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Δεν υπάρχει 
νέα κατανομή
δικαιωμάτων
από το 2023 
Μόνο από το Εθνικό Απόθεμα και όχι 

για όλους τους αγρότες, θα δοθούν κάποια 

δικαιώματα με την ΚΑΠ το 2023 σελ. 4-5, 16-17 

Από 4 ευρώ  
η αφετηρία   
της αγοράς 
ελαιολάδου

σελ. 36

Αναγραφή 
ποικιλιών 
για διάθεση 
κηπευτικών
agrenda - σελ. 9, 21 

Με επιδότηση 5.000 
στο κανονικό καθεστώς   
Με ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ 
ενεργός αγρότης και υπόχρεος 
για τήρηση βιβλίων. σελ. 4 

  
Καινούργιος χρόνος 
µε παλιά προβλήµατα
Απαρχαιωµένες δοµές και υψηλά 
κόστη, καθιστούν µεγάλο το ρίσκο 
παραγωγής µέσα στο 2022. σελ. 2 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

540
275

107,60
3,34

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56

21/12 28/12

543
282

111,46
3,38

543
282

111,46
3,38

302
195

77,30
2,55

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

Υπό συζήτηση 
η σκέψη για  
ηλεκτρονικά 
ενοικιαστήρια

σελ. 8-9

Μια καινοτόμα 
και μια stout 
βαρελίσια από 
τους Σερραίους

σελ. 33

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Με επιδότηση 5.000 
στο κανονικό καθεστώς   
Με ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ 
ενεργός αγρότης και υπόχρεος 

Το βλέµµα στο β’ εξάµηνο
Η σηµερινή εικόνα αγοράς δίνει 
πόντους στα σιτηρά, όλα πάντως θα 
κριθούν το β’ εξάµηνο 2022. σελ. 12
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με γερές βάσεις στα 300 ευρώ ο τόνος και πράξεις ακόµα και 
στα 310 ευρώ το καλαµπόκι. Ανοδική τάση στις διεθνείς αγορές 
σκληρού σίτου, µε τη Γαλλία να προσεγγίζει στα 470 ευρώ και τη 
Φότζια να κερδίζει 3 ευρώ ο τόνος. Τη διάθεση της αγοράς για 
περαιτέρω άνοδο στο βαµβάκι επιβεβαιώνει η διεθνής τιµή 112 
σεντς. Από 96 λεπτά µέχρι λίγο πάνω από το 1 ευρώ κυµαίνεται 
τα τελευταία 24ωρα η τιµή για τη θερµοκηπιακή ντοµάτα.

Σκωριάσεις στη ροδακινιά
Οι σκωριάσεις οφείλονται στη δράση του 
µύκητα Tranzschelia pruni-spinosae, 
ο οποίος απαντάται συχνά στην Ελλάδα. 
Προσβάλλει συνήθως τόσο ροδακινιές 
όσο και δαµασκηνιές και προκαλεί 
φυλλόπτωση και κηλίδωση των καρπών. 
Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της 
ασθένειας στα φύλλα είναι οι µικρές, 
ποικιλόµορφες κίτρινες και καστανές 
κηλίδες στα φύλλα του δέντρου, οι 
οποίες αυξάνονται σε αριθµό και 
προκαλούν µαζική φυλλόπτωση, ενώ 
στους καρπούς εµφανίζονται υδατώδεις 
κυκλικές και πράσινες κηλίδες 
διαµέτρου µερικών χιλιοστών, που 
βυθίζονται περαιτέρω στη σάρκα του 
καρπού καθώς αυτός αναπτύσσεται 
και τον καθιστούν µη εµπορεύσιµο. 
Τα συµπτώµατα της ασθένειας µοιάζουν 
µε εκείνα που προκαλεί το κορύνεο. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την καταπολέµηση των σκωριάσεων 
οι γεωπόνοι συνιστούν 2-3 ψεκασµούς 
κατά την περίοδο της βλάστησης ανά 
10-15 ηµέρες, µε τον πρώτο ψεκασµό 
να εφαρµόζεται κατά την πτώση των 
πετάλων. Οι ψεκασµοί για την 
καταπολέµηση της ασθένειας θα 
µπορούσαν να συνδυαστούν µε 
εκείνους ενάντια στη φαιά σήψη 
(µονίλια των πυρηνόκαρπων).

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Πέµπτη 30-12-2021
Αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες κατά 
τόπους ισχυρές στο Αιγαίο και 
λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά 
ορεινά. Άνεµοι µέτριας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις και 
κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο. 
Στα ∆ωδεκάνησα µέτριας 
έντασης ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση κυρίως στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Παρασκευή 31-12-2021
Γενικά αίθριος καιρός και 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µόνο στα ανατολικά και τα νότια. 
Τοπικές βροχές σε Κρήτη, 
∆ωδεκάνησα και το πρωί στην 
ανατολική Στερεά, την Εύβοια και 
τις Κυκλάδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης βόρειοι βορειοανατολικοί 
κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο, 
µε βαθµιαία εξασθένιση. Μικρή 
άνοδος της θερµοκρασίας κυρίως 
στα κεντρικά και τα βόρεια.

Σαββάτο 01-01-2022 και
Κυριακή 02-01-2022
Αίθριος καιρός και λίγες 
νεφώσεις, παροδικά αυξηµένες, 
µε πιθανότητα τοπικών βροχών 
στα ανατολικά. Άνεµοι µέτριας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις κατά τόπους στα 
πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση κυρίως στα 
ανατολικά και τα βόρεια.

∆ευτέρα 03-01-2022
ως Τετάρτη 05-01-2022
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες στα δυτικά µε 
πιθανότητα τοπικών βροχών. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη 
και στα νότια κατά τόπους ισχυροί 
µε βαθµιαία εξασθένιση. Αισθητή 
πτώση της θερµοκρασίας κυρίως 
στα ανατολικά και τα νότια.

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ, στο Αιγαίο 
πρόσκαιρα τοπικά 7 
µε 8 µποφόρ και στα 
δυτικά από νότιες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ.
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Μια αισιοδοξία για τη νέα χρονιά που έρχεται εί-
ναι εύλογη, ωστόσο οι αντικειµενικές συνθή-
κες εντός των οποίων καλούνται να κινηθούν 
οι Έλληνες αγρότες παραµένουν δύσκολες 
και οι κίνδυνοι µε τους οποίους πιθανόν να 
βρεθούν αντιµέτωποι είναι ιδιαίτερα µεγάλοι. 

Την τελευταία δεκαετία και µε αφορµή τη µεγά-
λη οικονοµική κρίση που βίωσε η χώρα, επι-
χειρήθηκε στον τοµέα της αγροτικής παραγω-
γής, κυρίως από τους συντελεστές του χώρου 
και χωρίς κάποια συµβολή και καθοδήγηση α-
πό τις αρχές, ένα είδος µετάβασης στη λεγόµε-
νη «νέα γεωργία». Κύριο χαρακτηριστικό αυ-
τής της προσπάθειας ήταν η αναζήτηση νέων 
καλλιεργειών (πολυδύναµα, super foods κ.α.) 
και η όλο και στενότερη σχέση των ανθρώπων 
της πρωτογενούς παραγωγής µε τα επόµενα 
στάδια της αλυσίδας αξίας (συσκευασία, µε-
ταποίηση, διακίνηση, διάθεση κ.α.). 

Στο ίδιο διάστηµα, ο αριθµός των αγροτών βαίνει 
σηµαντικά µειούµενος. Κι αυτό, παρά το γε-
γονός ότι ένας αξιόλογος αριθµός νέων (ό-
χι µόνο ηλικιακά) επιλέγει να ασχοληθεί συ-
στηµατικά και µάλιστα µε φρέσκες ιδέες, µε 
τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής. Το θέ-
µα είναι ότι µέχρι σήµερα δεν έχει βγει στην 
επιφάνεια µια εµπεριστατωµένη µελέτη που 
να δίνει σαφή εικόνα για τα αποτελέσµατα 
αυτών των προσπαθειών. Προς το παρόν, η 
αίσθηση που υπάρχει είναι ότι µόνο ένα πο-
λύ µικρό ποσοστό των νεοεισερχόµενων µε 
ή χωρίς πρόγραµµα (πριµ πρώτης εγκατά-
στασης) έχει καταφέρει να δηµιουργήσει ι-
σχυρά θεµέλια στο εν λόγω αντικείµενο. 

Το µεγάλο κόστος παραγωγής συνεχίζει να βαραί-
νει τις πλάτες των παραδοσιακών αγροτών, η 
ανταπόκριση των οποίων στα νέα δεδοµένα 
παραµένει ελλιπής, µε την ανταγωνιστικότη-
τα των εκµεταλλεύσεών τους να βαίνει συνε-
χώς µειούµενη. Εκτός από ένα µικρό ποσοστό 
αγροτικών επιχειρήσεων που συµµετέχει µε 
θέρµη στα αναπτυξιακά προγράµµατα, επεν-
δύει στις νέες τεχνολογίες και προσαρµόζεται 
στα κελεύσµατα της εποχής µε νέες ποικιλίες-
ράτσες και µε νέες καλλιέργειες-εκτροφές, η 
συντριπτική πλειοψηφία των µονάδων τείνει 
να βρεθεί αυτόν τον καιρό εκτός παιχνιδιού. 

Με την εµπιστοσύνη των αγροτών στα συνεργα-
τικά σχήµατα στο ναδίρ και µε την κεντρι-
κή διοίκηση να µην είναι σε θέση να δια-
µορφώσει µια γραµµή πλεύσης που θα αξι-
οποιεί στο έπακρο τους κοινοτικούς πόρους 
και τις κατευθυντήριες της νέας ΚΑΠ, η ελ-
ληνική γεωργία και κτηνοτροφία οδεύουν 
προς το περιθώριο. Ακόµη και ο σχεδιασµός 
των Βρυξελλών, που ακούει στον όρο Farm 
to Fork, δείχνει να αφήνει την Αθήνα αδιά-
φορη. Κι εδώ οι συνέπειες δεν θα αργήσουν 
να φανούν. Όσο για την κάποια άνοδο των 
τιµών των αγροτικών προϊόντων τον τελευ-
ταίο χρόνο, όπως και οι συνήθεις πληρωµές 
των άµεσων ενισχύσεων, απλώς διευκολύ-
νουν τις συνθήκες ύπνωσης. Agrenda

Νέος χρόνος, 
παλιά μυαλά

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,13174

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44749

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,03770

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84148

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,904
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• Με κινητήρα 141 ίππων τα νέα Kubota 
M6001 Utility το 2022 σελ. 20-37
• Το Ταµείο ασφάλισης εισοδήµατος 
αγροτών ξεκινά µε πυρηνόκαρπα σελ. 18

• Ο νέος ορισµός του ενεργού αγρότη 
επηρεάζει το ΟΣ∆Ε 2022 σελ. 4
• Γαλλία και Ιταλία θέλουν µεσογειακό 
πλάνο επενδύσεων για αγρότες σελ. 47

• Μέχρι λίγο πάνω από 1 ευρώ η τιµή για 
τη θερµοκηπιακή ντοµάτα σελ. 21
• Βρίσκει ρυθµό ξανά η αγορά ελαιολάδου, 
σπάει το φράγµα των 3,60 ευρώ σελ. 36
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η υπουργική απόφαση για τον ε-
νεργό αγρότη θα είναι η πρώτη 
εφαρµοστική εγκύκλιος της νέας 
ΚΑΠ που θα εκδοθεί µάλιστα νω-
ρίς µέσα στο ερχόµενο έτος, κα-
θώς οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2022 
θα καθορίσουν το ποιοι θα είναι 
οι τελικοί δικαιούχοι για τη λήψη 
ενίσχυσης το 2023. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, οι αρµόδιες αρχές 
ετοιµάζονται να µελετήσουν τα οι-
κονοµικά δεδοµένα των αγροτών 
που τηρούν βιβλία (κανονικό κα-
θεστώς) για να καθορίσουν το ύ-
ψος της αγροτικής δραστηριότη-
τας που θα απαιτείται να αποδείξει 
όποιος λαµβάνει άµεσες ενισχύ-
σεις άνω των 5.000 ευρώ. 

Ούτως ή άλλως όσοι έλαβαν φέ-
τος ενισχύσεις άνω των 5.000 ευ-
ρώ είναι υποχρεωµένοι να εντα-
χθούν στο κανονικό καθεστώς (έ-
ως 30 Ιανουαρίου η µετάταξη), 
οπότε θα υπάρχουν τα στοιχεία 
για να γίνει η κατάλληλη µελέ-
τη. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
την ΠΟΛ.1201/28.12.2016 στις 
πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους 
(01.01/30.01) οι αγρότες του ειδι-
κού καθεστώτος ελέγχουν το σύ-
νολο των επιδοτήσεων που εισέ-

πραξαν το προηγούµενο έτος και, 
εφόσον το άθροισµα τους υπερβαί-
νει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 
30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κά-
νουν µετάταξη και να ενταχθούν 
στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη 
σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) 
έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτω-
ση που οι εισπραχθείσες επιδοτή-
σεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευ-
ρώ, να βγουν από τα βιβλία και να 
επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Οι υπόλοιποι αγρότες (η πλει-
οψηφία δηλαδή) που θα λάβουν 
άµεσες ενισχύσεις λιγότερες των 
5.000 ευρώ το 2022 δεν θα έχουν 
υποχρέωση απόδειξης της αγροτι-
κής τους δραστηριότητας. 

Οι πληροφορίες πάντως αναφέ-
ρουν πως οι αρµόδιες αρχές θα πά-
νε µε «πλάνο» να µη ζορίσουν σε 
µεγάλο βαθµό την υπόθεση λήψης 
της βασικής ενίσχυσης. Όπως α-
ναφέρουν οι έχοντες γνώση των 

πραγµάτων στην Agrenda, στην κα-
τηγορία των δικαιούχων άνω των 
5.000 ευρώ ανήκουν κυρίως οι ε-
παγγελµατίες του χώρου µε υψη-
λή Τυπική Απόδοση και φροντι-
σµένες εκµεταλλεύσεις, οι οποί-
οι ήδη θα δουν τη βασική τους ε-
νίσχυση µειωµένη επιπλέον 10%,  
ώστε να εξασφαλισθούν οι πόροι 
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. 

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της οι-
κονοµικής δραστηριότητας θα γί-
νει κυρίως για να «πιαστούν» ό-
σοι δεν παράγουν καθόλου και 
όχι για να αποκλειστούν εκείνοι 
που δραστηριοποιούνται πραγµα-
τικά- λίγο ή πολύ -µε τη γεωργία. 

Σηµειώνεται πως θα εξετάζο-
νται οι ενισχύσεις του περασµέ-
νου έτους. ∆ηλαδή για το 2023 
θα εξεταστούν οι πληρωµές του 
2022, για το 2024 οι πληρωµές 
του 2023 κ.ο.κ.. Πάντως, περί τους 
100.000 υπολογίζονται µε βάση 
τα στοιχεία πληρωµών του 2020 
οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης 
που θα τους «πιάσει» ο έλεγχος 
του ενεργού αγρότη στην αφε-
τηρία της νέας ΚΑΠ, και θα κλη-
θούν να προσκοµίσουν στοιχεία 
απόδειξης αγροτικής δραστηριό-
τητας. Αυτοί, συνολικά καρπώνο-
νται άνω του 50% του συνόλου των 
άµεσων πληρωµών.

Με επιδότηση 5.000 ευρώ  
μετάταξη στο κανονικό καθεστώς 

Ανάλυση των 

οικονομικών 

στοιχείων όσων 

λαμβάνουν 

ενισχύσεις άνω 

των 5.000 ευρώ 

και διατηρούν 

βιβλία  για να 

τεθεί το όριο της 

μίνιμουμ αγροτικής 

δραστηριότητας για 

τη λήψη βασικής 

ενίσχυσης

Απόδειξη
Οι αγρότες που θα λάβουν 

άµεσες ενισχύσεις κάτω των 
5.000 ευρώ το 2022 δεν θα 
έχουν υποχρέωση απόδειξης 
αγροτικής δραστηριότητας 

Κανονικό 
Όσοι βρίσκονται ήδη 
σε καθεστώς βιβλίων 
(κανονικό) έχουν τη 
δυνατότητα, σε περίπτωση 
που οι εισπραχθείσες 
επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν 
τις 5.000 ευρώ, να βγουν 
από τα βιβλία και να 
επανέλθουν στο ειδικό 
καθεστώς.

Ενεργοί
Ο έλεγχος της οικονοµικής 
δραστηριότητας θα γίνει 
κυρίως για να «πιαστούν» 
όσοι δεν παράγουν 
καθόλου και όχι για να 
αποκλειστούν εκείνοι που 
δραστηριοποιούνται 
πραγµατικά µε τη γεωργία. 

Σοβαροί
Στην κατηγορία των 
δικαιούχων άνω των 
5.000 ευρώ ανήκουν 
κυρίως οι επαγγελµατίες 
του χώρου µε υψηλή 
Τυπική Απόδοση και 
φροντισµένες 
εκµεταλλεύσεις.
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Κατά πάσα πιθανότητα αυτή θα είναι η τελευταία 
ΚΑΠ που δίνονται ενισχύσεις βάσει δικαιωµάτων 
Για την τελευταία προγραµµατική περίοδο (2023-2027) που θα ισχύσει 
το καθεστώς των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης στην Ελλάδα (ίσως και 
στην Ευρώπη) µιλάνε οι έχοντες γνώση των πραγµάτων. Το γεγονός ότι 
όλοι οι αγρότες το 2026 θα έχουν την ίδια αξία δικαιωµάτων ανά 
αγρονοµική περιφέρεια, «ακυρώνει» και το λόγο ύπαρξης αυτού του 
µοντέλου που βρίσκεται σε εφαρµογή εδώ και περίπου 20 χρόνια. Πάµε 
λοιπόν σε µοντέλο καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης βάσει της επιλέξιµης 
γης, κάτι που υπήρξε ως σενάριο και για την ερχόµενη ΚΑΠ. 

Παραδίδεται έως την Παρασκευή στην Κοµισιόν 
το στρατηγικό σχέδιο, αναµένονται διορθώσεις 
Αρκετές αναµένονται να είναι οι παρατηρήσεις και οι διορθώσεις που θα 
κληθούν να ενσωµατώσουν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ οι αρχές που 
διαχειρίζονται τον φάκελο, µετά την κατάθεσή του προς τις ευρωπαϊκές αρχές 
(διορία έως 31 ∆εκεµβρίου 2021). Στο θέµα των άµεσων ενισχύσεων τα δύο 
καθεστώτα που προβληµατίζουν είναι φυσικά οι συνδεδεµένες και τα 
οικολογικά σχήµατα. Στο φάκελο του ΠΑΑ τα πράγµατα είναι ακόµα πιο 
ρευστά, και µένει να φανεί ποια µέτρα από αυτά που έχουν προταθεί προς 
ενεργοποίηση τελικά δεν θα περάσουν στο τελικό πλάνο. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Προβληµατισµός επικρατεί σε όσους 
υπολόγιζαν σε µία νέα κατανοµή δι-
καιωµάτων από το 2023, αποκτώντας 
κτήµατα εντός της τρέχουσας περι-
όδου, έχοντας στο νου πως θα µπο-
ρέσουν να τα «ντύσουν» αυτόµατα 
µε δικαιώµατα, στην αφετηρία της 
νέας ΚΑΠ. Όπως λοιπόν έγινε επι-
σήµως γνωστό δεν θα γίνει «πρώτη 
κατανοµή» και οι αγρότες θα πορευ-
τούν µε τα ίδια δικαιώµατα που εί-
χαν το 2022 ολόκληρη την ερχόµε-
νη προγραµµατική περίοδο. 

Μόνη λύση (εκτός από τις µεταβι-
βάσεις φυσικά) είναι το Εθνικό Από-
θεµα. Κατά προτεραιότητα από εκεί 
εξυπηρετούνται νέοι και νεοεισερχό-
µενοι αγρότες που µπορούν να λά-
βουν µόνο µία φορά δικαιώµατα. Για 
τους υπόλοιπους αγρότες και κτηνο-
τρόφους είναι επιλογή του ΥΠΑΑΤ αν 
θα ανοίξει τον κουµπαρά του Εθνι-
κού Αποθέµατος, κάτι που συνεπά-
γεται µε οριζόντια µείωση της βασι-
κής ενίσχυσης για όλους. Σηµειώνε-
ται εδώ πως σύµφωνα µε τους κανό-
νες που ισχύουν σήµερα, «αιτήµατα 
δικαιούχων που έχουν ήδη ωφελη-
θεί µια φορά από το Εθνικό Απόθε-
µα (χορήγηση δικαιωµάτων ή προ-
σαύξηση µοναδιαίας αξίας), απορρί-
πτονται σε επόµενα έτη ενίσχυσης, α-

νεξαρτήτως αν πληρούν και σε άλλο 
έτος τις προϋποθέσεις χορήγησης ή 
προσαύξησης της µοναδιαίας αξίας». 
Μένει να φανεί λοιπόν αν θα µπο-
ρέσει κάποιος που έκανε αίτηση το 
2022 για Απόθεµα να µπορεί ξανά 
το 2023, καθώς εδώ µιλάµε για άλ-
λη προγραµµατική περίοδο. 

Το 2022 λοιπόν, όσα δικαιώµατα 
δηλωθούν (γύρω στα 3,9 εκατ.) τό-
σα θα µεταφερθούν στη νέα περίοδο, 
µε διαφορετική όµως αξία βάσει του 
µειωµένου κατά 20% περίπου προϋ-
πολογισµού της βασικής ενίσχυσης. 
Σηµειώνεται εδώ πως στο ΟΣ∆Ε του 
2022 θα επανεκκινήσει το µοντέλο 
σύγκλισης το οποίο θα έχει ως εξής:

  Όσα δικαιώµατα έχουν Μοναδι-
αία Αξία (AMA∆) µικρότερη του 90% 
της µέσης περιφερειακής αξίας, θα 
έχουν αύξηση της αξίας τους τουλά-
χιστον κατά το 1/3 της διαφοράς µε-
ταξύ της ΑΜΑ∆ και του 90% της µέ-
σης περιφερειακής αξίας, το 2022.

Αν µετά την παραπάνω αύξηση 
τα δικαιώµατα παραµένουν υπερβο-

λικά χαµηλά, θα φτάσουν τουλάχι-
στον στο 60% της µέσης αξίας της πε-
ριφέρειας το 2022.

Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά 
δικαιώµατα, θα χάσουν το µέγιστο 
30% το 2022, σε σχέση µε την Μο-
ναδιαία Αξία του 2021.

Με απλά λόγια αυτό σηµαίνει:
Βοσκοτόπια: H µέση περιφερει-

ακή αξία δικαιωµάτων ανά στρέµµα 
είναι κοντά στα 20 ευρώ. Ως εκ τού-
του, όλοι οι κτηνοτρόφοι το 2022 θα 
πρέπει να έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώµατα µε ελάχιστη αξία 12 ευ-
ρώ και άνω το 2022.

Αροτραίες καλλιέργειες: Η µέση 
περιφερειακή αξία δικαιωµάτων α-

νά στρέµµα είναι στα 27 ευρώ. Όλοι 
οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην 
κατοχή τους δικαιώµατα αροτραίων 
καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 16,50 
ευρώ και άνω το 2022.

∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η µέ-
ση περιφερειακή αξία δικαιωµάτων 
ανά στρέµµα είναι στα 34 ευρώ. Όλοι 
οι αγρότες θα πρέπει να έχουν στην 
κατοχή τους δικαιώµατα σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 
20,50 ευρώ και άνω το 2022. 

Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξηση 
των δικαιωµάτων θα γίνει οριζόντια 
περικοπή ανά περιφέρεια ενίσχυσης 
στις επιδοτήσεις που βρίσκονται πά-
νω από το µέσο όρο ενισχύσεων (ι-
στορικά δικαιώµατα).

Ψάχνοντας
για δικαιώματα  
στη νέα ΚΑΠ  
Επιλογή του ΥΠΑΑΤ αν θα ανοίξει τον 
κουμπαρά του Εθνικού Αποθέματος προς 
όλους τους αγρότες, κάτι που συνεπάγεται 
οριζόντια μείωση της βασικής ενίσχυσης

Σε τρία Εθνικά Αποθέµατα, ένα 
για κάθε αγρονοµική περιφέρεια 
καταλήγει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγη πριν 
την υποβολή του στρατηγικού 
σχεδίου στις Ευρωπαϊκές 
Αρχές. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες της Agrenda η 
πρόταση του Συµβούλου της 
νέας ΚΑΠ 
έχει γίνει δεκτή και πέρα 
απροόπτου (όπως π.χ έγινε 
µε τις συνδεδεµένες) η Ελλάδα 
θα πορευθεί στη νέα περίοδο 
µε τρία Εθνικά Αποθέµατα. 
Ένα για τις αροτραίες, ένα για 
τις δενδρώδεις και ένα για τα 
βοσκοτόπια. Για παράδειγµα 
το 2023 ζητούνται από το 
Απόθεµα δικαιώµατα 20 εκατ. 
ευρώ για τα βοσκοτόπια, 5 εκατ. 
ευρώ για τις αροτραίες και 4 
εκατ. ευρώ για τις δενδρώδεις. 
Με το νέο σύστηµα θα γίνει 
περικοπή λοιπόν βασικής 
ενίσχυσης 20 εκατ. ευρώ για 
τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, 
5 εκατ. για τους κατόχους 
αροτραίων εκµεταλλεύσεων και 
4 εκατ. ευρώ για τους κατόχους 
µονίµων καλλιεργειών, ώστε να 
εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις. Με 
το ισχύον σύστηµα η συνολική 
περικοπή που απαιτούνταν (29 
εκατ. ευρώ) θα γινόταν 
οριζόντια σε όλους. 
Το νέο σύστηµα θεωρείται 
περισσότερο δίκαιο, καθώς 
ανέκαθεν τα βοσκοτόπια 
«έκοβαν» δυσανάλογα πολλές 
ενισχύσεις από τις υπόλοιπες 
αγρονοµικές περιφέρειες. 

