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Οκτώ συνδεδεμένες 
στο πλάνο της ΚΑΠ
Σιτηρά, ζωικά, όσπρια και ζωοτροφές παραμένουν στη λίστα συνδεδεμένων, 

δυσκολεύει η αναδιανεμητική σε βοσκοτόπια, θέσφατο το πριμ διαδοχής σελ. 4-5

Κορυφή παγόβουνου 
η ανασυσκευασία 
σε «βουλγάρικη φέτα»
Αυτή τη φορά έβγαλαν «λαγό» οι έλεγχοι του ΕΛΓΟ 
και καθώς φαίνεται η υπόθεση ανασυσκευασίας 
βουλγάρικου τυριού για να γίνει... Φέτα έχει βάθος. 

agrenda - σελ. 46, 49

Με το Απόθεµα και την τροποποίηση 
για τα βοσκοτόπια να «καίνε» και 
χωρίς διοικητικές πράξεις από τους 
αγρότες, η πληρωµή του τσεκ. σελ. 6-7

ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Προκαταβολή
μέχρι τις 27 
Οκτωβρίου

Η Τεμέτερον 
χαρτογραφεί 
τα μοσχάρια 
Λιμουζίν  

σελ. 36

Με τα εφόδια  
τόσο ψηλά, 
διπλή σκέψη 
στη σπορά 

σελ. 10-11

ΒΑΜΒΑΚΙ      
Αρκετά πάνω από τα 70 
λεπτά το σύσπορο, παρότι 
διόρθωσε λίγο η Νέα Υόρκη.  
Εµπορεύµατα, σελ. 19-38

ΣABBATO: Λογγίνου εκατοντάρχου  Μήνας 10ος, Εβδ. 41η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:35 - ∆ύση 18:46 ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά 4,20 ευρώ για τα 
φρέσκα και 3,50 ευρώ για τα περσινά ελαιόλαδα, µε τα 
σηµάδια κορεσµού στην κατανάλωση της Ισπανίας να 
επιβραδύνουν την αγορά. Κρατά το όριο των 70 λεπτών το 
βαµβάκι, αν και οι βροχές και η διόρθωση στο χρηµατιστήριο 
ανέκοψαν τις τιµές. Επιστρέφει ξανά στα 500 ευρώ η εξαγωγή 
στο σκληρό και νέα άνοδος 20 ευρώ ο τόνος στη Φότζια.

Ανθράκωση καρυδιάς
Η ανθράκωση είναι η πιο καταστρεπτική 
ασθένεια της καρυδιάς και προκαλείται 
από τον µύκητα Marssonina juglandis. 
Αυτή την περίοδο παρατηρούνται κατά 
τόπους σηµαντικές προσβολές σε 
καρυδιές Κεντρικής Ελλάδας, ειδικά σε 
δενδροκοµεία που δεν έγιναν επαρκείς 
ψεκασµοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη 
των δέντρων µε ψεκαστικό υγρό. Τα 
συµπτώµατα της ασθένειας, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
παρουσιάζονται έντονα σε καρυδεώνες 
όπου τόσο το κλάδεµα, όσο και ο τρόπος 
άρδευσης, ευνόησαν την ύπαρξη 
υψηλής σχετικής υγρασίας.

∆ιαχείµαση 
Ο µύκητας διαχειµάζει στα 
προσβεβληµένα όργανα που πέφτουν 
στο έδαφος και γι’ αυτό απαιτείται λήψη 
µέτρων για τον περιορισµό του 
πρωτογενούς µολύσµατος. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν αποµάκρυνση και κάψιµο των 
ξερών, πεσµένων στο έδαφος φύλλων 
ή ενσωµάτωσή τους στο έδαφος 
µε ελαφρύ φρεζάρισµα. Επίσης, το 
σωστό κλάδεµα βοηθάει στην αποτροπή 
εµφάνισης της ασθένειας, ενώ ο 
ψεκασµός των φύλλων µε κατάλληλο 
χαλκούχο σκεύασµα συστήνεται µόνο 
σε περιπτώσεις µεγάλης προσβολής.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-10-2021
Αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες, κατά 
τόπους ισχυρές. Νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε λίγες 
τοπικές βροχές σε βόρειο Ιόνιο,  
Ήπειρο και δυτική Μακεδονία. 
Άνεµοι µέτριας έντασης δυτικοί 
από βόρειες διευθύνσεις µε 
γρήγορη εξασθένηση. Στα 
ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 
κατά τόπους στο νότιο Αιγαίο 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 17-10-2021
Σχετικά βελτιωµένος καιρός µε 
παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
και τοπικές βροχές κυρίως 
στα ηπειρωτικά και τη νότια 
νησιωτική χώρα. Άνεµοι δυτικοί 
βορειοδυτικοί µέτριας έντασης, 
που βαθµιαία θα στραφούν 
σε βόρειους βορειοδυτικούς µε 
την ίδια ένταση. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 18-10-2021
και Τρίτη 19-10-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες. Αυξηµένες νεφώσεις 
στα ανατολικά ηπειρωτικά, 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και 
Κρήτη. Ασθενείς άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, 
τοπικά µέτριας έντασης από το 
µεσηµέρι και µετά. Μικρή 
άνοδος της θερµοκρασίας στα 
κεντρικά και τα βόρεια.

Τετάρτη 20-10-2021 ως
Παρασκευή 22-10-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
στα ανατολικά και νότια. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 
πιο ισχυροί. Μικρή πτώση της 
θερµοκρασίας στα ανατολικά.

Άνεµοι στα δυτικά 
από βόρειες 
διευθύνσεις 5 µε 
6 µποφόρ, στα 
ανατολικά 4 έως 
6 µποφόρ και στο 
Αιγαίο τοπικά έως 
8 µποφόρ.
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860Ο ρόλος των συντελεστών της κάθε αγοράς είναι η 
ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και 
ο ρόλος της πολιτείας είναι να οριοθετεί τους 
κανόνες του παιχνιδιού, διευκολύνοντας στο 
µέτρο του δυνατού αυτές τις πρωτοβουλίες. 

Είναι λογικό οι φέροντες την πολιτική ευθύνη για τη 
διαχείριση των πραγµάτων να σπεύδουν κάθε 
φορά να επωφεληθούν από το καλό κλίµα στις 
αγορές, όπως και από τις επιχειρηµατικές κινή-
σεις σηµατωρούς στο επενδυτικό περιβάλλον. 

∆εν µπορεί, ωστόσο, ο ρόλος των ιθυνόντων να ε-
ξαντλείται στην πολιτική επικοινωνία και την 
εκµετάλλευση της οικονοµικής συγκυρίας, χά-
ριν της µικροπολιτικής. 

Ειδικά στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, τα δι-
αρθρωτικά προβλήµατα που θα πρέπει να αντι-
µετωπισθούν είναι τόσα πολλά, αυτό τον και-
ρό, που σε καµιά περίπτωση δεν θα µπορού-
σαν να κρυφτούν πίσω από την ευνοϊκή συ-
γκυρία, η οποία διαµορφώνεται από την ανό-
δου των τιµών των αγροτικών εµπορευµάτων. 

Πρώτον, γιατί µετά την άνοδο ακολουθεί η πτώση. 
∆εύτερον, γιατί ακόµα και η άνοδος δεν αφορά 
το σύνολο των προϊόντων ή των παραγωγών. 
Τρίτον, γιατί η οικονοµική «ανάσα» που παίρ-
νουν σ’ αυτή τη φάση οι εκµεταλλεύσεις, κυρί-
ως στις µεγάλες καλλιέργειες, θα πρέπει να α-
ξιοποιηθεί ως ευκαιρία για αναδιοργάνωση 
και βελτίωση των υποδοµών τους. Εποµένως 
δεν είναι ώρα για πανηγυρισµούς. 

Η ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα η πολιτική η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έ-
χει να διαχειρισθεί πολύ µεγάλα θέµατα. 

Η τάση συγκέντρωσης που καταγράφεται στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής συνοδεύεται α-
πό φθίνουσα πορεία των απασχολούµενων 
στον τοµέα, κάτι που απαιτεί κατάλληλο χειρι-
σµό. Ανάλογη προσοχή χρειάζεται το θέµα των 
νεοεισερχόµενων, έτσι ώστε τα προβλεπόµενα 
κίνητρα να δίνονται σ’ εκείνους που πραγµατι-
κά έχουν αποφασίσει να ενταχθούν στη συγκε-
κριµένη δραστηριότητα και όχι στους λεγόµε-
νους «κυνηγούς» των επιδοτήσεων. 

Μ’ αυτή την έννοια, τα αναπτυξιακά προγράµµα-
τα της ενδιάµεσης διετίας, όσο και οι επιλο-
γές που συνδέονται µε τη νέα ΚΑΠ αποκτούν 
ιδιαίτερη σηµασία. Η αίσθηση που υπάρχει 
είναι ότι πολιτικά τουλάχιστον, η σηµερινή η-
γεσία της πλατείας Βάθη δεν έχει δώσει ακό-
µα το στίγµα της. Αντίστοιχα, δεν έχουν γίνει 
οι απαραίτητες κινήσεις για την ενίσχυση των 
συλλογικών σχηµάτων στην αγροτική παρα-
γωγή, τη διευκόλυνση της συµβολαιακής γε-
ωργίας και την εύρυθµη λειτουργία των ∆ιε-
παγγελµατικών Οργανώσεων. 

Πέραν της ρητορικής, οι φέροντες την πολιτική  ευ-
θύνη και κατ’ επέκτασιν η ίδια η πολιτεία, θα 
πρέπει να εµπιστευθούν τους παραπάνω θε-
σµούς και να στηρίξουν στην πράξη την αποτε-
λεσµατική λειτουργία τους.      Agrenda

Η συγκυρία των 
τιμών και η αξία 
των θεσμών

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,16020

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,43529

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07086

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84763

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
131,82150
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• Με κινητήρα Stage V τα µικρά τρακτέρ 
Dorado Natural της Same σελ. 18-39
• Νέο πρόγραµµα αντικατάστασης 
ενεργοβόρων µηχανηµάτων σελ. 16-17

• Τάξη στον κλάδο ελιάς και ελαιολάδου 
επιχειρεί να βάλει το Gen4Olive σελ. 42-43
• Ξαφνική µείωση των ΜΜΖ για τα ανήλικα 
ζώα κόβει πάνω από το µισό το τσεκ σελ. 8

• Τα εκκοκκιστήρια «παζαρεύουν» πλέον 
και το ζήτηµα της υγρασίας. σελ. 20
• Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά 4,20 
ευρώ για τα φρέσκα ελαιόλαδα σελ. 19

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Άμεσα απάντηση σε πέντε κρίσιμα ζητήμα-
τα που θα καθορίσουν την αξία των δικαιω-
μάτων για την περίοδο 2023-2026 καλού-
νται να δώσουν οι εθνικές αρχές. Ενώ, λοι-
πόν, σε δύο μήνες θα πρέπει να κατατεθεί 
το στρατηγικό σχέδιο στην Κομισιόν, η τελι-
κή πολιτική απόφαση εκκρεμεί μεταξύ άλ-
λων για τα εξής:

1ον: Επιλέξιμα Βοσκοτόπια: Όλοι οι υπο-
λογισμοί για τις άμεσες ενισχύσεις που έ-
χουν γίνει προς το παρόν, έχουν λάβει υπό-
ψη τους έναν αριθμό κοντά στα 12,7 εκατ. 
στρέμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ο-
μάδα που απασχολείται με τη συγγραφή του 
στρατηγικού σχεδίου έχει ζητήσει να μάθει το 

πόσα ακόμα επιλέξιμα στρέμματα θα μπουν 
στο σύστημα από το 2023, χωρίς να υπάρ-
χει κάποια απάντηση ούτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
ούτε από τη γενική γραμματεία του ΥΠΑΑΤ. 

Για να γίνει κατανοητό το πόσο κρίσιμο εί-
ναι αυτό, αρκεί να αναφερθεί ότι η μοναδι-
αία αξία του δικαιώματος μπορεί να έχει δι-
αφορά πάνω από 10 ευρώ το στρέμμα, εφό-
σον μπουν παραπάνω επιλέξιμες εκτάσεις 
στο σύστημα σε σχέση με σήμερα. Επίσης, 
με περισσότερα στρέμματα βοσκότοπου θα 
τροποποιηθούν-προς τα πάνω και τα εκτα-
τικά όρια της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. 
Προς το παρόν, η πρόταση είναι, η αναδιε-
νεμητική πληρωμή να μοιραστεί σε εκτάσεις 
30-120 στρεμμάτων βοσκοτόπου, με νέες ε-
πιλέξιμες εκτάσεις να σημαίνει ότι το όριο 
μπορεί να ανέβει στα 50-150 στρμ. κ.ο.κ.

2ον: Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ, η πρόταση που έχουν στα χέ-
ρια τους οι αρχές του υπουργείου, είναι να 
ενεργοποιηθούν καθεστώτα μόνο για ζωική 
παραγωγή (αιγοπρόβατα, βοοειδή, μέτρο για 
ειδικά δικαιώματα), σιτηρά (σκληρό σιτάρι, 
ρύζι), ζωοτροφές (πρωτεϊνούχα κτηνοτροφι-
κά ψυχανθή και σανοδοτικά), και βρώσιμα 
όσπρια. Δηλαδή σύνολο οκτώ.

Ούτε σε αυτήν την περίπτωση οι αρχές έ-
χουν δώσει απάντηση για το αν τελικά θα 
προχωρήσουν στην αποδοχή της παραπάνω 
πρότασης, «κόβοντας» συνολικά 10 καθεστώ-
τα από τα ισχύοντα. Από την απάντηση αυτή 
θα εξαρτηθεί το κονδύλι της βασικής ενίσχυ-
σης (η συνδεδεμένη ως γνωστών απορροφά 
χρήματα των άμεσων ενισχύσεων) και η αξία 
των δικαιωμάτων για την ερχόμενη περίοδο. 

3ον: Ενεργός αγρότης: Πληροφορίες ανα-
φέρουν πως οι αρχές καλοβλέπουν το δικαί-
ωμα που τους δίνει ο κοινοτικός κανονισμός 
να  θεωρούν ενεργούς γεωργούς όσους λαμ-
βάνουν έως 5.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις. 
Δηλαδή, την πλειοψηφία των ελληνικών εκ-
μεταλλεύσεων, ώστε να μην χαθούν δικαιώ-
ματα. Για τους υπόλοιπους θα ισχύει η από-
δειξη γεωργικής δραστηριότητας με βάση έ-
ναν δείκτη αγροτικού εισοδήματος (π.χ τιμο-
λόγια κ.λπ). Ακόμα, δεν υπάρχει κάποιο σα-
φές σχέδιο από τη γενική γραμματεία, που 
μετρά προφανώς το πολιτικό κόστος μίας τέ-
τοιας απόφασης.

4ον: Προϋπολογισμός παρεμβάσεων άμε-
σων ενισχύσεων: Προς το παρόν το φως της 
δημοσιότητας έχει δει ένας ενδεικτικός προϋ-
πολογισμός για τη βασική ενίσχυση, τις συν-
δεδεμένες, την αναδιανεμητική κ.λπ. Αλλά, 
όσο δεν αποφασίζουν οι αρχές για τις συνδε-
δεμένες ενισχύσεις και για το ποσό που τε-

λικά θα μεταφερθεί στον Β’ Πυλώνα για την 
εξισωτική, οι αγρότες δεν μπορούν να γνω-
ρίζουν με σαφήνεια τι μέλλει γενέσθαι με 
την αξία των δικαιωμάτων τους.

5ον: Εθνικό Απόθεμα:  Το προτεινόμενο σχέ-
διο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Αποθέμα-
τος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες και 
ενός για τις δενδρώδεις. Αναμένεται η τελική 
απόφαση από τους αρμόδιους. Με την αναμε-
νόμενη ένταξη επιπλέον στρεμμάτων βοσκοτό-
πων στο σύστημα, με το σημερινό μοντέλο θα 
γινόταν περικοπή των ενισχύσεων στο σύνολο 
των αγροτών για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις 
για νέα δικαιώματα. Με το νέο σύστημα που ε-
ξετάζεται, η περικοπή θα γίνει μόνο στα βοσκο-
τοπικά δικαιώματα. Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις 
των αροτραίων, η περικοπή θα αφορά τους κα-
τόχους αρόσιμων καλλιεργειών και για τα δέ-
ντρα θα γίνεται οι περικοπή από τους καλλιερ-
γητές δενδρώνων.

Η επιλέξιμη γη 
αλλάζει τους όρους  

αναδιανεμητικής 
Μόνο σιτηρά, ζώα, ψυχανθή και όσπρια στις συνδεδεμένες,  

ενώ αλλάζουν τον χάρτη της αναδιανεμητικής οι νέες 
επιλέξιμες εκτάσεις και η οπισθοχώρηση στον ενεργό αγρότη  

Η χρηματοδοτική 
δομή των άμεσων 
ενισχύσεων 
εξαρτάται και από 
το πλήθος της 
επιλέξιμης γης.

Περίσσευμα από το νέο
πρασίνισμα στη βασική
Κρίσιμο ως προς την υλοποίηση  
είναι και το καθεστώς του νέου 
πρασινίσματος (οικολογικά σχήματα) 
της νέας ΚΑΠ. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως η πρόταση που 
επεξεργάζεται το ΥΠΑΑΤ για το πρώτο 
έτος εφαρμογής της ΚΑΠ (2023) 
μπορεί να μην εξαντλήσει τα 430 εκατ. 
ευρώ που είναι διαθέσιμα, τουλάχιστον 
τον 1ο χρόνο, με τα κονδύλια που θα 
περισσέψουν να πηγαίνουν στη βασική 
ενίσχυση, περιορίζοντας σε κάποιο 
βαθμό την πτώση στην αξία των 
δικαιωμάτων. 
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Το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο του 
Μέτρου δημιουργίας συνεργατικών σχη-
μάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού 
με τίτλο «Προώθηση της διαδοχής στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις» μέσω του νέ-
ου ΠΑΑ είναι γεγονός.  Πρόκειται για κεί-
μενο που προέρχεται από την επεξεργα-
σία των ισπανικών αρχών, το οποίο έρ-
χεται να δώσει μία πολύ καλή κατεύθυν-
ση για το τι πρέπει να περιμένουν οι Έλ-
ληνες αγρότες στα πλαίσια της προετοι-
μασίας του Μέτρου από τις εδώ αρχές. 
Στο σχέδιο αναφέρεται πως η επιδότηση 
θα δίνεται για μία 7ετία ανάλογα τον μέ-
σο όρο εσόδων (κόστος ευκαιρίας) που 
έβγαζε από τη γεωργία ο αγρότη που α-
ποχωρεί (συμπεριλαμβανομένων των ε-
νισχύσεων), ενώ το πριμ εξόδου θα μπο-
ρεί να δίνεται και για περιπτώσεις ανω-
τέρας βίας. Συγκεκριμένα, το πλάνο έ-
χει ως εξής:

Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα επικεφα-

λής εκμετάλλευσης που έχουν συμπλη-
ρώσει τα προβλεπόμενα έτη συνταξιοδό-
τησης ή πρόκειται να τα συμπληρώσουν 
στο τέλος της συνεργασίας, ή που έχουν 
άλλες δικαιολογημένες αιτίες ανωτέρας 
βίας, και παραχωρούν τη γεωργική τους 
εκμετάλλευση σε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που θέλει να τον διαδεχτεί στο 
αγρόκτημα μέσω συνεργασίας.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Παρουσίαση ενός έργου συνεργασίας 

μεταξύ συνταξιούχου αγρότη και του δι-
αδόχου που πρόκειται να εγκατασταθεί 
στο αγρόκτημα (μέσω μίσθωσης, σύμβα-

σης πώλησης), το οποίο θα οδηγήσει σε 
ολική μεταβίβαση της εκμετάλλευσης.

Χαρακτηριστικά εκχωρητή:
 Να είναι ενεργός αγρότης κατά την 

υποβολή της αίτησης. Να έχει εγγραφεί 
στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσε-
ων τα τελευταία 5 χρόνια. Να βρίσκεται 
σε κατάσταση καθιερωμένης συνταξιο-
δότησης ή να πληροί τις προϋποθέσεις 
για να αποχωρήσει από τη δραστηριότη-
τα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή 
να έχει άλλη δικαιολογημένη αιτία δια-
κοπής της δραστηριότητας (π.χ. μόνιμη 
εργασιακή αναπηρία).

Χαρακτηριστικά προσώπου στον ο-
ποίο εκχωρείται η εκμετάλλευση: Πρέ-
πει να είναι άνω των 18 ετών και κάτω 
των ετών που υποδεικνύονται από κάθε 
περιφερειακή αρχή. Φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο, που είναι στην ηλικία που αναφέ-
ρεται στο προηγούμενο σημείο και ανα-
λαμβάνει την αγροτική εκμετάλλευση.

Ποσοστό ενίσχυσης
Μορφή ενίσχυσης: Επταετής επιδότη-

ση υπό τη μορφή ποσού που καλύπτει το 
κόστος συνεργασίας και το κόστος των 
έργων και των εργασιών που εκτελού-
νται. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης ε-
ξαρτάται από το κόστος ευκαιρίας (έσο-
δα συν ενισχύσεις ή Τυπική Απόδοση) 
με βάση έναν ετήσιο μέσο όρο βάσει του 
προσανατολισμού του αγροκτήματος για 
το άτομο που συνταξιοδοτείται, μαζί με 
τον υπολογισμό του χρόνου που αφιε-
ρώνεται στην εκπαίδευση και τη μετάδο-
ση πληροφοριών στο διάδοχο πρόσωπο 
καθώς και το κόστος που προκύπτει από 
αυτή τη συνεργασία.

Το κείμενο επεξεργασίας των 
ισπανικών αρχών για την προώθηση 

της διαδοχής στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, μπορεί να 

αποτελέσει μια καλή βάση για τη 
διαμόρφωση του αντίστοιχου Μέτρου 

στο ελληνικό πρόγραμμα που θα 
κάνει πράξη το πριμ εξόδου.  Φωτό 

από τη συνάντηση των φυτωριούχων 
προ ολίγων ημερών στο κέντρο της 

Αθήνας (ρεπορτάζ σελ. 42).

Εγένετο Μέτρο 
«Προώθηση 
της διαδοχής 
στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις» 
Επιδότηση βάσει των εσόδων του αγρότη  
που μεταβιβάζει τη μονάδα του. Υπό μελέτη 
το πρώτο προσχέδιο που έφτιαξαν οι Ισπανοί

Ενίσχυση των νεαρών
Η υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτιση των νεαρών αγροτών 
ώστε να είναι δικαιούχοι της «Συμπληρωματικής Εισοδηματικής 
Ενίσχυσης των Νέων Γεωργών» στα πλαίσια των άμεσων 
ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ, προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο. 
Σύμφωνα με τη Χρυσούλα Θεοδωρίδου από το Τμήμα ΚΑΠ  
και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ, η υποχρέωση αυτή 
έρχεται από τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα, κάτι που σημαίνει  
ότι η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης δεν θα δίνεται σε όλους 
τους νεαρούς αγρότες όπως γίνεται την τρέχουσα περίοδο.  
Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους αγρότες 
χορηγείται για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενοµένης 
από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης πληρωµής για νέους 
αγρότες. Δηλαδή, δικαιούχοι θα οριστούν το 2023 επίσης όσοι 
νέους αγρότες έκαναν πρώτη φορά ΟΣΔΕ το έτος 2019 και 
µετά. Για το 2024 όσοι έκαναν πρώτη φορά ΟΣΔΕ το 2020 
κ.ο.κ. Η στήριξη λαµβάνει τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης 
πληρωµής ανά επιλέξιµο στρέµµα ή κατ’ αποκοπή ποσού, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα. 

Ως συνοδευτικό 
του πριμ πρώτης 
εγκατάστασης 
προωθείται  
η επιδότηση του 
αποχωρούντος 
γεωργού

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (2023-2027)

ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Ή ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Παραµένουν ακόµα σε εκκρεµµότητα οι αποζηµιώσεις για τα 
κεράσια Πέλλας και Κοζάνης µέσω του προγράµµατος «Παγετός 
Άνοιξη 2021», καθώς δεν περιλαµβάνονται στον Κανονισµό του 
ΕΛΓΑ, επειδή ήταν σε προανθικό στάδιο. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι γεωπόνοι του φορέα καταγράφουν τις ζηµιές, 
αλλά δεν θα αποζηµιωθούν λόγω παγετού, ενώ αναµένεται 
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Θ. Σκυλακάκη 
για το ενδεχόµενο να καλυφθούν από κρατικές ενισχύσεις. 

1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

 650�700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2 3
Β’ ∆ΟΣΗ

ΝΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ

90
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΛΙ
19,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Εκτός παγετού
τα κεράσια σε

προανθικό στάδιο

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ακόµα χειρότερα και από το περσινό µπέρδεµα 
µε την οριζόντια περικοπή των 100 εκατ. ευρώ 
στην εξόφληση των Χριστουγέννων δείχνει να 
φέρνει η φετινή προκαταβολή της ενιαίας ενί-
σχυσης εις βάρος του αγροτικού κόσµου, που 
φέτος έχει ανάγκη τα χρήµατα περισσότερο από 
ποτέ. Όσο για την ηµεροµηνία πληρωµής, δεν 
φαίνεται να υπάρχει καν κάποιο χρονοδιάγραµ-
µα, παρά µόνο µία άτυπη προθεσµία έως τις 27 
του µήνα, προς αποφυγή των έντονων αντιδρά-
σεων απο την πλευρά των αγροτών.

Τα ζητήµατα µε τη φετινή πληρωµή είναι πολ-
λά. Καταρχήν οι «αλχηµείες» που έγιναν µε την 
κατανοµή των βοσκοτόπων και την τροποποιητι-
κή ΚΥΑ και την ενεργοποίηση δικαιωµάτων από 
το Εθνικό Απόθεµα κρατούν για ακόµα µια χρο-
νιά δέσµιο τον αγροτικό κόσµο, του οποίου οι α-
νάγκες φέτος µοιάζουν µεγαλύτερες από ποτέ. 

Μέσα σε όλο αυτό το «σκηνικό», ο µηχανογρά-
φος επιµένει να κρατά εκβιαστικά κλειστό το σύ-
στηµα για διοικητικές πράξεις, οδηγώντας τους 
επιτελείς της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού να 
προσανατολίζονται σε µια πληρωµή, µε βάσει τις 

δηλώσεις που έχουν γίνει, στα τυφλά και χωρίς 
να περαστούν οι διορθώσεις των παραγωγών. 

Σηµειωτέον χάθηκε ήδη η ευκαιρία που δίνει 
φέτος η Κοµισιόν για δυνατότητα καταβολής 
αυξηµένων άµεσων ενισχύσεων έως 70% από 
50% που ισχύει κανονικά, από τις 16 Οκτωβρί-
ου 2021, ενώ απίθανο µοιάζει µε τη σηµερινή 
κατάσταση και το ενδεχόµενο για πληρωµή στις 
21 του µήνα, όπως έγινε πέρυσι, που είχε ξεκι-

νήσει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αφορούσε 
συνολικό ποσό 696.596.038,36 ευρώ. 

Άλλο ένα αρνητικό στην υπόθεση της φετι-
νής προκαταβολής του τσεκ και το γεγονός ότι 
ακόµα δεν έχει υπογραφεί η σύµβαση πρόσθε-
της πράξης χρηµατοδότησης τήρησης και ταµει-
ακής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού Εγ-
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) µε-
ταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Τράπε-
ζας Πειραιώς για την προκαταβολή της ενιαίας, 
η οποία παρεπιπτόντως πέρυσι υπεγράφη στα 
µέσα του Σεπτέµβρη. 

Την ίδια ώρα κι ενώ καµία επίσηµη ανακοίνω-
ση δεν υπάρχει από τον αρµόδιο υπουργό Σπή-
λιο Λιβανό, από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
Οργανισµού Πληρωµών σε πρόσφατη συνάντη-
ση µε Κρητικούς κτηνοτρόφους διαβεβαίωσε ό-
τι «η προκαταβολή της ενιαίας (70% βασικής) εί-
ναι στο πλάνο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθεί µεταξύ 25-
27 Οκτωβρίου και το αργότερο µέχρι τις 27 του 
µήνα». Μάλιστα, ο ίδιος -αρκετά αόριστα- έκανε 
λόγο και για την εξόφληση της ενιαίας, για την 
οποία είπε ότι «θα γίνει, όπως κάθε χρόνο προς 
το τέλος του έτους, κοντά στα Χριστούγεννα». 

Έρχεται πληρωµή ΕΛΓΑ σε πυρόπληκτους 
για ζωικό κεφάλαιο και Νοέµβριο για φυτική

Μέσα στον Νοέµβριο εκτιµάται ότι θα κατα-
βληθούν οι αποζηµιώσεις για το φυτικό κεφά-
λαιο στους πληγέντες από τις φωτιές του περα-
σµένου Αυγούστου αγρότες στις Περιφερειακές 
Ενότητες Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 
Αµέσως µετά αναµένεται να πληρωθούν και οι 
αποζηµιώσεις για τις απώλειες σε ζωικό κεφά-
λαιο στους κτηνοτρόφους. 

Αυτά γνωστοποιήθηκαν κατά τη σύσκεψη που 
έλαβε χώρα στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρί-
πολη, την περασµένη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, 
µε τη συµµετοχή του περιφερειάρχη Παναγιώτη 
Νίκα, του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέ-
ντζου και στελεχών του Οργανισµού από την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, αντιπεριφερειαρχών, 
όπως επίσης και των µελών των επιτροπών αρω-
γής από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Όλο πιο στραβά 
προχωράει φέτος 
η υπόθεση του τσεκ
Ενώ δεν έχει ακόμα υπογραφεί η σύμβαση με την Πειραιώς, 
οι πιθανότητες δίνουν προκαταβολή ενιαίας έως 27 Οκτώβρη 

Αυτόχθονες 
φυλές 
Πιστώθηκαν 
48.721,76 ευρώ 
για την 1η και 2η 
πρόσκληση του 
έτους εφαρµογής 
2020 της ∆ράσης 
10.1.09 «∆ιατή-
ρηση απειλούµε-
νων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών 
ζώων» 

Εσπεριδοειδή 
Το ενδεχόµενο 
αποζηµιώσεων για 
την ακαρπία των 
πρώιµων εσπε-
ριδοειδών στην 
Ηλεία εξετάζει ο 
ΕΛΓΑ

Σταφύλια 
Προκαταβολές 
αποζηµιώσεων 
έως τα Χριστού-
γεννα υποσχέθηκε 
ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ στους στα-
φυλοπαραγωγούς 
Κορινθίας για 
ζηµιές από παγετό 
και καύσωνα

Άλλη µία δόση ΕΛΓΑ 

Με πληρωµές αποζηµιώσεων στους 
κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές του καλοκαιριού ξεκινάει µέσα 
στο επόµενο διάστηµα τις πληρωµές ο 
ΕΛΓΑ, ενώ αναµένεται και άλλη µία δόση 
από τον παγετό της άνοιξης προς τα τέλη 
του µήνα ή στις αρχές Νοεµβρίου, το ποσό 
της οποίας δεν έχει οριστεί, αλλά εξαρτάται 
από τα πορίσµατα που στέλνονται στα 
κεντρικά του φορέα. Τέλος θα γίνει και µία 
τακτική πληρωµή όπως κάθε µήνα.  



Agrenda 7ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Oκτωβρίου 2021

Προφάσεις εν αμαρτίαις και 
καθυστέρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Συνειδητά εκπρόθεµα και µε επιλεγµένες ελ-
λείψεις, δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιες 
πρώτες απαντήσεις στα τεράστια ερωτηµατικά 
που σκεπάζουν τη διαχείριση των δηµόσιων 
βοσκοτόπων και τα δικαιώµατα ενισχύσεων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα κατά την τελευταία τρι-
ετία, στάση που επιβεβαιώνει τις µεγάλες πα-
ραβάσεις που έχουν γίνει και τις οποίες συνε-
χίζει να κρύβει κάτω από το χαλί το «κονκλά-
βιο» του Οργανισµού Πληρωµών και το συνδι-
κάτο του ΟΣ∆Ε. Σε νέα επιστολή που απευθύ-
νουν προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αρ-
µόδιες αρχές κτηνοτροφικοί σύλλογοι µε γνώ-

ση του θέµατος, καυτη-
ριάζουν την παρελκυ-
στική τακτική που ακο-
λουθεί ο Οργανισµός, 
τονίζοντας χαρακτηρι-
στικά ότι οι πρώτες απα-
ντήσεις εκ µέρους των 
αρµοδίων ήρθαν µε-
τά από 97 ηµέρες, ό-
ταν η διοικητική δια-

δικασία προβλέπει ως όριο τις 50 ηµέρες, µό-
νο και µόνο για να αποτραπούν οι νοµικές ε-
νέργειες για την προστασία των συµφερόντων 
των Ελλήνων κτηνοτρόφων.     

Αναλυτικά η επιστολή των κτηνοτροφικών 
συλλόγων έχει ως ακολούθως: 

Αµύνταιο, 12/10/2021
Προς : 1) Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, Μελάς ∆ηµήτρης
              2) ∆ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων
              3) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων
Κοιν: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό

Θέµα: Ελλιπής και καθυστερηµένη αποστολή στοι-
χείων για την κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος Βα-
σικής Ενίσχυσης 2020 επί της από 29.6.2021 επιστο-
λής µας (πρωτόκολλο ΟΠΕΚΕΠΕ 1.7.2021)

Σχετικά µε το αριθµ. 52168.4.10.2021 έγγραφό σας:
Κύριοι,

Την απάντηση σας στο νόµιµα υποβληθέν αίτηµα 
µας, παραλάβαµε δυστυχώς µετά από 97 ηµέρες, τις 
διπλάσιες δηλαδή από τις 50 ηµέρες όπως ρητά ορί-
ζεται από την διοικητική διαδικασία ως ανώτατο ό-
ριο για την απάντηση σε αίτηµα πολίτη ή φορέα α-
πό τις δηµόσιες υπηρεσίες, γεγονός που µας εµπό-
δισε στην άσκηση των νόµιµων ενεργειών µας, για 
την προάσπιση των συµφερόντων των µελών µας.

Η απάντηση κρίνεται εξόχως ελλιπής, αφού δεν 
περιλαµβάνει σειρά κρίσιµων στοιχείων.

Επειδή ακόµη και από τα ελάχιστα στοιχεία που 
µας κοινοποιήσατε, ισχυροποιούνται οι ενδείξεις 
µας για την ύπαρξη σειράς παράτυπων διαδικασι-
ών που έλαβαν χώρα στην κατανοµή του εθνικού 
αποθέµατος 2020 και οι οποίες ζηµίωσαν τα µέλη 
µας στη ∆υτική Μακεδονία, θα απευθυνθούµε στον 
αρµόδια δικαστική αρχή για την λήψη των υπολοί-
πων απαραίτητων για τη δικαίωση µας.

Επί των όσων διαλαµβάνονται στο αριθµ.52168.4.10.2021 
έγγραφο σας Σηµειώνουµε τα κάτωθι:

Σηµείο Α.
1. Προσπάθεια παρουσίασης εκτεταµένου περι-

εχοµένου χωρίς να έχει ζητηθεί: Μεγάλο τµήµα του 
περιεχοµένου αναφέρεται σε διατάξεις Κανονισµών 
και ερµηνείες Αποφάσεων και συµπεριλαµβάνει α-
νακοινώσεις άλλα ήδη γνωστά και τετριµµένα τόσο 
σε µας όσο και τον νοµικό µας, µε προφανή στόχο 
να δηµιουργεί την εντύπωση, της εκτεταµένης απά-
ντησης παραλείποντας βέβαια τις επίµαχες διατάξεις 
που δεν έχουν τηρηθεί κατά την κατανοµή.

2. Ενίσχυση των ισχυρισµών µας για ενδείξεις πα-
ράτυπης κατανοµής του εθνικού αποθέµατος 2020 
καθώς, σε µία µόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώ-
ρας την Κρήτη, µε έλλειψη ελεύθερων βοσκοτόπων, 
κατανεµήθηκαν δικαιώµατα Βασικής Ενίσχυσης για 
το Εθνικό Απόθεµα 2020 για βοσκοτόπια (ΠΕ1) σε 
1.400.222 στρέµµατα που αποτελούν το 84%!!!! του 
συνόλου όσων κατανεµήθηκαν στη χώρα. Εντούτοις, 
στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας µια περι-
οχή από τις λίγες της χώρας που διαθέτει ακόµη ε-
λεύθερα δηµόσια βοσκοτόπια για την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας κατανεµήθηκαν αντιστοίχως δικαιώ-
µατα σε βοσκοτόπια (ΠΕ1) για µόλις 13.222 στρέµ-
µατα δηλαδή µόλις το 8%, µε άλλα λόγια ποσοστό Υ-
ΠΟ δεκαπλάσιο (10 φορές λιγότερο) από αυτό της 
Περιφέρειας Κρήτης. Τα στοιχεία µιλούν από µόνα 
τους για τις ενδείξεις παρατυπιών.

III. Ψευδής ισχυρισµός των υπηρεσιών για το 
στοιχεία τα συµφωνητικά ενοικίασης στο τέλος του 
σηµείου Α: «Σηµειώνουµε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ε-
µπλέκεται ούτε συλλέγει στοιχεία κόστους σε συµ-
φωνητικά ενοικίασης µεταξύ ιδιωτών».

Ψευδής διότι :
α) Το υπόδειγµα του µισθωτηρίου που περιλαµβά-

νει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε ετήσια εγκύκλιο τού ΟΣ∆Ε 
αλλά και στην τελευταία, 28811/08.05.2020 (ΟΣ∆Ε 
2020) στο Παράτηµα 7 περιέχει το υπόδειγµα µισθω-
τηρίου και στο σηµείο 3 του υποδείγµατος αναφέρει 
«3. ΜΙΣΘΩΜΑ.. Το ετήσιο µίσθωµα ορίζεται σε ……
ευρώ» περιλαµβάνει δηλαδή ως υποχρεωτικό το στοι-
χείο του ετήσιου ενοικίου που µπορεί να είναι και 0.

β) µε την ίδια εγκύκλιο όλα τα ενοικιαστήρια που 
συνοδεύουν ετήσια τις ΑΕΕ σκανάρονται υποχρεω-
τικά και αποθηκεύονται στο ΟΠΣΕΑΑ του ΟΠΕΚΕΠΕ 
για κάθε έτος αίτησης. Αιτηθήκαµε νόµιµα να µας 
τα δώσετε µε συγκεκριµένες προδιαγραφές τήρη-
σης των προσωπικών δεδοµένων για να τα αξιοποι-
ήσουµε νοµικά ως έχοντες έννοµο συµφέρον. Από-
δειξη της σκόπιµης ψευδούς αναφοράς των υπευ-
θύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι µόλις πριν 10 ηµέ-
ρες, µέλος µας παραγωγός έλαβε πρακτικό από τρι-
µελή επιτροπή εξέτασης της ένστασης του από υπαλ-
λήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε παρατήρηση µεταξύ άλ-
λων «Μη ορθή θεώρηση του γνησίου των υπογρα-
φών στο µισθωτήριο της ένστασης και υπάρχει δι-
αφορά στο µίσθιο µεταξύ µισθωτηρίου ΑΕΕ και µι-
σθωτηρίου ένστασης».

