέο χαρακτηριστικό στις Trion 
είναι το εξαιρετικά αποτελεσµατικό σύστη-
µα καθαρισµού JET STREAM που χρησιµο-

Με τη νέας γενιάς 
Trion η Claas μπαίνει 
στα φετινά αλώνια     
Ως ένα μηχάνημα για όλους προωθεί η Claas τη νέα 
γκάμα αλωνιστικών που ταιριάζουν και στην Ελλάδα

Η Yara Ελλάς στο 
10ο Διεθνές Συνέδριο 
για το Ροδάκινο
Από τις 30 Μαΐου και µέχρι τις 3 Ιουνίου, έλαβε χώρα το 10ο 
∆ιεθνές Συνέδριο για το Ροδάκινο, που πραγµατοποιήθηκε 
στη Νάουσα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων και της ∆ιεθνούς Εταιρείας της Ε-
πιστήµης των Οπωροκηπευτικών (ISHS) από το Τεχνολογι-
κό Πανεπιστήµιο Κύπρου (Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων). Η Yara υποστή-
ριξε τις εργασίες του συνεδρίου ως Πλατινένιος Χορηγός. 

Ο Νίκος Μυτιλέκας, Marketing & Agronomy Manager, Yara 
Ελλάς, συµµετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας µε 
θέµα «Η εφαρµογή λιπασµάτων για µια πιο αειφόρα παρα-
γωγή ροδάκινων» µε συντονιστή τον Γιώργο Μαγγανάρη, 
αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Γεωπονικών Επιστη-
µών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήµης Τροφίµων του Τεχνο-
λογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Ο κ. Μυτιλέκας στην το-
ποθέτησή του, αναφέρθηκε στην ιστορία της Yara και την 
εξέλιξη της σε παγκόσµιο ηγέτη στην θρέψη των καλλιερ-
γειών. Παράλληλα, τόνισε τη σηµασία της τεχνολογίας και 
των ψηφιακών εργαλείων που σε συνδυασµό µε ένα ολο-
κληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων συµβάλλουν στην 
αύξηση της απόδοσης της αγροτικής παραγωγής, αλλά και 
στην επίτευξη αειφορίας στον αγροδιατροφικό τοµέα. Τέ-
λος, αναφερόµενος στο µέλλον και τις προκλήσεις, εστία-
σε στις στρατηγικές προτεραιότητες της Yara, όπως η µείω-
ση του αποτυπώµατος άνθρακα για την επίτευξη των στό-
χων της Πράσινης Συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
διαρκής βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των µο-
νάδων παραγωγής, οι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για 
φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις (π.χ. πράσινη αµµωνία), 
αλλά και την καινοτοµία, µέσω της διασύνδεσης της γνώ-
σης από τα ερευνητικά κέντρα της Yara και του παγκόσµι-
ου δικτύου συνεργατών και παραγωγών σε όλο τον κόσµο. 

Τεχνική περιοδεία 
της «Η Δήμητρα» A.E
Η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., από τα µέσα του περασµέ-
νου µήνα, υλοποίησε ένα πρόγραµµα τεχνικών περιοδει-
ών σε διάφορες περιοχές της χώρας µε σκοπό την σύσφι-
ξη των σχέσεων µε το πελατολόγιο της. Η πρωτοβουλία 
αυτή στηρίχθηκε και από το δίκτυο συνεργατών που δια-
θέτει ανά τις περιοχές. Το πρόγραµµα της περιοδείας πε-
ριέλαβε περιοχές όπως των Σερρών, το Βελβεντό - Κοζά-
νης, τα Ιωάννινα, την Ηγουµενίτσα, την Κέρκυρα, το Κα-
ναλάκι, ενώ στη νότια Ελλάδα, τον Πύργο, την Αµαλιάδα 
και την Τρίπολη. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία διατηρεί το 
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και την δέσµευ-
ση για υποστήριξη µετά την πώληση. Όπως επισήµανε η 
εταιρεία, οι aftersales περιοδείες θα επαναληφθούν στο 
άµεσο µέλλον σε ακόµη περισσότερες περιοχές.

Ο Νίκος 
Μυτιλέκας 
(αριστερά) 
και ο Γιώργος 
Μαγγανάρης  
(δεξιά) στα 
πλαίσια της 
συζήτησης 
στρογγυλής 
τράπεζας.
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Επεξεργασία από το 
καλάμι έως τη σπορά 
με το πολύδισκο 
Lemken Heliodor 9  
To πολύδισκο Heliodor 9 της Lemken χαρακτηρίζεται α-
πό ευελιξία στην χρήση του σε όλα τα στάδια της καλλι-
έργειας, από την σπορά έως και µετά την συγκοµιδή – 
στο καλάµι αλλά και στο ενδιάµεσο στάδιο µετά την συ-
γκοµιδή και πριν την σπορά.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Heliodor 9 , περά του 
χαµηλού του βάρους  και την δυνατότητα έλξης από ελκυ-
στήρες µικρής ιπποδύναµης, άρα και χαµηλής κατανάλω-
σης καυσίµου ανά στρέµµα, εντοπίζονται στα ανεξάρτητα 
ελαστικά συµπαγές σταβάρια ειδικά επεξεργασµένου χά-
λυβα  τα οποία απορροφούν – εξουδετερώνουν τα κρού-
σµατα από πέτρες η συµπυκνώµατα του εδάφους χωρίς 
να ανασηκώνεται ολόκληρο το µηχάνηµα αλλά να πιέ-
ζεται µόνο το σταβάρι που δέχεται την επιπλέον πίεση , 
προφυλάσσοντας µας από το να αφήσουµε ακαλλιέργη-
το έδαφος αλλά και από ζηµίες στο µηχάνηµα .

Το Heliodor 9 αποτελείται από 2 σειρές όπου µοιράζο-
νται ισοµερώς τα ειδικά ελαστικά µε ακρίβεια δυναµοµε-
τρηµένα σταβάρια που φέρουν τους δίσκους και σε κάθε 
σειρά οι δίσκοι έχουν  αντίθετη φορά . Οι κοίλοι δίσκοι 
διαµέτρου 51 εκ. µε γωνία προς το έδαφος 10,5 µοίρες 
και 16,5 εκ. προς την κατεύθυνση εργασίας και µε µετα-
ξύ τους απόσταση 12,5 εκ. εξασφαλίζουν ένα τέλειο ζεύ-
γος (1ης-2ης σειράς /  εµπρός –πίσω) όπου µας διασφαλί-
ζουν την 100 % οµοιόµορφη  κατεργασία σε όλο το  πλά-
τος  και βάθος εργασίας και έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος 
της πλήρους  κατεργασίας και προετοιµασίας . Στη συ-
νέχεια ακολουθεί ο κύλινδρος όπου ενσωµατώνει την 
καλλιεργήσιµη επιφάνεια µε στόχο την κοµποστοποί-
ηση στην περίπτωση της καλλιέργειας µε  υπολείµµατα 
µετά την συγκοµιδή είτε της συµπίεσης και διαµόρφω-
σης διαδρόµων σποροκλίνης στα ενδιάµεσα στάδια  και 
στο στάδιο πριν την σπορά .  Ο κύλινδρος που φέρει το 
heliodor 9 αφήνει διαδρόµους αναπνοής και διατήρη-
σης σταθερής υγρασίας στο έδαφος ώστε να µην χάσου-
µε εργασία σε ξηρές συνθήκες αλλά και να αποβληθεί 
η περίσσια υγρασία σε συνθήκες πολύ υγρών εδαφών . 
Το HELIODOR 9 διατίθεται σε πλάτη από 2 έως 16 µέτρα .

Στην µπροστινή σειρά προσαρµόζεται κατά επιλογή σύ-
στηµα ισοπέδωσης αυλακιών και υπολειµµάτων για τέλεια 
διαµόρφωση και οµοιόµορφη κατεργασία του εδάφους .

Το µηχάνηµα Heliodor 9 της Lemken µπορεί να συν-
δυαστεί µε τον σπαρτικό πνευµατικό σπορέα της APV για 
ταυτόχρονη χρήση σποράς σπόρων όλων των µεγεθών 
και ταυτόχρονα κάλυψη της σποροκλίνης µε το µηχάνη-
µα Heliodor 9 της Lemken.

ποιεί έξι ή οκτώ ανεµιστήρες τουρµπίνας 
για πιο γρήγορο διαχωρισµό καρπού. Η ι-
σχύς για τη σειρά Trion προέρχεται από 
βρετανικούς 6κύλινδρους σε σειρά κινη-
τήρες 8,9 ή 6,7 λίτρων Cummins στα πρό-
τυπα Stage V.

Ως στάνταρ, όλα τα µοντέλα Trion διαθέ-
τουν Dynamic Power, το οποίο µειώνοντας 
την ισχύ του κινητήρα όπου οι συνθήκες το 
απαιτούν µπορεί να µειώσει το κόστος καυ-
σίµου κατά περίπου 15%. Τα µεγέθη της δε-
ξαµενής κυµαίνονται στα 8.000 λίτρα στη 
Trion 520 έως τα 12.000 λίτρα στην κορυ-
φαία κατηγορία της Trion 750 µε εξαιρετι-
κούς χρόνους εκφόρτωσης.

Με φρέσκες περγαµηνές
Σηµειώνεται εδώ πως η νέα σειρά αλωνι-

στικών Trion τιµήθηκε από τη διεθνή κρι-
τική επιτροπή µε το βραβείο Farm Machine 
2022 στην κατηγορία της, ως ένα µηχάνη-
µα για όλους, αφού στη δοµή του κρύβει 
αρκετή τεχνολογία χωρίς να γίνεται πολύ-
πλοκο στην χρήση του.

«Το βραβείο Farm Machine είναι µεγάλη 
τιµή για όλους όσους εργάστηκαν σε αυτό 
το προϊόν και επιβεβαιώνει τον αναπτυξια-
κό µας στόχο για µια θεριζοαλωνιστική µη-
χανή µεσαίας κατηγορίας µε έντονο προ-
σανατολισµό στον πελάτη, τεχνολογικά ευ-
ρείας βάσης», εξηγεί ο Jan-Hendrik Mohr, 
ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιχειρη-
µατική περιοχή συγκοµιδής σιτηρών στο Ε-
κτελεστικό Συµβούλιο του Οµίλου CLAAS. 

«Σπάνια στο παρελθόν αγρότες και εργο-
λάβοι από όλες τις σηµαντικές περιοχές α-
νάπτυξης στον κόσµο ήταν τόσο καθοριστι-
κοί σε µια νέα ανάπτυξη όσο µε τη Trion», 
σηµειώνει ο ίδιος. Με άλλα λόγια, η Trion 
δίνει στη δυνατότητα στους πελάτες να χρη-
σιµοποιήσουν ένα απλό µηχάνηµα χωρίς 
πολλά ηλεκτρονικά που τους ταιριάζει.

Να σηµειωθεί ότι η νέα αυτή σειρά πα-
ρουσιάστηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2021 
µε το σύνθηµα «Fits your farm».

Kινητήρες Cummins
Η ισχύς για τη σειρά Trion προέρχεται 

από βρετανικούς 6κύλινδρους σε 
σειρά κινητήρες 8,9 ή 6,7 λίτρων 
Cummins στα πρότυπα Stage V
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Ο καιρός 

∆ιαχρονικό: Η ζωή του 
ανθρώπου είναι καµωµένη από 
καιρούς... Καιρός να σπείρεις, 
καιρός να θερίσεις, καιρός της 
θλίψης, καιρός της χαράς, καιρός 
της αγάπης, καιρός της µοναξιάς. 
Αν το σκεφτείς έτσι, θα µπορέσεις 
και στη χαµηλότερη να στηριχτείς, 
γιατί κι αυτή θα ανήκει σ’ έναν 
καιρό της ζωής σου. Γ Σεφέρης

Ελιά χιλιετιών: Μια ελιά 
βρίσκεται στα Μέγαρα Αττικής, στο 
δρόµο προς τον Καβελάρη, 150µ 
πάνω από τη γέφυρα του ρέµατος 
Μαυράτζας. Τη λένε «Μιχαλαρούς 
το δέντρο». Θρύλοι λένε πως στη 
σκιά της ξεκουράστηκε ό Μέγας 
Αλέξανδρος κατά την κάθοδο του 
στην Πελοπόννησο. Θέλουν να 
ξεπερνά τα 3.000 χρόνια. Επίσης 
λένε ότι και ό Ιµπραήµ είχε 

στρατοπεδεύσει 
δίπλα της. Ήταν 
ο µόνος δρόµος 
για την 
Πελοπόννησο 
κατά την 
αρχαιότητα και ο 
δρόµος που 
περνάει δίπλα 

λέγεται και Τουρκόδροµος. Την 
έχουν εγκαταλείψει πάνω από 20 
χρόνια. Θα προσπαθήσω να 
καταστρέψω τα αγριόχορτα τριγύρω 
και να µην υπάρχει κίνδυνος να 
πιάσει φωτιά. Σ. Καστάνης, 
facebook, 6/6/2022.

Σφαγή κοπαδιών: «Με αµείωτη 
ένταση οι σφαγές των κοπαδιών 
λόγω κόστους εκτροφής. Σε µία 
περίοδο που ο εφιάλτης της 
επισιτιστικής κρίσης πλανάται πάνω 
από ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο οι 
καλλιέργειες της Κρήτης, όσο και η 
κτηνοτροφία, δοκιµάζονται σκληρά, 
λόγω έλλειψης εργατών γης και 
εκτίναξης του κόστους παραγωγής. 
Τα τρόφιµα δεν παράγονται µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού και το 
πρόβληµα µε την κτηνοτροφία είναι 
απλό: αν δεν ταΐσεις τα ζώα, θα 
ψοφήσουν. Φοβάµαι ότι αν δεν 
αντιδράσουµε τώρα, όταν θα 
εµφανιστούν ελλείψεις τροφίµων 
δεν θα έχουµε παραγωγικό σύστηµα 
που θα µπορεί να αντιδράσει για να 
παράξει, όσο κι έχουµε τη διάθεση, 
τότε, να πληρώσουµε». Α. 
Στεφανάκης, ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης. 
agonaskritis.gr, 30/5/2022  

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Τα πάνω - κάτω σε ένα σηµαντικό κοµ-
µάτι της εγχώριας αµπελουργίας φέρ-
νει η φύτευση, για πρώτη φορά επίση-
µα στην Ελλάδα, της ποικιλίας επιτρα-
πέζιων σταφυλιών «ACS V 01 Pristine», 
στην περιοχή Τέρπυλλος του Κιλκίς, 
καθώς δεν ανοίγει µόνο υψηλές εµπο-
ρικές προοπτικές για τον κλάδο, αλλά 
και τον Ασκό του Αιόλου για τα δικαι-
ώµατα χρήσης της. Η πολλά υποσχό-
µενη Καλιφορνέζικη ποικιλία είναι πα-
τενταρισµένη και την αποκλειστική α-
ντιπροσώπευσή της για την Ελλάδα, 
την Κύπρο και τα Βαλκάνια, την απέ-
κτησε, στα τέλη του 2020, από την ιδι-
οκτήτρια της «Luribay Business Inc» η 
οµάδα παραγωγών «Μακεδονικοί Α-
µπελώνες». Η τελευταία αποτελείται α-
πό 15 αµπελουργούς, οι οποίοι καλλι-
εργούν, σήµερα, σταφύλια «Crimson 
Seedless» και προσφάτως ολοκλήρω-
σαν τη νόµιµη φύτευση των πρώτων 
25 στρεµµάτων «ACS V 01 Pristine».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στην 
Agrenda ο πρόεδρος της Οργάνωσης, 
Γιώργος Παπαδόπουλος, στόχος της 
«Μακεδονικοί Αµπελώνες» είναι σε 

πρώτη φάση να φυτευτούν τουλάχιστον 
1.000 στρέµµατα της ποικιλίας, τόσο 
στο Κιλκίς, όσο και σε περιοχές όπως 
η Κοµοτηνή, η Καβάλα και η Κορινθία, 
από όπου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από παραγωγούς, για να αποκτήσουν 
τα δικαιώµατα χρήσης της πατέντας.

«Είναι µια λευκή άσπερµη ποικιλία, 
που συγκοµίζεται τον Οκτώβριο, µε απο-
δόσεις κοντά στους 4 τόνους το στρέµ-
µα, µε άριστη µετασυλλεκτική συµπε-
ριφορά και γεύση που παραπέµπει σε 
βανίλια και µήλο» ανέφερε ο κ. Παπα-
δόπουλος, εξηγώντας τους λόγους για 
τους οποίους η οµάδα παραγωγών πή-
ρε την απόφαση να επενδύσει πάνω 
της. Ο ίδιος τόνισε ακόµη πως είναι έ-
να σταφύλι εξαγώγιµο, για το οποίο υ-
πάρχει µεγάλη ζήτηση από τις αγορές 

στην Ευρώπη, που καλύπτεται από το 
Περού, τη Χιλή και τη Νότιο Αφρική. 

«Φέτος αναµένεται να έρθουν κά-
ποιες ποσότητες και από την Ισπανία, 
η οποία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώ-
ρα που ενέγραψε την ποικιλία στον ε-
θνικό της κατάλογο, ανοίγοντας το 
δρόµο και για άλλες χώρες. Αλλά µι-
λάµε και πάλι για ποσότητες από πε-
ρίπου 1.000 στρέµµατα», είπε ο συνο-
µιλητής µας. Εκτίµησε δε, πως «για τα 
πρώτα σταφύλια από τις δικές µας φυ-
τεύσεις, που αναπτύσσονται µε την επι-
στηµονική παρακολούθηση της Αµερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής, θα χρεια-
στεί µια διετία πριν τα δούµε στα ευρω-
παϊκά και τα ελληνικά ράφια, διότι επι-
δίωξή µας είναι να δραστηριοποιηθού-
µε εµπορικά και στην εγχώρια αγορά».

Καλιφορνέζικη ποικιλία 
επιτραπέζιου σταφυλιού 
εγκαθιστά ομάδα παραγωγών
στο Κιλκίς Στόχος της «Μακεδονικοί Αμπελώνες» 

η φύτευση, με την πατενταρισμένη ποικιλία 
«ACS V 01 Pristine», 1.000 στρεμμάτων

Στόχος της Οµάδας Παραγωγών από το 
Κιλκίς η εγχώρια και διεθνής αγορά.

«Καµπάνες» για όσους καλλιεργούν χωρίς άδεια, 
παράνοµη χρήση σε Κρήτη, Κόρινθο, Λάρισα και Καβάλα

Η ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της ποικιλίας από τους 
«Μακεδονικούς Αµπελώνες» για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, δεν 
έχει ηχήσει το ίδιο ευχάριστα για όλους. Έρευνα από την αµερικανική 
εταιρεία, κάτοχο της πατέντας, έχει δείξει πως ήδη στην ελληνική επικράτεια 
η ποικιλία «ACS V 01 Pristine» καλλιεργείται σε πολλές περιοχές, χωρίς να 
έχει ζητηθεί άδεια και χωρίς να έχουν πληρωθεί δικαιώµατα χρήσης. «Έχει 
εντοπιστεί η ποικιλία στην Κρήτη, στην Κόρινθο, στη Λάρισα και στην Καβάλα, 
σε αµπέλια µε έκταση που ξεπερνά συνολικά τα 5.000 στρέµµατα και ήδη 
η ιδιοκτήτρια της πατέντας έχει κινηθεί νοµικά εναντίον παραγωγών που την 
καλλιεργούν παράνοµα», µας ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, αγγέλλοντας 
ανάλογες νοµικές ενέργειες και από την Οµάδα Παραγωγών «Μακεδονικοί 
Αµπελώνες», δεδοµένου ότι, έχει πλέον έννοµο συµφέρον.

ΑΓΣ
Φυτεύσεις µε 
την επιστηµο-
νική παρακο-
λούθηση της 
Αµερικανικής 

Γεωργικής 
Σχολής

Εξαγωγές
Είναι ένα 

σταφύλι εξα-
γώγιµο, για το 
οποίο υπάρχει 
µεγάλη ζήτηση 
από τις αγορές 
στην Ευρώπη

Λευκή
Η ACS V 

01 Pristine 
είναι λευκή 

άσπερµη 
ποικιλία, που 
συγκοµίζεται 

Οκτώβριο

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Στην ελαχιστοποίηση του ποτίσµατος 
και στην εξοικονόµηση ενέργειας µε 
τη χρήση φωτοβολταϊκών, προχωράει 
το κτήµα Εδέµ Βιολογικά Φρούτα, το ο-
ποίο παράγει φρούτα, διατηρώντας δεν-
δρώδεις καλλιέργειες σε περιοχές µε µε-
γάλη υγρασία στον κάµπο των Χανίων. 
Το 90% των προϊόντων που παράγει ε-
ξάγεται στη Γερµανία, τη Γαλλία, το Βέλ-
γιο και την Αυστρία. Ο επικεφαλής της 
εταιρείας, Απόστολος Μυλωνάκης µε 
σπουδές µηχανολόγου-µηχανικού, δι-
ατηρεί υπόβαθρο στον πρωτογενή το-
µέα από τον παππού του και έχει στην 
ιδιοκτησία του ένα από τα παλαιότερα 
συσκευαστήρια της περιοχής, το οποίο 
δηµιουργήθηκε το 1951. 

«Αυτό που ήθελα, ήταν να κάνω τη δι-
αφορά και να προσελκύσω κοντά µου 
κι άλλους ανθρώπους. Έκανα την αρ-
χή πιστοποιώντας ως βιολογικά τα δι-
κά µου κτήµατα και προχωρώντας στην 
εφαρµογή της βιοκυκλικής φυτοπονί-
ας, η οποία αποτελεί την ανώτερη µορ-
φή της βιολογικής καλλιέργειας. Επί της 
ουσίας δεν χρησιµοποιούµε κανένα υ-
πόλειµµα που να προέρχεται από ζωικά 
παράγωγα.[…] ∆εδοµένου ότι στην Κρή-
τη διαθέτουµε παλιά δέντρα και δεν θέ-
λαµε να αλλοιώσουµε τις παραδοσιακές 
ποικιλίες, επιδιώξαµε να βελτιώσουµε 
την ποιότητα των καρπών από τα δέντρα 
που προϋπήρχαν. Πρόκειται για δέντρα 
ηλικίας 120 και 130 ετών, µε εξαίρεση 
το αβοκάντο από νεότερες φυτεύσεις». 

Το κτήµα Εδέµ διαθέτει 55 στρέµµατα 
καλλιέργειας πορτοκαλιού, 7 στρέµµατα 
λεµονιού, 22 στρέµµατα αβοκάντο, 7,5 
στρέµµατα κόκκινο γκρέιπφρουτ και 9 
στρέµµατα µανταρίνι. Σε ό,τι αφορά το 
αβοκάντο, ο Απόστολος Μυλωνάκης έ-
βαλε τα δέντρα σε τοποθεσίες µε υψη-
λή υγρασία, µειώνοντας όσο το δυνα-
τόν το πότισµα. «Ποτίζουµε περίπου 1 
φορά ανά 15 ή και 20 µέρες. Τα δέντρα 
βρίσκονται σε σηµείο του κάµπου Χανί-

ων, κοντά σε περιοχές µε πολύ υψηλή 
υγρασία που συγκρατείται από τους ο-
ρεινούς όγκους και τα ποτάµια που τον 
περιβάλλουν. Εποµένως µε τη φυλλο-
διαπνοή τα δέντρα λαµβάνουν το µεγα-
λύτερο ποσοστό του νερού που έχουν α-
νάγκη. Το νερό προέρχεται από δίκτυο 
τοπικού ΤΟΕΒ που διαχειρίζεται τα νε-
ρά αλλά και από δικό µας πηγάδι, που 
χρησιµοποιούµε µόνο τις ξηρές ηµέρες 
του καλοκαιριού. Από τις αρχές Οκτω-
βρίου έως και τις αρχές Ιουνίου δεν πο-
τίζουµε καθόλου. Επιπλέον, η ύπαρξη 
ψυχανθών στα χωράφια µας διατηρούν 
σε υψηλά επίπεδα την υγρασία, ενώ κά-
νουµε εδαφοκάλυψη µε χορτοκοπή, α-
φήνοντας τα ψυχανθή στο χωράφι». 

Οι αποδόσεις του κτήµατος στο βιολο-
γικό πορτοκάλι είναι 100 κιλά ανά δέντρο 
και στο µανταρίνι 50 κιλά.    Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στο Κτήμα Εδέμ των Χανίων 
η φυγοπονία βοηθά τα αιωνόβια 
δέντρα φρούτων να αποδώσουν

«Παγκοσμιοποιείται» η οινοπαραγωγή 
δείχνουν οι κατανομές των βραβείων 
Η Ευρώπη για άλλη µια φο-
ρά κατέκτησε τα περισσότε-
ρα βραβεία του διαγωνισµού 
Decanter World Wine Awards 
2022, µε το Μπορντό και την 
Τοσκάνη να ξεχωρίζουν και πά-
λι, ως φηµισµένα οινικά δια-
µάντια σε παγκόσµιο βεληνε-
κές. Η Σαρδηνία για πρώτη φο-
ρά έλαβε βραβεία για τα κρα-
σιά της, ενώ η Ισπανία αύξη-
σε την επίδοσή της κατά 20 % 
σε σχέση µε τον προηγούµε-
νο διαγωνισµό.

Στο παιχνίδι του κρασιού έ-
χει µπει επίσης και η Ασία, µε 
την Κίνα να κατακτά 234 βρα-
βεία, εκ των οποίων τα 17 ή-
ταν χρυσά, αλλά και την Ια-
πωνία µε το πρώτο της πλατι-
νένιο βραβείο και 4 χρυσά να 
«ξεµυτίζουν» στην οινοπαρα-
γωγή µε µεγάλα βήµατα.

Η Νότια Αφρική από την άλ-
λη κατακτά και 6 Best in Show 
βραβεία και 6 πλατινένια, γε-
γονός που καθιστά την από-
δοση αυτή την πιο επιτυχηµέ-
νη της από τον αντίστοιχο δι-
αγωνισµό του 2017. 

Τέσσερα ήταν και τα Best in 

Show βραβεία της Νέας Ζηλαν-
δίας, που παρουσίασε για πρώ-
τη χρονιά τόσο καλή επίδοση 
για τέσσερις διαφορετικές ποι-
κιλίες: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Syrah και Pinot Noir.

Με την Αγγλία να µπαίνει 
όλο και πιο βαθιά στην παρα-
γωγή κρασιού και στην αµπε-
λουργία, κέρδισε στο DWWA 
2022 το πρώτο της Best in Show 
βραβείο, το πρώτο πλατινένιο, 
αλλά και 150 πολύτιµα βρα-
βεία ακόµη.

Σηµειωτέων, ένα οινοποι-
είο από την Ουκρανία κατά-
φερε να «σπάσει την κατάρα» 
του πολέµου και να κατακτή-
σει ένα χρυσό µετάλλιο, γεγο-
νός που δεν έχει ξανασυµβεί 
ποτέ στη χώρα. Το οινοποιείο 
Beykush, ύστερα από τροµερές 
δυσκολίες τόσο µε τις συνθή-
κες που επικρατούν στη χώρα 
όσο και µε το Γολγοθά που α-
ντιµετώπισε για την αποστο-
λή των κρασιών στο διαγωνι-
σµό, κατάφερε να αναδειχθεί 
µε το Reserve Chardonnay, 
Nikolayev 2019.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΙΛΙΩΤΗ

Θρίαµβος 
Λατινικής 
Αµερικής στα
Decanter 2022
Μετά από ένα χρόνο 
δυσκολιών στον οινικό 
κόσµο, ανακοινώθηκαν 
τα αποτελέσµατα του 
«Decanter World 
Wine Awards», µε 
πάνω από 18.000 
συµµετέχουσες 
ετικέτες, από 54 
χώρες. Masters 
of Wine και Master 
Sommeliers στην 
κριτική επιτροπή 
έδωσαν 50 βραβεία 
«Best in show» τα 
οποία και αποτέλεσαν 
το 0,27% των 
συµµετεχόντων, 165 
πλατινένια, 676 χρυσά, 
5.900 ασηµένια και 
8.074 χάλκινα. Την 
καλύτερη επίδοση είχε 
η Αργεντινή και η 
Χιλή, µε γενικά πολλές 
επιτυχίες να κατακτά 
ο Νέος Κόσµος.

Ο επικεφαλής του κτήµατος Εδέµ 
Βιολογικά Φρούτα Απ. Μυλωνάκης. 