∆ΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

Τρία Εθνικά 
Αποθέματα 

Μειωµένο 20% µπάτζετ
Το 2022 όσα δικαιώµατα 

δηλωθούν, τόσα θα µεταφερ-
θούν στη νέα περίοδο, µε αξία 

βάσει του µειωµένου 20% 
µπάτζετ βασικής ενίσχυσης 
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332.332.959,15

594.463

ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

31

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ 2021 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

491.308.426,18

600.137

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

28.006.379,03

64.881

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

242.276.387,12

377.906

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
2021 

ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χιλιάδες απλήρωτους αγρότες και άλλους τό-
σους απογοητευµένους άφησαν και πάλι οι 
πληρωµές της περασµένης εβδοµάδας, πριν 
τα Χριστούγεννα, µε ευθύνη των υπηρεσιών 
και της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε, παρά 
τις θριαµβευτικές ανακοινώσεις των αρµοδίων 
για «επιτυχηµένες» πιστώσεις. Ωστόσο η ουσία 
είναι ότι δεν πληρώθηκαν παραγωγοί µε θέµα-
τα επιλεξιµότητας καθώς δεν «έκλεισαν» οι δι-
ορθώσεις, περίπου 19.000 αγρότες µε «αχρε-
ωστήτως καταβληθέντα», παρά τις ενστάσεις 
που υπέβαλαν, αλλά και όσοι ήταν σε επιτό-
πιο έλεγχο, γιατί δεν καταχωρήθηκαν τα σχε-
τικά αποτελέσµατα. Εκτός αυτών, επιβλήθηκαν 
κυρώσεις σε όσους κτηνοτρόφους ήταν σε έ-
λεγχο, ενώ δεν ήταν λίγες και οι περιπτώσεις 
µεταβιβάσεων δικαιωµάτων που δεν ολοκλη-
ρώθηκαν, µε αποτέλεσµα να µείνουν κι εδώ 
οι δικαιούχοι εκτός πληρωµής. Μάλιστα, δε-
δοµένη πρέπει να θεωρείται και η παρακράτη-
ση ποσοστού περίπου 1,66% επί του µικτού πο-
σού των 851.647.764,36 ευρώ, λόγω δηµοσιο-

νοµικής πειθαρχίας (για ποσά άµεσων ενισχύ-
σεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013) – η οποία θα επιστραφεί στους α-
γρότες τον Σεπτέµβριο του 2022- και βάσει της 
ανακοίνωσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσο για το τεράστιο 
θέµα της κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος 
και τη µεγάλη απάτη µε τα δηµόσια βοσκοτόπια, 
µε συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς να «ακου-
µπήσουν» το εν λόγω σκάνδαλο ανακοινώθη-
κε ότι «ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθε-
µα έτους 2021 σε 30.398 δικαιούχους, η αξία 
των οποίων ανέρχεται περίπου σε 31 εκατ. ευ-
ρώ και ακολουθεί επόµενη επεξεργασία όπου 
θα εξεταστούν και 5.642 αιτούντες δικαιωµά-
των Εθνικού Αποθέµατος 2021 οι οποίοι περι-
λαµβάνονται σε περαιτέρω έλεγχο». 

Ειδικότερα, οι κατηγορίες ελέγχου ενδεικτι-
κά αφορούν :

 άδειες παραµονής µόνιµων διαµενόντων 
µε επιχειρηµατική δραστηριότητα,

 καταγγελίες,
 δήλωση ιδιωτικών βοσκοτόπων χωρίς ζώα,
 νοµικά πρόσωπα µε οικονοµικό διαχειρι-

στή που δεν υπέβαλε ΕΑΕ 2021,
 αποδέκτες δικαιωµάτων βασικής ενίσχυ-

σης από περισσότερους από δύο µεταβιβαστές,
 δήλωση µεγάλου ζωικού κεφαλαίου,
 αιτούντες µε µισθωµένα αγροτεµάχια σε 

περιοχές πρώην µη επιλέξιµων βοσκοτόπων,
 µεγάλες ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες εκτάσεις.

Ενστάσεις από 10 έως 24 Ιανουαρίου 
για την εξισωτική αποζηµίωση 

Λίγο καλύτερα αποδείχθηκαν τα πράγµατα στην 
περίπτωση της πληρωµής της εξισωτικής αποζη-
µίωσης, που αφορούσε ποσό 242.276.387,12 
ευρώ και για τα τρία υποµέτρα του Μέτρου 13 
σε 377.906 µοναδιαίους δικαιούχους. Ωστόσο, 
προφανώς και κάποιοι παραγωγοί έµειναν α-
πλήρωτοί, δεδοµένου ότι και η ίδια η ανακοί-
νωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι «συνεχίζο-
νται επιπλέον µηχανογραφικοί διασταυρωτι-
κοί έλεγχοι µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων 
στην ΕΑΕ 2021 µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε». Επ’ αυ-
τής, µάλιστα, δίνεται και περιθώριο σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους να υποβάλλουν ενδικοφα-
νή προσφυγή, αρχής γενοµένης από την 11 Ι-
ανουαρίου και εντός δέκα (10) εργασίµων ηµε-
ρών, δηλαδή µέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2022.

Μάλιστα, οι δικαιούχοι είχαν ήδη «υποψια-
στεί» τι θα ακολουθήσει, αφού από τις λίστες των 
εγκεκριµένων και των απορριπτόµενων του Μέ-
τρου 13, αρκετοί διαπίστωσαν µε έκπληξη στις 
καρτέλες τους ότι έχουν µεταφερθεί από τα ο-
ρεινά στα µειονεκτικά µετά την τελευταία ΚΥΑ 
για τα βοσκοτόπια. Αυτό σηµαίνει ότι είδαν λι-
γότερα χρήµατα, δεδοµένου ότι για τα ορεινά 
η εξισωτική δίνει 12,5 ευρώ το στρέµµα και για 
τις µειονεκτικές 8,1 ευρώ το στρέµµα. 

Τζάμπα 
ασφάλιστρα 
το 120% 
με βάση τις 
αποζημιώσεις 
για παγετό 
Εντείνονται οι αντιδράσεις 
των παραγωγών σχετικά µε τις 
πρόσφατες πληρωµές ΕΛΓΑ για 
τον παγετό της άνοιξης 2021, 
αφού όπως αποδείχθηκε, 
όσοι εξ αυτών είχαν επιλέξει 
την υψηλότερη βαθµίδα για την 
ασφάλιση της αγροτικής τους 
παραγωγής (120%), πληρώνοντας 
δηλαδή και υψηλότερη εισφορά, 
αποζηµιώθηκαν µε ποσά που 
αντιστοιχούν στη βασική 
ασφαλιστική κλάση (100%) και 
εισέπραξαν δηλαδή το 61,6% της 
ασφαλιστικής αξίας τους προϊόντος 
τους. Οι ιθύνοντες του ΕΛΓΑ για 
να είναι καλυµµένοι από νοµικές 
επιπλοκές, προχώρησαν σε 
τροποποιητική απόφαση που 
ψηφίστηκε και στη Βουλή στο 
νοµοσχέδιο για τους στάβλους, 
µε την οποία χαρίζεται το +20% 
που δικαιούνται όσοι παραγωγοί 
πληρώνουν την υψηλότερη 
ασφαλιστική κλάση 
ανακοινώνοντας ότι όλοι θα 
αποζηµιωθούν στο 100% της 
αξίας. Με άλλα λόγια, οι 
παραγωγοί πήραν την ίδια 
αποζηµίωση που πήραν και όσοι 
πλήρωσαν λιγότερες εισφορές, 
µένοντας στο τέλος µε την πίκρα 
της κατάφωρης αδικίας κάτι που 
µε τη σειρά του συσπειρώνει νέο 
µέτωπο έναντι του οργανισµού 
ασφαλίσεων.
Το ζητούµενο είναι αν θα υπάρξει 
κάποιου είδους παρέµβαση 
προκειµένου ή να πιστωθεί στους 
παραγωγούς το επιπλέον 20% που 
έδωσαν ή να πληρωθούν επιπλέον 
την αποζηµίωση που αντιστοιχεί 
στην ασφαλιστική κατηγορία την 
οποία συνειδητά επέλεξαν. 

Μαζεύονται πολλά 
για τη διορθωτική 
του Φεβρουαρίου 

Απλήρωτα επιλεξιμότητες, αχρεωστήτως, όσοι ήταν 
σε επιτόπιο έλεγχο και 5.642 αιτήσεις για Απόθεμα  

Μετρά αντίστροφα, πλέον, ο χρόνος για την καταβολή 
αποζηµίωσης στους φασολοπαραγωγούς ∆υτικής Μακεδονίας, 
µε τον Ιανουάριο να είναι µάλλον ο µήνας πληρωµών για τις 
απώλειες άνω του 80% που κατέγραψαν φέτος σε επίπεδο 
παραγωγής, λόγω του παρατεταµένου καύσωνα το καλοκαίρι 
και των βροχοπτώσεων και των παγετών το φθινόπωρο. Όπως 
αναφέρει ο Θωµάς Μάνος, εκπρόσωπος του Αγροτικού 
Συλλόγου Άργους Ορεστικού Καστοριάς, έχει αποφασιστεί από 

τον ΕΛΓΑ, να δοθεί µια οριζόντια αποζηµίωση, µε βάση το 
άρθρο 18, παράγραφος 2, του κανονισµού του, η οποία εκτός 
απροόπτου θα πιστωθεί στους λογαριασµούς των πληγέντων 
εφάπαξ, σε µια πληρωµή που προγραµµατίζεται για µετά τις 20 
Ιανουαρίου. Μάλιστα, από το υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ στην 
Κοζάνη λένε πως έως τα τέλη ∆εκεµβρίου αναµένεται η 
έκδοση των τελικών πορισµάτων που θα ανοίξει το δρόµο για 
τις πληρωµές στο δεύτερο µισό του Ιανουαρίου του 2022.

Τέλη Ιανουαρίου αποζημιώσεις για φασόλια

Παράταση 
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου η νέα προθε-
σµία για τροποποιητικές δηλώσεις µε 
αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις 
που ανάγονται σε προηγούµενα έτη
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∆ιελκυστίνδα µεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρο-
τών για το ζήτηµα των ηλεκτρονικών ενοι-
κιαστηρίων στα αγροτεµάχια, που απασχο-
λεί πολλούς ενόψει των επικείµενων δη-
λώσεων ΟΣ∆Ε για το 2022, ενώ όπως όλα 
δείχνουν δεν αποκλείεται να αναβληθεί 
η υποχρέωση αυτή υπό τις πιέσεις αντι-

δράσεων αλλά και πρακτικών δυσκολιών. 
Τις νέες φωτιές που άναψε προ ολίγων ε-

βδοµάδων η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ει-
σάγει το ηλεκτρονικό µισθωτήριο ως προα-
παιτούµενο για την υποβολή δήλωσης ΟΣ-
∆Ε το 2022, έρχονται να σβήσουν τώρα επί-
σηµα χείλη από τον Οργανισµό Πληρωµών, 
που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο να α-
ναβληθεί η υποχρέωση αυτή ως τις δηλώ-
σεις του 2023. 

Αν και πρόκειται θεωρητικά για µια κίνη-
ση εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού της ό-
λης διαδικασίας, µια βεβιασµένη εφαρµο-
γή της απόφασης έρχεται να αφήσει εκτός 
επιλεξιµότητας εκατοντάδες χιλιάδες στρέµ-
µατα. Μάλιστα το ζήτηµα διαµορφώνει µια 
εκ των διεκδικήσεων που προβάλουν οι α-
γρότες ενόψει των επικείµενων κινητοποι-
ήσεων που έχουν προγραµµατιστεί για µε-
τά τις 20 Ιανουαρίου. 

Ο λόγος είναι απλός: τα περισσότερα µι-
σθωτήρια είναι χειρόγραφα και η γραφειο-
κρατία που απαιτείται για την ανάρτησή τους 
στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, ειδικά σε περι-
πτώσεις πολλών κληρονόµων, καθιστά ά-
θλο την προετοιµασία µέσα σε έναν κοντινό 
χρονικά ορίζοντα. Συνεπώς ο εκνευρισµός 
των παραγωγών που τοποθετούν το ζήτηµα 
ψηλά στις διεκδικήσεις τους ενόψει των ε-

περχόµενων κινητοποιήσεων είναι δικαιο-
λογηµένος. Για ακόµα µια φορά αιφνιδιά-
ζονται από τους ιθύνοντες που διοικούν µε 
αποφάσεις σχεδόν εκδικητικές για τη µεγα-
λύτερη µερίδα των αγροτών. 

Χρειάζεται συνεννόηση µε ΑΑ∆Ε
Η εν λόγω ΥΑ επισηµαίνει ότι η µη δήλω-

ση του συνόλου της έκτασης που κατέχει έ-
νας γεωργός επισύρει κυρώσεις/µειώσεις α-
πό τη χορήγηση των ενισχύσεων. Αξίζει να 
σηµειωθεί ακόµα µια παράµετρος, την ο-
ποία επισηµαίνουν λογιστές και η οποία α-
ποκαλύπτει πως πρόκειται για ακόµα µια α-
πόφαση γραµµένη στο πόδι. Το 2014 υπήρ-
χε υποχρέωση όλα τα µισθωτήρια να γίνο-
νται ηλεκτρονικά. Το 2015 µε νεότερη από-
φαση της ΑΑ∆Ε, εξαιρέθηκαν τα µισθωτήρια 
αγροτεµαχίων έως 960 ευρώ. Το θέµα της υ-
ποχρέωσης ή όχι, ηλεκτρονικής σύνταξης εί-
ναι απόφαση της ΑΑ∆Ε. Συνεπώς θα πρέπει 
να υπάρξει επικοινωνία ανάµεσα στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και την ΑΑ∆Ε και να λυθεί άµεσα το 
θέµα, πολύ πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
σύνταξης της δήλωσης καλλιέργεια του 2022.

Προς ακύρωση το τέλος επιτηδεύµατος 
αγροτών και για το 2021

Εν τω µεταξύ σε κύκλους λογιστών συζη-

τείται πλέον το ενδεχόµενο αναστολής και 
για το φορολογικό έτος 2021 της υποχρέω-
σης καταβολής από τους αγρότες του τέλους 
επιτηδεύµατος, χωρίς ωστόσο να έχει κλει-
δώσει κάτι επίσηµα. Σηµειώνεται ότι Το συ-
γκεκριµένο µέτρο τέθηκε σε ισχύ και κατά 
τα προηγούµενα δύο φορολογικά έτη (2019 
και 2020) στο πλαίσιο να υπάρξει µια φορο-
λογική ελάφρυνση για τους αγρότες. Σηµει-
ώνεται ότι αφορά τους κατά κύριο επάγγελ-
µα αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, 
οι οποίοι αν δεν υπάρξει τελικά κάποια σχε-
τική ρύθµιση, θα επιβαρυνθούν µε 650 ευ-
ρώ όταν ανοίξει η περίοδος συµπλήρωσης 
και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Στις 60 δόσεις έναντι της πρόωρης 
εξόφλησης 

Σε ένα ακόµα φορολογικού ενδιαφέρο-
ντος ζήτηµα που θα απασχολήσει τις επόµε-
νες εβδοµάδες, συγκαταλέγεται η παράταση 
που δόθηκε για την εξόφληση της επιστρε-
πτέας προκαταβολής για έξι µήνες. Υπενθυ-
µίζεται ότι τέλη Ιανουαρίου οι αγρότες που 
εντάχθηκαν σε κάποιον από τους κύκλους 
της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα καλού-
νταν να πληρώσουν τη πρώτη δόση για το 
ποσό που µένει να επιστραφεί. Με σχετική 
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προ 
ολίγων ηµερών, η ηµεροµηνία µετατίθεται 
για τέλη Ιουνίου, ενώ παράλληλά δίνεται η 
δυνατότητα έκπτωσης 15% σε όσους επιλέ-
ξουν να εξοφλήσουν σε µια πληρωµή το επι-
στρεπτέο ποσό µέχρι τα τέλη Μαρτίου. 

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην Agrenda ο 
φοροτέχνης, Γιώργος Παπαδηµητρίου, µε 
δεδοµένο ότι οι περισσότεροι αγρότες έλα-
βαν 1.000 ή 1.500 ευρώ από το µέτρο αυτό, 
η επιλογή των 60 δόσεων τους εξασφαλίζει 
µεγαλύτερη ρευστότητα. 

Χαμός με τα ηλεκτρονικά
ενοικιαστήρια αγροτεμαχίων

Φωτιές άναψε η 
απόφαση ΟΠΕΚΕΠΕ 

για e-μισθωτήρια ως 
προαπαιτούμενο για τις 

δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022,   
και τώρα εξετάζεται 

αναβολή για το 2023  

Εκνευρισµό προκαλεί 
στις τάξεις των 
αγροτών η αιφνίδια 
υποχρέωση, µε 
το ζήτηµα να 
µπαίνει ψηλά στις 
διεκδικήσεις ενόψει 
των επερχόµενων 
κινητοποιήσεων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Χτυπάει
σε ελέγχους
η μη αναγραφή 
της ποικιλίας 
κηπευτικών 
σε παραστατικά 
διακίνησης
Αυξηµένοι έλεγχοι σε διακινητές 
οπωροκηπευτικών φέρεται ότι 
διενεργούνται το τελευταίο διάστηµα, 
µε κυρίαρχο «ατόπηµα» τη µη 
αναγραφή της ποικιλίας του είδους 
που διακινείται στα νόµιµα 
παραστατικά, µε τους παραγωγούς να 
καλούνται να προχωρούν στην 
διευκρίνιση της ποικιλίας για αποφυγή 
διαδικασίας επεξηγηµατικών 
εκθέσεων. Το ζήτηµα φέρνει στην 
επιφάνεια σχετική ανακοίνωση του 
Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, 
όπου επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση 
αναγραφής της ποικιλίας του φρούτου 
ή λαχανικού στα παραστατικά 
διακίνησης βαραίνει τους 
συσκευαστές, χονδρέµπορους και 
λιανοπωλητές που αγοράζουν 
προϊόντα και όχι τους παραγωγούς.
Προς αποφυγήν περιπετειών 
συνίσταται από τον Αγροτικό Σύλλογο 
Ιεράπετρας τουλάχιστον για 
παραγωγούς από την περιοχή της 
Κρήτης να αναγράφουν την ποικιλία 
στα παραστατικά διακίνησης, προς 
αποφυγήν όλης της διαδικασίας 
επεξηγηµατικών εκθέσεων αλλά και 
τον κίνδυνο επιβολής προστίµων.
Προβλήµατα έως τώρα εντοπίζονται 
σε παρτίδες τοµάτας, πατάτας, 
εσπεριδοειδών, µαρουλιών, 
ακτινιδίων κ.α όπου σύµφωνα µε τον 
Ν. 4177/2013 - ΦΕΚ 
173/Α/8-8-2013 είναι υποχρεωτική η 
αναγραφή στα παραστατικά 
διακίνησης η ποικιλία σε αυτά τα είδη.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η επιστρο-
φή της έκπτωσης 80% στη ρήτρα αναπρο-
σαρµογής ρεύµατος περιόδου Σεπτεµβρί-
ου-∆εκεµβρίου 2021 αναµένουν να δουν 
οι αγρότες, µε το επικρατέστερο σενάριο 
να αφορά σε συµψηφισµό µε τον επόµε-
νο λογαριασµό.

Πάντως, όπως αναδεικνύει παραγωγός, 
η χρέωση της ρήτρας αναπροσαρµογής που 
τώρα ακυρώνεται στο 80%, έγινε µε τιµή 
ρεύµατος χονδρικής της περιόδου Νοεµ-
βρίου – ∆εκεµβρίου 2021 (300-350 ευρώ 

ανά µεγαβατώρα) στους εκκαθαριστικούς 
λογαριασµούς που έφτασαν στους αγρό-
τες το προηγούµενο διάστηµα. Αυτό ση-
µαίνει ότι η επιπλέον επιβάρυνση δεν α-
νταποκρίνεται καν στην κατανάλωση που 
έγινε τον Αύγουστο, όταν η τιµή χονδρι-
κής του ρεύµατος ήταν σαφώς χαµηλότε-
ρη (130 ευρώ ανά µεγαβατώρα). Με άλλα 
λόγια, κυβέρνηση και ∆ΕΗ, προχωρούν ε-
πί της ουσίας σε µια ρύθµιση που θα µπο-
ρούσε να γίνει εκ των προτέρων, τιµολο-
γώντας τους αγρότες βάσει των τιµών που 
διαµορφώνονταν στην αγορά ρεύµατος µέ-
χρι και την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεµ-
βρίου. Ήδη αρκετοί παραγωγοί µεταφέ-

ρουν τα παράπονα αυτά , χωρίς βέβαια α-
νταπόκριση, σε υποκαταστήµατα της ∆ΕΗ 
ανά την επικράτεια. 

Εν τω µεταξύ, νέες αγωνίες φέρνει ενό-
ψει της επερχόµενης ποτιστικής περιόδου 
το δάχτυλο που κουνάει η Κοµισιόν στην 
Ελλάδα αναφορικά µε τις οριζόντιες επι-
δοτήσεις που τηρεί η χώρα στους λογαρια-
σµούς ρεύµατος από τον Σεπτέµβριο του 
2021. Πρόκειται για µια εξέλιξη που ξυ-
πνά σε αρκετούς συντελεστές µνήµες α-
πό το πακέτο Χατζηγάκη, όταν οι Βρυξέλ-
λες προχώρησαν σε ποινές στην Ελλάδα 
για στρέβλωση της αγοράς µε τις τότε επι-
δοτήσεις σε αγρότες, που έγιναν στον α-
πόηχο της διεθνούς οικονοµικής συγκυ-
ρίας που ακολούθησε την πτώχευση της 
Lehman Brothers και του ξεσπάσµατος της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Συγκεκριµένα 
η Κοµισιόν πιέζει το υπουργείο Ενέργει-
ας και Οικονοµικών να φρενάρουν τις ο-
ριζόντιες επιδοτήσεις στους λογαριασµούς 
ρεύµατος σε νοικοκυριά και επαγγελµατί-
ες µε τα συναρµόδια υπουργεία να εξετά-
ζουν τώρα τρόπο διατήρησης των επιδο-
τήσεων χωρίς να «χτυπάνε» αυτές στους 
κανόνες ανταγωνισµού που προβάλουν οι 
Βρυξέλλες. Η εξέλιξη αυτή αφήνει πολλά 
ερωτηµατικά σχετικά µε το κατά πόσο θα 
βρεθεί λύση ώστε να διατηρηθεί η έκπτω-
ση 80% στην ρήτρα αναπροσαρµογής που 
επιβαρύνει τους αγροτικούς λογαριασµούς 
ρεύµατος για το επόµενο εξάµηνο, όσο η 
τιµή χονδρικής ρεύµατος, παρά την διόρ-
θωση των προηγούµενων ηµερών, παρα-
µένει σε υψηλά επίπεδα πέριξ των 180 µε 
200 ευρώ η µεγαβατώρα.

Με συμψηφισμό 
η επιστροφή 
της ρήτρας ΔΕΗ 
H χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής που τώρα 
ακυρώνεται στο 80% έγινε με τιμή ρεύματος 
χονδρικής της περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 
(300-350 ευρώ ανά μεγαβατώρα)

Προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως σε 
παρτίδες τοµάτας, πατάτας, ακτινιδίων, 
µαρουλιών, εσπεριδοειδών κλπ.

ΠΟΡΕΙΑ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(ΕΥΡΩ/ ΜΕΓΑΒΑΤΩΡΑ) 
ΠΟΡΕΙΑ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(ΕΥΡΩ/ ΜΕΓΑΒΑΤΩΡΑ) 

ΑΥΓ 2021

130

350

415

182198

ΟΚΤ 2021 21 ∆ΕΚ 2021 22 ∆ΕΚ 2021 27 ∆ΕΚ 2021
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Τέλος εποχής 
Ο συντονιστής πάει 
σπίτι του, το ΟΣΔΕ
γυρίζει στο δικό του
Μετά από παλινωδίες ετών ο συντονισμός των ΚΥΔ 
φαίνεται να επιστρέφει εκ νέου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το τέλος του συντονιστή του ΟΣ∆Ε και 
την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης 2022, δηλαδή της γνωστής ως 
δήλωσης καλλιέργειας – εκτροφής, α-
ποκλειστικά µέσω της ειδικής εφαρµο-
γής που φιλοξενείται ήδη στον κυβερ-
νοχώρο opengov.gr, προαναγγέλει µε 
δηλώσεις του στην Agrenda o πρόε-
δρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς.

Οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται σε 
συνέχεια ανάρτησης που έγινε στην ι-
στοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 16 ∆ε-

κεµβρίου, περί συνεργασίας του Ορ-
γανισµού Πληρωµών µε το υπουργείο 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και τη Γενι-
κή Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη µε-
τάβαση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
2022 στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud). 