Επίσης είναι παραπάνω από προφανής η προ-
σπάθεια υπευθύνων που συνέταξαν το έγγραφο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ:

α) να µην µας γνωστοποιήσουν τα µηδενικά ή πο-
λύ χαµηλά ενοίκια των αµφισβητούµενων ενοικια-
στηρίων καταπάτησης των δηµόσιων βοσκοτόπων 
της ∆υτικής Μακεδονίας

β) να µην αποκαλυφθεί ότι υπάρχουν αρκετές πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες οι αιτούντες µε καταπατη-
µένα δηµόσια βοσκοτόπια υπέβαλαν αντί µισθωτη-
ρίων λευκές σκαναρισµένες σελίδες, οι οποίες δεν 
ελέγχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά τους κατανεµή-
θηκε εθνικό απόθεµα παράνοµα. Τα στοιχεία αυτά 
θα καταθέσουµε στις αρµόδιες αρχές γιατί είναι προ-
φανής η παράνοµη προσπάθεια από αρµόδιους υ-
παλλήλους να παρεµποδίσουν την άσκηση κάθε νό-
µιµης ενέργειας προάσπισης των συµφερόντων µας.

Σηµείο Β.
5.Από τα 5.530,08 εκτάρια (55.300 στρέµµατα) 

βοσκοτόπων για τα οποία κατανεµήθηκε Εθνικό Α-
πόθεµα Βασικής Ενίσχυσης σε βοσκοτόπια ∆υτικής 
Μακεδονίας τα 2.711,2 εκτάρια (27.112 στρέµµα-
τα) αφορούσαν αιτούντες από αποµακρυσµένες πε-
ριοχές, δηλαδή το 49%, οι µισές εκτάσεις συµµετεί-
χαν στην τεχνική λύση, ήταν δηλαδή εκτάσεις δηµό-
σιων βοσκοτόπων που ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούµε-
να χρόνια διένειµε στους κτηνοτρόφους µε ζώα. Αυ-
τές τις εκτάσεις λοιπόν των 27.112 στρεµµάτων ιδιο-
ποιήθηκαν µε αµφισβητούµενα έγγραφα οι αιτού-
ντες από αποµακρυσµένες περιοχές οι οποίοι καµία 
καλλιεργητική και παραγωγική σχέση δεν είχαν και 
δεν µπορούσαν να έχουν µε τη ∆υτική Μακεδονία.

Ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ το γνώριζε αυτό, ότι αυτές οι ε-
κτάσεις δεν ήταν στη διάθεση των αιτούντων, προ-
χώρησε στην κατανοµή εθνικού αποθέµατος. Εξάλ-

λου, το γεγονός ότι υπάρχει πλεόνασµα ελεύθερων 
βοσκοτόπων στη ∆υτική Μακεδονία δεν σηµαίνει 
ότι και τα υπόλοιπα 27.000 στρέµµατα (από τα συ-
νολικά 55.300) δεν αποτελούν καταπατηµένους δη-
µόσιους βοσκοτόπους τα οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εί-
χε χρησιµοποιήσει στην τεχνική λύση 2020 αφού 
δεν χρειαζόταν.

Κατόπιν τούτων επανερχόµενοι δια του παρό-
ντος εγγράφου επιµένουµε στην διαβίβαση ου-
σιαστικών και κρίσιµων στοιχεία που δεν µας 
δόθηκαν µε το 52168/04.10.2021 έγγραφο σας

1.Όλα τα έγγραφα και τους πίνακες που συνοδεύ-
ουν τα έγγραφα της 03.06.2021 και 07.06.2021 ό-
πως και τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν εκ 
των υστέρων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει του εγγράφου

2.Όλα τα στοιχεία της απόφασης κατανοµής του 
εθνικού αποθέµατος 2020 που ξεκίνησε τον ∆εκέµ-
βριο του 2020 και ολοκληρώθηκε στις 29.6.2021

3.Τα στοιχεία της Γνωµοδότησης που συνοδεύουν 
το πρακτικό 13 της 05.04.2021 βάσει του οποίου ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ επέλεξε νοµότυπους αντί ουσιαστικούς ε-
λέγχους που αποτελεί κίνητρο των υπερβολικών αι-
τήσεων για Εθνικό Απόθεµα (στοιχεία του πρακτικού 
13 έχουν δηµοσιευθεί στον τύπο)

 4. Όλα τα µισθωτήρια που έχουν κατατεθεί στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηµόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων των 
27.112 στρεµµάτων για τα οποία, άλλωστε , και ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται ότι δεν ανήκουν στη νόµιµη 
κατοχή των αιτούντων καθώς και τα µισθωτήρια ή 
άλλα έγγραφα κατοχής που κατατέθηκαν για τα υ-
πόλοιπα από τα 55.300 στρέµµατα, ώστε µε βάση 
τις γεωγραφικές συντεταγµένες να απευθυνθούµε 
στα αρµόδια ∆ασαρχεία και το Κτηµατολόγιο για να 
µας επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για δηµόσιες εκτά-
σεις ώστε να τεκµηριώσουµε νοµικά την άνιση µε-
ταχείριση και τις νόµιµες ενέργειες για την προστα-
σία των συµφερόντων µας. 

Συνυπογράφουν :
Ο Αγροτικός Σύλλογος ∆ήµου Αµυνταίου, πρόεδρος 

Κρητικού ∆ιαµάντω
   Ο Αγροτικός Σύλλογος φυτικής παραγωγής ∆ήµου 

Άργους Ορεστικού, πρόεδρος Μάνος Θωµάς,
    Ο Αγροτικός Σύλλογος ∆ήµου Καστοριάς Μακεδνός, 

πρόεδρος Μόσχος Θωµάς,
    Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου και
    Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Τυρνά-

βου, πρόεδρος Μπαϊρακτάρης Αργύρης,
    Ο Αγροτικός Σύλλογος Βοΐου, πρόεδρος Αβραάµ Εγρές.
    Ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Βούρινος Νοµού Κο-

ζάνης και περιχώρων, αντιπρόεδρος Τσανίδης Χαράλαµπος.

Με άρωμα 
συγκάλυψης 
η απάντηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τα 
βοσκοτόπια και το 
Εθνικό Απόθεμα  

13.222 στρµ. 
Στη ∆υτική Μακεδο-
νία κατανεµήθηκαν 
βοσκοτόπια 10 φορές  
λιγότερα από αυτά 
της Κρήτης 
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Στο 1/3 τα 
δικαιώματα 
και το τσεκ 
για ανήλικα 
πρόβατα  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
 kontonis@agronews.gr

Στο 1/3 µειώνονται τα δικαιώµατα ενίσχυσης που 
µπορούν να ενεργοποιούν οι κτηνοτρόφοι για τα 
αιγοπρόβατα κάτω του 1 έτους όσον αφορά τις φε-
τινές πληρωµές (εξισωτική, τσεκ) αλλά και τις επι-
δοτήσεις του 2022, σύµφωνα µε την τροποποιητι-
κή ΚΥΑ (Β’4585/2021) της απόφασης «Κατανοµή 
βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας».

Συγκεκριµένα, στην ΥΑ που τροποποιείται α-
ναφερόταν ότι «ένα (1) πρόβατο ανεξαρτήτως η-
λικίας και φύλλου ισούται µε 0,15 ΜMΖ» οπό-
τε ο κτηνοτρόφος λάµβανε και την αντίστοιχη ε-
πιλέξιµη γη για ενεργοποίηση δικαιωµάτων. Ό-
µως πλέον οι ΜΜΖ για πρόβατα ή αίγες ηλικίας 
κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου δι-
αµορφώνεται στο 0,05, δηλαδή στο 1/3 της πε-
ρασµένης αξίας. Η ξαφνική αυτή απόφαση λίγο 
πριν την πληρωµή της προκαταβολής τηςε ενιαί-
ας ενίσχυσης δηµιουργεί αναβρασµό στις αιγο-
προβατοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες πλέ-
ον λαµβάνουν σύµφωνα µε την απόφαση λιγό-
τερο επιλέξιµο βοσκότοπο ο οποίος και ενεργο-
ποιεί τα δικαιώµατα πληρωµής για την περίοδο 
2021-2022. 

Σηµειώνεται εδώ πως, ενόψει του προγράµµα-
τος Νέων Αγροτών, πολλοί κτηνοτρόφοι µεταβί-
βασαν στα παιδιά τους το ενήλικο ζωικό κεφά-
λαιο ώστε αυτά να µπορέσουν να ενταχθούν στο 
Μέτρο, διατηρώντας οι ίδιοι τα ανήλικα ζώα για 
να συνεχίσουν να λαµβάνουν ενισχύσεις. Σύµ-
φωνα λοιπόν µε την τροποποιητική απόφαση, οι 
κτηνοτρόφοι αυτοί θα δουν τις επιδοτήσεις τους 
κοµµένες στο 1/3, καθώς θα τους κατανεµηθεί 
πολύ λιγότερος βοσκότοπος. Ως γνωστόν, οι κτη-
νοτρόφοι χωρίς ιδιωτικό βοσκότοπο όταν κάνουν 
δήλωση ΟΣ∆Ε δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο και 
στη συνέχεια έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και µοιράζει τον 
δηµόσιο βοσκότοπο µε την τεχνική λύση. 

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:

2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τρο-
ποποιούνται ως εξής:

«α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους 
και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός 
(1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ».

Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταρ-
γούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγο-
ρίες στ, ζ, και η, αφορούν σε µέτρα του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύ-
εται η χρήση βοσκοτόπου.».

Αφαιρείται το δικαίωµα για µεγαλύτερη 
κατανοµή στην Κρήτη

Υπενθυµίζεται ότι στην τροποποιητική απόφα-
ση αφαιρείται παράλληλα ο χαµηλότερος συντελε-
στής κατά 10% στη πυκνότητα βόσκησης της Κρή-
της, για να µην κατανέµονται περισσότερα βοσκο-
τόπια στο νησί. Παράλληλα, ο χαµηλός συντελε-
στής βόσκησης (που έδινε περισσότερη επιλέξιµη 
γη) µειώνεται από το 20% στο 10% για τη Χωρική 
Ενότητα (Χ.Ε) 9 της Νησιωτικής Ελλάδας (η Κρή-
τη ανήκε στην Χωρική Ενότητα 8). Επιπλέον, µε-
τά την απόφαση, τυχόν απόθεµα βοσκοτόπων το 
οποίο εντοπίζεται στη νησιωτική Ελλάδα και την 
Κρήτη θα µπορεί να κατανεµηθεί σε κτηνοτρόφους 
που έχουν την έδρα της εκµετάλλευσής τους είτε 
σε άλλο νησί είτε σε χωρική ενότητα της ηπειρωτι-

Ανάστατοι οι αιγοπροβατοτρόφοι με την ξαφνική μείωση των ΜΜΖ για τα 
ανήλικα ζώα που έρχεται να κόψει πάνω από το μισό το τσεκ του Οκτωβρίου

Με την απόφαση, τυχόν 
απόθεµα βοσκοτόπων 
από τη νησιωτική Ελλάδα 
και την Κρήτη θα µπορεί 
να κατανεµηθεί σε 
κτηνοτρόφους µε έδρα 
σε άλλο νησί είτε στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, 
που δεν επιτρεπόταν.
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κής Ελλάδας, κάτι που δεν επιτρεπόταν ως τώρα. 
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η µέση αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων της 

χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο, µε τρία δεκαδι-
κά, των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιµη έκτα-
ση βοσκοτόπων της χώρας. Οι ΜΜΖ καθορίζονται 
βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν 
καταγραφεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρι-
σης και Ελέγχου του προηγούµενου έτους ενίσχυ-
σης από αυτό της κατανοµής και που προκύπτουν 
µετά τη διενέργεια των µηχανογραφικών διασταυ-
ρωτικών ελέγχων.».

Η παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«5. Η αναλογία κατανοµής βοσκοτόπου ανά Χ.Ε. 

υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. 
προς την διαθέσιµη επιλέξιµη έκταση βοσκοτόπων 
της κάθε Χ.Ε. βάσει των προσδιορισθέντων στοιχεί-
ων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωµένο Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του προηγούµενου 
έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανοµής και που 
προκύπτουν µετά τη διενέργεια των µηχανογρα-
φικών διασταυρωτικών ελέγχων.»

Η παρ. 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελλάδας, καθορί-

ζεται αναλογία κατανοµής κατά 10% χαµηλότερη α-
πό τη µέση αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων της 
χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.».

Κτηνοτρόφοι που υπέβαλλαν φέτος 
πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
θα λάβουν βοσκότοπο µε το µεγαλύ-
τερο ετήσιο συντελεστή αναλογίας µε-
ταξύ των Χωρικών Ενοτήτων της Επι-
κράτειας, σύµφωνα µε όσα αναφέρει η 
τροποποιητική απόφαση. Το παραπά-
νω αφορά τυχόν περίσσεια βοσκοτό-
πων που προκύπτει και χρησιµοποιεί-
ται ως απόθεµα και που κατανέµεται σε 
διαφορετική Χωρική Ενότητα από εκεί 
που δηλώνεται ως έδρα της κτηνοτρο-
φικής εκµετάλλευσης (τεχνική λύση). 

Ο µεγαλύτερος ετήσιος συντελεστής 
αναλογίας σηµαίνει και µεγαλύτερη 
βοσκοϊκανότητα, άρα λιγότερο βοσκό-
τοπο ανά ΜΜΖ που δηλώνεται στο ΟΣ-
∆Ε. Αντίθετα, οι µετακινούµενοι κτηνο-
τρόφοι που υποβάλλουν πρώτη φορά 
Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης το έτος κα-
τανοµής, λαµβάνουν βοσκότοπο σύµ-
φωνα µε την αναλογία κατανοµής της 
Χ.Ε. έδρας εκµετάλλευσης. Συγκεκρι-
µένα η τροποποιητική ΚΥΑ αναφέρει:

5. Η παρ. 7 του άρθρου 4 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελλά-
δας, καθορίζεται αναλογία κατανοµής 

κατά 10% χαµηλότερη από τη µέση ανα-
λογία κατανοµής βοσκοτόπων της χώ-
ρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4».

6. Η παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Μετά την κάλυψη των απαιτή-
σεων σε βοσκότοπο των κτηνοτρόφων 
της οικείας Χ.Ε., τυχόν περίσσεια βοσκο-
τόπων που προκύπτει σύµφωνα µε την 
παρ. 8, χρησιµοποιείται ως απόθεµα. 
Το απόθεµα αυτό µπορεί να κατανεµη-
θεί σε κτηνοτρόφους µε έδρα εκµετάλ-
λευσης σε διαφορετική Χ.Ε. αποκλει-
στικά για την ενεργοποίηση των δικαι-
ωµάτων τους σε ΠΕ1. Στις περιπτώσεις 
που αφορούν σε κτηνοτρόφους που υ-
ποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης το έτος κατανοµής, αυτοί 
λαµβάνουν βοσκότοπο µε το µεγαλύτε-
ρο ετήσιο συντελεστή αναλογίας µετα-
ξύ των Χ.Ε. της επικράτειας.»

7. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα παρ. 11:
«11. Οι µετακινούµενοι κτηνοτρό-

φοι που υποβάλλουν πρώτη φορά Ενι-
αία Αίτησης Ενίσχυσης το έτος κατανο-
µής, λαµβάνουν βοσκότοπο σύµφωνα 
µε την αναλογία κατανοµής της Χ.Ε. έ-
δρας εκµετάλλευσης». 

Μεταφέρονται επιδοτήσεις από πραγματικούς 
κτηνοτρόφους σε άσχετους με το επάγγελμα

Λιγότερος τόπος για όσους 
έκαναν πρώτη φορά ΟΣΔΕ

ενεργοποίησης δικαιωµάτων και κατ’ επέκταση 
υπόκεινται σε απώλεια ή µεγάλη µείωση στο δι-
καιούµενο ποσό ενίσχυσης ως αποτέλεσµα της 
µείωσης των επιλέξιµων εκτάσεων λόγω µείω-
σης των υπαρχόντων ΜΜΖ, αναφέρει στο τέλος 
η σχετική ερώτηση.

Εν τω µεταξύ, την  τροποποίηση της νέας 
ΚΥΑ  για την κατανοµή βοσκοτόπων, ζητά ο 
πρόεδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-

γάνωσης Κρέατος (Ε∆ΟΚ) Λευτέρης Γίτσας.
Και αυτό, γιατί σύµφωνα µε τον κ. Γίτσα, µε 

την ΚΥΑ για την αναδιανοµή των βοσκοτόπων, ε-
ξαιρείται η εκτατική χοιροτροφία. ∆ηλαδή ο µαύ-
ρος χοίρος -µεταξύ άλλων-  ο οποίος αποτελεί α-
ναγνωρισµένη αυτόχθονη ελληνική φυλή, αλ-
λά και πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας µας.

Ειδικά για τον µαύρο χοίρο, όπως επισηµαίνε-
ται σε ανακοίνωση της ∆ιεπαγγελµατικής, η εξέ-

λιξη αυτή έρχεται σε µια περίοδο κατά την οποία 
γίνεται προσπάθεια να αποτελέσει πολλά υπο-
σχόµενο παραγωγικό κλάδο:  «Η ΚΥΑ αυτή έρ-
χεται σε  αντίθεση µε όλο τον σχεδιασµό, αφού 
αφαιρεί βοσκοτόπια και ενισχύσεις, σκορπώντας 
την  απογοήτευση στους σηµερινούς κτηνοτρό-
φους, αλλά και σε όσους νέους σκοπεύουν να  
ακολουθήσουν αυτή τη νέα πρόταση», αναφέ-
ρει η σχετική ανακοίνωση. 

Σε απώλεια επιδοτήσεων των πραγµατικών κτη-
νοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ευνοώντας περαι-
τέρω απόδοση µέρους του Εθνικού Αποθέµατος 
σε ανθρώπους άσχετους µε την παραγωγή, οδη-
γεί ο νέος προσδιορισµός των ΜΜΖ µε αναδρο-
µική ισχύ, αναφέρει σε ερώτηση που κατέθεσε η 
βουλευτής Καστοριάς και Αν. Τοµεάρχης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ολυµπία Τελι-
γιορίδου, µε την συνυπογραφή 31 ακόµη Βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Επιπρόσθετα, στην ΚΥΑ εξαιρούνται από την 
ενεργοποίηση δικαιωµάτων οι χοιροµητέρες, οι 
κάπροι, τα παράγωγα χοιρίδια και τα ιπποειδή. 
«Αποτέλεσµα της ΚΥΑ είναι να κόβονται επιδο-
τήσεις από τους πραγµατικούς κτηνοτρόφους 
και µέσω του Εθνικού Αποθέµατος να ευνοού-
νται άνθρωποι άσχετοι µε την παραγωγή», ανα-
φέρει η κα. Τελιγιορίδου, ζητώντας την κατάρ-
γηση ή την τροποποίηση την εν λόγω ΚΥΑ ώστε 
να διασφαλιστούν οι κτηνοτρόφοι που θίγονται 
από αυτήν και βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίν-
δυνο να χάσουν δικαιώµατα ενίσχυσης τώρα και 
στο µέλλον. Το πρόβληµα όπως λέει δηµιουργεί-
ται γιατί κατά την υποβολή της δήλωσης Ενιαί-
ας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2021 το είδος επι-
λέξιµων ζώων ήταν 0,15ΜΜΖ/ζώο για όλα τα α-
µνοερίφια, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, και 
µε βάση αυτό οι παραγωγοί υπέβαλαν τη δήλω-
σή τους. Με την αναδροµική ισχύ της νέας ΚΥΑ 
αρκετοί κτηνοτρόφοι είναι εκτεθειµένοι και α-
ντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της µη δυνατότητας 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ

15% ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

από τη µέση αναλογία
κατανοµής βοσκοτόπων
της χώρας

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

10% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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Προεργασία 
Το ρίσκο των εφοδίων 
στην ατζέντα σποράς
αγροτών και Κομισιόν
Ζητούμενο αν πρόκειται για παρατεταμένο κύκλο 
ανόδου ή για κερδοσκοπική φούσκα που θα σκάσει

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια νέα καλλιεργητική χρονιά για 
γερά νεύρα ξεδιπλώνεται µε τον προ-
γραµµατισµό των χειµερινών σπο-
ρών σε εξέλιξη και τη διεθνή συγκυ-
ρία να φουσκώσει το κόστος υποστή-
ριξης των καλλιεργειών.

Με την αγορά αγροτικών εµπορευµά-
των να σχηµατίζει ιστορικά υψηλά στις 
εκτατικές καλλιέργειες όπως το σκληρό 
σιτάρι (540 ευρώ/τόνος Φότζια), το κα-
λαµπόκι (293 ευρώ/τόνος Μπολόνια) 
και το βαµβάκι (105 σεντς/λίµπρα στη 

Νέα Υόρκη), εξωγενείς παράγοντες ό-
πως η ενεργειακή κρίση και η συµφό-
ρηση στον κλάδο των µεταφορών έρ-
χονται να αποσυντονίσουν την κούρ-
σα ανόδου, στέλνοντας στα ύψη τις τι-
µές των λιπασµάτων. Ήδη διατυπώνο-
νται ανησυχίες και αιτήµατα ειδικών ε-
νισχύσεων προς τους αγρότες της Ευ-
ρώπης προκειµένου να µπορέσουν να 
διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι πιο πρόσφατες µετρήσεις της Κο-
µισιόν παραθέτουν ποσοστιαία αύξηση 
38% στο κόστος της ενέργειας, ενώ στις 
τιµές λιπασµάτων η αύξηση αγγίζει το 
78%. Το ρίσκο λοιπόν που περιγράφουν 
παραγωγοί στην Agrenda, έχει να κά-
νει µε την υποστήριξη των καλλιεργει-
ών µε υψηλό αντίτιµο στα εφόδια για 
την παραγωγή που θα διαθέσουν του 
χρόνου. Ο δηµόσιος διάλογος δεν έχει 
καταλήξει ακόµα σε ένα συµπέρασµα 

για το αν οι κορυφές των τιµών στα α-
γροτικά εµπορεύµατα ήρθαν για να µεί-
νουν, σε περίπτωση ενός παρατεταµέ-
νου κύκλου ανόδου ή αν πρόκειται για 
µια κερδοσκοπική φούσκα που θα σκά-
σει τους επόµενους µήνες. 

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν ό-
σοι από την περασµένη άνοιξη µιλού-
σαν για κύκλο ανόδου στα αγροτικά ε-
µπορεύµατα, τότε τα πράγµατα είναι πιο 
απλά, αφού το ενδεχόµενο αυτό συνε-
πάγεται υψηλές τιµές που θα απορρο-
φήσουν τις ανατιµήσεις.

Τι γίνεται όµως στην περίπτωση που 
η πτώση µετά την άνοδο µεσολαβήσει 

προτού εξοµαλυνθεί 
η αγορά ενέργειας 
και λιπασµάτων; Έ-
νας ακόµα προβλη-
µατισµός έχει να κά-
νει και µε την επιλο-
γή της καλλιέργειας, 
αφού δεν έχουν ό-
λες τις ίδιες απαιτή-
σεις σε εισροές. Φυ-
σικά ακόµα και για το 
σκληρό σιτάρι, προ-
κειµένου να επιδιω-
χθούν αποδόσεις πά-
νω από 700 κιλά το 

στρέµµα, απαιτούνται συστηµατικές πα-
ρεµβάσεις. Ακόµα πιο απαιτητικό είναι 
το κόστος για το καλαµπόκι, µε το βαµ-
βάκι να έρχεται δεύτερο. 

Τη δύσκολη κατάσταση στις αγρο-
τικές αγορές περιγράφει σε υπόµνη-
µά της η αντιπροσωπεία της Πολωνίας 
στο Συµβούλιο των υπουργών Γεωργί-
ας της ΕΕ έγινε την περασµένη ∆ευτέ-
ρα 11 και Τρίτη 12 Οκτωβρίου στο Λου-
ξεµβούργο. «Ο αντίκτυπος της κρίσης 
λιπασµάτων θα εξαπλωθεί σε ολόκλη-
ρη την οικονοµία, και θα οδηγήσει σε 
κοινωνικές αναταραχές» επισηµαίνει 
µεταξύ άλλων το υπόµνηµα.

Πλέον διατυπώνεται ξεκάθαρα το αί-
τηµα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί 
σε συγκεκριµένες ενέργειες είτε για τη 
σταθεροποίηση των τιµών είτε για την 
προσωρινή αντιστάθµιση του υψηλού 
κόστους των λιπασµάτων. 

Οι τιµές φυσικού 
αερίου κλείνουν 
εργοστάσια
Η αγορά λιπασµάτων εµφανίζει έντονη 
µεταβλητότητα λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινοµένων, των διακοπών 
λειτουργίας εργοστασίων, εµπορικών 
κυρώσεων και του αυξανόµενου 
κόστους ενέργειας στην Ευρώπη και 
την Κίνα, αυξάνοντας τις τιµές σε 
επίπεδα που έχουν να ακουστούν από 
την προηγούµενη παγκόσµια 
οικονοµική κρίση, καταγράφει το 
Bloomberg. Η ενεργειακή κρίση σε 
Ασία και Ευρώπη έχει δηµιουργήσει µια 
κρίσιµη κατάσταση για τη βιοµηχανία 
λιπασµάτων, τη στιγµή που εταιρείες 
όπως η CF Industries Holdings Inc. και 
η Yara International ASA 
αναγκάστηκαν να κλείσουν τα 
εργοστάσια ή να µειώσουν παραγωγή 
καθώς οι τιµές του φυσικού αερίου, της 
κύριας πρώτης ύλης για τα αζωτούχα 
λιπάσµατα, έχουν αυξηθεί. Η άνοδος 
των τιµών των πρώτων υλών για τα 
προϊόντα θρέψης που θεωρείται 
ζωτικής σηµασίας για την παραγωγή 
τροφίµων προκαλεί ανησυχίες για 
µεγαλύτερο πληθωρισµό, αναφέρει.

Ο ∆είκτης Τιµών 
Λιπασµάτων της 
Παγκόσµιας Τράπεζας 
έφτασε τις 119,8 
µονάδες, όταν ένα χρόνο 
πριν ήταν 66,8 µονάδες. 

Αύξηση 
78% στις 
τιµές των 
λιπασµά-
των, που 
ενσωµα-
τώνει και 
τον παγκό-
σµιο δείκτη 
ναύλων 
εµπορευ-
µατοκι-
βωτίων 
+650%.
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Καταλύτη ανόδου δείχνει ότι αναζητά το 
τελευταίο διάστηµα η αγορά ελαιολάδου 
στην Ελλάδα, όπου οι τιµές έχουν σταθε-
ροποιηθεί στα πρόσφατα υψηλά των 4,20 
ευρώ το κιλό για τα φρέσκα ελαιόλαδα και 
τα 3,50 ευρώ για τα περσινά. Εκείνο που 
επιβραδύνει την αγορά είναι οι εξελίξεις 
στην Ισπανία, όπου η κατανάλωση εµφα-
νίζει κάποια σηµάδια κορεσµού, τα οποία 
επικαλείται η βιοµηχανία ελαιολάδου της 
χώρας. Στην πραγµατικότητα όµως, η κατα-
νάλωση στις ελαιοπαραγωγούς χώρες πα-

ραµένει ενισχυµένη κατά 4%, όσο τα συνο-
λικά αποθέµατα είναι µειωµένα 13%. Παρ’ 
όλα αυτά, η ισπανική βιοµηχανία φαίνε-
ται ότι αποζητά τρόπους να ανακόψει την 
ανοδική πορεία των τιµών, µε τη µέση τιµή 
στην Ιβηρική να παραµένει στο στενό εύρος 
των 3,20 και 3,30 ευρώ για τα αποθέµατα.  

Οι µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις της Κοµι-
σιόν µιλούν για ανακοπή της ζήτησης από 
τη λιανική, µε τον κραδασµό όµως να απορ-
ροφά η διεύρυνση στο κανάλι εξαγωγής, κα-
θώς ενισχύεται η ζήτηση από ΗΠΑ και Ασία. 

Σήµα ανόδου από λιανική στο ελαιόλαδο
 Σταθεροποίηση στα υψηλά 4,20 ευρώ για τα φρέσκα, 3,50 ευρώ τα περσινά
 Επιβραδύνουν την αγορά σηµάδια κορεσµού στην κατανάλωση της Ισπανίας
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Σ
την αγορά µας η εξαγωγή έπιασε τα 
500 ευρώ o τόνος FOB για το σκληρό 
σιτάρι και σε αυτό βοήθησε η τελευ-
ταία αγορά της Τυνησίας µέσω δι-

αγωνισµού 100.000 τόνων στα 681 δολάρια 
ο τόνος σε λιµάνι της Τυνησίας µε τιµή 587 
ευρώ ο τόνος. Να σηµειωθεί πως οι ναύλοι 
ως γνωστό, είναι στα ύψη οπότε σχολιάζεται 
πως η καθαρή τιµή είναι δελεαστική αλλά ό-
χι και τόσο υποσχόµενη. Οι τιµές στη Φότζια 
ενισχύθηκαν για άλλα 20 ευρώ ο τόνος, µε τα 
ποιοτικά σιτάρια στα 535-540 ευρώ ο τόνος.

  Μια τέτοια χρονιά στην ελληνική αγο-
ρά βάµβακος περισσεύουν τα ρίσκα. Η µετα-
βλητότητα της αγοράς δηµιουργεί προβλή-
µατα στις δουλειές, δεδοµένου ότι αγοραστές 
και πωλητές µπλοκάρονται από τις απότοµες 
κινήσεις. Το καλό είναι πως υπάρχει ζήτη-
ση, αλλά µεγάλες δουλειές θα σηµειωθούν 
µόνο όταν πλέον θα γνωρίζουν το κοστολό-
γιο οι εκκοκκιστές και θα ξέρουν ποια είναι 
η ποιότητα στα µεταβροχικά βαµβάκια. Φαί-
νεται µια τάση προς ανοιχτά συµβόλαια βά-
σει χρηµατιστηρίου όµως το πριµ που ζητούν 
οι εκκοκκιστές δεν περπατάει. 

  Μειωµένη κατά 3%, στους 6,4 εκατ. τό-
νους υπολογίζεται η παραγωγή πορτοκαλιού 
της ΕΕ το 2021-2022, κυρίως λόγω µείωσης 
σε Ελλάδα και Ιταλία, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Κοµισιόν. Αναµένεται µικρή αύξηση των 
στρεµµάτων κατά 1% από πέρυσι και µείωση 
5% στις αποδόσεις λόγω των άσχηµων καιρι-
κών συνθηκών. Το 85% της ευρωπαϊκής πα-
ραγωγής θα πωληθεί νωπό (5,4 εκατ. τόνοι) 
και περίπου 1 εκατ. τόνοι προς χυµοποίηση.

Νέα άνοδος για το 
σκληρό, στα 540 
ευρώ στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

30/09 07/1016/09 23/09

410,48 410,80

414.54

418.90

409,83

14/10

Θεμελιώδη
Με τη συνολική παραγωγή 
της ΕΕ σχετικά αµετάβλητη, 
τα αποθέµατα αναµένονται 

µειωµένα κατά 20%

Πορτογαλία 
Υψηλότερη παραγωγή κατά 

τουλάχιστον 50% συγκριτικά µε 
πέρυσι αναµένει ο αρδευόµενος 

ελαιώνας της Πορτογαλίας 

Τυνησία 
Η αυξηµένη παραγωγή στην 

Τυνησία αναµένεται να 
ενισχύσει κατά 25% 

τις εισαγωγές στην ΕΕ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

233

264

209,5

93,94

476,50

1272,60

17,50

87,27

124,200

105,23

233

258

209,5

93,50

515,60

1293,20

17,19

74,32

128,57

105,78

288

258

209,5

91,90

513,90

1284,20

17,32

76,55

128,57

106,03

295

275

250

103,70

511,50

1251,60

18,19

85,30

125,20

105,98

310

285

250

111,61

510,60

1246,60

18,75

82,12

130,05

105,18

320

293

250

107,30

512,40

1205,20

19,29

77,35

130,35

104,70

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

09/09 16/09

490 490 490 500 520
540

3,31
3,34

3,28

3,19 3,20 3,24

23/09 30/09 07/10 14/10

3,0

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Ελλάδα  4,20

Ισπανία  3,24
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/ κιλό)

Ελλάδα   4,20

Ισπανία   3,24

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 540 ευρώ
ο τόνος η τιμή σκληρού 
σίτου στη Φότζια 

Ανοδική αντίδραση 
στη Νέα Υόρκη για 
συμβόλαια βάμβακος

Ανεβάζει στροφές η αγορά 
καλαµποκιού της ΕΕ
Συνεχίζεται η άνοδος στην τιµή του 
καλαµποκιού στις κυριότερες ευρωπαϊκές 
αγορές, χωρίς ωστόσο να έχει µεταφερθεί 
η τάση στην εγχώρια αγορά, όπου οι τιµές 
παραγωγού διατηρούνται σε ένα εύρος 
γύρω από τα 260 ευρώ ο τόνος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Καταλύτης 
στο ελαιόλαδο 
η λιανική 



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναστάτωση σε μονάδες θερ-
μοκηπίων έχει επιφέρει η 
τροποποίηση του κανονι-
σμού που διέπει μέχρι σή-
μερα τις προϋποθέσεις για 
την έγκριση τύπου των κτι-
σμάτων, αφού η πρακτική α-
δυναμία να προσαρμοστούν 
παλαιές κατασκευές θερμο-
κηπίων στις νέες προδιαγρα-
φές, θα οδηγήσει σε αφαί-
ρεση της άδειας λειτουργί-
ας τους, την απένταξη από 
προγράμματα όπως τα Σχέδια 
Βελτίωσης καθώς και τσου-
χτερά πρόστιμα για τους ι-
διοκτήτες. 

Μια νέα υπουργική από-
φαση (2243/333582/27-11-
2020 | ΦΕΚ Β΄5432/09-12-
2020), επανακαθόρισε πρό-
σφατα τους τύπους και τις τε-
χνικές προδιαγραφές κατα-
σκευής θερμοκηπίων με α-
ναδρομική ισχύ για παλιές 
κατασκευές. Οι εκμεταλλεύ-
σεις αυτές υποχρεούνται ε-
ντός τριών ετών από την έ-
ναρξη ισχύος της, να συμ-
μορφωθούν με τις απαιτή-
σεις της νέας απόφασης και 
να αιτηθούν νέας έγκρισης 

εφόσον πληρούν τον ευρω-
κώδικα ΕΝ13031.01 και 02. 
Σε αντίθετη περίπτωση παύ-
ουν να ισχύουν από την ε-
φαρμογή της παρούσας α-
πόφασης και απαιτείται να 
αιτηθούν νέας έγκρισης ε-
ντός έξι μηνών.

Ο κανονισμός που ίσχυε 
μέχρι σήμερα εξαιρούσε α-
πό την έκδοση οικοδομικής 
άδειας τα θερμοκήπια εφό-
σον είναι κατασκευασμένα 
με εγκεκριμένες μελέτες – 
τύπους.Με τη νέα απόφα-
ση, καταδικάζεται ένας με-
γάλος αριθμός θερμοκηπίων 
 να στερηθεί την έγκριση 

τύπου και συνεπώς. 
 να μην μπορεί πλέον να 

μεταβιβασθεί ή να ηλεκτρο-
δοτηθεί ή να αρδευτεί κιν-
δυνεύοντας και με πρόστι-
μο αυθαίρετης κατασκευής. 
 Σημειώνεται ότι σε μια θερ-
μοκηπιακή κατασκευή ετών, 
δεν μπορεί να προσαρμοστεί 
ο σκελετός του θερμοκηπίου 
σε νέες προδιαγραφές δια-
στάσεων, ενώ κοστίζει λιγό-
τερο η κατασκευή ενός νέ-
ου θερμοκήπιου.

Λουκέτο για παλαιού τύπου 
θερμοκήπια με νέα απόφαση

Αναστάτωση 
Αφαίρεση άδειας 
λειτουργίας από 
θερμοκηπιακές  

μονάδες προβλέπει 
αιφνίδια απόφαση



Ίχνη φώμοψης 
στις αμυγδαλιές
Μετά τη βροχή ο μύκητας μπαίνει 
από τις ουλές, διαχειμάζει στα έλκη

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Συνεχίζεται η παρουσία της 
φώµοψης σε αµυγδαλιές µε-
τά τις έντονες βροχοπτώσεις 
σε καλλιέργειες που βρίσκο-
νται σε υγρές περιοχές της Κε-
ντρικής Ελλάδας και συγκεκρι-
µένα σε περιοχές των νοµών 
Μαγνησίας, Λάρισας και Φθι-
ώτιδας. Η ασθένεια οφείλε-
ται στον µύκητα Fusicoccum 
amygdali, που προκαλεί ξή-
ρανση των κλαδίσκων του έ-
τους, νέκρωση των οφθαλµών 
και καστανές ακανόνιστες έ-
ως κυκλικές κηλίδες στα φύλ-
λα. Όπως αναφέρουν οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Βό-
λου, η ζηµιά στο φυτό αρχίζει 
µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής 
κηλίδας στη βάση ή γύρω από 
έναν οφθαλµό. Ο µύκητας ε-

πίσης προκαλεί έλκη σε µεγα-
λύτερους κλάδους και βραχί-
ονες, όπου και διαχειµάζει, ε-
κτός από τους προσβεβληµέ-
νους βλαστούς και τα φύλλα 
που πέφτουν µετά το κλάδε-
µα στο έδαφος. 

Την περίοδο της πτώσης των 
φύλλων ή των ανθέων, οι ου-
λές που δηµιουργούνται, «δι-
ευκολύνουν» την είσοδο του 
παθογόνου µύκητα και την ε-
γκατάστασή του στους βλα-
στούς της αµυγδαλιάς. 

Για την ανάπτυξη του µύκητα 

και την πραγµατοποίηση των 
µολύνσεων απαιτείται υγρός 
και βροχερός καιρός (κατά την 
βλαστική περίοδο) ενώ οι θερ-
µοκρασίες διαβίωσης του οργα-
νισµού είναι από 5 έως 36oC, 
µε άριστη θερµοκρασία ανά-
πτυξης τους 25-27οC. 

Οι γεωπόνοι συνιστούν κα-
ταπολέµηση του µύκητα µε α-
φαίρεση και καταστροφή όλων 
των προσβεβληµένων βλαστών 
µε τη χρήση φωτιάς, πρακτική 
την οποία οφείλουν να εφαρ-
µόζουν όλοι οι παραγωγοί α-
µυγδάλων της περιοχής, σε πε-
ρίπτωση που εµφανιστούν συ-
µπτώµατα της ασθένειας, ώστε 
να επιτευχθεί µείωση και εξά-
λειψη των εστιών διαχείµασης 
του παθογόνου. Επίσης συστή-
νεται ο ψεκασµός µε εγκεκρι-
µένα για την καλλιέργεια φυ-
τοπροστατευτικά σκευάσµατα 
σε συνδυασµό µε την καταπο-

λέµηση της πολυστίγµωσης και 
επανάληψη µετά το πέρας των 
βροχοπτώσεων. 

Καταπολέµηση σκολυτών 
της πρώτης γενιάς

Οι σκολύτες είναι έντοµα ι-
διαίτερα µικρού µεγέθους, τα 
οποία αρέσκονται στη δηµι-
ουργία µικρών τρυπών στον 
κορµό και στους κλάδους της 
αµυγδαλιάς, ιδιαίτερα στα ε-
ξασθενηµένα δέντρα, προκα-
λώντας έτσι το θάνατό τους. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Βόλου συνιστούν τη δια-
τήρηση των δέντρων σε κα-
λή κατάσταση βλάστησης, ε-
νώ προτείνουν την καταπο-
λέµηση του φυσικού εχθρού 
µε εντοµοκτόνα επαφής µόνο 
σε περίπτωση που διαπιστω-
θούν ακµαία έντοµα σε βλα-
στούς και κλάδους δέντρων.