Ουκρανία
Ένα οινοποιείο από την 
Ουκρανία το Beykush, 
κατέκτησε ένα χρυσό 

µετάλλιο µε το Reserve 
Chardonnay, Nikolayev 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αν µπορούσε να γυρίσει 
το χρόνο πίσω, ο 60χρο-
νος σήµερα Αντώνης Λά-
µπρου που καλλιεργεί 300 
στρέµµατα µε όσπρια και 
σκληρό σιτάρι στο Μαντούδι 
της Βόρειας Εύβοιας, θα επέστρεφε στο 1985 
για να µπει στο παιχνίδι της τυποποίησης της 
παραγωγής του, από την αρχή κιόλας της α-
γροτικής του σταδιοδροµίας.

«Ο κάµπος θα ήταν διαφορετικός τώρα. Θα 
είχα φτάσει την καλλιέργεια οσπρίων της πε-
ριοχής σε πολύ υψηλό επίπεδο» λέει. Πράγ-
µατι, αν και το Μαντούδι φηµίζεται για τα 
πλούσια σε κάλιο και µαγνήσιο εδάφη του, 
που προσδίδουν εκτός από ένα ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτηµα λόγω εφορίας και έναν ιδι-
αίτερο χαρακτήρα στις φακές, τα ρεβίθια και 
τα «ενδηµικά» χαµοφάσουλα, µέχρι σήµερα 
δεν έχει αποκτήσει όνοµα στην κατανάλωση, 

αντίστοιχο µε της Καστοριάς ή άλ-
λων παραγωγικών κέντρων της 
χώρας. «Είµαστε κοντά στην Α-
θήνα, οπότε πάντα έφευγαν µέ-
χρι το τελευταίο σπυρί όλα τα 
όσπριά µας εύκολα. Τα αγόρα-

ζε ο συνεταιρισµός, οι παλιοί το 
µόνο που είχαν να κάνουν, ήταν 

έναν καλό καθάρισµα. ∆εν χρειά-
στηκε να ψάξουν το κάτι παραπάνω» εξηγεί.

Και ο ίδιος λοιπόν, δεν το έκανε το βήµα 
προς την αγροτική µεταποίηση παρά µόλις το 
2008, όταν έβαλε για πρώτη φορά τη σοδειά 
του σε συσκευασίες του ενός κιλού, για να δει 
τον τζίρο του να ανεβαίνει 50% µέσα σε µόλις 
1 χρόνο. Το µόνο που χρειάστηκε, ήταν µια 
µικρή επένδυση της τάξης των 15.000 ευρώ. 

Σήµερα, τα προϊόντα του φτάνουν µε την υ-
πογραφή του σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ ε-
στιατόρια – σηµεία αναφοράς στην vegetarian 
κουζίνα σε Βερολίνο, Μιλάνο και Ρώµη εφο-
διάζονται µε τα όσπρια του Αντώνη Λάµπρου 
για ιδιαίτερες σαλάτες. 
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Όσπρια Μαντουδίου

Στο Μαντούδι όσπρια 
σε συσκευασία δίνουν 
συν 50% στον τζίρο
Ο Ευβοιώτης παραγωγός θεωρεί τη μεταποίηση το 
χρησιμότερο όπλο για τη διαφύλαξη της ποιότητας

Vegetarian
Εστιατόρια – σηµεία 

αναφοράς στην 
vegetarian κουζίνα σε 
Βερολίνο, Μιλάνο και 
Ρώµη εφοδιάζονται µε 
τα όσπρια του Αντώνη 
Λάµπρου για ιδιαίτερες 

σαλάτες 

Τα πλούσια σε κάλιο και 
µαγνήσιο εδάφη στο Μαντούδι 
προσδίδουν έναν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στις φακές, τα 
ρεβίθια και τα «ενδηµικά» 
χαµοφάσουλα.

Μια µικρή επένδυση στη συσκευασία των οσπρίων, ανέβασε κατά 50% 
τον τζίρο του αγρότη Αντώνη Λάµπρου, ενώ έβαλε µε ποιοτικούς όρους 
στον χάρτη της γαστρονοµίας τον κάµπο του Μαντουδίου της Εύβοιας.

Αντώνης Λάµπρου
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Με δύο παιδιά που έχουν επιλέ-
ξει επαγγελµατικό προσανατολι-
σµό µακρινό από τα χωράφια και 
το καθηµερινό σκύψιµο πάνω α-
πό τη γη, ο Αντώνης Λάµπρου, 
αναζητά τώρα έναν ικανό διάδο-
χο στον κάµπο του Μαντουδίου. 
«Για όσο καιρό συνεχίσω να α-
σχολούµαι ενεργά µε την καλλι-
έργεια, θα εστιάσω όλες µου τις 
δυνάµεις στο να φτιάξω µια οµάδα 
παραγωγών» θα πει ο ίδιος. Έπει-
τα από τον πρόσφατο νόµο, που 
δίνει φορολογικά κίνητρα στους 
αγρότες για σύσταση συνεργα-
τικών σχηµάτων, οι προσδοκίες 
του συνοµιλητή µας έχουν φου-
ντώσει, όπως θα συµπληρώσει.

Προς το παρόν, διατηρεί µια πο-
λυετή συνεργασία µε µικρούς παρα-
γωγούς της περιοχής, των οποίων 
απορροφά το σύνολο της παραγω-
γής για τις ανάγκες της επιχείρησής 
του. Στην περιοχή δεν υπάρχει άλ-
λος που να κάνει τη δουλειά αυτή. 
«Έχω επενδύσει πολύ στο κοµµά-
τι αυτό, και δεν αναφέροµαι τόσο 
στο οικονοµικό σκέλος, αλλά στον 
χρόνο και την ενέργεια που χρει-

άζεται να για υποστηρίξεις ένα τέ-
τοιο εγχείρηµα» αναφέρει. Ένθερ-
µος υποστηρικτής της αγροτικής 
µεταποίησης, εκτιµά πως είναι το 
χρησιµότερο όπλο για έναν αγρότη 
που θέλει να διαφυλάξει την ποιό-
τητα της δουλειάς του, αλλά και το 
καλό του όνοµα στην αγορά. «Ό-
ταν το δίνεις χύµα το φασόλι, δεν 
εµποδίζει τίποτα τον έµπορο από 
το να ανοίξει το τσουβάλι και να το 
γεµίσει µισό – µισό µε κάποια φθη-
νή εισαγωγή. Έτσι σου χαλά και τη 
φήµη, σου ρίχνει και την τιµή. Ό-
ταν το δίνεις κιλό το κιλό, δεν µπο-
ρεί να το κάνει ο άλλος αυτό» λέ-
ει περιγράφοντας το σκεπτικό του.

Μέσα στο επόµενο δεκαπενθή-
µερο, ο παραγωγός µας ετοιµά-
ζεται να ξεκινήσει τη συγκοµιδή 
της φακής, σε κάνα µήνα θα πιά-
σει το ρεβίθι και έπειτα το φασό-
λι. «Το ενδιαφέρον από την αγο-
ρά είναι µεγάλο, ενώ ήδη έχω ξε-
πουλήσει το στοκ µου» λέει. Στο 
µεταξύ θα εντείνει τις προσπάθει-
ες «να µυήσει» όπως χαρακτηρι-
στικά θα πει, περισσότερους στο 
παιχνίδι της συσκευασίας.

Ομάδα παραγωγών για μυημένους 
στο χαμοφάσουλο καλλιεργητές

ΟΣΠΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ

Από τη δεκαετία του 1950 το Μαντούδι στη Βόρεια 
Εύβοια έχει εντρυφήσει στην καλλιέργεια οσπρίων. 

Είναι η βασική πηγή εσόδων για τους κατοίκους, 
παράλληλα µε τα µεταλλεία λευκόλιθου της περιοχής.

e-mail:  agromant.gr@gmail.com

Οµάδα
Στόχος του να εστιάσει 
όλες του τις δυνάµεις 
να φτιάξει µια Οµάδα 

Παραγωγών

ΕΥΒΟΙΑ
ΜΑΝΤΟΥ∆Ι

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

Εκκοκκιστές
Επανεκλογή 
Αντώνη Σιάρκου
Ο Αντώνης Σιάρκος επανεκλέχθηκε 
στις πρόσφατες αρχαιρέσιες για την 
ανάδειξη του ∆Σ της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εκκοκκιστών και 
Εξαγωγέων Βάµβακος στη θέση του 
προέδρου για τη διετία 2022-2024. 
Αντιπρόεδρος ο Πρόδροµος 
Ουσουλτζόγλου, γενικός γραµµατέας 
ο ∆ηµήτρης Πολύχρονος, ταµίας ο 
∆ηµήτρης ∆οντάς και µέλη Ευθαλία 
Βουδούρη, Βασίλης Μάρκου, 
Χαράλαµπος Χατζεηµµανουήλ.

ΑΒ Βασιλόπουλος
Ο Νίκος Λαβίδας
Brand President 
Ο Νίκος Λαβίδας αναλαµβάνει 
καθήκοντα Brand President της ΑΒ 
Βασιλόπουλος από 20 Αυγούστου 
και θα απευθύνεται στον Jesper 
Lauridsen (Brand President Albert 
Τσεχίας και Brand Leader για την 
περιοχή της Κεντρικής & Νότιας 
Ευρώπης-CSE). Ο Nίκος Λαβίδας 
κατείχε θέσεις ευθύνης στην Kraft 
Foods Hellas, Σκλαβενίτης, Upfield.

Χοιροτρόφοι
Ξανά στο τιμόνι
ο Γ. Μπούρας
Εκ νέου πρόεδρος Οµοσπονδίας 
Χοιροτροφικών Συλλόγων 
επανεξελέγη ο Ιωάννης Μπούρας. 
Το ∆Σ που συγκροτήθηκε σε σώµα 
συναποτελείται από τους 
∆. Στραβογιάννης και Γ. Κελαιδίτη 
(αντιπρόεδροι), Γ. Χρήστου 
(γραµµατέας), ∆. Κηπουρού 
(ταµίας) και µέλη Χ. Σταυρινάκης, 
Θ.Καραπάνος, Ι. Γανίκας Ιωάννης 
και Π.Τσικάκης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στο διάβα από την σκιερή και κατα-
πράσινη επαρχιακή οδό Χαλκίδας-
Αιδηψού, µετά το πρώτο µισό κατά 
µήκος του Κηρέα ποταµού παγώνει 
το αίµα, όταν στην Κήρινθο ο περα-
στικός συναντά για πρώτη φορά τα 
καµένα της φωτιάς του 2021. Τε-
λευταία ζώνη πράσινου, ο κάµπος 
του χωριού, σπαρµένος φέτος µε 
καλαµπόκια. Αργότερα µάθαµε ό-
τι προορίζονται για ζωοτροφή σε 
µια πρότυπη κτηνοτροφική µονά-
δα που εφοδιάζει µε πρώτης ποι-

ότητας βιολογικό κρέας τα αστικά 
κέντρα της χώρας.

Με αφορµή την πρωτοβουλία του 
ΣΠΕΛ να αναπτύξει τρία έργα που ε-
ντάσσονται στις ευρύτερες δράσεις 
του εγχειρήµατος: «Η Βόρεια Εύ-
βοια ξαναγεννιέται και παράγει», η 
Agrenda και το Agronews ακολού-
θησαν µια δηµοσιογραφική απο-
στολή στην περιοχή υπό τον γενι-
κό τίτλο Meet your Makers από τις 
3 µέχρι τις 5 Ιουνίου, όπου έµαθε 
από πρώτο χέρι, συνοµιλώντας µε 
αγρότες, κτηνοτρόφους και µελισ-
σοκόµους για τις προκλήσεις που 
επιφυλάσσει το µέλλον έπειτα από 

την περσινή ανατροπή.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι 

κύκλοι της αγροτικής παραγωγής εί-
ναι που τραβάνε το κουπί ώστε να 
περάσουν οι κάτοικοι της Βόρειας 
Εύβοιας στην επόµενη ηµέρα. Ταυ-
τόχρονα, ολόκληρη η χώρα εναπο-
θέτει σε αυτούς τις ελπίδες της για 
µια χειροπιαστή αναφορά πάνω σε 
αυτό που αόριστα στις Βρυξέλλες πε-
ριγράφουν ως αειφορική αγροτική 
παραγωγή και ανάπτυξη.

Και αν ο µακρόπνοος «σχεδια-
σµός Μπένου» µε τις ζώνες καλλι-
έργειας και τα πολυλειτουργικά α-
γροκτήµατα βρίσκεται ακόµα στα 

σπάργανα, ήδη η επιθυµία για αλ-
λαγή έχει ξεκινήσει να δίνει κίνη-
τρα στους πρωταγωνιστές της αγρο-
τικής παραγωγής της περιοχής, που 
µας µίλησαν στο πλαίσιο αυτού του 
συµπυκνωµένου τριήµερου οδοι-
πορικού. Πάντως, οι πρακτικές α-
νάγκες τους, από εξειδίκευση στο 
πεδίο της εκπαίδευσης µέχρι τις ε-
πενδύσεις στον τοµέα του εξοπλι-
σµού µηχανηµάτων και µεταποίη-
σης, συναντούν τις παρατηρήσεις 
της SWOT ανάλυσης για την Μελέ-
τη για την Αγροδιατροφή που έτρε-
ξε µε αφορµή το συνολικό project 
αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας.

Ζωντανά χωριά λοιπόν είναι το βα-
σικό κίνητρο των κατοίκων. Η µεθο-
δολογία που ήδη ακολουθούν θέλει 
συµπράξεις µε όχηµα την αγροτική 
παραγωγή, επενδύσεις σε αγροτικό 
εξοπλισµό για καλλιέργεια και µε-
ταποίηση, καθώς και µια πιο ώριµη 
και µεθοδική προσέγγιση αγορών 
που πληρώνουν µε µεγάλη προ-
θυµία την προστιθέµενη αξία των 
προϊόντων που παράγουν στα χω-
ράφια, τους ελαιώνες, τα αµπέλια 
και τους οπωρώνες της περιοχής.

Πρόκειται για τους ίδιους ανθρώ-
πους που έσπευσαν εκείνον τον 
φλεγόµενο Αύγουστο µε τα τρα-

Δίψα για ανάπτυξη 
στην Εύβοια μετά 
τη φωτιά του 2021 
Εξοπλισμός και συνεργατικά σχήματα στην ατζέντα

Θύµιζε τη λίµνη Κόµο η θέα από Οινοποιείο Βρυνιώτη στα Γιάλτρα, 
έξω από την Αιδηψό, όταν αργά το απόγευµα της Κυριακής 5 Ιουνίου, 
η τελευταία «αποστολή» του οδοιπορικού έφτασε σε wine bar του κτήµατος.

Στην καρδιά του ελαιώνα των Ροβιών συναντήσαµε τον Νίκο Βαλλή, ο 
οποίος επεξεργάζεται το ενδεχόµενο να σπάσει η µονοκαλλιέργεια ελιάς, 
αλλά και τον πειραµατισµό µε πιο ανθεκτικά στη ζέστη ελαιόδεντρα.

Κοινό χόµπι 
η... ταλαιπωρία 
µε το ρόδι, 
θα πουν οι συ-
νέταιροι από 
την Κοιν.Σεπ 
Σταγόνες, που 
έσπασαν τα 
στεγανά του 
εµπορίου απο-
φασίζοντας να 
µεταποιήσουν 
µε απλό αλλά 
έξυπνο τρόπο 
την παραγωγή 
τους που έρ-
χεται από 30 
στρέµµατα γη.
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κτέρ τους να σταµατήσουν τις φλό-
γες που έκαιγαν για 25 µέρες. Αυτό 
το κοινό βιώµα, που είδε το τοπίο 
της Βόρειας Εύβοιας να αλλοιώνε-
ται και να αποκτά δυστοπικό προ-
φίλ, άλλαξε τους ανθρώπους, τους 
έφερε πιο κοντά, κάτι που διευκο-
λύνει πλέον τη µεταξύ τους συνερ-
γασία, όπως πολλοί παραδέχτηκαν.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανά-
δειξης των προϊόντων και των προ-
σπαθειών τους, ο ΣΠΕΛ, βρίσκεται 
πίσω από µια έκθεση µε πορτρέτα 
των παραγωγών αυτών, τραβηγµένα 
από τον φωτογράφο, Γιώργο Ζαρ-
ζώνη, ενώ δροµολογεί για τα Χρι-

στούγεννα την «κάθοδο» των πα-
ραγωγών της Βόρειας Εύβοιας στην 
Αθήνα, για µια έκθεση τροφίµων 
στο µετρό του Συντάγµατος, όπου 
θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρι-
στούν µε το αθηναϊκό κοινό και να 
διαθέσουν απευθείας τα προϊόντα 
τους στους καταναλωτές της πόλης.

Το πολυδιάστατο παραγωγικό 
προφίλ φέρνει και νέο κόσμο
Ζωντανά κρατά τα χωριά το αγροτικό προφίλ της Εύβοιας

ΣΠΕΛ
Με µια τριπλή δράση ο ΣΠΕΛ 

επιχειρεί να φέρει στην 
επιφάνεια τις ιστορίες των 
παραγωγών της Β. Εύβοιας 

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σύκο, ελιά, µέλι µαζί µε ιδιαίτερα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα και κρέας 
από ζώα ταϊσµένα µε ντόπιες ζωο-
τροφές γίνονται οι αιχµές στα χέρια 
των παραγωγών της Βόρειας Εύβοι-
ας. Το καλάθι συµπληρώνουν προ-
ϊόντα από µικρούς µεταποιητές µε 
εργαστήρια που παντρεύουν την το-
πική αγροτική παραγωγή µε πρώ-
τες ύλες από άλλες γειτονιές της 
χώρας για δηµιουργίες που διατη-
ρούν στο σύγχρονο γαστρονοµικό 
προφίλ, γεύσεις και συνήθειες που 
έφεραν στο νησί οι κατατρεγµένοι 
Μικρασιάτες πρόσφυγες στις αρχές 
του περασµένου αιώνα.

Στη σύµπραξη το στοίχηµα
Ο Μινάς Χάλαρης, από τους Ευ-

βοιότοπους, είχε από τον περασµέ-
νο Σεπτέµβριο µπει στο πνεύµα 
της αναγέννησης. Το brand του, 
εκτιµά, θα µπορούσε να στηρίξει 
µια ανανέωση του παραγωγικού 
µοντέλου στης περιοχής, ενώ α-
ναµένει και τις εξελίξεις γύρω α-
πό τη δηµιουργία µιας αγροτικής 
σχολής στην Ιστιαία. Ήδη συνερ-
γάζεται µε δυναµικούς αγρότες 
που καλλιεργούν χιλιάδες στρέµ-
µατα για ζωοτροφές. «Θέλουµε 
να προσελκύσουµε στην περιο-
χή και άλλους παραγωγούς, για 
παραγωγή ζωοτροφών, κτηνοτρό-
φους για να αυξήσουµε τη δυνα-
µική αλλά και µεταποιητές για να 
αναλάβουν έστω το κοµµάτι της 
πρώτης µεταποίησης».

 Το σµυρνέικο σύκο σε επτά χωριά
«Ζήτηµα να έχουν φύγει πέντε 

άτοµα από το χωριό, και αυτοί για 
να γίνουν γιατροί» θα πει ο ∆ηµή-
τρης Στολίδης, πρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Ταξιάρ-
χη, που µετρά σχεδόν 100 χρόνια 
παρουσίας µε ιδιαίτερη αναφορά 
στο σύκο, που έφεραν οι πρόσφυ-
γες από τη Μικρά Ασία. «Το σύκο 
µας κρατάει εδώ» εξηγεί ο αεικίνη-
τος συνεταιριστής, που φιλοδοξεί 
να αναβαθµίσει την παρουσία του 
προϊόντος στο ράφι. Νέα µηχανή-
µατα για καινοτόµες συσκευασίες 

βρίσκονται στο πλάνο του κ. Στο-
λίδη, ο οποίος φιλοδοξεί τα επό-
µενα χρόνια να πουλά την παρα-
γωγή των συνεταιριστών ανά τε-
µάχιο σύκου. «Να πηγαίνει ο άλ-
λος και να αγοράζει ένα σύκο, ό-
πως θα έπαιρνε µια µικρή σοκο-
λάτα ή ένα παστέλι. Κάτι τέτοιο θα 
ανέβαζε την τιµή στον συνεταιρι-
σµό στα 20 ευρώ από τα 3,20 µε 
3,50 που παίζει σήµερα» εξηγεί.

Ένα τυροκοµείο για 50 σπίτια
Βουτυρένια φέτα, γλυκιά γραβιέ-

ρα αλλά και πικάντικη µε µπούκοβο 
και λιαστή ντοµάτα έφερε στο τραπέ-
ζι των συντακτών ο νεαρός τυροκό-
µος, Κώστας Κυριακάκης, που έµα-
θε την τέχνη της τυροκόµησης από 
τον παππού του. Τρίτη γενιά πλέον, 
ο Κώστας, συνεχίζει δυναµικά την 
λειτουργία του τυροκοµείου στους 
Ωρεούς και επεξεργάζεται 1,5 µε 2 
τόνους γάλακτος την ηµέρα, το ο-
ποίο παραλαµβάνει από 50 κτηνο-
τρόφους της περιοχής.

Το µέλι έχει χρονιά, όπως το κρασί
Την έννοια του vintage στο µέ-

λι θέλει να εισάγει ο «µελισσοτρό-
φος» Χρήστος Κεντρής, που εξηγεί 
ότι αφού κάθε χρονιά είναι διαφο-
ρετική από άποψη καιρικών συνθη-
κών, είναι λογικό και το µέλι να δι-
αφέρει, ακόµα και αν η κυψέλη το-
ποθετείται στο ίδιο σηµείο. 

«Μέλια εσοδείας, όπως στο κρα-
σί θα άξιζε να ενταχθούν στις ετι-
κέτες» ανέφερε.  Από 600 µελίσσια 
που φρόντιζε µέχρι πέρυσι τον Ιού-
νιο, έκλεισε το 2021 µε 200.

Μέλι όπως το κρασί
Χρονιές στην ετικέτα 

του µελιού σκέφτεται να 
βάλει ο µελισσοτρόφος 

Χρήστος Κεντρής

Τη θεωρία που θέλει προϊόντα από τον ίδιο τόπο να ταιριάζουν µεταξύ 
τους, επιβεβαίωσαν τα τυροπιτάρια από ντόπια φέτα του Κώστα 
Παπαµήτσου και το µέλι του 4ης γενιάς µελισσοκόµου, ∆. Παπαϊωάννου.

Οι συνεταιριστές από τον Α.Σ. Ταξιάρχη αριθµούν σε 130 συν άλλους 20 
συνεργάτες και στο πλάνο τους για το άµεσο µέλλον είναι η δυναµική 
αναθεώρηση του τρόπου, που συσκευάζεται το αποξηραµένο σύκο.
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Μέχρι τα µέσα του µήνα γίνεται προσπάθεια να 
είναι έτοιµο το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Από-
φασης που αφορά τη διαδικασία, την αποτύπω-
ση και την κάλυψη των αναγκών στον πρωτογε-
νή τοµέα µε εργάτες γης. Το σχέδιο της ΚΥΑ, α-
κολούθως θα δοθεί για διαβούλευση προκειµέ-
νου να πάρει την τελική του µορφή.

Αυτό ανέφερε, ο υφυπουργός Εργασίας Π. 
Τσακλόγλου κατά τη συζήτηση στην Ολοµέλεια 

της Βουλής, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου, 
για το κρίσιµο θέµα της έλλειψης εργατών γης.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, πολλά από τα ζητήµα-
τα αφορούν τα συναρµόδια υπουργεία Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ενώ όπως υποστήριξε τα περισσότερα θέµατα έ-
χουν ήδη αντιµετωπιστεί µε αποφάσεις του Φε-
βρουαρίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα για έκδο-

ση άδειας εργασίας στους ήδη εργαζόµενους στη 
χώρα µας που δεν έχουν, εφόσον υποβληθεί αί-
τηµα από τους παράγωγους έως 30 Σεπτεµβρίου 
2022. Υποστήριξε επίσης ότι δίνεται η δυνατότη-
τα ασφάλισης µε εργόσηµο στο επαρκές διάστη-
µα των 9 µηνών για την κάλυψη των αναγκών.

Νωρίτερα, ο κ. Κεγκέρογλου ανέφερε ότι η έλ-
λειψη εργατών γης καθιστά ανέφικτη την εκτέλε-
ση των αναγκαίων εργασιών στις καλλιέργειες.

Εντός Ιουνίου η ΚΥΑ για επίλυση αναγκών σε εργατικά χέρια

Από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες παραγωγής 
και επεξεργασίας 
φαρμακευτικής 
κάνναβης στην 
Ευρώπη φιλοδοξεί 
να γίνει η Hellenic 
Dynamics που 
βάζει πλώρη για τη 
χρηματαγορά του 
Λονδίνου

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Θέµα λίγων βδοµάδων είναι πλέον η πρώτη 
διαπραγµάτευση εταιρείας παραγωγής φαρ-
µακευτικής κάνναβης, σε ευρωπαϊκή χρηµα-
τιστηριακή αγορά και θα έχει, µάλιστα, ελλη-
νικό «χρώµα και άρωµα». Πρόκειται για την 
Hellenic Dynamics, εταιρεία µε έδρα κι εγκα-
ταστάσεις στο χωριό Χωρύγι του Κιλκίς, η ο-
ποία την περασµένη εβδοµάδα έλαβε τις τε-
λευταίες επίσηµες εγκρίσεις από το London 
Stock Exchange (LSE) και το µόνο που απο-
µένει είναι να οριστεί η ηµεροµηνία για την 
έναρξη της διαπραγµάτευσης των µετοχών 
της στην αγορά του «ΑΙΜ».

«Αυτό σηµαίνει ότι πλέον λογίζεται ως ει-
σηγµένη στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου. 
Κάτι που δεν έχει καταφέρει καµία εταιρεία 
κάνναβης, όχι µόνο από την Ελλάδα, αλλά 
από όλη την Ευρώπη», µας ανέφερε στην 
Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος της Hellenic 
Dynamics, Γιώργος Παπαδόπουλος, προσθέ-
τοντας πως «η κεφαλαιοποίηση της εταιρεί-
ας, αυτή τη στιγµή, είναι στα 68 εκατ. λίρες 
Αγγλίας και εκτός απροόπτου στο πρώτο µι-
σό του Ιουνίου ή το αργότερο έως το τέλος 
του µήνα, θα έχει αρχίσει και η διαπραγµά-
τευση των µετοχών στο ταµπλό της ΑΙΜ».

Με την είσοδό της στην ΑΙΜ του Λονδί-
νου η ελληνική εταιρεία εκτός από το ό,τι γί-
νεται, πλέον, ορατή στην παγκόσµια επεν-
δυτική κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα, α-
ντλώντας κεφάλαια από την κεφαλαιαγο-
ρά, να υλοποιήσει πιο εύκολα και µε µικρό-
τερο κόστος χρήµατος, τα φιλόδοξα επενδυ-
τικά της πλάνα που στοχεύουν να γίνει, στα 

επόµενα 2-3 χρόνια, µια από τις µεγαλύτε-
ρες εταιρείες παραγωγής, αλλά και επεξερ-
γασίας φαρµακευτικής κάνναβης στην Ευ-
ρώπη. Η εξέλιξη αυτή όπως τονίζει ο συνο-
µιλητής µας, ουσιαστικά έχει ανοίξει το δρό-
µο τόσο για την Hellenic Dynamics, η οποία 
διαθέτει, ήδη, άδεια εισαγωγής φαρµακευ-
τικής κάνναβης στη γερµανική αγορά, όσο 
και για τις άλλες ελληνικές εταιρείες κάννα-
βης, να παράξουν και να πουλήσουν το προ-
ϊόν σε πάρα πολύ καλές τιµές, σε όλη την ευ-
ρωπαϊκή αγορά. «Στη Βόρεια Μακεδονία, έ-
χουν ξοδευτεί γι’ αυτή τη βιοµηχανία πάνω 
από 500 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. Αυτή τη 

στιγµή από εκεί, όµως, δεν µπορεί να που-
ληθεί ούτε γραµµάριο, καθώς δεν είναι χώ-
ρα - µέλος στην ΕΕ και δεν φαίνεται πως θα 
εισέλθουν σύντοµα», υποστηρίζει ο κ. Παπα-
δόπουλος. Μάλιστα, σηµειώνει πως το ενδια-
φέρον από τους επενδυτές που επέλεξαν τη 
γειτονική χώρα είναι τεράστιο και πως είναι 
στην ευχέρεια της Ελλάδας να τους προσελ-
κύσει. «Μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγ-
µή, το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι πά-
ρα πολύ καλό. Αν γίνει και ένα ωραίο νεύ-
µα προς αυτούς, θα γίνουµε οι leaders στην 
αγορά, εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης ανα-

Στη Βόρεια Μα-
κεδονία, έχουν 
ξοδευτεί γι’ αυτή 
τη βιοµηχανία 
πάνω από 500 
εκατ. ευρώ σε 
επενδύσεις.