Ο σηµερινός πρόεδρος του Οργανι-
σµού διαβεβαιώνει ότι η κατάργηση 
του «συντονιστή», όπως τον γνωρίσα-
µε την τελευταία 7ετία, σηµαίνει ότι ο 
συντονισµός των ΚΥ∆ (Κέντρα Υποδο-
χής ∆ηλώσεων), όπως και όλη η ευθύ-
νη διαχείρισης των δηλώσεων περιέρ-
χεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Αυτό σηµαίνει ότι µετά από πολλές 
παλινωδίες και αµφιταλαντεύσεις οι ο-
ποίες υπονόµευσαν τη λειτουργία του 
ΟΣ∆Ε, κλόνισαν την εµπιστοσύνη του 
αγροτικού κόσµου έναντι της δηµόσι-
ας αρχής και πρόσθεσαν κόστη στο δη-

µόσιο και στους ίδιους τους αγρότες, 
ο Οργανισµός Πληρωµών αναλαµβά-
νει, για πρώτη φορά εκ της συστάσεώς 
του, το 2001, πλήρως τις ευθύνες του. 

Προφανώς και δεν θα είναι κάτι εύ-
κολο. Τα εγκατεστηµένα συµφέροντα 
που όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρει-
σφρήσει στα θέµατα διαχείρισης των 
κοινοτικών ενισχύσεων και οι δου-
λειές που έχουν ανοίξει στο ευρύτε-
ρο πεδίο των υπηρεσιών προς τους 
αγρότες, είναι βέβαιο ότι θα τα υπο-
χρεώσει να οργανώσουν για µια α-
κόµη φορά την άµυνά τους ενάντια 
στο ξεκαθάρισµα αυτού του χώρου. 

Όργιο κλοπής
Άλλωστε δεν είναι η 

πρώτη φορά που οι φέ-
ροντες την πολιτική ευ-
θύνη επί του θέµατος δι-
αλαλούν ότι «το ΟΣ∆Ε 
επιστρέφει σπίτι του». 

Ωστόσο, το σίγουρο εί-
ναι ότι δεν υπάρχει άλ-
λος δρόµος. Το όργιο 
κλοπής σε βάρος των 
αγροτών, όπως αυτό ε-
κτυλίχθηκε µε την κακο-
διαχείριση των βοσκο-

τόπων και την λαθραία ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, 
δείχνει να συνιστά και τη χαριστική βο-
λή σε βάρος του ιδιότυπου συστήµατος 
που είχε εγκαθιδρυθεί αυτά τα χρόνια 
και το οποίο µόνο τα συµφέροντα των 
γνήσιων επαγγελµατιών της αγροτικής 
παραγωγής δεν εξυπηρετούσε. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Μελάς δια-
βεβαιώνει στη συνοµιλία του µε την 
Agrenda ότι οι περισσότερες από τις 
υποθέσεις αυτές (απάτη των βοσκοτό-
πων) έχουν περιέλθει σε γνώση της δι-
καιοσύνης, ενώ, τα χρήµατα που αντι-
στοιχούν σε «δικαιώµατα» αυτής της 
µορφής δεν έχουν αποδοθεί µε την τε-
λευταία εκκαθάριση στους αµφισβη-
τούµενους διεκδικητές αυτών των ε-
νισχύσεων και παραµένουν δεσµευ-
µένα µέχρι την δικαστική διαλεύκαν-
ση αυτών των περιπτώσεων.  

Μυστικά
συνοικέσια
Αν ένα πράγµα παραµένει ανοιχτό, γύρω 
από την υπόθεση ΟΣ∆Ε, από τη στιγµή 
που τα δεδοµένα πάνε στο κυβερνητικό 
νέφος και η ευθύνη συντονισµού περνάει 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι πως από εδώ και 
εµπρός θα υποστηρίζεται τεχνικά.. Κάτι 
που θα µπορούσε να γίνεται τµηµατικά 
και να αφορά πλέον του ενός παρόχους 
έργου. Ωστόσο, λόγοι που συνδέονται και 
πάλι µε πολιτικές δουλείες και πελατειακή 
διαχείριση, φαίνεται να οδηγούν στην 
προκήρυξη ενός διαγωνισµού που θα 
αναζητά «τεχνική υποστήριξη» του ΟΣ∆Ε 
για όλη την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο (νέα ΚΑΠ) και µέχρι το 2027. 
Οι πληροφορίες µιλούν για ένα έργο 
πληροφορικής που θα προσεγγίζει τα 15 
εκατ. και θεωρείται πιθανό να προκαλέσει 
το ενδιαφέρον και µεγάλων εταιρειών 
του κλάδου. Κάποιοι εκτιµούν ότι από 
την πλευρά του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, γίνεται µια προσπάθεια, το 
έργο να… κρατηθεί χαµηλά, δηλαδή σε 
συντελεστές του χώρου πληροφορικής 
µε χαµηλό υπόβαθρο γνώσης. Γίνεται δε, 
λόγος για ένα ιδιότυπο «συνοικέσιο» υπό 
τις ευλογίες του υπουργού, µόνο και µόνο 
για να εξασφαλισθούν µικροπολιτικά 
οφέλη. Η συνέχεια επί της οθόνης. 

Το Νοέµβριο του 2021 
παραχωρήθηκε στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ υποδοµή και 
εξοπλισµός (Αzure Cloud 
Microsoft), για υποδοχή 
ενιαίας ενίσχυσης 2022 και 
προγραµµάτων της ΚΑΠ.

Μένει να 
φανεί τι 
θα βγάλει 
η συνερ-
γασία του 
ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ για 
µετάβαση 
της ενιαίας 
ενίσχυσης 
στο νέφος 
G-Cloud.

21-22, 35-36
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Από 96 λεπτά µέχρι λίγο πάνω από 1 ευρώ 
κυµαίνεται τα τελευταία 24ωρα η τιµή θερ-
µοκηπιακής ντοµάτας, µε την κατηγορία 
λουξ να διεκδικεί ελαφρώς υψηλότερη τι-
µή. Κατά γενική οµολογία, η αγορά, αν και 
κινείται µε µεγαλύτερη άνεση από πέρυσι, 
αδυνατεί να διαµορφώσει τιµές που να α-
νταποκρίνονται στην υφιστάµενη συγκυρία 
των ανατιµήσεων, µε τον προβληµατισµό 
στα παραγωγικά κέντρα να είναι εµφανής. 

Αυτό το διάστηµα η Κρήτη εφοδιάζει τους 
κύριους όγκους κι εκεί οι παραγωγοί βλέ-

πουν πως η φετινή εορταστική περίοδος α-
πέχει από τον κανόνα των 1,20 ευρώ που έ-
διναν προηγούµενες χρονιές (µε εξαίρεση 
την περσινή). «Στην πιάτσα» γίνεται λόγος 
για κατακλυσµό των βαλκανικών αγορών 
από τουρκική ντοµάτα, η οποία ξεφορτώ-
νεται στη Θεσσαλονίκη µε 30 λεπτά. Ούτε 
η τιµή για ντοµάτα βελανίδι έχει καταφέρει 
να σηκώσει κεφάλι πάνω από τα 1,40 ευ-
ρώ, όταν συνήθως η αγορά αγγίζει τα υψη-
λά των 2,50 ευρώ και τα χαµηλά των 1,50 
ευρώ το κιλό σε µια φυσιολογική χρονιά.

Ένα ευρώ η ντοµάτα θερµοκηπίου
Οι τιµές στην αγορά δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανατιµήσεις
Τουρκικό προϊόν ξεφορτώνεται στη Θεσσαλονίκη µε 30 λεπτά το κιλό
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Σ
την αγορά µας, λόγω Χριστου-
γέννων επικρατεί ησυχία µε λι-
γοστές πωλήσεις βάµβακος (µι-
κροποσότητες) σε παραδοσιακά 

κλωστήρια. Λογικά θα επανέλθει η δραστη-
ριότητα µε το νέο έτος, αλλά µην περιµέ-
νουµε και πάρα πολλές δουλειές δεδοµέ-
νου ότι τα αποθέµατα σήµερα υπολογίζο-
νται στους 70.000 τόνους, χαµηλότερα δη-
λαδή από παλιότερα χρόνια την ίδια εποχή. 
Τα βαριά µεταβροχικά µας βαµβάκια πιά-
νουν τα 115 σεντς ανά λίµπρα. 

Οι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου στην 
αγορά µας ξεπέρασαν τα 500 ευρώ ο τόνος 
FOB µε ώθηση από τη νέα αγορά της Αλγερί-
ας σε υψηλές τιµές (690-720 δολάρια ο τόνος 
στα λιµάνια τους). Αυτή η τιµή σε ευρώ σήµε-
ρα δίνει 608-634 ευρώ ο τόνος παραδοτέα. 
Είναι λογικό όσο µπορέσουν να αποφύγουν 
τις νέες αγορές ή να αγοράζουν τα απολύτως 
απαραίτητα. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο 
σηµειώθηκε άνοδος, η οποία υποστηρίχθη-
κε και από τη διόρθωση του δολαρίου και τα 
νέα για ξηρασία σε Βραζιλία και Αργεντινή.

Μείωση της τάξης του 50% εντοπίζεται 
φέτος στην παραγωγή ξερών σύκων τόσο 
στη Μεσσηνία, που δεν ξεπέρασε τους 1.800 
τόνους λόγω των ακραίων καιρικών συνθη-
κών, όσο και στην Εύβοια λόγω της φωτιάς, 
που υπολογίζεται περί τους 2.000 τόνους ό-
ταν µια καλή χρονιά µπορεί να φτάσει τους 
3.000 µε 3.500 τόνους. Οι τιµές παραγωγού 
στην Εύβοια κυµάνθηκαν στα 3 µε 3,5 ευ-
ρώ το κιλό και στη Μεσσηνία από τη ΣΥΚΙ-
ΚΗ για την πρώτη ποιότητα στα 2,30 ευρώ.

Ζήτηση και για 
βαριά μεταβροχικά 
βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/1202/12

441,11

447,45

454,58

441,14441,26

09/12 16/12 28/12

Βελανίδι
Η αύξηση των στρεµµάτων 

και της προσφοράς υπερφόρτωσε 
το δίκτυο διανοµής ντοµάτας 

τύπου βελανίδι

Φλωρίνης
Απότοµη διόρθωση για την 
πιπεριά Φλωρίνης, που έχει 

προσγειωθεί σε χαµηλά 
επταετίας περί τα 70 λεπτά

Αγγούρι
Με τιµή 1,60 ευρώ και έντονη 

ζήτηση για εξαγωγή, το αγγούρι 
δείχνει µεγάλες αντοχές και 

διεκδικεί περισσότερα στρέµµατα 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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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254
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1260,20

19,74
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505,30

1277,40
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80,17
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121,00

540
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248

491,90

1312,40

19,25

82,35

137,06

124,32

543

382

282

265

501,10

1373,40

20,00

83,02

139,10

128,34

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΒΑΜΒΑΚΙ
ευρώ/τόνος

106,8 107,43 107,60

111,46

104,66
115,75

3,23

3,30 3,30 3,33 3,34
3,38

25/11 02/12 09/12 16/12 21/12 28/12

Τιμή παραγωγού 
ντομάτας θερμοκηπίου
(ευρώ το κιλό)

Χριστούγεννα 2021  0,96 έως 1,00 

Χριστούγεννα 2019 1,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Ντοµάτα θερµοκηπίου      0,96 µε 1

Ντοµάτα βελανίδι 1,40

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με γερές βάσεις το 
καλαμπόκι και πράξεις 
ακόμα και με 310 ευρώ

Σε επαφή με 4 ευρώ 
η αγορά ελαιολάδου 
και ανοδική τάση 

Έχει βάλει ρότα για 
υψηλότερα το σκληρό σιτάρι
Ανοδική τάση στις διεθνείς αγορές 
σκληρού σίτου, µετά και τη νέα αγορά 
της Αλγερίας για 250.000 τόνους από 
τον Καναδά µε τιµή κοντά στα 630 ευρώ 
ο τόνος. Στην εγχώρια αγορά η εξαγωγή 
έχει σταθεροποιηθεί στα 500 ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στη ζώνη 
του 1 ευρώ 
η ντομάτα 
θερμοκηπίου
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Η δηµιουργία αναβαθµισµένης Γενικής 
Γραµµατείας ∆ασών µε τη µεταφορά αρ-
µοδιοτήτων από την Αποκεντρωµένη, 
στην Κεντρική ∆ιοίκηση δείχνει το αυ-
ξηµένο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για 
την προστασία των δασών και του περι-
βάλλοντος µετά από όσα µεσολάβησαν 
το φετινό καλοκαίρι µε τις πυρκαγιές.

Με βάση τις ανακοινώσεις για αλλα-
γές στις θέσεις των Γενικών και Ειδικών 
Γραµµατέων, επικεφαλής στην ΓΓ ∆α-
σών τοποθετείται ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Α-
ραβώσης, ενώ Ειδική Γραµµατέας ∆ιαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους αναλαµβάνει η 
Μαριαλένα Αθανασοπούλου η οποία α-
ποχώρησε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σµό Σταθερότητας (ESM) στη θέση του Φώ-
τη Κουρµούσης. Ο απερχόµενος Ειδικός 
Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους Φώτης Κουρµούση, κατά πληροφο-
ρίες οδεύει προς το Ταµείο Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Παράλληλα, ο ειδικός γραµµατέας Πα-
ναγιώτης Αλεξόπουλος αναλαµβάνει ε-
πιτελική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους στους δηµοσιονοµικούς ελέγχους.

Την προσθήκη του κριθαριού και 
του µαλακού σιταριού στις συνδε-
δεµένες ενισχύσεις, συν ένα 2ευ-
ρω στην τιµή αναφοράς των αιγο-
προβάτων -από τα 10 ευρώ που εί-
ναι σήµερα στα 12- περιλαµβάνει 
ο φάκελος του στρατηγικού σχε-
δίου της ΚΑΠ που έχει πάρει το 
δρόµο προς τις ευρωπαϊκές αρχές. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, εκτός 
από τις «παλιές» συνδεδεµένες τε-
λικά θα ενταχθούν στο καθεστώς 
και τα µαλακό σιτάρι µε το κριθάρι, 
όπως προέβλεπε η αρχική πρόταση 
των συµβούλων για τη νέα ΚΑΠ. 
Οι τιµές αναφοράς για τα δύο αυ-
τά προϊόντα είναι 8 ευρώ το στρέµ-
µα. Στο αιγοπρόβειο τώρα, η αύξη-
ση στην τιµή αναφοράς στα 12 ευ-
ρώ το κεφάλι έχει να κάνει µε την 
αύξηση του προϋπολογισµού της 
συγκεκριµένης συνδεδεµένης, την 
οποία είχε ανακοινώσει προ ολί-
γων ηµερών ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός. 
Αλλαγές θα έχουµε και στα βοοει-
δή, όπου η συνδεδεµένη χωρίζε-
ται σε τρία µέρη ως εξής:

Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοεί-
ου – Μέτρο Α (32 ευρώ το κεφάλι):.

Επιδότηση σε θηλυκά βοοειδή 
ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών 
που έχουν γεννήσει στο έτος ενί-

σχυσης. Το µέτρο αυτό έχει προ-
σανατολισµό την παραγωγή κρέ-
ατος, αξιοποιώντας το εγχώριο α-
ναπαραγωγικό δυναµικό και θα α-
ποτελέσει σηµαντικό κίνητρο για 
διατήρηση των εγχώριων γεννή-
σεων σε ικανοποιητικά επίπεδα.

 Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοεί-
ου – Μέτρο Β (160 ευρώ το κεφάλι):

Επιδότηση σε βοοειδή (αρσενι-
κά και θηλυκά) που κυρίως γεν-
νιούνται και εκτρέφονται στη χώ-
ρα µας και προωθούνται για σφα-
γή. Το µέγιστο όριο ηλικίας σφα-
γής για τα µοσχάρια είναι οι 12 
µήνες. Προϋπόθεση είναι τα ζώα 
να διατηρούνται στη µονάδα του-
λάχιστον 5 µήνες πριν τη σφαγή.

 Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βοεί-
ου – Μέτρο Γ (200 ευρώ το κεφάλι):

Επιδότηση σε βοοειδή (αρσε-
νικά και θηλυκά) που προέρχο-
νται είτε από εγχώρια παραγωγή 
ή και (κυρίως) από άλλα κράτη-
µέλη της ΕΕ ή και εισάγονται α-
πό τρίτες χώρες, µε σκοπό την ε-
κτροφή για πάχυνση και σφαγή, 
σε ηλικία τουλάχιστον 14 µηνών 
και έως 20 µηνών, για την παρα-
γωγή σφαγίων µεγάλου βάρους. 
Προϋπόθεση είναι τα ζώα να διατη-
ρούνται στη µονάδα τουλάχιστον 
5 µήνες πριν τη σφαγή.

Στη νέα
Γ. Γ. Δασών
ο Κωνσταντίνος
Αραβώσης

Στα 12 ευρώ το αιγοπρόβειο
για τις νέες συνδεδεμένες 

Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης 
είναι απόφοιτος της Γερµανικής 

Σχολής Αθηνών, πτυχιούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός του 

Πολυτεχνείου Aachen της Γερµανίας. 
Μέχρι πρόσφατα υπήρξε Γενικός 

Γραµµατέας στο ΥΠΕΝ.

H αίτηση στήριξης 
υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά µέσω 
του Ο.Π.Σ.Α.Α. 
µαζί µε τα 
απαιτούµενα 
δικαιολογητικά 
από 10 
Ιανουαρίου ως 28 
Φεβρουαρίου.

Με 43 εκατ. ευρώ και δικαιούχους όλους τους ∆ήµους 
οι αιτήσεις από 10 Ιανουαρίου για αγροτική οδοποιία

Υπεγράφη η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης 
4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις» (αγροτική οδοποιία), µε συνολικό προϋπολογισµό 43 εκατ. 
και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ποσοστό 100%. ∆ικαιούχοι είναι οι 
δήµοι της χώρας, ενώ θα χρηµατοδοτηθούν έργα που αφορούν βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, υλοποιούνται 
σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιµεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, 
δεν περιλαµβάνουν δαπάνες για συνήθεις παρεµβάσεις συντήρησης, κλπ.
Ως ελάχιστος προϋπολογισµός ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και ως µέγιστος τα 500.000 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Κατ’ εξαίρεση µπορεί να υποβληθεί πρόταση 
µε προϋπολογισµό έως 1 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µόνο αν 
η πρόταση αφορά φυσικό αντικείµενο συνεχόµενο (µία αγροτική οδός).
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. µαζί µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά από 10 Ιανουαρίου ως 28 Φεβρουαρίου.

Αιγοπρόβατα
Συν 2 ευρώ στην τιµή 
αναφοράς των αιγο-
προβάτων -από τα 10 

ευρώ που είναι σήµερα 
στα 12 ευρώ- περι-

λαµβάνει ο ελληνικός 
φάκελος του στρατη-

γικού σχεδίου της ΚΑΠ 
προς τις ευρωπαϊκές 

αρχές



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χαρακτηριστικά στοιχήµατος αποκτά η νέα 
καλλιεργητική περίοδος για το σκληρό σι-
τάρι, αφού η εξέλιξη των τιµών το προη-
γούµενο εξάµηνο, σε συνδυασµό µε τις πι-
έσεις από τις ανατιµήσεις σε ολόκληρο το 
φάσµα της παραγωγικής διαδικασίας, δεν 
µπορεί παρά να διαµορφώσει ένα εκρηκτι-
κό µείγµα που κορυφώνει τις αγωνίες των 
συντελεστών κάθε εβδοµάδα που περνά µε 
ορίζοντα τα αλώνια του 2022. 

Μαζί µε τους παλιούς οργανωµένους πα-
ραγωγούς, έχουν µπει στη καλλιέργεια και-
νούριοι που παρασύρθηκαν από το εντυ-
πωσιακό ράλι, που σηµείωσε η ευρωπαϊ-
κή και παγκόσµια αγορά κατά τη διάρκεια 
του φθινοπώρου. Σε κάθε περίπτωση, και 
οι δύο περιπτώσεις έχουν µπει µε σαφώς 
αυξηµένα κόστη παραγωγής, που σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ µπορεί να υπερβαίνουν 
µεσοσταθµικά στο σύνολό τους το 45% α-
πό εκείνα µιας συνηθισµένης χρονιάς. Υ-

πό αυτή την έννοια, αν η αγορά αποτύχει 
στο να διατηρηθεί στα υψηλά του εύρους 
τιµών, οι ζηµιές που θα αφήσει πίσω της η 
νέα καλλιεργητική περίοδος, θα µεταφέ-
ρει νέα οικονοµικά βαρίδια στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις της χώρας. 

Μέχρι στιγµής η ζυγαριά των ενδείξεων 
γέρνει υπέρ της διατήρησης της αγοράς 
στα υψηλά, κάτι που εφόσον επικυρωθεί α-

πό την πραγµατικότητα θα αποζηµιώσει ό-
σους πήραν το ρίσκο της σποράς σκληρού 
σίτου µε πρόθεση να ανταποκριθούν στο α-
κέραιο στις καλλιεργητικές απαιτήσεις που 
συνεπάγεται. Αυτό µε την υποσηµείωση πά-
ντως, ότι λόγω του υψηλού κόστους φέτος, 
τα περιθώρια θα είναι περισσότερο οριακά. 

Μεταφέρεται στα όσπρια 
το παραγωγικό βραχυκύκλωµα 

Αν στο σκληρό τα τωρινά δεδοµένα α-
φήνουν περιθώρια για εφησυχασµό στους 
παραγωγούς, δεν ισχύει το ίδιο στην περί-
πτωση των οσπρίων, που εν πολλοίς έρ-
χονται να συµπληρώσουν το πλάνο αµει-
ψισποράς. Για τους οργανωµένους παρα-
γωγούς, τα πράγµατα είναι χειρότερα πά-
ντως, αφού αν και τα υψηλά κόστη παρα-
γωγής είναι οριζόντια σε όλα τα πεδία της 
αγροτικής δραστηριότητας, δεν ισχύει το 
ίδιο για τις τιµές που πληρώνει η αγορά. 
Στην περίπτωση της φακής, καταγράφεται 
περιορισµός των εκτάσεων, πλην των πα-
ραγωγών που δεσµεύονται από τη συµµε-
τοχή τους σε οµάδες παραγωγών. Ενόψει 
των εαρινών σπορών στα φασόλια, το δια-
κύβευµα εξακολουθεί να υφίσταται, αφού 

το υψηλό κόστος και ο υψηλός ανταγωνι-
σµός από τις εισαγωγές, αφήνουν λίγα πε-
ριθώρια διαµόρφωσης υψηλότερων κορυ-
φών. Παραγωγοί µε µεγάλο τονάζ εξετά-
ζουν πλέον το ενδεχόµενο της τυποποίη-
σης προκειµένου να αυξήσουν το οικονο-
µικό αποτύπωµα της καλλιέργειας, αφού 
παρά την τρέχουσα συγκυρία, φαίνεται ότι 
η καλλιέργεια αποκτά όλο και µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον σε ορίζοντα δεκαετίας, όπως 
αποτυπώνει και σχετική µελέτη της Κοµι-
σιόν που θέλει την παραγωγή τους να αυ-
ξάνεται κατά 33% ως το 2031. 

Επιστρέφοντας στο σκληρό, όπου ήδη 
διακρίνονται κάποιες κατευθύνσεις για τη 
δυναµική της αγοράς, στα θεµελιώδη που 
διαµορφώνονται, τα εξαιρετικά περιορισµέ-
να αποθέµατα στην εγχώρια και ιταλική α-
γορά, είναι το µόνο βέβαιο. Ήδη στην Ιτα-
λία εκφράζονται ανησυχίες που σχετίζο-
νται µε την απρόσκοπτη λειτουργία της βι-
οµηχανίας ζυµαρικών, η οποία δυσκολεύ-
εται να εξασφαλίσει τις πρώτες ύλες που 
θα ήθελε προκειµένου να επιχειρήσει µια 
αποκλιµάκωση του κλίµατος στις αγορές. 
Υποστηρικτικά λειτουργεί και το γεγονός 
ότι η εν λόγω αγορά δεν υπάγεται στα κερ-

Η ζυγαριά των ενδείξεων γέρνει 
υπέρ της διατήρησης της αγοράς 

στα υψηλά, κάτι που εφόσον 
επικυρωθεί από την πραγµατικότητα 

θα αποζηµιώσει όσους πήραν το 
ρίσκο της σποράς σκληρού σίτου 

µε πρόθεση να ανταποκριθούν 
στο ακέραιο στις καλλιεργητικές 

απαιτήσεις που συνεπάγεται.

Μεγαλύτερο το στοίχημα  
με τη ρευστή εικόνα των αγορών 
Οι αγρότες επωμίζονται κόστη τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι τελικά θα αντισταθμίσουν 
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ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ)

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΛΑ∆Α
ΕΞΑΓΩΓΗ

ΦΟΤΖΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

500

543 541

470



δοσκοπικά παιχνίδια που φαίνεται ότι ανα-
πτύσσονται σε άλλα αγροτικά εµπορεύµα-
τα που διαπραγµατεύονται χρηµατιστηρια-
κά. Με άλλα λόγια, το µαλακό σιτάρι και το 
βαµβάκι διαµορφώνουν αγορές περισσό-
τερο εκτεθειµένες στις κινήσεις των funds 
που δεν έχουν καµία παρουσία στην φυσι-
κή διάσταση της αγροτικής οικονοµίας. Ε-
δώ έγκειται και ο λόγος για τον οποίο στο 
άκουσµα της νέας µετάλλαξης του κορω-
νοϊού, ενώ οι τιµές σε βαµβάκι και µαλακό 
σιτάρι παρουσίασαν µια κατακόρυφη διόρ-
θωση, το σκληρό έµεινε αµετάβλητο, µε τη 
Φότζια, στις τελευταίες συνεδρίες του 2021 
να γράφει κέρδη της τάξης των 3 ευρώ ο 
τόνος (543 ευρώ ο τόνος τιµή αποθήκης ε-
µπόρου για την α’ ποιότητα). 