Ψεκασµοί κάλυψης πατάτας για περονόσπορο και φθοριµαία
Με το φύτρωµα της πατάτας σε Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία να έχει 
ξεκινήσει, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών  
Αχαΐας ενηµερώνουν τους καλλιεργητές να προχωρήσουν σε ψεκασµούς 
κάλυψης στις φυτείες τους ενάντια σε περονόσπορο, φθοριµαία και 
αλτενάρια. Υποχρεωτική η κάλυψη και του νέου φυλλώµατος, καθώς και 
προληπτικές εφαρµογές για περιπτώσεις τοπικών προσβολών. ∆ιαπιστώνεται 

πως  οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες βρίσκονται σε ευπαθές στάδιο στις προσβολές 
από παθογόνα και εχθρούς της καλλιέργειας µε τις συλλήψεις ακµαίων λεπιδόπτερων 
φθοριµαίας να είναι αρκετές. Παράλληλα, λόγω των πρόσφατων βροχών υπάρχουν 
ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές περονόσπορου, ενώ ο καιρός αυτή την περίοδο 
ευνοεί και την εµφάνιση αλτενάριας. Στην περίπτωση του περονόσπορου, οι ειδικοί 
προτείνουν ψεκασµούς ανά 7 ηµέρες ενώ για την αλτενάρια συστήνεται ψεκασµός 
ανά 10 ηµέρες και καταστροφή των φυτών µε ύποπτα συµπτώµατα. Σε περίπτωση 
που χρειάζεται συνδυασµένη αντιµετώπιση αλτενάριας και περονόσπορου να 
συµβουλευτούν οι παραγωγοί τον γεωπόνο/σύµβουλο της καλλιέργειας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ψεκασµός 
Επανάληψη του ψεκα-
σµού για την αντιµετώ-
πιση του µύκητα µετά 

από βροχοπτώσεις

Βοτρύτης στο κολοκύθι
Η ασθένεια προκαλείται από τον ευρύτατα 
διαδεδοµένο µύκητα Botrytis cinerea, ο 
οποίος εµφανίζεται στο φυτό ως γκρίζα 
µούχλα που φέρει γκρίζες βοτρυώδεις 
καρποφορίες. Η ασθένεια καλείται επίσης 
και «σαπίλα, τεφρά σήψη». Ο βοτρύτης 
προσβάλλει όλα τα µέρη του φυτού από 
φύλλα και βλαστούς µέχρι στελέχη και 
καρπούς, προκαλώντας µείωση της 
εµπορικής αξίας των καρπών πέραν των 
ποσοτικών απωλειών. Το παθογόνο ευνοείται 
όταν επικρατούν θερµοκρασίες από 15 έως 
23°C και σχετικά υψηλή υγρασία, καθώς 
και από τη χαµηλή περιεκτικότητα του 
εδάφους σε ασβέστιο. Τα κονίδια του είναι 
ξηροσπόρια και µεταφέρονται κυρίως µε τον 
άνεµο. Η ασθένεια αποτελεί απειλή ιδιαίτερα 
για τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Για 
την αντιµετώπιση της, οι γεωπόνοι συνιστούν 
χηµική καταπολέµηση µε εγκεκριµένα 
σκευάσµατα και λήψη καλλιεργητικών 
µέτρων όπως η αποµάκρυνση και 
καταστροφή προσβεβληµένων φυτών.

Σκευάσµατα
ADAMA HELLAS: Sari 40 SC
BAYER: Serenade ASO SC, Teldor 50WG
SYNGENTA: Geoxe 50 WG, Switch 
25/37.5 WG 
UPL-LTD: Pyrus 400 SC.

Κυκλοκόνιο στην ελιά
Το κυκλοκόνιο οφείλεται στον µύκητα 
Spilocaea oleagina. Η ασθένεια προκαλεί 
µεγάλη εξασθένηση των δέντρων και 
µείωση της παραγωγής που µπορεί 
να φτάσει και στο βαθµό της πλήρους 
ακαρπίας. Ο µύκητας αναπτύσσεται σε 
θερµοκρασίες από 7 έως 30oC και σχετική 
υγρασία πάνω από 80%. Το κυκλοκόνιο 
προσβάλει κυρίως τα φύλλα του δέντρου, 
δηµιουργώντας τεφροκαστανές κηλίδες 
µε ασαφή όρια διαµέτρου 2,5-12mm στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων. Αντίστοιχα, 
σε έντονες προσβολές τα φύλλα κιτρινίζουν, 
ξηραίνονται και παρατηρείται φυλλόπτωση 
και ξήρανση κλάδων, µε την φυλλόπτωση 
να οδηγεί σε εξασθένηση του δέντρου 
και µακροχρόνια σε ακαρπία. Συνίστανται 
προληπτικές επεµβάσεις στις αρχές του 
φθινοπώρου µετά τη συγκοµιδή και πριν 
την έναρξη των βροχοπτώσεων 
µε ψεκασµούς καλύψεως φυλλώµατος.

Σκευάσµατα
ADAMA HELLAS: Cuprofix ultra 40 WG, 
Mavita 250 EC 
BAYER: Flint 50WG, Flint max 75WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, 
Karamat 2,5EW
SYNGENTA: Score 25 EC, Priori Top 
20/12,5 SC
UPL-LTD: Syllit OLEO, Novicure, Gramen, 
Ksar Max, Consist, Xydrocoure 40 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Απώλεια 
κάστανου

Το 80% της παρα-
γωγής κάστανου στις 
περιοχές των δήµων 
Αγιάς και Τεµπών, 
έχει χαθεί από την 

κακοκαιρία

Τεράστιοι όγκοι νερού, υπό πίεση 
οικισμοί και αγροτικές καλλιέργειες
Απώλειες στο βαμβάκι, σε επιφυλακή για γλοιοσπόριο στις ελιές 
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Πρωτόγνωροι όγκοι νερού έπεσαν τα 
τελευταία 24ωρα απ’ άκρη σ’ άκρη της 
χώρας, προκαλώντας ανυπολόγιστες 
ζηµιές σε αγροτικές καλλιέργειες, αλλά 
και σε αρδευτικές υποδοµές και αγροτι-
κούς δρόµους. «Μπάλλος» και «Αθηνά» 
προκάλεσαν τα µεγαλύτερα τα προβλή-
µατα στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία 
είναι αυτή την περίοδο πάνω στη συγκο-
µιδή, µε πρώτους τους βαµβακοπαρα-
γωγούς να φοβούνται για υποβάθµιση 
ποιότητας και αποδόσεων. Και οι ελαι-
οπαραγωγοί βρίσκονται σε επιφυλακή 
για την πιθανότητα ανάπτυξης γλοιο-
σπόριου στα δέντρα τους λόγω της συ-
νεχόµενης βροχόπτωσης των τελευταί-
ων ηµερών, σε συνδυασµό µε τα υψη-
λά ποσοστά υγρασίας που επικρατούν. 

Παραγωγοί κάστανου σε Λάρισα και 
Πήλιο κάνουν λόγο για ζηµιά της τάξης 

του 80%, µε την παραγωγή να φτάνει ο-
ριακά στους 1.000 τόνους από 5.000 τό-
νους πέρυσι. «Θα µαζεύουµε κάστανα 
από ρέµατα και ρυάκια» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά ο δήµαρχος Αγιάς Αντώ-
νης Γκουντάρας. Επί του θέµατος, πά-
ντως, σε διευρυµένη σύσκεψη το από-
γευµα της Πέµπτης 14 Οκτωβρίου, πα-
ρουσία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
Κώστα Αγοραστού και των δηµάρχων 
της Θεσσαλίας, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
Ανδρέας Λυκουρέντζος δεσµεύτηκε ό-
τι «οι παραγωγοί κάστανου θα αποζη-
µιωθούν µε διαδικασίες εξπρές όπως 
συνέβη και µε τον Ιανό».

Μεγάλες είναι οι ζηµιές και στις µη-
λιές, ιδιαίτερα στο Πήλιο στη Ζαγορά, 
τη Μακρυράχη, αλλά και στον Κίσσαβο 
σε Μελιβοία, Ανατολή Αγιάς, Κεφαλό-
βρυσο και Καρίτσα, ενώ µπροστά στον 
κίνδυνο της ολικής απώλειας της παρα-
γωγής βρίσκονται πλέον οι φασολοπα-
ραγωγοί στην Καστοριάς και στις Πρέ-

σπες, αφού οι έντονες βροχοπτώσεις 
των τελευταίων ηµερών απειλούν να 
δώσουν τη χαριστική βολή σε όσα φα-
σόλια είχαν γλιτώσει από τους παγετούς 
και τους παρατεταµένους καύσωνες.

«Η συγκοµιδή δεν είχε προχωρήσει 
πάνω από το 20% στα περίπου 12.000 
στρέµµατα µε φασόλια που έχουµε στο 
νοµό µας, ενώ ήδη είχαµε απώλεια πα-
ραγωγής 70%-75% από τις ανεµοθύελλες 
και τους καύσωνες µέσα στο καλοκαί-
ρι» τόνισε στην Agrenda ο Θωµάς Μά-

νος, παραγωγός και αρµόδιος περιφε-
ρειακός σύµβουλος για θέµατα αγροτι-
κής οικονοµίας στη ∆υτική Μακεδονία.

Λίµνες τα χωράφια και στις Πρέσπες, 
µε την πρόσβαση στα κτήµατα να είναι 
αδύνατη. «Στην περιοχή µας καλλιερ-
γούνται πάνω από 10.000 στρέµµατα 
φασόλια, πλακέ και γίγαντες και µόνο 
περί το 5% από τα πλακέ έχει αλωνιστεί. 
Τα υπόλοιπα είναι στα χωράφια» λέει 
ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Πελε-
κάνος, στις Πρέσπες Κ. Ναλµπαντίδης.

Ακόµα κι αν ο καιρός βελτιωθεί τις επόµενες µέρες για να στεγνώσουν τα 
χωράφια θα χρειαστεί να περάσουν εβδοµάδες, µε ορατό τον κίνδυνο να 
πιάσει κάποιος παγετός και να τα παγώσει. 



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μηνιαία ζημιά 20.000 
ευρώ για μία μέση 
μονάδα χοιροτροφίας  
Η ελληνική χοιροτροφία στη ΜΕΘ λόγω κορωνοϊού και το ΥΠΑΑΤ σε πλήρη αδράνεια 

Με ζηµιά 23 λεπτά το κιλό πουλούν αυτό το διάστη-
µα οι Έλληνες χοιροτρόφοι, αντιµετωπίζοντας µάλι-
στα και δυσκολίες διάθεσης του προϊόντος, σε µια 
ελλειµµατική αγορά όπως είναι η ελληνική όπου µε-
τά βίας η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το 25% της 
ζήτησης. Όλα αυτά σε µια περίοδο κατά την οποία 
το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί κατά 29% λό-
γω των ανατιµήσεων σε ενέργεια και ζωοτροφές, 
µε τους ιθύνοντες της αγροτικής πολιτικής της χώ-
ρας, να έχουν µέχρι στιγµής αγνοήσει τον κλάδο ο 
οποίος οδεύει σε αφανισµό. 

Είναι γνωστό ότι η κτηνοτροφία αποτελεί βασι-
κό πυλώνα της διατροφής των λαών ανά τους αιώ-
νες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια ακο-
λουθώντας την άνοδο του βιοτικού επιπέδου κυρί-
ως στις ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης, της Αµε-
ρικής και της Ασίας.

Χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης όπως η Γερµανία, 
η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και άλ-
λες καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση και εξά-
γουν εντός και εκτός της Ε.Ε. κτηνοτροφικά προϊό-
ντα και κυρίως κρέας ωµό ή βιοµηχανοποιηµένα.

Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά: 
  Την βοοτροφία, η γαλακτοπαραγωγή διατηρή-

θηκε καλύπτοντας ένα µέρος της κατανάλωσης, ε-
νώ το υπόλοιπο εισάγεται σε διάφορες µορφές α-
πό άλλες χώρες. Η παραγωγή κρέατος εκµηδενίστη-
κε και καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια ένα 10 - 15% 
της εγχώριας κατανάλωσης, το υπόλοιπο εισάγεται.

  Την πτηνοτροφία, ο κλάδος έχει βιοµηχανο-
ποιηθεί και καλύπτει σχεδόν το 100% της κατανά-
λωσης.Το προϊόν αυτό (κοτόπουλο) χρησιµοποιείται 
κατά κόρον στις προσφορές των super markets για 
πολύ χαµηλές τιµές διάθεσης και ο νοών νοήτω...

3) Τη χοιροτροφία, το χοιρινό κρέας πριν µερικά 
χρόνια κάλυπτε το 70 – 80% της εγχώριας κατανά-
λωσης και σήµερα η παραγωγή χοιρινού καλύπτει 
µόνο το 25%. Το υπόλοιπο 75% εισάγεται όπως και 
το βοδινό (µοσχάρι) από τις χώρες της κεντρικής Ευ-
ρώπης. ∆υστυχώς η χοιροτροφία ακολουθεί κατά 
βήµα την βοοτροφία και υπολογίζεται ότι µέσα στο 
2021 θα µηδενισθεί κάτω από την πίεση των οικο-
νοµικών προβληµάτων που δηµιούργησε η διετία 
του κορονοϊού. Έτσι η χώρα µας θα εξαφανίσει και 
τον κλάδο αυτό µετά την βοοτροφία και θα αυξήσει 
το εµπορικό έλλειµα των κτηνοτροφικών προϊό-
ντων από 2 δισ. ευρώ πιθανόν σε 3 δισεκατοµµύρια.

Η χοιροτροφία στη διετία 2020-2021 
Το κόστος παραγωγής και οι τιµές πώλησης του 

παραγόµενου προιόντος καθορίζουν κατά κανό-
να την βιωσιµότητα µιας επιχείρησης ως γνωστόν.

Στην διετία αυτή οι χοιροτρόφοι παρέµειναν όρ-
θιοι, δεν µείωσαν την παραγωγή τους, πήραν µέ-
τρα για να περιφρουρήσουν την υγεία του προσωπι-
κού τους αλλά αντιµετώπισαν επιπλέον και κυρίως

 Την µεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής 
που οφείλεται στην αύξηση των ζωοτροφών που ξε-
περνά το 50 – 60% σε σύγκριση µε το 2019 καθώς και 
την αύξηση της ενέργειας που για την κατανάλωση 
του Σεπτεµβρίου, λόγω ρήτρας, αυξήθηκε κατά 96% 

 Την πτώση των τιµών πώλησης που οφείλεται 
στην ανεξήγητη µείωση κατανάλωσης χοιρινού στην 
περίοδο κορονοïού. Στην πτώση οδήγησε και η α-
θρόα εισαγωγή χοιρινού από το εξωτερικό το οποίο 
Ελληνοποιείται µε διάφορους τρόπους.

∆εν γνώριζαν,
δεν ρώταγαν
Οι χοιροτρόφοι αντιµετωπίζουν επίσης 
την άγνοια του Υπουργείου Γεωργίας 
και του Υπουργείου Ανάπτυξης µιας 
Κυβέρνησης που διακήρυττε 
προεκλογικά ότι η πρωτογενής 
παραγωγή είναι ο πρώτος πυλώνας της 
χώρας, τα οποία Υπουργεία:

 δεν συµπεριέλαβαν τις χοιροτροφικές 
επιχειρήσεις και φυσικά και όλες τις 
αγροτικές στις πληττόµενες, ούτε στην 
αρχή ούτε αργότερα, 

 δεν τις συµπεριέλαβαν ούτε στην 
επιστρεπτέα προκαταβολή γιατί ο τζίρος 
του 20’ δεν ήταν µειωµένος σε σχέση 
µε το 19 κατά 20% ή 30% 

 δεν γνώριζαν, αλλά γιατί δεν 
ρωτούσαν, ότι στην χοιροτροφία ο 
τζίρος του 2020 καθορίστηκε απόλυτα 
από το 2019 γιατί το χοιρινό κρέας 
παράγεται αρχίζοντας από το σπέρµα 
και το ωάριο, ακολουθεί κυοφορία 4 
µηνών (114 µέρες), ακολουθεί τοκετός, 
ακολουθεί διάστηµα 6 µηνών για την 
ανάπτυξη και την πάχυνση των ζώων 
και µετά σφαγή και πώληση. 
Αντίθετα οι έµποροι κρεάτων, τα 
κρεοπωλεία , οι µεταποιητές, οι 
βιοτεχνίες κ.λπ. µείωσαν τον τζίρο 
αναγκαστικά απέλυσαν προσωπικό 
όπως όλοι οι µετά την παραγωγή και 
φυσικά θεωρήθηκαν πληττόµενοι. 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
€ / TΟΝΝΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
€ / TΟΝΝΟ ΑΥΞΗΣΗ

2019 2020

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ● 170 188 275 +62%
ΣΙΤΑΡΙ �ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ● 173 210 260 +50%

ΚΡΙΘΑΡΙ ● 164 172 270 +65%
ΣΟΓΙΑ ● 334 378 442 +32%

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ● 780 800 1350 +73%
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ● 510 498 700 +37%

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ● 54 54 54 0%

∆ΕΗ ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 7ΟΣ / 2021 8ΟΣ / 2021 9ΟΣ / 2021

KWH ● 33680 31600 28240

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΙΑΣ ● 2338 2194 1960

ΡΗΤΡΑ ●
                 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ     2164 2880

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ● -955 -980

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ● 2338 3403 3806

ΑΥΞΗΣΗ ΛΟΓΩ ΡΗΤΡΑΣ ● 56.50% 96.90%
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΝΤΙΚΗ



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Συµβαίνει το 
παράδοξο να 
µην µπορούν 
οι Έλληνες να 
πουλήσουν τα 
ζώα τους όταν 
αναφέρονται 
στο 25% της 
κατανάλωσης 
και να µας 
«σώζει» η αγορά 
της Αλβανίας η 
οποία απορροφά 
σηµαντικό ποσό 
της παραγωγής.

Συσσωρευμένα χρέη 
βουλιάζουν τον κλάδο
Η χοιροτροφία δεν ευεργετήθηκε µε κανένα µέ-
τρο που ελήφθη λόγω του κορονοϊού , δεν χρη-
µατοδοτήθηκε για να καλύψει τις υψηλότερες α-
νάγκες της τρελής αύξησης των δηµητριακών και 
της σόγιας λόγω «ανυπαρξίας» Τραπεζών. Σήµερα:

1) Το κόστος του παραγόµενου χοιρινού είναι 
1,43 ευρώ από 1,11 ευρώ / κιλό Ζ.Β. που ήταν το 
2019 και έχει αύξηση 29% .

2) Η τιµή πώλησης του χοιρινού είναι 1,20 – 
1,30 ευρώ / κιλό Ζ.Β. και είναι πτωτική. 

3) Ο παραγωγός πουλά µε ζηµία 0,23 ευρώ / κιλό 
και ανά ζώο 100 κιλά -23 ευρώ κάτω του κόστους.

Μια µεσαία µονάδα µεγέθους 400 χοιροµητέρων 
παράγει και πουλά 800 – 850 χοιρίδια ανά µήνα. 
Ζηµιώνεται ανά µήνα 18.000 – 20.000 ευρώ. Οι 
ζηµίες αυτές πότε µεγαλύτερες πότε µικρότερες 
στο δεκάµηνο του 2021 συσσωρευτήκαν και υ-
περχρέωσαν τις επιχειρήσεις στους προµηθευτές.

Προτεινόµενες λύσεις
 Να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσε-

ων ΣΗΜΕΡΑ για να αποφευχθούν οι πτωχεύσεις 
και το κλείσιµο χοιροτροφικών µονάδων µε άτο-
κο δάνειο τουλάχιστον 5ετίας. Σηµειωτέον η ενί-
σχυση που πρόκειται να δώσει το Υπουργείο Γε-
ωργίας είναι ελάχιστη και δεν καλύπτει τα ανοίγ-
µατα των επιχειρήσεων 

 Να δοθεί προτεραιότητα άµεση στις χοιροτρο-
φικές µονάδες που έχουν περιβαλλοντολογικά 
προβλήµατα (και έχουν όλες) σε επενδύσεις βιο-
αερίου ώστε να εξασφαλισθεί περιβαλλοντολογι-

κά η λειτουργία τους και να αποκτήσουν δεύτερο 
πυλώνα επιβίωσης. Για όσους δεν ξέρουν τα χοι-
ροστάσια παράγουν κρέας και κοπριά .

 Να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις φω-
τοβολταϊκών γιατί οι χοιροτροφικές είναι ηλε-
κτροβόρες και όλες έχουν µετασχηµατιστή υψη-
λής τάσης στις εγκαταστάσεις τους. 

 Να µελετηθεί η δηµιουργία δύο (Βορράς, 
Νότος) µεγάλων σφαγείων µε τεµαχισµό και τυ-
ποποιητήρια από οµάδες παραγωγών χοιρινού.

 Οι Γεωτεχνικοί Κτηνίατροι και Γεωπόνοι τα 
Τ.Ε.Ι. Ζωοτεχνίας και Γεωργίας να κάνουν υπο-
χρεωτική εξάσκηση στα ανάλογα αντικείµενα 
προκειµένου να ασκήσουν επάγγελµα ή να διο-
ρισθούν όπως γιατροί, δικηγόροι κ.λ.π. 

 Να µάθουν οι Έλληνες από τα σχολεία έστω 
και αργά ότι η πρωτογενής παραγωγή, γεωργία 
και κτηνοτροφία δεν είναι απαξία και ότι τα προ-
ϊόντα που διατρέφονται πρέπει να είναι λιγότε-
ρο βιοµηχανοποιηµένα και κυρίως φυσικά και 
ότι δεν παράγονται στα super markets αλλά στο 
χωράφι και τον στάυλο. 

 Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέλει 
σχεδιασµό, οραµα, ρεαλισµό και επαγγελµατισµό.

Σήµερα είναι τελείως αποκοµένο από την πραγ-
µατικότητα και απλώς παρακολουθεί, αν παρα-
κολουθεί, την πραγµατικότητα του γεωργοκτη-
νοτροφικού τοµέα από πολύ µακριά. Αναρωτιέ-
µαι τι σηµαίνει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κάποιος που έτυχε ή ο ικανότερος των ικανών; 
Τί λέτε κ. πρωθυπουργέ; 

Μια µεσαία µονάδα 
µεγέθους 400 
χοιροµητέρων που 
παράγει και πουλά 
800 – 850 χοιρίδια 
ανά µήνα, ζηµιώνεται 
ανά µήνα περί τα  
20.000 ευρώ.

ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΝ ΥΛΩΝ 
ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2020 – 2021 ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΣΕ ΖΩΝ ΒΑΡΟΣ
ΣΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2020 – 2021 ΑΝΑ ΜΗΝΑ

0,442 €/Kg
0,334 €/Kg

0,170 €/Kg

0,164 €/Kg

0,275 €/Kg

ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΡΙΘΑΡΙ

0,270 €/Kg

+32%

+62,5%

+65%

2019
ΕΤΟΣ

ΒΑΣΗΣ

2020 2021

20202019 2021

1,73 €/Kg Ζ.Β.

1,12 €/Kg Ζ.Β.
1,20

€/Kg Ζ.Β.
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Τέλος του έτους οι αιτήσεις ένταξης

Κόβεται η δυνατότητα 
συνδυασμού επιδότησης 
από τα Μέτρα Βιολογικών 
και Απονιτροποίησης

 Τον αποκλεισμό του συνδυασμού επιδότησης αμειψισποράς 
και βιολογικής γεωργίας στο ίδιο αγροτεμάχιο φέρνουν οι νέες 
προκηρύξεις. Σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις η προτεραιότητα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η δυνατότητα συνδυασµού των Μέ-
τρων Βιολογικών και Απονιτροποίη-
σης (αµειψισπορά) σε επίπεδο αγρο-
τεµαχίου που ίσχυε στις περασµέ-
νες προκηρύξεις πλέον απαγορεύ-
εται, σύµφωνα µε τη προδηµοσίευ-
ση των νέων προσκλήσεων. Όπως α-
ναφέρεται χαρακτηριστικά στην προ-
δηµοσίευση της Απονιτροποίησης: 
«Αποκλείονται από τη στήριξη τα α-
γροτεµάχια που κατά το έτος 2021, 
εξακολουθούν να είναι ενταγµένα 
σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γε-
ωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά 
µέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογι-
κή Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.». 

Παράλληλα, περιορισµοί υφίστα-
νται και µεταξύ των τεσσάρων δρά-
σεων της Απονιτροποίησης. Συγκε-
κριµένα, ένας υποψήφιος δύναται 
να υποβάλλει αίτηση και στις δύο 
Προσκλήσεις της ∆ράσης για δια-
φορετικά αγροτεµάχια µε εξαίρεση 
το συνδυασµό ειδικών δεσµεύσεων 
Αγρανάπαυσης - Αµειψισποράς, κα-
θώς και Αγρανάπαυσης - Παρυδά-
τια ζώνη ανάσχεσης. Για την περί-
πτωση των µη επιτρεπόµενων συν-
δυασµών, ο αιτών πρέπει να επιλέ-
ξει µια από τις δύο ειδικές δεσµεύ-
σεις για το σύνολο των αγροτεµα-
χίων που θέλει να εντάξει στη δρά-
ση. Συνεπώς οι δικαιούχοι έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρµόσουν περισ-
σότερες των µιας δεσµεύσεων σύµ-
φωνα µε τους επιτρεπόµενους συν-
δυασµούς:
 Εφαρµογή αγρανάπαυσης- εφαρ-

µογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες.
 Εφαρµογή αµειψισποράς-εφαρ-

µογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες.
 Εφαρµογή αµειψισποράς, πα-

Ένα πρόγραµµα αντικατάστασης των 
παλιών, ενεργοβόρων µηχανηµά-
των στην γεωργική και κτηνοτροφι-
κή παραγωγή προανήγγειλε ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Νίκος Ταγαράς, από το βήµα 
της Βουλής την ∆ευτέρα 11 Οκτω-
βρίου. Ο υφυπουργός απαντώντας 
στην µε αριθµό 18/4-10-2021 επί-
καιρη ερώτηση του βουλευτή Καρ-
δίτσας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γε-
ώργιου Κωτσού, µε θέµα: «∆υνατό-
τητα επιχορήγησης αγροτών εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκού συστήµα-
τος για συµψηφισµό παραγόµενης 
- καταναλισκόµενης ενέργειας», α-
νέφερε, µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Αναφορικά δε µε τη διάσταση 
της βελτίωσης της ενεργειακής α-
πόδοσης, θα προωθηθούν µέτρα για 
την αντικατάσταση των υφιστάµε-
νων µηχανηµάτων και εγκαταστά-
σεων που χρησιµοποιούνται τόσο 
στις γεωργικές όσο και στις κτηνο-
τροφικές µονάδες και εκµεταλλεύ-
σεις µε νέα υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης. Προτεραιότητα επίσης 
θα δοθεί σε µηχανήµατα και εξο-

πλισµό που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή κατανάλωση ενέργειας, ό-
πως ενδεικτικά είναι οι ελκυστή-
ρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές 
µηχανές, οι βαµβακοσυλλέκτες και 
σπαρτικές µηχανές στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και οι αρµεκτικές 
µηχανές, οι εκκολαπτικές µηχανές, 
τα µηχανήµατα καθαρισµού και οι 
ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις».

Ο κ. Ταγαράς αναφέρθηκε επί-
σης και στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, 

Αντικατάσταση ενεργοβόρων

ρυδάτια ζώνη ανάσχεσης.
 Εφαρµογή χλωράς λίπανσης σε δεν-

δρώδεις καλλιέργειες, παρυδάτια ζώ-
νη ανάσχεσης.

Τα παραπάνω σηµαίνουν πως ένας 
υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αί-
τηση και στις δύο Προσκλήσεις αλλά 
για διαφορετικά αγροτεµάχια. Για πα-
ράδειγµα ένας αγρότης µπορεί να λαµ-
βάνει 60 ευρώ το στρέµµα πριµ για 2 έ-
τη για τα βαµβάκια του µέσω της Απο-
νιτροποίησης, και παράλληλα να εντά-
ξει έναν ελαιώνα που έχει επίσης στην 
κατοχή του για µία τριετία στα Βιολο-
γικά µε 67,9 ευρώ ενίσχυση. 

Προτεραιότητα σε µεγάλες 
εκτάσεις από την µοριοδότηση

Oι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν 
ότι στην Απονιτροποίηση το πριµ εί-
ναι διετές ενώ στα Βιολογικά είναι 
τριετές, µε πρώτο έτος εφαρµογής 
των δεσµεύσεων το 2022. Και στα 
δύο Μέτρα προτεραιότητα ένταξης θα 
έχουν τα µεγάλα σε έκταση αγροτε-
µάχια. Όµως, το γεγονός αυτό οδή-
γησε δύο αγρότες να πάρουν εγκρί-
σεις για βιολογικά όσο ολόκληρη η 
Περιφέρεια Ηπείρου σε περασµένη 
προκήρυξη, ενώ στην Απονιτροποίη-
ση, οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις δεν 
είχαν καµία τύχη. Σηµειωτέον, πως 
ο πίνακας µοριοδότησης για τα δύο 
Μέτρα δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα.  

∆ιετία και τριετία
Στην Απονιτροποίηση το πριµ 

είναι διετές ενώ στα Βιολογικά 
είναι τριετές, µε τις δεσµεύσεις 

να έχουν ως πρώτο έτος 
εφαρµογής το 2022

Με την εφαρµογή 
της νέας ΚΑΠ, 
δηλαδή το 2023, 
αναµένονται νέες 
προσκλήσεις για 
τα Μέτρα 11 και 
10.1.4.
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Δύο Μέτρα
Αναµένονται να προκηρυχθούν 
τα Υποµέτρα 11.1 Νέοι 
Βιοκαλλιεργητές και 11.2 για 
παλιούς βιοκαλλιεργητές στα 
τέλη του 2021 µε την αίτηση 
στήριξης να γίνεται µε βάση τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021..

Εφαρμογή
Οι αιτήσεις στήριξης των 
υποψηφίων στην 
Απονιτροποίηση θα 
πραγµατοποιηθούν βάσει της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
έτους 2021 (έτος αναφοράς), 
ενώ το έτος 2022 
(φθινοπωρινές καλλιέργειες 
2021 – εαρινές καλλιέργειες 
2022) θα αποτελέσει το πρώτο 
έτος εφαρµογής των 
δεσµεύσεων.

Κηπευτικά
Οι ενισχύσεις για τα κηπευτικά 
και στα δύο Μέτρα ορίζονται στα 
60 ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα 
µε τις προδηµοσιεύσεις των 
προκηρύξεων.



μηχανημάτων

Γραφειοκρατικά
κολλήματα στους
Νέους Αγρότες 
Την αδυναµία εξασφάλισης βεβαί-
ωση εγγραφής ως νεοεισερχοµένου 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ι-
σχύ, λόγω γραφειοκρατικών κολ-
ληµάτων µε αποτέλεσµα να µην 
µπορούν να κάνουν αίτηση στο Μέ-
τρο Νέων Αγροτών, αντιµετωπίζει 
µερίδα αγροτών.  Μία τέτοια περί-
πτωση, γνωστοποίησε στη Βουλή, 
ο πρώην υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και βουλευτής της Ν∆, 
Γιώργος Καρασµάνης, δηµοσιεύο-
ντας επιστολή µίας νεαρής αγρότισ-
σας, που συναντά αυτή τη δυσκο-
λία, ζητώντας από τους αρµόδιους 
να δροµολογήσουν κάποια λύση. 
Αναλυτικότερα, µεταξύ άλλων η ε-
πιστολή αναφέρει:

Την άνοιξη του 2020 υπέβαλα 
για πρώτη φορά δήλωση καλλιέρ-
γειας (ΟΣ∆Ε). Έκανα έναρξη επιτη-
δεύµατος στην ∆ΟΥ στις 01/05/20 
και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, 
υπέβαλα την αίτηση εγγραφής µου 
στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ). Υπέβαλα 
αίτηση στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑ-
ΑΕ) ώστε να µου βεβαιώσουν την ι-

διότητα του νεοεισερχόµενου επαγ-
γελµατία αγρότη. 

Από το ΜΑΑΕ µου απαντούν ότι δεν 
µπορούν να µου βεβαιώσουν την ι-
διότητα του νεοεισερχόµενου διότι έ-
χουν συµπληρωθεί 12 µήνες από την 
εγγραφή µου στον ΕΦΚΑ. Τους έδει-
ξα την αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ, 
ότι έγινε τον Αύγουστο του 2020, αλ-
λά µου απάντησαν ότι η ηµεροµηνία 
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ έγινε από την 
αρµόδια υπηρεσία αναδροµικά από 
την 1η Μαΐου 2020 και για αυτό το 
λόγο, το σύστηµα δεν µε βγάζει νε-
οεισερχόµενη µετά την 01/05/2021 
ενώ µε έβγαζε νεοεισερχόµενη έως 
τις 30/04/2021. Τους ρωτώ λοιπόν: 
Εάν δεν είχαν κάνει αίτηση εγγρα-
φής στον ΕΦΚΑ, θα µε βεβαιώνατε 
σήµερα ως νεοεισερχόµενη; Μου α-
παντούν «Ναι». Και αφού µου δίνα-
τε τη βεβαίωση του νεοεισερχόµε-
νου και εγώ µετά προχωρούσα σε 
αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ, ο ΕΦ-
ΚΑ που θα µε ασφάλιζε αναδροµι-
κά από την 01/05/20, θα συνέχιζε 
να έχει ισχύ αυτή η βεβαίωση που 
µου δώσατε; Μου απαντούν «Ναι».  
Εποµένως, όπως φαίνεται: Ένα πο-
λίτης, «τιµωρείται» µη µπορώντας 
να συµµετέχει στο πρόγραµµα, λό-
γω αδυναµίας έκδοσης βεβαίωσης 
νεοεισερχόµενου, που στην ουσία ό-
µως είναι νεοεισερχόµενος µιας και 
η ιδιότητα αυτή ισχύει για 2 χρόνια, 
ενώ ένας άλλος που έκανε την εγ-
γραφή καθυστερηµένα (µετά από 
1 ή 1,5 χρόνο), «δικαιώνεται», µπο-
ρεί να συµµετέχει στο πρόγραµµα.

Ένας µήνας παράταση   
για αίτηση πληρωµής
Νέων Αγροτών 2016 
Υπογράφηκε η 7η τροποποίηση της 
υπ΄ αρ. 8585/10-10-2016 
υπουργικής απόφασης 
«Λεπτοµέρειες εφαρµογής του 
Υποµέτρου 6.1 Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών».
Με την τροποποίηση αυτή, 
παρατείνεται το χρονικό διάστηµα 
υποβολής του αιτήµατος τελικής 
πληρωµής των δικαιούχων του 
υποµέτρου 6.1 ακόµα ένα µήνα, 
δηλαδή το αίτηµα µπορεί να γίνει σε 
έως τέσσερα χρόνια και τέσσερις 
µήνες από την απόφαση ένταξης. 
των τραπεζικών λογαριασµών. 
Υπενθυµίζεται πως ήδη έχουν 
ξεκινήσει οι πληρωµές της β’ δόσης 
Νέων Αγροτών σε ορισµένες 
Περιφέρειες.
Πρόσφατα δόθηκε παράταση ακόµα 
έξι µήνες για την υποβολή της α’ 
δόσης πληρωµής των Σχεδίων 
Βελτίωσης. Η παράταση αυτή 
κρίθηκε επιβεβληµένη και λόγω των 
µεγάλων καθυστερήσεων που 
παρατηρούνται στις παραδόσεις 
µηχανηµάτων, όπως λέει ο ΣΕΑΜ 
σε σχετικό δελτίο τύπου. 

όπου στην προκήρυξη µεταξύ άλλων 
επιλέξιµων επενδύσεων θα είναι ε-
πιλέξιµη η παραγωγή ενέργειας α-
πό ανανεώσιµες πηγές για τις ανά-
γκες της ενεργειακής εκµετάλλευ-
σης, ώστε να συµβάλλουν στην αει-
φορία του περιβάλλοντος και στην 
ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων, λαµβάνοντας υπόψη τις ε-
κτιµήσεις για την κλιµατική κρίση-
αλλαγή, καθώς και τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδοτήσεων της 
εκµετάλλευσης.

Από 29 Οκτωβρίου
Οι αιτήσεις για τους Νέους 
Αγρότες ξεκινάνε στις 29 
Οκτωβρίου, µε το πλήθος 
των τελικών δικαιούχων 
να υπολογίζεται περί τους 

12.000
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Γεωργικοί 
Σύµβουλοι
Νέα προθεσµία µέχρι την 
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 
για την υποβολή αιτήσεων 
φυσικών προσώπων για την 
πιστοποίησή τους ως 
Γεωργικοί Σύµβουλοι και 
την εγγραφή τους στο 
Μητρώο.

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος», 
παρατείνεται έως τις 
2 Νοεµβρίου και ώρα 
13:00, ενώ αιτήµατα από-
οριστικοποίησης γίνονται 
δεκτά έως τις 27/10/2021 
στην εφαρµογή 
www.ependyseis.gr.

Μέτρα 4.1.1& 4.1.3 
Σχέδια Βελτίωσης
Παράταση έξι µηνών στο 
18µηνο που είχαν στη 
διάθεσή τους οι δικαιούχοι 
των Σχεδίων Βελτίωσης 
ώστε να υποβάλλουν α’ 
αίτηµα πληρωµής, 
αποφάσισαν οι 
διαχειριστικές αρχές, 
σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση.

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

 2021
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
35.000-40.000
ΕΥΡΩ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ�15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

420 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η κατασκευάστρια Same ανανέωσε το Dorado 
Natural, το οποίο ακολούθησε το αναβαθ-
µισµένο και οµόσταβλο Deutz-Fahr 5D 
Keyline. Όλα τα µοντέλα της σειράς Dorado 
Natural είναι εξοπλισµένα µε έναν τρικύ-
λινδρο κινητήρα Farmotion 35 2,9 λίτρων 
µε τα Dorado 90 Natural και τα Dorado 
100 Natural να ενσωµατώνουν και σύστη-
µα SCR για τη συµµόρφωση µε τους κανο-
νισµούς ρύπων Stage V.

Η ισχύς του κινητήρα είναι 48 kW (65 
ίπποι) για το Dorado 70 Natural, 55,2 kW 
(75 ίπποι) για το Dorado 80 Natural, ενώ το 
Dorado 90 Natural και Dorado 100 Natural 
έχουν 63 kW (86 ίππους) και 71, 1 kW (97 
ίππους) αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τη Same, 
πρόκειται για συµπαγή, αξιόπιστα και απο-
τελεσµατικά συντήρηση µπλοκ κινητήρα, µε 
ψεκασµό Common Rail 2.000 bar και turbo-
intercooler εξασφαλίζοντας πρακτικά στα-
θερή παροχή ισχύος σε ένα ευρύ φάσµα 
στροφών κινητήρα. Χάρη σε ηλεκτρονικά 
ελεγχόµενο εξωτερικό EGR ανακυκλοφορί-

Νέες επιλογές στα 
μικρά τρακτέρ από 
Same με τα Dorado   
Τα Dorado Natural αποκτούν κινητήρα Stage V 
και τέσσερα οικονομικά μοντέλα 65-97 ίππων

Συµπαγής η νέα 
γενιά Faresin
Η ιταλική κατασκευάστρια 
εταιρεία Faresin, 
παρουσίασε πριν λίγες 
ηµέρες, τον νέο 
τηλεσκοπικό φορτωτή FS 
7.32 Compact, το πρώτο 
µοντέλο της Σειράς FS 
που έχει τη δυνατότητα 
να ανυψώσει 3,2 τόνους σε 
µέγιστο ύψος ανύψωσης 7,1 
µέτρα. Ο FS 7.32 Compact, 
είναι διαθέσιµος µε καµπίνα 
ύψους 2,06-2,25 µέτρων. 