Στο Χρηματιστήριο Λονδίνου
H Hellenic Dynamics
με τους μεγάλους 
της φαρμακευτικής 

ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΣΕ ΛΙΡΕΣ)

2027

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2019

2,5∆ΙΣ

26,4 ∆ΙΣ
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Έλλειψη ρευστότητας, εργατικών χεριών και 
φθηνές εισαγωγές αποτελούν τα µεγαλύτερα 
αγκάθια για τους συνεταιριστές της Αγιάς, που 
ζητούν από τα αρµόδια κυβερνητικά στέλεχη ευ-
έλικτη πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία και 
µείωση του κόστους δανεισµού. Αποδέκτης της 
παραπάνω προβληµατικής έγινε προ ηµερών ο 
βουλευτής της Ν∆, Χρήστος Κέλλας κατά την επί-
σκεψη του στο συσκευαστήριο του «Α.Σ Κίσσα-

βος», όπου και ενηµερώθηκε από τον πρόεδρο 
Γιώργο Ζέικο και τα µέλη του. Οι Αγιώτες συνε-
ταιριστές αναφέρθηκαν στον «δύσκολο δρόµο» 
της παραγωγής και της διακίνησης των τοπικών 
προϊόντων, µε κορυφαία, το µήλο και το κεράσι. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δύσκολη περσι-
νή χρονιά για τα αγιώτικα µήλα, καθώς υπάρ-
χουν ακόµη αδιάθετες ποσότητες στα ψυγεία, 
παρά τη µειωµένη παραγωγή, λόγω εισαγωγών 

και ανταγωνισµού από το φθηνότερο πολωνικό. 
Επιπλέον σηµείωσαν πως οι εργάτες γης έ-

χουν γίνει περιζήτητοι και ζητούν όλο και µε-
γαλύτερα µεροκάµατα, εκµεταλλευόµενοι την 
ανάγκη των παραγωγών, για να συγκοµίσουν 
τα προϊόντα τους. Ο κ. Κέλλας, τους ενηµέρωσε 
για την υπογραφή συµφωνιών µε τρίτες χώρες, 
έτσι ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασί-
ες εισόδου αλλοδαπών εργατών γης.

Η έλλειψη ρευστότητας ανησυχεί τους συνεταιριστές Αγιάς 

Πλήγµα στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ 
αποτελεί για την Ελλάδα η σφαγή ση-
µαντικού αριθµού κοπαδιών ανά την 
επικράτεια, λόγω της αδυναµίας πολ-
λών κτηνοτρόφων να συντηρήσουν τα 
ζώα τους λόγω της εκτόξευσης στις τι-
µές των ζωοτροφών. Aυτό υποστηρί-
ζει µε δηλώσεις του στην Agrenda ο 
∆ηµήτρης Μόσχος, αντιπρόεδρος του 
Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας 
και µέλος του διοικητικού συµβουλί-
ου της ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας, τονί-
ζοντας ότι η αύξηση στις τιµές των ζωο-
τροφών είναι τέτοια µε αποτέλεσµα να 
µην διατηρούνται τα αναπαραγωγικά 
ζώα, ενώ προσεχώς θα ενταθεί περαι-
τέρω τη µείωση του ζωικού κεφαλαίου. 

«Στην Καστοριά έχουν κλείσει εννέα 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις από τις 
αρχές του έτους. Ταυτόχρονα, ο αριθ-
µός των ζώων από 65.000 αιγοπρόβα-
τα που ήταν, µειώθηκε κατά 10% τους 
τελευταίους 4 µήνες. Επρόκειτο για 
σύγχρονες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις, οι οποίες έβαλαν λουκέτο αδυνα-
τώντας να αντεπεξέλθουν στο αυξηµέ-
νο κόστος λειτουργίας που απορρέει α-
πό την ενέργεια, τα καύσιµα και τις ζω-
οτροφές», λέει ο κ. Μόσχος.

Ένα ακόµα σοβαρό ζήτηµα που αντι-
µετωπίζει ο κλάδος σύµφωνα µε τον ί-
διο, είναι ότι λόγω της ελλιπούς διατρο-
φής πολλών κοπαδιών που απορρέει 
από το υψηλό κόστος ζωοτροφών, το 

γάλα που παράγεται έχει µειωµένο λί-
πος και πρωτεΐνη, και τελικά µειωµέ-
νη απόδοση σε κιλά φέτας. 

Ο Aργύρης Μπαϊρακτάρης, πρόεδρος 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνά-
βου, επιβεβαιώνει ότι έχει µειωθεί το 
τελευταίο διάστηµα ο πληθυσµός των 
ζώων στα µαντριά. Στο νοµό Λάρισας 
την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 
15 Μαρτίου 2022 µε βάση στοιχεία της 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, καταγράφη-
καν 6.000 άδειες σφαγής, που σηµαί-
νει ότι σφάχτηκαν 6.000 ζώα, όταν προ-
ηγούµενα έτη σφάζονταν από 600 έως 
1.000 ζώα όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
«Πρόκειται για µία κατάσταση που θα 
βρουν µπροστά τους οι γαλακτοβιοµη-
χανίες το προσεχές διάστηµα», λέει ο 
ίδιος. Στο συµβατικό πρόβειο οι τιµές 
στην περιοχή κυµαίνονται στα 1,25 µε 
1,32 ευρώ και στο βιολογικό φτάνουν 
έως 1,40 ευρώ. Στο γίδινο αντίστοιχα 
η τιµή είναι 0,80 ευρώ στο συµβατικό  
και 0,85 ευρώ στο βιολογικό.

«Ως συνεταιρισµός η παραγωγή µας 
βρίσκεται φέτος στα επίπεδα του -10% µε 
-15% σε ποσότητες σε σχέση µε πέρυσι 
την ίδια εποχή, λόγω µείωσης του ζωι-
κού κεφαλαίου. Έως και αυτή τη στιγ-
µή υπήρχε «λίπος» από πέρυσι και τα-
ΐστηκαν τα ζώα φέτος, κάτι που ωστό-
σο δεν θα συµβεί την επόµενη παρα-
γωγική περίοδο που ξεκινά τον Σεπτέµ-
βριο», σηµειώνει.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Βιοµηχανίες
«Πρόκειται για µία 
κατάσταση που θα 

βρουν µπροστά τους 
οι γαλακτοβιοµη-

χανίες το προσεχές 
διάστηµα», λέει 
ο πρόεδρος του 
Κτηνοτροφικού 

Συλλόγου Τυρνάβου

Η σφαγή των κοπαδιών και οι αυξημένες
ζωοτροφές μειώνουν την παραγωγή φέτας

πτύσσονται σε γήπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 200 στρεµµάτων, όπου έχουν κατασκευ-
αστεί υποδοµές της τάξης των 4.500 τ.µ. σε 
θερµοκήπια, εργαστήρια και γραφεία, µέσα 
από µια επένδυση που µέχρι τώρα ανέρχεται 
στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ άµεσα θα δροµολο-
γηθεί η κατασκευή και πρόσθετου θερµοκη-
πίου επιφάνειας 10.000 τµ, µε την επένδυση 
προοπτικά να ξεπερνά τα 50-60 εκατ. ευρώ.

«Έχουµε πάρει και την προβλεπόµενη ά-
δεια σεκιούριτι και προχωράµε κανονικά. Υ-
πολογίζουµε ότι η πρώτη µας εµπορική πα-
ραγωγή θα είναι έτοιµη το αργότερο µέχρι τα 
Χριστούγεννα κι ευελπιστούµε του χρόνου 
τέτοια εποχή να είµαστε περίπου στον 1 τό-
νο το δίµηνο, διότι οι κύκλοι παραγωγής εί-
ναι δίµηνοι», εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, 
σηµειώνοντας πως «δεν µπορώ πω αν υπάρ-
χει οροφή, γιατί οι ανάγκες της αγοράς είναι 
τεράστιες. ∆εν υπάρχει ούτε γραµµάριο ευ-
ρωπαϊκό προϊόν για φαρµακευτική χρήση. Η 
Ευρώπη προµηθεύεται φαρµακευτική κάννα-
βη από την Τζαµάικα, την Κολοµβία και άλ-
λες χώρες». Το πλάνο της επιχείρησης είναι 
να παράγει πρώτη ύλη που θα εξάγεται στη 
Γερµανία κι άλλες ευρωπαϊκές αγορές για ό-
σους µόνο έχουν ιατρική συνταγή. 

Μνηµόνιο µε 
Αµερικάνικη
Γεωργική Σχολή

Η εταιρεία έχει επίσης 
συνάψει µνηµόνιο 
αλληλοκατανόησης µε 
την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή, που 
προβλέπει συµµετοχή 
του εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος στην έρευνα 
και την εκπαίδευση για 
βέλτιστη καλλιέργεια 
κάνναβης. Συµφωνία 
συνεργασίας υπάρχει µε 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για 
την έρευνα και ανάπτυξη 
πιστοποιηµένων σπόρων. 
Να σηµειωθεί ότι η 
αγορά φαρµακευτικής 
κάνναβης στην Ευρώπη 
αναµένεται να ανέλθει 
στις 26,4 δισ. λίρες 
το 2027.
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Παρέμβαση
Μητσοτάκη
ζητούν οι 
αγρότες για 
εργάτες γης
Ασφυκτική παραµένει η κατάσταση 
στον πρωτογενή εξαιτίας των 
ελλείψεων σε εργατικό δυναµικό 
µε τους αγρότες ανά την χώρα να 
διαµαρτύρονται πως δεν αποδίδουν 
οι έως τώρα οι θεσµικές παρεµβάσεις 
για τους µετακλητούς εργάτες γης. 
Την αγωνία των αγροτών για την 
επόµενη µέρα αλλά και αυτήν των 
εταιρειών και άλλων φορέων που 
εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην 
αγροτική οικονοµία µεταφέρουν 
εκ νέου µε επιστολή τους στον 
πρωθυπουργό οι Αγροτικοί Σύλλογοι 
Κρήτης, οι οποίοι ζητούν συνάντηση 
µε τον ίδιο και σύσκεψη µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς για λύση του 
θέµατος. «Κρίνουµε ότι, πρόκειται για 
µια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση όπου 
θα καθορίσει το µέλλον του 
πρωτογενούς τοµέα στην Ελλάδα 
και η ευθύνη του αποτελέσµατος 
(είτε θετικό, είτε αρνητικό) θα βαρύνει 
απόλυτα από τις δικές σας 
πρωτοβουλίες.», λένε χαρακτηριστικά.
Στην επιστολή µεταφέρουν την 
ανησυχία των θεσµικών εκπροσώπων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους Φυτοπροστασίας, 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού, 
Λιπασµάτων, Μεταφορών, Εµπορίας 
& Εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, 
υποστηρίζοντας πως ο κύκλος 
εργασιών των άνω εταιρειών (άρα και 
τα φορολογικά έσοδα που προσδοκά 
η Πολιτεία από αυτές) καθορίζεται 
στον µέγιστο βαθµό από την ύπαρξη 
και ανάπτυξη του αγροτο-
κτηνοτροφικού κλάδου. 
Παράλληλα, αναφέρονται στο υψηλό 
κόστος παραγωγής που σε συνδυασµό 
µε τις ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό 
επιβαρύνουν περαιτέρω την 
καλλιεργητική περίοδο.«Είναι ίσως 
η τελευταία ευκαιρία να αποφευχθεί 
η (διαφαινόµενη) επισιτιστική κρίση 
στους επόµενους µήνες στην ελληνική 
κοινωνία. Με τα έως τώρα δεδοµένα 
το σύνολο των αγροτών δηλώνουν 
κατηγορηµατικά ότι θα προβούν σε 
αναγκαστική αγρανάπαυση µεγάλου 
ποσοστού των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων, αφού αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στην καλλιεργητικές 
εργασίες, χωρίς τη συνδροµή εργατών 
γης», καταλήγουν.

Τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα 
φέρνουν πρόστιμα 180 εκατ.
Ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο 2016-2019 αλλά και της ΝΔ μέχρι το 2021

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την αναγκαιότητα άµεσων παρεµβάσεων 
στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε µε την αποµάκρυν-
ση αυτών που ευθύνονται για τις σκάρτες 
ενισχύσεις από το εθνικό απόθεµα για τις 
οποίες έχει αφιερώσει πολλές σελίδες ρε-
πορτάζ η Agrenda, έρχεται να επιβεβαιώσει 
ο νέος καταλογισµός ύψους 180 εκατ. ευρώ 
σε βάρος της χώρας µας, όπως προκύπτει 
από στοιχεία που δηµοσίευσε την περασµέ-
νη εβδοµάδα η Καθηµερινή της Κυριακής. 

Ο νέος βαρύς καταλογισµός αφορά την 
περίοδο 2016-2019, περίοδο κατά την ο-
ποία, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Κ», οι 
κοινοτικοί έλεγχοι έχουν εντοπίσει «κατα-
νοµή εκτάσεων σε δήθεν παραγωγούς χω-
ρίς ζώα, ενώ µερίδιο φαίνεται ότι πήραν 
και κάποιοι που δήλωσαν πολύ µεγάλο α-
ριθµό ανύπαρκτων ζώων». 

Πρόκειται για τις γνωστές υποθέσεις 
χορήγησης ενισχύσεων από το εθνικό α-
πόθεµα στην αποκάλυψη των οποίων έ-
χουν συµβάλει τα εκτεταµένα ρεπορτάζ 
της Agrenda πριν από έναν χρόνο περί-
που (Άνοιξη – Καλοκαίρι 2021) και για το 
περιεχόµενο των οποίων έχουν επιληφθεί 
έκτοτε οι εισαγγελικές αρχές. 

Το παράδοξο είναι ότι το καινούργιο πρό-
στιµο ύψους 180 εκατ. ευρώ έρχεται µετά 
την πετυχηµένη διαπραγµάτευση του πρώ-

ην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγ-
γέλη Αποστόλου, η οποία οδήγησε στον 
κανονισµό Omnibus του 2017, βάσει του 
οποίου η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να ε-
ντάξει επιπροσθέτως στα κριτήρια επιλε-
ξιµότητας για την κατανοµή άµεσων ενι-
σχύσεων 9,4 εκατοµµύρια στρέµµατα ε-
κτάσεις βοσκοτόπων µε θαµνώδη και ξυ-
λώδη βλάστηση. 

«Πρόκειται για µια µεγάλη παρέµβαση 
προς όφελος της αιγοπροβατοτροφίας, κα-
θώς εξασφαλίζεται τόσο το χαµηλότερο κό-
στος παραγωγής όσο και η χωρίς πρόστι-
µα διαχείριση των κοινοτικών πόρων», τό-
νιζε εκείνες τις ηµέρες -Απρίλιος 2017- ο 
κ. Αποστόλου και ίσως να µην είχε άδικο, 
αν οι διάδοχοί του δεν άφηναν τη «δυνα-

στεία του ΟΣ∆Ε» να χειρισθεί το θέµα σύµ-
φωνα µε τη δική της ατζέντα και να µοιρά-
σει τµηµατικά ένα µέρος αυτών των εκτά-
σεων… στα δικά της παιδιά. 

Αν ο κ. Αποστόλου δεν πρόλαβε να αξι-
οποιήσει τις ευεργετικές διατάξεις του Κα-
νονισµού που ο ίδιος πέτυχε στις Βρυξέλ-
λες, αυτός που φέρει πρωτίστως την ευ-
θύνη για το «ξέφραγο αµπέλι» που δηµι-
ουργήθηκε, είναι ο διάδοχός του υπουρ-
γός, Σταύρος Αραχωβίτης. Επί των ηµερών 
του άρχισε να ξηλώνεται το πουλόβερ του 
εθνικού αποθέµατος, επί των ηµερών του 
χρονολογούνται και οι πρώτες λαθροχει-
ρίες µε την κατανοµή «βοσκοτόπων» σε 
ανθρώπους που δεν είχαν καµιά σχέση µε 
το αγροτικό επάγγελµα ή λειτουργούσαν 
ως «αχυράνθρωποι» σε κυκλώµατα τα ο-
ποία… είδαν φως και µπήκαν µε τη βοή-
θεια βέβαια των διαχειριστών του ΟΣ∆Ε.    

Ίσως είναι αυτός ο λόγος που υποχρέω-
σε τελικά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργο Γεωργαντά, αλλά και τον ίδιο 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να 
κινηθούν δραστήρια το τελευταίο δίµηνο 
στη αλλαγή του καθεστώτος του ΟΣ∆Ε µε 
τη µεταφορά των δεδοµένων στο gov.gr. 
Ίσως είναι αυτός και ο λόγος που ο πρώ-
ην υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης έφυγε 
µε κατεβασµένα αυτιά από την τελευταία 
σύσκεψη στο υπουργείο, ενώ επιµένει να 
ποντάρει τελευταία στην ευφυή γεωργία. 

Κανονισµός Omnibus
To παράδοξο είναι ότι το καινούρ-

γιο πρόστιµο 180 εκατ. έρχεται 
µετά την πετυχηµένη διαπραγ-
µάτευση του πρώην υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη 
Αποστόλου που οδήγησε στον 
κανονισµό Omnibus του 2017
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Σαφείς κατευθύνσεις δίνει η Κοµισιόν για τον 
τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων που φέρνει 
στην Ελλάδα η αποδέσµευση πόρων του β’ πυλώνα 
για έκτακτη ενίσχυση αγροτών. Με ορίζοντα το 
συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ που 
συνεδριάζει την προσεχή ∆ευτέρα 13 Ιουνίου, η 
Κοµισιόν έχει ετοιµάσει µια ενηµέρωση για την 
κατάσταση των αγορών αγροτικών εµπορευµάτων 
της Ευρώπης, όπου «διαπιστώνει» πως οι κλάδοι 
της πρωτογενούς παραγωγής που κινούνται αυτήν 

τη στιγµή σε οριακά επίπεδα κερδοφορίας ή ακόµα 
παρουσιάζουν σοβαρές ζηµιές, είναι η κτηνοτροφία 
και ο τοµέας των φρουτολαχανικών. «Οι τιµές 
διαµορφώνουν νέα υψηλά, αλλά και πάλι δεν 
αντισταθµίζουν το µεγάλο κόστος ζωοτροφών και 
ενέργειας» αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον 
κλάδο της κτηνοτροφίας στο εν λόγω έγγραφο. 
«Οµοίως, ο τοµέας των οπωροκηπευτικών 
συνεχίζει να πλήττεται από το αυξανόµενο κόστος 
των εισροών», σηµειώνεται επίσης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την εβδοµάδα που µας πέρασε, ο 
Μάκι Σαλ, πρόεδρος της Σενεγάλης 
και της Αφρικανικής Ένωσης, ανα-
κοίνωσε ότι µεταβαίνει στη Μόσχα. 
Ο λόγος της επίσκεψης συνοµιλίες 
µε τονΒλάντιµιρ Πούτιν για τις συ-
νέπειες του αποκλεισµού από τη Ρω-
σία του λιµανιού της Οδησσού στη 
Μαύρη Θάλασσα, που εµποδίζει 20 
εκατ. τόνους σιταριού να φύγουν α-
πό την Ουκρανία. Αυτό στην επίση-
µη ανακοίνωση και για λόγους τά-
ξης, αφού κάτω από το τραπέζι, πι-
θανώς θα συµφωνήσει για διεύρυν-
ση των εµπορικών σχέσεων µετα-
ξύ των δύο χωρών, µε σηµείο επα-
φής την πλούσια σοδειά που ανα-
µένει η Ρωσία για την επερχόµενη 
περίοδο. Όλα δείχνουν ότι η ∆ύση 
νιώθει µάλλον άβολα µε την εξέλι-
ξη αυτή. ∆εν µπορεί να θεωρηθεί 
σύµπτωση, ούτε να εξηγηθούν δι-
αφορετικά οι διαρροές από το Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ που αναφέρουν «την 
αποχώρηση ρωσικών πλοίων φορ-
τωµένων µε κλεµµένα από ουκρα-
νικές αποθήκες σιτηρά». Μάλιστα 
η Ουάσιγκτον εφιστά την προσο-
χή σε 14 χώρες, ιδίως στην Αφρι-
κή, να µην γίνουν αποδέκτες των 
σιτηρών αυτών.

Εν µέσω κλιµακούµενων ανησυχι-
ών για µια σκληρή επισιτιστική κρί-
ση, χώρες στις πιο φτωχές γωνιές 
του πλανήτη βρίσκονται τώρα αντι-
µέτωπες µε ένα δύσκολο δίληµµα, 
όπως µεταφέρουν πηγές από την 
Ουάσιγκτον στον διεθνή Τύπο, α-
φού καλούνται να διαλέξουν ανά-
µεσα στο να γίνουν «συµµέτοχοι σε 
ένα πιθανό έγκληµα πολέµου» ή να 
αδράξουν την ευκαιρία εξασφάλι-
σης ποσοτήτων σιτηρών σε χαµη-
λές τιµές, σε µια περίοδο που η α-

γορά βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά.
Η είδηση προκύπτει από αναφο-

ρές που έγιναν στην Ουάσιγκτον α-
πό στελέχη της ουκρανικής κυβέρ-
νησης που κατηγορούν τη Ρωσία για 
την κλοπή 500.000 τόνων µαλακού 
σίτου, συνολικής αξίας 100 εκατ. δο-
λαρίων. Ο µεγαλύτερος όγκος λέγε-
ται ότι είχε αποθηκευτεί σε λιµάνια 
που πέρασαν υπό τον έλεγχο της Ρω-
σίας στην Κριµαία, στη συνέχεια µε-
ταφέρθηκαν σε καράβια, ορισµένα 
εκ των οποίων βρίσκονται υπο διωγ-
µό, στις λίστες που έχουν εκπονήσει 
οι δυτικές κυβερνήσεις.

Ωστόσο, ήδη αρκετά αφρικανι-
κά κράτη εκφράζουν την δυσαρέ-
σκειά τους για την υφιστάµενη κα-
τάσταση που έχουν προκαλέσει οι 
δυτικές κυρώσεις προς την Ρωσία, 
αφού ο οικονοµικός αντίκτυπος 

στην παγκόσµια οικονοµία, πλήτ-
τει σηµαντικά τα οικονοµικά τους. 
Η Ουάσιγκτον ανησυχεί τώρα για 
µια µετατόπιση των χωρών αυτών 
προς την σφαίρα επιρροής της Ρω-
σίας, η οποία άλλωστε είναι ένας 
σηµαντικός προµηθευτής όπλων 
των χωρών αυτών, ενώ υπάρχουν 
καλές διπλωµατικές σχέσεις µε τη 
Μόσχα που χρονολογούνται από 
τη σοβιετική περίοδο. 

Την ίδια στιγµή, έκθεση της Standard 
& Poor’s προβλέπει ότι η επισιτιστι-
κή κρίση θα διαρκέσει τουλάχιστον 
έως το 2024. Προειδοποιεί δε, ότι θα 
µπορούσε να επηρεάσει την κοινω-
νική σταθερότητα, την οικονοµική 
ανάπτυξη και τις αξιολογήσεις των 
κρατών. Στη Γκάνα, ο πληθωρισµός 
πλησιάζει το 25%, κατατρώγοντας την 
αγοραστική δύναµη. Στη Νιγηρία, η 

κεντρική τράπεζα εξέπληξε τις αγο-
ρές αυξάνοντας προ ηµερών τα επι-
τόκια κατά 150 µονάδες βάσης, ε-
νώ και η Κένυα αύξησε τα επιτόκια 
για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν ε-
πτά χρόνια, επικαλούµενη τις δια-
ταράξεις της εφοδιαστικής αλυσί-
δας και την αύξηση των τιµών των 
εµπορευµάτων.

«∆εν χρειάζεται να είναι κανείς ι-
διαίτερα παρανοϊκός ηγέτης για να 
αντιληφθεί πως έρχονται φασαρί-
ες» γράφει ο Ντέιβιντ Πίλινγκ των 
Financial Times. Πολλοί θυµούνται 
τις ρίζες της αραβικής άνοιξης, η ο-
ποία ξεκίνησε, συµβολικά τουλάχι-
στον, το 2010 µε την αυτοπυρπόλη-
ση ενός Τυνήσιου πωλητή λαχανι-
κών. Η αύξηση των τιµών των τρο-
φίµων το 2007 και το 2008 πυρο-
δότησε ταραχές σε όλο τον κόσµο. 

Δυο καραβιές 
στάρι, αγοράζουν 

συμμαχίες
Τη «μάχη» της 

Αφρικής δείχνει 
να χάνει η δυτική 
συμμαχία, σε μια 

συγκυρία που φέρνει 
πιο κοντά στην 

αγκαλιά της Κίνας και 
της Ρωσίας τις χώρες 

της ανερχόμενης 
ηπείρου και μάλιστα 

με επενδύσεις που 
κοστίζουν ίσα με δυο 

καραβιές σιτάρι

Σοβαρό πλήγµα σε
κτηνοτρόφους και

δενδροκαλλιεργητές
βλέπει η Κοµισιόν

Μπλόκο
Ο αποκλεισµός του λιµανιού 
της Οδησσού στη Μαύρη 
Θάλασσα από τη Ρωσία 
εµποδίζει 20 εκατ. τόνους 
σιταριού να φύγουν από 
την Ουκρανία.

2024
Έκθεση της Standard 
& Poor’s προβλέπει 
ότι η επισιτιστική κρίση θα 
διαρκέσει τουλάχιστον 
έως το 2024.

Κλοπή σίτου
Στελέχη της ουκρανικής 
κυβέρνησης κατηγορούν 
τη Ρωσία για την κλοπή 
500.000 τόνων µαλακού 
σίτου, συνολικής αξίας 100 
εκατ. δολαρίων.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
«Είναι οξύµωρο, αλλά οι 
διαρροές για πρόωρες 
εκλογές προέρχονται από 
το Μέγαρο Μαξίµου, στο 
οποίο κάτοικος είναι ο κ. 
Μητσοτάκης, ο οποίος τις 
διαψεύδει. Κάπως πρέπει 
να συνεννοηθούν µεταξύ 
τους. Εµείς βιαζόµαστε γιατί 
ένα πράγµα µε ανησυχεί: 
τι θα παραλάβουµε ξανά».

ΚΑΤ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆υστυχώς, από τότε 
που ήρθε ο Γιάννης [σ.σ 
Τσιµιτσέλης] στη ζωή µου, 
νιώθω πιο προστατευµένη. 
Και λέω δυστυχώς, µόνο και 
µόνο γιατί δεν θα έπρεπε 
να είναι έτσι. Θα έπρεπε 
να είµαι έτσι κι αλλιώς 
προστατευµένη, είτε 
υπάρχει κάποιος σύντροφος 
στη ζωή µου, είτε όχι».

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
«Όλοι συµπεριφέρονται 
σαν ανδρείκελα. 
Υποστηρίζουν την 
Ουκρανία, αλλά τσεκάρουν 
πώς θα αποδυναµωθούν 
οι κυρώσεις ώστε να µην 
υποφέρουν οι µπίζνες. 
Πώς θα πετύχουµε 
κατάπαυση του πυρός 
χωρίς να ακούσουµε την 
θέση της χώρας;».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε ΚΑΙ ΣΚΑΒΟΥΝ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μπαγκλαντές
Μέσα στο µήνα θα έρθει λένε 
το νέο σχέδιο ΚΥΑ για τους 
εργάτες της και ακολούθως θα 
τεθεί σε διαβούλευση. Μετά τι; 
Μάλλον θα ακολουθήσουν 
τα µπάνια του λαού, και από 
Σεπτέµβρη βλέπουµε. Μέχρι 
τότε, βέβαια, οι τοπικοί 
βουλευτές θα ξορκίζουν 
την κωλυσιεργία µε τις 
διακρατικές συµφωνίες τύπου 
Μπαγκλαντές και τα ρέστα.

Γραφειοκρατία
To πνεύµα πρόθυµο για την 
ανασυγκρότηση του 
παραγωγικού ιστού στην 
πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια, 
η κρατική µηχανή… ασθενής 
λόγω γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων. Αφορµή η 
αναφορά ενός κτηνοτρόφου 
που του κάηκε ο στάβλος και 
τώρα του ήρθε η έγκριση για 
άδεια κατεδάφισης. Τώρα 
πρέπει να τα ξανατρέξει όλα…

Από τις στάχτες
Αν το σχέδιο Μπένου 
υλοποιηθεί κατά γράµµα στην 
πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια, 
τότε, λένε οι παραγωγοί -που 
είναι πρόθυµοι να το 
αγκαλιάσουν -τα όσα 
υποστηρίζει η Κοµισιόν περί 
αειφορίας και βιωσιµότητας 
στη γεωργία θα πάψουν να 
αποτελούν αοριστίες. Η 
αναγέννηση, λένε, θα έρθει 
κυριολεκτικά από τις στάχτες.