Η προβληµατική πάντως γύρω από την 
αγορά σκληρού σίτου, δεν περιορίζεται στα 
σύνορα της ελληνικής επικράτειας. Ήδη α-
πό την Ιταλία καταφθάνουν τα πρώτα ση-
µάδια βραχυκυκλώµατος των παραγωγών 
µπροστά στην υφιστάµενη κατάσταση, µε 
τις πρώτες ενδείξεις να δίνουν τις πρώτες 
υποσχέσεις για µικρή παραγωγή το ερχό-
µενο καλοκαίρι. 

Πρώτες ενδείξεις για µικρή ιταλική 
παραγωγή σκληρού το 2022

Συγκεκριµένα, µε τον ∆εκέµβριο να τε-
λειώνει, οι σπορές στην γειτονική Απουλία 
βρίσκονται µόλις στο 10%, αφού το βροχε-
ρό φθινόπωρο δεν άφησε πολλά περιθώ-
ρια στους Ιταλούς παραγωγούς να µπουν 
στα χωράφια. Πλέον, αρκετοί βλέπουν ότι 
και οι τιµές στις εισροές είναι αρκετά υψη-
λές, µε τα ιταλικά Μέσα να περιγράφουν 
µια κατάσταση που θέλει µερίδα παραγω-
γών να περιορίζουν σηµαντικά τις εκτάσεις 
τους, µη θέλοντας να πάρουν το ρίσκο µιας 
ακριβής καλλιέργειας που η αγορά ενδέχε-
ται να µην αποπληρώσει το 2022. 

Το ρίσκο έγκειται και στις καιρικές συνθή-
κες, αφού οι καθυστερηµένες σπορές προ-
ϋποθέτουν έναν ευνοϊκό ανοιξιάτικο καιρό 
προκειµένου να µπορέσει η καλλιέργεια να 
αναπτυχθεί οµαλά. Σηµειώνεται ότι η πα-
ραγωγή του Καναδά, ενδέχεται να αποδει-
χθεί µικρότερη των αρχικών εκτιµήσεων, 
ενώ στο µέτωπο του καιρού, το φαινόµενο 
La Nina που επαναλαµβάνεται φέτος, δεν 
αποκλείεται να εκθέσει και την επερχόµε-
νη σοδειά σκληρού σίτου σε ακραία καιρι-
κά φαινόµενα στη Βόρεια Αµερική.  

Ρίσκο η νέα σπορά στο καλαμπόκι 
που μπαίνει ξανά δυνατά στο χάρτη 
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Κρίσιµη προδιαγράφεται η νέα χρονιά για το 
µέλλον που θα έχει η καλλιέργεια καλαµπο-
κιού στην Ελλάδα αφού ενόψει των εαρινών 
σπορών οι παραγωγοί καλούνται να συνυπο-
λογίσουν από τη µία το κίνητρο των υψηλών 
τιµών και από την άλλη το υψηλό κόστος µιας 
καλλιέργειας µε υψηλές απαιτήσεις σε εισρο-
ές και εφόδια. 

Πρόκειται για µια καλλιέργεια που είχε απο-
γοητεύσει αρκετούς, όσο για πολλά χρόνια α-
πέδιδε οριακά οικονοµικά αποτελέσµατα για 
τους παραγωγούς, όταν οι τιµές πιέζονταν κά-
τω από τα 14 λεπτά το κιλό πάνω στα αλώνια, 
για να προσεγγίσει τα 20 λεπτά όταν πλέον το 
µεγάλο τονάζ βρισκόταν στα χέρια εµπόρων. 
Φέτος η αγορά ακολούθησε το µοτίβο που υ-
παγόρευσε ο διεθνής υπερκύκλος στα αγροτι-
κά commodities µε τα αλώνια να ξεκινούν πέ-
ριξ των 23 µε 24 λεπτών το κιλό για να κορυ-
φωθεί η αγορά κοντά στα 30 λεπτά το κιλό στις 
αρχές ∆εκεµβρίου. 

Η εξέλιξη αυτή έβαλε ξανά στο παιχνίδι το κα-
λαµπόκι που ξεχώρισε δυναµικά από τον χάρτη 
καλλιεργειών της χώρας. Ωστόσο το ερωτηµατικό 
γύρω από τη διάρκεια της ανόδου διαµορφώνει 
µια παγίδα µε µεγάλο οικονοµικό διακύβευµα 
για όσους παραγωγούς εξετάζουν την εναλλα-
κτική του καλαµποκιού την ερχόµενη Άνοιξη.

Τα δεδοµένα από τις παγκόσµιες προοπτι-
κές για την αγορά καλαµποκιού το 2021-2022, 
σύµφωνα µε έκθεση του USDA, αφορούν ελα-
φρά υψηλότερη παραγωγή, ενισχυµένο εµπό-
ριο και χαµηλά αποθέµατα. Πιο συγκεκριµένα, 
η παγκόσµια παραγωγή αναθεωρήθηκε ανοδι-
κά σε 1.208,7 εκατ. τόνους (+4,1 εκατ. τόνους 
σε σχέση µε την προηγούµενη πρόβλεψη), προ-
ερχόµενη από αναθεωρηµένη πρόβλεψη στην 

παραγωγή της Ουκρανίας και της ΕΕ, αντισταθ-
µίζοντας την αναµενόµενη µείωση καλαµπο-
κιού στην Κίνα. Το παγκόσµιο εµπόριο εκτιµά-
ται υψηλότερα σε 192,7 εκατ. τόνους (+2,4 ε-
κατ. τόνους σε σχέση µε την πρόβλεψη Νοεµ-
βρίου), µε τις εξαγωγές καλαµποκιού της Ου-
κρανίας να αναθεωρούνται ανοδικά (+1 εκατ. 
τόνους σε 32,5 εκατ. τόνους), όπως και της Ε.Ε. 
(+0,5 εκατ. τόνους σε 4,9 εκατ. τόνους), και τις 
εισαγωγές καλαµποκιού στην Κίνα να προβλέ-
πονται χαµηλότερες. Η παγκόσµια χρήση του 
καλαµποκιού στην εφοδιαστική αλυσίδα (τρό-
φιµα, σπόροι, βιοµηχανική χρήση) παρέµεινε 
στις εκτιµήσεις του προηγούµενου µήνα. Οι τι-
µές του καλαµποκιού διατήρησαν τις θετικές 
αποδόσεις, βοηθούµενες από τα στοιχεία που 
έδειξαν ισχυρότερη ζήτηση για τις αµερικανι-
κές εξαγωγές και από τις ανησυχίες για τις ξη-
ρές καιρικές συνθήκες σε Αργεντινή και Νότια 
Βραζιλία. Παράλληλα, ο µετριασµός των ανη-
συχιών για τη µετάλλαξη Όµικρον πιθανά να 
µην εκτροχιάσει τη ζήτηση, ευνοώντας περαι-
τέρω θετικά στην τιµή του.

Ο ∆εκέµβριος έφερε διόρθωση στους δείκτες 
των αγροτικών εµπορευµάτων, µε τις τιµές ω-
στόσο στα περισσότερα εξ αυτών να διατηρού-
νται στα υψηλά του εύρους, ενώ στην περίπτω-
ση της αγοράς βάµβακος, φαίνεται ότι υπάρ-
χουν αρκετά καύσιµα για να στηρίξουν µια νέα 
ανοδική κίνηση. Στα βασικά σηµεία του ∆ελτί-
ου Τιµών Αγροτικών Εµπορευµάτων της Τρά-
πεζας Πειραιώς, διατυπώνεται η πεποίθηση ό-
τι οι αυξανόµενες τιµές των τροφίµων θα συνε-
χίσουν να αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις της 
πανδηµίας, µε ηπιότερο, όµως, ρυθµό το 2022 
και να επιδεινώνονται από τις στενές παγκό-
σµιες προµήθειες και τα προβλήµατα της εφο-
διαστικής αλυσίδας, µε την άνοδο του δολαρί-
ου να λειτουργεί επιπλέον επιβαρυντικά των τι-
µών τους, σύµφωνα µε την αγορά. 
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Αποθέµατα
Εξαιρετικά περιο-

ρισµένα αποθέµατα 
στην εγχώρια και 

ιταλική αγορά 
σκληρού σίτου

Μείωση 
Στη φακή καταγρά-
φεται περιορισµός 

εκτάσεων, πλην των 
παραγωγών που 

δεσµεύονται µέσω 
Οµάδων παραγωγών

Αγρότες
Οι ζηµιές που 

θα αφήσει η νέα 
καλλιεργητική 

σεζόν θα 
µεταφέρουν νέα 

οικονοµικά βαρίδια 
στους αγρότες

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑ∆Α EURONEXT 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 202224�27

ΑΛΩΝΙΑ

29�30

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

247,75
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ 



Αντιμετώπιση 
ίσκας στο αμπέλι
Από πληγές στα πρέμνα 
μετά από παγετό ή χαλάζι

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Η ίσκα αποτελεί µία σοβαρή 
µυκητολογική ασθένεια που 
προσβάλλει το ξύλο των πρέ-
µνων και τους βραχίονες της 
αµπέλου, προκαλώντας την 
ξήρανση του και καταστρέφο-
ντας µαζικά τον αµπελώνα. 
Η ασθένεια εµφανίζεται κυ-
ρίως σε µεγάλης ηλικίας α-
µπέλια, ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια αναφέρονται συχνότε-
ρα προσβολές και σε δέντρα 
µικρότερης ηλικίας. 

Χαρακτηριστικό σύµπτω-
µα της ασθένειας είναι ο κι-
τρινόλευκος µεταχρωµατι-
σµός του ξύλου στο κέντρο 
τοµής που καθίσταται µαλα-
κό, σπογγώδες και εύθρυπτο. 
Η ίσκα µεταδίδεται από πλη-
γές που δηµιουργούνται στο 
δέντρο κατά το κλάδεµα ή ε-

ξαιτίας των ζηµιών από πα-
γετό και χαλαζόπτωση. Σπα-
νιότερα, η ίσκα µπορεί να 
εµφανιστεί και από πληγές 
στο ριζικό σύστηµα από το 
όργωµα, καθώς επίσης από 
τη χρήση µολυσµένου πολ-
λαπλασιαστικού υλικού στα 
φυτώρια αµπέλου, κάτι που 
κάνει εµφανές πως η επιλο-
γή πολλαπλασιαστικού υλι-
κού που προέρχεται από υ-
γιείς αµπελώνες προστατεύ-
ει από την ασθένεια. 

Για να προληφθεί όµως ου-
σιαστικά η εκδήλωση της α-
σθένειας, ο καλλιεργητής θα 
πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα 
όταν πραγµατοποιεί το χειµε-
ρινό κλάδεµα των αµπελιών, 
µε τους γεωπόνους να συνι-
στούν την περάτωσή του σε 
µέρες µε όσο το δυνατόν χα-
µηλότερη υγρασία και µε θερ-
µοκρασία υψηλότερη των 5 
βαθµών, ενώ ειδική µνεία γί-
νεται και στην ανάγκη προ-
σεκτικής απολύµανσης των 
χρησιµοποιηµένων εργαλεί-
ων, µε την χρήση διαλύµατος 
χλωρίνης. Συµπληρωµατικά, 
θετικά στην αποφυγή εκδή-
λωσης της µυκητολογικής α-
σθένειας επιδρά και η επικά-
λυψη των τοµών που προκα-
λούνται από το κλάδεµα µε 
ειδική πάστα κλαδέµατος για 
να µειωθούν οι δυνητικές 
πηγές εισόδου του µύκητα. 

Σε περιπτώσεις εντοπισµού 
προσβολών, η αντίδραση α-
πό µεριάς παραγωγού οφεί-
λει να είναι άµεση και απο-
φασιστική για να προληφθεί 
η εκδήλωση των χειρότερων 
συνεπειών της ασθένειας. Οι 
καλλιεργητές καλούνται να 
πραγµατοποιήσουν άµεσα 
ψεκασµό µε κατάλληλο και 
εγκεκριµένο σκεύασµα για 
ασθένειες ξύλου, βεβαιώνο-
ντας παράλληλα πως η ασθέ-
νεια βρίσκεται στα πρώτα της 
στάδια, µε τον µύκητα να µην 
έχει ακόµη εισχωρήσει στο 
κορµό του αµπελιού. 

Σε περίπτωση που ο καλ-
λιεργητής δεν έχει προλάβει 
την ασθένεια στα πρώτα στά-
διά της, µόνη και αποτελε-
σµατική λύση είναι η άµεση 
εκρίζωση και αποµάκρυνση 
από τον αµπελώνα των προ-
σβεβληµένων δέντρων.

Άµεση εκρίζωση προσβεβληµένων σπαραγγιών από ριζοκτονίαση
Η ριζοκτονίαση προκαλείται από τον µύκητα Rhizoctonia violaceae και 
προσβάλλει τα υπόγεια (µη πράσινα) µέρη του φυτού, που καλύπτονται 
από µυκηλιακές υφές, χρώµατος ιώδους - καφέ, που αποµυζούν θρεπτικά 
συστατικά από τον ξενιστή και τελικά τον εξαντλούν και τον ξηραίνουν. Η 
ασθένεια στο υπέργειο µέρος του φυτού εκδηλώνεται µε στασιµότητα 
στην ανάπτυξη των βλαστών, οι οποίοι αδυνατίζουν, κιτρινίζουν, 

αποτέλεσµα των δυσκολιών στη διακίνηση θρεπτικών ουσιών από τον µύκητα που 
εισέρχεται στο εσωτερικό των ιστών. Σχηµατίζονται σκληρώτια που διατηρούνται 
στο έδαφος πολλά χρόνια και οι αρχικές µολύνσεις γίνονται στις ρίζες, ιδιαίτερα 
µετά από µηχανικές ζηµιές. Σε περίπτωση ανίχνευσης συµπτωµάτων συνίσταται η 
άµεση εκρίζωση των προσβεβληµένων φυτών. Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν 
πως µετά την εγκατάσταση της ασθένειας δεν υπάρχει αποτελεσµατικός τρόπος 
προστασίας της καλλιέργειας. Εµπειρικά δεδοµένα έχουν δείξει πως η απολύµανση 
µε διθειάνθρακα µπορεί να αποβεί αποτελεσµατική ενώ σε περίπτωση εκτεταµένης 
προσβολής, θα πρέπει να γίνει νέα φυτεία σε καθαρό έδαφος. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Προστασία 
Η επιλογή πολλαπλα-
σιαστικού υλικού που 
προέρχεται από υγιείς 

αµπελώνες προστατεύει 
τα πρέµνα

Ελµινθοσποριάσεις 
στα σιτηρά
Οι ελµινθοσποριάσεις στα σιτηρά 
προκαλούνται από τη δράση µυκήτων 
διαφορετικών γενών, µε κυριότερο 
το Helminthosporium και προσβάλλουν 
το σύνολο των φυτικών µερών (ρίζες, 
λαιµός και φύλλωµα). Οι πρωτογενείς 
µολύνσεις γίνονται στα κολεόπτιλα και 
το ριζικό σύστηµα, µε συνέπεια τη 
σηψιρριζία και την εµφάνιση κηλιδώσεων 
στο φύλλωµα. Η εµφάνιση 
ελµινθοσποριάσεων στα σιτηρά ευνοείται 
από υψηλές εδαφικές θερµοκρασίες και 
χαµηλή υγρασία. Οι προσβολές είναι 
περισσότερο εκτεταµένες και αποτελούν 
κίνδυνο για την παραγωγή, σε περιοχές 
όπου συνηθίζεται η µονοκαλλιέργεια 
σιτηρών. Τα προσβεβληµένα φυτά 
εµφανίζονται καχεκτικά και µε µειωµένη 
παραγωγικότητα, ενώ τα παθογόνα 
διατηρούνται στο έδαφος, επί και εντός 
του σπόρου και στα υπολείµµατα της 
καλλιέργειας. Σε περίπτωση που η 
κατασταλτική επέµβαση καταστεί 
αναγκαία, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν ψεκασµούς 
µε εγκεκριµένο µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
Επίσης συστήνεται η αποµάκρυνση 
και καταστροφή των υπολειµµάτων 
προσβεβληµένων σιτηρών.

Σκευάσµατα
FMC Hellas: Impact 125 SC.

Βοτρύτης στη ντοµάτα
Το παθογόνο Botrytis cinerea 
προσβάλλει όλα τα µέρη των φυτών 
προκαλώντας το σχηµατισµό καστανού 
χρώµατος έλκους στα στελέχη, τα οποία 
συνοδεύονται από τη χαρακτηριστική 
τεφρά εξάνθηση. Τα προσβεβληµένα 
άνθη αποκτούν καστανό χρώµα και 
πέφτουν, ενώ στους καρπούς η προσβολή 
αρχίζει από τον ποδίσκο ή την κορυφή. 
Απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη 
του είναι η υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία, 
ενώ οι διάφορες πληγές που µπορεί να 
προκύψουν πάνω στους φυτικούς ιστούς 
δρουν ευεργετικά για την εξάπλωσή του. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν 
άµεσο ψεκασµό σε περίπτωση 
προσβολής και επανάληψη σε 8 µέρες 
εάν το πρόβληµα δεν εξαλειφθεί, 
κάνοντας χρήση εγκεκριµένων και 
κατάλληλων φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων.Γεωπόνοι συνιστούν επίσης 
την προσφορά ισορροπηµένης λίπανσης 
και την τήρηση καλής υγιεινής στην 
καλλιέργεια για να µειωθεί η ευπάθεια 
των φυτών στο παθογόνο. 

Σκευάσµατα
SIPCAM Hellas: Frupica S 50WP.
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Θα υπάρξει 

πρώτη κατανοµή 
δικαιωµάτων 

όπως την περίοδο 
2015-2019; 

∆εν θα υπάρξει πρώτη κατανοµή δικαι-
ωµάτων για τη νέα περίοδο, όπως έγινε 
την τρέχουσα. Το 2015 η κατανοµή νέων 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης βασίστη-
κε στον αριθµό των επιλέξιµων εκταρίων, 
τα οποία διέθεταν οι γεωργοί κατά το πρώ-
το έτος εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Τώρα, ο 
κάθε παραγωγός θα πληρωθεί το 2023 µε 
βάση τον αριθµό δικαιωµάτων που έχει ή-
δη στην κατοχή του και θα ενεργοποιήσει 
στο ΟΣ∆Ε εκείνου του έτους. 

Αυτό που θα γίνει, είναι η επαναπρο-
σαρµογή της µοναδιαίας αξίας δικαιωµά-
των για όλους, αναλογικά µε την αξία που 
είχαν το 2022 (στρεµµατική πληρωµή βασι-
κής συν πρασίνισµα), σύµφωνα µε το Άρ-
θρο 24 παράγραφος 1 της νέας ΚΑΠ. Η ε-
παναπροσαρµογή θα γίνει µε βάση πρώτον 
τα βήµατα εσωτερικής σύγκλισης (ετήσια 
σύγκλιση 25%) και δεύτερον τον συνολικό 
προϋπολογισµό της βασικής ενίσχυσης. Ο 
συνολικός προϋπολογισµός της βασικής 
ενίσχυσης υπολογίζεται στα 878 εκατ. ευ-
ρώ, κατά 200 εκατ. ευρώ περίπου µειωµέ-
νος σε σχέση µε την τρέχουσα περίοδο. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, τα δικαιώ-
µατα, οι µεταβιβάσεις και το Εθνικό Απόθε-
µα έχουν ξεκινήσει πλέον να αποσαφηνίζο-
νται καθώς το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο έ-
χει πάρει το δρόµο για την Κοµισιόν. Οι πε-
ρισσότερες αλλαγές έχουν να κάνουν µε την 
αξία των δικαιωµάτων και όχι την κατανοµή 

τους, ενώ το Εθνικό Απόθεµα αναµένεται να 
αποκτήσει τρία τµήµατα ανάλογα την αγρο-
νοµική περιφέρεια. Την ίδια ώρα η απεµπλο-
κή της συµπληρωµατικής ενίσχυσης νεαρών 
αγροτών και των οικολογικών σχηµάτων (νέο 
πρασίνισµα) από τα δικαιώµατα αναµένεται 
να φέρει ανακατατάξεις στις µεταβιβάσεις. 
Εδώ παρουσιάζονται 10 απαντήσεις στα πιο 
συχνά ερωτήµατα σε σχέση µε το καθεστώς 
βασικής ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ.

Οι αιτήσεις ΟΣΔΕ το 2022 θα πρέπει να γίνουν έχοντας στο νου το νέο 
ορισμό του ενεργού αγρότη στην ερχόμενη ΚΑΠ, αλλά και τα όρια στις 
εκτάσεις που λαμβάνουν αναδιανεμητική ενίσχυση από το 2023

Στα τρία
Το Εθνικό Απόθεµα 

αναµένεται να αποκτήσει 
τρία τµήµατα ανάλογα 

την αγρονοµική 
περιφέρεια

10Απαντήσεις για τα 
δικαιώματα νέας ΚΑΠ

Ως επιπλέον κριτήριο για τον ορισµό του νέου αγρότη εισάγεται το επίπεδο γνώσεων.

Πώς σχεδιάζεται 
το Εθνικό Απόθεµα;
Για το Εθνικό Απόθεµα, το σχέδιο περι-
λαµβάνει τη δηµιουργία τριών Αποθεµάτων 
σύµφωνα µε την πρόταση των επιστηµο-
νικών συµβούλων για τη νέα ΚΑΠ. Ένα 
για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραί-
ες και ενός για τις δενδρώδεις. Με την α-
ναµενόµενη ένταξη επιπλέον στρεµµάτων 
βοσκοτόπων στο σύστηµα, µε το σηµερι-
νό µοντέλο θα γινόταν περικοπή των ενι-
σχύσεων στο σύνολο των αγροτών για να 
εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις για νέα δικαι-
ώµατα. Με το νέο σύστηµα που εξετάζεται, 
η περικοπή θα γίνει µόνο στα βοσκοτοπι-
κά δικαιώµατα. Αντίστοιχα, για τις αιτή-
σεις των αροτραίων, η περικοπή θα αφο-
ρά τους κατόχους αρόσιµων καλλιεργει-
ών και για τα δέντρα θα γίνεται οι περι-
κοπή από τους καλλιεργητές δενδρώνων.

Πώς θα γίνεται 
η λήψη νέων 
δικαιωµάτων;

Όπως την τρέχουσα περίοδο, έτσι και την 
περίοδο 2023-2026 θα λειτουργήσει το 
Εθνικό Απόθεµα. Το Εθνικό Απόθεµα θα 
«τραβά» χρήµατα από τον προϋπολογισµό 
της βασικής ενίσχυσης. ∆ηλαδή, ετησίως 
ένα ποσοστό (3% είναι την τρέχουσα πε-
ρίοδο), θα δεσµεύεται για την κατανοµή 
νέων δικαιωµάτων. Κατά προτεραιότητα 
η κατανοµή των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
θα γίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες γε-
ωργών: α) γεωργοί νεαρής ηλικίας που 
έχουν συστήσει νέα γεωργική εκµετάλ-
λευση για πρώτη φορά, β) νέοι γεωργοί.

Για τον ορισµό του νέου αγρότη πέραν 
του ηλικιακού ορίου των 40 ετών και της 
υποχρέωσης να είναι αρχηγός γεωργικής 
εκµετάλλευσης, δίνεται ιδιαίτερη έµφα-
ση στο κριτήριο της εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης. Γι’ αυτό ως επιπλέον κριτήριο 
για τον ορισµό του νέου αγρότη εισάγε-
ται το επίπεδο γνώσεων. Θα πρέπει να εί-
ναι κατ’ ελάχιστο επίπεδο 4 (δηλ. Επαγ-
γελµατική σχολή ή λύκειο) ή εάν είναι 
επίπεδο 2 (δηλ. απολυτήριο Γυµνασίου) 
να συνοδεύεται επιπλέον µε εκπαίδευ-
ση γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή µε απο-
δεδειγµένη άσκηση του επαγγέλµατος 
του αγρεργάτη διάρκειας ισοδύναµης 
τριών συναπτών ετών.

Υποχρεωτικά, θα πρέπει οι παραπά-
νω κατηγορίες αγροτών να εξυπηρε-
τούνται, µε τη γραµµική µείωση της α-
ξίας της βασικής ενίσχυσης.
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Πώς θα 
λειτουργήσει 
η εσωτερική 
σύγκλιση;

Ετησίως, ξεκινώντας από το 2023, η αξία 
των δικαιωµάτων θα συγκλίνει στο 100% 
της θεωρητικής µέσης αξίας δικαιωµάτων 
του 2026 ανά αγρονοµική περιφέρεια. Τα 
βήµατα σύγκλισης θα είναι ίσα, δηλαδή 25%. 

Παράδειγµα µείωσης αξίας λόγω σύ-
γκλισης: Αγρότης διαθέτει αξία αροτραί-
ων δικαιωµάτων 40 ευρώ το 2023. Έως το 
2026 η αξία του δικαιώµατός του θα πρέ-
πει να φτάσει τη θεωρητική µέση αξία, η 
οποία υπολογίζεται κοντά στα 23 ευρώ το 
στρέµµα. Ετησίως θα χάνει 4,25 ευρώ από 
την αξία δικαιώµατος (το 25% της διαφοράς 
που έχει), έως ότου φτάσει τα 23 ευρώ στο 
τέλος της νέας προγραµµατικής περιόδου.