Φουλ τις µηχανές 
για τις Tucano

Η αύξηση της ζήτησης για 
τις θεριζοαλωνιστικές 
Tucano από Ρωσία και Κα-
ζακστάν οδήγησαν την 
Claas να επενδύσει περαι-
τέρω στο εργοστάσιό της 
στο Κρασνοντάρ. Συγκε-
κριµένα, τετραπλασίασε 
την παραγωγή των Tucano 
µέσα σε πέντε έτη, και 
πλέον πάνω από 1.000 
µηχανήµατα κατασκευάζο-
νται ετησίως. 

Ψεκαστικό 100% 
ηλεκτρικό 

Το πρώτο 100% ηλεκτρικό 
ψεκαστικό για οπωρώνες 
και αµπέλια, κατασκεύασε 
η Nobili. Η ιταλική εταιρεία 
θα παρουσιάσει το E-
Sprayer στην έκθεση 
EIMA 19-23 Οκτωβρίου.  
Το ψεκαστικό κινείται µε 
γεννήτρια 700v (DC) κατα-
σκευασµένη από την CNHi, 
η οποία αναρτήθηκε πάνω 
σε ένα New Holland 
T4.110V.

Αναβαθµίσεις 
για τις Axial Flow

Το σύστηµα συγχρονισµού 
των µηχανηµάτων 
Accusync, η νέα εφαρµο-
γή Axial Flow Booster και 
άλλες καινοτοµίες άνεσης 

Εξαγορά της ROC 
από την Kubota

Tο γκρουπ Kverneland 
Group, η νορβηγική εταιρεία 
που ανήκει στον ιαπωνικό 
όµιλο Kubota ανακοίνωσε 
ότι υπέγραψε συµφωνία για 
την απόκτηση του 80% των 
µετοχών της εταιρείας ROC, 
ηγέτη στην παραγωγή πα-
ρελκόµενων συλλογής και 
ξήρανσης ενσιρώµατος, που 
βρίσκεται στην Ιταλία. Η 
συµφωνία αυτή εξασφαλίζει 
στην Kubota σηµαντικά προ-
ϊόντα στον τοµέα των ζωο-
τροφών όπως η σειρά χορ-
τοσυλλεκτών. 

και ασφάλειας στην εργα-
σία θα ενσωµατωθούν στο 
νέο πακέτο αναβαθµίσεων 
που ετοίµασε η Case για 
τις θεριζοαλωνιστικές της, 
που θα φθάνουν στην Ευ-
ρώπη το 2022. Άλλες 
αναβαθµίσεις περιλαµβά-
νουν νέα, θερµαινόµενα 
και αεριζόµενα δερµάτινα 
καθίσµατα µε οσφυϊκή 
υποστήριξη, υποστήριξη 
λαιµού και µε βελτιστοποι-
ηµένο αφρώδες υλικό.



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Oκτωβρίου 2021 Agrenda 39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Πολύτιμο εργαλείo 
των κτηνοτρόφων 
η θερμική κάμερα 
στο νέο Cat S62 Pro
Η τάση αξιοποίησης της θερµικής κάµερας των τηλε-
φώνων Cat S60 από επαγγελµατίες κτηνοτρόφους 
βρίσκει υψηλή απήχηση, µε το πρόσφατο Cat S62 Pro 
να διαθέτει τελευταίας γενιάς ενσωµατωµένη κάµερα 
θερµικής απεικόνισης.

Παρακολούθηση της θερµοκρασίας του εδάφους, ε-
ντοπισµός ιδανικής στιγµής για την εφαρµογή κοπρι-
άς αλλά και εντοπισµός των χαµένων ζώων, σωστή 
θερµοκρασία γάλακτος για να ταϊστούν τα νεογέννη-
τα ζώα και άλλες στοχευµένες και «λεπτές» εργασίες 
δύναται συγκεκριµένα να φέρει εις πέρας η ενσωµα-
τωµένη θερµική κάµερα την οποία ενσωµατώνει η Cat 
στα τηλέφωνά της. Η σύγχρονη τεχνολογία στα τηλέ-
φωνα της Cat αφήνει το στίγµα της και στον κλάδο της 
γεωργίας, ενώ φαίνεται ότι η θερµική απεικόνιση µπο-
ρεί να προσφέρει νέα δεδοµένα και να βελτιώσει σηµα-
ντικά την αποτελεσµατικότητα και στην κτηνοτροφία.

H οµάδα των Cat phones πέρασε µια µέρα µε τον 
Rob Hodgkins, έναν κτηνοτρόφο από την Αγγλία ο ο-
ποίος ανέφερε πως η θερµική κάµερα στο ανθεκτικό 
smartphone Cat S60 του είναι ένα τεράστιο «περιου-
σιακό στοιχείο» για τη φάρµα του. Μία θερµική κάµε-
ρα απεικόνισης, που παραδοσιακά θεωρείται πολύ α-
κριβή να την αποκτήσει κάποιος, έγινε τώρα πιο προ-
σιτή για την τσέπη οποιουδήποτε ενδιαφέρεται χάρη 
στα ανθεκτικά smartphone της σειράς Cat S60 και το 
πιο πρόσφατο Cat S62 Pro που διαθέτει ενσωµατωµέ-
νη κάµερα θερµικής απεικόνισης.

Όπως εξηγεί ο Rob στο παρακάτω βίντεο, η θερµική 
κάµερα βρίσκει πολλές και πολύτιµες χρήσεις της θερ-
µικής κάµερας, µε τον τοµέα της παραγωγής και ειδι-
κά της γαλακτοβιοµηχανίας να έχουν, µεταξύ άλλων, 
βοηθηθεί πολύ µε τη χρήση της θερµικής κάµερας.

ας καυσαερίων σε συνδυασµό µε DOC+DPF 
(µοντέλα 70-80) ή DOC+DPF+SCR (µοντέλα 
90-100), οι κινητήρες FARMotion 35 συµ-
µορφώνονται µε τους κανονισµούς ελέγ-
χου εκποµπών Stage V, σύµφωνα µε την 
κατασκευάστρια εταιρεία. 

Επιλογές στα κιβώτια ταχυτήτων
Στον βασικό του εξοπλισµό το τρακτέρ 

προσφέρεται µε κιβώτιο µε 15 ταχύτητες ε-
µπρός και 15 όπισθεν, µε ερπυσµό και µέ-
γιστη ταχύτητα 40 χλµ. την ώρα.

Προαιρετικά, το τρακτέρ µπορεί να εξοπλι-
στεί µε 30 ταχύτητες εµπρός και 15 όπισθεν 
µε ερπυσµό. Η σειρά διαθέτει 540/540 σ.α.λ. 
PTO αλλά διατίθεται και PTO 540/540e/1000 
σ.α.λ. ή εξαρτώµενο από τη σειρά PTO 540/540. 
Η υδραυλική αντλία έχει ροή 48 λίτρα/λε-

πτό. Κατ’επιλογήν, αυτή µπορεί να αποδί-
δει µέχρι και 56 λίτρα/λεπτό.

Αναφορικά µε την διαχείριση του φορ-
τίου, το ανυψωτικό που τοποθετεί η Same 
στα µικρά µοντέλα µπορεί να σηκώσει βά-
ρος 2.500 κιλών. Να πούµε ότι το βάρος 
του ελαφρύτερου τρακτέρ της σειράς είναι 
3.250 κιλά, ενώ τα βαρύτερα µηχανήµατα 
ζυγίζουν 3.350 κιλά. Εκτός από το γνωστό 
κόκκινο χρώµα το τρακτέρ θα είναι διαθέ-
σιµο και σε πράσινο χρώµα της Hürlimann 
του οµίλου SDF. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
ονοµασίες αλλάζουν και τα Dorado λέγο-
νται XA 70 Spirit, XA 80 Spirit, XA90 Spirit 
και XA100 Spirit.

Εργονοµικά σχεδιασµένη καµπίνα
Η οικογένεια Dorado Natural εξοπλίζεται 

σύµφωνα µε τη Same µε µία άνετη και εργο-
νοµική καµπίνα, µε εξαιρετική ορατότητα σε 
όλα τα επίπεδα, µηχανικές αναρτήσεις (ή, 
προαιρετικά, αναρτήσεις αέρα) ρυθµιζόµε-
νο κάθισµα ανάλογα το βάρος του οδηγού 
και έξυπνα οργανωµένα χειριστήρια. ∆ια-
τίθεται επίσης πανοραµική οροφή η οποία 
βελτιώνει σηµαντικά την ορατότητα προς 
τα πάνω, για ακόµη µεγαλύτερη ασφάλεια 
κατά την εργασία µε µπροστινό φορτωτή. 

Κόκκινο και πράσινο
Εκτός από το γνωστό κόκκινο χρώµα 

το τρακτέρ θα είναι διαθέσιµο και 
σε πράσινο χρώµα της Hürlimann 

του οµίλου SDF
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Κάθε μέρα 
απόλαυση 

 ∆ιαχρονικό: Όταν ξυπνάς το 
πρωί, σκέψου τι πολύτιµο προνόµιο 
είναι να είσαι ζωντανός, να 
αναπνέεις, να σκέφτεσαι, να 
απολαµβάνεις, να αγαπάς. Μάρκος 
Αυρήλιος

 Απορία: Αληθεύει ότι 
ιδιοκτήτης πύλης του ΟΣ∆Ε, στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατ 
Θεσσαλίας, δηλώνει στο όνοµα του 
337,5 στρέµµατα βοσκότοπο, χωρίς 
ζώα, λαµβάνοντας µούφα 
επιδοτήσεις, εις βάρος των 
πραγµατικών κτηνοτρόφων και τη 
δήλωση την έκανε on line και όχι 
από τη δική του πύλη; Χρήστος 
Αθανασιάδης. Facebook, 
9/10/2021.

 Γιαούρτι: Το ελληνικό 
στραγγιστό γιαούρτι έχει εδραιωθεί 
στη συνείδηση των καταναλωτών 

και είναι το πιο 
δηµοφιλές στη 
γερµανική 
αγορά, ωστόσο 
τελευταία 
«βλέπει» να 
πιέζεται από τα 
«ελληνικού 

τύπου» γιαούρτια και άλλα 
παρεµφερή προϊόντα που 
παράγουν οι τοπικές γερµανικές 
επιχειρήσεις. Η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση γιαουρτιού στη 
Γερµανία είναι 15 κιλά και το 44% 
(6,6kg) αφορά το φυσικό γιαούρτι. 
Οι πωλήσεις προϊόντων γιαούρτης 
στη Γερµανία άγγιζαν το 2018 τα 
2,678 δις ευρώ και θα φτάσουν τα 
3 δις€ το 2023. Euromonitor. Και 
ενώ την αγορά την καθόρισε το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ γιαούρτι η τιµή του 
υποχώρησε κατά 12,9% (2011-
2020) ή κατά 0,30 ευρώ το κιλό 
σε αντίθεση µε την αξία των 
εισαγωγών από άλλες χώρες της 
ΕΕ, η οποία αυξήθηκε κατά 12,2%. 
gargalianoionline.gr, 30/9/2021.

 Εκπαιδευτικοί: «Ο ιδανικός 
δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται 
γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο 
µαθητής του. Κι όταν πια του 
διευκολύνει το πέρασµα, αφήνεται 
χαρούµενα να γκρεµιστεί, 
ενθαρρύνοντας τον µαθητή του να 
φτιάξει δικές του γέφυρες» 
Ν. Καζαντζάκης. 5 Οκτωβρίου, 
Παγκόσµια Ηµέρα Εκπαιδευτικού.                

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Από τον… παράδροµο της Βουδαπέ-
στης, περνάει αυτή τη φορά η προσπά-
θεια προσέγγισης των µεγάλων δικτύ-
ων διάθεσης κηπευτικών της Κεντρικής 
Ευρώπης, στο πλαίσιο ενός νέου προ-
γράµµατος προβολής και προώθησης 
µε το διακριτικό τίτλο «Mediterranean 
Combo» στο οποίο συµµετέχουν 7 κλα-
δικοί συνεταιρισµοί της Κρήτης σε συ-
νεργασία µε µια µεγάλη οργάνωση πα-
ραγωγών λωτού της Ισπανίας.  Σηµει-
ωτέων οι εν λόγω 7 συνεταιρισµοί της 
Κρήτης, µε επικεφαλής τον Αγροτικό 
Συνεταιρισµό Κηπευτικών του ∆ήµου 
Ιεράπετρας Ανατολή, συνολικά παρά-
γουν 45 εκατ. κιλά κηπευτικών το χρόνο.

Το πρόγραµµα ύψους 3,3 εκατ. ευ-
ρώ, χρηµατοδοτείται εξολοκλήρου από 
την ΕΕ, αφορά τα προϊόντα ντοµάτα, αγ-
γούρι, µελιτζάνα, πιπεριά και λωτό και 
έχει αγορές στόχους την Ελλάδα, την Ι-
σπανία, τη Γερµανία και την Ουγγαρία.

Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθη-
κε τη ∆ευτέρα 11 Οκτωβρίου, συνεταιρι-
στές - εκπρόσωποι των συµµετεχόντων 
στο πρόγραµµα, υπό την καθοδήγηση 
της NOVACERT (εκτελεστικός οργανι-

σµός), ανέλυσαν πτυχές της δράσης, 
τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της εγχώριας παραγωγής κηπευτι-
κών και την πρόοδο στις καλλιεργητι-
κές µεθόδους για παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της NOVACERT, 
Θανάσης Ταµπαρόπουλος, έδωσε το πε-
ρίγραµµα του προγράµµατος, ανέλυσε 
το σκεπτικό µε το οποίο αυτό οικοδο-
µήθηκε και υπογράµµισε τη σηµασία 
που έχει για την ενίσχυση της συνερ-
γασίας µεταξύ των συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων της Κρήτης, την τόνωση της 
ζήτησης για τα κηπευτικά του νησιού 
και την εµπέδωση σχέσεων µε τις µε-
γάλες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. 

Στη δουλειά που έχει γίνει για τη 

βελτίωση της ποιότητας των κηπευτι-
κών που παράγονται από τα θερµοκή-
πια των καλλιεργητών της Κρήτης, α-
ναφέρθηκε ο Γιώργος Χαλκιάς, πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Παραγωγών 
Κηπευτικών της Κουντούρας, τονίζοντας 
τη σηµασία που έχει η συνεργασία µε 
τον ισπανικό συνεταιρισµό (Asociacion 
Espanola del Kaki) ο οποίος δραστηρι-
οποιείται στη Βαλένθια και παράγει – 
διακινεί ετησίως 350 εκατ. κιλά λωτών. 

Στην επιλογή Γερµανίας και Ουγγα-
ρίας, ως αγορών στόχων, αναφέρθη-
κε ο Ξενοφών ∆ουλούµης, πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Κηπευτικών Ιεράπε-
τρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», τονίζοντας ότι «µέσω 
Ουγγαρίας πολλά αγροτικά προϊόντα 
διοχετεύονται στη γερµανική αγορά».

Προσέγγιση μέσω Ουγγαρίας 
των αγορών κηπευτικών 
της Ευρώπης επιχειρούν 
οι Κρητικοί Το «Mediterranean Compo», με 4 αγορές 

στόχους και μπάτζετ 3,3 εκατ. αφορά 
ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πιπεριά, λωτό

Ο γενικός διευθυντής της Novacert 
Θανάσης Ταµπαρόπουλος.

Οι Ευρωπαίοι αποκλίνουν σηµαντικά από την προτεινόµενη 
ηµερήσια µέση κατανάλωση φρούτων και λαχανικών

Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι περιοχές της Μεσογείου ήταν µέρη ιδανικά 
για την ανάπτυξη ποικίλων µεθόδων καλλιέργειας, για την παραγωγή µιας 
ευρείας γκάµας φρούτων και λαχανικών. Αυτή η τεχνογνωσία έχει 
κληροδοτηθεί από γενιά σε γενιά και µαζί µε τις ευνοϊκές κλιµατικές 
συνθήκες και τα εύφορα εδάφη έχουν ως αποτέλεσµα τα µεσογειακά 
προϊόντα να χαίρουν παγκόσµιας αναγνώρισης χάρη στην υψηλή ποιότητα 
και γεύση τους. Τα παραπάνω εµπεριέχει το πρόγραµµα «Mediterranean 
Combo», διακρατικής συνεργασίας (Ελλάδα, Ισπανία), που υλοποιείται µε 
τη συγχρηµατοδότηση της ΕΕ και είναι πρόγραµµα προκειµένου να 
τονώσει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εντός του ευρωπαϊκού 
οικοδοµήµατος καθώς αποκλίνει σηµαντικά από την προτεινόµενη µέση 
ποσότητα των 400 γραµµαρίων ανά άτοµο την ηµέρα. 

400 γρ.
Προτεινόµενη 
µέση κατανά-
λωση οπωρο-
κηπευτικών 

είναι 400 γρµ. 
την ηµέρα

Βαλένθια
Σηµαντική η 

συνεργασία µε 
τον ισπανικό 
συνεταιρισµό 
(Asociacion 

Espanola 
del Kaki)

7 κλαδικοί
Στο πρόγραµµα 
συµµετέχουν 

7 κλαδικοί 
συνεταιρισµοί 
της Κρήτης

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Στην αλληλούχηση, για πρώτη φορά πα-
γκοσµίως, ολόκληρου του γονιδιώµα-
τος 80 ντόπιων και των κυριότερων ξε-
νικών ποικιλιών συκιάς που απαντώνται 
στην Ελλάδα, ξεκλειδώνοντας τα γενετι-
κά µυστικά τους προχώρησε ερευνητι-
κή οµάδα του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, χρησιµο-
ποιώντας τις πλέον σύγχρονες γονιδιω-
µατικές και διαγνωστικές τεχνολογίες.

Το επιστηµονικό επίτευγµα υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του, εν εξελίξει, ερευ-
νητικού έργου «Fig ID», το οποίο απο-
σκοπεί στον εντοπισµό, τη διάσωση, τη 
διατήρηση, τη βελτίωση και την εµπορι-
κή αξιοποίηση των καλύτερων ελληνι-
κών ποικιλιών συκιάς, οι οποίες τα τε-
λευταία χρόνια έχουν παραγκωνιστεί α-
πό τις ξενικές και κινδυνεύουν µε εξα-
φάνιση. Προς την κατεύθυνση αυτή έ-
χει δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων µε 
το µοριακό αποτύπωµα των ποικιλιών 
συκιάς που είναι εγκαταστηµένες στην 
Εθνική Συλλογή του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στην 
Καλαµάτα και τοπικών ποικιλιών συ-
κιάς, οι οποίες συλλέχθηκαν ύστερα α-
πό εξερευνήσεις στη νησιωτική και την 
ηπειρωτική Ελλάδα και ήδη µελετώνται.

«Ο τεράστιος όγκος δεδοµένων που α-
ποκτήθηκε αναλύεται ήδη µε τα πιο σύγ-
χρονα βιοπληροφορικά εργαλεία και σε 
λίγο καιρό θα είµαστε στην ευχάριστη 
θέση να δηµοσιεύσουµε τα δεδοµένα 
µας σε έγκριτο διεθνές επιστηµονικό 
περιοδικό», ανέφερε στην Agrenda ο δρ 
Γιάννης Γανόπουλος, ο οποίος µαζί µε 
την ερευνήτρια Γεωργία Τάνου, έχουν 
το συντονισµό της έρευνας του «Fig ID».

Τα επιστηµονικά αποτελέσµατα, µάλι-
στα, όπως σηµειώνει ο ερευνητής, µπο-
ρούν να συµβάλουν στην εξαγωγή χρή-
σιµων συµπερασµάτων για την πληθυ-
σµιακή γενετική σύσταση της συκιάς 
σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. 
Παράλληλα συµβάλουν θετικά στην κα-
τεύθυνση κατοχύρωση του brand name 
των ελληνικών ποικιλιών συκιάς, κα-

θώς θα προέρχονται από πιστοποιηµέ-
νο πολλαπλασιαστικό υλικό και θα πα-
ρέχουν πλήρη ιχνηλασιµότητα. «Η έρευ-
να αποτελεί βάση για περαιτέρω χαρα-
κτηρισµό του εγχώριου γενετικού υλι-
κού της συκιάς, µε στόχο να επιτρέψει 
στους βελτιωτές να αναπτύξουν στρατη-
γικές για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών 
µε µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας 
και καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά χα-
ρακτηριστικά», τόνισε ο κ. Γανόπουλος. 

Συντονιστής του ερευνητικού έργου, 
που χρηµατοδοτείται από τη δράση «Ε-
ρευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ» είναι η 
Οµάδα Παραγωγών «Αγροτικές Επιχει-
ρήσεις Σύκου και λοιπών µικρών Καρ-
πών ΙΚΕ» και η θερµοκηπιακή επιχείρηση 
του γεωπόνου Ευάγγελου Γκλαβάκη από 
την Πιπεριά Πέλλας.   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

H γενετική ξεκλειδώνει
μυστικά για την ανάπτυξη
της συκιάς στη Μεσόγειο

Οι αναδιαρθρώσεις αμπέλου φέρνουν 
ξενικές λιγότερο ποιοτικές ποικιλίες
Μια ανησυχητική τάση επιβεβαιώ-
νουν, σύµφωνα µε την ΚΕΟΣΟΕ, τα 
στοιχεία των αναδιαρθρώσεων α-
µπέλου, δηλαδή να αντικαθίστανται 
ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες 
σε εκτατικό επίπεδο, µε πιο αποδο-
τικές και ανθεκτικές ποικιλίες ξενι-
κής προέλευσης, όπως η Macabeo, 
το Uni blanc, κλπ, οι οποίες κατά 
κανόνα δεν έχουν το ποιοτικό δυ-
ναµικό αυτών που αντικαθιστούν.

Από τα στοιχεία εξέλιξης των φυ-
τεµένων εκτάσεων αµπελώνων µε 
οινοποιήσιµες ποικιλίες επιβεβαι-
ώνεται επίσης ότι από την περίο-
δο 2016-2017, που εφαρµόσθηκε 
το νέο καθεστώς των Αδειών φύ-
τευσης, παρατηρείται επιβράδυν-
ση του ρυθµού εγκαταλείψεων, η 
οποία εκτιµάται σήµερα περίπου 
στα 4.000 στρέµµατα ετησίως. Α-
πό την περίοδο 2016-2017 η εφαρ-
µογή του κοινοτικού κανονισµού 
για τις νέες φυτεύσεις, ανέκοψε 
µερικώς τον ρυθµό εγκατάλειψης 
του ελληνικού αµπελώνα, που µέ-
χρι την περίοδο έναρξης εφαρµο-
γής του θεσµού των νέων Αδειών 
φύτευσης είχε µέση τάση µείωσης 
των 10.000 στρεµµάτων ετησίως.

Ενδεικτικό του συµπεράσµατος 

αυτού είναι και το ότι ενώ από την 
περίοδο 2016-2017 έως την περί-
οδο 2019-2020 χορηγήθηκαν Ά-
δειες Φύτευσης για νέες φυτεύσεις 
αµπελιών για 24.800 στρέµµατα, η 
αντίστοιχη για την ίδια περίοδο αυ-
ξητική µεταβολή του αµπελώνα, α-
νήλθε µόνο στα 7.925 στρέµµατα. 

Να σηµειωθεί εδώ, ότι λόγω της 
πανδηµίας, οι αµπελοκαλλιεργη-
τές που έλαβαν νέες Άδειες φύτευ-
σης, έχουν δικαίωµα να φυτεύσουν 
σε µεγαλύτερο της τριετίας διάστη-
µα, από αυτό που προβλέπει η σχε-
τική απόφαση, πολλές εκτάσεις α-
πό τις οποίες δεν έχουν ενσωµατω-
θεί στα στοιχεία. Συνεπώς εκτιµά-
ται ότι η µείωση του αµπελώνα εί-
ναι µικρότερη από τη διαφορά µε-
ταξύ νέων φυτεύσεων και µεταβο-
λής του αµπελώνα (24.800 – 7.295 
= 16.875), συγκριτικά µε την περί-
οδο αναφοράς 2016-2017, γεγο-
νός που επιβεβαιώνει τη µείωση 
του ρυθµού εγκατάλειψης.

Σηµειωτέον τα έτη 2020/2021 και 
2021/2022 η επίδραση της πανδη-
µίας στις τιµές οινοσταφύλων, ή-
ταν άκρως αρνητική, γεγονός που 
θα ενισχύσει τις τάσεις εγκατάλει-
ψης, κυρίως στις µικρού µεγέθους.

Αχαϊκή µπύρα 
german pilsner 
µε αέρα home
brewing 
Την πρώτη του 
απόπειρα παραγωγής 
εµφιαλωµένης 
µπύρας που ήδη 
κυκλοφορεί στην 
αγορά της Πάτρας 
πραγµατοποίησε 
ο Αχαιός ζυθοποιός, 
Στάθης Βαρής. 
Ο ίδιος, ως home 
brewer συµµετείχε 
στον διαγωνισµό 
Home Brew Challenge 
2021, λαµβάνοντας 
την τρίτη θέση. Η 
διάκριση αυτή του 
έδωσε τη δυνατότητα 
να παράξει και να 
εµφιαλώσει την 
πρώτη του µπύρα στις 
εγκαταστάσεις της 
Νήσος στην Τήνο, 
αφού δηµιούργησε τη 
ζυθοποιία Vasta Beer, 
φέρνοντας στην 
αγορά µία german 
pilsner. 

Ο δρ. Γιάννης Γανόπουλος 
συντονιστής της έρευνας «Fig ID».  

Νέες φυτεύσεις
Η µείωση του αµπε-

λώνα είναι µικρότερη 
από τη διαφορά 

µεταξύ νέων φυτεύ-
σεων και µεταβολής 

του αµπελώνα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΟΙΝΑΜΠΕΛΩΝ

Εκτάσεις µε Π.Ο.Π

Εκτάσεις µε Π.Γ.Ε στις οποίες
περιλαµβάνονται και Π.Ο.Π

Εκτάσεις µε Π.Γ.Ε στις οποίες
δεν περιλαµβάνονται και Π.Ο.Π
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε τάξη τον κλάδο της ελιάς και του 
ελαιολάδου θα επιχειρήσει να βά-
λει µέχρι το 2024 ένα φιλόδοξο ευ-
ρωπαϊκό εγχείρηµα, το Gen4Olive, 
στον οποίο η Ελλάδα συµµετέχει µε 
κρίσιµο ρόλο µέσω της Ένωσης Φυ-
τωριούχων Ελλάδας.

Με το πρόγραµµα αυτό, ξεκλειδώ-
νουν τρεις δωρεάν και ανοιχτές σε 
όλους ψηφιακές πλατφόρµες µε ε-
φαρµογή σε πολύ πρακτικά ζητήµατα 
της καλλιέργειας ελαιόδεντρων, ενώ 
παράλληλα ανοίγει ένα πρόγραµµα 

χρηµατοδότησης 50.000- 100.000 ευ-
ρώ για φυτώρια και αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις που θα καταθέσουν πλά-
νο περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου. 

Σε ειδική εκδήλωση της Ένωσης 
Φυτωριούχων Ελλάδας (ΕΦΕ) το πρωί 
της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου, πα-
ρουσιάστηκαν τα βασικά σηµεία του 
έργου ενώ έγινε µια πρώτη ζύµωση 
µε παραγωγούς, ελαιοτριβεία, φυτώ-
ρια και τους λοιπούς επαγγελµατίες 
του κλάδου προκειµένου να τρέξει 
το δυνατόν συντοµότερο η υλοποί-
ηση του εγχειρήµατος.

Αιχµή της προσπάθειας αυτής γί-
νονται οι µεταβολές στις καιρικές 

συνθήκες που ήδη λαµβάνουν ό-
λο και µεγαλύτερες διαστάσεις και 
πιο ακραίες εκφάνσεις, προκαλό-
ντας επιπλοκές στην παραγωγικό-
τητα των ελαιόδεντρων στην λεκά-
νη της Μεσογείου εν γένει και συ-
γκεκριµένα στην Ελλάδα, κάτι που 
ήδη βλέπουν στα κτήµατά τους φέ-
τος οι παραγωγοί. 

«Μέσα στην επόµενη 20ετία, σε 
αρκετές ελαιοπαραγωγικές περιο-
χές της χώρας η καλλιέργεια ελιάς 
θα είναι µη βιώσιµη, ενώ και τα ορ-
γανοληπτικά χαρακτηριστικά του ε-
λαιολάδου θα είναι εντελώς διαφο-
ρετικά από αυτό που έχουµε σήµε-

ρα» προλόγησε τη συζήτηση ο πρό-
εδρος της ΕΦΕ, Σωτήρης Σαλής, ε-
ξηγώντας πως µε την πρωτοβου-
λία του Gen4Olive επιχειρείται για 

πρώτη φορά συντονισµένα η προ-
ετοιµασία παραγωγών και φυτω-
ριούχων για τις αλλαγές που ήδη 
καταγράφονται στα δεδοµένα της 
παραγωγής.

Το Gen4Olive είναι µια διακλα-
δική κοινοπραξία που αποτελείται 
από 16 οργανισµούς από 7 ευρω-
παϊκές χώρες, µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα να αναλαµβάνει κοµβικό ρόλο 
για την πρόοδο του προγράµµατος 
συνολικού προϋπολογισµούς 8 πε-
ρίπου εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων θα 
προχωρήσει στον χαρακτηρισµό πε-
ρισσότερων από 500 ποικιλιών ε-
λιάς από όλο τον κόσµο µε σκοπό 

Επένδυση ελαιώνα 
με λιγότερο ρίσκο και 
δωρεάν συμβουλές    
Τρεις ψηφιακές πλατφόρμες φέρνει το εγχείρημα Gen4Olive 

Πλατφόρµες 
Με το πρόγραµµα αυτό, 

ξεκλειδώνουν τρεις δωρεάν 
και ανοιχτές σε όλους 

ψηφιακές πλατφόρµες µε 
εφαρµογή σε πολύ πρακτικά 
ζητήµατα της καλλιέργειας 

ελαιόδεντρων

Ο Γιάννης Σελλάς δραστηριοποιείται στον χώρο της ελαιοποίησης και 
εµπορίας ελαιολάδου, µε την επιχείρησή του να εδρεύει στη Νεµέα.

Ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς 
(∆ΟΕΠΕΛ) ∆ρ. Γιώργος Ντούτσιας παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Την ανάγκη 
να τρέξουν 
οργανωµένα 
πειράµατα υπό 
την αιγίδα της 
Πολιτείας για 
τον τρόπο µε 
τον οποίο συ-
µπεριφέρονται 
νέες ποικιλίες 
δέντρων, κάτι 
που σήµερα 
επιφορτί-
ζονται οι 
φυτωριούχοι, 
επεσήµα-
νε η Βάσια 
Ξυλογιάννη, 
φυτωριούχος 
από την Άρτα. 
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την ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµέ-
νων για την παρουσίαση όλων των 
ποικιλιών ελιάς. Ανάµεσα στα απο-
τελέσµατα του έργου, η ανάπτυξη 
τριών ψηφιακών εργαλείων που α-
ναµένεται ότι θα διευκολύνουν τη 
δουλειά γεωπόνων, φυτωριούχων 
και παραγωγών.

«Αυτήν τη στιγµή δεν µπορού-
µε να πούµε για καµιά ελληνική 
ποικιλία ότι θέλει τόσες ώρες ψύ-
χος, τόσα χιλιοστά βροχής και ού-
τω καθεξής. Στόχος είναι στα επό-
µενα τρία χρόνια όλα αυτά τα δε-
δοµένα να είναι εύκολα προσβά-
σιµα στον καθένα» ανέφερε κατά 

την παρουσίαση του προγράµµα-
τος ο ∆ρ. Γιώργος Κουµπούρης ε-
πικεφαλής του Ινστιτούτου Ελιάς 
και Υποτροπικών Φυτών. 

Χρηματοδότηση 50.000 ευρώ 
σε παραγωγούς και φυτώρια 
Αιτήσεις συμμετοχής στη δράση Gen4Olive έως 1η Δεκεμβρίου

500 ποικιλίες ελιάς
Περισσότερες από 500 ποικι-
λίες ελιάς από όλο τον κόσµο 

έχει σκοπό  να εντάξει το 
Gen4Olive σε µια βάση δεδο-

µένων  που θα χρησιµοποιείται 
από γεωπόνους, φυτωριού-

χους και παραγωγούς

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ορίζοντας ένα σηµείο στον χάρτη, οι 
Έλληνες παραγωγοί θα µπορούν α-
πό το 2024 -έτος ολοκλήρωσης του 
Gen4Olive- να δουν ποια ποικιλία 
ταιριάζει καλύτερα στο µικροκλίµα 
της περιοχής, ποιες θα είναι οι ανα-
µενόµενες αποδόσεις σε βάθος χρό-
νου και άρα µια προσέγγιση του προσ-
δοκώµενου κύκλου εργασιών της εκ-
µετάλλευσης, καθώς επίσης και πιθα-
νές ασθένειες και καλλιεργητικές δυ-
σκολίες θα προκύψουν.  

Μια ακόµα δυνατότητα που φέρνει 
το Gen4Olive για τους Έλληνες ελαι-
οπαραγωγους είναι η ψηφιοποίηση 
πρακτικών υπηρεσιών στις οποίες 
ανατρέχουν συχνά, απευθυνοµενοι 
σε γεωπόνους και φυτώρια. Συγκε-
κριµένα, η καταγραφή των χαρακτη-
ριστικών και των ιδιοτήτων 500 ποι-
κιλιών ελιάς, επιτρέπουν την διαµόρ-
φωση µιας πλατφόρµας όπου ο παρα-
γωγός θα µπορεί να εισάγει την ακρι-
βή τοποθεσία του κτήµατος στον χάρ-
τη και στη συνέχεια να προσοµοιώνει 
την εξέλιξη της εγκατάστασης ανάλο-
γα µε την ποικιλία ελιάς που ταιριά-
ζει καλύτερα στην περιοχή.

Μία επόµενη δυνατότητα που επι-
τρέπει αυτή η τακτοποίηση των δια-
θέσιµων πληροφοριών γύρω από την 
ελιά σε µια εύχρηστη βάση δεδοµέ-
νων είναι η ανάπτυξη δύο επιµέρους 
πρακτικών εφαρµογών για κινητά. Με 
τη µια ο παραγωγός θα µπορεί, φω-
τογραφίζοντας οποιοδήποτε σηµείο 
του δέντρου, µέχρι και το κουκούτσι 
του καρπού, να εντοπίζει την ποικι-
λία του. Η άλλη εφαρµογή θα του ε-
πιτρέπει, επίσης µε µια φωτογραφία, 

να εντοπίζει την ασθένεια που µπορεί 
να έχει το φυτό. Και οι τρεις πλατφόρ-
µες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης 
και όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Σα-
λής, εκ µέρους της ΕΦΕ, ο ορίζοντας 
παράδοσης του έργου είναι το 2024. 
Σηµειώνεται πως τα εργαλεία αυτά θα 
είναι δωρεάν για τους παραγωγούς.

Μια παράλληλη δράση, αφορά στην 
ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσε-
ων µε ποσό 50.000 έως 100.000 ευ-
ρώ προκειµένου να παραδώσουν ε-
µπορεύσιµα αποτελέσµατα στο τέ-
λος της περιόδου δράσης, µε τις αι-
τήσεις συµµετοχής να τρέχουν ως τη 
1 ∆εκεµβρίου. Λεπτοµέρειες για αυ-

τό έδωσε εκ µέρους της ΕΦΕ ο Κων-
σταντίνος Σαλής. «Η κύρια φιλοδο-
ξία του GEN4OLIVE είναι η επιτάχυν-
ση της κινητοποίησης των Γενετικών 
Πόρων των καλλιεργούµενων και ά-
γριων ειδών της ελιάς – στην λεκάνη 
της Μεσογείου- και η ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων βελτίωσης µέσω µί-
ας πολυπαραγοντικής προσέγγισης» 
ανέφερε ο κ. Σαλής, εξηγώντας ότι η 
πρόσκληση αυτή δηµιουργήθηκε για-
τί «ο τοµέας της παραγωγής αντιµετω-
πίζει τεχνικές και εµπορικές προκλή-
σεις όπως οι επιπτώσεις της κλιµατι-
κής αλλαγής, προβλήµατα εχθρών 
και ασθενειών, απαιτήσεις κατανα-
λωτών, αύξηση επιδόσεων».

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 

∆οκιµές στον αγρό για την µελέ-
τη της προσαρµογής των ποικιλιών 
σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονή-
σεις και άλλους εµπορικούς σκοπούς.

Χαρακτηρισµός ποικιλιών για 
συγκεκριµένα προγράµµατα γραµ-
µών βελτίωσης, όπως βρώσιµης ελιάς

Αξιολόγηση υποψήφιων νέων 
ποικιλιών σε διαφορετικά περιβάλ-
λοντα (επίδραση του περιβάλλοντος) .

Επιλογή υποκειµένων προσαρ-
µοσµένων σε συνθήκες καλλιέργει-
ας (αντοχή σε ασθένειες εδάφους και 
κατάλληλη ζωηρότητα)

Πολλαπλασιασµός/µικροπολλα-
πλασιασµός και τεχνικές καλλιέργειας 
για µείωση της βλαστικής περιόδου.

Ανάπτυξη και δοκιµή αποτελε-
σµατικών µεθοδολογιών για την αύ-
ξηση του ρυθµού ριζοβολίας

∆ραστηριότητες
Οι δραστηριότητες που 

θα χρηµατοδοτηθούν θα 
πρέπει να είναι σε θέση 
να φέρουν εµπορεύσιµα 

αποτελέσµατα

Την πεποίθηση ότι προέχει η συστηµατική καταγραφή αφανών ελληνικών 
ποικιλιών ελιάς εξέφρασε ο καθηγητής ΓΠΑ Πέτρος Ρούσσος (δεξιά).

Ο Κ. Σαλής, Σ. Σαλής, ο υπουργός Χρ. ∆ήµας, ο Π. Χατζηνικολάου 
και ο Κ. Μπακασιέτας (από αριστερά προς τα δεξιά).
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Τριάντα χρόνια 
μετά την οδηγία 
για τη μείωση της 
νιτρορύπανσης στη 
γεωργία, νέα έκθεση 
της Κομισιόν λέει 
ότι έχουν  να γίνουν 
ακόμη πολλά για 
τη μετάβαση σε πιο 
βιώσιμα συστήματα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ελάχιστη προόδος έχει σηµειωθεί κατά 
την τελευταία 10ετία στο κοµµάτι της µεί-
ωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προ-
έλευσης, ενώ κατά τα έτη 2016-2019 στο 
σύνολο των κρατών µελών το 14,1% των 
υπόγειων υδάτων υπερβαίνει ακόµη το ό-
ριο συγκέντρωσης σε νιτρικά ιόντα που έ-
χει καθοριστεί για το πόσιµο νερό.

Μάλιστα, στην «κόκκινη ζώνη» µε υψη-
λά ποσοστά συγκέντρωσης, βρίσκονται το 
Βέλγιο, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η ∆ανία, η 
Γερµανία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Λε-
τονία, το Λουξεµβούργο, η Μάλτα, οι Κά-
τω Χώρες, η Πολωνία και η Ισπανία, που 
αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες προκλή-
σεις λόγω της νιτρορρύπανσης από τη γε-
ωργία. Στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ε-
σθονία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτο-
γαλία και τη Ρουµανία εντοπίζονται επί-
σης εστίες στις οποίες η νιτρορρύπανση 
χρήζει άµεσης µείωσης.