Καινοτοµία, εµπλουτισµός σιτηρεσίου µε…πέτρες

Πονάει ο κτηνοτροφικός τοµέας µε τους παραγωγούς να χτυπούν 
διαρκώς καµπανάκια. Καθηµερινό φαινόµενο οι σφαγές κοπαδιών 
ελλείψει σιτηρεσίου. «Ενθουσιάστηκα µόλις διάβασα για το 1,5 ευ-
ρώ για εµπλουτισµό σιτηρεσίου! (σ.σ για αναφορές προέδρου ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ από τη Λέσβο). Είναι απίστευτες οι προσφορές που µας δίνο-
νται! Σε συνδυασµό µάλιστα µε τα 6 ευρώ ανά στρέµµα για µείωση 
της περιόδου βόσκησης, έχω πληµµυρίσει από ευτυχία! ....Όσο ό-
µως οι ενισχύσεις παραµένουν υποσχέσεις, τόσο τα ζώα θα υποσι-
τίζονται. Αυτή τη στιγµή έχει ήδη αυξηθεί η περίοδος βόσκησης και 
τα ζώα τρώνε και τις πέτρες!», σχολιάζει ένας κτηνοτρόφος. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο υπουργός της 
πλατείας δείχνει 
πρόθυµος να 
αντιµετωπίσει το θέµα 
που έχει ανακύψει 
µε την ελιά Καλαµών 
µόλις επισηµοποιηθεί 
η απόφαση του ΣτΕ 
προβαίνοντας σε 
προσαρµογές. Μέχρι 
τότε όµως;

Για όσους 
παρακολουθούν 
επισταµένα τα του 
αγροτικού τοµέα και 
βλέπουν την πρόοδο 
που έχει συντελεστεί, 
την τελευταία 10ετία, 
αντιλαµβάνονται ότι 
οι αναφορές περί 
νέου παραγωγικού 
µοντέλου είναι… 
να ‘χαµε να λέγαµε!

Υβρίδια
«Mε την απόφαση του ΣτΕ 

κανένα εργοστάσιο της 
Ελλάδας και της Ευρώπης 
δεν µπορεί να εξάγει ελιές 
«Kalamata Olives», παρά 
µόνο ο νοµός Μεσσηνίας.

 Αντίθετα, οι άλλες χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Αίγυπτος, Τουρκία, Μαρόκο, 
Χιλή) µπορούν ελεύθερα να 
εξάγουν ελιές µε το όνοµα 
«Kalamata Olives». 

«Το πρόβληµα σήµερα το 
βιώνει ο εξαγωγικός τοµέας, 
αλλά σε µικρό χρονικό 
διάστηµα θα φτάσει και στον 
παραγωγό», λένε µεταξύ 
άλλων πέντε συνεταιρισµοί 
µε µεγάλο αντίβαρο στην 
εγχώρια παραγωγή Καλαµών, 
που ζητούν την παρέµβαση 
του υπουργού της πλατείας. 
Τουτέστιν, διαµάχης 
συνέχεια.

;

ΠΕΠ ΓΚΟΥΑΡ∆ΙΟΛΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Ο Λεβαντόφσκι µπορεί 
να ταιριάξει παντού µε 
τέτοια ποιότητα που έχει 
ως ποδοσφαιριστής. ∆εν 
ξέρω όµως την οικονοµική 
κατάσταση της οµάδας κι 
αν θα µπορεί να καταφέρει 
να δώσει όσα χρειάζεται. 
∆εν ξέρω και κατά πόσο 
θα τον αφήσουν εύκολα 
από την Μπάγερν...».

Αλήθεια, τι 
αλλάζει τώρα 
που παραιτήθηκε 
η Γεωργία 
Μπόκα;

Σφίγγουν τα πράγµατα το τελευταίο διάστηµα 
για όλους, που σηµαίνει και για τους αγρότες. 
Τα κόστη παραγωγής µεγαλώνουν, τα έξοδα 
αυξάνουν και σαν να µην έφταναν αυτά άρχισε 
και τα γνωστά τερτίπια του ο καιρός, προκαλώντας 
ζηµιές στις σοδειές και κατ’ επέκταση και στο 
εισόδηµα των καλλιεργητών. Όσο για πληρωµές, 
είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα από πέρυσι που 
περιµένουν, για ενιαία, για προγράµµατα, για 
αποζηµιώσεις, που θα σκάσουν σίγουρα, αλλά 
προς το τέλος του µήνα και όποιος αντέξει! 

Περιθώριο για λίγο ακόµα έχουν οι παραγωγοί 
µανταρινιών ποικιλίας Κληµεντίνης που θέλουν να 
υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά για την 
ενίσχυση των 70 ευρώ ανά στρέµµα λόγω Covid. 
Πρέπει βέβαια να έχουν κάνει δήλωση ΟΣ∆Ε το 
2020 και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέµµα 
εκµετάλλευσης, ενώ εξαιρούνται τα νεαρά δέντρα 
µέχρι τεσσάρων ετών. Αυτά είναι τα καλά νέα! 

Το πρόβληµα είναι για όσους παραγωγούς 
έχουν γράψει στο ΟΣ∆Ε µανταρίνια, αλλά όχι 
την ποικιλία Κληµεντίνη. Αυτούς το σύστηµα δεν 
τους δέχεται και δεν µπορούν να κάνουν αίτηση. 
Κι αυτό, σου λέει, γιατί παλιά στο Τραγανό 
Ηλείας οι παραγωγοί είχαν µόνο την ποικιλία 
Κληµεντίνη, οπότε και στη δήλωση ΟΣ∆Ε 
γράφανε την καλλιέργεια (µανταρίνια) σκέτη. 
Μετά που έβαλαν νέες ποικιλίες (Νόβα, Ορτανίκ), 
άρχισαν να αναγράφουν τις συγκεκριµένες 
ποικιλίες. Όµως οι παλιοί παραγωγοί συνέχιζαν 
να γράφουν την καλλιέργεια µανταρίνια και όχι 
την ποικιλία Κληµεντίνη. Και τώρα τρέµουν 
ότι χάνουν την ενίσχυση…. 

Ευτυχώς που βοηθάει ο ΕΛΓΑ τους αγρότες, 
λένε φίλοι της Agrenda. Αφορµή, η συνάντηση 
του βουλευτή Μάξιµου Χαρακόπουλου µε τον 
πρόεδρο του Οργανισµού για τις πρόσφατες 
ζηµιές λόγω καιρού, αλλά και τις εκκρεµότητες 
στην πληρωµή παλιών αποζηµιώσεων. Ο 
Λυκουρέντζος, σου λέει, ΕΛΓΑ ανακοίνωσε ότι 
θα δοθεί η δυνατότητα οι εισφορές του 2019 
και 2020 να αποπληρωθούν µετά τις 27 Ιουνίου, 
για να µπορέσουν έτσι να «ξεκλειδώσουν» 
οι αποζηµιώσεις που δικαιούνται οι πληγέντες 
παραγωγοί. Γιατί στον ΕΛΓΑ πρώτα δίνεις και 
µετά παίρνεις! ∆ηλαδή αν πρώτα δεν είσαι εντάξει 
µε τις εισφορές, δεν πληρώνεσαι! Απλό!  

Ήταν, σου λέει, στην Κω πριν λίγες µέρες ο 
πρωθυπουργός. Κατά την περιήγησή του στο νησί, 
τον πλησίασε ένας κτηνοτρόφος και του ζήτησε να 
λάβει µέτρα για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων/
αλιέων που στενάζουν υπό το βάρος της 
ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον χτύπησε 
στον ώµο, λέγοντάς του πως «τα ξέρει, έχει κάνει 
το καλύτερο που µπορεί» και πως «θα επανέλθει» 
στο θέµα. Ο κτηνοτρόφος όµως προσπάθησε να 
πει κι άλλα, µε τον πρωθυπουργό να τον 
αποστοµώνει λέγοντας «µιλάµε µε τον πρόεδρο 
συνέχεια, βρισκόµαστε σε στενή επαφή πιο στενή 
επαφή δεν µπορεί να γίνει».        Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
ατανοητή η ανησυχία 
της κοινωνίας και των 
αρχών για τις ανατιµή-
σεις που καταγράφονται 

αυτόν τον καιρό σε πολλά προϊό-
ντα. Ειδικότερα, πάντως, σε ότι έ-
χει να κάνει µε τον κρίσιµο κλά-
δο της διατροφής ο οποίος άπτε-
ται βεβαίως του πρωτογενούς το-
µέα, πρέπει να πούµε ότι η εξέλι-
ξη αυτή ήταν λίγο - πολύ αναµε-
νόµενη. Τα τελευταία 50 χρόνια, η 
«αστικοποίηση των οικονοµιών», 
µεταφέρει συνεχώς πίεση στον κό-
σµο της αγροτικής παραγωγής. 

Λίγο πριν τη στενή
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ αδυνατούν να 
πληρώσουν ακριβά, οι ενδιάµεσοι 
κρίκοι της αλυσίδας επιβάλλεται… 
να κερδίσουν πολλά, ο µόνιµος 
«τροφοδότης» αυτής της ιδιότυ-
πης ισορροπίας τα τελευταία χρό-
νια, φαίνεται να είναι ο αγρότης. 
Ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, ό-
που οι οργανωτικές δοµές στις τά-
ξεις των αγροτών έχουν εξασθενή-
σει και οι θεσµοί ελέγχου της αγο-
ράς υπολειτουργούν, η θέση του α-
γρότη έχει υποβαθµισθεί δραµατι-
κά. Για να το πούµε µε απλά λόγια, 
σήµερα οι εννιά στους δέκα Έλλη-
νες αγρότες βρίσκονται αντιµέτω-
ποι µε το φάσµα της χρεοκοπίας. 
Όπως λένε στα χωριά µας, οι πε-
ρισσότεροι… είναι για τη φυλακή! 

Δουλειά για άλλους
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ αυτό; Είναι α-
πλό. Με εκατό στρέµµατα κριθά-
ρι και παραγωγή 400 κιλά το 
στρέµµα, κάνεις 40 τόνους. 
Όλα τα χρόνια το κριθάρι 
είχε 15 λεπτά το κιλό. Πή-
γαινες δηλαδή για 6.000 
ευρώ έσοδα, δηλαδή για 
60 ευρώ το στρέµµα. Όταν 
τα έξοδα, χωρίς το νοίκι, 
ήταν τουλάχιστον 50 ευρώ 
το στρέµµα. Με το νοίκι έ-
φθανε τα 80 ευρώ το στρέµ-
µα. ∆ούλευες δηλαδή… για 
την αµειψισπορά! Γιατί γινόταν 
αυτό; Για να έχει ο κτηνοτρόφος 

φθηνή ζωοτροφή, για να πουλά-
ει φθηνά το γάλα για να κερδίζει 
η γαλακτοβιοµηχανία και να µην 
χρυσοπληρώνει τα γαλακτοκοµι-
κά προϊόντα ο καταναλωτής. 

Ίσα βάρκα μέσα 
όλα τα νερά...
ΜΗ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ότι µε τα σηµερινά 
32 λεπτά το κιλό που έχει το κρι-
θάρι στον παραγωγό, αλλάζει κά-
τι δραµατικά υπέρ του. Τα έσοδα 
από τους 40 τόνους φθάνουν σή-
µερα τα 12.800 ευρώ. Με µια καλή 
λίπανση να κοστίζει σήµερα, αντί 
για 15, κοντά στα 40 ευρώ το στρέµ-
µα. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για το 
αρδευτικό ρεύµα. Γιατί τα 400 κιλά 
το στρέµµα δεν έρχονται χωρίς να 
δώσεις ένα-δύο νερά. Ακόµα και 
µ’ αυτή λοιπόν την τιµή, το καθα-
ρό κέρδος για τον παραγωγό δεν 
είναι µεγαλύτερο από 30-40 ευρώ 
το στρέµµα. Αυτό σηµαίνει ότι γλι-
τώνει µεν τη φυλακή, αλλά δεν εί-
ναι και να τον ζηλεύεις. Ειδικά ό-
ταν χρειάζεται να επενδύσει µια ο-
λόκληρη χρονιά περί τα 80 ευρώ 
το στρέµµα. Και λίγα λέµε...

Κάποιοι κρίκοι 
θέλουν όλη την αξία
ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ πρόβληµα για τον κτη-
νοτρόφο όταν πληρώνει το καλα-
µπόκι και κριθάρι 35 λεπτά το κι-
λό. ∆εν θα ήταν πρόβληµα, αν το 
πρόβειο γάλα ξεκινούσε από το 1,5 
ευρώ το κιλό. Αν υπήρχε καλύτε-
ρη κατανοµή της υπεραξίας µεταξύ 
των κρίκων της αλυσίδας και φυ-

σικά αν ο καταναλωτής είχε µε 
τη σειρά του τη δυνατότητα να 

πληρώνει για τα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα κάτι απ’ αυτό 
που αντιστοιχεί στην άνο-
δο της τιµής παραγωγού. 
Αν αυτό δεν µπορούσαν 
να το χωνέψουν οι ενδιά-
µεσοι κρίκοι της αλυσίδας, 
δηλαδή εµπόριο, µεταποί-
ηση, αλυσίδες λιανικής. 
Αναµφίβολα, θα βρεθεί κά-
ποια στιγµή η άκρη, αλλά 
µπορεί και να είναι αργά!  

Εδώ και µισό 
αιώνα περίπου, 
η «αστικοποίηση 
των οικονοµιών», 
µεταφέρει συνεχώς 
πίεση στον κόσµο 
της αγροτικής 
παραγωγής. Οι 
καταναλωτές 
αδυνατούν να 
πληρώσουν ακριβά, 
οι ενδιάµεσοι κρίκοι 
της αλυσίδας, 
επιβάλλεται...να 
κερδίσουν πολλά, 
κι ο µόνιµος 
«τροφοδότης» 
αυτής της ιδιότυπης 
ισορροπίας 
φαίνεται να είναι 
ο αγρότης

H
επίθεση του Βλαντιµίρ Πούτιν στην 
Ουκρανία έδειξε στον κόσµο ότι 
µια αναγεννηµένη Ρωσία σηµαί-
νει, αναγκαστικά, µια ιµπεριαλι-

στική Ρωσία. Αναζωογόνησε έτσι τις συζητή-
σεις για το εάν η Ρωσία πρέπει να «στερηθεί 
τις αποικίες της» ή ίσως να «αποοµοσπονδι-
οποιηθεί», προκειµένου να θάψει τις ιµπερι-
αλιστικές της φιλοδοξίες και να καθυποτα-
χθεί η στρατιωτική απειλή την οποία αποτε-
λεί. Μια διάλυση της σηµερινής οµοσπονδι-
ακής Ρωσίας, παρόµοια µε τη διάλυση της ο-
µοσπονδιακής Σοβιετικής Ένωσης, θεωρείται 
ως ένα πιθανό, για ορισµένους ακόµη και το 
πλέον επιθυµητό   αποτέλεσµα µιας αποτυχη-
µένης εισβολής της στην Ουκρανία. 

Εκφράζονται δε «τύψεις» που οι ΗΠΑ δεν το 
έθεσαν ως στόχο τη δεκαετία του 1990, όταν 
η µετασοβιετική Ρωσία κειτόταν οικονοµικά ε-
ρειπωµένη και πάλευε να κρατήσει µια, µικρο-
σκοπική αποσχιστική επαρχία-δηµοκρατία της: 
την Τσετσενία. Αυτές οι συζητήσεις φέρνουν 
µια αίσθηση λογοτεχνικού deja-vu - µια Ρω-
σία η οποία θα µετατρεπόταν σε ένα ψηφιδω-
τό κρατιδίων ήταν κάτι πολύ εύκολο να το φα-
νταστεί κανείς από τότε που η Σοβιετική Ένω-
ση διαλύθηκε µε τέτοια φαινοµενική ευκολία. 

Στο µυθιστόρη-
µα «Telluria» του 
2013, ο Βλαντιµίρ 
Σορόκιν, ένας από 
τους πιο απροσδό-
κητα ακριβείς προ-
φήτες της στροφής 
της Ρωσίας προς τον 
φασισµό, έβαζε έ-
ναν από τους χαρα-

κτήρες του να γράφει για τη ρωσική αυτοκρα-
τορία: «Εάν αυτή, αυτός ο υπέροχα αδίστακτος 
θηλυκός γίγας µε το διαµαντένιο διάδηµά του 
και τον χιονοµανδύα του, κατέρρεε βολικά τον 
Φεβρουάριο του 1917 και διαλυόταν σε διά-
φορες κρατικές οντότητες διαχειρίσιµου µε-
γέθους, οι λαοί οι οποίοι καταπιέζονταν από 
την τσαρική εξουσία τελικά θα είχαν αποκτή-
σει τις µετα-αυτοκρατορικές τους ταυτότητες 
και θα ζούσαν ελεύθερα». Ωστόσο, τα πράγ-
µατα δεν κύλησαν έτσι.[…] Ταυτόχρονα, η µέ-
χρι τώρα εκστρατεία στην Ουκρανία δείχνει ό-
τι ο ρωσικός στρατός δυσκολεύεται να εφοδι-
άσει αποτελεσµατικά τα στρατεύµατά του και 
να πολεµήσει αποτελεσµατικά σε όλη την τε-
ράστια έκταση της Ουκρανίας. 

Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η διάσπα-
ση της Ρωσίας δεν θα εξαφάνιζε πραγµατικά 
τη ρεβανσιστική της ικανότητα να ανασυντάσ-
σεται µετά από άσχηµες ήττες και µεγάλες ε-
δαφικές απώλειες - και να γίνεται ξανά απει-
λή για τους αντιπάλους της.[…].Η Ρωσία δεν 
τα πάει καλά µε το µέγεθός της. Κι ίσως δεν 
θα µπορέσει ποτέ να µάθει να το διαχειρίζεται.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒLOOMBERG

Ιμπεριαλιστική
Ρωσία

ΤOY  ΛΕΟΝΙΝΤ 
ΠΕΡΣΙΝΤΙΣΚΙ*
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Στη νέα ΚΑΠ
Ως ένα νέο επιχειρηµα-

τικό µοντέλο εκµετάλλευ-
σης της αγροτικής γης, 
θέλει να προωθήσει η 

Κοµισιόν τη Γεωργία του 
Άνθρακα στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, µε τον ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα να προωθεί ένα 

εργαλείο που θα µπο-
ρούσε να αξιοποιηθεί για 
το µηχανισµό πώλησης 

µονάδων άνθρακα

Να κινηθούν οι διαδικασίες 
διαπραγματεύσεων με τους 
Έλληνες αγρότες για την 
πώληση μονάδων άνθρακα 
φιλοδοξεί ο ΕΛΓΟ, που 
ανέπτυξε το σχετικό 
εργαλείο μέτρησης ρύπων 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την ανάπτυξη ενός συστήµατος προσδιορισµού 
του αποτυπώµατος άνθρακα που αφήνει ο εγχώ-
ριος αγροτικός τοµέας, ώστε να αναδειχθεί η συµ-
βολή του στην επίτευξη των στόχων της «πράσι-
νης συµφωνίας», αλλά και να µπορούν οι παρα-
γωγοί να αξιοποιούν τα δεδοµένα του, για να ενι-
σχύσουν το εισόδηµά τους, προωθεί ο ΕΛΓΟ-∆ή-
µητρα. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-∆ή-
µητρα, Σέρκος Χαρουτουνιάν, η ιδέα έχει να κά-
νει µε µια µεθοδολογία για την ακριβή καταγρα-
φή του διοιξειδίου που δεσµεύεται από την ελλη-
νική γεωργία, µέσα από τις δραστηριότητές της 
και την εµπορία των σχετικών δικαιωµάτων µέ-
σω του Χρηµατιστηρίου Ρύπων.

«Το έχουµε υποβάλλει στο υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά µέχρι τώρα 
δεν έχουµε καταφέρει να το υλοποιήσουµε. Θα 
θελαµε κάποια στιγµή να δούµε και τους Έλλη-
νες αγρότες να διαπραγµατεύονται τα δικαιώµα-
τα διοξειδίου, από τις καλλιέργειές τους», ανέφε-

ρε ο πρόεδρος του φορέα, αποκαλύπτοντας πως 
«η γαλλική κυβέρνηση ενηµερώθηκε για την ύ-
παρξή του, ζήτησε τη βοήθειά µας και το τελευ-
ταίο 5µηνο το έκανε πράξη».

Σύντοµα στον «αέρα» το νέο σήµα Agro 
του ΕΛΓΟ για τις περιοχές Natura 

Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Πα-
γκόσµια ηµέρα Περιβάλλοντος, που οργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη στις 3 Ιουνίου, παρουσία του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Χαρουτουνιάν 
γνωστοποίησε, ακόµη, ότι σύντοµα θα ενεργοποι-
ηθεί το νέο σήµα AGRO που ετοίµασε ο ΕΛΓΟ για 
τις περιοχές Natura. «Την εβδοµάδα αυτή ήρθε α-
πό την Ε.Ε. η έγκριση και το σήµα µπορεί να βγει 
στον αέρα», επισήµανε και τόνισε πως «ο ΕΛΓΟ θα 
είναι αρωγός των περιοχών Natura, αποδίδοντας 
το σήµα σε προϊόντα, που θα παράγονται µε φιλο-
περιβαλλοντικές πρακτικές».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη διαµόρφω-
σης ενός πογράµµατος για την επικονίαση, η αξία 
των προϊόντων της οποίας έχει υπολογιστεί, όπως 
είπε, στα 155 δισ. ευρώ και ως χώρα παρουσιάζου-
µε υστέρηση, σε προγράµµατα στήριξης της βιοποι-
κιλότητας, κατοχύρωσης νοµοθετικά και επέκτα-
σης της Τράπεζας Γεννετικού Υλικού και σε ζώα, 
µύκητες και µικρόβια, παραγωγής πολλαπλασια-
στικού υλικού ώστε να καταστούµε αυτάρκεις του-
λάχιστον σε φυτά που είναι κρίσιµα για τη διατρο-
φή, αποτροπής των χωροκτητικών ειδών από τις 
θάλασσες και την ύπαιθρο λόγω της κλιµατικής αλ-
λαγής, καταγραφής των υδατικών πόρων της χώ-
ρας και ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρµάκων.

Νωρίτερα, σε χαιρετισµό του, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Γιώργος Γεωργα-
ντάς αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής στη χώρα, θυµίζοντας ότι το 2021, ήταν 

τόσο εκτεταµένες και βαριές ώστε ο ΕΛΓΑ υποχρε-
ώθηκε να καταβάλει αποζηµιώσεις συνολικού ύ-
ψους 350 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς η κλιµατική κρί-
ση δηµιουργεί µια νέα πραγµατικότητα και χρέ-
ος της πολιτείας είναι να θωρακίσει τον πρωτο-
γενή τοµέα, καθώς αυτός πλήττεται περισσότερο 
από άλλους τοµείς της οικονοµίας.

Στις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές προκλή-
σεις που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας αυτή 
την περίοδο, ο κ. Γεωργαντάς συµπεριέλαβε  την 
υποβάθµιση των εδαφικών πόρων µε εντεινόµε-
να φαινόµενα ερηµοποίησης, τον περιορισµό της 
διαθεσιµότητας και τη ρύπανση υδατικών πόρων, 
τη µείωση της βιοποικιλότητας, και ιδιαίτερα την 
απώλεια και υποβάθµιση παραγωγικών εκτάσε-
ων λόγω φυσικών καταστροφών, όπως πληµµύ-
ρες και πυρκαγιές που εκδηλώνονται όλο και συ-
χνότερα τα τελευταία χρόνια.

Κλείνοντας, σηµείωσε ότι στόχος πρέπει να είναι 
επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον  και υπεν-
θύµισε το ηθικό χρέος όλων µας να παραδώσουµε 
στα παιδιά µας ένα περιβάλλον τουλάχιστον ίδιο 
µε εκείνο που παραλάβαµε από τους γονείς µας.

Πώληση μονάδων
άνθρακα από αγρότες 
με νέο εργαλείο ΕΛΓΟ 

Αειφορική ανάπτυξη
πέστροφας, λαχανικών
και «AgriDicerCluster»
Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
εγκαινιάστηκε η λειτουργία 
και δύο νέων δοµών του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα στις εγκαταστάσεις 
του στη Θεσσαλονίκη, το 
«Εργαστήριο Αειφόρων 
Αγροτικών Κατασκευών 
& Αξιοποίησης Ανανεώσιµων 
Ενεργειακών Πόρων» και 
επιχειρηµατικό σχηµατισµό 
«AgriDiverCluster».
Οι ερευνητές ενηµέρωσαν τον 
υπουργό για το πειραµατικό 
project Ενυδρειοπονίας που 
είναι σε εξέλιξη και συνδυάζει 
την αειφορική ανάπτυξη 
ψαριών του γλυκού νερού, 
συγκεκριµένα για πρώτη φορά 
πέστροφας, µε την καλλιέργεια 
διαφόρων λαχανικών σε 
κάθετη διάταξη ώστε να 
εξοικονοµείται χώρος, και 
µε αντικατάσταση µέρους 
ή του συνόλου της χηµικής 
υδροπονικής θρέψης, µε 
νιτρικά απόβλητα των ψαριών, 
µετά την επεξεργασία τους. 
Αντίστοιχα, για το 
«AgriDiverCluster» τονίστηκε 
πως στο σχήµα συµµετέχουν 
13 ιδιωτικές εταιρείες, η 
Κοινοπραξία Συνεταιρισµών 
Οµάδων Παραγωγών Νοµού 
Ηµαθίας, ο Συνεταιρισµός 
αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών και 
πολυδύναµων καλλιεργειών-
Θράκης «Θησαυρός» και 
επιστήµονες του ΕΛΓΟ και 
πως η έµφαση του 
σχηµατισµού θα δοθεί στην 
αξιοποίηση αρωµατικών φυτών 
και παραδοσιακών ποικιλιών, 
για τη δηµιουργία καινοτόµων 
προϊόντων διατροφής.

Χρήση  
αζωτοδεσµευτικών 
καλλιεργειών1

Καλλιέργειες
κάλυψης

2

Όργωµα 
διατήρησης

3
Αποκατάσταση
τυρφώνων

4

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 
ΑΝΘΡΑΚΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Στις 11-12 Ιουνίου
το Patras Beer
Grand Testing
Το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουνίου 2022, 
ώρες 19.00 - 01.00, θα πραγµατοποιηθεί η 
εκδήλωση µε τίτλο «Patras Beer Grand 
Testing» από το Patras Beer Festival, στον 
προαύλιο χώρο του Royal Theater, Ακτή 
∆υµαίων 53, Πάτρα. Επτά ελληνικές 
µικροζυθοποιίες θα διαθέτουν προς πώληση 
στο περίπτερό τους µπύρες και branding 
αναµνηστικά τους. Στο σηµείο θα υπάρχουν 
street food spots όπου το κοινό θα µπορεί να 
αγοράζει διαφορετικά στυλ φαγητού, ενώ dj 
sets και live bands θα κρατούν συντροφιά στο 
κοινό, µε την µουσική τους. Συµµετέχουν οι 
µικροζυθοποιίες: Kykao - Handcrafted, Touls 
Brew - Αχαϊκός ζύθος, Ammousa - Εργαστήρι 
Ζύθου και Ora Beer - Πατραϊκή Ζυθοποιία, 
Vasta Beer, Mustaki Beer, Surmena Nomad 
Brewing. Περισσότερες πληροφορίες: 
patrasevents.gr

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
H Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας θυα συµµετέχει στη 
∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων 
και Ποτών «Summer Fancy 
Food Show 2022», που θα 
πραγµατοποιηθεί 12 µε 14 
Ιουνίου στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Jacob Javits, στη 
Νέα Υόρκη στις Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής.

Έως 18 Ιουλίου αιτήσεις 
για καινοτόµες ελαιοκοµικές 
ιδέες στον Olive Challenge. 
Ιδέες και προτάσεις γίνονται 
δεκτές από νέες και νέους 
κάθε ηλικίας (18 και άνω), 
διεκδικώντας τη διάκρισή 
τους στο ∆ιαγωνισµό και τον 

ελαιοκοµικό τοµέα. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.filaios.org.

Η διεθνής έκθεση 
τροφίµων Sia Paris θα 
πραγµατοποιηθεί στις 15-19 
Οκτωβρίου στο Paris Nord 
Villepinte της γαλλικής 
πρωτεύουσας, 
παρουσιάζοντας τις 
βασικότερες τάσεις στο 
χώρο των τροφίµων και 
αναζητώντας τις 
σηµαντικότερες καινοτοµίες 
σε όλο τον κόσµο.