Παράδειγµα αύξησης αξίας λόγω σύ-
γκλισης: Αγρότης διαθέτει αξία αροτραί-
ων δικαιωµάτων 10 ευρώ το 2023. Έως 
το 2026 η αξία του δικαιώµατός του θα 
πρέπει να φτάσει τη θεωρητική µέση α-
ξία των 23 ευρώ το στρέµµα. Ετησίως θα 
κερδίζει 3,25 ευρώ από την αξία δικαι-
ώµατος (το 25% της διαφοράς που έχει), 
έως ότου φτάσει τα 25 ευρώ στο τέλος της 
νέας προγραµµατικής περιόδου.

Κανόνες 
βασικής 

ενίσχυσης
Εκτός από τον ορισµό του ενεργού α-
γρότη, για να λαµβάνουν τις επιδο-
τήσεις οι δικαιούχοι θα πρέπει να τη-
ρούν και τους κανόνες πολλαπλής 
συµµόρφωσης. 
Από αυτούς δεν εξαιρούνται ούτε οι 
µικροκαλλιεργητές όπως έγινε την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 
Στους κανόνες αυτούς περιλαµβάνο-
νται υποχρεώσεις αµειψισποράς, αγρα-
νάπαυσης και διατήρησης µη παραγω-
γικών στοιχείων στην εκµετάλλευση. 

Πώς θα γίνονται 
οι µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων; 

Ο κανονισµός για τις µεταβιβάσεις δι-
καιωµάτων στη νέα ΚΑΠ ορίζει απλά, 
ότι θα πρέπει οι µεταβιβάσεις να γίνο-
νται σε ενεργό αγρότη και στην αγρο-
νοµική περιφέρεια (αροτραίες, βοσκο-
τόπια, δενδρώδεις) που αυτά αφορούν. 
Κατά τα άλλα, η Ελλάδα είναι ελεύθερη 
να επιλέξει επιπλέον κανόνες. Για πα-
ράδειγµα, στην Ιρλανδία προτείνεται η 
κατάργηση της παρακράτησης 20% επί 
της αξίας των δικαιωµάτων όταν αυτά 
µεταβιβάζονται χωρίς γη, µόνο για τα 
έτη 2023-2024 ώστε να µπορέσουν να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε ενισχύσεις 
πιο εύκολα οι επαγγελµατίες αγρότες 
για τα πρώτα έτη της ΚΑΠ. 

Στη χώρα µας, ισχύει παρακράτηµα 
25% επί της αξίας δικαιωµάτων το 2021. 
Άγνωστο παραµένει αν θα µειωθεί ή 
και καταργηθεί αυτό το ποσοστό την 
ερχόµενη περίοδο.

Πώς θα λειτουργεί 
η αναδιανεµητική 

ενίσχυση;
Η στρεµµατική επιδότηση της αναδι-
ανεµητικής, αφορά όσους δηλώνουν 
στο ΟΣ∆Ε: 20 έως 110 στρέµµατα στις 
αροτραίες, 10 έως 40 στρέµµατα σε 
δενδρώνες, αµπελώνες και 10 έως 170 
στρέµµατα βοσκοτόπων. Αυτοί οι παρα-
γωγοί θα λαµβάνουν επιδότηση ένα 
ποσό, επιπλέον, της βασικής. 

Κατανοµή
Από τον προϋπολο-
γισµό της βασικής 

ενίσχυσης, το 26,9% 
θα αντιστοιχεί στους 

βοσκοτόπους, το 
45,6% στις αρο-

τραίες και το 27,5% 
στις δενδρώδεις 

καλλιέργειες

Για το 2023-2026 από τα δικαιώµατα θα εξαρτώνται η βασική και η αναδιανεµητική.

Ποιος θα 
δικαιούται άµεσες 

ενισχύσεις;
Άµεσες ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ θα δι-
καιούται µόνο όποιος οριστεί ως ενερ-
γός αγρότης. ∆ηλαδή είναι όσοι:

 Είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλ-
λευσης και έλαβαν ενισχύσεις λιγότε-
ρες των 5.000 ευρώ.

 Είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλ-
λευσης και εφόσον έλαβαν ενισχύσεις 
περισσότερες των 5.000 ευρώ είναι εγ-
γεγραµµένοι στο Μητρώο Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων και προσκοµούν ετη-
σίως τιµολόγια αγοράς εισροών, πώλη-
σης αγροτικών προϊόντων.
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Ποια θα είναι 
η θεωρητική µέση 
αξία των δικαιωµά-

των το 2026; 
Από τον προϋπολογισµό της βασικής ε-
νίσχυσης, το 26,9% θα αντιστοιχεί στους 
βοσκοτόπους, το 45,6% στις αροτραίες και 
το 27,5% στις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Για τα βοσκοτόπια υπήρξε ανεπίσηµη ε-
νηµέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους 
συµβούλους της νέας ΚΑΠ για προσθή-
κη επιπλέον 7 εκατ. στρεµµάτων, οπότε 
το συνολικό νούµερο των επιλέξιµων ε-
κτάσεων προς ενίσχυση αυξάνεται στα 
20 εκατ. στρέµµατα. Τα στρέµµατα στα 
αροτραία υπολογίζονται γύρω στα 18 ε-
κατ. και στις δενδρώδεις γύρω στα 8,5 ε-
κατ. στρέµµατα. Εφόσον τελικά ο προϋ-
πολογισµός της βασικής ενίσχυσης κα-
θοριστεί στα 878 εκατ. ευρώ η µέση α-
ξία δικαιωµάτων καθορίζεται στα: 11 ευ-
ρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια (γύρω 
στα 17 ευρώ αν παραµείνουν οι βοσκο-
τοπικές εκτάσεις στα 12,7 εκατ. στρέµ-
µατα), στα 23 ευρώ το στρέµµα για τις 
αροτραίες και στα 28 ευρώ το στρέµµα 
για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Ποιες ενισχύσεις 
εξαρτώνται από 
τα δικαιώµατα;

Στην τρέχουσα περίοδο, από τα δικαι-
ώµατα εξαρτώνται η βασική πληρωµή, 
το πρασίνισµα και η συµπληρωµατική ε-
νίσχυση νεαρών αγροτών. Στη νέα ΚΑΠ 
και για την περίοδο 2023-2026 από τα 
δικαιώµατα θα εξαρτώνται  η βασική ε-
νίσχυση και η αναδιανεµητική. 
Το νέο πρασίνισµα (eco-schemes) θα ε-
ξαρτάται από τα στρέµµατα που εντάχθη-
καν στις δράσεις που θα προκηρυχθούν 
και η συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών 
αγροτών θα είναι επίσης στρεµµατική. 



Αποζημίωση χαμένου εισοδήματος

Με τα πυρηνόκαρπα 
ξεκινά τη λειτουργία του 
το Ταμείο ασφάλισης 
αγροτικού εισοδήματος

 Δικαιούχοι για αποζημίωση απωλειών στο αγροτικό τους 
εισόδημα άνω του 20% οι καλλιεργητές πυρηνόκαρπων που 
είναι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και σε συλλογικά σχήματα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μόνο για τον τοµέα των πυρηνό-
καρπων, θα τρέξει το Μέτρο 17.3 
«Εργαλείο Σταθεροποίησης Εισο-
δήµατος Γεωργών», ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα που θα αποζηµιώνει 
απώλειες άνω του 20% στο αγρο-
τικό εισόδηµα, οι οποίες οφείλο-
νται σε διάφορους εξωγενείς πα-
ράγοντες (όπως ήταν για παρά-
δειγµα οι επιπτώσεις πανδηµίας 
COVID-19, το ρωσικό εµπάργκο, 
κ.λπ.). Σύµφωνα µε την περιγρα-
φή του Μέτρου, που φιλοξενεί-
ται στον αναθεωρηµένο φάκελο 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2021-2022, για τις ανά-
γκες του Μέτρου θα συσταθεί ένα 
Ταµείο Αλληλοβοήθειας Πυρηνό-
καρπων µε τουλάχιστον 5ετή διάρ-
κεια από συλλογικά σχήµατα. Το 
ΠΑΑ θα χρηµατοδοτήσει µε 9,5 ε-
κατ. ευρώ τα έξοδα σύστασής του, 
τη διαχείρισή του, ένα µέρος των 
εισφορών (έως 70%) που θα κατα-
βάλλουν για τη συµµετοχή τους 
σε αυτό οι αγρότες µέλη των συ-
νεταιρισµών και, φυσικά, την α-
ποζηµίωση που θα λαµβάνουν οι 
συµµετέχοντες σε περίπτωση πτώ-
σης του εισοδήµατός τους. 

Τα Ταµεία Σταθεροποίησης Ει-
σοδήµατος καλύπτουν, µόνο σε 
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώ-
σεις, µείωση εισοδήµατος άνω του 
20% του µέσου ετήσιου εισοδήµα-
τος του γεωργού, τα προηγούµε-
να τρία χρόνια, ή του µέσου τριε-
τούς εισοδήµατός του που υπολο-
γίστηκε κατά τα προηγούµενα πέ-
ντε έτη, εξαιρουµένου του έτους 
µε το χαµηλότερο εισόδηµα και 
του έτους µε το υψηλότερο εισό-
δηµα. Η απώλεια εισοδήµατος και 
κατ’ επέκταση η αποζηµίωση που 

Περί τις 15.000 οριστικοποιήσεις 
φακέλων Νέων Αγροτών έγραψε 
το πληροφοριακό σύστηµα λίγο 
πριν την εκπνοή της προθεσµίας 
υποβολής αιτήσεων της 28ης ∆ε-
κεµβρίου. Μετά το πέρας των αι-
τήσεων πλέον σειρά παίρνει η α-
ξιολόγηση των φακέλων µε ευθύ-
νη των Περιφερειών. Η χρονική 
περίοδος εντός της οποίας θα δι-
ενεργηθεί η α’ και β’ αξιολόγηση 
θα καθοριστεί µε σχετικό έγγραφο 
της ΕΥΕ ΠΑΑ. Υπενθυµίζεται πως 
το Μέτρο χωρά περί τους 11.000 
δικαιούχους οπότε θα προκύψουν 
και επιλαχόντες ανά περιφέρεια 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των ορι-
στικοποιήσεων. Σηµειώνεται ότι 
πριν την ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης αξιολόγησης θα προηγηθεί ε-
πιτόπια επίσκεψη στις σχετικές πα-
ραγωγής µε τυπική απόδοση µε-
γαλύτερη των 20.000 ευρώ ανά ε-
κτάριο (π.χ. κηπευτικά υπό κάλυ-
ψη, καλλιέργεια µανιταριών, φυ-
τώρια, ανθοκοµικές καλλιέργειες, 
κ.λπ.). Η απόδειξη της ιδιοκτησίας 
αγροτεµαχίων µπορεί να γίνει µέ-

χρι και έναν µήνα µετά την έκδο-
ση των πινάκων αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης της παραγράφου 14 
του άρθρου 15 της πρόσκλησης. 
Για αυτόν τον λόγο προσκοµίζο-
νται, µέχρι και ένα µήνα από την 
έκδοση των ανωτέρω πινάκων, τα 
συµβόλαια ιδιοκτησίας, συνοδευ-
όµενα από τη µεταγραφή τους τα 
οποία µπορούν να έχουν εκδοθεί 
οποτεδήποτε, δηλαδή ακόµα και 
µετά την υποβολή του αιτήµατος 
στήριξης. Σύµφωνα µε το χρονο-

Με 15.000 οριστικοποιήσεις

λαµβάνει ο παραγωγός αφορά µό-
νο στο µέρος της παραγωγής, την 
οποία διαθέτει προς διακίνηση µέ-
σω της οµάδας / οργάνωσης, στην 
οποία ανήκει.

 Σύµφωνα µε το προσχέδιο του Μέ-
τρου 17.3, το πρόγραµµα αυτό στο-
χεύει στην εξισορρόπηση των αρνη-
τικών επιπτώσεων της διακύµανσης 
των τιµών και της αγοράς, που συµ-
βάλλουν στην αστάθεια του εισο-
δήµατος των παραγωγών, µέσω της 
στήριξης ενός µέσου σταθεροποίη-
σης εισοδήµατος που βασίζεται στην 
αµοιβαιότητα µεταξύ των αγροτών.

Οι ωφελούµενοι - µέλη του Τα-
µείου πρέπει να:

 Είναι ενεργοί γεωργοί.
 Έχουν στην κατοχή τους και να 

συµπληρώνουν ανελλιπώς ηµερο-
λόγιο καλλιεργητικών πρακτικών 
για τις καλλιέργειες για τις οποίες 
µετέχουν στο Ταµείο.

 Υπόκεινται στην υποχρέωση υ-
ποβολής ετήσιας δήλωσης Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).

 Συµµετέχουν στο Ταµείο κατόπιν 
σχετικής αίτησης τους, η οποία θα 
περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά θα εξει-
δικευτούν στη σχετική πρόσκληση.

 Ενηµερώνουν το Ταµείο άµε-
σα για γεγονότα που µπορούν να 
συµβάλουν σηµαντικά στη δραστι-
κή µείωση του εισοδήµατός τους.

Ιδιωτικός τοµέας
Η συµµετοχή των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών ιδρυµάτων 

στην ασφάλιση του πρωτογενή 
τοµέα είναι κάτω του 1% της 

ασφαλιστικής παραγωγής

Το πρόγραµµα 
ξεκινά από τα 
πυρηνόκαρπα και 
αναµένεται να 
διευρυνθεί. 
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30%
Στην ΕΕ, τα κράτη µέλη 
µε το µεγαλύτερο αριθµό 
αγροκτηµάτων, που υποφέρουν 
από απώλεια εισοδήµατος 
άνω του 30% είναι η Ιταλία, 
η Πολωνία, η Ισπανία 
και η Ελλάδα.

Πιλοτικό
Το µέτρο είναι καθαρά πιλοτικό 
που αποσκοπεί στην ωρίµανση 
του εθνικού εφαρµοστικού 
πλαισίου, στην προσέλκυση των 
Γεωργών για τη συµµετοχή 
τους σε τέτοια Ταµεία 
Αλληλοβοήθειας, στην παρούσα 
χρονική περίοδο έχει µικρό 
προϋπολογισµό (περίπου 
9,5 εκατ. ευρώ).. 

Προκήρυξη
Η προκήρυξη του Μέτρου 17.3 
θα γίνει εντός του 2022 
σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό των 
διαχειριστικών αρχών.



οι Νέοι Αγρότες

Υπογραφή 
στην προκήρυξη 
των Βιολογικών
Τις επόµενες ηµέρες θα βγει η 
προκήρυξη της Βιολογικής Γε-
ωργίας ύψους 490 εκατ. ευρώ, 
σύµφωνα µε non paper του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης που αναφέρει ότι πήρε ή-
δη υπογραφή η σχετική υπουρ-
γική απόφαση. Σύµφωνα µε το 
υπουργείο λοιπόν, για πρώτη 
φορά ως επιλέξιµες είναι οι ρο-
διές, τα ακτινίδια, οι συκιές, οι µι-
κρόκαρπες/δάσους (goji berry, 
blueberry, raspberry κ.α.) καθώς 
και µια πλειάδα κηπευτικών ό-
πως ενδεικτικά τοµάτα, αγγού-
ρι, φασολάκια µελιτζάνα, πιπε-
ριά, καρπούζι και πεπόνι. Επι-
πρόσθετα περιλαµβάνονται – ό-
λες οι καλλιέργειες οι οποίες εί-
χαν ενταχθεί στην 1η πρόσκλη-
ση του µέτρου και δεν είχαν συ-
µπεριληφθεί στην 3η. Επίσης, 
για πρώτη φορά σε πρόγραµµα 
βιολογικής γεωργίας εντάσσο-
νται τα µελίσσια.

Οι δράσεις που ενισχύονται εί-
ναι οι παρακάτω:

∆ράση 11.1.1 / ∆ράση 11.1.2: 
Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και µεθό-
δους παραγωγής στη γεωργία / 
στην κτηνοτροφία ∆ράση 11.2.1 
/ ∆ράση 11.2.2: Ενισχύσεις για 
τη διατήρηση σε βιολογικές πρα-
κτικές και µεθόδους παραγωγής 
στη γεωργία / στην κτηνοτροφία

Για τις δράσεις 11.1.1. και 11.2.1 
θα εκδοθούν δύο προσκλήσεις εκ 
των οποίων η µία θα αφορά στις 
αροτραίες καλλιέργειες και η άλ-
λη θα αφορά στις µόνιµες καλ-
λιέργειες, στα κηπευτικά και στα 
αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά.

Για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 
θα προκηρυχτούν επίσης δύο 
προσκλήσεις µε τις κάτωθι επι-
λέξιµες κατηγορίες ζώων ανά 
πρόσκληση:

1. Αιγοπρόβατα, τα Βοοειδή µε 
κρεατοπαραγωγική / µικτή κα-
τεύθυνση και τα Βοοειδή µε γα-
λακτοπαραγωγική κατεύθυνση

2. Μελίσσια
∆ικαιούχοι των δράσεων µπο-

ρούν να είναι φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών 
ή νοµικών προσώπων, τα οποία 
είναι ενεργοί γεωργοί, και έχουν 
το δικαίωµα να υποβάλλουν αι-
τήσεις στήριξης σε όσες δράσεις 
του προγράµµατος βιολογικής 
γεωργίας επιθυµεί.

Η αίτηση στήριξης θα υποβλη-
θεί ηλεκτρονικά, µέσω πληροφο-
ριακού συστήµατος, εντός της 
προθεσµίας που θα οριστεί στις 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος.

Σε διαβούλευση το νέο
ΕΣΠΑ ως 10 Ιανουαρίου 
Σε δηµόσια ηλεκτρονική 
διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 
έως τις 10 Ιανουαρίου, τέθηκε το 
σχέδιο νόµου: «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 
την Προγραµµατική Περίοδο 2021-
2027», δηλαδή για το νέο ΕΣΠΑ 
µέσω του οποίου θα διατεθούν 
πόροι 26,2 δισ. ευρώ. Στο Νόµο 
προβλέπονται 7 τοµεακά 
Προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο+ (ΕΚΤ+), 
και το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ), 13 
Περιφερειακά Προγράµµατα, 
ένα τοµεακό Πρόγραµµα 
χρηµατοδοτούµενο από το Ταµείο 
∆ίκαιης Μετάβασης (Τ∆Μ), 
ένα τοµεακό Πρόγραµµα Αλιείας. 
Επίσης 13 Προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο του στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» και 3 Προγράµµατα 
για τις ανάγκες της 
εταναστευτικής πολιτικής.

διάγραµµα που έχουν θέσει οι δι-
αχειριστικές αρχές, έως την ερχό-
µενη Άνοιξη θα πρέπει να έχει τε-
λειώσει η διαδικασία της αξιολό-
γησης και να εκδοθούν οι πίνα-
κες των αποτελεσµάτων. Από ε-
κεί και πέρα πρόθεση των αρχών 
είναι να προχωρήσουν στην έκ-
δοση πρόσκλησης Σχεδίων Βελ-
τίωσης για την ένταξη των Νέων 
Αγροτών, µε αυξηµένα τα ποσο-
στά επιδότησης που φτάνουν το 
80% για τις επενδυτικές δαπάνες. 

Επιλέξιµα
Πρώτη φορά επιλέξιµες 
οι ροδιές, τα ακτινίδια, 

οι συκιές, οι µικρόκαρπες/
δάσους (goji berry, 

blueberry, raspberry) και 
µια πλειάδα κηπευτικών
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Παρατείνεται µέχρι τις 
25 Ιανουαρίου του 2022 
η προθεσµία υποβολής 
φακέλων αγροτών για 
συµµετοχή στο Μέτρο 4.1.2 
για την επιδότηση 
αρδευτικών συστηµάτων. 
Έως τις 7 Φεβρουαρίου 
η προσκόµιση των φυσικών 
φακέλων.

Μέτρο 10.1.09 
Σπάνιες Φυλές
Oι ενταγµένοι δικαιούχοι 
της ∆ράσης 10.1.09 
«∆ιατήρηση απειλούµενων 
αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων», κάτοχοι 
ιπποειδών της 1ης και 2ης 
Πρόσκλησης, που δεν είχαν 
καταχωρήσει τον αριθµό 
σήµανσης των ίππων τους, 
µπορούν να τον 
καταχωρήσουν στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα 
µέχρι και την Παρασκευή 7 
Ιανουαρίου 2022.

Εξοικονοµώ II
Περίπου 4 µήνες παράταση 
πήρε η προθεσµία 
υλοποίησης εργασιών στον 
Β’ κύκλο του προγράµµατος 
ενεργειακής αναβάθµισης 
«Εξοικονόµηση κατ’ οίκον 
ΙΙ», σύµφωνα µε τα όσα 
ανακοίνωσε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

490 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Έχοντας την ευελιξία στο DNA τους και δί-
νοντας στον υποψήφιο αγοραστή την επι-
λογή κοντού ή µακριού µεταξονίου, τα φρέ-
σκα Kubota M6001 Utility λανσάρονται µε 
σκοπό να ικανοποιήσουν πολλαπλές απαι-
τήσεις καθηµερινά, που είναι και το κίνητρο 
της ανάπτυξης αυτών των δύο µοντέλων. 
Στην γκάµα θα υπάρχουν δύο διαθέσιµοι 
κινητήρες, ένας των 3,8 λίτρων σε συνδυα-
σµό µε την έκδοση µε µικρότερο µεταξόνιο 

και ένας των 6,1 λίτρων που είναι αφιερωµέ-
νος στην έκδοση µε µεγαλύτερο µεταξόνιο.

Αφενός, η επέκταση της εταιρείας, µε την 
απόκτηση σηµαντικών µεριδίων εταιρειών 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη λύσεων γε-
ωργίας ακριβείας αφετέρου η ενίσχυση του 
χαρτοφυλακίου προϊόντων κάνει την Kubota 
να γράφει τη δική της ιστορία στον αγροτικό 
κλάδο. Σύµφωνα µε την εταιρεία, τα M6001 
Utility πολλαπλών χρήσεων έχουν σχεδια-
στεί για να παρέχουν συνολική απόδοση και 
λειτουργικότητα. Ξεχωρίζουν για την ευελιξία 
τους και τον πρακτικό σχεδιασµό τους και εί-

Πολυεργαλεία με 
δύο μεταξόνια τα 
νέα Kubota Μ6001  
Tα νέα Kubota M6001 Utility έρχονται το 2022 με 
κινητήρα 141 ίππων και με κοντό ή μακρύ μεταξόνιο

Πάει για το Μάιο 
η έκθεση LAMMA
Την αναβολή ως απάντηση 
στην εξελισσόµενη κατά-
σταση της πανδηµίας επι-
λέγει η διοργανώτρια οµά-
δα της µεγάλης έκθεσης 
του γεωργικού κλάδου 
LAMMA. Η έκθεση επρό-
κειτο να διεξαγόταν 11-12 
Ιανουαρίου του 2022. 
Υπενθυµίζεται πως σε διε-
θνές επίπεδο, ακυρώθηκε 
και η Agritechnica.

Νέα συστήµατα 
µεταφοράς Grimme
Για το 2022, η Grimme 
παρουσιάζει τα νέα φορ-
τωτικά συστήµατα της σει-
ράς SL 900 και SL 700, 
τα οποία συνδυάζουν τους 
υψηλότερους ρυθµούς 
απόδοσης µε τη βέλτιστη 
προστασία των καλλιεργει-
ών. Οι φορτωτές µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν, µετα-
ξύ άλλων, για την αποθή-
κευση πατατών, κρεµµυ-
διών, κόκκινων τεύτλων.

Από τη CNH 
οι κεφαλές MacDon
Η πλήρης σειρά των 
κεφαλών αλωνιστικών της 
MacDon γίνεται από το 
2023 διαθέσιµη από τους 
αντιπροσώπους των µηχα-
νηµάτων New Holland και 
Case. Βάσει στρατηγικής 
συµφωνίας, η MacDon θα 
διανείµει µια πλήρη σειρά 
από κεφαλές σε όλο τον 
κόσµο, µε εξαίρεση τη Νό-
τια Αµερική, έτοιµες για τη 
σεζόν του 2023.

Βραβεία για 
αγροτικά ροµπότ
Μπορεί να µην βρέθηκε 
ανάµεσα στα εκθέµατα της 
διεθνούς έκθεσης World 
FIRA 2021, αλλά το 
Horsch Roboter στέφθηκε 
νικητής στην κατηγορία 

Νέα Unimog 
από τη Mercedes
Μια υδροπνευµατική 
ανάρτηση, η οποία επιτρέ-
πει σταθερό επίπεδο οδή-
γησης υπό διαφορετικές 
συνθήκες φόρτωσης κα-
θώς και το νέο άνετο σύ-
στηµα διεύθυνσης, που 
παρέχει περισσότερη υπο-
στήριξη σε χαµηλές ταχύ-
τητες ή σε ακινησία είναι 
τα κυριότερα χαρακτηρι-
στικά που υιοθετούν τα 
νέα Unimog της 
Mercedes, τα οποία έρχο-
νται σε προσαρµοσµένες 
εκδόσεις αποκλειστικά για 
τον κλάδο της γεωργίας.

µηχανηµάτων πολλαπλών 
χρήσεων ως Best Field 
Robot Concept 2021. Το 
βραβείο της κατηγορίας 
των εξειδικευµένων µηχα-
νηµάτων πήγε στον αυτό-
νοµο συλλέκτη στρογγυ-
λών δεµατιών Bale Hawk 
της Vermeer, ενώ εξίσου 
καλή διάκριση -κατηγορία 
συγκοµιδής- λαµβάνει και 
το ροµπότ συλλογής φρού-
των που ονοµάζεται Eve.
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Νέο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα της 
Π. Πετρόπουλος
Ένα νέο χρηµατοδοτικό προϊόν που δίνει τη δυνα-
τότητα στους αγρότες να αποκτήσουν µηχανήµατα
McCormick και Landini µε δυνατότητα αποπληρω-
µής έως 7 έτη µε επιτόκιο 5,12% και όλα τα έξοδα φα-
κέλου πληρωµένα, προσφέρει στους αγρότες η εται-
ρεία Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η εται-
ρεία «πιστεύει ότι η χρηµατοδότηση αποτελεί ζωτι-
κής σηµασίας παράγοντα για την ανάπτυξη του α-
γροτικού τοµέα» και πως προσφέρει αυτό το προϊόν 
«στο πλαίσιο της στρατηγικής της, µε επίκεντρο τις α-
νάγκες των αγροτών». 