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχε-
τικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για τη 
νιτρορρύπανση (µε βάση στοιχεία για την 
περίοδο 2016-2019) προειδοποιεί ότι τα 
νιτρικά ιόντα προκαλούν ακόµη σοβαρή 
ρύπανση στα ύδατα της ΕΕ. 

Οι υπερβολικές τιµές νιτρικών στα ύδα-
τα είναι επιζήµιες τόσο για την ανθρώπινη 
υγεία όσο και για τα οικοσυστήµατα, κα-
θώς προκαλούν εξάντληση του οξυγόνου 
και ευτροφισµό. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα 
της έκθεσης στα ύδατα στα οποία παρατη-
ρείται το φαινόµενο του ευτροφισµού στην 

ΕΕ συγκαταλέγονται το 81% των θαλάσσι-
ων, το 31% των παράκτιων υδάτων και το 
36% των ποταµών και το 32% των λιµνών.

Απρόβλεπτη η κατάσταση των υδάτων
Τα κράτη µέλη συχνά επισηµαίνουν ότι 

οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής δυ-
σχεραίνουν την πρόβλεψη της µελλοντι-
κής ποιότητας των επιφανειακών και υ-
πόγειων υδάτων. Οι απροσδόκητες συν-
θήκες ξηρασίας σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη το 2018 και το 2019 οδήγησαν σε µεί-
ωση της απόδοσης των καλλιεργειών, αλ-
λά και σε αύξηση της ρύπανσης από θρε-

πτικές ουσίες. Η κλιµατική αλλαγή έχει ε-
πίσης ως αποτέλεσµα να σηµειώνονται πε-
ρίοδοι µε έντονα αυξηµένες βροχοπτώσεις 
οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν συσ-
σώρευση κορεσµένων από νερό εδαφών, 
πληµµύρες και υψηλό κίνδυνο απωλειών 
θρεπτικών ουσιών.

Πάντως, όταν οι εθνικές αρχές και οι γε-
ωργοί καθάρισαν τα ύδατα, αυτό είχε θε-
τικό αντίκτυπο στην παροχή πόσιµου νε-
ρού και στη βιοποικιλότητα, καθώς και σε 
τοµείς που εξαρτώνται από αυτά, όπως εί-
ναι η αλιεία και ο τουρισµός. Ωστόσο, η υ-
περβολική χρήση λιπασµάτων παραµένει 

Αυξάνονται οι περιοχές νιτρικών  
Ενεργή πρόκληση 
για την ΕΕ η μείωση 
της νιτρορύπανσης

13

81%

ΧΩΡΕΣ 

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

στην 
«κόκκινη 

ζώνη»
για αύξηση 

νιτρικών

της γεωργικής
εισροής αζώτου

στα υδατικά

87%

 70�320

των εκποµπών
αµµωνίας από
τη γεωργία
στην ατµόσφαιρα

Το περιβαλλοντικό
κόστος στην ΕΕ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΩΣ

EIKOΝΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Έργα που αφορούν στην αγροδιατροφή και την 
εξωστρεφή γεωργία καθώς και επενδύσεις σε α-
ντιπληµµυρικά και αρδευτικά, περιλαµβάνει η β’ 
δέσµη των 36 νέων εγκεκριµένων δράσεων α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης συνολικού προϋπο-
λογισµού 1,34 δισ. ευρώ.  Η έγκριση δόθηκε α-
πό τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ. 
Θόδωρο Σκυλακάκη, αρµόδιο για το Ταµείο Α-
νάκαµψης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ει-

δικής Υπηρεσίας Συντονισµού του Ταµείου. Για 
τον τοµέα της αγροδιατροφής, του περιβάλλο-
ντος, και της αντιπληµµυρικής θωράκισης, ό-
πως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, 
προβλέπονται τα εξής:

Εξωστρεφής Γεωργία: Το έργο προϋπολογισµού 
20,7 εκατ. περιλαµβάνει την ανάπτυξη και ανα-
βάθµιση µιας σειράς ψηφιακών εφαρµογών, και 
συγκεκριµένα: Easy Agro expo για την έκδοση 

πιστοποιητικών εξαγωγών, Business intelligence 
Εισαγωγών-Εξαγωγών, Σύστηµα διαχείρισης ει-
σαγωγών και ενδοκοινοτικού εµπορίου, Portal 
Greek Farms για τα ελληνικά προϊόντα. 

Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης: Το έργο προϋπο-
λογισµού 248,1 εκατ. αφορά κυρίως στη χρηµα-
τοδότηση υλοποίησης δασώσεων. 

Αντιπληµµυρική θωράκιση:  Το έργο προβλέ-
πει έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 199 εκατ..

Αγροδιατροφή στη β’ δέσμη των 1,34 δισ. του Ανάκαμψης
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Μέσα από την πλούσια ελληνική βι-
οποικιλότητα θα επιχειρήσει η Ε.Ε. 
να ξαναβάλει µε αξιώσεις στο τραπέ-
ζι των ευρωπαίων καταναλωτών τρό-
φιµα όπως ο φαγόπυρος, το λαθού-
ρι, ο ζοχός, οι φακές, τα ρεβίθια, αλ-
λά και άλλα αγροτικά προϊόντα, που 
έχουν παραγκωνιστεί, παρότι η αξιο-
ποίησή τους προστατεύει την ανθρώ-
πινη υγεία και το περιβάλλον.

Η επιταχυνόµενη τάση µετάβασης α-
πό τα πολυκαλλιεργητικά γεωργικά συ-
στήµατα προς τα µονοκαλλιεργητικά, 
που παρατηρείται ολοένα και περισσό-
τερο στην ευρωπαϊκή γεωργία, χτύπη-
σε καµπανάκια κινδύνου στις Βρυξέλ-
λες, οι οποίες ψάχνουν τρόπους να το 
αλλάξουν το status.  Ένας από αυτούς 
είναι το ερευνητικό έργο «Biovalue» το 
οποίο θα επιδιώξει να εµπλουτίσει την 
ευρωπαϊκή αγρο-βιοποικιλότητα, µε τη 
συνδροµή 17 επιστηµονικών φορέων 
από 12 χώρες, µε επικεφαλής το τµή-
µα Γεωπονίας του ΑΠΘ.

«Σε οποιαδήποτε πεδιάδα αν πάµε 
θα διαπιστώσουµε πως, ενώ παλιά εί-
χε 10-15 διαφορετικές καλλιέργειες, 
τώρα υπάρχει συνήθως µία – δύο καλ-
λιέργειες, όπως σιτάρι, καλαµπόκι και 
ούτω καθ’ εξής. Αυτή η τάση, θορύβη-
σε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδοµένου 
ότι είναι επιβαρυντική για την ανθρώ-
πινη υγεία, διότι περιορίζει το διαιτο-
λόγιο σε 10-12 τρόφιµα φυτικής προέ-

λευσης και άλλα 4-5 ζωικής, αλλά και 
για το περιβάλλον, επειδή διαταράσ-
σει την ισορροπία στα έντοµα, στα υ-
δάτινα αποθέµατα και στο έδαφος µε 
τα χηµικά» εξηγεί ο οµότιµος καθη-
γητής στο τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ, 
Κωνσταντίνος Μάττας.

Από τη θέση του επιστηµονικού υπευ-
θύνου του έργου «Biovalue» -το οποίο 
ειρήσθω εν παρόδω, πήρε το «πράσι-
νο φως» του Horizon 2020- ο κ. Μάτ-
τας επισηµαίνει ότι «η δική µας η ιδέα 
είναι ότι η Ελλάδα ούτως ή άλλως έχει 
παράδοση σε πλούσια βιοποικιλότητα 
καλλιεργουµένων φυτών. Υπάρχουν 
πάρα πολλά είδη τοµάτας, µελιτζάνας, 
αγγουριού, φακές, ρεβιθιών, ζοχού, α-
κόµη και ψυχανθή στη χώρα µας, τα ο-
ποία προτείναµε κάποια από αυτά να 
δοκιµαστούν και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες και να αυξήσουν τη βιοποικιλό-
τητά τους».  Στο πλαίσιο αυτό θα ανα-
πτυχθούν πειραµατικοί αγροί στην Ευ-
ρώπη και ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί 
τεχνητή νοηµοσύνη ώστε να προβλε-
φθεί η επίδραση της βιοποικιλότητας 
στην οικονοµία και το περιβάλλον, αλ-
λά και στη διάδοση καλλιεργειών της 
µεσογειακής διατροφής στην Ε.Ε. Η ε-
ναρκτήρια συνάντηση για το Biovalue, 
που θα έχει διάρκεια 4 έτη και προϋ-
πολογισµό σχεδόν 6 εκατ. ευρώ, έγι-
νε την Πέµπτη 14 Οκτωβρίου τη Θεσ-
σαλονίκη. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

πρόβληµα σε πολλά µέρη της ΕΕ. Οι συγκε-
ντρώσεις νιτρικών ιόντων σηµείωσαν πτώ-
ση τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπό-
γεια ύδατα στην ΕΕ σε σύγκριση µε την κα-
τάσταση πριν από την έκδοση της οδηγίας 
για τη νιτρορρύπανση το 1991. 

Εντούτοις, σύµφωνα µε την έκθεση της 
Κοµισιόν, έχουν ακόµη πολλά να γίνουν 
για τη µετάβαση του αγροτικού τοµέα σε πιο 
βιώσιµα και περιβαλλοντικά συστήµατα. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλο-
γο µε τα κράτη µέλη για τη διασφάλιση 
της πλήρους συµµόρφωσης µε την οδη-
γία. Ο διάλογος αυτός επικεντρώνεται στο 
περιεχόµενο των προγραµµάτων δράσης, 
στην ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων, 
στον χαρακτηρισµό νέων ή αναθεωρηµέ-
νων  Ζωνών Ευπρόσβλητων στη Νιτρορύ-
πανση (ΖΕΝ) και στην ενίσχυση της παρα-
κολούθησης της ποιότητας των υδάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει ε-
πίσης τις απαιτήσεις όσον αφορά την ποι-
ότητα των υδάτων βάσει της ΟΠΥ και της 
ΟΠΘΣ, καθώς και τους κινδύνους εκπο-
µπών αµµωνίας από λιπάσµατα, οι οποί-
οι διέπονται από την οδηγία για τις εθνι-
κές δεσµεύσεις µείωσης των εκποµπών.

Φαγόπυρος, λαθούρι και ζοχός
ξανασυστήνονται μέσω «Biovalue»Μεταξύ 2012-

2015 και 2016-
2019 η συνολική 
έκταση των Ζω-
νών Ευπρόσβλη-
των Νιτρικών-ΖΕΝ 
αυξήθηκε 14,4 %.

4ετές
Το Biovalue θα 
έχει διάρκεια 
4 χρόνια και 

προϋπολογισµό 
σχεδόν 6 εκατ. 

ευρώ

Σχέδιο της ΕΕ για 
οργανική λίπανση

Η Επιτροπή το 2022 θα 
αναπτύξει ένα σχέδιο 
δράσης για διαχείριση 
των θρεπτικών ουσιών, 
µε βάση το αντίστοιχο 
για µηδενική ρύπανση. 
Σ’ αυτή την κατεύθυνση 
έχει σηµειωθεί 
σηµαντική πρόοδος στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών 
επεξεργασίας κοπριάς. 
Το ανακτηµένο άζωτο 
αντικαθιστά τα 
ανόργανα λιπάσµατα 
και τα εναποµένοντα 
οργανικά κλάσµατα 
µπορούν να 
χρησιµοποιούνται σε 
αγρούς. Χρηµατοδότηση 
αυτού µπορεί να έρθει 
από την ΚΑΠ ή το 
Ταµείο Ανάκαµψης.

Η ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια αποτελεί πλέον 
πλήρες µέλος της µεγάλης οικογένειας της 
ADAMA, και µε τη νέα της ονοµασία, ADAMA 
ΕΛΛΑΣ, συνεχίζει την µακρόχρονη παράδο-
ση µε τις αρχές κι αξίες της ΑΛΦΑ ενσωµα-
τώνοντας τη φιλοσοφία και τη δυναµική της 
ADAMA. Προηγήθηκε η απόκτηση του 100% 
της ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια  από την ADAMA 
ύστερα από περισσότερα από 30 επιτυχηµέ-

να χρόνια συνεργασίας και ανάπτυξης, στην 
εξυπηρέτηση των Ελλήνων αγροτών

«Όλοι εµείς στην ADAMA ΕΛΛΑΣ είµαστε υ-
περήφανοι για τη θέση της εταιρίας µας στην 
Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα νοιώθουµε την 
ευθύνη και τη δέσµευση απέναντι  στους συ-
νεργάτες µας και τον Έλληνα παραγωγό να 
συνεχίσουµε την ανάπτυξη της εταιρείας µας 
µέσα απο την παροχή υψηλής ποιότητας υ-

πηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας την 
µεγάλη παρακαταθήκη της ΑΛΦΑ και υλο-
ποιώντας την υπόσχεση της ADAMA: Μιλή-
στε µας και θα ακούσουµε πραγµατικά, θα 
µάθουµε για τις προκλήσεις που αντιµετω-
πίζετε και θα παραδώσουµε αυτό που χρειά-
ζεστε για να πετύχετε. Αυτό που µε άλλα λό-
για περιγράφεται στο νέο µας σλόγκαν.», α-
ναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου.

Μετονομασία ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια σε ADAMA ΕΛΛΑΣ
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Διάσωση 
θεραπευτικών 
βοτάνων 
από το 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
Ο καθηγητής Νεκτάριος Αλιγιάννης 
και η οµάδα του από το ΕKΠΑ, 
έχουν δηµιουργήσει έναν κατάλογο 
διάσηµων θεραπευτικών φυτών 
από την Νοτιοανατολική Ευρώπη 
που χρησιµοποιούνται ιστορικά 
για θεραπευτικούς σκοπούς και 
κινδυνέυουν πλέον να εξαφανιστούν 
λόγω της κλιµατικής αλλαγής και 
της υπερσυλλογής. Στο αρχείο αυτό 
θα βρει κανείς το ψύλλιο, που 
χρησιµοποιείται ως 
αντιφλεγµονώδες, το Υπερικό 
το διάτρητο, γνωστό και ως 
βαλσαµόχορτο, που δρα 
θεραπευτικά κατά της κατάθλιψης 
και η Καλέντουλα, της οικογένειας 
των µαργαριτών, που 
χρησιµοποιείται για την επούλωση 
των πληγών καθώς και πολλά άλλα 
φυτά, που από παλαιότερες εποχές 
οι άνθρωποι συνέλεγαν τον χυµό 
τους ή ξέραιναν τα µέρη τους και 
τα χρησιµοποιούσαν ως κατάπλασµα. 
Η οµάδα έχει ως στρατηγικό της 
στόχο την αναζήτηση φυτών που, µε 
τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών 
στη Χηµεία φυσικών προϊόντων, 
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την παραγωγή θεραπευτικών 
σκευασµάτων σε ευρύτερη κλίµακα. 
«Σε όλα τα εκχυλίσµατα βοτάνων 
και τα συστατικά που διαχωρίζουµε 
εξετάζονται µεταξύ άλλων, οι 
αντιοξειδωτικές, αντιµικροβιακές, 
αντιφλεγµονώδεις και 
αντιγηραντικές ιδιότητές τους», 
προσθέτει ο καθηγητής Αλιγιάννης. 

Έχει ουρές η ανασυσκευασία 
βουλγάρικου τυριού σε Φέτα 
Η περίπτωση της «Χριστάκης ΑΒΕΕ» ξεδιπλώνει το κουβάρι της καταστρατήγησης 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μια νέα πτυχή στον «κύκλο» καταστρατηγή-
σεων που διέπουν το καθεστώς της Φέτας, 
βλάπτοντας σοβαρά τα συµφέροντα των αι-
γοπροβατοτρόφων, τον υγιή ανταγωνισµό 
και την εθνική οικονοµία, προσθέτει ο εντο-
πισµός και η αποκάλυψη στις αρχές της ε-
βδοµάδας µιας εταιρείας που έφερνε ένα 
είδος τυριού από τη Βουλγαρία, το ανασυ-
σκεύαζε και το προωθούσε στην ευρωπαϊκή 
αγορά µε την ένδειξη «FETA MEANDROS». 

Η σχετική ανακοίνωση που έγινε από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µάλλον 
πέρασε στα ψιλά, ωστόσο αρµόδιοι παρά-
γοντες και γνώστες της αγοράς επισηµαί-
νουν ότι η συγκεκριµένη αποκάλυψη είναι 
απλά η κορυφή του παγόβουνου. Πρόκει-
ται, λένε, για διαδικασία που εφαρµόζεται 
κατά κόρον τα τελευταία χρόνια και όχι µό-
νο από τη συγκεκριµένη εταιρεία, αποφέρει 
δε τεράστια ποσά στους επιτήδειους, ζηµιώ-
νοντας ανάλογα τον υγιή κύκλο της Φέτας. 

Εκτιµάται µάλιστα ότι τα ποσά που τζιρά-
ρονται στο µπες-βγες της εν λόγω βουλγά-
ρικης παραγωγής µπορεί να είναι ίσα ή και 
µεγαλύτερα αυτών που προσφέρουν οι νο-
θείες µε αγελαδινό ή εισαγόµενο γάλα, α-
κόµα και σε σκόνη, όπως επίσης και οι α-
παγορευµένες από το νόµο διαδικασίες δι-
ήθησης διαφόρων ειδών «γάλακτος».

Η αποκάλυψη που µοιάζει να είναι απο-
τέλεσµα µιας αναδιοργάνωσης που δείχνει 
να συντελείται στον ΕΛΓΟ και της οποίας η-
γείται ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οργα-
νισµού Παναγιώτης Χατζηνικολάου (φω-
το), θα µπορούσε να ξεδιπλώσει µε τον και-
ρό το κουβάρι της παρανοµίας, προς όφε-
λος του υγιούς ανταγωνισµού και του σε-
βασµού στον αγώνα των κτηνοτρόφων. 
Στην επίσηµη ανακοίνωση του υπουργεί-
ου επί του θέµατος αναφέρονται τα εξής:

Kατά τον επιτόπιο έλεγχο επιτήρησης, 
που πραγµατοποίησε κλιµάκιο του ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ, στις εγκαταστάσεις της επιχεί-
ρησης παραγωγής και εµπορίας τυροκοµι-
κών προϊόντων «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ», εντοπί-
στηκαν στα ψυγεία της 15 παλέτες µε προϊ-
όν σε συσκευασίες vacuum των 200gr, συ-
νολικού βάρους 7.776 κιλών, οι οποίες έ-

φεραν σε ξενόγλωσση γερµανική ετικέτα 
την ένδειξη «FETA MEANDROS», οι οποί-
ες διαπιστώθηκε ότι παρήχθησαν από α-
νασυσκευασία πρόβειου τυριού προέλευ-
σης Βουλγαρίας.

Από έλεγχο των εµπορικών εγγράφων δι-
απιστώθηκε ότι η επιχείρηση «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α-
ΒΕΕ» προµηθεύτηκε το βουλγάρικο πρόβειο 
τυρί από εταιρεία µε έδρα τη Γερµανία κι εν 
συνεχεία το ανασυσκεύασε ως ΦΕΤΑ, σύµ-
φωνα µε τις παραπάνω ενδείξεις ετικέτας.

Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αποφάσισε:
 τη µη ανανέωση της Πιστοποίησης της 

επιχείρησης και την απένταξή της από το 
Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊ-
όντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, σε ό-
τι αφορά την παραγωγή, συσκευασία και ε-
µπορία του προϊόντος «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.»

 την παραποµπή της επιχείρησης στην 
Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυ-
πιών και Παραβάσεων προϊόντων Π.Ο.Π./
Π.Γ.Ε. του Υ.Π.Α.Α.Τ. για επιβολή κυρώσε-
ων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία

 την παραποµπή της υπόθεσης στις αρ-
µόδιες εισαγγελικές αρχές, για διερεύνηση 
τυχόν ποινικής της διάστασης

Η εταιρεία «Χριστάκης ΑΒΕΕ» από την 
πλευρά της, εκφράζει την οργή της απένα-
ντι σε όσους ανεύθυνα και χωρίς να έχουν 
συνείδηση της πραγµατικότητας, θεωρούν 
ότι µπορούν να συκοφαντούν το όνοµά της.  

Κορυφή του παγόβουνου
Οι γνώστες της αγοράς επισηµαί-
νουν ότι η συγκεκριµένη αποκά-
λυψη είναι απλά η κορυφή του 

παγόβουνου, καθώς πρόκειται για 
διαδικασία που εφαρµόζεται κατά 

κόρον τα τελευταία χρόνια

Κάτι φαίνεται να 
αλλάζει στον τρόπο 
διεξαγωγής των 
ελέγχων του ΕΛΓΟ, 
επί θητείας 
Π. Χατζηνικολάου.
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Πλήρη διαφάνεια και επαναλαµβανόµενες 
αναλυτικές µελέτες επιπτώσεων ζήτησαν «πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες» σε πρόσφατη συνάντηση 
διπλωµατών από τις 27 χώρες της ΕΕ στις 20 
Σεπτεµβρίου, προκειµένου να διαπιστωθούν και 
καταγραφούν όλες οι πιθανές επιπτώσεις µίας 
επίτευξης των στρατηγικών στόχων της πολιτικής 
«Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο». Παράλληλα, 
σε ανακοίνωση της, η µεγαλύτερη οµάδα 
συµφερόντων Ευρωπαίων αγροτών, Copa-

Copega, εξέφρασε τις δικές της ανησυχίες για την 
προβλεπόµενη µείωση της παραγωγικότητας 
ζητώντας σε ανακοίνωσή της στις 12 Οκτωβρίου, 
και εκείνη µία ολοκληρωµένη µελέτη επιπτώσεων 
της πολιτικής από πλευράς ΕΕ και απευθύνοντας 
έκκληση στις πολιτικές αρχές να διαβάσουν τις 
δηµοσιευµένες µελέτες, που συµπεραίνουν 
µειώσεις από 20% έως 30% του όγκου 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων συνολικά στην 
Ευρώπη τις επόµενες δεκαετίες. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

∆ύο δρόµοι αγροτικής παραγω-
γής, ο αµερικανικός και ο ευρωπα-
ϊκός, δηµιουργούνται σύµφωνα µε 
τον Αµερικανό Υπουργό Γεωργίας 
Τοµ Βίλσακ ενώ «είναι ξεκάθαρο 
πια πως οι Ηνωµένες Πολιτείες και 
αρκετές άλλες χώρες θα ακολου-
θήσουν τον έναν και η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση µόνη της τον δεύτερο» 
ανέφερε ο Υπουργός προσφάτως, 
επικρίνοντας τις Ευρωπαϊκές στρα-
τηγικές σε πάνελ διαδικτυακής εκ-
δήλωσης του POLITICO.

«∆εν επικρίνει µόνο η Αµερι-
κή την στρατηγική «Από το Αγρό-
κτηµα στο Πιάτο», αλλά οι ίδιες οι 
µελέτες της Ε.Ε., οι οποίες αναφέ-
ρουν σαφή µείωση της παραγωγι-
κότητας της αγροτικής παραγωγής 
στην Ευρώπη σε περίπτωση επιτυ-
χής εφαρµογής των ανακοινωθέ-
ντων πολιτικών» ανέφερε ο Αµερι-
κανός υπουργός συνεχίζοντας στον 
ίδιο τόνο πως «είναι αδύνατον να 
αγνοούν οι πολιτικές αρχές της Έ-
νωσης τις µελέτες των ίδιων τους 
των οργάνων», µε τον Τοµ Βίλσακ 
να επισηµαίνει πως τόσο οι ΗΠΑ, 
όσο και πολλές άλλες χώρες δεν 
πιστεύουν πως είναι αναγκαίο να 
θυσιαστεί η παραγωγικότητα ώστε 
να επιτευχθεί η βιωσιµότητα στην 
παραγωγή τροφίµων, κάτι που κα-
τά την άποψή του µπορεί να γίνει 
µόνο «ακούγοντας» περισσότερο 
την φωνή της αγοράς, αντί να θυ-
σιάζονται τιµές και παραγωγή στο 
βωµό της επίτευξης ενός υπεραισι-
όδοξου στόχου.

O Αµερικανός υπουργός έχει ε-
πιδοθεί σε µία εκστρατεία αναζήτη-
σης συµµάχων ενάντια στην «απει-
λή για την επισιτιστική ασφάλεια 
του πλανήτη» όπως ονοµάζει την 

Πράσινη Συµφωνία και την πολι-
τική «Από το Αγρόκτηµα στο πιά-
το», συζητώντας εσχάτως µε Βραζι-
λιανούς εκπροσώπους ώστε να τον 
στηρίξουν στην προσπάθειά του να 
δηµιουργηθεί µία παναµερικανική 
συµφωνία που να αποτελείται από 
τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Κανα-
δά, το Μεξικό και όσες περισσότε-
ρες από τις χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Αµερικής καταστεί δυνατό, 
ώστε να είναι σε θέση οι ΗΠΑ να ι-
σορροπήσουν την ισχύ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Σε δηλώσεις του 
στα τέλη Σεπτέµβρη, ο Βίλσακ υπο-
γράµµισε πως οι ΗΠΑ δεν αναζη-
τούν συµµάχους µόνο από την α-
µερικανική ήπειρο, αλλά σκοπεύ-
ουν να τους αναζητήσουν σε Αφρι-
κή και Ασία και αν είναι δυνατό, α-
κόµα και στην ίδια την Ευρώπη.

Σύµφωνα µε αναλυτές, η Ουά-
σινγκτον δεν επιθυµεί την περαιτέ-
ρω επέκταση της επίδρασης της Ευ-
ρωπαϊκής γαστρονοµίας και αγρο-
νοµικού µοντέλου στον υπόλοιπο 
κόσµο, καθώς φοβάται πως στρα-
τηγικός στόχος της ΕΕ είναι να δη-
µιουργήσει νέα εµπορικά εµπόδια 
στις σχέσεις Ευρώπης και Αµερικής.

Πιέσεις για αύξηση παραγωγής
Στην αντίπερα όχθη, κυριολε-

κτικά, ο υπεύθυνος για την Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συµφωνία Φρανς 
Τίµερµανς υπενθύµισε πρόσφατα 
την πάγια θέση της ΕΕ πως «έχου-
µε παγκοσµίως δηµιουργήσει έ-
να σύστηµα που πιέζει τους αγρό-
τες να αυξάνουν συνεχώς την πα-
ραγωγή τους, κάτι που παρά τα ο-
φέλη, δεν είναι πάντα οικονοµικά 

και παραγωγικά εφικτό, ενώ οδηγεί 
µαθηµατικά και στον εκτροχιασµό 
της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας 
της αγροτικής δραστηριότητας».

Παράλληλα, ο Ευρωπαίος Επίτρο-
πος για τη Γεωργία Γιάνους Βοϊτσε-
χόφσκι εσχάτως έριξε τους τόνους, 
αναφέροντας στην ίδια εκδήλωση 
της POLITICO πως είναι υπερβολι-
κά νωρίς για να κρίνουµε το πως 
η στρατηγική «Από το Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο» θα επηρεάσει την πα-
ραγωγικότητα, ασχέτως των αποτε-
λεσµάτων των τεχνικών µελετών, 
καθώς η θεωρία διαφέρει από την 
πράξη, ενώ περιµένει να δει και 
να καταγράψει, µαζί µε την Κοµι-
σιόν, τους τρόπους ενσωµάτωσης 
της καινούριας Ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής στα Εθνικά Σχέδια της νέ-
ας ΚΑΠ 2023-2027.

Οι στρατηγικές της 
Ευρώπης αγχώνουν 

την Αμερική
Στην προσπάθεια 

τους για μετάβαση σε 
μία περιβαλλοντικά 

βιώσιμη γεωργία, 
οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

«μονομαχούν», 
ενώ μόνο οι 

ΗΠΑ αναζητούν 
συμμάχους

Σκεπτικισµός 
και στην Ευρώπη 

για την αναµενόµενη
µείωση παραγωγής

Έδαφος
Οι αµερικανικές 
θέσεις συνιστούν 
µεσοµακροπρόθεσµη 
καταστροφή για το 
σηµαντικότερο κοµµάτι της 
αγροτικής παραγωγής, το 
έδαφος, σύµφωνα µε τον 
ευρωβουλευτή των 
Πράσινων Τόµας Βάιτς.

Συνεχείς 
Με αµείωτο ρυθµό 
συνεχίζονται οι λεκτικές 
επιθέσεις από την 
Ουάσινγκτον, µιλώντας 
ακόµα και για κίνδυνο 
παγκόσµιου λιµού, αν 
εφαρµοστούν επιτυχώς 
οι Ευρωπαϊκές πολιτικές.

Ανησυχία
«Επιθετική σιωπή» στις 
συζητήσεις εντοπίζει το 
πρώην διευθύνων στέλεχος 
του ΟΗΕ Αλεξάντερ 
Μούλερ, σηµειώνοντας πως 
το να «µιλάµε στα πάνελ 
αλλά όχι σε διµερείς 
συζητήσεις δεν λύνει κανένα 
πρόβληµα».
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ΟΥΙΛΙΑΜ
∆ΟΥΚΑΣ ΚΕIΜΠΡΙΤΖ
«Χρειαζόµαστε κάποια από 
τα σπουδαιότερα µυαλά 
στον κόσµο να 
ασχοληθούν µε το να 
διορθώσουµε τα στραβά 
στον πλανήτη, και όχι να 
προσπαθούν να βρουν το 
επόµενο µέρος που θα 
πάµε να κατοικήσουµε [σ.σ 
για δήλωση Έλιον Μασκ 
για ταξίδια στον Άρη]».

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆
«Η ιστορία ότι ο Ερντογάν 
προχωράει µε τα Βαρώσια 
είναι κάτι που δεν θα µείνει 
αναπάντητο από τη διεθνή 
κοινότητα. […] Η Ελλάδα 
είναι θωρακισµένη σε 
επίπεδο συµφωνιών µε 
όλη την ευρύτερη περιοχή 
και µε ψυχραιµία 
παρακολουθούµε τις 
εξελίξεις µε την Τουρκία».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Ανήκω και εγώ στους 
χιλιάδες φίλους του 
Βασίλη Σπανούλη […]. 
Τον θαυµάζω ως µεγάλο 
πρωταθλητή, αλλά και ως 
επίµονο µαχητή. Είναι ένα 
παιδί που από τα µικρά 
γυµναστήρια της Λάρισας, 
µπόρεσε να κατακτήσει 
τα κορυφαία αθλητικά 
σαλόνια του κόσµου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΚΟΡΥΦΗ ΜΕ ΤΗ ΦΕΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τρύπες
Mέχρι να έρθει η ώρα για το νέο 
θεσµικό πλαίσιο για την έσω… 
προστασία των εθνικών µας ΠΟΠ, 
θα έρχονται στο φως για 
ξεκάρφωµα υποθέσεις όπως αυτή 
της τυροκοκοµικής που 
προµηθεύτηκε 7,7 τόνους 
βουλγαρικού πρόβειου τυριού 
από επιχείρηση µε έδρα τη 
Γερµανία, την οποία 
ανασυσκεύασε ως Φέτα. Για τις 
τρύπες, ο εισαγγελέας τι να κάνει;

Σχόλια
Στον απόηχο της επίσκεψης 
του Επίτροπου Γιάννους και 
των δηλώσεων του ότι η 
ελληνική γεωργία αποτελεί 
«φαινόµενο», πλήθος τα 
σχόλια των αγροτών στην 
ανάρτηση του Agronews. «Τι 
έγινε και από τεµπέληδες 
αγρότες που πίνουµε τσίπουρα 
στα καφενεία µε τα λεφτά των 
επιδοτήσεων της ΕΕ γίναµε 
παραγωγικοί;», µία εξ αυτών.

Πλιάτσικο
Χωρίς τέλος πλιάτσικο πάνω 
στην πλούσια βιοποικιλότητας 
χλωρίδα στα βορειοδυτικά 
σύνορα της χώρας. Όπως µας 
είπαν, το «πάρτι» που στήνουν 
κάθε χρόνο οµάδες 
αλλοδαπών, συλλέγοντας, 
παράνοµα, αρωµατικά φυτά 
και βότανα έχει επεκταθεί και 
στη συλλογή λευκής και 
µαύρης τρούφας. Και να ‘ταν 
µόνο σε αυτά τα προϊόντα…

Πεντοζάλι τα καιρικά φαινόµενα στον ΕΛΓΑ

Ακόµη ψάχνονται εκεί στον ΕΛΓΑ για τα νέα ασφαλιστικά µοντέ-
λα που θα πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα και για τα της κλιµατι-
κής αλλαγής και άκρη δεν έχει βρεθεί. Ακόµη και τα πορίσµατα 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, που δεν διαφέρουν λέει ο επικεφα-
λής του Οργανισµού από των εγχώριων επιστηµονικών φορέων, 
δείχνουν ότι οι αποζηµιώσεις, που θα πρέπει να καταβάλει εξαι-
τίας των επαναλαµβανόµενων ακραίων καιρικών φαινόµενων, 
θα είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, λάκισαν 
και οι ιδιώτες που δεν µπορούν να σηκώσουν χωρίς… κάλυψη 
βάρη από θεοµηνίες τύπου «Ιανού», «Αθηνάς» και «Μπάλλου».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Την… πληγή της 
άναρχης αλιείας στο 
Αιγαίο έθεσε στο 
Συµβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας ο Σπήλιος, 
µε τους ευρωπαίους 
οµολόγους του να 
συµµερίζονται τη θέση 
του ότι κάτι πρέπει να 
γίνει; Μη βγουν και οι 
Γαλλικές φρεγάτες!

Ηµίµετρο λένε 
οι γεωπόνοι του 
∆ηµοσίου το µέτρο 
για τους γεωργικούς 
συµβούλους που 
για να «βγει στον 
αέρα» χρειάστηκε 
µια προγραµµατική 
περίοδο και αφορά 
ελάχιστους και όχι 
την πλειοψηφία 
των αγροτών.

Υβρίδια
Καµπανάκια κινδύνου στις 

Βρυξέλλες από την τάση 
εγκατάλειψης των 
πολυκαλλιεργητικών και τη 
στροφή της ευρωπαϊκής 
γεωργίας προς τα αγροτικά 
µονοκαλλιεργητικά συστήµατα. 

Αποτέλεσµα της 
θορύβησης και το ερευνητικό 
πρόγραµµα Biovalue, το οποίο 
θα επιδιώξει µέσα από την 
έρευνα στο πεδίο, αλλά και 
την αξιοποίηση τεχνολογιών 
αιχµής, να ξαναφέρει στο 
προσκήνιο παραγκωνισµένες 
καλλιέργειες, να εµπλουτίσει 
και το τραπέζι των ευρωπαίων 
καταναλωτών µε ξεχασµένα 
προϊόντα όπως ο φαγόπυρος, 
οι ζοχοί, τα ψυχανθή και άλλα. 

Το έργο χρηµατοδοτείται 
µε 6 εκατ. από το Horizon 
2020 κι αποτελεί ελληνική 
πρόταση που επιλέχθηκε από 
40 άλλες ανταγωνιστικές.

;

Κ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Ήταν φοβερή η εµπειρία 
να παίξω µαζί µε τον 
Λεµπρόν. Είναι ένας από 
τους καλύτερους παίκτες 
µπάσκετ όλων των εποχών 
και έµαθα πολλά από 
εκείνον στις προπονήσεις. 
Για το πώς σκέφτεται, 
αλλά και για το πώς 
διαχειρίζεται όλες τις 
καταστάσεις».

Έχουµε 14 νέες 
ποικιλίες ελιάς 
και µια καινούργια 
κατηγορία φέτας. 
Έρχεται από τη 
Βουλγαρία!

Συνάντηση µε τον υπουργό της πλατείας είχε 
πριν λίγες ηµέρες αντιπροσωπία της 
οµοσπονδίας κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Βασικό 
θέµα της συζήτησης η τεράστια αύξηση στις 
τιµές των ζωοτροφών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν 
δίκαιη και µόνο στους πραγµατικούς 
παραγωγούς πληρωµή των ενισχύσεων και να 
µην ενεργοποιούν δικαιώµατα τα βοσκοτόπια 
χωρίς ζωικό αντίκρισµα. 

Ο Λιβανός, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε 
ότι «δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα µε την 
πληρωµή και ότι θα καταργηθεί η τεχνική λύση για 
τα βοσκοτόπια». Τους θύµισε, µάλιστα, ότι η χώρα 
µας κέρδισε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο την 
αλλαγή του ορισµού των βοσκοτόπων µε συνέπεια 
να προστεθούν επιπλέον στρέµµατα βοσκοτόπων. 
Αυτό το ξέρουµε, τα παραπάνω στρέµµατα που 
πήγαν ή που θα πάνε, δεν τους είπε, όµως!  

Έπιασαν, εκεί στη συνάντηση, και το θέµα της 
ασφάλισης. Οι κτηνοτρόφοι είπαν ότι επειδή  
ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ ως πρώην ΟΓΑ, το 
σύστηµα τους αναγκάζει να ασφαλίζουν τους 
µετακλητούς εργάτες τους στο ΙΚΑ, κάτι που 
τους ανεβάζει το κόστος παραγωγής κατά πολύ 
µάλιστα. Τους ξεκαθάρισε, λοιπόν ο υπουργός ότι 
αυτό έχει αλλάξει µε τον τελευταίο νόµο και οι 
εργάτες βάζουν εργόσηµα. 

Φεύγοντας, τους έδωσε και τον σχετικό νόµο, 
έτσι προς επιβεβαίωση όσων τους είπε! Έλα µου 
ντε, που οι κτηνοτρόφοι τον µελέτησαν και 
διαπίστωσαν ότι δεν είναι έτσι όπως τους τα είπε. 
Ο νόµος στον οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός δίνει 
τη δυνατότητα να µπουν εργόσηµα µόνο στους 
εποχιακούς εργάτες και όχι στους µετακλητούς µε 
σύµβαση χρονικής διάρκειας. Τεράστια αδικία σε 
βάρος τους βλέπουν οι κτηνοτρόφοι που 
αναγκάζονται να πληρώνουν ΙΚΑ…..

Στη χειρότερη συγκυρία χρονικά, εν µέσω 
συγκοµιδής, βρήκε η κακοκαιρία «Αθηνά» τα 
καστανοπερίβολα του ∆ήµου Αγιάς Λάρισας. 
Η ζηµιά λένε φτάνει σχεδόν το 80%, η οποία 
επιβεβαιώνει ο Λυκουρέτζος ότι καλύπτεται από 
τον κανονισµό του ΕΛΓΑ. Οι παραγωγοί πάντως 
λένε ότι «µε τόσο µεγάλες ποσότητες νερού, το 
κάστανο που ζυγίζει µε το ζόρι 20 γραµµάρια 
και έχει πέσει από το δέντρο για συγκοµιδή, είναι 
αδύνατο να αντέξει. Παρασύρεται από ρυάκια 
και ρέµατα και φτάνει µέχρι τη θάλασσα».