Ηµερίδα για τον κλάδο 
της θρέψης διοργανώνει 

στις 22 Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, 
που συµµετέχει και στην 
29η Agrotica.

Oι συνθήκες από το 
µέτωπο της πανδηµίας 
υποχρέωσαν τη µεταφορά 
της πολυαναµενόµενης από 
το κλάδο ∆ιεθνούς 
Έκθεσης Γεωργικών 
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού 
και Εφοδίων Agrotica να 
µεταφερθεί για τις 20-23 
Οκτωβρίου 2022.

Στις 8-10 Νοεµβρίου 
πραγµατοποιείται φέτος η 
Gulfood Manufactoring, η 
µεγαλύτερη έκθεση Β2Β 

για υψηλής αξίας τρόφιµα 
στο Dubai World Trade 
Centre.

Μεταφέρθηκε για το 
2023 η ∆ιεθνής Πράσινη 
Εβδοµάδα του Βερολίνου, 
όπως ενηµερώνει το 
Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο. 

Από 24 έως 26 
Απριλίου 2023 στο 
Μπέρµινχαµ του Ηνωµένου 
Βασίλειου θα λάβει µέρος 
η «Food and Drink Expo» 
για την λιανική αγορά 
και πώληση τροφίµων 
και ποτών.

Το διεθνές συνέδριο 
Farm to Fork Europe 
στις 21-23 Ιουνίου
Σε µια κρίσιµη στιγµή µε αλλεπάλληλες πιέσεις και 
νέες αναδυόµενες προκλήσεις, η New Ag 
International και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος 

Βιοδιεγερτών (EBIC) διοργανώνουν , στην Αθήνα 
το ∆ιεθνές Συνέδριο «Farm to Fork Europe» µε 
θέµα «Plant Biostimulants in The Global Context». 
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στις 21 – 23 
Ιουνίου 2022, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel 
Hotel στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν συζητήσεις εφ’ 
όλης της ύλης, για τις επιπτώσεις των 
γεωπολιτικών εξελίξεων στη γεωργία καθώς και 
τον ρόλο των βιοδιεγερτών στη σύγχρονη γεωργία. 
Ο ΣΠΕΛ είναι επίσηµος Υποστηρικτικός Φορέας 
του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://informaconnect.com/farm-to-fork/

AΘΗΝΑ

Στο επίκεντρο η 
Ελληνική Γεωργία 
στις 15 Ιουνίου

∆ίωρη εκδήλωση µε τίτλο 
«Το ζήτηµα της 
επισιτιστικής ασφάλειας και 
το µέλλον της ελληνικής 
γεωργίας» διοργανώνει 
στις 15 Ιουνίου το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε ώρα έναρξης 
στις 18:00 το απόγευµα 
στο Συνεδριακό 
Αµφιθέατρο. Η εκδήλωση 
αποσκοπεί στην αποτύπωση 
θέσεων και προτάσεων 
σχετικά µε την επισιτιστική 
ασφάλεια και τον εν γένει 
προσανατολισµό της 
ελληνικής γεωργίας ενόψει 
των νέων γεωπολιτικών 
δεδοµένων. Στην εκδήλωση 
θα παρευρεθούν ως 
οµιλητές ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργος Γεωργαντάς, 
Κοινοβουλευτικοί 
Εκπρόσωποι κοµµάτων, ο 
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
καθώς και ο Β 
Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ. 
Περισσότερες 
πληροφορίες: aua.gr/el

AΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Αιτήσεις για τη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων επίσπορης 
πατάτας και µανταρινιών ποικιλίας 
Κληµεντίνη µέχρι 13 Ιουνίου. 

Από 15 Ιουνίου οι δηλώσεις 
οµάδων για επιδότηση 55% 
σχεδίων µεταποίησης.

Έως τις 15 Ιουνίου αιτήσεις 
στήριξης επιχειρήσεων και 
συνεταιρισµών για αποζηµιώσεις 
από τον παγετό του 2021

Μέχρι τις 15 Ιουνίου αιτήσεις 
αγροτών για τα προγράµµατα της 
Αγροτικής Εστίας στα ΚΕΠ.

Ενστάσεις για τον πράσινο 
τρύγο µε το Υπόδειγµα 4 και 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
µέχρι τις 16 Ιουνίου.

Από 21 Ιουνίου αιτήσεις 
αγοράς τρακτέρ, οχηµάτων µε 
ενίσχυση έως ποσοστού 75%.

Παράταση έως 4 Ιουλίου 
αιτήσεων στήριξης για τους 
Γεωργικούς Συµβούλους

Μέχρι 15 Ιουλίου ενστάσεις 
κατά των δασικών χαρτών 
στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο. 

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου αιτήσεις 
για τη δράση Καινοτοµίας και 
Πράσινης Μετάβασης στη 
Μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επιστρέφει η γιορτή 
µπανάνας Άρβης 
στις 12-14 Αυγούστου 

Μετά από δυο χρόνια απουσίας 
λόγω πανδηµίας η 4η Γιορτή 
Μπανάνας επιστρέφει από 12 έως 
14 Αυγούστου στην Άρβη 
Ηρακλείου. Σκοπός της εκδήλωσης 
είναι η ανάδειξη της αρβίτικης 
µπανάνας, η γνωριµία της µε το ευρύ 
κοινό και η ενίσχυση της τοπικής 
οικονοµίας. Στο πρόγραµµα της 
εκδήλωσης περιλαµβάνεται 
παραδοσιακή µουσική, λαϊκή βραδιά, 
θεατρικά δρώµενα, έκθεση 
φωτογραφίας κ.α. ενώ κατά τη 
διάρκεια της γιορτής θα 
προσφερθούν δωρεάν µπανάνες, 
κοκτέιλ και γλυκά φτιαγµένα από τις 
γυναίκες του χωριού µε βάση την 
µπανάνα. Όσοι επαγγελµατίες 
ενδιαφέρονται για την εξασφάλιση 
χώρου στη γιορτή µπορούν έως τις 
15 Ιουλίου να επικοινωνήσουν µε τη 
σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook 
ή στο τηλέφωνο 6983696714.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλο-
νουµπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή 
Φθιώτιδα.Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, περι-
οχή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνά-
δες Ασσαφ 5-6 µηνών από µάνες υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6932/303943. 

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από 20 
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γί-
δια µε δικαιώµατα.Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµε-
ντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά 
τους ποσού 50000 ευρώ.Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική 
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ 
καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από 20 
έως 40 κιλά ζώου βάρους.Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακον γαλακτο-
παραγωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρ-
νάδες και 10 κριάρια, περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται 200 αρµεγόµενα πρόβα-
τα γερµανικά µε Λακον , περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6944/050976,6937/510240.

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµα-
σκού.Τηλ.6974/638271.

Πωλούνται 15 κατσικάδες γνήσιες αγγλονού-
µπια ηλικίας 5 µηνών. Τιµή 300 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email 
: Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 120 πρόβατα και 8 κριάρια πε-
ριοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκαστο.
Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται 370 γίδια στην περιοχή Θήβας.
Tηλ. 6974/170043.

Πωλούνται 10 µοσχάρια Λιµουζίν 
350 κιλά και άνω το καθένα, 14 µηνών.
Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται 100 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µε τα δικαιώµατά τους ποσού 50.000 ευρώ.
Τηλ.6944/462220.

Πωλείται χαρτοδεκτική πρέσα Welger 61 
και χαρτοκοπτικό πολύδισκο ιταλικό πλάτος 
κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. 
Τηλ. 6974426911

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται δικαιώµατα για αγορά χωραφιών, 
βοσκότοπων και ζώων, προβάτων, αγελάδων 
κλπ. Τηλ.6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργη-
τικής περιόδου 2022. Τηλ.6932372270.

Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθά-
ρι για ζωοτροφή γύρω στα 500 κιλά.
Τηλ.6955/361856.

Πωλείται σιτάρι για ζωοτροφή γύρω στα 400 
κιλά.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά δέ-
µατα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας ΥΛΙΚΗ 
καθαρισµένος Α ποιότητας Τηλ.6972/271604.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες απο το χωράφι.Τηλ. 6947/509187.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

Πωλείται σανός βρώµης προς 0,20 λεπτά 
το κιλό συν ΦΠΑ και τριφύλλι προς 0,20 
λεπτά το κιλό συν ΦΠΑ, περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411.

Πωλούνται 300 µικρές µπάλες τριφυλλιού, 
περιοχή Φθιώτιδα.Τηλ.6976/226113.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται κριθάρι και τριφύλλι σε µικρές 
µπάλες καινούριας εσοδείας, περιοχή Λάρι-
σας(από κτηνοτρόφο).Τηλ.6978/023728.

Ζητούνται για αγορά 10 κυψέλες και δικαιώ-
µατα.Τηλ.6985/858698.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φά-
τσα επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον 
κόµβο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρι-
σας. Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ.
Τηλ.6977/277554.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτικό 
δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού Ηµα-
θίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6972/622233 και 6972/648989.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 
580 τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και 5 
στρέµµατα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πα-
νοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνι-
κού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα 
από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τιµή συζητήσι-
µη.Τηλ.6937/314086.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγο-
ρά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικία-
ση µε 5ετή ή 10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων 
µε καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Zητείται σύµβουλος ακίνητης περιουσίας 
από κτηµατοµεσιτική εταιρεία ως συνεργά-
της σε υποκαταστήµατα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.6983/717473.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοα-
καρνανίας. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη πε-
ριοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από 
γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτι-
κών και φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευ-
ρώ το στρέµµα.Τηλ.6974/426911

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πό-
λεως µε απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη 
περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. 
Τηλ.6949/474535.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης.Τιµή 500 ευρώ. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης,800 µέτρα από την Εγνατία 
Οδό.Τηλ.6949/474535. 

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 400 
στρεµµάτων, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανία.
Τηλ.6906/432076.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση 
αδειοδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 
760τµ, σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, 
περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. 
∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό 
υπέδαφος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για 
φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλευση. Τι-
µή αναλόγως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περι-
φραγµένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων 
-Λούτσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 2 εκτάσεις 100 στρεµµάτων σε 
καλή τιµή καλλιεργήσιµα σε άριστη τοποθεσία 
στο δήµο Μεσολογγίου.Τηλ.6985/858698.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 1850 τµ, 
στο 21ο χλµ Λεωφόρου Λαυρίου, εκτός σχε-
δίου, εντός ζώνης.Τηλ.6978/903760.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα για καλλιεργήσιµα χω-
ράφια. Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγά-
λης έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων) 
.Τηλ.6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το 
σασί Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώ-
ων, προβάτων και κατσικιών µήκους 3 µέ-
τρων, τεµάχια 14, περιοχή Θεσσαλονίκης 
.Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται ταίστρες για τριφύλλι, άχυρο και 
καρπό, τεµάχια 13, περιοχή Θεσσαλονίκης 
.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται τροχοφόρο βυτίο 3,5 τόνων για 
µεταφορά νερού, περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κοπής 
5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6974/567958. 

Πωλείται τρακέρ FIAT 1300 DT µε 
1300 ώρες εργασίας, περιοχή Φαρσά-
λων, τιµή 8.300 ευρώ. Κος Αλέξανδρος.
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρπών 
µε µοτέρ. Τιµή 700 ευρώ, περιοχή Φθιώτι-
δας.Τηλ.6983/738450.  

Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κα-
τάσταση, περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.  

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τιµή 1000 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2200 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται φρέζα µε 3 σειρές.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίπ-
πων,Perkis κινητήρας,επισκευασµένο κουβού-
κλιο εργοστασιακό.Τηλ.2310/711320.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 1000αρι 
και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρο-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα. 
Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τι-
µή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή 
και διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κω-
δικούς. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-
µή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325. 

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους 
και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλείται πρέσα χoρτοδεσίας Bamford για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά 
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφι-
κές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email 
επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz 
Agrolux F80, 88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες 
χρήσης και όλα τα παρελκόµενα, βυτίο, φρέ-
ζα, τουρµπίνα, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκα-
ράζ.Τηλ.6937/668219.

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλ-
βανιζέ για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 
64 µέτρων, 196 θέσεων σχεδόν καινού-
ριες στο Ευπάλιο Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.
Τηλ.6932364640 2108137514.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 
6973/697961.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κα-
τάσταση.Tηλ.6978/554824.

Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λει-
τουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότη-
τας 3,5 τόνων την ώρα, περιοχή Αγρινίου.
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 πλήρες µε inox τσι-
γκέλια, περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε δί-
σκο 51 εκατοστών.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επι-
σκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κο-
χλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ 
Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµι-
κού.Τηλ.6978/308061

Πωλείται αρµεκτήριο Alpha Delaval 24/24 
και σπαρτική Βαµβακιού (Μatermacc 4 σει-
ρών).Τηλ.6932/359820.

Πωλείται φυτευτική µηχανη ιταλική Flosysτem 
µάρκας ΑΤΜΑ.Τηλ. 6907/607620.

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

Πωλείται καλλιεργητής για τρακτέρ µέχρι 
35 ίππους, αχρησιµοποίητος, περιοχή Νεµέ-
ας.Τηλ.6977/394031.

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και φρέζα δενδροκοµική συρόµενη.
Τηλ. 6979/163866.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άρο-
τρο 3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµα-
τική µηχανή Pneumasem,σκαλιστήρι 5σει-
ρο Gaspardo, σφυρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 
6977/830247.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στη διεθνή προβολή της Ελλάδας και 
την ανάπτυξη του οικοτουρισµού συµ-
βάλλουν οι γεωλογικής ιστορίας θη-
σαυροί που απαρτίζουν σήµερα τα 7 
Γεωπάρκα του Ελληνικού ∆ικτύου που 
συµπεριλαµβάνονται στα Παγκόσµια 
Γεωπάρκα της UNESCO.

Σηµειωτέον, ο γεωλογικός τουρι-
σµός θεωρείται από τους ειδικούς ως 
µια από τις τρεις ανερχόµενες παγκο-
σµίως τουριστικές τάσεις, πιο ψηλά κι 
από τον παραδοσιακό τουρισµό της 
απλής αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο Οργανισµός Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Κλιµατικής Αλλαγής χρηµα-
τοδοτεί µε 120.000 ευρώ κάθε ένα α-
πό τα επτά Γεωπάρκα του Ελληνικού 
∆ικτύου ήτοι: Ψηλορείτη, Σητείας, Βί-
κου-Αώου, Λέσβου, Γρεβενών Κοζά-
νης, Χελµού-Βουραικού και Κεφαλλο-
νιάς-Αίνου. Μάλιστα το επόµενο διά-
στηµα θα γίνει προετοιµασία φακέ-
λου για τον καθορισµό σχεδίου δρά-
σης µε σκοπό την ένταξη της περιο-
χής Μετεώρων και Πύλης στο Παγκό-
σµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, 
µε τον υφυπουργό ΥΠΕΝ Γ. Αµυρά να 
προχωρά στην υπογραφή προγραµ-
µατικής σύµβασης µε τον Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό.

Οι προγραµµατικές συµβάσεις χρη-

µατοδότησης υπεγράφησαν κατά την 
έναρξη του 3oυ Συνεδρίου των Παγκό-
σµιων Γεωπάρκων UNESCO της Ελλά-
δας και της Κύπρου, που πραγµατο-
ποιήθηκε προ ηµερών στα Γιάννενα, 
παρουσία του υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αµυ-
ρά, µεταξύ των εκπροσώπων των γε-
ωπάρκων και του Γενικού ∆ιευθυντή 
του ΟΦΥΠΕΚΑ, Γιάννη Μητσόπουλου.

Για πρώτη φορά το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, µε όχηµα τον ΟΦΥΠΕ-
ΚΑ, αναλαµβάνει την προστασία και 

την οικονοµική υποστήριξη των επτά 
αναγνωρισµένων Παγκόσµιων Γεω-
πάρκων UNESCO και η χρηµατοδότη-
ση αφορά την κατασκευή και εγκατά-
σταση ενηµερωτικών πινακίδων, τη 
δηµιουργία θέσεων θέας, την αποκα-
τάσταση και καθαρισµό των µονοπα-
τιών εντός των Γεωπάρκων, την εγκα-
τάσταση έξυπνων συστηµάτων πλη-
ροφορικής και διαδραστικών εφαρ-
µογών στα Κέντρα Ενηµέρωσης των 
Γεωπάρκων καθώς και τη δηµιουρ-
γία εκθέσεων.

120.000 ευρώ
Τα 7 ελληνικά Γεωπάρκα 
χρηµατοδοτούνται έκαστο 

µε 120.000 ευρώ

Έτοιµο το αρδευτικό στο 
«Κόρης Γεφύρι» το 2023
Εντός του 2023 θα παραδοθεί το 
αρδευτικό στο Φράγµα «Κόρης 
Γεφύρι», στη Χίο, οι εργασίες του 
οποίου ξαναρχίζουν. Συγκεκριµένα, 
στα µέσα Μαΐου υπεγράφη 
από το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων η αναγκαία 
χρηµατοδότηση για την 
ολοκλήρωση του έργου και 
ακολούθως δόθηκε η εντολή 
από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στον εργολάβο, 
για την άµεση επανεκκίνηση του.

H Κυρά του ∆ράκου,
πυρήνας προβληµατικής
Μια συγκινητική βραδιά έζησαν όσοι 
παρευρέθηκαν στην παρουσίαση 
του βιβλίου «Η κυρά του ∆ράκου» 
της Άννας Στεργίου, αγροτικής 
και κοινοβουλευτικής συντάκτριας. 
Το βιβλίο παρότι αναφέρεται σε µία 
ερωτική ιστορία, αναλύει διεξοδικά 
την κοινωνία της Κρήτης, δίνει 
περιγραφές και για τον αγροτικό 
χώρο, ενώ αποτελεί καθρέπτη 
για τους…δράκους της κοινωνίας 
και της διαρκούς διαπάλης της 
προόδου και της συντήρησης. 

Σε διαβούλευση το Farm
to Fork έως 21 Ιουλίου
Η Κοµισιόν δηµοσίευσε την 
αξιολόγηση της δράσης της ΕΕ για 
την ενίσχυση των υγειονοµικών 
και περιβαλλοντικών προτύπων 
των εισαγόµενων γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων, 
προσδιορίζοντας τοµές που 
απαιτούν περαιτέρω δράση, µέσω 
της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτηµα στο πιάτο». Η έκθεση, 
που είναι σε διαβούλευση έως 31 
Ιουλίου, θα τεθεί στο Συµβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας 13 Ιουνίου.

Με βραβεία τα κλικ σε
ανθισµένες ροδακινιές
Μετά από δύο χρόνια απουσίας 
λόγω κορωνοϊού, φέτος ο 
ανθισµένος ροζ κάµπος της 
Βέροιας είχε την τιµητική του στον 
φωτογραφικό διαγωνισµό που 
διοργανώθηκε από τον Τουριστικό 
Όµιλο Βέροιας σε συνεργασία µε 
την Ένωση Καλλιτεχνών 
Φωτογράφων Κεντροδυτικής 
Μακεδονίας. Το 1ο Βραβείο πήρε η 
Ε.Λαχανά, το 2ο η Ν.Σεβαστίδου 
και το 3ο ο Μ. Γαµπιεράκης, ενώ 
πολυάριθµες ήταν και οι διακρίσεις.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Αµυράς υπέγραψε προγραµµατική σύµβαση για την προετοιµασία του 
φακέλου ένταξης της περιοχής Μετεώρων και Πύλης στο Παγκόσµιο ∆ίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τα Μετέωρα στο δρόμο 
για γεωπάρκο Unesco
Να μπουν τα Μετέωρα στο Ελληνικό Δίκτυο Γεωπάρκων και στον 
κατάλογο της Unesco επιδιώκουν ΥΠΕΝ και Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956. 

Πωλείται πνευµατική µηχανή 4 σειρών µε δί-
σκους βαµβακιού,ηλιόσπορου και καλαµποκιού 
µάρκας monocent. Έτος κατασκευής 2000. 
Τηλ.6972/872921. 

Πωλείται σποροδιαλογέας(3ωρη το διπλό) 
Pepcos K531 αδούλευτο.Τηλ.6937/313613.

Πωλείται αλεστική µηχανή Deutz Fahr 1600, 
Τιµή 10.000 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα 
φορτηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, 
περιοχή Κιλκίς.Τηλ.6973/492214.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 178, τιµή 
6.500 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται άροτρο τρίυνο,τιµή 3.000 ευρώ.Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται τουρµπίνα Μ103 Clayson, τιµή 
3.000 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται δισκοσβάρνα τύπου Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο ψιλοστάβαρο 12αρι,Τιµή 
300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE 
πλάτος κοπής 2.80 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 
6937/313613.

Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκάλα 
που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,περιοχή 
Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter για χρήση 
µε λάστιχα, νοµός Πιερίας.Τηλ.6943/877756.

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 µέτρα 
πλάτος επί 2 µέτρα πλάτος, 5 τόνοι, διπλά λά-
στιχα.Τηλ.6975/107709.

Πωλείται σκαλιστήρι µε λιπασµατοδιανοµέα 
για ηλιόσπορο, βαµβάκι, καλαµπόκι, περιοχή 
Σερρών.Τηλ.6937/253885.

Πωλείται φρέζα Κωνσταντινίδη µε πλάτος 
2,10µ.Τηλ.6972/687368.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων, αλέτρι 
4υνο Γκλαβάν, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα,ρί-
περ και ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310715037.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκ-
κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133. 

Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620 
Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519. 
Τηλ.2310/711133. 

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 
6945/434127.

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-
λέφωνο Tηλ. 6976/141565.

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Θερινά γκάζια 
στο Μπακού 
Ξεκινάνε τα καλοκαιρινά γκραν πρι F1

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρεµιέρα στα γκραν πρι του κα-
λοκαιριού, κάνει η Formula 1 το 
τριήµερο 10-12 Ιουνίου στο σιρ-
κουί πόλης του Μπακού (Αζερµπα-
ϊτζάν). Ο οδηγός της Red Bull και 
περσινός πρωταθλητής, Μαξ Φερ-
στάπεν θα επιδιώξει να αυξήσει τη 
διαφορά του στο πρωτάθληµα ο-
δηγών, καθώς είναι µόλις 9 βαθ-
µούς µπροστά από τον Σαρλ Λε-
κλέρ και 15 µπροστά από τον Πέ-
ρεζ. Ο Μεξικανός είναι σε τροµερή 
φόρµα µετά τη νίκη του στο Μο-
νακό και την ανανέωση του συµ-
βολαίου του και δεν αποκλείεται 
να είναι στο παιχνίδι της νίκης.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, συνεχίζο-
νται τα µατς του Nations League, 
µε το αντιπροσωπευτικό µας συ-
γκρότηµα που θέλει να εξασφα-
λίσει την πρώτη θέση στον όµιλό 
του να αντιµετωπίζει την Κυριακή 
12 Ιουνίου το Κόσοβο εκτός έδρας. 

Νωρίτερα, την Παρασκευή στα 
πλαίσια της διοργάνωσης η πρω-
ταθλήτρια κόσµου Γαλλία θα α-
ντιµετωπίσει την Αυστρία εκτός έ-
δρας, ενώ το ντέρµπι ∆ανία-Κρο-
ατία δεσπόζει στο καλεντάρι. Οι 
«τρικολόρ» θα βρουν µετά µπρο-
στά τους την Κροατία τη ∆ευτέρα 
13 Ιουνίου, σε ένα µατς που σί-
γουρα θα ξυπνήσει µνήµες από 
τον περασµένο τελικό του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου.  

Ο Κίλιαν Μπαπέ είναι ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής 
στον κόσµο, σύµφωνα µε την ελβετική ερευνητική 
οµάδα CIES Football Observatory, ακολουθούµενος 
από τον Βινίσιους Τζ. της Ρεάλ Μαδρίτης και τον 
νεοαποκτηθέντα από τη Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ 
Χάαλαντ. Ο Γάλλος παγκόσµιος πρωταθλητής, έχει 
εκτιµώµενη µεταγραφική αξία 205,6 εκατ. ευρώ.

Ακριβότερος παίχτης
ο Κίλιαν Μπαπέ   

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Αζερµπαϊτζάν) 

Ελεύθερα δοκιµαστικά 13.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Μολδαβία – Λετονία 19.00 Novasports 1HD

Αλβανία – Ισραήλ 21.45 Novasports 3HD

∆ανία – Κροατία 21.45 Novasports 2HD

Αυστρία – Γαλλία 21.45 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ Finals)

Σέλτικς – Ουόριορς 04.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Αζερµπαϊτζάν)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ουαλία – Βέλγιο 21.45 Novasports 4HD

Ολλανδία – Πολωνία 21.45 Novasports 3HD

Ουγγαρία – Γερµανία 21.45 Novasports 2HD

Αγγλία – Ιταλία 21.45 Novasports 1HD

Formula 1 (Αζερµπαϊτζάν) 

Ελεύθερα δοκιµαστικά 13.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Μολδαβία – Λετονία 19.00 Novasports 1HD

Αλβανία – Ισραήλ 21.45 Novasports 3HD

∆ανία – Κροατία 21.45 Novasports 2HD

Αυστρία – Γαλλία 21.45 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ Finals)

Σέλτικς – Ουόριορς 04.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Αζερµπαϊτζάν)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ουαλία – Βέλγιο 21.45 Novasports 4HD

Ολλανδία – Πολωνία 21.45 Novasports 3HD

Ουγγαρία – Γερµανία 21.45 Novasports 2HD

Αγγλία – Ιταλία 21.45 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 10 Ιουνίου

Σάββατο 11 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ζηµιογόνες
οι περισσότερες  
εκμεταλλεύσεις 
λέει η Κομισιόν 

Αγρανάπαυση   
και για τους μικρούς
με τις διορθώσεις 
για τη νέα ΚΑΠ

Οι πρόωρες   
εκλογές φέρνουν 
νωρίτερα και τις  
άμεσες πληρωμές

Η µάχη του δαχτυλιδιού
Οι τελικοί του NBA συνεχίζονται µε 
τους Σέλτικς και τους Γουόριορς να 
µάχονται για το δαχτυλίδι του 
πρωταθλητή. Μετά τα πρώτα δύο 
παιχνίδια το «σκορ» είναι στο 1-1, 
ενώ το τρίτο παιχνίδι διεξήχθη τα 
ξηµερώµατα της περασµένης 
Πέµπτης. Το Game 4 της σειράς 
είναι προγραµµατισµένο για την 
Κυριακή 11 Ιουνίου. Τα επόµενα 
παιχνίδια θα διεξαχθούν κατά 
σειρά στις 14, 17 και 20 του µήνα. 

Αλλάζει το Τσάµπιονς Λιγκ
Το Τσάµπιονς Λιγκ επηρεάζεται 
και αυτό από το γεγονός ότι το 
Μουντιάλ θα διεξαχθεί το 
χειµώνα. Αυτό σηµαίνει πως 
η φάση των οµίλων θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις αρχές 
Νοεµβρίου. Έτσι, σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση της UEFA, 
τα παιχνίδια για τους οµίλους θα 
αρχίσουν στις 6 Σεπτεµβρίου και 
θα ολοκληρωθούν 2 Νοεµβρίου.

Βερνάρδος για ΑΕΛ
Στη µεταγραφική λίστα της ΠΑΕ 
ΑΕΛ βρίσκεται ο Θοδωρής 
Βερνάρδος. Πρόκειται για έναν 
ποδοσφαιριστή, ο οποίος µπορεί 
να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις 
στην επίθεση. Οι «βυσσινί» 
εξετάζουν κάποιες περιπτώσεις 
και µέσα σε αυτές είναι και του 
25χρονου, Θεόδωρου Βερνάρδου, 
που τη σεζόν 2021-2022 βρέθηκε 
στον Ολυµπιακό Βόλου, µε τον 
οποίο είχε 32 συµµετοχές, 
πέντε γκολ και µία ασίστ στο 
πρωτάθληµα της Superleague 2. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Στο φουλ βρίσκεται η συγκομιδή υπαί-
θριου καρπουζιού το πρώτο δεκαήμε-
ρο του Ιουνίου, με την παραγωγή να 
είναι περίπου 10 μέρες οψιμότερη α-
πό άλλες χρονιές λόγω των χαμηλών 
θερμοκρασιών κατά τα κρίσιμα στάδια 
ανάπτυξης (Μάρτιος, Απρίλιος) των φυ-
τεύσεων του Φλεβάρη. 