Σύµφωνα µε την Π. Πετρόπουλος ΑΕΒΕ το νέο εξι-
δεικευµένο προϊόν χρηµατοδότησης προσφέρεται «µε 
τους καλύτερους όρους της αγοράς» και το «χαµηλό-
τερο επιτόκιο της αγοράς». Περισσότερες πληροφο-
ρίες: www.landini-tractors.gr, www.mccormick.gr.

Διπλή διαπίστευση 
GLOBALG.A.P. 
για το ΟΞΥΓΟΝΟ
Το Οξυγόνο-Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης στα πλαί-
σια της συνεχούς επέκτασης και βελτίωσης των δραστηρι-
οτήτων και των παρεχόµενων υπηρεσιών του ανακοινώ-
νει την επιτυχή αξιολόγηση από το Ε.ΣΥ.∆.  για τα πεδία:

 Πιστοποίηση οµάδων παρα-
γωγών-Option II- GLOBALG.A.P. 
– Φρούτα και Λαχανικά v5.2.

 Πιστοποίηση µεµονωµένων πα-
ραγωγών- Option I- GLOBALG.A.P. 
– Φρούτα και Λαχανικά v5.3-GFS

Η πιστοποίηση GLOBALG.A.P., 
γνωστή και ως «Ολοκληρωµένη ∆ιασφάλιση Φάρµας», 
καλύπτει του κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής.

Επιπλέον, το Οξυγόνο έχει αδειοδοτηθεί για την αξιο-
λόγηση κατά GRASP – GLOBALG.A.P. RISK ASSESSMENT 
ON SOCIAL PRACTICE (Αξιολόγηση κινδύνου για την 
κοινωνική πρακτική). Περισσότερες πληροφορίες:
www.oxygonocert.gr.

ναι στην πραγµατικότητα οι διάδοχοι της σει-
ράς Kubota MGX. Η νέα σειρά M6001 Utility 
έχει σχεδιαστεί για κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις, για την επεξεργασία της γης και για 
τις διάφορες δραστηριότητες συντήρησης 
που απαιτούνται ακόµη σε δηµοτικό επίπεδο.

Με την εισαγωγή αυτής της νέας σει-
ράς, η Kubota στοχεύει να συµπληρώσει 
την τρέχουσα σειρά M6002 µε πρόσθετα 
πιο «λεπτά» µοντέλα. Στην πραγµατικότη-
τα, το M6001 Utility είναι ένα ευέλικτο τρα-
κτέρ σχεδιασµένο για κάθε τύπο αγρότη και 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ως πρωτεύ-
ον τρακτέρ όσο και ως δεύτερο τρακτέρ για 
την εκτέλεση πιο ελαφρών εργασιών. ∆ι-
αθέσιµο µε ισχύ από 102 έως 141 ίππους, 
µε δύο διαφορετικούς τύπους πλαισίου, τα 
M6001 Utility σκοπεύουν να προσφέρουν 

ακόµη µεγαλύτερη σταθερότητα, µεγάλη ά-
νεση και αποτελεσµατικότητα.

Χάρη στη γκάµα νέων κινητήρων Stage V, 
έναν κινητήρα 3,8 λίτρων για την έκδοση µι-
κρού µεταξονίου και έναν κινητήρα 6,1 λίτρων 
για την έκδοση µε το µεγαλύτερο µεταξόνιο, 
το M6001 Utility µπορεί να προσαρµοστεί σε 
κάθε τύπο γης, επιχείρησης ή εργασίας. Μά-
λιστα, τόσο η έκδοση µε το κοντό όσο και ε-
κείνη µε το µακρύ µεταξόνιο προσφέρουν έ-
ναν εξαιρετικό συνδυασµό ευελιξίας και στα-
θερότητας και διατίθενται µε ανάρτηση µπρο-
στινού άξονα για ιδανική άνεση.

Εξοπλισµένο µε εργονοµικά τοποθετη-
µένα χειριστήρια, καµπίνα για βέλτιστη ο-
ρατότητα, καθώς και µε µεγαλύτερη ανυ-
ψωτική ικανότητα -έως 6100 κιλά, διαχει-
ρίσιµη απευθείας από το υποβραχιόνιο, το 
M6001 Utility είναι ένα τρακτέρ αφιερωµέ-
νο στην άνεση του αγρότη, λέει η Kubota. 
Να αναφερθεί, τέλος, ότι το ηλεκτροϋδραυ-
λικό σύστηµα σε συνδυασµό µε το κιβώτιο 
8 σχέσεων προσφέρει καλά επίπεδα παρα-
γωγικότητας και άνεσης στη χρήση κατά τη 
µεταφορά και τις λειτουργίες του µπροστι-
νού φορτωτή. Σύµφωνα µε την κατασκευ-
άστρια, τα µοντέλα θα είναι διαθέσιµα στην 
Ευρώπη από το δεύτερο τρίµηνο του 2022.

Ευελιξία
Το M6001 Utility είναι ένα ευέλικτο 
τρακτέρ σχεδιασµένο για κάθε τύπο 

αγροτικής εκµετάλλευσης µε κινητή-
ρες 102 έως 141 ίππους
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Όσα συγχωρούνται 
 ∆ιαχρονικό: «Αν µια γυναίκα 

κοιµάται µοναχή, εµείς, όλοι οι 
άντρες, φταίµε. Όλοι θα ‘χουµε την 
άλλη µέρα, στην κρίση του Θεού, να 
δώσουµε λόγο. Ο Θεός όλες τις 
αµαρτίες τις συχωρνάει, κρατάει 
σφουγγάρι, ετούτη όµως δεν τη 
συχωρνάει. Αλίµονο στον άντρα, 
αφεντικό, που µπορούσε να κοιµηθεί 
µε γυναίκα και δεν το ‘καµε· αλίµονο 
στη γυναίκα που µπορούσε να 
κοιµηθεί µε άντρα κα δεν το ‘καµε» 

Ν. Καζαντζάκης.

 Συνεταιρισµοί:
Αναντικατάστατος ο ρόλος των 
συνεταιρισµών και των 
συνεταιρισµένων αγροτών στην 
αγροτική ανάπτυξη και την 
προστασία της κοινωνικής συνοχής. 
Στην Οικονοµία: Αύξηση εθνικού 
προϊόντος, τόνωση απασχόλησης, 
συγκράτηση τιµών καταναλωτή, 

αύξηση 
δηµοσίων 
εσόδων και στην 
Κοινωνική 
Συνοχή: κρατάνε 
όρθιες τοπικές 
κοινωνίες, 
διασφαλίζουν το 
εισόδηµα των 

µελών τους, ενισχύουν ηθικά και 
οικονοµικά ευάλωτες κοινωνικές 
οµάδες. Απαιτούνται φορολογικές 
διευκολύνσεις και εκπαίδευση. Μ. 
Καφούρος. Ένωση Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων-Santo Wines. 
ΚΕΟΣΟΕ, 20/12/2021.

 Οικογενειακές: «Η µεγάλη 
πλειοψηφία των οικογενειακών 
επιχειρήσεων έδωσαν µε επιτυχία κι 
αυτή τη µάχη της πανδηµίας Covid 
19, όπως άλλωστε το έκαναν και στη 
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης της 
προηγούµενης δεκαετίας. Παρότι 
δεν διαθέτουν τα «µαξιλάρια 
ασφαλείας» µιας πολυεθνικής ή µιας 
µεγάλης εισηγµένης επιχείρησης. 
Αυτό οφείλεται στην ανθεκτικότητα 
και την προσαρµοστικότητα» Ε. 
Κασελάκη. ΑΠΕ-ΜΠΕ, 20/11/2021

 EuroSheep: Στο έργο 
EuroSheep παρουσιάζεται η εξής 
καταγραφή προβάτων: Τουρκία  
38.70 εκ πρόβατα, Ην. Βασίλειο 
21.80, Ισπανία 15.37, Ιταλία 7.00, 
Γαλλία 7.11, Ιρλανδία 3.91, Ελλάδα 
8.31 και Ουγγαρία 1.06. Σε αυτό το 
θεµατικό δίκτυο συνεργάζονται 
Ερευνητικά Ινστιτούτα από 8 χώρες.   
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Aπό τα γραφεία µίας πολυεθνικών συµ-
φερόντων ζυθοποιίας, στα αφεψήµα-
τα. Κάπως έτσι θα µπορούσε να αποτυ-
πώσει κανείς τη διαδροµή για τον Κώ-
στα Βαλκάνα, πρώην διευθυντή πωλή-
σεων και τον Γιώργο Κουτσιάφτη, επί-
σης στέλεχος στον τοµέα πωλήσεων 
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. 

Το εγχείρηµα ξεκίνησε να υλοποι-
είται τον Αύγουστο του 2020 από τον 
Γιώργο Κουτσιάφτη και τον Πάνο Σκο-
πελίτη, στέλεχος φαρµακευτικής εται-
ρείας. Αρχικός προσανατολισµός ή-
ταν η παραγωγή φαρµακευτικής κάν-
ναβης, κάτι που στη συνέχεια δεν υ-
λοποιήθηκε. «Στην πορεία ο Γιώργος 
και ο Πάνος ήρθαν σε επικοινωνία µε 
τον ∆ηµήτρη Μπιλάλη, καθηγητή στο 
Τµήµα Φυτικής Παραγωγής του Γεω-
πονικού Πανεπιστηµίου. Εκείνος τους 
πρότεινε να παράγουν βότανα µε κάν-
ναβη. Ενώ είχαν ξεκινήσει να δηµιουρ-
γούν το λογότυπο και τις συσκευασίες 
της εταιρείας, µπήκα και εγώ στο σχή-
µα», περιγράφει ο Κώστας Βαλκάνας. 

Η ertha µε την είσοδο του Βαλκάνα 
αποφάσισε να διευρύνει το πεδίο των 

ενδιαφερόντων της όπου εκτός από την 
παραγωγή αφεψηµάτων κάνναβης µε 
ελληνικά βότανα, δηµιουργώντας µία 
εταιρεία που θα παράγει βιολογικά α-
φεψήµατα ευρύτερα, εισερχόµενη στον 
τοµέα του τσαγιού και των αφεψηµάτων 
ευεξίας. Επί της ουσίας ο συνδυασµός 
της κάνναβης µε τα ελληνικά βότανα α-
ποτέλεσε µία καινοτοµία, η οποία σύµ-
φωνα µε τον κ. Βαλκάνα ήρθε να δη-
µιουργήσει ένα προϊόν προστιθέµενης 
αξίας µε έντονο εξαγωγικό αποτύπω-
µα και δυνατότητα παρουσίας στα κα-
ταστήµατα delicatessen αλλά και στα 
σούπερ µάρκετ, υπηρετώντας το κατα-
ναλωτικό πρότυπο της εποχής που δια-
νύουµε για υγιεινή διατροφή. «Στόχος 
µας ήταν να δηµιουργήσουµε µία σει-

ρά αφεψηµάτων µε βάση την κάννα-
βη, µε υψηλή διατροφική αξία και θε-
τικό αντίκτυπο στον οργανισµό. Εξετά-
ζουµε τις ιδιότητες κάθε βοτάνου βάσει 
επιστηµονικών ερευνών και στη συνέ-
χεια αναλόγως των ιδιοτήτων που πα-
ρουσιάζει το καθένα από αυτά προχω-
ράµε στην αξιοποίησή του». 

Τα προϊόντα της ertha πωλούνται σε 
αρκετά βιολογικά καταστήµατα, στα κα-
ταστήµατα Θανόπουλος κι έχει ήδη συµ-
φωνήσει για τη διάθεσή τους στην ΑΒ 
Βασιλόπουλος και στα my Market. Επι-
πλέον ένα σηµαντικό µέρος των πωλή-
σεων προέρχεται από καταστήµατα ε-
στίασης και την ξενοδοχειακή αγορά. 
Ταυτόχρονα ξεκίνησε εξαγωγές σε Τσε-
χία, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος.

Ο συνδυασμός της κάνναβης 
με τα ελληνικά βότανα σε ένα
καινοτόμο πεδίο αφεψημάτων 
ευεξίας Δύο στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

έκαναν στροφή στα αφεψήματα με έντονο 
εξαγωγικό αποτύπωμα και προστιθέμενη αξία

Στα αφεψήµατα και συνδυασµοί κρόκου 
Κοζάνης, κάνναβης και τσάι του βουνού.

Προµήθεια πρώτων υλών από Έλληνες βιοπαραγωγούς 
για έντονα αρώµατα και φανταστική γεύση

Η προµήθεια των πρώτων υλών γίνεται από Έλληνες βιοπαραγωγούς µε 
εξαίρεση το τσάι Κεϋλάνης και το τσάι Μάτσα που δεν καλλιεργούνται στην 
Ελλάδα. «Ο κύριος προµηθευτής µας βρίσκεται στην Κοζάνη, ενώ η κάνναβη 
προέρχεται από την Κοκκίνα Μαγνησίας. Χρησιµοποιούµε επίσης και 
βιολογικά πατζάρια από την Κύµη, τα οποία περνούν από διαδικασία 
αφυδάτωσης πριν τη χρήση από εµάς. Χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας µας 
να εντοπίζουµε προϊόντα από την ελληνική παραγωγή, είναι ότι αρχικά 
αναζητήσαµε φλούδα µανταρινιού από Κίνα και Ηνωµένες Πολιτείες, 
τα οποία δεν είχαν ούτε γεύση, ούτε άρωµα. Στη συνέχεια εντοπίσαµε έναν 
βιοκαλλιεργητή από το Πόρτο Χέλι. Για να βγάλουµε ένα κιλό φλούδα 
χρειάστηκαν 110 κιλά µανταρίνι. Ωστόσο το άρωµα και η γεύση στο τσάι ήταν 
εκ διαµέτρου αντίθετες µε τα εισαγόµενα», περιγράφει ο Κώστας Βαλκάνας. 

Cold brew
H ertha 

διαθέτει τρεις 
κωδικούς 

αφεψηµάτων 
µε τη µέθοδο 
της ψυχρής 
παρασκευής

Εξαγωγές
Η εταιρεία 

έχει ξεκινήσει 
τις εξαγωγές 

σε χώρες 
όπως Τσεχία, 

Καναδάς, 
Γαλλία, Ιταλία 

και Κύπρος

Εrtha
Τα προϊόντα 

της ertha 
πωλούνται 
σε αρκετά 
βιολογικά 

καταστήµατα

ΤOY    ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 
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Μία από τις καινοτοµίες για τον ευρω-
παϊκό αµπελοοινικό τοµέα είναι η επι-
σηµοποίηση της παραγωγής αποαλκο-
ολωµένων και µερικώς αποαλκοολωµέ-
νων οίνων, βάζοντας στην άκρη την µέ-
χρι πρότινος προσέγγιση ορισµένων κρα-
τών µελών για το αν τα εν λόγω προϊό-
ντα θα πρέπει να ονοµάζονται «οίνος».

Αναµφίβολα, ο αµπελοοινικός τοµέας 
καινοτοµεί και είναι ευαίσθητος στις µε-
ταβαλλόµενες ανησυχίες των καταναλω-
τών, σεβόµενος παράλληλα την ακεραι-
ότητα και τις παραδόσεις του προϊόντος.

Κατά τον καθορισµό αυτού του νέου 
πλαισίου, η ΕΕ έχει βασιστεί στις εργα-
σίες του OIV, ιδίως στα ψηφίσµατα OIV-
ECO 523-2016, OIV-ECO 433-2012 και 
OIV-ECO 432-2012. Στο εξής, η ονοµα-
σία της κατηγορίας προϊόντων (υποχρε-
ωτική ένδειξη) µπορεί να συµπληρώνε-
ται µε τις λέξεις «αποαλκοολωµένο» ή 
«µερικώς αποαλκοολωµένο» για τα α-
κόλουθα προϊόντα: «οίνος», «αφρώδης 
οίνος»  και «ανθρακούχος αφρώδης οί-
νος». Η συνολική συµφωνία (αποαλκοο-
λωµένος ή µερικώς αποαλκοολωµένος) 
περιορίζεται σε προϊόντα που δεν επω-
φελούνται από ονοµασία προέλευσης 
ή γεωγραφική ένδειξη. Η µερική απο-
αλκοόλωση επιτρέπεται για όλους τους 
οίνους, τους αφρώδεις οίνους και τους 
ανθρακούχους αφρώδεις οίνους.

Το όριο της περιεκτικότητας σε αλκοόλη 
µεταξύ «αποαλκοολωµένων» και «µερι-
κώς αποαλκοολωµένων» είναι αυτό που 
εγκρίθηκε από το OIV το 2012, δηλαδή 
0,5% (όριο αποαλκοολωµένων οίνων).

Σύµφωνα µε τις συστάσεις του OIV(OIV-
OENO 394A-2012),οι διαδικασίες απο-
αλκοόλωσης που επιτρέπεται να µειώ-
σουν µερικώς ή πλήρως την περιεκτι-
κότητα σε αιθανόλη σ’ αυτά τα προϊό-
ντα είναι µε µερική εξάτµιση κενού ή / 
µε τεχνικές µεµβράνης ή / µε απόσταξη.

Οι χώρες µέλη του OIV εργάζονται επί 
του παρόντος για ένα πλαίσιο που κα-

θορίζει τις ειδικές οινολογικές πρακτι-
κές που θα ισχύουν για τα νέα προϊόντα.

Οι στόχοι αποαλκοολοποίησης οί-
νων µπορούν να επιτευχθούν µε τεχνι-
κές διαχωρισµού µεθόδων ή µε συνδυ-
ασµό τεχνικών ήτοι:

 Μερική εξάτµιση υπό κενό.
 Τεχνικές µεµβράνης.
 Απόσταξη.

Επίσης, η εν λόγω διαδικασία δεν 
πρέπει να χρησιµοποιείται σε κρασιά 
µε οργανοληπτικά ελαττώµατα, ενώ 
η αποβολή του αλκοόλ στο κρασί δεν 
πρέπει να γίνεται σε συνδυασµό µε την 
αύξηση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη 
στα αντίστοιχα γλεύκη.

Το ποσοστό αλκοόλης µπορεί να µειω-
θεί σύµφωνα µε τους ορισµούς των προ-
ϊόντων που ορίζουν επίσης τα επίπεδα 
αλκοολικού τίτλου κατ’ όγκο. 

Η νέα ΚAΠ επισημοποιεί 
τους «οίνους χωρίς αλκοόλη»
αποδεχόμενη τις ανησυχίες 

Μόλις 3 στους 10 καταναλωτές ξέρουν 
αν τα οπωρολαχανικά είναι υπαίθρια
Περισσότερο από το ήµισυ των Ευ-
ρωπαίων καταναλωτών εµπιστεύ-
εται τα οπωροκηπευτικά και τα βά-
ζει στο καθηµερινό του διαιτολό-
γιο, εντούτοις σύµφωνα µε σχετι-
κή έρευνα, δεν φαίνεται να γνωρί-
ζει και πάρα πολλά για τα συστή-
µατα παραγωγής τους.

Μάλιστα, µόλις 3 στα 10 άτοµα 
γνωρίζουν αν τα φρούτα και τα λαχα-
νικά που φτάνουν στο τραπέζι τους 
προέρχονται από υπαίθρια αγρο-
κτήµατα ή θερµοκήπια, βάσει της 
έρευνας σχετικά µε τη στάση των 
Ευρωπαίων απέναντι στα φρούτα 
και τα λαχανικά της ΕΕ, που πραγ-
µατοποιήθηκε µέσω του προγράµ-
µατος CuTE-«Καλλιεργώντας τις 
γεύσεις της Ευρώπης». Η έρευνα 
διεξάγεται σε ετήσια βάση από την 
Adelante µεταξύ 2019 και 2021, σε 
5 χώρες (Γαλλία, Γερµανία, Ελλά-
δα, Πολωνία και Ισπανία), µε ετή-
σιο δείγµα πάνω από 5.000 άτοµα. 

Οι Ευρωπαίοι που ερωτήθηκαν 
συνδέουν την κατανάλωση ευρω-
παϊκών οπωροκηπευτικών µε την 
υποστήριξη της τοπικής οικονοµί-
ας και των τοπικών παραγωγών 
(30%), µε εγγυήσεις όσον αφο-
ρά την περιβαλλοντική βιωσιµό-

τητα (21%) και την ασφάλεια των 
τροφίµων (21%), µε την ποιότητα 
αυτών των νωπών και θρεπτικών 
προϊόντων (14%) και µε την προ-
σιτή τιµή (13%). Τα κριτήρια για 
την αγορά οπωροκηπευτικών που 
αναφέρονται από τους Ευρωπαί-
ους (ποιότητα, φρεσκάδα, χρώµα 
και γεύση) υπερτερούν σε ποσο-
στό 28% και η τιµή (όπως αναφέ-
ρεται από το 20% των καταναλω-
τών), αν και η σηµασία που δίνε-
ται στα εποχιακά προϊόντα (17%) 
και στην τοπική, εθνική ή ευρω-
παϊκή προέλευση (13%) ξεχωρίζει 
σε σηµαντικό ποσοστό.

Σε µικρότερο βαθµό αναφέρο-
νται οι διατροφικές αξίες (6%), η 
οργανική προέλευση (5%), η α-
σφάλεια (5%), η καλλιέργεια σε 
υπαίθριες εκµεταλλεύσεις (3%) 
και η βιωσιµότητα (3%).

Το 54% του πληθυσµού πιστεύ-
ει ότι τα προϊόντα του θερµοκηπί-
ου είναι ασφαλή, το 51% ότι είναι 
εποχιακά, το 45% ότι είναι οικο-
νοµικά προσιτά, το 43% ότι είναι 
τόσο θρεπτικά όσο και τα προερ-
χόµενα από υπαίθριες καλλιέρ-
γειες και το 40% ότι είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον.

Η Τσιγκέλω
του Ρούβαλη
η ξηρή 
εκδοχή της 
Μαυροδάφνης
Η Μαυροδάφνη, µια 
κορυφαία ελληνική 
ποικιλία, ταυτισµένη 
για δεκαετίες µε 
γλυκά κρασιά (vins de 
liqueur), αναδεικνύει 
δυναµικά, τα 
τελευταία χρόνια, 
την ξηρή εκδοχή της 
και µετατρέπεται σε 
σηµείο αναφοράς για 
το ελληνικό ερυθρό 
κρασί. Ιδανική 
έκφραση αυτής της 
τάσης, η βαθυκόκκινη 
Τσιγκέλω του 
οινοποιείου Ρούβαλη 
αξιοποιεί τον πλούτο 
και τις δυνατότητες 
της Μαυροδάφνης 
για να προσφέρει 
ένα ακαταµάχητο και 
πολυδιάστατο ερυθρό 
ξηρό κρασί. Το όριο αποαλκοολωµένων οίνων 

εγκρίθηκε από το OIV στο 0,5%.

CuTE
Το πρόγραµµα CuTE 
«Καλλιεργώντας τις 
γεύσεις της Ευρώ-
πης» συντονίζεται 
από την οργάνωση 

FruitVegetablesEUROPE

ΤΙ  ΠΙΣΤΕΟΥΝ 
ΟΙ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

54%

51%

45%
43%

40%

ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΑΣΦΑΛΗ

ΦΙΛΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΟΣΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Αγρόκτημα Τσόπρα

Η κρίση της γούνας 
έστρεψε τον Τσόπρα 
στις υπερτροφές  
Ο Φώτης Τσόπρας έφτιαξε ένα αγρόκτημα 40 στρεμμάτων 
στο χωριό Αμάραντος στην Κορησό Καστοριάς

Βιολογικά
Ακολουθείται η 

βιολογική µέθοδος, 
γεγονός που σύµφωνα 

µε τον κ. Τσόπρα 
µπορεί να δυσχεραίνει 

την παραγωγή, 
ωστόσο το αποτέλεσµα 
είναι -όπως λέει- ένα 

ποιοτικό προϊόν
Η καλλιέργεια επικεντρώνεται 
σε υπερτροφές όπως είναι τα 
γκότζι µπέρι, τα βατόµουρα, 
τα µύρτιλα, τα τσάπουρνα, 
τα κράνα, τα σµέουρα και 
τα κάστανα ή τα καρύδια. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η κρίση της γούνας οδήγησε 
τον Φώτη Τσόπρα, να στρα-
φεί στη γη πριν από µερικά 
χρόνια. Αναζήτησε κάτι αντί-
στοιχο µ’ αυτό που έκαναν 
οι παππούδες και οι πατερά-
δες οι δικοί του και της γυναί-
κας του και επέστρεψε στην καλ-
λιέργεια της γης. Έτσι, δηµιούργησε έ-
να αγρόκτηµα στο χωριό Αµάραντος στην Κορη-
σό Καστοριάς, σε υψόµετρο 1.050 µέτρων. Η καλ-
λιέργεια επικεντρώνεται σε υπερτροφές όπως εί-
ναι τα γκότζι µπέρι, τα βατόµουρα, τα µύρτιλα, τα 
τσάπουρνα, τα κράνα, τα σµέουρα αλλά και τα κά-
στανα ή τα καρύδια. Η συνολική καλλιεργούµε-
νη έκταση ανέρχεται στα 40 στρέµµατα. Όλες οι 
δουλειές γίνονται χειρονακτικά, καθώς η περιο-
χή δεν επιτρέπει την πρόσβαση µηχανηµάτων. 
«Τα χόρτα κόβονται µε βισινέζες και το πότισµα 
γίνεται από τρεχούµενα νερά της περιοχής», λέ-
ει ο Φώτης Τσόπρας. Το κτήµα εκτός από νωπά 

φρούτα µεταποιεί και ορισµένες από 
τις ποσότητες αγαθών που παρά-
γει. ∆ηµιουργεί µαρµελάδα από 
γκότζι µπέρι µε καστανή ζάχαρη, 
κρέµα κάστανου µε γκότζι µπέρι 
και φυσικούς χυµούς από µύρτι-

λα και τσάπουρνα, από αγριοµού-
σµουλα, τσάι και αγριόγκορτσα και 

από τσάπουρνα, κράνα και µύρτιλα. 
Στο ερώτηµα εάν η επιλογή του να α-

φήσει τη γούνα για να καλλιεργήσει τη γη, ο 
Τσόπρας είναι φειδωλός. «Θέλει δρόµο ακόµα για 
να διαπιστώσουµε αν κάναµε τη σωστή κίνηση. 
Το γκότζι µπέρι είναι υπερφρούτο που συναντά 
την τάση για υγιεινή διατροφή, αλλά κατά βάση 
εισάγεται από την Κίνα, γεγονός που καθιστά το 
δικό µας περιζήτητο και σπάνιο. Η πραγµατικό-
τητα είναι ότι η προσπάθεια που κάνουµε απαιτεί 
διαρκείς επενδύσεις, ιδίως σε περιφράξεις για να 
µην καταστρέφουν τα άγρια ζώα και ιδίως οι αρ-
κούδες τα φρούτα που παράγουµε. Εποµένως η 
απόσβεση της επένδυσης της µικρής µας παρα-
γωγικής επιχείρησης είναι κάτι που καθυστερεί». 