Οι ανατιµήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες 
ύλες, που επηρεάζουν και τον πρωτογενή τοµέα 
ήρθαν για να µείνουν προειδοποιούν παράγοντες 
του χώρου. Όπως επισηµαίνουν, «θα επέλθει µια 
ισορροπία, πιθανώς µέσα στο 2022, όµως η 
ισορροπία αυτή θα είναι σε υψηλότερο σηµείο 
από εκεί που ήταν όταν άρχισαν οι ανατιµήσεις», 
σηµειώνεται χαρακτηριστικά και αυτό θα έχει 
επίπτωση και στον παραγωγό, αλλά και στον 
τελικό καταναλωτή. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
ι καιροί που ζούµε εί-
ναι περίεργοι, ωστόσο, 
αυτό δεν είναι λόγος… 
να νοµιµοποιηθεί ο κα-

τήφορος. Η παρακµή αρχίζει από τη 
στιγµή που οι αξίες δίνουν τη θέση 
τους στην ισχύ. Οι συντεταγµένες Πο-
λιτείες οφείλουν να περιφρουρούν 
και να προάγουν τις αξίες. Οι ηγέ-
τες, εκ της φύσεως του ρόλου τους, 
έχουν την υποχρέωση να καταπο-
λεµούν την απάτη και να δίνουν µε 
τη στάση τους το καλό παράδειγµα. 

Γενιά της νοθείας
ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ; Η συγκά-
λυψη της νοθείας στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής και ειδικότερα 
των τροφίµων δεν οδηγεί πουθενά. 
Η υπεραξία των εγχώριων αγροτικών 
προϊόντων χάνεται στο δρόµο, οι α-
γρότες βουλιάζουν στη µιζέρια, οι τί-
µιοι επιχειρηµατίες προσπαθούν να 
αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες 
και οι απατεώνες µεγαλουργούν. Εί-
ναι µάλιστα τέτοιος ο «αέρας» που 
έχουν πάρει, που δεν υποχωρούν έ-
ναντι κανενός. Το έχουν πιάσει το 
«σύστηµα» για τα καλά.  

Οι γευσιγνώστες
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, ότι στον 
ΕΛΓΟ για παράδειγµα, η διοίκηση 
έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά! «Άλλα 
τους λέµε και άλλα κάνουν», δηλώ-
νει απογοητευµένος, ένας από τους 
επιτελείς του οργανισµού, αναφερό-
µενος στη στάση και συµπεριφορά 
του στελεχιακού δυναµικού. Ο λό-
γος για τον τρόπο µε τον οποίο έχει 
δοµηθεί το σύστηµα ελέγχων στο 
ΠΟΠ της Φέτας. Με απλά λό-
για για το πώς έχουν µάθει οι 
συµµετέχοντες στα διάφορα 
κλιµάκια ελέγχου, να περ-
νούν, να παίρνουν µια… 
γεύση και να φεύγουν χα-
ρούµενοι! «∆εν το αλλάζεις 
αυτό εύκολα», παραδέχεται 
ο εν λόγω επιτελικός. 

Φετουτσίνια
ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΚΟΜΑ, ότι η τελευταία 

αποκάλυψη για µια µικρή, µάλλον 
άσηµη εταιρεία που παραλάµβανε 
ένα είδος «τυριού» από τη Βουλγα-
ρία, το επανασυσκεύαζε, το ονόµα-
ζε Φέτα και το πουλούσε για ΠΟΠ, 
δεν είναι παρά µόνο η κορυφή του 
παγόβουνου. Η περίπτωση περί της 
οποίας γίνεται λόγος την τελευταία 
εβδοµάδα (ρεπορτάζ σελ.46) δεν εί-
ναι τίποτα µπροστά στις «θάλασσες» 
του προϊόντος που έχουν ακολου-
θήσει παρόµοια διαδροµή και κα-
τακλύζουν χρόνια µε το όνοµα «ΦΕ-
ΤΑ» τις αγορές της Ε.Ε., όπως µε δι-
αβεβαιώνουν οι γνωρίζοντες πρό-
σωπα και πράγµατα. 

Με τους τενεκέδες
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, τονίζει ο συνοµι-
λητής µου, λίγο - πολύ µας περιγε-
λούν όταν τους συναντάµε στις δι-
άφορες εκθέσεις του εξωτερικού. 
Αναγνωρίζουν σχεδόν απροκάλυ-
πτα, την παραπάνω περιγραφή, δη-
λαδή αυτό που συµβαίνει εδώ και 
κάποια χρόνια γύρω από το συγκε-
κριµένο θέµα και ειδικότερα µετά 
την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί υπό αυτές 
τις συνθήκες, να σηκώσει κεφάλι 
ο Έλληνας αιγοπροβατοτρόφος;   

Ενοχή ή βλακεία;
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ, κάποιοι άλλοι, 
σε παράπλευρο οργανισµό, δηλα-
δή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να διευκο-
λύνουν τους πραγµατικούς κτηνο-
τρόφους ώστε να βρουν βοσκοτό-
πια και να διεκδικήσουν δικαιώµα-
τα ενισχύσεων από το Εθνικό Από-

θεµα, συντηρούν ένα κλίµα «αρ-
παγής» δηµόσιας γης από κυ-

κλώµατα που ουδεµία σχέση 
έχουν µε την αγροτική πα-
ραγωγή. Ο τρόπος µάλιστα 
µε τον οποίο αντιδρά στις 
καταγγελίες των κτηνοτρο-
φικών συλλόγων (ρεπορτάζ 
σελ. 7) η ηγεσία του Οργανι-
σµού Πληρωµών, προδίδει 
προσπάθεια προστασίας α-
πατεώνων και συγκάλυψης 
περιπτώσεων, τις οποίες ή-
δη διερευνά η δικαιοσύνη.        

Ο τρόπος µάλιστα 
µε τον οποίο 
αντιδρά στις 
καταγγελίες των 
κτηνοτροφικών 
συλλόγων η ηγεσία 
του Οργανισµού 
Πληρωµών, 
προδίδει 
προσπάθεια 
προστασίας 
απατεώνων και 
συγκάλυψης 
περιπτώσεων, 
τις οποίες ήδη 
διερευνά η 
δικαιοσύνη  

Τ
α άσχηµα νέα είναι ότι τα προβλήµα-
τα της παγκόσµιας αλυσίδας εφοδι-
ασµού είναι πιο επίµονα από ό,τι εί-
χε µέχρι πρόσφατα γίνει αντιληπτό. 

Τα χειρότερα νέα είναι ότι δεν υπάρχει κανέ-
νας µεµονωµένος λόγος γι’ αυτό και, εποµέ-
νως, καµία απλή συνταγή διόρθωσης. Και το 
ακόµη χειρότερο νέο είναι ότι κανείς δεν ξέρει 
πραγµατικά πότε θα βελτιωθεί η κατάσταση. Τα 
καλά νέα; Ουσιαστικά, ορισµένα βασικά «νευρι-
κά κέντρα» της παγκόσµιας οικονοµίας έχουν 
πληγεί από ένα µείγµα Covid και κακοτυχίας, 
ειδικά στο τελευταίο µέρος του τρέχοντος έτους. 
Οι µεταφορές, η ενέργεια και τα υψηλής ποιό-
τητας τσιπ αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα µεγάλα 
προβλήµατα, αλλά συνδεδεµένους.

Στις µεταφορές, ορισµένα κινεζικά λιµάνια έ-
χουν αδρανοποιηθεί ή λειτουργούν µε µειωµέ-
νη χωρητικότητα λόγω Covid. Ένα ισχυρό και 
δυναµικό εµπόριο διαρκών αγαθών έχει ασκή-
σει µεγάλη πίεση στα εµπορευµατοκιβώτια (κο-
ντέινερ), τα πλοία και τις λιµενικές δραστηρι-
ότητες σε όλο τον κόσµο. Η τιµή των εµπορευ-
µατοκιβωτίων ενδεχοµένως να είναι πάνω α-
πό 10 φορές υψηλότερη απ’ ό,τι πριν από δύο 
χρόνια. Ένα µεγάλο µέρος του διεθνούς εµπο-
ρίου έχει επιβραδυνθεί σηµαντικά, ενώ µέρος 

του δεν είναι πλέ-
ον κερδοφόρο. […]
Πολλοί προµηθευ-
τές απαιτούν διε-
θνώς εµπορεύσι-
µα εξαρτήµατα για 
να ολοκληρώσουν 
την παραγωγή και 
τη διανοµή των α-
γαθών και των υ-

πηρεσιών τους, αλλά έχουν «κολλήσει». […] Υ-
πάρχουν και παγκόσµια ενεργειακά προβλή-
µατα µε βαθύτερες ρίζες. Πολλές χώρες επιδι-
ώκουν τη µετάβαση σε πιο πράσινες µορφές 
προµήθειας ενέργειας, χωρίς όµως να έχουν 
εξασφαλίσει επαρκείς εναλλακτικές λύσεις.[…]

Έτσι, στη µία πλευρά της εξίσωσης υπάρ-
χουν καθυστερήσεις στο εµπόριο, καθυστε-
ρήσεις εισροών, υψηλότερο κόστος συναλλα-
γών και µεταφορών, πολύ υψηλότερες τιµές ε-
νέργειας και ελλείψεις τσιπ. Από την άλλη βρί-
σκονται οι Αµερικανοί και Ευρωπαίοι κατανα-
λωτές, που εξοικονόµησαν τεράστια χρηµατι-
κά ποσά το 2020 και στις αρχές του 2021 και 
τώρα τα ξοδεύουν. Αυτός ο συνδυασµός έχει 
τροφοδοτήσει τον πληθωρισµό των τιµών. Η 
ζήτηση κατακλύζει την αγορά και η προσφο-
ρά δεν µπορεί να την εξυπηρετήσει. […] Εν τω 
µεταξύ, προµηθευτές, διανοµείς και κατανα-
λωτές διαπλέουν - ευτυχώς µέχρι στιγµής χω-
ρίς να καταστρέφονται - µια χαώδη, πολύπλο-
κη «θάλασσα» χωρίς ανάλογο προηγούµενο.

*ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ GEORGE MASON UNIVERSITY

Η εξίσωση
στις αλυσίδες

ΤOY  ΤΑΪΛΕΡ ΚΟΕΝ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Τα ροµποτικά συστήµατα ψεκασµού, ε-
πιχειρεί να προσαρµόσει στην ελληνική 
αγροτική πραγµατικότητα, το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών σε συνεργασία µε 
τον ΕΣΥΦ. Οι πρώτες δοκιµές σε πειραµα-
τικό αµπελώνα στα Σπάτα, και όχι µόνο, 
φαίνεται να ικανοποιούν τις προσδοκίες, 
µε τον ροµποτικό εξοπλισµό που χρησι-
µοποιήθηκε να παρουσιάζεται από τους 
υπεύθυνους του πρότζεκτ σε ειδική ηµερί-
δα στο ΓΠΑ, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε το iRTA, 
µία ροµποτική πλατφόρµα που θα είναι 
σε θέση να πραγµατοποιεί αυτόνοµα ψε-
κασµούς από το έδαφος σε καλλιέργει-
ες, το ροµπότ Σείριος, µία σχετικά µεγά-
λη συσκευή, η οποία στο άµεσο µέλλον 
θα είναι σε θέση να κινείται κι αυτή τε-
λείως αυτόνοµα και θα µπορεί να πραγ-
µατοποιεί ρίψεις ψεκαστικών υγρών από 
πολύ κοντινή (ή µακρινή) απόσταση σε ό-
ποια έκταση του υποδείξουµε, µε την αυ-
τονοµία της να αγγίζει τις 6 ώρες. 

Παράλληλα, αναφορά έγινε από τον 
γεωπόνο και επιστηµονικό συνεργάτη 
του ΓΠΑ Βασίλη Ψυρούκη, ο οποίος ανέ-
λυσε το ρόλο των συσκευών, και σε ένα 
ροµπότ ψεκασµού, πολύ µικρότερο από 
τον Σείριο, µε παρόµοια χαρακτηριστι-
κά και αρµοδιότητες που µπορεί να ψε-
κάσει κυριολεκτικά από απόσταση ανα-
πνοής την καλλιέργεια. Τα έξυπνα αυτά 
ροµποτικά συστήµατα φιλοδοξούν να ε-
πιτρέψουν στον αγρότη να αποφύγει την 
έκθεση σε φυτοπροστατευτικά, ενώ θα αυ-
τοµατοποιήσουν µία διαδικασία που τώ-
ρα κοστίζει στον παραγωγό ευρώ και ερ-

γατοώρες, µειώνοντας το συνολικό κό-
στος της καλλιέργειας.

Ο αναπληρωτή καθηγητής Φυτοπαθο-
λογίας ∆ηµήτρης Τσιτσιγιάννης παρου-
σίασε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων 
στον πρότυπο αµπελώνα, προτείνοντας 
τη χρήση ειδικών φορητών υπερφασµατι-
κών καµερών, που θα µπορούσαν να το-
ποθετηθούν σε κάποιο τρακτέρ-όχηµα και 
να «σκανάρουν» αυτόνοµα την καλλιέρ-
γεια, προσφέροντας πλήρη στοιχεία στον 
αγρότη για την εξέλιξη και τις επιπτώσεις 
µίας οποιασδήποτε ασθένειας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο α-
ναπληρωτής καθηγητής στο εργαστήριο 
Γεωργικής Μηχανολογίας του ΓΠΑ Σπύ-
ρος Φουντάς, ο οποίος και έδωσε τον τό-
νο στη συζήτηση, αναλύοντας την κατά-
σταση που έχει δηµιουργηθεί στον πα-
γκόσµιο αγροδιατροφικό τοµέα, µε τον 
πληθυσµό της γης να αναµένεται να αγ-
γίξει τα 9 δις το 2050 και τη διαθέσιµη 
καλλιεργήσιµη γη ανά κάτοικο να µειώ-
νεται συνεχώς µε ειδική αναφορά στην 

επιδεινωµένη εδαφολογική κατάσταση 
των ελληνικών αγροκτηµάτων.

Από την πλευρά της, η γενική διευθύ-
ντρια του ΕΣΥΦ Φραντζέσκα Υδραίου επε-
σήµανε πως «µαγικά ραβδιά» δεν υφίστα-
νται και τόνισε πως υπάρχουν ερωτηµα-
τικά και αµφιβολίες σχετικά µε την επι-
τευξιµότητα µερικών από τους στόχους 
που έχουν ανακοινωθεί, όσον αφορά τη 
νέα Πράσινη Συµφωνία και την πολιτική 
Farm to Fork, ενώ σύµφωνα µε τα λεγό-
µενα της ίδιας, η γεωργία ακριβείας και 
η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να α-
ποτελέσουν το µέλλον της ελληνικής α-
γροτικής οικονοµίας, όπως ακριβώς και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στο τελευταίο σκέλος της εκδήλωσης 
πραγµατοποιήθηκε µία ανοιχτή συζήτη-
ση των παρευρισκόµενων, στην οποία 
θίχτηκαν ζητήµατα όπως ο γραµµικός 
ψεκασµός, οι προκλήσεις της ενσωµά-
τωσης συστηµάτων γεωργίας ακριβείας 
στην πραγµατική παραγωγή, οι ευρωπα-
ϊκοί κανονισµοί φυτοπροστασίας κ.α..

Συσκευές του ΓΠΑ διεκδικούν 
τη θέση τους στο χωράφι
Τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα ψεκασμού που αναπτύσσει το Γεωπονικό Αθηνών 
είναι προσαρμοσμένα στις ελληνικές συνθήκες και υπόσχονται λύσεις στο άμεσο μέλλον

Χρήση καµερών 
Υπερφασµατικές 

κάµερες θα µπορούν 
να σκανάρουν το 
χωράφι για την 

εξέλιξη και τις επι-
πτώσεις µίας οποιασ-

δήποτε ασθένειας

Ροµπότ 
ψεκασµού

Φιλοδοξούν στο 
µέλλον να µειώσουν 

το καλλιεργητικό 
κόστος και την 

ανθρώπινη έκθεση σε 
φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα

Οι νέοι
επιστήµονες
να µείνουν
στη χώρα
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών απασχολεί 650 
εξωτερικούς επιστηµονικούς 
συνεργάτες, στην 
πλειοψηφία τους νεαρούς 
επιστήµονες, µε ετήσιο ύψος 
εισροών στα 17,5 εκατ. ευρώ 
και µε 550 εν ενεργεία 
ερευνητικά έργα. Ο 
αντιπρύτανης Οικονοµικών, 
Προγραµµατισµού και 
Ανάπτυξης του ΓΠΑ 
Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης 
τόνισε, στην οµιλία του, 
τη σηµασία της ηλικίας των 
εξωτερικών συνεργατών 
του ΓΠΑ, υπογραµµίζοντας 
πολλές φορές κατά την 
τοποθέτησή του την ανάγκη 
αντίστροφής της φυγής 
νέων επιστηµόνων στο 
εξωτερικό, φαινόµενο που 
µαστίζει τη χώρα εδώ και µία 
δεκαετία. Παράλληλα, ο ίδιος 
δήλωσε αισιόδοξος πως η 
νέα γενιά επιστηµόνων θα 
διορθώσει τα κακώς κείµενα 
της ελληνικής γεωργίας και 
θα βοηθήσει σηµαντικά τη 
χώρα να εναρµονιστεί µε τα 
παραγωγικά µοντέλα που 
προωθούνται στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, όπως αυτά 
εκφράζονται µέσα από τη 
νέα ΚΑΠ, την Πράσινη 
Συµφωνία και τη φιλόδοξη 
πολιτική «Από το Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο».
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του ΕΣΥΦ 
Φραντζέσκα 
Υδραίου.
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Το µεγαλύτερο
beer garden 
έως 17 Οκτωβρίου
Το Thessaloniki Beer Festival διοργανώνεται για 
4η συνεχόµενη χρονιά, στον προαύλιο χώρο της 
∆ΕΘ- TIF HELEXPO µέχρι και την Κυριακή 17 
Οκτωβρίου, σε µια ακόµα πιο εξελιγµένη εκδοχή 
του, προσφέροντας για ακόµα µια χρονιά την 
απόλυτη εµπειρία ποιοτικού ζύθου σε όλους τους 
λάτρεις της µπύρας. Ελληνικές µικροζυθοποιίες 
αλλά και επιλεγµένα ζυθοποιεία του εξωτερικού 
µε κάθε είδος µπύρας, θα βρίσκονται για 
τέσσερις µέρες στο χώρο της ∆ΕΘ. Ώρες 
λειτουργίας Σάββατο και Κυριακή 12:00-00:00. 
Εισιτήρια, τιµή ηµερήσιας εισόδου 3 ευρώ. 
Πληροφορίες στο hoppygeorgealex@gmail.com.

Τα αρωµατικά φυτά
του Ολύµπου ως
µοχλός ανάπτυξης
Μια ενδιαφέρουσα ενηµερωτική ηµερίδα για την 
παρουσίαση ενός ιδιαίτερα σηµαντικού και 
πρωτοπόρου έργου µε τίτλο «Τα Αρωµατικά 
Φαρµακευτικά Φυτά Ολύµπου, ως πρόκληση για 
διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+» 
συνδιοργανώνουν το ∆ίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και ο 
∆ήµος Ελασσόνας, την Πέµπτη 21 Οκτωβρίου και 

ώρα 6.30 µ.µ. στο ∆ηµαρχείο της Ελασσόνας. Το 
έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα του 
Πράσινου Ταµείου «Φυσικό περιβάλλον και 
καινοτόµες δράσεις 2021» στο πλαίσιο του 
µέτρου: «Καινοτόµες δράσεις µε τους πολίτες» 
στον άξονα: «∆ράσεις διαχείρισης φυσικού 
περιβάλλοντος» . Για την ηµερίδα, εκτός της 
φυσικής παρουσίας, θα  υπάρχει και δυνατότητα 
παρακολούθησης και παρέµβασης µέσω Zoom.
Πληροφορίες στο www.perrevia.net.gr. 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Οι σύγχρονες 
τάσεις στα 
µηχανήµατα 
στην EIMA 
international
Η διεθνής έκθεση 
µηχανηµάτων γεωργίας 
EIMA International θα 
πραγµατοποιηθεί στις 
19 µε 23 Οκτωβρίου στον 
εκθεσιακό χώρο Bologna 
Trade Fair, στη Μπολόνια 
της Ιταλίας. Η ΕΙΜΑ 
International είναι µια από 
τις σηµαντικότερες 
εµπορικές εκθέσεις για 
τον γεωργικό τοµέα, στην 
οποία θα παρουσιαστούν 
όλες οι σύγχρονες τάσεις 
σε µηχανήµατα ενώ θα 
διερευνηθούν και οι 
δυνατότητες που προσφέρει 
η χρήση των ΑΠΕ στην 
παραγωγή. 

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΠΑΤΑ

Ραντεβού για τη 2η 
Foodtech στις 12-15 
Νοεµβρίου 

Από τις 12 έως τις 15 Νοεµβρίου 
2021, η έκθεση FOODTECH δίνει 
ραντεβού, σε ασφαλείς συνθήκες, 
µε χιλιάδες decision makers από 
τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 
στο Metropolitan Expo στο ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής.
Η µεγάλη έκθεση Τεχνολογίας 
και Εξοπλισµού για τον κλάδο 
τροφίµων και ποτών, επιστρέφει 
δυναµικά και έχει στόχο να 
συµβάλλει στη διαδικασία 
ανάκαµψης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας του κλάδου στη 
χώρα µας. Η Foodtech 2021 θα 
διεξαχθεί στα Halls 1,2 παράλληλα 
µε την έκθεση Artoza, που θα 
λάβει χώρα στο Hall 3. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://foodtech.gr/.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
ΤΗΣ AGRENDA

 Ηµερίδα µε θέµα «Νέες τεχνολογίες 
στα θερµοκήπια µε έµφαση στην 
υδροπονία και την θρέψη-λίπανση των 
καλλιεργειών» από το Εργαστήριο 
Κηπευτικών Καλλιεργειών του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών την 
Τρίτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 9:00 π.µ.

 Στις 19 και 21 Οκτωβρίου ο 21ος 
∆ιαγωνισµός Οίνου και Αποσταγµάτων 
Θεσσαλονίκης που αναδεικνύει το 
επώνυµο ελληνικό κρασί και απόσταγµα, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Πληροφορίες στο www.tiwc.gr.

 ∆ιαδικτυακή εκδήλωση Virtual Greek 
Gastronomy Workshop µε Benelux στις 
18-20 Νοεµβρίου από την Περιφέρεια 
Αττικής για την προώθηση των ελληνικών 
τροφίµων και ποτών στις χώρες Benelux 
(Ολλανδία- Λουξεµβούργο-Βέλγιο).

 Ηµερίδα µε θέµα την Ασφάλεια και 
Προστασία Φυσικών Προϊόντων στις 22 
Οκτωβρίου διοργανώνει το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Συµµετοχές 
στον σύνδεσµο: https://zoom.

us/j/92144189611?pwd=RTlRSDJaTHF
GMlhPY3VhMFR0RU5tZz09

 Σε τροχιά υλοποίησης από τις 27-30 
Ιανουαρίου 2022 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης εισέρχεται η 29η 
διεθνής έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων, 
εξοπλισµού και εφοδίων, Agrotica, µε την 
παγκόσµια τεχνολογία από όλο το φάσµα 
της αγροτικής επιχειρηµατικότητας.

 Μεταφέρεται για 9-11 Φεβρουαρίου 
2022 η διεθνής έκθεση προώθησης 
φρούτων και λαχανικών Fruit Logistica 
του Βερολίνου. Πληροφορίες και 
συµµετοχές στο τηλ.: 210-6419037.

Επιστρέφει 27-29 Μαρτίου 2022 
η διεθνής έκθεση κρασιού Prowein, 
έπειτα από δύο χρόνια αναβολής λόγω 
κορωνοϊού, στο Ντίσελντορφ Γερµανίας. 

 Η έκθεση θεσµός για τους κλάδους της 
συσκευασίας, των πλαστικών, της χηµείας 
και του περιβάλλοντος Syskevasia θα 
διεξαχθεί 30 Σεπτέµβριος 2022 µε 3 
Οκτωβρίου 2022, στο Metropolitan Expo.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 
όλα ετοιµόγεννα, από τα 80 τα 60 διαλε-
κτά.6908/383129.

Πωλείται τράγος αγκλονούµπια 2 ετών. 
Τηλ. 6906/032444.

Πωλούνται κατσίκες αγκλονούµπια-µαρτί-
νες από 1 έως 3 ετών. Τηλ. 6906/032444.

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννι-
τσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

Πωλούνται 100 ζυγούρια Λακόν µε 
ασαφ 11 µηνών. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγά-
λων ζώων. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοι-
µη για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά 
µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνι-
κής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών γνή-
σιες Αγκλονούµπια 550 ευρώ έκαστη. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι 
Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετι-
κής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από 
ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μα-
κεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οι-
ανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά 
κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτε-
ρικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, 
Τηλ.6947/457656.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή 
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρε-
οπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή 
Σερρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , 
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 
6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ 
για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγού-
ρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγε-
λάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γα-
λακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 
6906/869090 

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυ-
λής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτι-
ωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571. 

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτικα 
στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445 Πω-
λούνται 200 γίδια µε βόσκηση σε πουρνά-
ρι 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνά-
ρι µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή 
Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και 
50 αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ. 6972/847648 

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλ-
λονιάς.Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγωγής 
από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6978/256862.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρωτία. 
Τηλ. 6944/712611.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ. 
6972/076780

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµέ-
να, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ 
το καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.
Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών 
αποδόσεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι, 
περιοχή Λαµίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανο-
χιώτικα ετοιµόγεννα, τιµή 100 ευρώ. 
Τηλ.6906/032444.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαρα-
γωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ. 
6985/556637.

Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γίδια, χοιρινά 
για σφαγή ζώων βάρους.Τηλ.6947/457656.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβα-
τα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445., 
6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται από παραγωγό σιτάρι σπό-
ρος πρωτοετές, καθαρισµένος και απολυ-
µασµένος ποικιλίας σιµέτο διασταυρωµέ-
νο, πολύ παραγωγικό, κόκκινο χρώµα και 
πολύ πρωτεΐνη. Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224 

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα 
µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε 
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για 
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και 
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,α-
µπέλι, δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυε-
τής, τριορισµένος, περιοχή Σερρών.
Τηλ.6942/620576. 

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.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικι-
λίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκά-
ρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.
Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και 
αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθε-
ριο έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή 
Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος 
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοειδή. 
Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 
2722/023246

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, 
διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλί-
ας σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το 
κιλό. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρί-
στης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο. 
Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κρι-
θάρι «nure» και βρώµη «αρτζεντίνα» 
τηλ.6972802670

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθα-
ρισµένος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι 
µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπά-
κτου.Τηλ. 6976/288400.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για 
ζωοτροφή. Τηλ. 6974/567958

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οι-
ανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά 
κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανο-
ραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού 
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από 
το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσι-
µα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκ-
βολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγο-
ρά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό 
στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός σχε-
δίου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070. 

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώ-
ρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας. 
Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα µε 
ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, 
καλοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην 
περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων 
για φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ 
Φθιώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ρα-
ζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης, επί τό-
που ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κοριν-
θιακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή 
Κορινθίας. Τιµή ικανοποιητική, συζητήσιµη. 
Τηλ. 6937/030859

Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρι-
κό.Περιοχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµο-
κού,Θέση Καράπλα. Είναι κατάλληλο για φω-
τοβολταικό πάρκο(έχει κοντά ρεύµα) και για 
οποιαδήποτε καλλιέργεια. Τιµή 30.000 ευρώ. 
Τηλ.6995/309580.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβα-
ρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606. 

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

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

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

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρί-
ας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέ-
ρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κι-
νητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα πα-
ραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. 
Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 
6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο 
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυ-
τόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού 
τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής 
γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 
Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), 
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

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.

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.

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για 
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.
Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια, 
καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανι-
τίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων 
,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες. 
Τηλ.2310/711456.

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατα-
σκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και 
ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ. 
6945/877367.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί και 
ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρ-
τώµενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας 
Τσάνιο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επι-
σκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
Τηλ.2310711320.

Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια και µπιντζς 
.Τηλ.6986/701716.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε 
µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε εν-
σιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

∆ιατίθενται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής 
πέντε αγροί συνολικής επιφάνειας 164 
στρεµµάτων µε πρόσωπο σε επαρχιακή 
οδό. Τα τέσσερα αγροτεµάχια είναι όµο-
ρα µε δυνατότητα συνένωσης σε ενιαία 
έκταση 147 στρεµµάτων. Αναλυτικά: 

Αγρός εµβαδού 130.006τ.µ.: 325.000€.

Αγρός εµβαδού 8.059τ.µ.: 20.000€.

Αγρός εµβαδού 4.032τ.µ.: 10.000€.

Αγρός εµβαδού 5.008τ.µ.: 12.500€.

Αγρός εµβαδού 16.895τ.µ.: 42.000€.

Οι τιµές που αναγράφονται αφορούν την 
Τιµή Α’ προσφοράς. Τα ακίνητα θα δια-
τεθούν µε τη διαδικασία του πλειστηρια-
σµού από την ιστοσελίδα www.eauction.gr 
Ηµεροµηνία πλειστηριασµού: 27-10-2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακα-
λώ επικοινωνήστε: Μαριάνα Γκόγκου. Τηλ. 
6945804141
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Μετά από 10ετίες διακοπής του επι-
στρέφει το κηνύγι θήρας µε τη χρή-
ση γερακιών, γνωστό ως «ιερακοθη-
ρία». Κύριος σκοπός της θήρας µε γε-
ράκια είναι η διαχείριση των πληθυ-
σµών συγκεκριµένων ειδών της πα-
νίδας σε αγροτικές, δασικές, αστικές 
και βιοµηχανικές περιοχές για την α-
ντιµετώπιση ζηµιών, που προκαλού-
νται από την κατά τόπους συγκέντρω-
ση υπερπληθυσµών ζώων.

Tους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την τέλεση της ιερακοθηρίας, τη 
χρήση εκτρεφόµενων ιεράκων και 
την πιστοποίηση των ιερακοθήρων 
ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονο-
µικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και των 
υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Γιώργου Αµυρά και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Σίµου Κεδίκογλου.

Η Ιερακοθηρία είναι πανάρχαιη τέ-
χνη, αναγνωρισµένη από την UNESCO 
ως άυλη Παγκόσµια Πολιτιστική Κλη-
ρονοµιά. Τους όρους άσκησής της έ-
χει προβλέψει νοµοθετικά το ελληνι-
κό κράτος από τη σύστασή του σε ό-
λους τους δασικούς κώδικες, που έ-
χουν εκδοθεί και επανέρχεται σήµε-
ρα µετά από δεκαετίες διακοπής της.

Συγκεκριµένα, οι θηρευτικοί ιέρα-

κες, αρπακτικά πτηνά που έχουν γεν-
νηθεί και εκτραφεί αποκλειστικά σε 
εκτροφεία, προτάσσονται ως φυσι-
κοί θηρευτές στη δράση αποµάκρυν-
σης πληθυσµού πτηνών που απει-
λούν την αγροτική παραγωγή, την α-
σφάλεια πτήσεων σε αεροδρόµια και 
άλλες δραστηριότητες, σύµφωνα µε 
την Κοινοτική Οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Για την ιερακοτροφία και την ιερα-
κοθηρία απαιτείται η χορήγηση σχετι-
κής άδειας µετά από ειδική θεωρητι-
κή και πρακτική εκπαίδευση υπό την 

εποπτεία των αρµόδιων δασικών υπη-
ρεσιών, την καταβολή τελών και την 
περαιτέρω αξιολόγηση για την ανα-
βάθµιση της άδειας χειριστή.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώρ-
γος Αµυράς δήλωσε: «Με το έργο τους 
οι γερακάρηδες βοηθούν στην απο-
µάκρυνση ζώων από περιοχές όπου ο 
υπερπληθυσµός δηµιουργεί προβλή-
µατα στην αγροτική παραγωγή και σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ΥΠΕΝ 
τηρεί ειδικό µητρώο µε πιστοποιηµέ-
νους χειριστές και θηρευτικά πτηνά».

Αποµάκρυνση ζώων
Οι γερακάρηδες βοηθούν 

στην αποµάκρυνση ζώων από 
περιοχές όπου ο υπερπληθυ-
σµός δηµιουργεί προβλήµατα 

στην αγροτική παραγωγή

Σε κακή κατάσταση
τα δάση της Ευρώπης
Μολονότι η δασική κάλυψη 
αυξήθηκε την τελευταία 30ετία, η 
κατάσταση των ευρωπαϊκών 
δασών διαρκώς επιδεινώνεται. 
Τοις πταίει αναλύει σε έκθεση του 
το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
που διαπιστώνει µεταξύ άλλων, ότι:

 ∆εν υπάρχει νοµικό πλαίσιο της 
ΕΕ ώστε τα κράτη να βελτιώσουν 
στρατηγικές προσαρµογής δασών. 

 Οι κανόνες αγροτικής ανάπτυξης 
καθορίζουν λίγες περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις για δάσωση (µέτρο 8.1).

«Κεντώντας Ιστορία» στο
Μουσείο Αργυροτεχνίας
Στο πλαίσιο των Επετειακών 
∆ράσεων της Τράπεζας Πειραιώς 
για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821, το 
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει από 
13 Οκτωβρίου έως 16 Ιανουαρίου  
έκθεση «Κεντώντας την Ιστορία», 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα 
Ιωάννινα, η οποία περιλαµβάνει 
δώδεκα κεντήµατα του Σταµάτη 
Ζάννου επιµελητή και σχεδιαστή 
µουσειακών εκθέσεων. 

Προσφορά της Corteva
στο σχολείο ∆αµασίου
Τη σηµασία της κοινωνικής 
βιωσιµότητας αναδεικνύει η 
ιδιωτική πρωτοβουλία της Corteva 
Agriscience µε τη χορηγία της 
προς το δηµοτικό σχολείο 
∆αµασίου-Τυρνάβου, που υπέστη 
ζηµιές από το σεισµό της 3ης 
Μαρτίου 2021. Στις 11 Οκτωβρίου  
έγινε παράδοση εξοπλισµού (2 
∆ιαδραστικοί πίνακες αφής 78.9’, 
2 Projectors, 2 Εκτυπωτές, 1 
Πολυµηχάνηµα, 8 Laptops 14», 
4 desktop PC, 4 Monitors 22’’).

Έφυγε ο «πατριάρχης» της
γαστρονοµίας του Αιγαίου
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 
ετών ο Γιώργος Χατζηγιαννάκης, 
ο λεγόµενος και «πατριάρχης της 
γαστρονοµίας του Αιγαίου». 
Ο Γιώργος Χατζηγιαννάκης ήταν 
ο δηµιουργός του ιστορικού 
εστιατορίου της Σαντορίνης 
Selene, που ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 1986, αναδεικνύοντας τα 
τοπικά προϊόντα της Σαντορίνης 
και συµβάλλοντας τα µέγιστα 
στην καθιέρωση του νησιού ως 
γαστρονοµικού προορισµού.

Προηγήθηκε διαβούλευση µε περιβαλλοντικούς φορείς και µη ώστε η παρουσία θηρευτικών ιεράκων στο 
φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον να είναι συµβατή µε τη διατήρησης και προστασίας της άγριας πανίδας.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Eπιστρέφει το κυνήγι 
με τη χρήση γερακιών
Σκοπός η διαχείριση των πληθυσμών ορισμένων ειδών της πανίδας 
κυρίως σε αγροτικές περιοχές για την αντιμετώπιση ζημιών

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης εξό-
δου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 
ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίνδος. 
Τηλ.: 6972/366043. 

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα 
παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.300 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

Πωλείται σκληρόµυλος 25 ίππων µοτέρ που 
κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6974/567958

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζη-
τά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές 
µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας 
(καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνί-
ας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περι-
οχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 3000 ώρες 
χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. Περιοχή Φάρσαλα. 
Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδω-
τήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Πε-
ριοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλιεργητής 
για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυγα 4χ4 και ενας κύ-
λινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλούνται τρακτέρ Stayger 110 άλογα, 4υνο 
άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα υδραυλική του 
ζορµπά, ένα ρίπερ, ένα ραντιστικό 600αρι. Περι-
οχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης.Τηλ. 2310/7150377.

Πωλούνται 500 τσιµεντοπάσσαλοι Ναουσης 
για αµπέλι. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender τρίσει-
ρη µε δυνατότητα µετατροπής σε 4σειρη.Tηλ. 
6977/524520.

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

Πωλείται αρµεκτήριο 2 προβάτων και παγίδα 
12 θέσεων. Τηλ.6906/402754.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852 

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια Βιοκων από τυ-
ροκόµο. Περιοχή Τρίπολης – Αρκαδίας. Τηλ. 
2710544704

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.

Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρίβερ 
µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέτρα,όλα µε-
ταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρίας.Περιοχή Αµπε-
λιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.Τηλ.2382/094362. 
Τηλ.6996/549486.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 
6974037597

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κα-
τάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861



Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Oκτωβρίου 2021Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τα ρέστα τους
για το τρίποντο
Επανέρχεται δυναμικά το Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε ρυθµούς Τσάµπιονς Λιγκ µπαί-
νει ξανά το ευρωπαϊκό ποδόσφαι-
ρο, µε τις αναµετρήσεις για την 3η 
αγωνιστική της φάσης των Οµίλων. 
Την ερχόµενη Τρίτη 19 Οκτωβρί-
ου, η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί-
ται από την Κλαµπ Μπριζ  σε ένα 
µατς που οι Άγγλοι θα αναζητή-
σουν τους 3 βαθµούς για να ανέ-
βουν σε τροχιά πρόκρισης. 

Την ίδια ηµέρα η έκπληξη του φε-
τινού θεσµού, η Σερίφ Τιρασπόλ θα 
βρίσκεται στην Ιταλία για το µατς 
µε την Ίντερ, την ώρα που η Ρεάλ 
Μαδρίτης θα δοκιµάζεται απέναντι 
στη Σακτάρ Ντόνετσκ και η Παρί α-

πέναντι στη Λειψία. Το σπουδαιό-
τερο ντέρµπι της ηµέρας θα διεξα-
χθεί στην Ισπανία, όπου η Λίβερ-
πουλ θα παίξει κόντρα στην Ατλέ-
τικο Μαδρίτης. Με νίκη, οι Άγγλοι 
πάνε φουλ για να καπαρώσουν την 
πρωτιά στον Β’ Όµιλο. Από την άλ-
λη, µε την πλάτη στον τοίχο θα υπο-
δεχτεί η Μπαρτσελόνα την Ντιναµό 
Κιέβου. Οι «Μπλαουγκράνα» έχουν 
µηδέν πόντους και µε ακόµα ένα αρ-
νητικό αποτέλεσµα µπαίνουν σε σο-
βαρές περιπέτειες όσον αφορά την 
υπόθεση της πρόκρισης. 

Για το Γιουρόπα Λιγκ, ο Ολυµπι-
ακός θα έχει πολύ δύσκολη απο-
στολή, καθώς αντιµετωπίζει την Ά-
ιντραχτ Φρανκφούρτης (21/10), µε 
στόχο να κάνει το 3 στα 3. 

Η πλουσιότερη ποδοσφαιρική οµάδα του κόσµου 
έγινε η Νιουκάστλ, µετά την εξαγορά της από fund 
της Σαουδικής Αραβίας, που ανήκει στον πρίγκιπα 
Μοχάµαντ Μπιν Σαλµάν (PIF). Πλέον οι οπαδοί της 
ονειρεύονται να γίνουν «η νέα Παρί» ή «η νέα Σίτι» 
και µένει να φανεί το πώς η κίνηση αυτή θα αλλάξει 
τα δεδοµένα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη. 