Οι τιμές παραγωγού έχουν υποχω-
ρήσει μερικά λεπτά τις τελευταίες μέ-
ρες, λόγω μεγιστοποίησης του ρυθμού 
συγκομιδής και της ανάγκης των πα-

ραγωγών να διατεθεί όλο το προϊόν. 
Όπως εξηγεί παραγωγός από την Α-

μαλιάδα, οι τιμές κυμαίνονται αυτές τις 
μέρες μεταξύ 30 και 40 λεπτών το κιλό 
αναλόγως την ποικιλία, με τη ζήτηση να 
είναι αναμενόμενα υψηλή λόγω των υ-
ψηλών για την εποχή θερμοκρασιών. 
Τα καρπούζια που συγκομίζονται αυτό 
το διάστημα πάνε κατά πλειοψηφία στο 
εξωτερικό, όπου χώρες όπως Ιταλία, Πο-
λωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία έχουν 
αρχίσει να ζητούν μεγάλες ποσότητες. 

Έως 40 λεπτά το υπαίθριο καρπούζι
 Αυξημένες κατά 5 με 10 λεπτά οι τιμές παραγωγού σε σχέση με πέρυσι  

 Υψηλή η ζήτηση από το εξωτερικό, λόγω ζέστης, για το ελληνικό προϊόν
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Γ
ια άλλη μια φορά στην ελληνική α-
γορά σκληρού σίτου μας τα χαλάει ο 
καιρός στο παρά πέντε, με τους πα-
ραγωγούς και τους εμπόρους να πε-

ριμένουν να δουν πως θα εξελιχθεί το επόμενο 
διάστημα. Μ’ αυτές τις συνθήκες και με άγνω-
στη την τιμή αγοράς σκληρού από τους παρα-
γωγούς είναι δύσκολο για τους εμπόρους / ε-
ξαγωγείς να ανταποκριθούν στις ζητήσεις της 
Ιταλίας. Yπάρχουν ζητήσεις από την Ιταλία για 
εξαγωγή της νέας σοδειάς στα επίπεδα των 525 
ευρώ o τόνος FOB, αν και οι πωλητές προς το πα-
ρόν διστάζουν να πουλήσουν, καθώς δεν γνω-
ρίζουν πόσο θα αγοραστούν τα σιτάρια φέτος.

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος προσπα-
θούμε να αυξήσουμε το πριμ επί του χρηματι-
στηρίου μια που οι τιμές Δεκεμβρίου ‘22 έχα-
σαν αρκετά σεντς από τα υψηλά τους. Οι εμπο-
ρικοί οίκοι θεωρούν τις τιμές μας πολύ ακριβές 
αν και κατανοούν πως δικαιούνται ένα πριμ σε 
σχέση με τις υπόλοιπες σοδειές λόγω της γρή-
γορης φόρτωσης τον Οκτώβριο όταν η άμεση 
διαθεσιμότητα θα είναι δύσκολη. Οι περισσότε-
ροι εμπορικοί οίκοι είναι διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν για τη νέα σοδειά περί τα 134 σεντς.

  Η ευρωπαϊκή παραγωγή ροδάκινου α-
ναμένεται να επανέλθει από τα χαμηλά του 
2021, ωστόσο θα παραμείνει κάτω από τον 
μέσο όρο της πενταετίας. Αναλυτικότερα, η 
ισπανική παραγωγή δεν θα ξεπεράσει τους 
845.000 τόνους (-53,8%), η Γαλλία αναμένει 
παραγωγή 197.000 τόνων (+20,1%), στην Ι-
ταλία η παραγωγή θα επιστρέψει στους 1,08 
εκατ. τόνους (+43%), ενώ η χώρα μας θα ξε-
περάσει τους 700.000 τόνους (+70%).

Στα 525 ευρώ 
η εξαγωγή για 
σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

12/05

569,32

19/05

583,64

26/05

580,36

02/06 08/06

558,78557,55

Κρήτη 
Τα θερμοκήπια στην  

Κρήτη καταγράφουν μείωση 
αποδόσεων λόγω καιρικών 

φαινομένων

Σκυτάλη
Με μέση τιμή άνω  

των 70 λεπτών έφυγε  
το θερμοκηπιακό καρπούζι 

μέσα στο Μάιο

Μάιος
Από τέλη Απριλίου μέχρι  
τα μέσα Μαΐου διατίθεται  

στην αγορά το θερμοκηπιακό 
καρπούζι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

547

430

387

3,39

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

547

430

387

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

550

426

379

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

560

438

383

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

570

418

375

3,41

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

570

410

365

3,37

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

05/05 12/05 19/05

151,98 144,34 143,47
1,24 1,19

362 367
412

26/05

370
340

02/06 08/06

345

1,20

Τιμή παραγωγού 
καρπούζι 
(ευρώ το κιλό)

Ιούνιος 2021 0,25 - 0,30 

Ιούνιος 2022 0,30 - 0,40
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Προς αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά στο βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ

Σε µια περίοδο συσσώρευσης 
φαίνεται ότι εισέρχεται η διεθνής 
αγορά βάµβακος, αναζητώντας νέα 
κατεύθυνση από τα θεµελιώδη. 

Χωρίς µεταβολή έκλεισε την 
εβδοµάδα η αγορά σκληρού 
σίτου στη Φότζια, που διατηρείται 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Υποχωρεί η αγορά καλαµποκιού 
της Ευρώπης, µε τα συµβόλαια 
νέας σοδειάς να διαµορφώνουν 
τα 333 ευρώ ο τόνος. 

Ανακάµπτει µε 5 ευρώ ο τόνος 
η τιµή του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά, µε ηµεροµηνία 
παράδοσης Ιούλιο. 

Στα 3,37 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
κολλάει σε ένα στενό εύρος.  
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιαρροές από τη βιοµηχανία ζυµα-
ρικών στην ιταλική αγορά κάνουν 
λόγο για τιµές εκκίνησης στο σκλη-
ρό σιτάρι της νέας χρονιάς στα 530 
µε 560 ευρώ ο τόνος, από τα 570 
ευρώ που διατήρησε την περασµέ-
νη εβδοµάδα η Φότζια, µε τις ορ-
γανώσεις Ιταλών αγροτών να βγαί-
νουν στην αντεπίθεση, διεκδικώ-
ντας τα 600 ευρώ. 

Είναι µια κατάσταση που δείχνει 
πόσο ευάλωτη παραµένει η αγορά 
σκληρού σίτου ακόµα και µε τα α-
λωνίσµατα να βρίσκονται προ των 
πυλών. Στην εγχώρια αγορά, ήδη 
κλείνονται µεµονωµένες συµφω-
νίες στα 50 λεπτά το κιλό, για την 
πρώτη ποιότητα σκληρού σίτου, 
µαζί µε το πριµ των +3 λεπτών για 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ δεν 
αποκλείεται οι βροχές των τελευ-
ταίων ηµερών να δώσουν µια νέα 
ώθηση στην αγορά, ειδικά για την 

α’ κατηγορία σκληρού σίτου.
Πίσω στην Ιταλία, η χώρα ανα-

µένει µια σοδειά της τάξης των 4 
εκατ. τόνων, ωστόσο δεν αποκλεί-
εται να υπάρξει απόκλιση από το 
ποσό αυτό, αφού πλέον υπάρχουν 
αναφορές από διάφορα παραγω-
γικά κέντρα που κάνουν λόγο για 
µειωµένες αποδόσεις της τάξης 
του 10 µε 30% λόγω της ξηρασίας 
που έπληξε τη χώρα τις προηγού-
µενες εβδοµάδες.

Στον Καναδά, εκφράζονται κά-
ποιες ανησυχίες για τα επίπεδα υ-
γρασίας στη νότια Αλµπέρτα, ενώ 
οι αναλυτές της εκεί αγοράς εκτι-
µούν πως ακόµα και αν πιαστεί ο 
στόχος των 5,5 εκατ. τόνων παρα-
γωγής για το 2022 τα περιθώρια 
θα είναι ιδιαίτερα στενά. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι τιµές για τα λιγοστά 
αποθέµατα έχουν υπερβεί τα 600 
δολάρια ο τόνος (spot), δηλαδή 
558 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται 
τα µεταφορικά. Με άλλα λόγια και 
στον Καναδά αναµένουν τα δικά 

τους αλώνια µε µικρές αποκλίσεις 
από τα σηµερινά επίπεδα της αγο-
ράς τους, µε τα ακριβά µεταφορικά 
να καθιστούν λιγότερο ανταγωνι-
στικά τα στάρια της χώρας.

Ήδη πάντως υπάρχουν αγορα-
στές, µε το Μαρόκο και άλλες χώ-
ρες της Βόρειας Αφρικής, που περι-
µένουν σηµαντική -πάνω από 70%- 
µείωση της παραγωγής, ήδη έχουν 
εκφράσει ενδιαφέρον για µεγάλες 
αγορές από τον Καναδά µόλις συλ-
λεχθεί η νέα σοδειά. Στη Γαλλία τώ-
ρα, η υποχώρηση της τιµής αποδί-
δεται κυρίως στις πιέσεις που δέχε-
ται το χρηµατιστήριο αγροτικών ε-
µπορευµάτων µε αφορµή την βου-
τιά στην τιµή του µαλακού σίτου.

Αλώνια µε 60 λεπτά λογαριάζουν οι Ιταλοί αγρότες
 Διαρροές από την ιταλική βιοµηχανία για 560 ευρώ στα αλώνια, όταν οι παραγωγοί ζητούν 600
 Δεν αποκλείεται οι βροχές των τελευταίων ηµερών να δώσουν νέα ώθηση στην αγορά σκληρού

Υπάρχουν ζητήσεις από την 
Ιταλία για εξαγωγή της νέας 
σοδειάς ελληνικού σκληρού 
σίτου στα 525 ευρώ ο τόνος 
FOB, εντούτοις οι πωλητές 
διστάζουν να πουλήσουν µια 
που δεν γνωρίζουν πόσο θα 
αγοραστούν τα σιτάρια φέτος. 
Προέκυψαν και οι βροχές, οι 
οποίες θα έχουν αντίκτυπο 
στην ποιότητα, µένει να δούµε 
αν θα επηρεάσουν σηµαντικά 
και την ποσότητα. Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τιµές της Φότζια 
δεν µεταβλήθηκαν και η 
αγορά της Ιταλίας βρίσκεται 
εν αναµονή. Συγκεκριµένα, 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% τιµή αποθήκης εµπόρου 
στα 565-570 ευρώ ο τόνος 
και για τη δεύτερη ποιότητα 
µε υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 
11,5% στα 555-560 ευρώ 
ο τόνος. Στη Γαλλία αρχικά 
οι αντίξοες καιρικές συνθήκες 
ανέβασαν τις τιµές στα 515 
ευρώ ο τόνος, για να 
διορθώσουν τις επόµενες 
µέρες προς τα 500 ευρώ.  

ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΦΟΤΖΙΑ 
ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

Το βαµβάκι ψάχνει να βρει κατεύθυνση, αλλά για 
την ώρα δεν έχουν προκύψει ειδήσεις που θα µας 
δείξουν προς τα που οδεύει. Φαίνεται πως η 
διόρθωση τις προηγούµενες εβδοµάδες λογικά 
τερµάτισε µαζί µε τους φόβους για κατάρρευση της 
αγοράς.  Αναφορικά µε τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘22 τα 
120 σεντς ανά λίµπρα κατακτούνται ξανά, εντούτοις 
αναλυτέςτης αγοράς πιστεύουν πως µε τα σηµερινά 
δεδοµένα δύσκολα θα ξαναδούµε τα πρόσφατα 
υψηλά. Θα πρέπει πάντως να τεθεί υπόψην πως 
υποβόσκει κάποια στιγµή αναθεώρηση της 
παγκόσµιας κατανάλωσης προς τα κάτω.

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘22 φυσικά και απέχουν από τα 
πρόσφατα υψηλά τους και οι εκκοκκιστές προσπαθούν 
να ανεβάσουν όσο γίνεται το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου µε επιχείρηµα ότι η σοδειά µας είναι 
η πρώτη που γίνεται άµεσα διαθέσιµη στην παγκόσµια 
αγορά. Φυσικά και είµαστε ιδανικοί για να «καλύψουµε 
τρύπες», δεδοµένου ότι οι µεγάλες παραγωγές θα 
µπορούν να φορτωθούν αργότερα από τη δική µας. 
Ένα άλλο θετικό είναι πως η πιθανή αναθεώρηση της 
παγκόσµιας κατανάλωσης χαµηλότερα, όταν αυτή έρθει, 
µπορεί να µην µας επηρεάσει καθώς θα έχει πουληθεί/
φορτωθεί το µεγαλύτερο µέρος της σοδειάς µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στην εγχώρια αγορά κλείνονται 
ήδη συµφωνίες στα 50 λεπτά.

10-30% 
Στην Ιταλία υπάρχουν 

αναφορές για µειωµένες 

αποδόσεις 10 µε 30% 

λόγω της ξηρασίας 

Συνεδρίαση 07/06/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘22  136,95 -0,79

Δεκεμβριος ‘22 119,88 +0,08
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Έχασε 11 λεπτά 
σε τρεις εβδομάδες 

Προπωλημένο 
το 20% της 
εγχώριας σοδειάς 

 Σήµα πωλήσε-
ων έχει πέσει 

στο διεθνές χρηµατιστήριο βάµβα-
κος, σε µια εξέλιξη που θα µπο-
ρούσε να πιέσει περαιτέρω την τι-
µή του προϊόντος, το οποίο βρί-
σκεται ήδη στα µείον 18 σεντς α-
νά λίµπρα από τα υψηλά τριµή-
νου και στα µείον 14 σεντς από 
την αµέσως επόµενη κορυφή που 
σχηµάτισαν τα συµβόλαια Ιουλί-
ου πριν από τέσσερις εβδοµάδες.

Πιο ήπια ήταν η πτώση στην 
περίπτωση των συµβολαίων ∆ε-
κεµβρίου 2022, τα οποία λει-
τουργούν ως αναφορά για τις τι-
µές που διαµορφώνει η ελληνι-
κή αγορά στις προπωλήσεις σύ-
σπορου βάµβακος, όπου από τα 
99,5 ευρώ το κιλό που ανακοί-
νωσαν τα εκκοκκιστήρια στα µέ-
σα Μαΐου, την περασµένη εβδο-
µάδα οι προσφορές έπεσαν στα 
88,40 λεπτά το κιλό.

Η ψαλίδα ανάµεσα στην παλιά 
σοδειά (Ιούλιος 2022) και τη νέα 
(∆εκέµβριος 2022) έχει κλείσει, 

µε τον µεν Ιούλιο να βρίσκεται 
στη ζώνη των 137,50 σεντς α-
νά λίµπρα και τον ∆εκέµβριο τα 
120 σεντς. Οι αναλυτές της αγο-
ράς, εκτιµούν ότι η τιµή της νέ-
ας σοδειάς δείχνει να εισέρχεται 
σε µια περίοδο συσσώρευσης, µε 
τη µεταβλητότητα να εκφράζεται 
για τεχνικούς λόγους στα συµ-
βόλαια που λήγουν τον επόµε-
νο µήνα. Για τον ∆εκέµβριο λοι-
πόν, που απασχολεί και περισ-
σότερο, η τιµή βρίσκεται 10% κά-
τω από τα υψηλά της και φαίνε-
ται ότι θα αργήσει να τα ξαναδο-
κιµάσει, αφού αφενός η αγορά 
έχει πλέον τιµολογήσει τις έως 
τώρα αναποδιές που παρουσιά-
στηκαν στη ζώνη καλλιέργειας 
βάµβακος των ΗΠΑ, αφετέρου, 
ήδη οι βροχοπτώσεις φαίνεται 
ότι έχουν βελτιώσει αισθητά τα 
δεδοµένα για τους παραγωγούς. 
Συνεπώς, ο επόµενος κύκλος κι-
νητικότητας θα ανοίξει µετά το 
ξαναµοίρασµα της τράπουλας 
των θεµελιωδών. 

Αρκετοί παραγωγοί πρόλαβαν να κλεί-
σουν ποσότητες στα πρόσφατα υψηλά, 
µε τις πληροφορίες να αναφέρουν πως 
έχουν προπωληθεί περίπου 60.000 τόνοι 
από µια εκτίµηση παραγωγής 300.000 τό-
νων. Ο αριθµός αυτός αναλογεί στο 20% 
της εγχώριας παραγωγής για το 2022. Βέ-
βαια, µετά την πρόσφατη διόρθωση, η δι-
άθεση των πωλητών να προχωρήσουν σε 
προπωλήσεις εκκοκκισµένου έχει περιο-
ριστεί, παρά το ενδιαφέρον των αγορα-
στών, που προσδοκούν να αξιοποιήσουν 
το γύρισµα της αγοράς µε νέες πράξεις. 

Η βασική ανησυχία στο πεδίο των θε-
µελιωδών, έχει να κάνει µε τη ζήτηση. Ό-
λο και περισσότεροι τόνιζουν το εκρηκτι-
κό µείγµα που προδιαγράφεται στην πα-
γκόσµια οικονοµία σε περίπτωση που αυ-
ξηθούν τα επιτόκια όσο οι πληθωριστικές 
πιέσεις συντηρούνται. Κάτι τέτοιο θα είχε 
αρνητική επίδραση στην αγορά βάµβακος.

Υπό αυτήν την έννοια, παραµένει ως 
θέµα των ηµερών το κατά πόσο οι τιµές 
έπιασαν τα υψηλά τους και πλέον οι δεί-
κτες εισέρχονται σε φάση σταθεροποίη-
σης ή ακόµα χειρότερα, µπαίνουν σε πτω-
τική τροχιά. Φυσικά κανένας δεν µπορεί 
να απαντήσει µετά βεβαιότητας, αφού το 
στοιχείο του ευµετάβλητου είναι κάτι που 
δύσκολα µπορεί να ζυγιστεί.

Η επίτευξη των εκτιµήσεων για 14,75 εκατ. δέµατα από εξαγωγές των ΗΠΑ 
την τρέχουσα εµπορική περίοδο δίνουν ένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη των τιµών

Τα κρίσιμα χρηματιστηριακά επίπεδα

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι εκτιµήσεις του USDA για τις εξαγωγές της 
τρέχουσας εµπορικής περιόδου, τοποθετούν στα 
14,75 εκατ. δέµατα τις αποστολές των ΗΠΑ. Μένουν 
10 εβδοµάδες έως ότου κλείσει και επίσηµα η 
περίοδος και προκειµένου να βγουν τα νούµερα της 
εκτίµησης, οι εβδοµαδιαίες εξαγωγές των ΗΠΑ θα 
χρειαστεί να ανεβάσουν στροφές από τα 403.000 
δέµατα στα 465.000 δέµατα. Ήδη φαίνεται πως κάτι 
τέτοιο γίνεται µετά από την πρόσφατη διόρθωση. 
Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος, η αγορά αποκτά ένα 
θετικό για την εξέλιξη των τιµών στοιχείο.
Οι στόχοι για τις χρηµατιστηριακές τιµές νέας 
εσοδείας και κυρίως του ∆εκεµβρίου 2022, µπαίνουν 
σε συνάρτηση µε το πώς κινήθηκε ο δείκτης στα 
ενεργά συµβόλαια Ιουλίου (παλιά σοδειά). Συνεπώς, 
για τον ∆εκέµβριο, µε δεδοµένο ότι η αγορά είχε 
πρόσφατα πατήσει τα 133 σεντς, σηµείο αντίστασης 
είναι τα 140 σεντς και µετά τα 150 σεντς (υψηλά 
Ιουλίου 2022). Αν η ζήτηση και η προσφορά 
κινηθούν προς «τα νερά» του πτωτικού σεναρίου, 
τότε η στήριξη στην αγορά είναι τα 120 σεντς, στα 
οποία κινείται σήµερα, ενώ χαµηλότερο µέχρι σήµερα 
σηµείο στήριξης, τα 110 σεντς ανά λίµπρα. Π.ΓΚΟΓΚΟΣ

USDA

ΣΥΣΠΟΡΟ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

88,40  

120,40  

�10%  �11,83%

137,50 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ

99,47  

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

16 ΜΑΪΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΥ

88,40  

99,47  
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ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά 6.540.801,64 

ευρώ αποφάσισε η πρόσφατη 
γενική συνέλευση των μετόχων της 
Αγροτικός Οίκος Σπύρου, σύμφωνα 
με ανακοίνωσή της. Η μείωση θα γίνει 
με μείωση της ονομαστικής αξίας  
της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,07 
ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ανέρχεται στο ποσό των 1.990.678,76 
ευρώ, διαιρούμενο σε 28.438.268 
κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές.

MEBΓΑΛ: Επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ 
ολοκλήρωσε το 2022 στο τυροκομείο 
της η ΜΕΒΓΑΛ. Στόχος η αύξηση της 
δυναμικότητας και η αυτοματοποίηση 
της γραμμής της φέτας και των λευκών 
τυριών, με διασφάλιση συνθηκών 
παραγωγής υψηλών προδιαγραφών.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: H Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα 
της ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
για την άσκηση του δικαιώματος της 
εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών, 
ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών 
της εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει  
ο προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα 
που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν. 
Όρισε παύση διαπραγμάτευσης των 
μετοχών της στις 14.06.2022.

EUROCATERING: H Eurocatering AE 
είναι η πρώτη εταιρεία πανελλαδικά η 
οποία λαμβάνει την πιστοποίηση No 
Food Waste, που αναπτύχθηκε από την 
TÜV AUSTRIA Hellas σε συνεργασία 
με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 
Μπορούμε. Ένα ολοκληρωμένο Σχήμα 
Πιστοποίησης με στόχο την ανάδειξη 
της υπευθυνότητας, της κοινωνικής 
συνείδησης και την ελαχιστοποίηση 
της σπατάλης των τροφίμων.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Πριν καλά καλά αποδώσει η σύσφιξη 
της νομισματικής πολιτικής, που άρχι-
σαν να εφαρμόζουν νομισματικές αρ-
χές ανά τον κόσμο για να τιθασεύσουν 
τον πληθωρισμό, τα μηνύματα για «πό-
νο» στις αγορές προαναγγέλλουν επι-
στροφή στη…χαλάρωση.

Επί του παρόντος το στίγμα της αλλαγής 
πλεύσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας έδωσε στην συνεδρίαση της 9ης Ιου-
νίου 2022 η επικεφαλής της Κριστίν Λα-
γκάρντ προαναγγέλοντας εμμέσως πλην 
σαφώς τρεις αυξήσεις των μηδενικών σή-
μερα επιτοκίων στο 0,75% εντός του 2022. 
Οι κρίσιμες ημερομηνίες της ΕΚΤ είναι για 
να συμβεί αυτό, σύμφωνα με τους αναλυ-
τές είναι: 21 Ιουλίου, 8 Σεπτεμβρίου, 27 
Οκτωβρίου ή 15 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, η 
σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της 
Ευρώπης έρχεται εν μέσω προειδοποιήσε-

ων του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανι-
σμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Fatih Birol, ότι η Γη-
ραιά κινδυνεύει να χρειάζεται να ζεσταθεί 
με δελτίο ενέργειας αυτόν τον χειμώνα, ι-
διαίτερα εάν ο κρύος καιρός συμπέσει με 
την αναζωπύρωση της οικονομικής ζήτη-
σης στην Κίνα. «Δεν θα απέκλεια τον πε-
ριορισμό του φυσικού αερίου στην Ευρώ-
πη, ξεκινώντας από τις μεγάλες βιομηχα-
νικές εγκαταστάσεις», είπε σε συνέντευ-
ξή του στους Financial Times.

Στο μεταξύ, για μεγάλο «πόνο» στις α-
γορές μιλά ο Ray Dalio, ιδρυτής του hedge 
fund Bridgewater, καθώς όπως λέει «βρι-
σκόμαστε σε μια κατάσταση σύσφιξης που 
μπορεί να προκαλέσει διορθώσεις ή καθο-
δικές κινήσεις σε πολλά χρηματοοικονομι-
κά assets». Η εξέλιξη αυτή θα αναγκάσει τις 
κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτό-
κια των κεντρικών τραπεζών από το 2024. 

Staramaki
Προσεχώς αναμένεται η μαζική 
είσοδος και στο λιανεμπόριο της 
ελληνικής δράσης καινοτομίας 
Staramaki που αφορά βιολογικά 
καλαμάκια από μίσχο σιταριού, που  
θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά.  
Η ΚΟΙΝΣΕΠ Staramaki, με έδρα το 
Κιλκίς, μπαίνει στα μεγάλα ελληνικά 
σούπερ μάρκετ, με τη βοήθεια της 
Nestle, με συσκευασίες των 20.

E-LA-WON
To «Green Fresh» αγουρόλαδο της E-LA-
WON απέσπασε το χρυσό βραβείο στο 
διαγωνισμό AOOIC του Άμστερνταμ 
2022 για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του. «Ο διαγωνισμός προσφέρει στους 
βραβευμένους παραγωγούς την ευκαιρία 
να αποκτήσουν έδαφος στην Ολλανδία. 
Τα βραβευμένα ελαιόλαδα θα εκτεθούν 
σε τοπικές εκθέσεις γευσιγνωσίας όπως 
το Gastrrij Rotterdam. 

Σύσφιξη για λίγο 
και ξανά χαλάρωση

 Τρεις αυξήσεις επιτοκίων ΕΚΤ εντός του 2022 
 Η Γηραιά ίσως να ζεσταθεί με δελτίο ενέργειας
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,7600 +8,57%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2900 +7,41%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1750 +6,71%

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧ. ΑΕ 1,1850 +4,41%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 2,3800 +4,39%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,0600 -4,63%

SPACE HELLAS Α.Ε. 8,6000 -4,44%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,4200 -4,11%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4420 -3,70%

INTERCONT. INTERN. Α.Ε.Ε.Α.Π 6,5500 -3,68%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,104.40 -0.23%
 NASDAQ Comp 12,207.06 +0.26%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,785.35 -0.56%
Λονδίνo FTSE 100 7,593.00 -0.08%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,437.08 -0.82%
Παρίσι CAC-40 6,448.63 -0.80%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,467.39 -0.58%
Τόκιο NIKKEI-225 28,234.29 +1.04%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Στο γήπεδο των 900 μονάδων 
στήνουν παιχνίδι οι επενδυτές
Σε πεδίο «επενδυτικής» αντιπαράθεσης 
μετατρέπεται η ζώνη των 900 μονάδων, καθώς 
βάζει στοπ σε κάθε προσπάθεια διάσπασης της 
και ενεργοποιεί και τους πωλητές ροκανίζοντας 
ό,τι χτίζει μέχρι εκεί το Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Εδώ και δύο εβδομάδες ο γενικός δείκτης 
αποτυγχάνει να κινηθεί προς τις 920 μονάδες. 
Όπως εξηγούν αναλυτές, η αδυναμία του δείκτη 
να σπάσει την αντίσταση έχει μαζέψει αρκετούς 
πωλητές που προσπαθούν με κάθε εγγραφή των 
900 μονάδων να αδειάζουν το χαρτοφυλάκιο.
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Καμία προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος 
σε εργόσημο και πίνακες προσωπικού έως τώρα

Π
ολλές φορές αναρωτιέµαι γιατί είναι τό-
σο δύσκολο να λυθεί ένα πρόβληµα από 
τη ∆ιοίκηση του εκάστοτε υπουργείου και 
η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Εµπλέκο-

νται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τις περισσότερες φο-
ρές δεν γνωρίζουν το αντικείµενο. Και µπορεί να µην 

το κάνουν επίτηδες, όµως όταν το 
θέµα επανέρχεται συχνά στο προ-
σκήνιο και παρά ταύτα δεν υπάρχει 
ανταπόκριση, προβληµατίζοµαι. Για 
το εργόσηµο έχω αρθρογραφήσει 
ουκ ολίγες φορές και θα συνεχίσω 
να το κάνω, µέχρι επιτέλους να κα-
ταλάβει κάποιος το τεράστιο πρόβλη-
µα που εξακολουθεί να υφίσταται.

ΜΕ ΤΗΝ 44116/∆1.14687/2019 από-
φαση συγκροτήθηκε Οµάδα Εργα-
σίας Εργοσήµου και Τίτλου Κτήσης,  
«…µε σκοπό την επεξεργασία προτά-
σεων για την αναδιοργάνωση του θε-
σµικού πλαισίου του Εργόσηµου και 
του Τίτλου Κτήσης…… Έργο της εν 
λόγω οµάδας είναι η αξιολόγηση και 
κωδικοποίηση των διατάξεων που α-
φορούν στο Εργόσηµο και στον Τίτλο 
Κτήσης (απόδειξη δαπάνης), καθώς ε-
πίσης και η κατάθεση προτάσεων για 
τη δηµιουργία ενός ενιαίου θεσµικού 

πλαισίου για όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των αγροτών. Η οµάδα, στο πλαίσιο 
των εργασιών της, θα εξετάσει επίσης και τις συνέπειες 
του υφιστάµενου πλαισίου, αλλά και του προτεινόµενου, 
στα θέµατα απασχόλησης συνταξιούχων..».