Η στροφή του Φώτη Τσόπρα από τη γούνα στην καλλιέργεια της γης, ήρθε να 
συναντήσει τις ασχολίες των προγόνων του, πριν η γούνα κάνει την είσοδό της 
στην περιοχή µε αποτέλεσµα να µειωθούν δραστικά οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις.

Φώτης Τσόπρας
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Η φιλοσοφία του κτήµατος, σύµ-
φωνα µετον ιδιοκτήτη και ιδρυτή 
του, δεν ενδιαφέρουν τόσο οι απο-
δόσεις, αλλά η ποιότητα των προϊό-
ντων. Αναφέρεται στη δυσκολία που 
παρουσιάζει η συγκοµιδή φρούτων 
όπως τα γκότζι µπέρι, «θα µαζέψου-
µε το πολύ 3 κιλά την ηµέρα, καθώς 
είναι πολύ µικρά σε µέγεθος και εί-
ναι δύσκολος ο αποχωρισµός των 
καρπών από το φυτό. Από τότε που 
φυτέψαµε γκότζι µπέρι η µεγαλύ-
τερη ποσότητα που µαζέψαµε σε έ-
να έτος ήταν 700 κιλά. ∆ιαθέτουµε 
συνολικά 900 φυτά σε έκταση πε-
ρίπου 5,5 στρεµµάτων, ενώ φέτος 
διανύουµε το έβδοµο έτος καλλι-
έργειας. Χαρακτηριστικό τους είναι 
ότι δεν ευνοούνται από τις υψηλές 
θερµοκρασίες, οι οποίες φέτος πε-
ριόρισαν την παραγωγή µας κατά 
90%», εξηγεί ο κ. Τσόπρας.

Τσάπουρνα, ιδιαίτερα αποδοτική 
αλλά ευαίσθητη καλλιέργεια

Η οικογένεια φύτεψε πρόσφατα 
και τσάπουρνα, τα οποία ο παραγω-
γός χαρακτηρίζει αρκετά αποδοτικά 
αλλά ιδιαίτερα ευαίσθητα στις καιρι-

κές συνθήκες. «Η απόδοση κυµαίνε-
ται σε περίπου 100 κιλά το στρέµµα 
ανά έτος. Ωστόσο µπορεί µία παγω-
νιά να καταστρέψει όλη τη σοδειά». 

Αναφερόµενος και στο καρύδι, 
προσθέτει ότι επηρεάζεται σηµα-
ντικά από τις χαµηλές θερµοκρασί-
ες, όπου ένας παγετός µπορεί να α-
ποµειώσει πλήρως την παραγωγή. 
«∆ιαθέτουµε επίσης 300 καστανιές 
καθώς και 150 καρυδιές. Ξεκινήσα-
µε να ασχολούµαστε µε το κάστανο, 
µπολιάζοντας τα δέντρα το 2013. Φέ-
τος αρχίζουν να αποδίδουν περισ-
σότερο καθώς αναπτύσσονται οι κα-
στανιές. Το κάθε δέντρο µπορεί να 
προσφέρει κατά µέσο όρο 20 κιλά το 
χρόνο, ενώ όσο µεγαλώνει θα προ-
σφέρει µεγαλύτερες ποσότητες. Τό-
σο το κάστανο όσο και στο καρύδι α-
παιτούν µεγάλες ποσότητες νερού». 

Το κτήµα Τσόπρα για τη µεταποί-
ηση των προϊόντων του συνεργάζε-
ται προς το παρόν µε µία βιοτεχνία, 
η οποία αναλαµβάνει την επεξεργα-
σία και τη συσκευασία. Επιδίωξη της 
οικογένειας είναι να δηµιουργήσει 
µελλοντικά και µία ιδιόκτητη παρα-
γωγική µονάδα.

Κατά βάση η καλή ποιότητα και λιγότερο 
οι αποδόσεις, η φιλοσοφία του κτήματος

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΣΟΠΡΑ

Από τις πιο αποδοτικές καλλιέργειες που ασκεί το 
κτήµα Τσόπρα είναι τα τσάπουρνα µε περίπου 100 

κιλά καρπού ανά στρέµµα ετησίως, ενώ τα γκότζι 
µπέρι αποτελούν κοπιώδη προσπάθεια για τη 

συγκοµιδή τους µε τη µεγαλύτερη απόδοση µέχρι 
στιγµής σε ετήσια βάση να ανέρχεται στα 700 κιλά 

σε συνολικά 5,5 στρέµµατα καλλιέργειας.

Έως 700 κιλά
Η συγκοµιδή των γκότζι 

µπέρι είναι πολύ δύσκολη, 
η µεγαλύτερη ποσότητα 

που έχουν µαζέψει σε ένα 
έτος ήταν 700 κιλά

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΡΗΣΟΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΕΔΟΦ
Ο Μ. Τζιότζιος
αντιπρόεδρος
Ο Μιχάλης Τζιότζιος ορίστηκε 
αντιπρόεδρος στη ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Φέτας. Υπενθυµίζεται ότι 
πρόεδρος αναλαµβάνει ο Γιάννης 
Βιτάλης (αντιπρόεδρος ∆Ω∆ΩΝΗ, 
µέλος ΣΕΒΓΑΠ). Βάσει καταστατικού 
της Ε∆ΟΦ, ο επόµενος πρόεδρος θα 
αναδειχθεί από την πλευρά των 
κτηνοτρόφων και ο αντιπρόεδρος 
από αυτή των µεταποιητών.

Terra Creta
Νέος πρόεδρος 
ο Γιώργος Κίκιζας
Πριν από µερικές µέρες εκλέχθηκε 
το νέο διοικητικό συµβούλιο της 
Terra Creta, το οποίο συγκροτήθηκε 
σε σώµα και η θητεία του οποίου 
λήγει στις 6 ∆εκεµβρίου 2026. 
Πρόεδρος αναλαµβάνει ο Γιώργος 
Κίκιζας, αντιπρόεδρος και 
∆ιευθύνων ο Αλέξανδρος Κίκιζας, 
και µέλη οι Λεωνίδας Βαρβασαινίτης 
και Φώτιος-Μαρίνος Σουσαλής. 

Δημ. Νικολάου
Πρόεδρος 
Μελισσοκόμων 
Αιτωλοακαρνανίας
Ο ∆ηµήτρης Νικολάου της 
«Bee-thoven», από το Νεοχώρι, 
εξελέγη πρόεδρος του 
Μελισσοκοµικού Συλλόγου 
Αιτωλοακαρνανίας για την 
επόµενη τριετία. Στο νέο 
πενταµελές ∆Σ οι: ∆. Νικολάου 
(πρόεδρος), Κων. Κουρσούµης 
(αντιπρόεδρος), Βασ. Ρήγας 
(γραµµατέας), Χρ. Αραχωβίτης 
Χρήστος (ταµίας) και Κων.
Αποστολακόπουλος (µέλος).

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Με δύο μέτρα και δύο σταθμά φαίνεται πως αντιμετωπίστηκαν 
στον περασμένο Αναπτυξιακό Νόμο οι αγροτικές επενδύσεις 
από τους αξιολογητές με μερικούς να βλέπουν ως 
«μεταφορικά μέσα» τρακτέρ και παρελκόμενα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σωρεία απορρίψεων επενδυτικών φακέλων του 
πρωτογενούς τοµέα και ιδιαίτερα στον τοµέα 
των αροτραίων καλλιεργειών, καταγράφηκαν 
στις περασµένες προκηρύξεις του Αναπτυξια-
κού Νόµου. Τα περισσότερα δε εξ αυτών αφο-
ρούσαν επενδύσεις σε τρακτέρ και παρελκόµε-
να τα οποία αν και προβλεπόντουσαν ως επι-
λέξιµες δαπάνες στο θεσµικό πλαίσιο,  απορρί-
φθηκαν µε τη δικαιολογία ότι «δεν τεκµηριώνε-
ται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας του επενδυτι-
κού σχεδίου». Ενώ οι επαγγελµατίες του αγροτι-
κού χώρου είχαν µπει σε αρκετά έξοδο και κόπο 
για τη σύνταξη του φακέλου και πλέον παραπέ-
µπονται στις προκηρύξεις του νέου Αναπτυξια-
κού. Σηµειώνεται εδώ ότι ζητήθηκε στο νέο Νό-
µο να υπάρξει σαφής διατύπωση για την επιλε-
ξιµότητα του µηχανολογικού εξοπλισµού για τις 
αγροτικές επενδύσεις, για να µην βρεθούν ξανά 
µπροστά σε απορρίψεις οι αγρότες. 

Το µείζον αυτό ζήτηµα περιγράφει η εται-
ρεία ena Σύµβουλοι Ανάπτυξης, η οποία απέ-
στειλε σχετικό διαβιβαστικό απορρίψεων, που 
απευθύνεται προς τα αρµόδια υπουργεία και 
την Περιφέρεια ΑΜΘ. Το διαβιβαστικό αναφέ-
ρει µεταξύ άλλων τα εξής: 

«Θέµα: Απόρριψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ των 
επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς τοµέα 
στον κλάδο των αροτραίων (ετήσιων) καλλιερ-
γειών στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηµα-
τικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσε-
ων»του Ν.4399/2016.

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για ένα σο-
βαρότατο θέµα που ανεφύη τις τελευταίες ηµέ-
ρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης και αφορά απορρίψεις δεκάδων 
επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς τοµέα 
στον κλάδο των αροτραίων (ετήσιων) καλλιερ-
γειών στο καθεστώς ενισχύσεων «Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν.4399/2016.

Όπως θα γνωρίζετε,στον Ν.4399/2016και συ-
γκεκριµένα στο καθεστώς ενισχύσεων των Μι-
κρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεωνµε βάση τις 
σχετικές προσκλήσεις είναι επιλέξιµα επενδυτικά 
σχέδια επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα που 
δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια αροτραίων 
(ετήσιων ή εκτατικών) καλλιεργειών. Πολλά από 
αυτά τα επενδυτικά σχέδια µάλιστα εντάσσονται 
(βάσει ΚΑ∆) στο άρθρο 12 του Ν.4399/2016 ο-
πότε και δικαιούνται επιχορήγησης στο 100% του 
ανώτατου επιτρεπόµενου ποσοστού βάσει της οι-
κείας νοµοθεσίας, µιας και αφορούν είδη που ε-
ντάσσονται στον κλάδο της αγροδιατροφής (π.χ. 
σιτηρά, αραβόσιτος, κηπευτικά κτλ).

Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια αυτών 

των επιχειρήσεων αφορούν βασικά την προ-
µήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισµού που σκο-
πό έχουν την µετάβαση σε µια πιο αποδοτική 
και λιγότερο κοστοβόρα γεωργία, τη λεγόµενη 
και γεωργία ακριβείας.

Ο γεωργικός ελκυστήρας και τα παρελκόµε-
να του αποτελούν τα βασικά παραγωγικά ερ-
γαλεία µιας εκµετάλλευσης του αγροτικού το-
µέα. Είναι τα αντίστοιχα της γραµµής παραγω-
γής µιας βιοµηχανικής µονάδος. Οι δυνατότη-
τες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προβλε-
πόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού καθορί-
ζουν το είδος της γεωργίας που θα εφαρµοστεί 
(ακριβείας), όπως αντίστοιχαο εξοπλισµός που 
απαρτίζει την γραµµή παραγωγής στην βιοµη-
χανία καθορίζεται από την τεχνολογία που επι-
λέγει να εφαρµόσει η επιχείρηση.   

Προσφάτως λοιπόν, στην Περιφέρεια ΑΜΘ α-
ποστάλθηκαν δεκάδες πρακτικά απόρριψης των 
επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του πρωτο-
γενούς τοµέα από τις διορισθείσες Επιτροπές. Μέ-
σα στις επιστολές αυτές επαναλαµβάνεται διαρ-
κώς το ίδιο κείµενο που µεταξύ των άλλων ανα-
φέρει: «Σύµφωνα µε το από 01-03-2021 έγγρα-
φο –απάντηση του Heldesk του ΠΣΚΕ σε σχετικό 
ερώτηµα επιτροπής αξιολόγησης έργου που έ-
χει υποβληθεί στην 1η Πρόσκληση για τις Μικρές 
και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: «…ενδεικτικά α-
ναφέρεται ότι σε περίπτωση που το προτεινόµε-
νο επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει αποκλειστι-
κά και µόνο ως δαπάνες την προµήθεια γεωργι-

κού ελκυστήρα και τα παρελκόµενα του, δεν τεκ-
µηριώνεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας του ε-
πενδυτικού σχεδίου σύµφωνα µε στο άρθρο 13 
παρ. 4 της οικείας προκήρυξης».»

Στις σχετικές ενστάσεις που καταθέσαµε για 
τους φακέλους (....) και τις οποίες σας επισυνά-
πτουµε, αναλύουµε διεξοδικά τους λόγους για 
τους οποίους το παραπάνω στερείται επιχειρη-
µατολογίας, ουσιαστικής τεκµηρίωσης και δεν 
µπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης. Πολύ 
δε περισσότερο µιας και:

Η απάντηση από το Helpdesk του ΠΣΚΕ δεν 
αποτελεί νοµικό κείµενο και έρχεται σε αντί-
θεση τόσο µε την σχετική πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος όσο και µε τη σχετική µε το 
Ν.4399/2016 νοµοθεσία (ΚΥΑ 129229/2017 ό-
πως τροποποιήθηκε και ισχύει)

το συγκεκριµένο εσωτερικό έγγραφο βάσει 
του οποίου στηρίχτηκε η απορριπτική απόφαση 
δεν κοινοποιείται στον επενδυτή ώστε να γνωρί-
ζει ποια ήταν η ερώτηση. ∆εν µπορεί να γνωρί-
ζει συνεπώς ο επενδυτής που απορρίπτεται εάν 
η Επιτροπή περιγράφει την δική του περίπτωση 
και πως διατυπώθηκε το ερώτηµα ώστε να λάβει 
την συγκεκριµένηαπάντηση που τον απορρίπτει.

Η πρώτη πρόσκληση των ΠΜΜ επιχειρήσε-
ων δηµοσιεύθηκε στις 3 Ιουλίου του 2019 και η 
απάντηση του helpdesk δόθηκε στις 1/3/2021, 20 
µήνες δηλαδή αργότερα. Αυτή η ετεροχρονισµέ-
νη ερµηνεία από την υπηρεσία του helpdesk εάν 
ήτο σε ισχύ θα έπρεπε να επικοινωνηθεί επισή-

µως στο εγχειρίδιο ερωτοπαντήσεων του ιστοτόπου 
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/yy ώ-
στε το επενδυτικόκοινόνα µπορεί να λάβει γνώση.

Πουθενά εντός του κειµένου του Νόµου, της 
πρόσκλησης για τις Πολύ Μικρές και Μικρές ε-
πιχειρήσεις ή τις ΚΥΑ που αφορούν τον πρωτο-
γενή τοµέα δεν υπάρχει παρόµοια συγκεκριµέ-
νη διατύπωση περί µη επιλεξιµότητας των συ-
γκεκριµένων σχεδίων.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται εύλογα το 
ερώτηµα µε ποια ακριβώς κριτήρια κρίνεται ό-
τι η προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού ο ο-
ποίος τεκµηριωµένα χρησιµοποιείται για την αλ-
λαγή της µεθόδου της υφιστάµενης παραγωγι-
κής διαδικασίας από συµβατική σε Γεωργία Α-
κριβείας, δεν συνάδει µε την έννοια της θεµε-
λιώδους αλλαγής της παραγωγικής διαδικασί-
ας. Κατ’ αντιστοιχία, όταν µια µεταποιητική επι-
χείρηση υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο το οποίο 
περιλαµβάνει την προµήθεια νέου µηχανολογι-
κού -παραγωγικού εξοπλισµού επιτυγχάνοντας 
(χωρίς να αυξηθεί η δυναµικότητα) α) Την αύξη-
ση της απόδοσης της παραγωγής, β) Τη βελτίω-
ση της ποιότητας των προϊόντων, γ) Μείωση του-
κόστους παραγωγής, δ) Μείωση των αναγκών 
σε ενέργεια, ε) Μείωση του περιβαλλοντικού α-
ποτυπώµατος, αυτό το σχέδιο κατηγοριοποιείται 
στην περίπτωση δ, παράγραφος 2 του Άρθρου 
5 του Ν.4399/2016 «θεµελιώδης αλλαγή της πα-
ραγωγικήςδιαδικασίας υφιστάµενης µονάδας». 

Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται είναι πώς εί-
ναι δυνατόν υπό παρόµοιες συνθήκες το µεν 
επενδυτικό σχέδιο του πρωτογενούς τοµέα να 

Κατά το δοκούν 
οι απορρίψεις 
αγροτικών φακέλων

Αναπτυξιακός 
Νόμος 4399/16
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µην ανήκει στην περίπτωση «θεµελιώδους αλ-
λαγής της παραγωγικής διαδικασίας υφιστά-
µενης µονάδας», ενώ το δε αντίστοιχο του κλά-
δου της µεταποίησης να ανήκει;

Όσον αφορά το ζήτηµα που θέτει η επιτροπή 
και συγκεκριµένα ότι «δεν τεκµηριώνεται ο ολο-
κληρωµένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδί-
ου» θέλουµε να εκφράσουµε την άποψή µας ότι 
είναι παντελώς εσφαλµένη και προφανώς δεν τεκ-
µηριώνεται µε λογικά και επιστηµονικά στοιχεία.

Ο γεωργικός ελκυστήρας και τα παρελκόµε-
να του αποτελούν τα κύρια (αν όχι τα µοναδικά) 
παραγωγικά εργαλεία µιας εκµετάλλευσης του 
αγροτικού τοµέα. Είναι τα αντίστοιχα της γραµ-
µής παραγωγής µιας βιοµηχανικής µονάδος. Οι 
δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
προβλεπόµενου µηχανολογικού εξοπλισµού κα-
θορίζουν το είδος της γεωργίας που θα εφαρµο-
στεί (ακριβείας), όπως αντίστοιχα ο εξοπλισµός 
που απαρτίζει την γραµµή παραγωγής στην βι-
οµηχανία καθορίζεται από την τεχνολογία που 
επιλέγει να εφαρµόσει η επιχείρηση.   

Ολοκληρωµένο και λειτουργικό θεωρείται έ-
να επενδυτικό σχέδιο που περιγράφει τον τρό-
πο που θα επιτευχθούν οι στόχοι του. Το σχέδιο 
της επιχείρησης λοιπόν είναι ολοκληρωµένο και 
λειτουργικό καθώς τεκµηριώνεται ότι µε βάση 
τις προτεινόµενες δαπάνες του επιτυγχάνονται 
όλοι οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου.

Το επενδυτικό σχέδιο είναι ολοκληρωµένο κα-
θώς το σύνολο των δαπανών εξυπηρετούν συ-
γκεκριµένο σκοπό που είναι ο εκσυγχρονισµός 
της εκµετάλλευσης και η θεµελιώδης αλλαγή στην 

παραγωγική της διαδικασία µε αντικείµενο την 
εφαρµογή γεωργίας ακριβείας, την µείωση του 
κόστους παραγωγής και την αύξηση της αποτε-
λεσµατικότητας των καλλιεργητικών εργασιών.

Επιπλέον, εφόσον οι αγροτικές επιχειρήσεις 
που καλλιεργούν αποκλειστικά ετήσιες καλλιέρ-
γειες είναι επιλέξιµες βάσει ΚΑ∆ να υποβάλλουν 
αίτηση στον Ν.4399/2016 πώς είναι δυνατόν να 
απορρίπτεται το επενδυτικό τους σχέδιο εξαιτίας 
µιας αγνώστου επιχειρηµάτων άποψης ότι δεν έ-
χουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα; Θα πρέπει κά-
ποιος από τους υπευθύνους να αναρωτηθεί τι εί-
δους επενδυτικό σχέδιο έχει τη δυνατότητα να υ-
ποβάλλει µια αγροτική επιχείρηση ετήσιων καλ-
λιεργειών ώστε να πληρείται ο όρος του ολοκλη-
ρωµένου της χαρακτήρα; Είναι σαφές ότι η επι-
τροπή αξιολόγησης µε τη στάση της αυτή βρίσκε-
ται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα του νοµοθέ-
τη καθώς χωρίς να παραθέτει επιχειρήµατα α-
φαιρεί πλήρως τη δυνατότητα (οι ανωτέρω περι-
γραφόµενες επιχειρήσεις) να υποβάλλουν επεν-
δυτικό σχέδιο παρότι η ισχύουσα νοµοθεσία του 
Ν.4399/2016 το προβλέπει ρητώς και µάλιστα µε-
γάλο µέρος αυτών τις εντάσσει στις ευνοϊκές ρυθ-
µίσεις του Άρθρου 12 ως ΚΑ∆ Αγροδιατροφής.

Τέλος, είναι γνωστό στους δραστηριοποιούµε-
νους µε τον Αναπτυξιακό νόµο ότι το θέµα του αν 
είναι ολοκληρωµένο ή όχι ένα επενδυτικό σχέ-
διο ως προϋπόθεση για την ένταξή του στον Ανα-
πτυξιακό Νόµο είναι µια παράµετρος που υπάρ-
χει διαχρονικά στους Αναπτυξιακούς Νόµους του 
Ελληνικού Κράτους από τον Ν.1892/1990, τον 
Ν.3299/2004, τον Ν.3908/2011 έως και τον ι-

Απορία
Τίθεται εύλογα το ερώτηµα 
µε ποια κριτήρια κρίνεται ότι 
η προµήθεια µηχανολογικού 
εξοπλισµού, ο οποίος 
τεκµηριωµένα χρησιµοποιείται 
για την αλλαγή της µεθόδου 
της υφιστάµενης παραγωγικής 
διαδικασίας από συµβατική σε 
Γεωργία Ακριβείας, δεν 
συνάδει µε την έννοια της 
θεµελιώδους αλλαγής της 
παραγωγικής διαδικασίας

Αντίθετη
Η επιτροπή αξιολόγησης µε τη 
στάση της βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση µε το πνεύµα του 
νοµοθέτη καθώς χωρίς να 
παραθέτει επιχειρήµατα αφαιρεί 
πλήρως τη δυνατότητα 
ορισµένες επιχειρήσεις να 
υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο 
παρότι η ισχύουσα νοµοθεσία 
του Ν.4399/2016 το προβλέπει 
ρητώς και µάλιστα µεγάλο µέρος 
αυτών τις εντάσσει στις ευνοϊκές 
ρυθµίσεις του Άρθρου 12 ως 
ΚΑ∆ Αγροδιατροφής.

σχύοντα. ∆εν αποτελεί δηλαδή η συγκεκριµένη 
παράµετρος καινοτοµία του Ν.4399/2016 σε σχέ-
ση µε τους προηγούµενους. Κι όµως στους προ-
ηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους που περιεί-
χαν την ίδια προϋπόθεση επενδυτικά σχέδια που 
αφορούσαν επιχειρήσεις αροτραίων/ετήσιων (ε-
κτατικών) καλλιεργειών, όλοι γνωρίζουµε ότι ε-
ντάχθηκαν ως ολοκληρωµένα και λειτουργικά και 
βεβαίως υλοποιήθηκαν και χρηµατοδοτήθηκαν.