Καλώς ήλθε 
το πετροδόλαρο

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

Χάντµπολ (Α1 Ανδρών)

Ολυµπιακός - ΑΕΚ 12.30 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ιωνικός 20.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Αγώνες 23.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

ΠΑΟΚ – Βόλος 16.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιούκαστλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Ατρόµητος 20.30 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυµπιακός 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Γιουβέντους – Ρόµα 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Χάντµπολ (Α1 Ανδρών)

Ολυµπιακός - ΑΕΚ 12.30 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ιωνικός 20.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Αγώνες 23.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

ΠΑΟΚ – Βόλος 16.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιούκαστλ – Τότεναµ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Ατρόµητος 20.30 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυµπιακός 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Γιουβέντους – Ρόµα 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Σάββατο 16 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι επίµονες
βροχοπτώσεις 
κόβουν στρέμματα 
στο σκληρό σιτάρι  

Ενισχύεται   
εκ νέου ο ανοδικός 
κύκλος στην αγορά 
των εμπορευμάτων 

Χαµηλώνει  
ο δείκτης για τις 
φετινές αποδόσεις 
στις βαμβακοφυτείες

Παπούτσι... Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκτησε 
το... δικό του παπούτσι, που φέρει 
το όνοµα και την προσωπογραφία 
του. «Είναι εδώ και µήνες υπό 
κατασκευή και είµαι χαρούµενος 
που ανακοινώνω πως το πρόσωπό 
µου είναι σε παπούτσι της 
Adidas!», έγραψε σε ανάρτησή 
του στα social media ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς, ο οποίος συµµετέχει 
αυτές της µέρες στο τουρνουά 
Indian Wells. 

Επιστροφή Καραπιάλη
Έπειτα από 30 χρόνια ο Βασίλης 
Καραπιάλης επιστρέφει στην ΑΕΛ, 
προκειµένου να αναλάβει το 
πόστο του τεχνικού διευθυντή 
στην οµάδα νέων. Ο Έλληνας 
ποδοσφαιριστής αποτέλεσε 
έναν από τους µεγάλους 
πρωταγωνιστές στην κατάκτηση 
του µοναδικού πρωταθλήµατος 
των «βυσσινί» το 1988. Εν τω 
µεταξύ, αναβάλλεται η πρώτη 
αγωνιστική της Super League 2, 
που ήταν προγραµµατισµένη 
για τις 17 Οκτωβρίου.

Η ελπίδα για το Κατάρ
Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα µε 2-0 
από τη Σουηδία, ενώ αποµένουν 
δύο αγωνιστικές για το τέλος των 
προκριµατικών του Μουντιάλ. 
Πλέον η Εθνική έχει ελάχιστες 
ελπίδες ακόµα για τη 2η θέση, 
καθώς για να πάει στα µπαράζ 
πρέπει να κερδίσει Ισπανία 
και Κόσοβο και την τελευταία 
αγωνιστική η Σουηδία να µη χάσει 
από τους «φούριας ρόχας». 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



                   THE

Top 50
 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Καταλύτη ανόδου δείχνει ότι αναζητά το 
τελευταίο διάστηµα η αγορά ελαιολάδου 
στην Ελλάδα, όπου οι τιµές έχουν σταθε-
ροποιηθεί στα πρόσφατα υψηλά των 4,20 
ευρώ το κιλό για τα φρέσκα ελαιόλαδα και 
τα 3,50 ευρώ για τα περσινά. Εκείνο που 
επιβραδύνει την αγορά είναι οι εξελίξεις 
στην Ισπανία, όπου η κατανάλωση εµφα-
νίζει κάποια σηµάδια κορεσµού, τα οποία 
επικαλείται η βιοµηχανία ελαιολάδου της 
χώρας. Στην πραγµατικότητα όµως, η κατα-
νάλωση στις ελαιοπαραγωγούς χώρες πα-

ραµένει ενισχυµένη κατά 4%, όσο τα συνο-
λικά αποθέµατα είναι µειωµένα 13%. Παρ’ 
όλα αυτά, η ισπανική βιοµηχανία φαίνε-
ται ότι αποζητά τρόπους να ανακόψει την 
ανοδική πορεία των τιµών, µε τη µέση τιµή 
στην Ιβηρική να παραµένει στο στενό εύρος 
των 3,20 και 3,30 ευρώ για τα αποθέµατα.  

Οι µεσοπρόθεσµες εκτιµήσεις της Κοµι-
σιόν µιλούν για ανακοπή της ζήτησης από 
τη λιανική, µε τον κραδασµό όµως να απορ-
ροφά η διεύρυνση στο κανάλι εξαγωγής, κα-
θώς ενισχύεται η ζήτηση από ΗΠΑ και Ασία. 

Σήµα ανόδου από λιανική στο ελαιόλαδο
 Σταθεροποίηση στα υψηλά 4,20 ευρώ για τα φρέσκα, 3,50 ευρώ τα περσινά
 Επιβραδύνουν την αγορά σηµάδια κορεσµού στην κατανάλωση της Ισπανίας

Α1 |  19

Σ
την αγορά µας η εξαγωγή έπιασε τα 
500 ευρώ o τόνος FOB για το σκληρό 
σιτάρι και σε αυτό βοήθησε η τελευ-
ταία αγορά της Τυνησίας µέσω δι-

αγωνισµού 100.000 τόνων στα 681 δολάρια 
ο τόνος σε λιµάνι της Τυνησίας µε τιµή 587 
ευρώ ο τόνος. Να σηµειωθεί πως οι ναύλοι 
ως γνωστό, είναι στα ύψη οπότε σχολιάζεται 
πως η καθαρή τιµή είναι δελεαστική αλλά ό-
χι και τόσο υποσχόµενη. Οι τιµές στη Φότζια 
ενισχύθηκαν για άλλα 20 ευρώ ο τόνος, µε τα 
ποιοτικά σιτάρια στα 535-540 ευρώ ο τόνος.

  Μια τέτοια χρονιά στην ελληνική αγο-
ρά βάµβακος περισσεύουν τα ρίσκα. Η µετα-
βλητότητα της αγοράς δηµιουργεί προβλή-
µατα στις δουλειές, δεδοµένου ότι αγοραστές 
και πωλητές µπλοκάρονται από τις απότοµες 
κινήσεις. Το καλό είναι πως υπάρχει ζήτη-
ση, αλλά µεγάλες δουλειές θα σηµειωθούν 
µόνο όταν πλέον θα γνωρίζουν το κοστολό-
γιο οι εκκοκκιστές και θα ξέρουν ποια είναι 
η ποιότητα στα µεταβροχικά βαµβάκια. Φαί-
νεται µια τάση προς ανοιχτά συµβόλαια βά-
σει χρηµατιστηρίου όµως το πριµ που ζητούν 
οι εκκοκκιστές δεν περπατάει. 

  Μειωµένη κατά 3%, στους 6,4 εκατ. τό-
νους υπολογίζεται η παραγωγή πορτοκαλιού 
της ΕΕ το 2021-2022, κυρίως λόγω µείωσης 
σε Ελλάδα και Ιταλία, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Κοµισιόν. Αναµένεται µικρή αύξηση των 
στρεµµάτων κατά 1% από πέρυσι και µείωση 
5% στις αποδόσεις λόγω των άσχηµων καιρι-
κών συνθηκών. Το 85% της ευρωπαϊκής πα-
ραγωγής θα πωληθεί νωπό (5,4 εκατ. τόνοι) 
και περίπου 1 εκατ. τόνοι προς χυµοποίηση.

Νέα άνοδος για το 
σκληρό, στα 540 
ευρώ στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

30/09 07/1016/09 23/09

410,48 410,80

414.54

418.90

409,83

14/10

Θεμελιώδη
Με τη συνολική παραγωγή 
της ΕΕ σχετικά αµετάβλητη, 
τα αποθέµατα αναµένονται 

µειωµένα κατά 20%

Πορτογαλία 
Υψηλότερη παραγωγή κατά 

τουλάχιστον 50% συγκριτικά µε 
πέρυσι αναµένει ο αρδευόµενος 

ελαιώνας της Πορτογαλίας 

Τυνησία 
Η αυξηµένη παραγωγή στην 

Τυνησία αναµένεται να 
ενισχύσει κατά 25% 

τις εισαγωγές στην ΕΕ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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93,94

476,50
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87,27

124,200
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209,5

93,50

515,60

1293,20

17,19

74,32

128,57

105,78

288

258

209,5

91,90

513,90

1284,20

17,32

76,55

128,57

106,03

295

275

250

103,70

511,50

1251,60

18,19

85,30

125,20

105,98

310

285

250

111,61

510,60

1246,60

18,75

82,12

130,05

105,18

320

293

250

107,30

512,40

1205,20

19,29

77,35

130,35

104,70

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

09/09 16/09

490 490 490 500 520
540

3,31
3,34

3,28

3,19 3,20 3,24

23/09 30/09 07/10 14/10

3,0

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Ελλάδα  4,20

Ισπανία  3,24
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Σε τεντωµένο σχοινί η αγορά βάµβακος 
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240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
107,30  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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180

170

160
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250 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,24     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

MAI IOYN

∆ιόρθωσε η αγορά βάµβακος, που 
διαµορφώνει στήριγµα στα 105 σεντς 
µε ορισµένους αναλυτές να βλέπουν 
νέα άνοδο.

Ενίσχυση των 20 ευρώ ο τόνος 
καταγράφει η λίστα της Φότζια µε 
τον Καναδά να παγώνει τις εξαγωγές 
στην Ευρώπη.

Νέα ενίσχυση στην τιµή 
παραγωγού κατέγραψε η λίστα 
τιµών στην Μπολόνια για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι. 

Αµετάβλητη κι αυτή 
την εβδοµάδα η τιµή για 
το κριθάρι βυνοποίησης, που 
δείχνει σηµάδια σταθεροποίησης.

Στα 3,24 ευρώ το κιλό υποχώρηαε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, ενόψει 
ανησυχιών για τη ζήτηση.

14
MAI

14
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IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΣΕΠ
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ΑΥΓ
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IOYN
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IOYΛ
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ΟΚΤ
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ΣΕΠ
14

ΑΥΓ
14

IOYN
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14

ΟΚΤ
14

ΣΕΠ
14

ΑΥΓ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στο χαµηλό όριο των 70 λεπτών το κι-
λό διαµορφώνεται η αγορά σύσπορου 
βάµβακος τα τελευταία 24ωρα, αντανα-
κλώντας ανησυχίες έπειτα από τις βρο-
χές των προηγούµενων ηµερών αλλά 
και της διόρθωσης στο χρηµατιστήριο 
της Νέας Υόρκης, όπου τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου 2021 διαπραγµατεύονται 
πλεόν περί τα 105 σεντς ανά λίµπρα.

Εν µέσω σφοδρού κύµατος βροχο-
πτώσεων την τελευταία εβδοµάδα, α-
πέχουν οι συλλεκτικές µηχανές από τα 
χωράφια της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσα-
λίας, Μακεδονίας και της Θράκης, µε 
τις τιµές που πληρώνουν τα περισσό-
τερα εκκοκκιστήρια στις περιοχές αυ-
τές για τις λιγοστές παραδόσεις να κυ-
µαίνονται µεταξύ των 70 και 71 λεπτών 
χωρίς πριµ ποιότητας και µεσιτικά, που 
µπορούν να συµπληρώσουν από 2 έως 
4 λεπτά την τιµή παραγωγού.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στον απόη-
χο της τεχνητής διόρθωσης στο Χρηµα-

τιστήριο της Νέας Υόρκης, τα εκκοκκι-
στήρια «παζαρεύουν» πλέον και το ζή-
τηµα της υγρασίας και ιδίως του χρώµα-
τος στην πρώτη ύλη, χρεώνοντας «φά-
ουλ» της τάξης του 1 λεπτού στην τιµή 
βάσης που διαµορφώνει η ελληνική α-
γορά. Να σηµειωθεί όµως ότι ήδη η δι-
εθνής τιµή έχει υπαγορεύσει µια διόρ-
θωση της τάξης των 2 λεπτών στην τι-
µή παραγωγού που έγραφε τα 72 λε-
πτά στο χωράφι την περασµένη εβδο-
µάδα. Εν τω µεταξύ, το δολάριο ενισχύ-
θηκε ανεπαίσθητα, µε την ισοτιµία να 
παραµένει στο εύρος των 1,15 ευρώ.  

Σε ό,τι αφορά τη συγκοµιδή, στους 
κάµπους Λαµίας και Βοιωτίας βρίσκε-
ται κοντά στο 70%, µε το αντίστοιχο 
ποσοστό στη Θεσσαλία να διαµορφώ-
νεται γύρω στο 50% µεσοσταθµικά, ε-
νώ στη Θράκη η συγκοµιδή βρίσκεται 
πιο πίσω, κοντά στο 25 µε 30%. Σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ, τα εκκοκκιστή-
ρια Αγγελούση στη Στερεά πλήρωναν 
τιµή βάσης 71 λεπτά την περασµένη ε-
βδοµάδα, ενώ Καραγιώργου και Μάρ-
κου βρίσκονται στα 70 λεπτά το κιλό.

Το κόστος ενέργειας περιορίζει 
την κατανάλωση

Στις 12 Οκτωβρίου το αµερικανικό υ-
πουργείο Γεωργίας δηµοσίευσε και τη 
µηνιαία έκθεση προσφοράς και ζήτη-
σης, στην οποία καταγράφει µικρή πο-
σοστιαία µείωση της τάξης των 0,9 πο-
σοστιαίων µονάδων στην κατανάλωση, 
συγκριτικά µε τις εκτιµήσεις Σεπτεµβρί-
ου. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως 
στην αφαίρεση 1 εκατ. δεµάτων από τις 
ανάγκες της Κίνας, λόγω περιορισµών 
στη βιοµηχανική ικανότητα της χώρας 
λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας. 
Συνεπώς η ετήσια αύξηση της παγκό-
σµιας κατανάλωσης ανέρχεται πλέον 
στο 2,9% από 3,8% που υπολόγιζε τον 
Σεπτέµβριο το USDA. 

Μεταβροχικά µε 70+3 λεπτά το βαµβάκι
 Οι βροχές και επηρέασαν τη συλλογή και η χρηµατιστηριακή διόρθωση έκοψε 2 λεπτά στο σύσπορο
Οποιοδήποτε sell off κρατά τον δείκτη πάνω από τα 100 σεντς, λόγω ζήτησης από τη φυσική αγορά

Τα απανωτά limit ups στο 
Χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης αποδεικνύουν µια 
µεγάλη εµπλοκή των funds 
στην εν λόγω αγορά, η οποία 
κινείται στο όριο της 
κερδοσκοπίας, µουδιάζοντας 
τη φυσική αγορά, σύµφωνα µε 
διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι 
εκτιµούν πως σε ένα εύρος 
τιµών 95 µε 100 σεντς, το 
προϊόν µπορεί να διατηρήσει 
τα µερίδιά του στη βιοµηχανία 
ίνας, ενώ οτιδήποτε πάνω από 
το όριο αυτό, αρχίζει να 
συρρικνώνει τη ζήτηση για 
βαµβάκι. Ωστόσο όλα δείχνουν 
πως η αγορά τους µήνες 
αυτούς έχει αναδειχθεί σε ένα 
πεδίο ανταγωνισµού µεταξύ 
κερδοσκοπικών funds που 
φορτώνουν τις φουσκωµένες 
τιµές στη βιοµηχανία και τις 
µεσιτικές εταιρείες, βάζοντας 
πλώρη πλέον για αντιστάσεις 
των 1,15 και 1,25 σεντς. Προς 
το παρόν πάντως οποιοδήποτε 
sell off µπορεί να διατηρήσει 
τον δείκτη πάνω από τα 100 
σεντς καθώς ενεργοποιείται η 
ζήτηση από τη φυσική αγορά.

ΤΑΥΡΟΣ ΣΕ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΟ 
ΤA FUNDS ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η πρόσφατη έκθεση παγκόσµιας προσφοράς/ζήτησης 
βάµβακος χαρακτηρίστηκε ως πτωτική προς τις τιµές 
και το χρηµατιστήριο κατέγραψε σηµαντικές απώλειες. 
Εν συντοµία η παγκόσµια παραγωγή αυξήθηκε, η 
κατανάλωση µειώθηκε και τα τελικά αποθέµατα της 
σεζόν ενισχύθηκαν. Η «υπερ-αγορασµένη» αγορά στο 
βαµβάκι φυσικά κατέγραψε σηµαντικές απώλειες σε 
λίγες συνεδριάσεις από τα υψηλά των 116 σεντς ανά 
λίµπρα έφτασε στα 103 σεντς, θυµίζοντας µας πόσο 
ραγδαίες µπορεί να είναι οι εξελίξεις σε αυτά τα 
νούµερα και όταν µεγάλο κοµµάτι της ανόδου 
οφείλεται σε τοποθετήσεις κερδοσκοπικών κεφαλαίων. 

ΝEA ΥOΡKH
Η υψηλή µεταβλητότητα της αγοράς έχει σοκάρει 
αγοραστές και πωλητές και σηµειώνονται πολύ λίγες 
δουλειές για µικρές ποσότητες. Οι εκκοκιστές 
περιµένουν να δουν πως θα είναι η παραγωγή τους 
µετά τις βροχές και κατόπιν να δεσµεύσουν νέες 
ποσότητες. Ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά 
οι τιµές που µπορεί να πληρωθούν είναι χαµηλότερες 
της προηγούµενης εβδοµάδας καθώς το χρηµατιστήριο 
έκανε ένα δυνατό γύρισµα. Ο στόχος των 
περισσότερων εκκοκκιστών είναι να κλείσουν ένα καλό 
πριµ επί του χρηµατιστηρίου σήµερα και να προβούν 
σε κλεισίµατα εφόσον γνωρίζουν το κοστολόγιο τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα εκκοκκιστήρια «παζαρεύουν» 
πλέον και το ζήτηµα της υγρασίας.

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
Στη Λαµία και τη Βοιωτία 

η συγκοµιδή είναι στο 70%, 

στη Θεσσαλία στο 50% 

και στη Θράκη στο 30%

Συνεδρίαση 13/10/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 103,86 -2,52

Μάρτιος ‘22 101,84 -2,26
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Συνεχίζεται η άνοδος στην τι-
µή του καλαµποκιού στις κυρι-
ότερες ευρωπαϊκές αγορές, χω-
ρίς ωστόσο να έχει µεταφερθεί 
η τάση στην εγχώρια αγορά, ό-
που οι τιµές παραγωγού διατη-
ρούνται σε ένα εύρος από 260 
ευρώ ο τόνος στη Στερεά, στα 
270 ευρώ ο τόνος σε ορισµένες 
περιπτώσεις παραγωγών στη 
Θεσσαλία και υποχωρούν στις 

βορειότερες περιοχές της χώ-
ρας γύρω στα 250 ευρώ. 

Στην αγορά της Ιταλίας, η τι-
µή διαµορφώνεται στα 293 ευ-
ρώ ο τόνος στη Μπολόνια, ενώ 
στο Μιλάνο στα 266 ευρώ, µε 
την τάση να παραµένει ανοδι-
κή, όσο καταγράφει κέρδη και 
η γαλλική αγορά στα 244 ευ-
ρώ ο τόνος. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι στην αµερικανική αγο-

ρά, έπειτα από µια πτωτική α-
ντίδραση στον απόηχο των ε-
κτιµήσεων του USDA για αύξη-
ση της παραγωγής φέτος πάνω 
από τις προσδοκίες της αγοράς, 
η τιµή του καλαµποκιού στην α-
γορά του Σικάγο, ξεκίνησε να α-
νακάµπτει στα 5,16 δολάρια το 
µπούσελ, αναµένοντας αύξη-
ση παραγγελιών για αµερικά-
νικο καλαµπόκι από την Κίνα. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύσκολα αναστρέψιµη φαίνεται 
πως είναι η πορεία ανόδου που 
ακολουθεί η τιµή του σκληρού σί-
του στις ευρωπαϊκές αγορές, µε 
την Ελλάδα να επιστρέφει ξανά 
στα επίπεδα των 500 ευρώ ο τό-
νος στην τιµή εξαγωγής, τη Φό-
τζια να σηµειώνει νέα άνοδο 20 
ευρώ ο τόνος µέσα σε µια εβδοµά-
δα και τις τιµές του εισαγόµενου 
στην ιταλική αγορά να προσεγγί-
ζουν πλέον τα 600 ευρώ ο τόνος. 

Βέβαια, η κινητικότητα στην 
αγορά το τελευταίο διάστηµα εί-
ναι περιορισµένη, αφού όσοι πα-
ραγωγοί κρατούν ακόµα στην α-
ποθήκη ποσότητες, καθώς και οι 
έµποροι που έχουν συγκεντρώ-
σει το µεγαλύτερο όγκο της πα-
ραγωγής, απέχουν από τις πωλή-
σεις, αναµένοντας µια νέα κορύ-
φωση των τιµών. 

Από την άλλη οι µύλοι, απέ-
χουν κι αυτοί από τις αγορές το-
ποθετώντας την επιστροφή τους 
στην περίοδο ∆εκεµβρίου-Ιανου-
αρίου, χωρίς ωστόσο να αναµέ-
νουν κάποια διόρθωση στην αγο-
ρά. ∆εδοµένη συνεπώς θεωρεί-
ται µια περαιτέρω ενίσχυση της 
τιµής, όσο οι ανάγκες της µετα-
ποίησης παραµένουν ακάλυπτες 
από τις διαθέσιµες ποσότητες και 
τα αποθέµατα στις αποθήκες των 
µύλων και του εµπορίου είναι 
περιορισµένα. Να σηµειωθεί ότι 
οι ανάγκες της αγοράς είναι α-
νελαστικές στην περίπτωση της 
συγκεκριµένης αγοράς. ∆ύσκο-
λα δηλαδή και σε πολύ περιορι-

σµένο βαθµό µπορεί η βιοµηχα-
νία να αντικαταστήσει το σκλη-
ρό µε κάποιο άλλο δηµητριακό. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, η τιµή 
παραγωγού έχει κατακτήσει ε-
δώ και µερικές ηµέρες ξανά τα 
50 ευρώ το κιλό, όσο εξακολου-
θούν οι εισαγωγές από τον Κα-
ναδά στην αγορά της Ευρώπης 
να είναι παγωµένες, τόσο εξαι-
τίας της µεγάλης ζήτησης από 
τις ΗΠΑ όσο και λόγω του απα-
γορευτικού κόστους στα ναύλα.

Το ερώτηµα που τίθεται τώρα, 
έχει να κάνει µε ένα ενδεχόµενο 
ζήτηµα της αγοράς σε περίπτωση 

που οι επερχόµενες φθινοπωρι-
νές σπορές επικυρώσουν το γε-
νικό αίσθηµα ότι φέτος θα είναι 
σηµαντικά αυξηµένες. 

Την άνοιξη επαναξιολόγηση 
των ισορροπιών στην αγορά

Όπως εξηγούν άνθρωποι της 
αγοράς στην Agrenda, σε µια τέ-
τοια εξέλιξη η αγορά δεν αναµέ-
νεται ότι θα αντιδράσει µε κά-
ποια αξιόλογη διόρθωση µέσα 
στο χειµώνα, αφού έτσι και αλ-
λιώς το ράλι στις τιµές εκφράζει 
πιο πολύ την κατάσταση στην α-
γορά της Βόρειας Αµερικής. Συ-
νεπώς, προς την άνοιξη αναµέ-
νεται κάποια επαναξιολόγηση 
των ισορροπιών στην αγορά, ό-
ταν θα έχει ολοκληρωθεί η σπο-
ρά στον Καναδά.  

Με την ευρωπαϊκή αγορά σκλη-
ρού σίτου να έχει σηµειώσει αύ-
ξηση της τάξης του 80% από τις τι-
µές εκκίνησης που ακούστηκαν 

στα αλώνια και πάνω από 135% 
από τη µέση τιµή πενταετίας, αρ-
κετοί σκέφτονται σήµερα σε Ελ-
λάδα και Ιταλία αν αξίζει να σπεί-
ρουν ξανά φέτος σκληρό. Ο Φί-
λιπο Μπερτούζι, επικεφαλής α-
ναλυτής στην Areté, εταιρεία α-
ναλύσεων των τάσεων της αγο-
ράς σε βασικές καλλιέργειες, α-
παντά σε σχετικό ερώτηµα ιταλι-
κού Μέσου πως ναι. 

«Μέσα στο 2021 υπήρξε µια ρα-
γδαία µείωση της παραγωγής µε 
τον Καναδά που καταναλώνει 0,8 
εκατ. τόνους να συγκοµίζει τελι-
κά 3,5 από 6,5 εκατ. τόνους πέ-
ρυσι και τις ΗΠΑ να παράγουν 
0,9 από 1,8 εκατ. τόνους πέρυσι. 

Σε αυτά τα θεµελιώδη πρέπει 
να συµπληρώσουµε ότι τα απο-
θέµατα θα είναι σε ιστορικά χα-
µηλά στο τέλος της τρέχουσας πε-
ριόδου και ότι η ζήτηση είναι α-
νελαστική σε σχέση µε την προ-
σφορά. Υπό αυτό το πρίσµα εκτι-
µούµε πως η σηµερινή κατάστα-
ση στην αγορά θα διατηρηθεί του-
λάχιστον µέχρι το πρώτο εξάµηνο 
του 2022» αναφέρει ο αναλυτής. 

Υψηλά µέχρι την άνοιξη βλέπουν οι αναλυτές
Ξανά 500 ευρώ η εξαγωγή σκληρού
Στα 600 ευρώ ο τόνος διαπραγµατεύεται η τιµή του εισαγόµενου στην Ιταλία

Ανοδικά το καλαµπόκι στην Ευρώπη,
σταθερά στα 270 ευρώ η εγχώρια αγορά

ΑΥΞΗΣΗ
Η ευρωπαϊκή αγορά σκληρού 

σίτου έχει σηµειώσει αύξηση 

80% από τις τιµές εκκίνησης 

που ακούστηκαν στα αλώνια 

και πάνω από 135% από τη 

µέση τιµή πενταετίας

ΚΑΙ ΤΟ 2022
Η σηµερινή κατάσταση στην 

αγορά θα διατηρηθεί τουλάχι-

στον µέχρι το πρώτο εξάµηνο 

του 2022 εκτιµούν οι αναλυτές 

Σ
την αγορά µας η εξαγωγή 
σκληρού σίτου ξανάπιασε 
τα 500 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας, λαµβάνοντας 

δυναµική από την άνοδο στους ευ-
ρωπαικούς δείκτες και την πρόσφατη 
αγορά της Τυνησίας 100.000 τόνων 
στα 681 δολάρια ο τόνος (587 ευρώ 
ο τόνος) παραδοτέα σε λιµάνι τους. 
∆εν ξέρουµε αν θα καλυφθεί για µια 
µικρή ποσότητα µε σιτάρια ελληνι-
κά, εντούτοις η τιµή δηµιουργεί ένα 
ευνοϊκό κλίµα. Υπόψιν βέβαια πως 
οι ναύλοι από την εποχή του κορω-
νοϊού έχουν εκτοξευθεί. Στην εσω-
τερική αγορά τα αποθέµατα φυσικά 
λιγοστεύουν, καθώς οι τοπικοί µύλοι 
καλύπτουν όποτε τους δίνεται η δυ-
νατότητα τις µελλοντικές τους ανά-

γκες. Παράλ-
ληλα η προ-
σφορά είναι 
αισθητά µει-
ωµένη.

Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τιµές στη Φότζια ενισχύ-
θηκαν για άλλα 20 ευρώ ο τόνος για 
κάθε ποιότητα. Συγκεκριµένα για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 
kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% 
η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 535-540 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 525-530 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές επί-
σης ενισχύθηκαν κατά 30 ευρώ σε 
µια εβδοµάδα πιάνοντας τα 460 ευ-
ρώ ο τόνος. Η προσφορά εξακολου-
θεί να είναι µειωµένη, λόγω της χα-
µηλής παραγωγής στον Καναδά και 
των χαµηλών αποθεµάτων στις ΗΠΑ, 
ενώ παράλληλα η ζήτηση από την Ι-
ταλία παραµένει δυνατή. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τέ-
λος, είχαµε πτώση στα µαλακά σιτά-
ρια, κατόπιν της ανακοίνωσης της έκ-
θεσης παγκόσµιας προσφοράς και 
ζήτησης δηµητριακών. Τα αποθέ-
µατα καλαµποκιού και σόγιας ήταν 
περισσότερα των εκτιµήσεων, ενώ 
στα µαλακά σιτάρια ήταν θετικότε-
ρες οι ειδήσεις, αλλά πιέστηκαν λό-
γω των γενικευµένων ρευστοποιή-
σεων. Στη Γαλλία οι τιµές επίσης α-
κολούθησαν την πτώση του Σικάγο 
φτάνοντας τα 265 ευρώ ο τόνος, δη-
λαδή 3 ευρώ χαµηλότερα από την 
προηγούµενη εβδοµάδα. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΙΜΩΝ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 

+80% +135% 540
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΙΟΥΛIOΣ �
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
5ΕΤΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΛΛΑ∆Α

ΦΟΤΖΙΑ

500
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ
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Υπό το φίλτρο των πληθωριστικών ανατιµήσεων παραθέτει τις εµπορικές προοπτικές σηµαντικών κλάδων της αγροτικής παραγωγής η Κοµισιόν 
ως το τέλος του έτους, καταγράφοντας κέρδη στους δείκτες των σιτηρών παρά τα υψηλά στις τιµές των εισροών, πιέσεις στην κτηνοτροφία λόγω 
αυξηµένου κόστους ζωοτροφών και περαιτέρω µειωµένα αποθέµατα ελαιολάδου µε τη ζήτηση από τρίτες χώρες να ανακάµπτει.

Οι εξαγωγές τυριών της ΕΕ θα µπορούσαν να αυξηθούν κα-
τά 4% τους προσεχείς µήνες, µε την τάση των εξαγωγών να 
κινείται σε θετικό πλαίσιο, ειδικά για τις αποστολές στις Η-
ΠΑ και την Κίνα, όπου το κανάλι της εστίασης ανακάµπτει 
µε γρήγορους ρυθµούς. Αντίθετα, η εσωτερική κατανάλωση 
ενδέχεται να κόψει ρυθµούς και να περιοριστεί στο +0,5%, 
καθώς οι λιανικές πωλήσεις ενδέχεται να µειωθούν. Αυτό 
θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής τυριού περίπου 1%, 
και εποµένως επιβράδυνση στις τρέχουσες τάσεις.

Το 2022, αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω η ενδο-
κοινοτική κατανάλωση, όµως οι εξαγωγές θα µπορούσαν να 

αυξηθούν περαιτέρω (+3%). Από την άλλη παρατηρείται µε-
γάλη έλλειψη στην αγορά πρόβειου κρέατος, παρά την αύ-
ξηση της παραγωγής κατά 2,2% το πρώτο εξάµηνο του έτους.

Οι κύριες αυξήσεις σ’ αυτή την κατηγορία προέρχονται α-
πό την Ελλάδα (+9,9%, παρά τη µείωση του ζωικού κεφαλαί-
ου προβάτων), την Ισπανία (+4,7%), τη Γαλλία (+4,3%) και τη 
Ρουµανία (+3%). Το µέγεθος των κοπαδιών της ΕΕ παρέµει-
νε σχετικά σταθερό τα τελευταία πέντε χρόνια, περιορίζοντας 
κάθε αύξηση των σφαγών το 2021. Συνεπώς, η παραγωγή 
της ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί σε µέτρια επίπεδα κατά 1,3%.

Η µείωση των εισαγωγών που δεν αντισταθµίζεται από την 
εγχώρια παραγωγή επιτρέπει, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, 
νέα υψηλά για τις τιµές του αρνιού που είναι ήδη σηµαντι-
κά υψηλότερες το 2021. Η επαναλειτουργία της υπηρεσίας 
τροφίµων το β’ εξάµηνο του 2021 µπορεί να φέρει ακόµα 
µεγαλύτερη ζήτηση για πρόβειο κρέας στην ΕΕ. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ πληθωριστικές πιέσεις 
µετρά η γενική γραµµατεία Γεωργί-
ας της Κοµισιόν (DG AGRI) σε ενέρ-
γεια, πρώτες ύλες, λιπάσµατα και κυ-
ρίως στις µεταφορές που σηµείωσαν 
απότοµη αύξηση τιµών το α’ εξάµηνο 
του 2021. Oι εξελίξεις της αγοράς σε 
αυτούς τους τοµείς θα πρέπει να πα-
ρακολουθούνται στενά, σηµειώνει η 

Κοµισιόν, παραθέτοντας επιπτώσεις 
στη βιοµηχανία λιπασµάτων της ΕΕ. 
Η Κοµισιόν καταγράφει στις τιµές 
της ενέργειας αύξηση +38% µεταξύ 
∆εκεµβρίου 2019 και Σεπτεµβρίου 
2021, στις τιµές λιπασµάτων αύξη-
ση +78%, µε τον παγκόσµιο δείκτη 
ναύλων εµπορευµατοκιβωτίων της 
Freightos στο πρωτοφανές +650%.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ κριθαριού της ΕΕ για 
την περίοδο 2021-2022 αναθεω-
ρήθηκε προς τα κάτω σε 52,4 εκατ. 
τόνους, δηλαδή -2,2 εκατ τόνους ή 
-4,0% συγκριτικά µε την περσινή χρο-
νιά, λόγω της µείωσης των εκτάσε-
ων στα περισσότερα κράτη µέλη. Η 
µείωση της παραγωγής ήταν ιδιαί-

τερα έντονη σε Ισπανία που αλώνι-
σε -2,0 εκατ. τόνους, υποχωρώντας 
κατά 18,2% συγκριτικά µε την περ-
σινή παραγωγή της και η Πολωνία 
(-0,8 εκατ. τόνοι, -19,6%) αλλά αντι-
σταθµίστηκε εν µέρει από µια αύξη-
ση παραγωγή σε Γαλλία και Ρουµα-
νία (+1,3 εκατ. τόνους αντίστοιχα).

ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ καλλιέργειες, η 
συνολική παραγωγή στην ΕΕ ανα-
µένεται να φτάσει τα 4,8 εκατ. τό-
νους το 2021-2022, που συνεπά-
γεται αύξηση του διαθέσιµου τονάζ 
11,3% ετησίως κυρίως λόγω αύξη-
σης των καλλιεργούµενων εκτάσε-

ων (+13,4%). Η παραγωγή όλων των 
πρωτεϊνικών καλλιεργειών θα αυξη-
θεί µε εξαίρεση τα κουκιά (-9% σε ε-
τήσια βάση) και . Η παραγωγή αρα-
κά της ΕΕ θα µπορούσε να αυξηθεί 
σε 2,26 εκατ. τόνους (+10,9% σε ετή-
σια βάση), λόγω αύξησης εκτάσεων.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ παραγωγή σιτηρών 
της ΕΕ για το 2021-2022 αναµένε-
ται να ανέλθει σε 292,2 εκατ. τό-
νους, αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση 
(+4,9%/5ετής µέσος όρος). Ωστόσο 
οι καιρικές συνθήκες στις περιοχές 
της νότιας και νοτιοανατολικής ΕΕ 
επηρέασαν αρνητικά τις δυνατότη-
τες απόδοσης των καλλιεργειών, 

δηµιουργώντας ένα έλλειµα στην 
ευρωπαϊκή αγορά ειδικά για σκλη-
ρό σιτάρι. Η παραγωγή µαλακού 
σίτου της ΕΕ 2021-2022 εκτιµάται 
σε 131 εκατ. τόνους (+7,9%/5ετής 
µέσος όρος). Οι εκτάσεις αυξήθη-
καν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, ε-
νώ οι αποδόσεις ήταν 7,0% υψη-
λότερες από ό, τι το 2020-2021.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ των εξαγωγών ελαιο-
λάδου της ΕΕ αναµένει για τη νέα ε-
µπορική περίοδο, µε τις εκτιµήσεις 
να µιλούν για 860.000 τόνους. Αυ-
τό προϋποθέτει αύξηση των εξαγω-
γών προς τις ΗΠΑ µε βελτίωση της 
διµερούς εµπορικής σχέσης που ε-
πιτρέπει στις εξαγωγές της ΕΕ να α-

νακτήσουν χαµένα µερίδια αγοράς. 
Αυτό θα συνδυαστεί µε την επανα-
λειτουργία της εστίασης σε άλλες κύ-
ριες εξαγωγικές αγορές της ΕΕ και 
προσπάθειες για απόκτηση νέων 
αγορών στην Ασία. Από την άλλη, 
οι εισαγωγές της ΕΕ θα µπορούσαν 
να αυξηθούν σε 200.000 τόνους.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ µήλων στην ΕΕ αναµέ-
νεται να αυξηθεί κατά 10% σε 12,5 
εκατ. τόνους το 2021-2022 (+8% σε 
σύγκριση µε τον µέσο όρο των 5 ε-
τών) λόγω αύξησης της Πολωνίας 
(+27% σε ετήσια βάση). Η µεγάλη 
προσφορά µήλων της Πολωνίας και 

οι χαµηλές τιµές αυξάνουν το µερί-
διο της παραγωγής για βιοµηχανική 
χρήση που αναµένεται ότι θα κατα-
γράψει +34% το 2021-2022. Συνο-
λικά 7,8 εκατ. τόνοι αναµένεται να 
πωληθούν για άµεση κατανάλωση 
και 4,1 εκατ. τόνοι για µεταποίηση.

Νέα ώθηση 4% στις εξαγωγές τυριού 
και κενό αγοράς στο αιγοπρόβειο
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Oκτωβρίου 2021

Υψηλά ζωοτροφές, εισροές, νέα άνοδος στα προϊόντα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ | �4%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΨΥΧΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2021/22

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ 12ΜΗΝΟΥ

52,4
ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

2021/22

+25%
ΑΥΞΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

+10%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑΥΛΑΕΦΟ∆ΙΑ

+36% +78%

+650%
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς 
συνεργάζεται με την Accenture 

και τη Microsoft για την 
επιτάχυνση του ψηφιακού της 
μετασχηματισμού, εφαρμόζοντας μια 
cloud-first προσέγγιση. Κοινή 
φιλοδοξία η ενίσχυση της θέσης της 
Τράπεζας ως χρηματοοικονομικού 
οργανισμού νέας γενιάς. 

COCA COLA 3Ε: Η Coca-Cola Τρία 
Έψιλον αναλαμβάνει ως Ανάδοχος 
Αποκατάστασης και Αναδάσωσης  
την αποκατάσταση των περιοχών  
της Βόρειας Αττικής, και ειδικότερα 
της Βαρυμπόμπης, με δωρεά ύψους  
1 εκατομμυρίου ευρώ.

ΒΕΡΓΙΝΑ: Αύξηση πωλήσεων και 
επιστροφή στην κερδοφορία 
προβλέπει για το 2021 η Ζυθοποιία 
Μακεδονίας-Θράκης (Βεργίνα).
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις 
διαμορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. ευρώ 
έναντι 22,8 εκατ. ευρώ κατά την 
προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα 
των lockdown στην εστίαση.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Σύνταξη-
Γέφυρα χορηγεί η Παγκρήτια Τράπεζα 
προς τους συνταξιοδοτούμενους 
καλύπτοντας το μεσοδιάστημα 
αναμονής από την υποβολή της 
αίτησης προς τον φορέα τους μέχρι 
την επίσημη απονομή της σύνταξης. Τo 
ανώτερο όριο του αιτούμενου δανείου 
φθάνεις τις 20.000 ευρώ με το χρόνο 
αποπληρωμής στους 24 μήνες.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Στην 
έκτακτη γενική συνέλευση των 
μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου 
αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιακού 
δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες 
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρε-
λαίου θα παραμείνουν σε υψηλότερα 
επίπεδα τα επόμενα πολλά χρόνια κα-
θώς η ζήτηση ανακάμπτει ενώ η προ-
σφορά παραμένει μικρή, εξέφρασε ο 
αναλυτής της Goldman Sachs, Ντάμι-
εν Κουρβάλιν.