Η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε µία φορά στις 19.11.19 
για τη συγκρότηση και κατανοµή αρµοδιοτήτων και 
αν δεν κάνω λάθος και µία ακόµη τον Ιανουάριο του 
2020. Και µετά το …κενό. Στο ενδιάµεσο έχουν υπάρ-

ξει αρκετές επιβολές προστίµων σε 
αγρότες που απασχολούν προσωπι-
κό το οποίο πληρώνεται µε εργόση-
µο, αλλά οι συχνές αλλαγές στους 

συµβούλους και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγο-
ντες δεν έχει επιτρέψει µέχρι σήµερα να γίνουν οι συ-
ναντήσεις για την εξεύρεση λύσης. 

Απόδειξη του πόσο δύσκολα µπορεί να βρει ένας άν-
θρωπος άκρη, είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που έ-
γιναν επί του θέµατος. 

ΣΤΙΣ 24.02.20, λίγο µόλις καιρό από την 1η συνάντη-
ση της επιτροπής, µε το αρ.πρωτ.66 απαντητικό έγγρα-
φο προς τη Βουλή των Ελλήνων, ο τότε υπουργός Γ. 
Βρούτσης απάντησε στο ερώτηµα του βουλευτή Ιωάν-
νη Καλλιάνου (αρ.πρωτ.3471/22.01.20. ερώτηση) σχε-
τικά  µε τις ασφαλιστικές εισφορές µισθωτών ιδιωτικού 
ή δηµοσίου τοµέα.

Στην απάντηση του ο υπουργός σηµειώνει ότι «…µε 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας έχει συγκροτη-
θεί οµάδα εργασίας µε σκοπό την επεξεργασία προτά-
σεων για την αναδιοργάνωση του θεσµικού πλαισίου 
του Εργοσήµου και του τίτλου κτήσης. Ειδικότερα έρ-
γο της εν λόγω οµάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικο-
ποίηση των διατάξεων που αφορούν το εργόσηµο….».

ΣΤΙΣ 30.11.20, τίθεται εκ νέου ερώτηµα από τους βου-
λευτές κ.κ. Χαρά Κεφαλίδου και Γιώργο Μουλακιώτη 
(αρ. πρωτ. 991/160/26.10.20) για την εφαρµογή του 
άρθρου 32 του ν.4670/2020 σε µισθωτούς που ασκούν 
παράλληλη δραστηριότητα αµειβόµενη µε τίτλο κτήσης 
και τα πορίσµατα της επιτροπής για την επίλυση των 
θεµάτων ασφάλισης των αµειβόµενων µε εργόσηµο. 

Η απάντηση του υφυπουργού κ. Τσακλόγλου ήταν η 
κάτωθι: «Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων αναγνωρίζει τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει 
σχετικά µε την ασφάλιση µέσω Παραστατικού Παρεχο-
µένων Υπηρεσιών και βρίσκεται σε στάδιο προχωρηµέ-
νης επεξεργασίας σχεδίου διάταξης µε σκοπό τη συνο-
λική αντιµετώπιση των σχετικών ζητηµάτων, τόσο ως 
προς την ασφάλιση και τις εισφορές των αµειβόµενων 
µε Παραστατικό Παρεχοµένων Υπηρεσιών, αλλά και ως 
προς τα ζητήµατα παράλληλης ασφάλισης και της σχέ-
σης της ασφάλισης αυτής µε άλλες µορφές υπαγωγής 
στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ύστερα και από τις εργα-
σίες της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε για το 
θέµατα αυτό µε την αριθ. πρωτ.: 44116/∆1.14687/15-
10-2019 (Α∆Α: ΩΛΑ0465Θ1Ω-Α2Σ) απόφαση του υ-
φυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2020 και µέχρι σήµερα, 
η επιτροπή ουδέποτε κλήθηκε να συνεδριάσει, να συ-
ζητήσει και να καταλήξει σε προτάσεις προς το υπουρ-
γείο Εργασίας, για το θέµα που δηµιουργήθηκε. Άλ-
λωστε λίγο µετά ξεκίνησε η πανδηµία και µέχρι σή-
µερα τα πράγµατα   παραµένουν δύσκολα. Τα πρόστι-
µα όµως εξακολουθούν να υφίστανται στους αγρότες. 

Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέµατα, όχι µόνο στο 
υπουργείο Εργασίας αλλά σε όλη τη ∆ιοίκηση, όχι τώ-
ρα, πάντα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να τα πα-
ρακολουθούν και να τα γνωρίζουν όλα. Έχουν όµως 
υποχρέωση ΟΛΟΙ όσοι ασκούν ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, να 
δίνουν σηµασία, να αφουγκράζονται, να συγκεντρώ-
νουν πληροφορίες, να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του 
κάθε προβλήµατος και µετά να λαµβάνουν αποφάσεις.

Οµάδα Εργασίας
Συστάθηκε Οµάδα 

Εργασίας Εργοσήµου 
για την αναδιοργάνωση 
του θεσµικού πλαισίου

Συνεδρίαση
Όλη τη διάρκεια του 
2020 µέχρι σήµερα, 
η επιτροπή ουδέποτε 

κλήθηκε να συνεδριάσει

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Ασφάλιση αλιέων

Τέθηκε ερώτηµα από βουλευτή για ασφάλιση 
των αλιεργατών, το οποίο κοινοποιήθηκε 
ταυτόχρονα σε υπουργείο Εργασίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραδόξως το ΥΠΑΑΤ 
απάντησε άµεσα ότι «δεν είναι αρµοδιότητα 
µου», όχι όµως και το Εργασίας, το οποίο µέχρι 
τις 08.06.22 (ηµέρα που γράφεται το άρθρο), 
απάντησε. ∆ιαπιστώνεται ένα έλλειµµα στα 
θέµατα ασφάλισης των ανθρώπων γενικώς στον 
πρωτογενή τοµέα ή εµένα µου φαίνεται έτσι;

Εργοσήµου συνέχεια

Το αστείο της υπόθεσης είναι και στις δύο 
παραπάνω ερωτήσεις, το θέµα αφορούσε 

αµοιβή µε εργόσηµο µεν, αλλά για 
εργαζοµένους άσχετα µε τη γη. ∆ηλαδή από 

«σπόντα» πήρε τη µπάλα και τους 
απασχολούµενους µε εργόσηµο, πράγµα που 
καθιστά την αργοπορία αυτή του υπουργείου 

Εργασίας ακόµη πιο στενάχωρη. 
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Συζητά με επενδυτές για πώληση 
της Agritex ο Όμιλος Ευθυμιάδη

  Ο όποιος επενδυτής θα 
ωφεληθεί των  11 εκατ. για 
υδροπονική με γεωθερμία  

  Συμβολαιακή και Ομάδες σε 
ντομάτα, αγγουράκι, πατάτα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε συζητήσεις µε υποψήφιους επενδυτές µε α-
ντικείµενο την πώληση της εταιρείας Agritex, 
η οποία αποτελούσε τον πυλώνα δραστηρι-
οποίησης του οµίλου Ευθυµιάδη-Redestos 
στον πρωτογενή τοµέα, βρίσκεται η επιχείρη-
ση, όπως λέει σχετικά στην Agrenda ο αντι-
πρόεδρος του οµίλου, Ευθύµης Ευθυµιάδης.

H Αgritex διατηρούσε δραστηριότητα στη 
συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέρ-
γειας, αλλά και παραγωγή σε θερµοκηπιακές 
εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 100 
στρεµµάτων, στην οποία καλλιεργούσε ντο-
µάτα σε τσαµπί και ντοµατίνια, υπό τη µάρκα 
Lucia’s Farm. Ωστόσο, η οικογένεια Ευθυµι-
άδη επέλεξε να αποεπενδύσει από τη συγκε-
κριµένη δραστηριότητα, η οποία δεν απέφε-
ρε τα αναµενόµενα σε αντίθεση µε το σύνολο 
των υπολοίπων δραστηριοτήτων του οµίλου. 

Συν τοις άλλοις, ο όµιλος µέ-
σω της Agritex είχε µισθώσει 
οικόπεδο 130 στρεµµάτων στο 
Νέο Εράσµιο Ξάνθης, µε σκο-
πό τη δηµιουργία θερµοκηπί-
ων και την παραγωγή ντοµά-
τας κι άλλων προϊόντων µε τη 
µέθοδο της γεωθερµίας. Η σύµ-
βαση µίσθωσης είχε υπογρα-
φεί µε την Αποκεντρωµένη στις 
25 Απριλίου 2017, η επένδυση 
όµως δεν προχώρησε. Βασική 
αιτία κατά τον κ. Ευθυµιάδη ή-

ταν ο αναπτυξιακός νόµος που επεδίωκε η ε-
ταιρεία να ενταχθεί καθώς πριν από µερικά 
χρόνια δεν χρηµατοδοτούσε επενδύσεις άνω 
των 500.000 ευρώ στον πρωτογενή τοµέα. Εν 
τέλει σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο κ.Ευθυ-
µιάδης η ένταξη της επένδυσης στον Αναπτυ-
ξιακό, ολοκληρώθηκε µόλις τον περασµένο 
Φεβρουάριο, µε το ποσό ενίσχυσης να ανέρ-
χεται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, όπου έχει ε-
νταχθεί ένα µέρος της συγκεκριµένης επέν-
δυσης. «Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όποιος ε-
πενδυτής αποκτήσει την Agritex, θα έχει την 
δυνατότητα να ωφεληθεί και από το εγκεκρι-
µένο πρόγραµµα του Αναπτυξιακού Νόµου». 

Αυτή τη στιγµή ο όµιλος Ευθυµιάδη συ-
νεχίζει υπό νέο πρίσµα τη δραστηριοποίη-
σή του στον πρωτογενή τοµέα, διατηρώντας 
συµβολαιακή σχέση µε δύο οργανώσεις πα-

ραγωγών ντοµάτας που έχουν δηµιουργηθεί 
σε Τυµπάκι και Χανιά Κρήτης. «Συνεχίζουµε 
να έχουµε παρουσία στον πρωτογενή τοµέα, 
διατηρώντας τη δυνατότητα να έχουµε διαθέ-
σιµη ντοµάτα 12 µήνες το χρόνο. Η καλλιέρ-
γεια πραγµατοποιείται µε βάση τα δικά µας 
πρότυπα, µε καθοδήγηση από δικούς µας 
γεωπόνους και υπό καθεστώς ολοκληρωµέ-
νης διαχείρισης, µε συσκευασία και τυποποί-
ηση υπό την ετικέτα Lucia’s Farm. Παράγο-
νται ντοµάτα βελανίδι, τσαµπί και baby τσα-
µπί. Η εταιρεία που κάνει την εµπορία και δι-
ανοµή των αγροτικών προϊόντων, η Hellenic 
Farming, παραµένει κανονικά σε λειτουργία. 
Αυτό που άλλαξε είναι ότι αποφασίσαµε να 
διακόψουµε την δραστηριοποίησή µας στον 
πρωτογενή τοµέα µε ίδιες δυνάµεις και εγκα-
ταστάσεις παραγωγής. Μέχρι στιγµής έχου-
µε αντικαταστήσει περίπου το 80% των πο-
σοτήτων ντοµάτας που παρήγαµε υπό την 
Agritex», λέει ο κ. Ευθυµιάδης. 

Σύντοµα ξεκινάει και η παραγωγή κοντού 
αγγουριού αλλά και πατάτας baby. Tην ίδια 
στιγµή ο όµιλος διατηρεί τις υπάρχουσες συ-
νεργασίες µε παραγωγούς πατάτας µέσω ο-
µάδων που έχουν συγκροτηθεί στο Νευροκό-
πι και στην Πελοπόννησο. Επιπλέον υπό τη 
µάρκα, Lucia’s Farm, παράγεται και κεράσι.

Τυµπάκι
Αυτή τη στιγµή 

ο όµιλος Ευθυµιάδη 
διατηρεί συµβολαι-
ακή σχέση µε δύο 
οργανώσεις παρα-
γωγών ντοµάτας 
στο Τυµπάκι και 
τα Χανιά Κρήτης

Aν δεν 
υπάρξει
ντηλ ξεκινά
τµηµατική 
εκποίηση
περιουσιακών
Εφόσον δεν κλείσει η συµφωνία 
µε κάποιον επενδυτή, θα 
προχωρήσει η τµηµατική 
εκποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων της Agritex, 
δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή 
βρίσκεται ανοιχτό ένα βασικό 
µέτωπο που σχετίζεται µε την 
ικανοποίηση υπολοίπου δανείου 
που είχε λάβει η εταιρεία από 
την Alpha Bank και στη συνέχεια 
αυτό µεταβιβάστηκε στο fund 
Fortress. Μάλιστα, παρά τις 
προσπάθειες που είχε κάνει 
η πλευρά της οικογένειας 
Ευθυµιάδη για να επαναγοράσει 
το δάνειο από το fund, κάτι 
τέτοιο δεν κατέστη εφτικό και 
παρά το γεγονός ότι βρισκόταν 
σε ρύθµιση και αποπληρωνόταν 
κανονικά, πριν µεταβιβαστεί από 
την Alpha Bank στη Fortress. 
Σηµειώνεται ότι έως και το τέλος 
του 2020 ο όµιλος Ευθυµιάδη 
είχε ήδη αποπληρώσει ποσό 4 
εκατ. ευρώ έναντι του συνόλου 
των 10 εκατ. ευρώ. 
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΝΕΡΓΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
ΕΙ∆Η

80

ΜΗΝΕΣ

12

ΤΣΑΜΠΙ, 
ΜΙΚΡΟ ΤΣΑΜΠΙ 
ΚΑΙ ΒΕΛΑΝΙ∆Ι 



Για πολλά καρύδια στο φυτό και ποιοτική ίνα
Μελετηµένη παροχή θρεπτικών στοιχείων σε ακριβείς αναλογίες και αναγκαίες επεµβάσεις 
ενάντια σε φυσικούς εχθρούς µε σεβασµό στην ευεργετική δράση των ωφέλιµων εντόµων 
περιλαµβάνει ο κατάλογος των καλλιεργητικών φροντίδων στη βαµβακοκαλλιέργεια. Ειδικά 
αυτή την εποχή, συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση της φυτείας µε τους καλλιεργητές σε 
διαρκή εγρήγορση, προκειµένου να διαπιστώνεται άµεσα η παρουσία βλαβερών εντόµων (αβγά 
και νεαρές προνύµφες) και να εκτελούνται οι απαραίτητες επεµβάσεις. Η πρώιµη επιφανειακή 
λίπανση πριν τα χτένια, είναι καθοριστικής σηµασίας για µια πλούσια καρπόδεση (καρύδια). 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)
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> Το παμφάγο λεπιδόπτερο κάνει την εμφάνισή του στις βαμβακοφυτείες στα μέσα Ιουνίου

ΡΊΧΝΟΥΝ ΤΑ ΧΤΈΝΊΑ  
ΟΙ ΠΡΟΝΎΜΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ 
ΓΕΝΙΆΣ ΤΟΎ ΠΡΆΣΙΝΟΣΚΏΛΗΚΆ

ΤOY  ΓΙΆΝΝΗ ΡΟΎΠΆ

Εν αναμονή της εμφάνισης των προνυμφών της 
πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι 
βρίσκονται αυτές τις μέρες οι παραγωγοί ανά την 
επικράτεια. Το παμφάγο λεπιδόπτερο κάνει συνήθως την 
εμφάνισή του στις βαμβακοφυτείες το δεύτερο δεκαήμερο 
του Ιουνίου, με τη γενιά αυτή να προσβάλλει κυρίως τα 
πρώτα χτένια, λουλούδια και τα καρύδια από τον Ιούλιο, 
ενώ όταν μεγαλώσει τρέφεται αποκλειστικά με καρύδια. 
Άποτέλεσμα της δράσης των προνυμφών τον Ιούνιο είναι 
τα προσβεβλημένα χτένια να πέφτουν. Μεγαλύτερος 
αριθμός προσβεβλημένων καρποφόρων οργάνων 
διαπιστώνεται τον μήνα Άύγουστο. Τότε, ιδιαίτερα στις αρχές 
του μήνα, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να βρίσκονται 
σε εγρήγορση και να διενεργούν τακτικούς ελέγχους στα 
βαμβακοχώραφα για τη διαπίστωση της παρουσίας αβγών 
και νεαρών προνυμφών του εντόμου. 
Όπως εξηγούν οι γεωπόνοι από τη ΔΆΟΚ Σερρών, από τα 
πολλά έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι, ο ουσιαστικός 
εχθρός είναι το πράσινο σκουλήκι στη δεύτερη γενιά του 
Άυγούστου (25 Ιουλίου έως 20 Άυγούστου). Οι ειδικοί 
προτρέπουν τους παραγωγούς να μην πανικοβάλλονται 
στην πρώτη θέα της προσβολής, αλλά να παρακολουθούν 
την εξέλιξή της, να έχουν επίγνωση του ανταγωνισμού, 
μεταξύ επιβλαβών και ωφέλιμων εντόμων και να 
προχωρούν σε χημική καταπολέμηση μόνο όταν η 
προσβολή έχει υπερβεί το οικονομικό επίπεδο (όταν, 
δηλαδή, η ζημιά είναι μεγαλύτερη από το κόστος και 
τις συνέπειες του ψεκασμού). Το όριο επέμβασης στην 
περίπτωση του πράσινου σκουληκιού στο παρόν στάδιο της 
καλλιέργειας, είναι 6-8 ζωντανές νεαρές προνύμφες κατά 
μέσο όρο, ανά 100 τυχαία φυτά. Άντίστοιχα, οι γεωπόνοι 

από τις Σέρρες αναφέρουν πως αυτό τον μήνα γίνεται 
η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός των ωφέλιμων 
εντόμων, επισημαίνοντας πως τυχόν αχρείαστος ψεκασμός 
στο στάδιο αυτό θα στερήσει από τη βαμβακοκαλλιέργεια τα 
ωφέλιμα έντομα κατά τη δύσκολη περίοδο του Άυγούστου. 

Ο λύγκος ευθύνεται για τα πεσμένα χτένια 
Άπό την τρίτη βδομάδα του Ιουνίου οι βαμβακοπαραγωγοί 
θα πρέπει, κατά τις επισκέψεις στα χωράφια τους, να δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία και για τον εντοπισμό προσβολών από 
τον λύγκο (Lygus pratensis, L. Regulipennis Pop.). Όταν οι 
παραγωγοί εντοπίζουν χτένια να βρίσκονται πεσμένα στο 
έδαφος και σε αριθμό που να δημιουργεί ανησυχία, θα 
πρέπει να ζητούν τη βοήθεια του γεωπόνου τους, ώστε 
να εκτιμηθεί αν χρειάζεται χρήση εντομοκτόνων. Άν η 
πυκνότητα του πληθυσμού υπερβεί το οικονομικό όριο, 
δηλαδή όταν παρατηρηθούν πέντε άτομα λύγκου κατά 
μέσο όρο ανά 100 φύλλα, οι παραγωγοί θα πρέπει να 
επέμβουν με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Σημειώνεται ξανά 
πως η χρήση εντομοκτόνων πρέπει να εκτιμάται και σε 
επίπεδο κάθε χωραφιού ξεχωριστά, καθώς οι ψεκασμοί 
είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε δευτερογενείς εξάρσεις 
τετράνυχου, αφίδων και λοιπών εντομολογικών εχθρών. 

Εξασθενούν την καλλιέργεια θρίπες και αφίδες
Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, ως κύριοι εχθροί 
λογίζονται και οι θρίπες και οι αφίδες, οι οποίοι με τη 
μυζητική τους δράση εξασθενούν τα φυτά. Παράλληλα, τα 
μελιτώματα που αφήνουν πίσω τους αποτελούν την τέλεια 
εστία ανάπτυξης μυκήτων καπνιάς, ενώ πολλές φορές τα 
έντομα αυτά είναι και φορείς ιώσεων. Άν διαπιστωθούν 
μεγάλοι πληθυσμοί για πάνω από εφτά ημέρες, οι 
βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν σε ψεκασμό.

ΈΠΊΦΑΝΈΊΑΚΑ ΚΑΊ 
ΣΠΑΣΤΑ ΧΟΡΗΓΈΊΤΑΊ 
ΤΟ ΑΖΩΤΟ
Σε μεγαλύτερα και πιο γεμάτα καρύδια 
στοχεύει η επιφανειακή λίπανση στη 
βαμβακοκαλλιέργεια, που μπορεί να γίνει 
είτε με τη χρήση λιπασματοδιανομέα, 
γραμμικά δίπλα στις γραμμές των φυτών  
ή με υδρολίπανση, πρακτική που προτιμάται 
πλέον λόγω υψηλότερης αποδοτικότητας 
και ευκολίας στην διαχείριση. Η πρώιμη 
επιφανειακή εφαρμογή λιπάσματος, 
πριν την εμφάνιση των χτενιών, ευνοεί 
την έγκαιρη είσοδο των φυτών στην 
αναπαραγωγική φάση και την ανθοφορία 
και είναι καθοριστικής σημασίας, για την 
απόδοση της καλλιέργειας στο κλιματικό 
περιβάλλον της Ελλάδας, που το φυτό έχει 
περιορισμένο κύκλο ανάπτυξης. Επίσης, το 
επιπλέον άζωτο που πρέπει να εφαρμοστεί 
πέραν της βασικής λίπανσης, συνήθως 
χορηγείται σε σπαστές εφαρμογές από την 
περίοδο του σχηματισμού των πρώτων 
χτενιών μέχρι και την κορύφωση της 
άνθησης και του σχηματισμού των πρώτων 
καρυδιών μέσα στον Ιούλιο. Παράλληλα, το 
αναγκαίο κάλιο μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
συμπληρωματικά ως επιφανειακό λίπασμα 
την περίοδο του σχηματισμού και ανάπτυξης 
των ινών στα καρύδια με σκοπό την αισθητή 
αύξηση των αποδόσεων και τη ποιοτική 
βελτίωση της ίνας. Οι γεωπόνοι συνιστούν 
ωστόσο προσοχή στην εφαρμογή του 
λιπάσματος, καθώς το πλέονασμα αζώτου 
συντελεί σε αυξημένη βλαστική ανάπτυξη, 
καθυστέρηση του ανοίγματος των καρυδιών 
και τελικώς την συγκομιδή, κάτι που μπορεί 
να θέσει την παραγωγή σε κίνδυνο λόγω 
των πρώτων φθινοπωρινών βροχών.

ΛΊΠΑΝΣΗ

ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

6�8
ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ 
ΑΝΑ 100 ΦΥΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΣΚΟΥΛΗΚΙ

5�8
ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ 
ΑΝΑ 100 ΦΥΤΑ

ΡΟ∆ΙΝΟ
ΣΚΟΥΛΗΚΙ

5
ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ 
ΑΝΑ 100 ΦΥΤΑ

ΛΥΓΚΟΣ

25
ΑΤΟΜΑ 

ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΕ 100 ΦΥΛΛΑ

ΑΦΙ∆ΕΣ

2
ΑΤΟΜΑ 

ΑΝΑ 40 ΦΥΤΑ

ΘΡΙΠΕΣ
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> Η Corteva Agriscience Ελλάς φέρνει νέες ψηφιακές λύσεις μέσω του Granular™ Club

ΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥ ARA, ΣΕ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ ΠΕΛΛΑ

Η Corteva Agriscience Ελλάς 
παρουσίασε σε επιλεγμένους 
παραγωγούς και γεωπόνους το ARA 
το μοναδικό ρομποτικό ψεκαστικό 
υψηλής ακριβείας. Η παρουσίαση 
έγινε με επίδειξη των δυνατοτήτων 
του ARA στις 25 – 27 Μαΐου στην 
Ημαθία και στην Πέλλα σε χωράφια 
με καλλιέργεια βαμβακιού. Τις 
εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία 
τους οι Alexandre Vuillod που 
εκπροσώπησε την κατασκευάστρια 
εταιρεία ecorobotix, Flavio Cozzoli 
Corteva EU Head Europe of Digital 
Agronomy & Innovation, καθώς και 
στελέχη της Corteva Agriscience 
Ελλάς. Η κεντρική παρουσίαση και η 
φιλοξενία των καλεσμένων έγινε στο 
Αγρόκτημα Σαρρηκυριακίδη.
Το ARA είναι η δοκιμασμένη λύση  
για τη μείωση χρήσης των 
αγροχημικών, τη συμμόρφωση με 
τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς και την αύξηση των 
αποδόσεων και της κερδοφορίας στη 
γεωργία. Πρόκειται για μια Τεχνολογική 
καινοτομία και πρωτοποριακή μέθοδο 
στη γεωργία ακριβείας.
Το ARA πραγματοποιεί  τον πιο ακριβή 
ψεκασμό (στοχεύει μόνο μεμονωμένα 
ζιζάνια, όχι τις καλλιέργειες ή το 
έδαφος). Η εφαρμογή εκλεκτικών 
ζιζανιοκτόνων γίνεται σε ζιζάνια 
μόνο. Ψεκάζονται και ζιζάνια τα οποία 
βρίσκονται κοντά στη γραμμή των 
καλλιεργούμενων φυτών. Η εφαρμογή 
μη εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων γίνεται 

σε ζιζάνια μόνο, αποφεύγοντας κάθε 
επαφή με την καλλιέργεια. Τηρείται 
ζώνη ασφαλείας 4εκ. χωρίς ψεκασμό 
γύρω από τα καλλιεργούμενα φυτά.
Το ARA, χάρη στον εξαιρετικά υψηλής 
ακρίβειας ψεκασμό, προσφέρει 
μειωμένη φυτοτοξικότητα, αύξηση 
της απόδοσης των καλλιεργειών 
και βελτίωση της βιοποικιλότητας. 
Η δράση του ακροφυσίου κοντά 
στο έδαφος και τα προστατευτικά 
καλύμματα ελαχιστοποιούν τη 
μετάδοση σταγονιδίων του ψεκαστικού 
υγρού. Έχει ευελιξία χρήσης ακόμη 
και υπό συνθήκες ανέμου. Το ευφυές 
ψεκαστικό  ARA λειτουργεί εξίσου 

καλά τόσο τη νύχτα όσο και την 
ημέρα και μπορεί να καλύπτει έως 
και 960 στρέμματα σε 24 ώρες. Τα 
προστατευτικά καλύμματα για τον 
ήλιο προστατεύουν και από τον άνεμο 
και μειώνουν σημαντικά την πιθανή 
μετάδοση σταγονιδίων του ψεκαστικού 
υγρού.  Στο εμπρόσθιο μέρος του 
τρακτέρ βρίσκονται μια δεξαμενή 
νερού 500 λίτρων και μια δεξαμενή 
ψεκαστικού υγρού 200 λίτρων. Έτσι 
είναι δυνατή η εν κινήσει αναπλήρωση 
του ψεκαστικού υγρού στο χωράφι. 
Μετά την αρχική εφαρμογή 
υπολογίζεται αυτόματα το βέλτιστο 
μείγμα ψεκαστικού υγρού, ώστε 
να απλοποιηθεί η ολοκλήρωση της 
εργασίας σε μια συγκεκριμένη έκταση.  
Ο χειρισμός του ARA μπορεί να γίνει 
εύκολα μέσω tablet με λίγα κλικ. 
Επιλέγουμε τον τύπο της καλλιέργειας 
και τον τύπο της εφαρμογής και ο 
ARA κάνει τα υπόλοιπα. Όλες οι άλλες 
παράμετροι ρυθμίζονται αυτόματα, 
ώστε να ταιριάζουν με την ταχύτητα 
και την κατεύθυνση οδήγησης. 
Το ARA χρησιμοποιεί τεχνολογία 
τριών φάσεων που ξεκινάει με 

τη συλλογή εικόνων από κάμερα 
και άμεση ανάλυση, στη συνέχεια 
γίνεται  η αναγνώριση – ταυτοποίηση 
μεμονωμένων φυτών και ζιζανίων 
και τέλος γίνεται ο ψεκασμός 
αγροχημικών με εξαιρετικά υψηλή 
ακρίβεια φυτό προς φυτό, μόνο προς 
τα στοχευόμενα φυτά/ζιζάνια.
Η διαχείριση γίνεται μέσω του Cloud. 
Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, το 
ARA καταγράφει και αποθηκεύει 
συνεχώς στο Cloud  δεδομένα σχετικά 
με την καλλιέργεια και τον ψεκασμό. 
Έτσι έχουμε πρόσβαση σε λεπτομερή 
στατιστικά στοιχεία, για παράδειγμα τη 
δόση και την έκταση της εφαρμογής. 
Επιπλέον, δημιουργείται χάρτης 
εφαρμογής για κάθε αγρό.

Για μέλη του Granular™ Club
Η υπηρεσία προσφέρεται στα 
μέλη του Granular™ Club που έχει 
δημιουργήσει η Corteva Agriscience 
Ελλάς με σκοπό  την προσφορά 
Ψηφιακών Λύσεων Νέας Γενιάς.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and 

its affiliated companies. © 2022 Corteva
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> Οι λύσεις της Corteva Agriscienece Hellas για άριστη ποιότητα και απόδοση 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

Μία σειρά σύγχρονων 
λύσεων για τις ανάγκες της 
βαμβακοκαλλιέργειας, είναι σε 
θέση να προσφέρει η εταιρεία 
Corteva Agriscience Ελλάς. Στην 
γκάμα προϊόντων περιλαμβάνονται 
ο βιοδιεγέρτες BlueN® το λίπασμα 
Kinsidro® Nutri και τα εντομοκτόνα 
Jerdez™ 500 WG και Eskif ® 120 SC. 

Nέας γενιάς βιοδιεγέρτης, ο 
οποίος δημιουργεί μία επιπλέον 
πηγή αζώτου για τα φυτά.
To BlueN® περιέχει το βακτήριο 
Methylobacterium symbioticum 
SB23 που δεσμεύει το ατμοσφαιρικό 
άζωτο για λογαριασμό της 
καλλιέργειας. To Methylobacterium 
symbioticum
επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης 
αποτελεσματικότητας του σε όλες τις 
καλλιέργειες.

Πώς λειτουργεί;
• Εφαρμογή με ψεκασμό 
φυλλώματος.
• Κατόπιν εφαρμογής, τα βακτήρια 
εισέρχονται εντός του φυτού μέσω 
των στοματίων, αποικιζοντάς το.
• Η δράση του συνεχίζεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου 
του φυτού.
• Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε 3-
4 εβδομάδες από την εφαρμογή

Γιατί να το επιλέξω;
• Συμβάλει στη μείωση εκπομπών 
άνθρακα και την αειφορία.
• Φυσική πηγή αζώτου.
• Εξαιρετική λύση σε συνθήκες 
«Οριακών εισροών αζώτου».
• Αύξηση των αποδόσεων των 
καλλιεργειών ανεξάρτητα από την 
στρατηγική της αζωτούχου λίπανση.

Το Kinsidro® Nutri είναι λίπασμα ΕΚ, 
αποτελεί στερεό μείγμα χημικών 
και συμπλόκων μικροθρεπτικών 
συστατικών με στόχο την εφαρμογή 
του στην καλλιέργεια μέσω 
ψεκασμού φυλλώματος. Περιέχει 
μικροθρεπτικά στοιχεία, όπως βόριο 
(Β), κοβάλτιο (Co), χαλκό (Cu), σίδηρο 
(Fe), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο 
(Mo) και ψευδάργυρο (Zn).

Τα οφέλη του
Η δράση του Kinsidro® Nutri:
• Αυξάνει την κυτταρική διαίρεση και 
επιμήκυνση.
• Συνεισφέρει στην αύξηση της 
περιεκτικότητας σε Χλωροφύλλη.
• Βοηθά στην αντιμετώπιση των 
καταπονήσεων της καλλιέργειας.
• Συμβάλλει στην αύξηση της 
βιομάζας και της τελικής απόδοσης 
του φυτού.

Kinsidro® Nutri 

ΠΡΟΣΟΧΗ    
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Περιέχει άλας του EDTA με κοβάλτιο και 

νάτριο.

Το Jerdez™ 500 WG είναι 
διασυστηματικό εντομοκτόνο το οποίο 
διαθέτει έναν μοναδικό τρόπο δράσης. 
Κινείται μέσω των ξυλωδών αγγείων 
και έχει διελασματική κίνηση εντός των 
φυτικών ιστών. Xάρη στη δραστική 
ουσία του Isoclast active, επιτυγχάνει 
άμεσα αποτελέσματα με παρατεταμένη 
διάρκεια δράσης. Το Isoclast ανήκει στην 
ομάδα 4C δηλαδή στις σουλφοξαμίνες 
ενώ τα νεονικοτινοειδή ανήκουν στην 
υποομάδα 4Α. Παρουσιάζει πολύπλοκες 
και μοναδικές αλληλεπιδράσεις με τη 
θέση-στόχο, οδηγώντας σε διαφορετικό 
μεταβολισμό από τα νεονικοτινοειδή. 
Συνεπώς, ο τρόπος δράσης του 
Isoclast διαφέρει από εκείνο των 
νεονικοτινοειδών. Στοχεύει τους εχθρούς 
του βαμβακιού Αφίδα, Λύγκο και 
Τζιτζικάκι και δρα κυρίως δια της επαφής 
και δια της κατάποσης. Η εφαρμογή 
του Jerdez γίνεται κατά την εμφάνιση 
των πρώτων κιόλας αποικιών των 
εντόμων. Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα με εντομοκτόνα άλλων 
χημικών ομάδων. Aποτελεί δε ιδανική 
επιλογή για προγράμματα διαχείρισης 
ανθεκτικότητας.
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 

14696/17.04.2019

 

To Eskif ® 120 SC δρα δια της επαφής 
και του στομάχου, στοχεύοντας στο 
νευρικό σύστημα των εντόμων και πιο 
συγκεκριμένα στα σημεία σύναψης 
των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης 
[nicotinic acetylcholine (nAChRs)], ενώ 
η κίνηση του εντός των φυτικών ιστών 
επιτυγχάνεται διελασματικά.  Έτσι, τα 
συμπτώματα εμφανίζονται ταχύτατα και 
ο θάνατος των εντόμων προκαλείται 
σε λίγες μόνο ώρες από την εφαρμογή. 
Καταπολεμά αποτελεσματικά όλα 
τα στάδια του πράσινου σκουληκιού 
(Heliothis armigera) και ο κατάλληλος 
χρόνος εφαρμογής του Eskif® 120 
SC τοποθετείται με την εμφάνιση 
των νεαρών προνυμφών (L1-L2). Το 
Eskif® 120 SC αποτελεί ιδανική επιλογή 
για Προγράμματα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης (IPM). 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 

14698/ 22.04.2019
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά 
με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές 
φράσεις και σύμβολα.
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affiliated companies. © 2022 Corteva.

 ΘΕΚΛΗ ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΥ 
CATEGORY MARKETING MANAGER- 

INSECTICIDES & NEMATICIDES  
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Τα βαμβάκια την περίοδο που 
διανύουμε βρίσκονται στη φάση της 
βλαστικής ανάπτυξης, πριν από την 
εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων 
οφθαλμών (χτένια). Το στάδιο αυτό 
χαρακτηρίζεται από την έντονη 
ανάπτυξη των βλαστών, του ριζικού 
συστήματος και της φυλλικής τους 
επιφάνειας. Το σημαντικότερο 
ποσοτικά θρεπτικό στοιχείο που 
χρειάζεται η καλλιέργεια στο στάδιο 
αυτό, είναι το άζωτο.
Το άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό 
στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών 
αποδόσεων. Η θετική επίδραση 
του στην απόδοση της παραγωγής 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 
αριθμού των καρυδιών και του 
βάρους τους, και επηρεάζει τόσο 
το βάρος των σπόρων όσο και των 
ινών.
Η χορήγηση αζώτου ωστόσο, σε 
ποσότητες πέραν του επιπέδου 
επάρκειας, ευνοεί την βλαστική 
ανάπτυξη σε βάρος της καρποφορίας, 
μπορεί να προκαλέσει ανθόπτωση 
και καρπόπτωση, οψιμίζει την 
παραγωγή, επηρεάζει αρνητικά την 
αναλογία των ινών και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των σπόρων, ενώ 
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για 
προσβολές από έντομα. 
Για το λόγο αυτό, η τεχνολογία του 
αζωτούχου λιπάσματος, ο χρόνος 
αλλά και η δόση εφαρμογής παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην άριστη 
τροφοδοσία και αξιοποίηση του 
αζώτου από τα φυτά. 
Το YaraVera AMIDAS 40-0-
0+14SO3 κυριαρχεί παγκοσμίως 
στις επιφανειακές λιπάνσεις των 
εκτατικών καλλιεργειών.
■ Περιέχει άζωτο και θείο σε 
αναλογία 7:1, παρόμοια με αυτή της 
οργανικής ουσίας του εδάφους. Το 
άζωτο και το θείο είναι απαραίτητα 
θρεπτικά στοιχεία για τη λειτουργία 
και ανάπτυξη των φυτών και 
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 
αποδόσεις των καλλιεργειών. Ο 

ιδανικός συνδυασμός των δύο 
στοιχείων διασφαλίζει την καλύτερη 
αξιοποίηση του αζώτου, αλλά και 
μια αποδοτικότερη θρέψη των 
καλλιεργειών με ανώτερα ποιοτικά 
και ποσοτικά χαρακτηριστικά 
παραγωγής.
■ Χάρη στην ειδική τεχνολογία 
του, διασφαλίζεται η σταθερή και 
διαρκής τροφοδοσία των φυτών 
με άζωτο και θείο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
■ Είναι ομοιογενές χημικό 
λίπασμα και όχι blend (ο κάθε 
κόκκος λιπάσματος έχει σταθερή 
σύνθεση και δεν προέρχεται από 
τη μηχανική ανάμιξη ουρίας και 
θειικής αμμωνίας). Διασφαλίζεται 
έτσι η ομοιόμορφη διασπορά του 
λιπάσματος στο χωράφι κατά τη 
στιγμή της εφαρμογής του και 
επομένως η σωστή λίπανση της 
καλλιέργειας.
■ Έχει μικρότερες απώλειες 
αζώτου λόγω εξάτμισης. Μετά 
την εφαρμογή του στο χωράφι, το 
YaraVera AMIDAS μειώνει την τιμή 
του εδαφικού pH, περιορίζοντας 
έτσι τις απώλειες αζώτου στην 
ατμόσφαιρα λόγω εξάτμισης.

Υδρολίπανση στο βαμβάκι 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει η 

δυνατότητα υδρολίπανσης στο 
βαμβάκι, τα προϊόντα YaraTera 
AMNITRA, YaraBela EXTRAN 
και YaraBela EURA καλύπτουν 
άριστα τις αυξημένες ανάγκες 
της καλλιέργειας σε άζωτο. 
Εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη της 
υδρολίπανσης, στις περιπτώσεις 
που επιθυμούμε να ενισχύσουμε 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
παραγωγής με την προσθήκη 
φωσφόρου και καλίου, η Yara 
διαθέτει την καινοτόμα σειρά 
λιπασμάτων YaraRega™. 
Τα YaraRega™ είναι η νέα 
παγκόσμια σειρά σύνθετων NPK 
υδατοδιαλυτών κοκκωδών 
λιπασμάτων με ιχνοστοιχεία 
και αποτελεί μια ανταγωνιστική 
εναλλακτική πρόταση σε σχέση με 
τον παραδοσιακό τρόπο λίπανσης 
των υπαίθριων καλλιεργειών. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη σύνθεση των λιπασμάτων, 
επισκεφτείτε το site της Yara  
www.yara.gr. 
Διαφυλλικές εφαρμογές
Οι μεταβλητές καιρικές συνθήκες 
που παρατηρούνται συχνά την 
περίοδο αυτή, προκαλούν δυσκολίες 
στην ομαλή ανάπτυξη των φυτών. 
Η εφαρμογή του YaraVita BIOTRAC 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 

φυσιολογία των φυτών στο στάδιο 
αυτό. 
Το YaraVita BIOTRAC είναι 
ένα υγρό διαφυλλικό σκεύασμα 
με επιλεγμένα βιοενεργά 
συστατικά που βοηθάει τα φυτά 
να λειτουργήσουν ομαλά, ακόμα 
και σε δύσκολες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, ενισχύοντας την 
ανάπτυξή τους και αυξάνοντας την 
πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων 
από το έδαφος. 
Από το στάδιο της εμφάνισης των 
πρώτων λουλουδιών η διαφυλλική 
εφαρμογή του εξειδικευμένου 
βιοδιεγέρτη YaraVita BIOMARIS 
σε συνδυασμό με το YaraVita 
SENIPHOS, ενισχύουν την 
καρποφορία των φυτών, 
τροφοδοτούν τα φυτά με ενέργεια 
για την καλύτερη αξιοποίηση του 
αζώτου από το έδαφος, περιορίζουν 
την πτώση των καρυδιών και 
ενισχύουν το βάρος τους. 

ΝΊΚΟΣ ΜΥΤΊΛΕΚΑΣ, MARKETING & 
AGRONOMY MANAGER,  

YARA ΕΛΛΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΓΝΏΣΗ ΤΗΣ YARA
Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
> Ο κομβικός ρόλος του αζώτου στην αύξηση του αριθμού των καρυδιών και του βάρους τους



B9|31ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ TEPPEKI® 50WG
> Μοναδικός τρόπος δράσης και αποτελεσματικότητα που δεν επηρεάζεται από θερμοκρασίες

Προστατεύοντας τα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών επιτυγχάνεται 
ομοιομορφία, πρωιμότητα και ισορροπία 
στη καλλιέργεια. Οι εντομολογικοί εχθροί 
που είναι πιθανόν να εμφανιστούν αυτή 
την περίοδο είναι ο θρίπας, ο λύγκος και 
οι αφίδες. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με 
την εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό 
των ωφέλιμων για την καλλιέργεια 
εντόμων και την έντονη αναπαραγωγή 
τους. Αποφεύγοντας τους ψεκασμούς 
με προϊόντα που είναι επιβλαβή για τα 
ωφέλιμα έντομα αποτρέπεται η έξαρση των 
εντομολογικών εχθρών και αποκαθίσταται 
ισορροπία στην καλλιέργεια.
Οι ενέργειες για τον επιτυχημένο έλεγχο 
των εντομολογικών προσβολών αυτής της 
περιόδου είναι οι εξής: 
■ Σωστή και τακτική παρακολούθηση 
της καλλιέργειας.

■ Εφαρμογή αποτελεσματικών 
εντομοκτόνων με μεγάλη διάρκεια δράσης 
έναντι των επιβλαβών εντόμων.
■ Προστασία του πληθυσμού των 
ωφέλιμων εντόμων και χρησιμοποίηση 
σκευασμάτων με ήπιο τοξικολογικό προφίλ. 
Για την καταπολέμηση των μυζητικών 
εντόμων στο βαμβάκι η Κ&Ν Ευθυμιάδης 
προτείνει εφαρμογές με Teppeki® 
50WG, το καινοτόμο εντομοκτόνο που 
έχει κατακτήσει την προτίμηση των 

παραγωγών βαμβακιού τόσο για την 
αποτελεσματικότητά του, όσο και για τη 
διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας.

Τι είναι το Teppeki® 50WG
Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι 
διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση 
ενάντια στα μυζητικά έντομα της τάξης των 
Ημιπτέρων. Ανήκει στη νέα χημική ομάδα 
των πυριδινοκαρβοξαμιδίων και δρα στη 
λειτουργία των χορδοτονικών οργάνων 

του εντόμου, που είναι υπεύθυνα για την 
αίσθηση της κίνησης στα έντομα. Αυτό 
παρεμποδίζει –μεταξύ άλλων λειτουργιών– 
την ικανότητα των εντόμων να τρέφονται, 
με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από ασιτία.
Το Teppeki® διαθέτει ήπιο τοξικολογικό 
προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιμα 
αρθρόποδα.
Πλεονεκτήματα του Teppeki® 50WG
■ Νέα χημική ομάδα.
■ Μοναδικός τρόπος δράσης.
■ Έντονη διασυστηματική και διελασματική 
κίνηση για καλύτερη προστασία.
■ Αποτελεσματικότητα που δεν 
επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες του 
περιβάλλοντος.
■ Ήπιο τοξικολογικό προφίλ.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ,  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & MKT  
ΦΥΤΏΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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> Τα Nutrimore δίνουν άζωτο από το πρώτο λεπτό και είναι ιδανικά για όψιμες εφαρμογές

NUTRIMORE ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΖΩΤΟΥ 

Το άζωτο είναι στοιχείο κλειδί 
για υψηλές παραγωγές στο βαμβάκι. 
Ιδίως χρονιές σαν τη φετινή που όπως 
δείχνουν οι προβλέψεις  η τιμή του 
παραγόμενου προϊόντος θα είναι πολύ 
καλή η απόφαση για την επιλογή του 
κατάλληλου αζωτούχου λιπάσματος 
γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη. 
Είναι δεδομένο ότι κοινά λιπάσματα 
με υψηλό ποσοστό ουρεϊκού αζώτου 
όπως είναι η απλή ουρία ή η απλή 
ουροθειϊκή (σύμπλοκη ή σύμμεικτη) 
κ.α. έχουν πάνω από 40% απώλειες 
αζώτου λόγω εξαέρωσης τις πρώτες 
κιόλας ώρες μετά την εφαρμογή τους. 
Λιπάσματα επίσης με υψηλό ποσοστό 
νιτρικού αζώτου όπως η νιτρική 
αμμωνία, ασβεστούχος νιτρική αμμωνία, 
νιτροθειϊκή κ.α. έχουν πάνω από 50% 
απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης. Τόσο 
μεγάλες απώλειες σε άζωτο σημαίνουν 
αύξηση κοστολογίων της λίπανσης και 
μειωμένη απόδοση σοδειάς. Για αυτούς 
τους λόγους τα στεθεροποιημένα 
αζωτούχα λιπάσματα με κύριους 
πρωταγωνιστές τη σταθεροποιημένη 
ουροθειϊκή και σταθεροποιημένη ουρία 
προφανώς και έχουν προβάδισμα. Δεν 
είναι όμως όλα τα σταθεροποιημένα 
λιπάσματα ίδια ούτε και οι τεχνολογίες 
που εμπεριέχουν γι’ αυτό και σαφέστατα 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην 
αποτελεσματικότητά τους.
Η Gavriel για εγγυημένα αυξημένες 
αποδόσεις προτείνει Nutrimore Winner ή 
N-PLUS. Πρόκειται για σταθεροποιημένα 

λιπάσματα που ήδη κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά πάνω από δέκα χρόνια 
και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη 
χιλιάδων παραγωγών. Τα Nutrimore 
αζώτου της Gavriel μπορούν και 
εγγυώνται αύξηση σοδειάς γιατί είναι τα 
μοναδικά σταθεροποιημένα λιπάσματα 
με διπλή ασπίδα προστασίας. 

ΑΣΠΙΔΑ 1: Το Nutrimore Winner 
παράγεται πάντα και μόνο με θειϊκή 
αμμωνία- χαμηλής οξύτητα γι’ αυτό 
και είναι η μόνη σταθεροποιημένη 
ουροθειϊκή που παραμένει δραστική και 
άρα αποτελεσματική για τουλάχιστον 
ένα χρόνο από την ημέρα της ενσάκισης. 
Για την παραγωγή των περισσοτέρων 
(σταθεροποιημένων) ουροθειϊκών 
χρησιμοποιούνται κοινές θειϊκές 
αμμωνίες οι οποίες από την φύση τους 
έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες 
πειραματικά στην Αμερική αλλά και 
παγκοσμίως που πραγματοποιήθηκαν σε 
αξιόπιστα εργαστήρια έχουν αποδείξει ότι 

στις ουροθειϊκές που στην παραγωγή 
τους χρησιμοποιήθηκε θειϊκή αμμωνία 
υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιητής 
NBPT απενεργοποιήθηκε μέσα σε 
15 ημέρες από την συσκευασία του 
προϊόντος. Αυτό έχει ως συνέπεια 
τελικά η θεωρητικά σταθεροποιημένη 
ουροθειϊκή από την ώρα της 
συσκευασίας της, μέχρι να φτάσει στο 
χωράφι, τελικά να λειτουργεί σαν μια 
απλή ουροθειϊκή και πρακτικά το λίπασμα 
να χάνει πάνω από το 40% των μονάδων 
αζώτου που περιέχει στον αέρα, τις 
πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή του. 

ΑΣΠΙΔΑ 2: Το Nutrimore Winner αλλά 
και όλοι οι υπόλοιποι αζωτούχοι τύποι 
της σειράς λιπασμάτων Nutrimore, είναι 
το μόνα σταθεροποιημένα λιπάσματα 
που περιέχουν AGROTAIN- το μόνο 
γνήσιο και με πατέντα Αμερικάνικο 
σταθεροποιητή ουρεάσης. Το 
AGROTAIN είναι ένα μίγμα από NBPT 
και συγκεκριμένες βοηθητικές ουσίες 
και όχι απλά NBPT. Οι βοηθητικές 
ουσίες που εμπεριέχονται στο 
AGROTAIN προέκυψαν μετά από 
πολυάριθμα πειράματα και χρόνια 
πειραματισμού τόσο στην Αμερική όσο 
και σε πολλές άλλες χώρες σε διάφορες 
περιβαλλοντολογικές συνθήκες. 
Αποδείχτηκε ότι χωρίς αυτές ή με τη 
χρήση διαφορετικών βοηθητικών 
ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές 
και χάνει άμεσα την αποτελεσματικότητά 
του. 
Για τους παραπάνω λόγους τα Nutrimore 
Winner και N-PLUS είναι τα μόνα που 

παραμένουν 100% σταθεροποιημένα και 
άρα αποτελεσματικά τουλάχιστον ένα 
χρόνο μετά την συσκευασία τους.
Επιπλέον, τα Nutrimore δεν είναι 
λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. 
Δίνουν άζωτο από το πρώτο λεπτό.
Γι΄αυτό και είναι η καλύτερη επιλογή 
και για όψιμες επιφανειακές εφαρμογές. 
Αυτό σε συνδυασμό με τις μηδενικές 
απώλειες που έχουν δίνει την 
δυνατότητα για κάλυψη των αναγκών 
των φυτών σε άζωτο με μία μόνο 
εφαρμογή λίπανσης. 
Τέλος τα Nutrimore Winner και N-
PLUS είναι πιο πυκνά σε σχέση με τα 
περισσότερα κοινά αζωτούχα όπως 
η Νιτρική Αμμωνία, Νιτροθειϊκή και 
Ασβαστούχος Νιτρ. Αμμωνία. Αυτό 
σε συνδυασμό με τις μηδενικές 
απώλειες που έχουν σε άζωτο λόγω 
του AGROTAIN δίνουν την δυνατότητα 
για χρήση έως και 50% λιγότερων 
κιλών λιπάσματος σε σχέση με τα κοινά 
αζωτούχα λιπάσματα και μείωση του 
κόστους λίπανσης κατά 20-30%. 
 Η επένδυση σε άζωτο είναι σοβαρή 
απόφαση. Απώλεια σε άζωτο, σημαίνει 
απώλεια σε αποδόσεις και άρα σε 
χρήματα. Η αζωτούχος λίπανση δεν 
θέλει κόπο -θέλει Nutrimore, τα μόνα 
που όπως απέδειξε και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας εγγυώνται τουλάχιστον 
15% αύξηση σοδειάς, οικονομία και 
κερδοφορία.

IΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΎΝΟΎ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΟΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

GAVRIEL
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> Εφαρµογή του Fertileader Gold από το στάδιο της εµφάνισης των χτενιών έως και τα αρχικά στάδια της ανθοφορίας, για αύξηση παραγωγής

ΙΣΧΥΡΟΣ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
FERTILEADER GOLD ΓΙΑ ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σ την καλλιέργεια του βαµβακιού οι αποδόσεις 
επηρεάζονται από ποικίλους αγρονοµικούς 
παράγοντες, όπως είναι η καλή εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, που θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός 
ισχυρού και ανθεκτικού φυτού και θα προσδώσει τη 
µέγιστη δυνατή ανθοφορία.
Ειδικότερα, η περίοδος της άνθησης αποτελεί ίσως 
το πιο κρίσιµο στάδιο για τις τελικές αποδόσεις, 
καθώς καθορίζεται ο αριθµός και το βάρος των 
καρυδιών που θα συγκοµιστούν. Εποµένως, ο 
σχηµατισµός, η διατήρηση και το άνοιγµα µέγιστου 
αριθµού καρυδιών αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο παραγωγός κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειας. 
Στα παραπάνω εκτός από τις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες και τις καλλιεργητικές τεχνικές που 
ακολουθούνται, καταλυτικό ρόλο κατέχει ο 
παράγοντας της θρέψης. Το βαµβάκι είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικό σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία τα οποία σε 
περίπτωση έλλειψής τους επιδρούν αρνητικά στην 
καρποφορία, οδηγώντας σε µειωµένες αποδόσεις.  

Ένα από αυτά τα θρεπτικά συστατικά είναι και το 
βόριο το οποίο διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην σωστή ανάπτυξη του βαµβακιού, αλλά και 
στην καλύτερη καρποφορία. Αποτελεί ένα αρκετά 
δυσκίνητο στοιχείο στα φυτά, τα επίπεδα του οποίου 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην βιωσιµότητα, 
την γονιµότητα της γύρης και τον σχηµατισµό 
των αναπαραγωγικών οργάνων. Συγκεκριµένα, 
σε περιπτώσεις έλλειψης βορίου παρατηρούνται 
συµπτώµατα ανώµαλης ανάπτυξης, µε ανάγλυφα 
και αποχρωµατισµένα φύλλα, µε σκουρόχρωµους 

δακτυλίους στον µίσχο, οδηγώντας  στην 
παραµόρφωση και την νέκρωση του φυτού. Ακόµα, 
παρατηρείται µειωµένος σχηµατισµός ανθέων 
ακανόνιστου σχήµατος, µε αποτυχία συγκράτησής 
τους από το φυτό, καθώς και απόρριψη καρυδιών 
επιφέροντας µειωµένη τελική παραγωγή. 
Επιπλέον, ένα θρεπτικό στοιχείο ιδιαίτερης σηµασίας 
είναι το µολυβδαίνιο, καθώς συµµετέχει σε 
πολλές φυσιολογικές και βιοχηµικές διαδικασίες, 
όπως είναι η µετατροπή των διαφόρων µορφών 
αζώτου, καθιστώντας το αφοµοιώσιµο από τα φυτά. 

Συνεπώς, σε συνθήκες ανεπάρκειας του στοιχείου 
αυτού παρατηρούνται νεκρωτικά σηµεία, ενώ τα 
φύλλα παίρνουν µορφή σχήµατος «κουταλιού» µε 
περιορισµό στην ανάπτυξη του ελάσµατος.

Η πρόταση της Timac Agro | ΛΥ∆Α
Τα προϊόντα FERTILEADER της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α αποτελούν µια κατηγορία εξειδικευµένων 
βιοδιεγερτών κατάλληλων για διαφυλλική χρήση, 
που στοχεύουν στην µεγιστοποίηση των αποδόσεων 
της καλλιέργειας, ενισχύοντας τις φυσιολογικές 
διεργασίες του φυτού. Το διαφοροποιόν στοιχείο των 
FERTILEADER είναι η πατενταρισµένη µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας τεχνολογία SEACTIV®, ένα σύµπλοκο 
100% φυτικής προέλευσης που αποτελείται από 
ειδικά επιλεγµένα αµινοξέα, γλυκίνη µπεταΐνη και το 
σύµπλεγµα IPA. Χάρη στη σύσταση του συµπλόκου 
στα συστατικά αυτά επιτυγχάνεται µεγαλύτερος 
βαθµός απορρόφησης και η διασυστηµατικότητα 
του προϊόντος, ενώ παράλληλα προσδίδεται 
προστασία και αντοχή της καλλιέργειας στις αβιοτικές 
καταπονήσεις συµβάλλοντας σε υψηλότερες 
αποδόσεις.
∆εδοµένης της σηµαντικότητας του βορίου και του 
µολυβδαινίου στο βαµβάκι, η Timac Agro | ΛΥ∆Α  
προτείνει την εφαρµογή του FERTILEADER GOLD, 
ενός πανίσχυρου βιοδιεγέρτη εµπλουτισµένου µε 
τα στοιχεία αυτά και εγκεκριµένο για χρήση στη 
βιολογική γεωργία.
Στην καλλιέργεια του βαµβακιού οι διαφυλλικές 
εφαρµογές του FETILEADER GOLD, στο στάδιο της 
εµφάνισης των χτενιών έως και τα αρχικά στάδια της 
ανθοφορίας, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, έχει 
ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση και πρωίµιση 
της τελικής παραγωγής. Ειδικότερα, συµβάλει 
στον σχηµατισµό ικανοποιητικού αριθµού ανθέων, 
µεγαλύτερου αριθµού και βάρους καρυδιών καθώς 
και στον περιορισµό των απώλειών τους. Τέλος, 
έρευνες έχουν δείξει την σηµαντική επίδραση του 
βορίου και το µολυβδαινίου στην αντοχή, το µήκος, τη 
λεπτότητα και την ωριµότητας της ίνας.

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
BUSINESS DEVELOPMENT 

& PRODUCT MANAGER
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