«Αυτό δεν είναι παροδικό χειμερι-
νό σοκ όπως θα μπορούσε να ισχύει 
για το φυσικό αέριο. Αυτή είναι -στην 
πραγματικότητα- η αρχή μιας υψηλό-
τερης ανατίμησης για το πετρέλαιο» 
δήλωσε στο CNBC. Σύμφωνα με το βα-
σικό σενάριο της Goldman Sachs, το 
Brent θα φτάσει στα 90 ευρώ ανά βα-
ρέλι έως το τέλος του 2021.

Στο μεταξύ, η παγκόσμια έκρηξη τι-
μών των κατοικιών εντείνει τους κιν-
δύνους δημιουργίας φούσκας, σύμ-
φωνα με τον δείκτη UBS Global Real 

Estate Bubble Index. Η ετήσια μελέ-
τη UBS επισημαίνει ότι, κατά τη διάρ-
κεια του περασμένου έτους, ο κίνδυ-
νος φούσκας αυξήθηκε κατά μέσο ό-
ρο, όπως αυξήθηκε και ο ενδεχόμε-
νος βαθμός σοβαρότητας τυχόν δι-
όρθωσης των τιμών σε πολλές από 
τις πόλεις που παρακολουθεί ο δεί-
κτης. Η Φρανκφούρτη, το Τορόντο και 
το Χονγκ Κονγκ βρίσκονται στην κο-
ρυφή του φετινού δείκτη, ο κίνδυνος 
είναι επίσης υψηλός για το Μόναχο 
και τη Ζυρίχη, ενώ το Βανκούβερ και 
η Στοκχόλμη έχουν αμφότερες επα-
νέλθει στη ζώνη κινδύνου φούσκας. 
Το Άμστερνταμ και το Παρίσι ολοκλη-
ρώνουν τη λίστα των πόλεων που δια-
τρέχουν κίνδυνο, ενώ όλες οι πόλεις 
των ΗΠΑ που αξιολογήθηκαν βρίσκο-
νται σε υπερτιμημένη ζώνη.

The Coolives
Στο Αnuga Taste Innovation Show οι 
ελιές με την ονομασία «The Coolives» 
από την Ισπανία αναδείχθηκαν στο 
top 10 των προϊόντων που ξεχώρισε 
η κριτική επιτροπή. Πρόκειται για 
αρωματισμένες ελιές σε 8 
διαφορετικές γεύσεις: κεράσι, ανανάς, 
καρύδα, σκόρδο και πάπρικα, μαύρη 
τρούφα και κάρυ. Στις συσκευασίες 
και μαύρες και πράσινες ελιές.

Yiayia
Και στον χώρο των τροφίμων κινείται 
πλέον το δημιουργικό γραφιστικό 
γραφείο Βeetroot από τη Θεσσαλονίκη, 
οι οποίοι δημιούργησαν το brand 
«Yiayia and Friends», παρουσιάζοντας 
μία σειρά από τρόφιμα όπως κριτσίνια, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ξίδι. 
Τα προϊόντα περιλαμβάνουν παξιμάδια 
που παρασκευάζονται σε παραδοσιακό 
φούρνο της Αργυρούπολης Ρεθύμνου.

Δεν είναι παροδική 
η άνοδος στο Brent

 Υψηλές ανατιμήσεις βλέπει η Goldman Sachs 
 Καμπανάκι UBS για πιθανή φούσκα ακινήτων
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 1,5300 +4,44%
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. 4,6800 +3,54% 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2940 +3,52%
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε  1,5400 4,05%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.  6,7500 +3,05%
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔ/ΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 4,5000 +2,97%
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,1840 -20,00%
MODA BANGO Α.Ε.  0,5500 -8,33%
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,5000 -6,72%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 2,0100 -4,96%
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,6600 -4,35%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.855,49 +1,39%
 NASDAQ Comp 14.774,54 +1,38%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.146,83 + 1,56%
Λονδίνο FTSE 100 7.206,28  +0,90%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.441,93 +1,26%
Παρίσι CAC-40 6.683,20 +1,30%
Ζυρίχη SMI 11.884,35 +0,59%
Τόκιο NIKKEI-225 28.550,93 +1,46%
 
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

Συσσώρευση που αποθαρρύνει 
μακροπρόθεσμους στο ΧΑ 
Λείπουν οι μεγάλες κινήσεις από το Χ.Α, με 
τους μακροπρόθεσμους επενδυτές να 
αποφεύγουν κάποιο άνοιγμα, όσο η αγορά 
κλείνει σχεδόν ένα επτάμηνο συσσώρευσης. 
Την κατάσταση περιπλέκει και η αντίφαση του 
αρνητικού διεθνούς κλίματος και ενός θετικού 
εγχώριου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 
το οποίο επικαλούνται παράγοντες της αγοράς. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, οι πιο 
μακροπρόθεσμες κινήσεις στο ΧΑ είναι 
δύσκολο να εκδηλωθούν και να ευδοκιμήσουν.
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Προσοχή στην τεκμηρίωση των δαπανών 
για τον φορολογικό έλεγχο των αγροτών

Σ
τις 24.12.20 δηµοσιεύθηκε η απόφαση Α.1488, 
σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε ότι:

«1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι 
τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και µερικοί 

φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης (Γ.∆.Φ.∆.).

2. Από το σύνολο των υποθέσε-
ων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον 
το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, 
χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υ-
ποχρεώσεις της τελευταίας πενταετί-
ας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ε-
λέγχων του προηγούµενου εδαφίου, 
θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους 
της τελευταίας τριετίας για τις οποί-
ες έχει λήξει η προθεσµία υποβολής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

3. Πέραν του αριθµού των φορο-
λογικών ελέγχων, το έτος 2021 θα δι-
ενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτι-
κές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη 
διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης 
των µη ετήσιων υποχρεώσεων των 
φορολογιών κεφαλαίου….».

4. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 
που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, 
επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυ-
σης κινδύνου χρησιµοποιώντας δεδο-
µένα από εσωτερικές και εξωτερικές 

πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά 
στην ΑΑ∆Ε. Οι αξιολογηµένες-προτεραιοποιηµένες προς 
έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρε-
σία σε φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µε βάση την τελική 
µοριοδότησή τους, βάσει αυτοµατοποιηµένου µοντέλου 
αντικειµενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτηµα 
Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρµογής κριτηρίων ανάλυ-
σης κινδύνων, τα οποία δεν δηµοσιοποιούνται. Έλεγχοι 
που διενεργήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, 

µειώνουν τον αριθµό των υπολοίπων 
υποθέσεων που πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν µέχρι την 31/12/2021. Α-
πό το σύνολο των υποθέσεων εκά-

στης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραι-
ότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότε-
ρη µοριοδότηση και εκπληρώνουν τους επιµέρους τιθέ-
µενους στόχους, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινό-
µησης µέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκά-
στης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου έτους 2021, ως προς τον αριθµό των υποθέσε-
ων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2021.

Έλεγχοι που εντάσσονται στο προβλεπόµενο στις 
διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του 
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.∆.) ποσοστό 75%, του 70% του δεύ-
τερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του ως άνω άρ-
θρου, δύνανται να επεκτείνονται στα δύο προηγούµε-
να της τελευταίας τριετίας φορολογικά έτη ή χρήσεις, 
βάσει των ειδικότερα οριζοµένων στο Παράρτηµα ΙΙ 
(Γ.3) της παρούσας, συνεκτιµώντας εν συνεχεία και τα 
οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 της παρούσας.

Σε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησι-

ακού Σχεδίου έτους 2021, διενεργούνται έλεγχοι υπο-
θέσεων επιπλέον των στόχων σύµφωνα µε τη φθίνου-
σα σειρά ταξινόµησης.

Το αρχείο των αξιολογηµένων προτεραιοποιηµένων 
υποθέσεων 2021 αναρτάται στην εφαρµογή «Discoverer 
Viewer» του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστή-
µατος (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσί-
ων Εσόδων, ανά ελεγκτική υπηρεσία...».

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ είναι µία συνήθης διαδικασία προσδιο-
ρισµού των ελέγχων κάθε χρόνο και αφορά όλους όσοι 
έχουν βιβλία (είτε αγρότες, είτε κοινές επιχειρήσεις). 

Υπάρχουν όµως και επιπλέον κριτήρια, τα οποία ε-
νεργοποιούνται κάθε φορά. Ποια είναι αυτά; Βλέπου-
µε µερικά από αυτά στην §6:
Γ) Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.
∆) Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγµατος, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα σε διατάξεις και 
αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν 
επιστροφής ΦΠΑ,... χωρίς έλεγχο.

Ενώ τέλος, πέραν όλων των ανωτέρω, οι προϊστά-
µενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, εφόσον διαπιστώ-
σουν από πληροφορίες ή στοιχεία που έχουν ή θα τε-
θούν στη διάθεση τους ότι συντρέχει βάσιµος λόγος, 
µπορούν να επιλέξουν κατά προτεραιότητα και να 
προχωρήσουν στη διαδικασία έναρξης ελέγχου της ε-
πιχείρησης αυτής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πολύ µεγάλη προσοχή σε κάθε σας κί-
νηση. Να λειτουργείτε και να κινείστε σκεπτόµενοι ότι 
ανά πάσα στιγµή µπορεί να προκύψει έλεγχος. Τι ση-
µαίνει αυτό; Την κάθε δαπάνη, το κάθε έξοδο, όσο µι-
κρό κι αν είναι, φροντίστε να είναι τεκµηριωµένο όσο 
καλύτερα γίνεται. ∆ιαφορετικά θα είναι δύσκολο να 
θυµάστε τι αφορά το κάθε ένα  από αυτά, όταν ενδεχο-
µένως εµφανιστεί ο έλεγχος 2, 3 ή 5 χρόνια αργότερα. 

Επιπλέον έλεγχοι
Φέτος 2.500 έλεγχοι για 
εκπλήρωση µη ετήσιων 

υποχρεώσεων των 
φορολογιών κεφαλαίου

Τελευταία τριετία
Το 75% των ελέγχων σε 
όσους έχει λήξει η προθε-
σµία υποβολής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος

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)

Θα αγοράσω ένα ψυγείο, µπορώ 
να το βάλω στα βιβλία;
Συνηθισµένη η ερώτηση, όχι ειδικά για τα 
ψυγεία, αλλά για οτιδήποτε αποφασίζει ένας 
αγρότης να αγοράσει. Ρωτώ εύλογα: για την 
αγορά ενός ρουλεµάν, λαδιών, λιπασµάτων, 
ελαστικών κλπ, δεν µε έχει ρωτήσει ποτέ κανείς 
αγρότης αν µπορεί να πάρει τιµολόγιο. Γιατί µε 
ρωτά για ένα ψυγείο, καναπέ, τηλεόραση κλπ.; 
∆ιότι ακόµη και ο ίδιος ξέρει ότι εδώ κάτι δεν 
κολλάει. Συνεπώς ενηµερώνω: µπορείτε να 
πάρετε τιµολόγιο για οτιδήποτε θέλετε, το σωστό 
όµως είναι να σκέφτεστε πώς η αγορά αυτή 
«κολλάει» στην αγροτική δραστηριότητα.

Μεταβιβάσεις δικαιωµάτων

Ο χρόνος µεταβίβασης συνήθως ξεκινά το 
Φεβρουάριο κάθε έτους και ολοκληρώνεται 

κατά τη διάρκεια. Συνεπώς ένας αγρότης 
κανονικού καθεστώτος το 2021, ο οποίος έχει 

αποφασίσει το 2022 να µεταβιβάσει τα 
δικαιώµατά του, µέχρι την ηµέρα της 

µεταβίβασης παραµένει στο κανονικό και µετά 
τη µεταβίβαση, µπορεί να προχωρήσει στη 

διακοπή των εργασιών, αλλά όχι νωρίτερα. 



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την είσοδό της στα κρέατα βιολο-
γικής εκτροφής ετοιµάζει αυτή την 
περίοδο η εταιρεία εκτροφής και ε-
πεξεργασίας κρέατος, Τεµέτερον. 
Πρόκειται για µία οικογενειακή ε-
πιχείρηση που διατηρεί ιδιόκτητη 
φάρµα µοσχαριών λιµουζίν και αι-
γοπροβάτων, ενώ κύρια δραστηρι-
ότητά της αποτελεί το νωπό κρέας. 
Έδρα της είναι η Νέα Σαµψούντα 
της Πρέβεζας. Όπως λέει η πρόε-
δρος της εταιρείας Όλγα Μαυροδο-
ντίδου, η Τεµέτερον διαθέτει εργο-
στάσιο επεξεργασίας και τυποποίη-
σης, ενώ διατηρεί και τρία ιδιόκτη-
τα σηµεία λιανικής πώλησης. Τόσο 
η ίδια όσο και ο σύζυγός της και ι-
δρυτής της εταιρείας Τάσος Κυρια-
κίδης, διατηρούν ισχυρούς δεσµούς 
µε την κτηνοτροφία. Οι γονείς της 
Όλγας Μαυροδοντίδου ήταν προ-
βατοτρόφοι, ενώ αντίστοιχα και ο 
Τάσος Κυριακίδης προέρχεται από 
χοιροτροφική οικογένεια. 

Η εταιρεία έχει αγελάδες ελευ-
θέρας βοσκής, τις οποίες προορί-
ζει για εκτροφή βιολογικών ζώων. 
Στη φάρµα της φιλοξενεί συνολι-
κά 300 µοσχάρια, 300 αιγοπρόβα-
τα και 30 αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής. Αυτή την περίοδο επενδύει 
κατά κύριο λόγο σε ζωικό κεφάλαιο, 
ενισχύοντας τα κοπάδια της µε νέο 

πληθυσµό. Επιπλέον, επεξεργάζε-
ται νωπό κοτόπουλο, που προµη-
θεύεται από την Πίνδο, τον Νιτσι-
άκο και τον συνεταιρισµό Άρτας. 

Η ιχνηλάτιση της προέλευσης 
των µοσχαριών σε συνεργασία 
µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Αυτή την περίοδο η Τεµέτερον βρί-
σκεται σε διαδικασία χαρτογράφη-
σης και ηλεκτρονικής παρακολού-
θησης που αφορά την καταγραφή 
της ταυτότητας και της προέλευσης 
των ζώων. Σ’ αυτό το πλαίσιο διε-
ρευνά πού γεννήθηκαν, τη διατρο-
φή τους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
τους και πιθανές αντιβιώσεις που 
έχουν λάβει. Στόχος είναι η βελτί-
ωση της ποιότητας του κρέατος και 
η ενίσχυση της ιχνηλασιµότητας. 

«Έχουµε δικά µας πρατήρια, ω-
στόσο δουλεύουµε και στην Ή-
πειρο µε εστιατόρια και ψητοπω-
λεία, τα οποία προµηθεύουµε µε 
γύρο, σουβλάκια κι άλλα είδη νω-
πού κρέατος. Έχουµε και µία γκά-
µα από λουκάνικα σε σηµαντική 
ποικιλία, όπως µοσχαρίσιο, ανά-
µεικτο και αρκετά ακόµη», λέει η 
κ. Μαυροδοντίδου. ∆ιατηρεί πα-
ρουσία και στη Θεσσαλονίκη, συ-
νεργαζόµενη µε µικρά παντοπω-
λεία και delicatessen καταστήµα-
τα. Μάλιστα στα µικρά σηµεία πώ-
λησης είναι που θέλει να διευρύνει 

την παρουσία της η εταιρεία, δεδο-
µένου ότι όπως λένε οι ιδιοκτήτες 
της πρόκειται για ένα κανάλι αγο-
ράς που πληρώνει εγκαίρως και µε 
συνέπεια εν αντιθέσει µε τα σού-
περ µάρκετ, τα οποία αφενός πιέ-
ζουν πολύ για µείωση τιµών, αφε-
τέρου καθυστερούν σηµαντικά τις 
πληρωµές ακόµα και για έξι µήνες. 

Στο κάδρο η ενίσχυση εξαγωγών
Η επιχείρηση της Πρέβεζας δι-

αβλέπει δίοδο ανάπτυξης µέσω 
των εξαγωγών. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση συµµετείχε στην έκθε-
ση Anuga στην Κολωνία της Γερ-
µανίας, προκειµένου να ενισχύσει 
τις διεθνείς πωλήσεις της. «Προς το 
παρόν διαθέτουµε ορισµένες πο-
σότητες στο Μόναχο αλλά και στο 
Χονγκ Κονγκ, προµηθεύοντας αυ-
τές τις χώρες κυρίως µε παρασκευ-

άσµατα κρέατος όπως γύρο, σου-
βλάκια ή λουκάνικα». 

Ο Τάσος Κυριακίδης στέκεται τέ-
λος στην εκτόξευση που παρουσιά-
ζουν οι τιµές των ζωοτροφών. «Οι 
καλλιεργητές των πρώτων υλών 
αναζητούν καλύτερες τιµές για τα 
προϊόντα τους, αλλά και οι κτηνο-
τρόφοι υποφέρουν και θέλουν βο-
ήθεια για να συνεχίσουν να υπάρ-
χουν. Χαρακτηριστικό της εικόνας 
που υφίσταται είναι ότι ενώ χρει-
αζόµουν 10.000 ευρώ το µήνα σε 
ζωοτροφές, πλέον είµαι υποχρεω-
µένος να δαπανώ 20.000 ευρώ µη-
νιαίως». Να σηµειωθεί τέλος ότι η 
Τεµέτερον διατηρεί και ιδιόκτητες 
εκτάσεις καλλιέργειας πρώτων υ-
λών για ζωοτροφές όπως καλαµπό-
κι, τριφύλλι και βρώµη, ενώ εισά-
γει τη σόγια που χρησιµοποιεί στις 
ζωοτροφές της. 

Εκτός από το νωπό κρέας η Τεµέτερον παράγει και αλλαντικά. Στη φάρµα της η εταιρεία φιλοξενεί συνολικά 300 µοσχάρια, 300 αιγοπρόβατα και 30 αγελάδες ελευθέρας βοσκής.

Η επιχείρηση της Πρέβεζας διαβλέπει δίοδο ανάπτυξης µέσω των 
εξαγωγών, γι’ αυτό και συµµετείχε στην έκθεση Anuga στην Κολωνία 
της Γερµανίας, προκειµένου να ενισχύσει τις διεθνείς πωλήσεις της. 

Η Τεμέτερον 
χαρτογραφεί 
τα λιμουζίν
Η εταιρεία εκτροφής και επεξεργασίας 
κρέατος μπαίνει στη βιολογική παραγωγή

Βιολογικά
Η εταιρεία έχει αγελάδες 

ελευθέρας βοσκής, τις 
οποίες προορίζει για 
εκτροφή βιολογικών 

ζώων
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ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ΦΑΡΜΑ

2020 ~2

300

~32021
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΟΣΧΑΡΙΑ

300
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ



Στρώνεται έδαφος για επενδύσεις 
σε στάβλους και ζωικό κεφάλαιο 
Νέες παραγωγικές κατευθύνσεις διερευνά ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, 
µε διαύλους τη σύγχρονη τεχνολογία, τις αποδοτικές φυλές και τα προγράµµατα 
εκτροφής. Η συγκυρία ενθαρρύνει επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισµό σταβλικών 
µονάδων και δηµιουργία σιτηρέσιων που δίνουν την απαραίτητη ώθηση σε αποδόσεις 
και ποιότητα. Τα διεθνή πρότυπα ευζωίας υπαγορεύουν επίσης τα επόµενα βήµατα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
AIΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
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ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ
ΚΑΙ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΩΝ ΖΩΩΝ

85% 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

80% }



ΟΡΕΙΝΑ ΤΥΡΙΑ & ΚΡΕΑΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ   
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Δ ύο νέοι δρόμοι ανοίγονται για την εγ-
χώρια προβατοτροφία, που προσφέρουν 
καινούρια ερεθίσματα μαζί με εμπορικές 
κατευθύνσεις για τους Έλληνες κτηνοτρό-
φους αφού άπτονται τόσο του κλάδου πα-
ραγωγής κρέατος όσο και της παραγωγής 
γάλακτος. 
Η πρώτη καινούρια δίοδος έχει να κάνει 
με τη ζήτηση που αναπτύσσεται στην αγο-
ρά κρέατος, όπου η υψηλή εστίαση αναζητά 
πρώτη ύλη από γηγενείς φυλές προβάτων, 
σπάζοντας κάπως τα καταναλωτικά στεγα-
νά που περιορίζονται στο αρνί. Καλαρύτικα 
και πρόβατα Πελαγονίας τραβάνε το τελευ-
ταίο διάστημα την προσοχή εκείνων που δι-
αμορφώνουν τις γαστρονομικές τάσεις και 
έρχονται να φουσκώσουν τη ζήτηση σε έ-
ναν κλάδο που κινείται στο όριο της ελλειμ-
ματικότητας. Το παραπάνω έχει ενδιαφέρον, 
αφού η προβατοτροφία για την παραγωγή 
προϊόντων κρέατος από μεγαλύτερης ηλικί-
ας ζώων και όχι αρνιά, είναι ένας από τους 
κλάδους που διαθέτει όλες τις  προϋποθέ-
σεις να γίνει εξαγωγικός  και μάλιστα με με-
γάλες προσδοκίες, μετριάζοντας κάπως το 
αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στον εν λόγω 
κλάδο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΟΚ, η 
ελληνική προβατοτροφία παράγει σήμερα 
κρέας μόνον έξι μήνες το χρόνο, όσο ταυ-
τόχρονα οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου ε-

ξαιτίας ζωονόσων φτάνουν το 25% και οι 
σχετικές ενισχύσεις κατευθύνονται σχε-
δόν μόνο στη διατήρηση  του ζωικού κε-
φαλαίου. Η προοπτική λοιπόν εμπορικής 
αξιοποίησης μεγαλύτερων ζώων από γη-
γενείς φυλές, διαμορφώνει ένα ισχυρό κί-
νητρο που βάζει σε τροχιά ανάπτυξης τον 
κλάδο, σε μια περίοδο μάλιστα που και ευ-
ρωπαϊκή αγορά βλέπει τις εισαγωγές α-
πό τη Νέα Ζηλανδία να περιορίζονται από-
τομα με ρυθμό 18%. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, ήδη διαμορφώνεται μια γενετι-
κή βάση δεδομένων για τη μελλοντική εύ-
ρεση γονιδίων σημαντικών για τη διαφο-
ροποίηση, βελτίωση και ορθολογική εκμε-
τάλλευση των γηγενών φυλών προβάτων, 
καθώς και η ανάπτυξη ενός οδηγού εκτρο-
φής και πάχυνσης αρνιών έως ενός έτους 
(άνω των είκοσι κιλών).

Ειδικά τυριά ορεινών όγκων
Ο δεύτερος εξίσου σημαντικός δρόμος, έχει 
να κάνει με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου 
πιστοποίησης του τυριού και ιδίως της Φέ-
τας με τρόπο που ξεφεύγει από το δίπολο 
συμβατικό – βιολογικό, εστιάζοντας στο α-
νταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας που 
είναι οι ορεινοί όγκοι και η βιοποικιλότητα. 
Ζώα ελευθέρας βοσκής σε φυσικά λιβάδια 
παράγουν γάλα το οποίο θα μπορούσε να 
πιστοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εξα-
σφαλίζει την παραγωγή μιας ειδικής κατη-

γορίας τυριού με υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία από αυτήν που προσφέρει ακόμα και 
η βιολογική διαδικασία παραγωγής. Αυτή 
η ενδιάμεση κατηγορία πιστοποίησης «παί-
ζει» στο μυαλό αξιόλογων παραγόντων της 
εγχώριας αγοράς που κοιτούν τρόπους ώ-
στε να ξεφύγουν από το βαρύ ανταγωνισμό 
που διαμορφώνουν οι οργανωμένες μονά-
δες σε ανταγωνιστικά κράτη.
Η επιλογή αυτής της οδού στην παρασκευή 
Φέτας, διαμορφώνει πολλαπλά οφέλη για 
την εγχώρια παραγωγή. Η απομάκρυνση α-
πό τον ανταγωνισμό χωρών με μεγάλες και 
καλά οργανωμένες μονάδες φέρνει πιο κο-
ντά την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης 
αξίας τυριών στην φυσιολογία της χώρας. 
Διαμορφώνεται δηλαδή ένα μοντέλο πα-
ραγωγής κομμένο και ραμμένο στα μέτρα 
της Ελλάδας, που το υπαγορεύει το ανά-
γλυφό της αλλά και ο διαπιστευμένος α-
πό σειρά ερευνών βοτανολογικός πλούτος 
των ελληνικών βουνών.
Επιπλέον ο δρόμος της πιστοποίησης τυ-
ριών από ορεινούς όγκους, κάτι που ήδη 
συμβαίνει στην περίπτωση γαλλικών τυ-
ριών από τα Πυρηναία, έρχεται να δώσει ε-
πιπλέον κίνητρα στους κατοίκους των περι-
οχών αυτών, βοηθώντας να συγκρατηθεί ο 
ρυθμός εγκατάλειψης που συντελείται εκεί. 
Βασικό ζητούμενο βέβαια, είναι να αποτυ-
πωθεί στην τιμή του τυριού και της πρώτης 
ύλης αυτή η διαφορετική προσέγγιση.

> Νέο εμπορικό προσανατολισμό για προβατοτρόφους ξεκλειδώνουν οι ανερχόμενες καταναλωτικές τάσεις

ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ 
ΟΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Νέες επενδύσεις και 
εκσυγχρονισμός μονάδων 
διαμορφώνουν το 
μομέντουμ στην ελληνική 
αιγοπροβατοτροφία, με 
τον κλάδο να οδηγεί ένα 
κύμα ενίσχυσης των τιμών 
παραγωγού, που στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο σε δυνατά 
θεμελιώδη και λιγότερο στις 
πληθωριστικές τάσεις των 
διεθνών αγορών. 
Η βελτίωση της τιμής 
παραγωγού στο πρόβειο 
και γίδινο γάλα που 
διαμορφώνονται εδώ και 
μερικούς μήνες στα 1,20 
και 0,75 - 0,80 ευρώ το κιλό 
αντίστοιχα, φαίνεται ότι έχει 
διευκολυνθεί μέχρι ένα βαθμό 
και από την ενεργοποίηση 
των ελεγκτικών μηχανισμών, 
που περιορίζουν αισθητά τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό στην 
εγχώρια αγορά. Φυσικά, η 
φετινή συγκυρία βρίσκει τις 
κτηνοτροφικές μονάδες να 
πιέζονται σοβαρά από το 
κόστος των ζωοτροφών. 
Μια πιο αισιόδοξη ανάγνωση 
της δεδομένης συγκυρίας, 
δίνει αφορμή για την 
επανεξέταση του μοντέλου 
που εφαρμόζεται στην 
χώρα για την εισαγωγή και 
παραγωγή ζωοτροφών. 
Πρόκειται για έναν διάλογο 
που έχει ανοίξει εδώ και 
αρκετό καιρό και ήδη 
υλοποιούνται ερευνητικά 
προγράμματα για την 
ανάπτυξη σιτηρεσίων που 
βασίζονται στις εγχώριες 
παραγωγικές δυνατότητες, 
απαγκιστρώνοντας τη χώρα 
από τις ευμετάβλητες διεθνείς 
αγορές.

ΑΓΟΡΑ
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Η διατροφή παίζει ρόλο τόσο 
στην ποσότητα του παραγόµενου 
γάλακτος όσο και στην ποιότητά του. Τα 
µηρυκαστικά έχουν µια ιδιαιτερότητα 
όσον αφορά το πεπτικό τους σύστηµα: 
διαθέτουν τους προστόµαχους, 
µεγάλη κοιλία, κεκρύφαλο, εχίνο και 
ήνυστρο. Στους προστόµαχους µετά 
τον απογαλακτισµό εγκαθίσταται 
µικροβιακή χλωρίδα που αποτελείται 
από µικροοργανισµούς (βακτήρια 
και πρωτόζωα) που αξιοποιούν τα 
θρεπτικά συστατικά των τροφών. 
Στόχος εποµένως του κτηνοτρόφου 
είναι να χορηγεί στα ζώα την κατάλληλη 
ποσότητα των τροφών (χονδροειδών 
και συµπυκνωµένων), µε τη σωστή 
σύνθεση και µε τον σωστό τρόπο, 
προκειµένου να µεγιστοποιήσει της 
λειτουργία της µεγάλης κοιλίας. Μόνο 
τότε θα επιτευχθεί η µεγιστοποίηση των 
αποδόσεων. 
Όταν το σιτηρέσιο που χορηγείται στα 
ζώα είναι επαρκές και ισορροπηµένο ώ-
στε να καλύπτονται οι ανάγκες τους σε 
θρεπτικά συστατικά, αυτά αξιοποιούν 
πλήρως τις γαλακτοπαραγωγικές τους ι-
κανότητες, όπως καθορίζονται από τις 
γενετικές τους καταβολές. Σε περίπτω-
ση που τα ζώα διατρέφονται µε ανεπαρ-
κές σιτηρέσιο παρατηρείται µείωση στη 

γαλακτοπαραγωγή. Η περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη µειώνεται σε µεγάλο βαθµό α-
πό τη λακτόζη ενώ η λιποπεριεκτικότη-
τα δεν παρουσιάζει σταθερή συµπεριφο-
ρά. Υπερβολική περιεκτικότητα του σιτη-
ρεσίου σε πρωτεΐνη δεν επηρεάζει αξι-
όλογα την περιεκτικότητα του γάλακτος 
σε πρωτεΐνη, ενώ αυξάνει το µη πρωτεϊ-
νικό του άζωτο.
Πρέπει να τονισθεί ότι πολύ σηµαντικός 
παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την λι-
ποπεριεκτικότητα είναι η διατροφική δι-
αχείριση (feeding management) και πιο 
συγκεκριµένα: να προτιµάται το ολικό σι-
τηρέσιο (TMR). Εάν δεν είναι εφικτό θα 
πρέπει πρώτα να χορηγούνται οι χον-
δροειδείς (άχυρο, σανοί) κατά προτίµηση 
τεµαχισµένες, και µετά οι συµπυκνωµέ-

νες ζωοτροφές (µίγµατα, καρποί).  Οι δη-
µητριακοί καρποί και τα µίγµατα συµπυ-
κνωµένων ζωοτροφών να χορηγούνται 
κατά προτίµηση σε 2-3 γεύµατα ανά η-
µέρα. Γενικότερα να αποφεύγονται από-
τοµες µεταβολές στη διατροφή, αλλά να 
γίνονται προοδευτικά σε διάστηµα 7-10 
ηµερών.
Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ ανέπτυξε το 
εξειδικευµένο πλήρες µίγµα 
συµπυκνωµένων ζωοτροφών υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής Κ-142 το οποίο 
αποτελεί την κορυφαία επιλογή για 
την αύξηση της ποσότητας και της 
λιπο- πρωτεϊνο περιεκτικότητας του 
παραγόµενου γάλακτος προάγοντας 
επιπροσθέτως την υγεία και τη 
µακροζωία των προβατίνων ή, και 

των αιγών. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι 
το γεγονός ότι το µίγµα φέρει ζωντανά 
στελέχη του µύκητα Saccharomyces 
Cerevisiae (Levucell TITAN) 
προσφέροντας µε το τρόπο αυτό στη 
καλύτερη λειτουργία της µικροβιακής 
χλωρίδας της µεγάλης κοιλίας και στην 
καλύτερη αξιοποίηση της κυτταρίνης της 
παρεχόµενης τροφής.  Ισορροπώντας 
το pH της µεγάλης κοιλίας προλαµβάνει 
την εµφάνιση οξέωσης στους στοµάχους 
των ζώων, ενώ µειώνει τους βλαβερούς 
παθογόνους µικροοργανισµούς. 
Το φύραµα παράγεται σε µορφή pellet 
και φέρει 18% περιεκτικότητα σε ολι-
κές πρωτεΐνες. Επιπροσθέτως είναι ενι-
σχυµένο µε όλες τις απαραίτητες βιταµί-
νες και ιχνοστοιχεία ενώ για τη σύνθε-
σή του χρησιµοποιούνται άριστες ζωο-
τροφές, χωρίς επιµολύνσεις, ξένες ουσί-
ες και µυκοτοξίνες.  
Ο κωδικός Κ-142 αποτελεί τη λύση 
που όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να 
αξιοποιήσουν προς την κατεύθυνση της 
αύξησης της ποσότητας, της βελτίωσης 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
γάλακτος αλλά και της προόδου της 
υγείας και της µακροζωίας του κοπαδιού 
τους.

Τµήµα Ζωοτεχνικής & Κτηνιατρικής 
Υποστήριξης ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ

Η ΛΥΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΒΙ.Ζ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

▲

ΥΨΗΛΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Η εταιρεία ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
ΑΕ ιδρύθηκε το 1982, µε την 40η εµπειρία στον 
χώρο των ζωοτροφών, δίνει υπεύθυνες και έγκυρες 
λύσεις όσον αναφορά τη σωστή διατροφή για όλα 
τα ζώα. Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της 
Ελληνικής κτηνοτροφίας, βρίσκεται κοντά σε κάθε  
παραγωγό – κτηνοτρόφο, ακόµα και µετά την πώληση 
δηµιουργώντας σχέσεις εµπιστοσύνης. 
Όλα τα προϊόντα της εταιρίας παράγονται από µη 
γενετικά τροποποιηµένες πρώτες ύλες, περιέχουν 
ειδικά πρόσθετα για την διατήρηση της υψηλής 
παραγωγής, την διατήρηση της υγείας των ζώων και 
την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. 
Κατά την παραγωγή των προϊόντων της, εφαρµόζει 
πιστοποιηµένα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 

ISO.22000:2018. Στο εργαστήριό της, καθηµερινά και 
καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 
διενεργούνται έλεγχοι τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και 
στα τελικά προϊόντα (φυράµατα), πριν τεθούν προς 
πώληση. Το έµπειρο και εξειδικευµένο ανθρώπινο 
δυναµικό προσφέρει και δίνει υπεύθυνες, γρήγορες 
και αποδοτικές λύσεις στους πελάτες της όπου είναι 
και το βασικό µέληµα της. 

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από ιδιόκτητα 
φορτηγά – αυτοκίνητα, τα οποία είναι διαθέσιµα για την 
άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της ανά την Ελλάδα.

Γράφει ο κύριος Μπλέτσας Παναγιώτης…
«Η κτηνοτροφία για πρώτη φορά, έρχεται αντιµέτωπη 
µε την εύρεση ζωοτροφών – πρώτων υλών και το 
υψηλό κόστος διατροφής. Γνωρίζοντας την καθηµερινή 
προσπάθεια των κτηνοτρόφων να παράγουν (γάλα – 
κρέας), και έχοντας γνώση του κόστους παραγωγής  
τους, επιλέγουµε να παραµείνουµε σταθεροί 
στην ποιότητα. Παράγουµε καθηµερινά προϊόντα 
υψηλής διατροφικής αξίας µε σκοπό την αύξηση της 
παραγωγής (σε γάλα – κρέας) και στόχο το µέγιστο 
κέρδος για τον κτηνοτρόφο.».



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΥΖΩΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

TOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Θεμελιώδης για την ποιοτική και 
αποδοτική παραγωγή αλλά και για 
τις επιδοτήσεις και τα επενδυτικά 
προγράμματα της νέας ΚΑΠ, είναι οι 
παρεμβάσεις σταβλισμού και υγείας για τις 
μονάδες αιγοπροβατοτροφίας, με την ΕΕ 
να έχει θέσει υψηλά τον πήχη ιδιαίτερα για 
τη νέα προγραμματική περίοδο. Μάλιστα, 
οι ελληνικές αρχές προετοιμάζουν ένα 
ειδικό πρόγραμμα «Ευζωίας για την καλή 
μεταχείριση των ζώων» (Μέτρο 14) με 
ορίζοντα προκήρυξης έως το 2022, το 
οποίο θα καλύπτει κόστη και διαφυγόν 
εισόδημα από δεσμεύσεις που προάγουν 
τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης 
του ζωικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα 
έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα (Welfare Quality®, 2009) και 
παρακάτω παρουσιάζονται οι ενέργειες 
που θεωρούνται ως καλές πρακτικές και 
πιθανόν να επιδοτούνται στο πρόγραμμα 
που ετοιμάζεται:

 Διάγνωση εγκυμοσύνης με 
υπερηχογραφία ώστε να διαπιστώνεται 
ο αριθμός των κυοφορούντων εμβρύων 
για την ορθολογική διατροφή των εγκύων 
θηλυκών και την καλύτερη προετοιμασία 
των τοκετών. Με τη διάγνωση της 
εγκυμοσύνης ο κτηνοτρόφος γνωρίζει- τα 
πρόβατα που εγκυμονούν με περισσότερα 
από ένα αρνιά ώστε να προβεί στους 
κατάλληλους διατροφικούς χειρισμούς 
για την αποφυγή του κινδύνου τοξιναιμίας 
εγκυμοσύνης- τα πρόβατα που δεν 

εγκυμονούν ώστε είτε να τα απομακρύνει 
είτε να τα οδηγήσει πάλι προς οχεία.

 Διαμόρφωση κελιών γαλουχίας και 
αρσενικών γεννητόρων πριν από την 
αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και 
ειδικών χώρων για τον προγραμματισμό 
συζεύξεων. Για τα κελιά αυτά, απαιτούνται 
3 τμ/ζώο και ομάδες των 5-6 ζώων, 
σε μακριά απόσταση από τα θηλυκά 
ζώα. Επισημαίνεται ότι οι χώροι αυτοί 
διατηρούνται στις ήδη υπάρχουσες 
σταυλικές εγκαταστάσεις μειώνοντας το 
διαθέσιμο χώρο των ζώων. 

 Καθαρισμός, απολυμάνσεις, 
αποπαρασιτώσεις, απεντομώσεις, αλλαγή 
στρώμνης προαυλίου χώρου τέσσερις 
φορές ετησίως. Κόστος εργατικών και 
αναλώσιμων περί τα 5,30 ευρώ το ζώο. 

 Χορήγηση πρωτογάλακτος σε όλα τα 
νεογέννητα. Κόστος εργατικών= 
1 εργατοώρα (3 ευρώ/ζώο ή 21 ευρώ 
ανά ΖΜ). Επίσης υπάρχει απώλεια 
εισοδήματος από τη διατήρηση 
πρωτογάλακτος για τις 3 πρώτες ημέρες 
μετά τη γέννηση των αμνών και εριφίων 
(7 κιλά ανά ζώω).

 Περιποίηση χηλών-ποδοκομία όλων 
των ζώων της εκτροφής δύο φορές 
ετησίως. Κόστος εργατικών για πέντε 
ημέρες εργασίας (20 ζώα ανά ημέρα). 
Από αυτό προκύπτει ωφέλεια κατά 2,5% 
ανά ζώο από την αποφυγή περιστατικών 
χωλότητας και άλλων κινητικών 
παθήσεων με μείωση των κτηνιατρικών 
παρεμβάσεων και φαρμάκων, με όφελος 
περί τα 22,75 ευρώ ανά ΖΜ.

> Ετοιμάζεται ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης για την τήρηση 
διεθνών προτύπων φροντίδας του ζωικού κεφαλαίου 
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