Οι περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων αυ-
τού του χαρακτήρα είναι πολλές δεκάδες στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ και οι επιπτώσεις αδικαιολό-
γητης απόρριψης τους επεκτείνεται σε παραµέ-
τρους που άπτονται τόσο της τοπικής οικονοµί-
ας, της δυνατότητας τωνπαραγωγών αυτών και 
των οικογενειών τους να εξασφαλίσουν την βι-
ωσιµότητά τους αλλά και της δυνατότητας να πα-
ραµείνουν στον τόπο τους µε προφανή αποτελέ-
σµατα που δεν έχουν να κάνουν µόνο µε το στε-
νό οικονοµικό πλαίσιο.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ακριβώς αντίστοιχες 
επενδυτικές προτάσεις που υπεβλήθησαν στις Πε-
ριφέρειες Θεσσαλίας και ∆υτικής Μακεδονίας έ-
λαβαν θετική γνωµοδότηση από τις αντίστοιχες 
επιτροπές. ∆ια τούτο και µε γνώµονα την εξαι-
ρετική ανάγκη επενδύσεων στην Περιφέρεια, 
µια κατεξοχήν αγροτική περιοχή της χώρας και 
µε επίγνωσητου ειλικρινούς ενδιαφέροντος που 
διαθέτετέ για το επενδυτικό κλίµα παρακαλού-
µε να ενσκήψετε στο συγκεκριµένο ζήτηµα που 
δηµιουργήθηκε ώστε να δοθείµια δίκαιη λύση.

Επισυνάπτουµε αντίγραφα των ενστάσεων. 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
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Παράταση στη προθεσµία καταβολής εισφορών 
Νοεµβρίου 2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκα-
θάρισης εισφορών 2020 αγροτών αποφάσισε ο 
e-ΕΦΚΑ, δίνοντας νέα καταληκτική ηµεροµηνία 
ως την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου. Σύµφωνα µε την 
απόφαση της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, η παράτα-
ση δίνεται στη λογική της εξασφάλισης ικανού 
χρόνου στους ασφαλισµένους αγρότες ώστε να 
προχωρήσουν στην εµπρόθεσµη εξόφληση των 

εισφορών τους. Παράλληλα, ανοιχτή για αιτήσεις 
µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2022 είναι η πλατ-
φόρµα του e-ΕΦΚΑ µέσω της οποίας οι ασφαλι-
σµένοι αγρότες -µεταξύ άλλων επαγγελµατιών 
και αυτοαπασχολούµενων- µπορούν να επιλέ-
ξουν ανάµεσα από έξι ασφαλιστικές κατηγορίες. 

Οι εισφορές των αγροτών ξεκινούν από τα 125 
ευρώ για την πρώτη κατηγορία και φτάνουν τα 
339 ευρώ στην έκτη και ακριβότερη ασφαλιστι-

κή κλάση. Σε σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρι-
νίζεται ότι ότι οι ασφαλισµένοι που δεν θα υπο-
βάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής/µεταβολής 
θα παραµείνουν, για το έτος 2022, στην κατηγο-
ρία που είχαν καταταχθεί το προηγούµενο έτος.

Σηµειώνεται ότι η κατάταξη των αγροτών σε 
κάποια ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρε-
ωτική, ενώ η όποια επιλογή, ισχύει δεσµευτι-
κά για ολόκληρο το έτος 2022.

Έως 5 Ιανουαρίου εξόφληση εισφορών αγροτών στον ΕΦΚΑ 

H τροποποίηση 
στον φάκελο του 
ΠΟΠ Ρομπόλα 
έρχεται να επιλύσει 
το πρόβλημα που 
αντιμετώπιζαν οι 
οινοποιοί με την 
απόρριψη δειγμάτων 
κρασιού που είχαν 
αλκοολικό βαθμό 
άνω του 12,5%

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Νέα δεδοµένα έρχεται να δηµιουργήσει για 
την οινοπαραγωγική ζώνη της Κεφαλονιάς, 
η τροποποίηση του φακέλου για την ΠΟΠ 
Ροµπόλα Κεφαλονιάς, σε ό,τι αφορά τον µέ-
γιστο αλκοολικό τίτλο που µπορεί να λαµ-
βάνει το κρασί σε 13,5% αλκοολικούς βαθ-
µούς από 12,7% που ήταν µε τον προϋπάρ-
χοντα φάκελο. Για το συγκεκριµένο θέµα υ-
πήρξε αίτηµα από το σύνολο των οινοποιών 
του νησιού, όπου από τα 11 οινοποιεία που 
εδρεύουν στην Κεφαλονιά, τα 10 παράγουν 
Ροµπόλα – µε εξαίρεση το Κτήµα Χαριτάτου 
που βρίσκεται στο Ληξούρι και δεν παράγει 
τη συγκεκριµένη ποικιλία, αλλά παράγει και 
οινοποιεί Μοσχάτο. Μάλιστα η σύσταση του 
Συνδέσµου Οινοποιών Κεφαλονιάς σε επί-
σηµο φορέα τον περασµένο Μάιο αποτέλε-
σε καθοριστικό βήµα προς την αναθεώρη-
ση του φακέλου, ο οποίος δηµοσιεύθηκε σε 
ΦΕΚ στα τέλη της περασµένης εβδοµάδας.

H τροποποίηση στον φάκελο του ΠΟΠ έρ-
χεται αφενός να επιλύσει το πρόβληµα που 
αντιµετώπιζαν οι οινοποιοί µε την απόρριψη 
δειγµάτων κρασιού µε αλκοολικό βαθµό άνω 
του 12,5% από τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αποτέ-
λεσµα να µην διατηρούν το δικαίωµα να α-
ναγράφουν στην ετικέτα τον χαρακτηρισµό 
«ΠΟΠ Ροµπόλα» για όσες ποσότητες υπερέ-
βαιναν το αυτό το όριο. Σ’ αυτή την περίπτω-
ση το κρασί υποβαθµιζόταν σε επιτραπέζιο 
οίνο χωρίς να φέρει καµία άλλη διακριτική 
ονοµασία που να σχετίζεται µε τη Ροµπόλα.

Όπως εξηγεί στην Αgrenda ο οινοποιός 
και ιδιοκτήτης του Οινοποιείου Gentilini, 

«ο προηγούµενος φάκελος όριζε ότι η Ρο-
µπόλα έπρεπε να διατηρεί αλκοολικό τίτλο 
από 11% έως και 12,5%. Το πρόβληµα όµως 
µε τον συγκεκριµένο ορισµό είναι ότι µε την 
πάροδο των ετών και την έλευση της κλιµα-
τικής αλλαγής αλλά και λόγω του ότι τα πε-
ρισσότερα αµπέλια είναι εκτεθειµένα εντονό-
τερα προς τον ήλιο, έχουµε υψηλότερες αλ-
κοόλες. Το γεγονός αυτό αποτελεί απόρροια 
τόσο των υψηλότερων θερµοκρασιών, όσο 
και της µεγαλύτερης ωρίµανσης των σταφυ-
λιών από τον ήλιο. Το συγκεκριµένο γεγο-
νός προκαλούσε ένα σηµαντικό πρόβληµα 
στους περισσότερους οινοποιούς κατά τη δι-

αδικασία έγκρισης των χηµικών αναλύσεων 
σε δείγµατα Ροµπόλας από τη ∆ιεύθυνση Γε-
ωργίας. Το συνηθέστερο ήταν ότι στέλναµε 
δείγµατα µε αλκοολικό τίτλο 13% µε 13,2% 
ή και παραπάνω µε αποτέλεσµα να χάνουν 
αυτοµάτως τόσο την ονοµασία «Ροµπόλα» 
όσο και τον χαρακτηρισµό ΠΟΠ». 

Αντίδοτο η ανάµειξη µε Ροµπόλα 
χαµηλότερου αλκοολικού βαθµού

Ως αντίδοτο τα περισσότερα οινοποιεία 
της Κεφαλονιάς που παράγουν Ροµπόλα, υ-
ποβάθµιζαν τους αλκοολικούς βαθµούς του 
αρχικού κρασιού, αναµειγνύοντάς το µε πιο 

Ο προηγούµενος 
φάκελος όριζε 
ότι η Ροµπόλα 
έπρεπε να διατηρεί 
αλκοολικό τίτλο από 
11% έως και 12,5%.

Τι αλλάζει ο νέος φάκελος ΠΟΠ
Ανοίγει ο δρόμος για 
πιο ποιοτική Ρομπόλα 
και παλαιώσεις

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΜΠΟΛΑΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Σε µια
κανονική

 χρονιά

Το 2021
λόγω

άστατου
καιρού

του κρασιού της εν λόγω ποικιλίας
εξάγεται εκτός Ελλάδος

600�700
ΤΟΝΟΙ

30%

200
ΤΟΝΟΙ
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Παρότι οι στόχοι των Προστατευόµενων Ονοµα-
σιών Προέλευσης (ΠΟΠ), Γεωγραφικών Ενδείξε-
ων (ΠΓΕ) και Εγγυηµένων Παραδοσιακών Ιδιότυ-
πων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) έχουν επιτευχθεί αποτε-
λεσµατικά παρέχοντας σαφή προστιθέµενη αξία 
στους παραγωγούς, εντούτοις δεν εφαρµόζονται 
συστηµατικά σε όλα τα κράτη. Μάλιστα, όπως α-
ναφέρει µελέτη της Κοµισιόν, ο ειδικός στόχος 
του συστήµατος ΕΠΙΠ δεν επιτυγχάνεται πλήρως. 

Το κύριο στοιχείο που εµποδίζει την επιτυχία 
του καθεστώτος είναι η χαµηλή προστιθέµενη α-
ξία για τους παραγωγούς να καταχωρίσουν ένα 
ΕΠΙΠ. Αυτό προκύπτει από διάφορους παράγο-
ντες, όπως η χαµηλή ευαισθητοποίηση των κα-
ταναλωτών σχετικά µε το ΕΠΙΠ και η περίπλοκη 
διαδικασία καταχώρισής του. Ωστόσο, οι ΠΓΕ/Ε-
ΠΙΠs αξιολογούνται ως αποτελεσµατικοί, µε τα 
διάφορα οφέλη για τους παραγωγούς να υπερ-

τερούν του κόστους µιας περίπλοκης και χρο-
νοβόρας διαδικασίας καταχώρισης και το χα-
µηλό κόστος για τους δηµόσιους φορείς στο 
0,12% περίπου των συνολικών πωλήσεων αξία.

Εντούτοις κατά την περίοδο 2010 έως 2020, 
ο αριθµός των εγγεγραµµένων ονοµασιών 
ΠΟΠ/ΠΓΕ αυξήθηκε κατά 27% φτάνοντας πά-
νω από 3.000, ενώ ο αριθµός των εγγεγραµ-
µένων ονοµάτων ΕΠΙΠ διπλασιάστηκε.

Μη συστηματική η εφαρμογή των ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΙΠ

Σηµάδια ότι βγαίνει από το… λήθαρ-
γο δίνει το σπαράγγι στην πεδιάδα 
του Νέστου, στην Καβάλα. Μετά α-
πό µια σχετικά µακρά περίοδο χω-
ρίς ικανοποιητικές εισοδηµατικές 
αποδόσεις και ενδιαφέρον σε ατο-
νία, η καλλιέργεια, τα τελευταία δύο 
– τρία τελευταία χρόνια, έχει αρχί-
σει να «χτίζει» ένα θετικό σερί και 
ανακτά σταδιακά χαµένο έδαφος. 

«Ο κόσµος πήρε καλά χρήµατα 
από το σπαράγγι και το 2021 και 
πλέον βλέπει την καλλιέργεια µε 
πιο θετικό µάτι. Είναι ενδεικτικό 
πως πέρυσι το στήσιµο διαµορφώ-
θηκε περίπου στα 2,90 ευρώ το κι-
λό», επισήµανε στην Agrenda, ο 
Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης, πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού «Nespar», που 
καλλιεργεί, ήδη, µέσω των 60 µε-
λών του, περί τα 1.300 στρέµµατα 
του προϊόντος.

Η οργάνωση ασχολείται µε το 
σπαράγγι από το 1994 και σχεδιά-
ζει για τη νέα καλλιεργητική περί-
οδο, µαζί µε κάποιες αναδιαρθρώ-
σεις που θα γίνουν για να αντικα-
τασταθούν παλιές φυτείες, να φυ-
τέψει ακόµη περί τα 250 στρέµµα-
τα. «Προσπαθούµε να πείσουµε και 
άλλους αγρότες να εµπιστευτούν 
την καλλιέργεια, η οποία φαίνεται 
πως έχει προοπτική και το κάνου-
µε και µε επιδότηση», παραδέχθη-

κε ο κ. Ξεκαρφωτάκης και σηµείω-
σε πως «εκτιµώ πως και το 2022 θα 
πάµε καλά εµπορικά. Οι ποσότητες 
είναι µειωµένες παντού, µε αποτέ-
λεσµα να υπάρχει έλλειψη προϊό-
ντος στην αγορά».

Την καλή πορεία του σπαραγ-
γιού, τα τελευταία 2-3 χρόνια, συ-
νεπεία και της µειωµένης παραγω-
γής στις βόρειες χώρες, µας επιση-
µαίνει και ο Κλέαρχος Σαραντίδης, 
γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβά-
λας η οποία µάλιστα εφαρµόζει και 
γενναιόδωρο πρόγραµµα επιδότη-
σης µε 80% του κόστους εγκατά-
στασης, για να δελεάσει περαιτέρω 
τους αγρότες, καθώς στην περιοχή 
υπάρχει σκληρός ανταγωνισµός α-
πό το ακτινίδιο, το οποίο και φέτος 
συνέχισε τις υψηλές πτήσεις σε ε-
πίπεδο τιµών.

Όσον αφορά στην πορεία της φε-
τινής καλλιεργητικής περιόδου στο 
σπαράγγι, ο πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συλλόγου ∆ήµου Νέστου, Σάβ-
βας Αργυράκης µας ενηµέρωσε πως 
έχει ξεκινήσει πλέον η περίοδος 
του «σαµαρώµατος» και πως τις ε-
πόµενες 10-15 ηµέρες αναµένεται 
να κορυφωθεί η διαδικασία, εφό-
σον το επιτρέψει ο καιρός και δεν 
πέσουν βροχές, ώστε να µπορούν οι 
αγρότες να µπαίνουν στα χωράφια. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

χαµηλόβαθµο κρασί, ούτως ώστε να µην υ-
περβαίνουν το όριο του 12,5%. «Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι µία φορά χρειάστηκε να «υπο-
βαθµίσω» αλκοολικά τη Ροµπόλα Wild Paths 
που παράγει το οινοποιείο µου µε άλλη δι-
κή µου Ροµπόλα χαµηλότερης περιεκτικότη-
τας σε αλκοόλ, για να περιορίσω τον µέγιστο 
αλκοολικό βαθµό. Το συγκεκριµένο αµπέλι 
βλέπει Ζάκυνθο, µε αποτέλεσµα να έχει µε-
γαλύτερη ηλιοφάνεια, γεγονός που αυξάνει 
τα ζάχαρα», σηµειώνει ο Π. Μαρκαντωνάτος. 

Επιπλέον ο νέος φάκελος για την ΠΟΠ Ρο-
µπόλα δίνει δυνατότητα στους παραγωγούς 
της Κεφαλονιάς να παλαιώσουν το κρασί 
τους, βγάζοντας ακόµα καλύτερο ποιοτικά οί-
νο. «Μπορούµε να είµαστε πιο ευέλικτοι στο 
πόσο αφήνουµε να ωριµάσει το κρασί στο α-
µπέλι. Μάλιστα όταν βάλουµε ένα κρασί στο 
βαρέλι, πρέπει να έχει αλκοολικό τίτλο πάνω 
από 13%, γιατί ένα κρασί µε υψηλότερο αλκο-
ολικό βαθµό µπορεί να αντέξει τη χρήση της 
δρυός του βαρελιού. Αντιθέτως σε ένα χαµη-
λόβαθµο κρασί παρουσιάζεται µικρότερη ο-
ξύτητα µε αποτέλεσµα το ξύλο να «κανιβαλί-
ζει» το κρασί. Η αλλαγή στο φάκελο µας δί-
νει τη δυνατότητα να κινηθούµε καλύτερα σε 
ποιοτικό επίπεδο µε τη Ροµπόλα», λέει ο ίδιος. 

Θετικό σερί για σπαράγγι στο Νέστο
που πείθει παραγωγούς για νέες φυτείες

Εµπορικό 
παράθυρο
Ικανοποίηση για τη 
µέχρι τώρα εξέλιξη των 
φυτειών, εκφράζει και ο 
κ. Ξεκαρφωτάκης. «Η 
ανάπτυξη της 
καλλιέργειας είναι 
ιδανική. Είχαµε πριν λίγο 
καιρό και πρώιµες 
παγωνιές, που έκαναν 
καλό στα σπαράγγια, 
καθώς τα έριξαν σε 
λήθαργο που τα βοηθά», 
είπε χαρακτηριστικά. 
Εξέφρασε δε, την ελπίδα 
να βοηθήσει ο καιρός να 
επιτευχθεί και πρωίµιση 
και κάπου προς το τέλος 
Φεβρουαρίου ή αρχές 
Μαρτίου να ξεκινήσει 
και η συγκοµιδή, που θα 
επιτρέψει να αξιοποιηθεί 
ένα εµπορικό παράθυρο 
µε καλύτερες τιµές 
παραγωγού, στις αγορές 
της Ευρώπης, πριν 
βγουν οι ανταγωνιστικές 
παραγωγές.

Βελτίωση
Η αλλαγή στο 
φάκελο δίνει 

τη δυνατότητα 
στους παραγω-
γούς να κινη-

θούν καλύτερα 
σε ποιοτικό 

επίπεδο µε τη 
Ροµπόλα
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Εξηγήσεις 
στη Βουλή 
για χαμένα 
ποσά της 
βασικής 
2020 και 
2021
Στην εκτίµηση ότι λείπουν ποσά από 
τη βασική ενίσχυση που πληρώθηκαν 
οι αγρότες το 2020 αλλά και από την 
προκαταβολή και εξόφληση του 
2021 προχωρούν βουλευτές και 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν 
καταθέσει σχετική ερώτηση στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
η οποία µένει να απαντηθεί.
Σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίζουν, 
από την πληρωµή του 2020 λείπουν 
περίπου 90 εκατ. ευρώ από τα 
συνολικά 1,06 εκατ. που έπρεπε 
να πιστώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους 
δικαιούχους, ενώ σε γραπτή ερώτηση 
προς τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό, 
ζητούν εξηγήσεις αναφορικά µε το 
χρηµατικό ύψος της ενιαίας 
ενίσχυσης για το 2021 και ποιος 
ο σχεδιασµός για την απορρόφηση 
του ποσού αυτού στο σύνολο του.
Σύµφωνα µε την ίδια ερώτηση, από 
τις έως τώρα ανακοινώσεις, δεν 
καθίσταται σαφές το κατά πόσο η 
ολοκληρωµένη πληρωµή του 2020 
απορρόφησε όλα τα χρήµατα που 
δικαιούται η χώρα, αν δηλαδή έχουν 
εκταµιευτεί στο σύνολο τους τα ποσά 
και έχουν καταβληθεί στους 
δικαιούχους παραγωγούς.
Ακόµα, η αντιπολίτευση ζητά 
εξηγήσεις για την οριζόντια µείωση 
των δικαιωµάτων όλων των 
δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης από 
4 έως και 10%, στην πληρωµή της 
προκαταβολής του 70% της βασικής 
ενίσχυσης στους λογαριασµούς των 
παραγωγών τέλη Οκτωβρίου 2021 
τη στιγµή που και στην πληρωµή του 
2020 υπήρξε αντίστοιχη οριζόντια 
µείωση της τάξης του 5% σε σχέση 
µε την πληρωµή του 2019.

Όταν οι αγρότες χάσουν τη γη 
τους θα είναι αργά για δάκρυα 
Προς το παρόν ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, χαίρεται που έδωσε τις επιδοτήσεις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το έλλειµµα ενιαίας συνδικαλιστικής έκφρα-
σης των αγροτών, όπως και οι συνθήκες κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης που επιβάλλει 
η πανδηµία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
για µαζικές διεκδικήσεις και εκδηλώσεις δι-
αµαρτυρίας των επαγγελµατιών του αγροτι-
κού χώρου. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι τα 
προβλήµατα είναι λίγα ή έχουν λυθεί. Κι αυ-
τό πάρα τη φιλότιµη προσπάθεια του σηµερι-
νού υπουργού Σπήλιου Λιβανού και της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης να τα κρύψουν κάτω από το χαλί. 

Αρκεί µια µατιά στην ανακοίνωση του υ-
πουργείου για τις πληρωµές την περασµένη 
Παρασκευή, δηλαδή λίγο πριν λάµψει το α-
στέρι της Βηθλεέµ για να γίνει αντιληπτό το 
µέγεθος της προπαγάνδας και το είδος των 
επικοινωνιακών τρικ που υιοθετεί και η ση-
µερινή κυβέρνηση για να κρύψει τη δεινή 
οικονοµική θέση στην οποία βρίσκονται οι 
περισσότεροι αγρότες και την ίδια στιγµή, να 
ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοµατισµούς 
που δεν αφήνουν περιθώρια σε διεκδικήσεις. 

Τα 1,173 δις ευρώ πληρωµές στις οποίες 
γίνεται λόγος, µετά από επιλεγµένη πρόσθε-
ση ανόµοιων µεταξύ τους πραγµάτων (ενι-
αία ενίσχυση, αποζηµιώσεις από φυσικά αί-
τια και εξισωτικές ορεινών και µειονεκτικών 
περιοχών) δείχνει το έλλειµµα βάθους στην 

πολιτική που εφαρµόζεται για τους αγρότες 
και τις πελατειακές και µόνον αγωνίες που 
διέπουν τους χειρισµούς των ιθυνόντων. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι ενιαία ενίσχυση 
και εξισωτικές αποζηµιώσεις προέρχονται 
καθαρά από κοινοτικούς πόρους, εντάσσο-
νται στον προϋπολογισµό της προγραµµατι-
κής περιόδου και το µόνο που έχει επιφορ-
τισθεί να κάνει η διοίκηση είναι η κατανο-
µή αυτών µε βάση τα αντικειµενικά στοιχεία 
δραστηριότητας (δηλώσεις ΟΣ∆Ε) των αγρο-
τών. Όσο για τις αποζηµιώσεις, προέρχονται 
κατά βάση από χρήµατα των ίδιων των αγρο-
τών και το µόνο που υποχρεούται να κάνει  
ο κοστοβόρος οργανισµός (ΕΛΓΑ) είναι να ε-
κτιµά µε αντικειµενικότητα το ύψος των ζη-
µιών (φυσικά αίτια) κάθε εκµετάλλευσης. 

Είναι σαφές ότι οι ιθύνοντες αντιλαµβάνο-
νται το έλλειµµα στην αγροτική τους πολιτι-

κή, το οποίο και προσπαθούν να κρύψουν 
υπό το πέπλο της υποτυπώδους διαχείριση 
των αυτονόητων. Από την άλλη πλευρά, η 
ελλειµµατική λειτουργία για τη µεγάλη πλει-
οψηφία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων τις 
οδηγεί νοµοτελειακά στα όρια της χρεοκοπί-
ας. Η ελληνική γεωργία δεν µπόρεσε να α-
ξιοποιήσει τις καλές εποχές τις µεγάλες βο-
ήθειες από τους πόρους της Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, όπως δεν καταφέρνει αυτό 
τον καιρό να ενσωµατώσει στον αναγκαίο 
βαθµό τις νέες τεχνολογίες, είτε αυτές αφο-
ρούν στην ψηφιοποίηση, είτε στις εισροές. 

Οι κυβερνώντες οφείλουν να αντιληφθούν 
ότι στη µεγάλη απόσταση και το έλλειµµα α-
νταγωνιστικότητας που χαρακτήριζε την εγ-
χώρια αγροτική δραστηριότητα - παραγωγή, 
έρχεται να προστεθεί αυτό τον καιρό η έλ-
λειψη στοχευµένων επενδύσεων και η κα-
θυστέρηση ενσωµάτωσης των νέων τεχνο-
λογιών. Καµιά αύξηση στις τιµές των αγρο-
τικών προϊόντων δεν µπορεί να κρύψει αυ-
τό το έλλειµµα, από τη στιγµή που οι ανατι-
µήσεις έχουν διεθνή εµβέλεια και θεωρού-
νται πρόσκαιρες. Έχοντας χάσει τα τρένα 
της ΚΑΠ, της τεχνολογίας και του συνεργα-
τισµού, η ελληνική γεωργία, αν δεν βρίσκε-
ται ήδη, θα βρεθεί εκ των πραγµάτων αντι-
µέτωπη µε µεγάλα αδιέξοδα και οι Έλληνες 
αγρότες µπροστά στον κίνδυνο να χάσουν 
την ιδιοκτησιακή σχέση µε τις καλλιεργούµε-
νες γαίες. Τότε θα είναι... αργά για δάκρυα.  

Στάχτη στα µάτια
Καµιά αύξηση στις τιµές των 

αγροτικών προϊόντων δεν µπορεί 
να κρύψει το έλλειµµα 

ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής γεωργίας
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Κοινή προκήρυξη για στροφή της ευρωπαϊκής 
αγροτικής παραγωγής στην αυτάρκεια οσπρίων 
και κτηνοτροφικών ψυχανθών έβγαλαν οι 
υπουργοί Γεωργίας Γαλλίας και Αυστρίας, 
προτάσσοντας νέα γραµµή στο εν λόγω πεδίο. 
Τζουλιέν ντε Νορµαντί από τη Γαλλία και 
Ελίζαµπεθ Κόστινγκερ δηµοσίευσαν κείµενο το 
οποίο θα καταθέσουν ενώπιων των αρµόδιων 
ευρωπαϊκών οργάνων, ζητώντας να εξεταστούν 
τρόποι για την ενίσχυση της ενδοκοινοτικής 

παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών, καθώς και την 
αναπροσαρµογή της παραγωγής µε όρους που 
εξυπηρετούν τους παραγωγούς, τη βιοµηχανία 
τροφίµων και ζωοτροφών. Οι δύο υπουργοί 
καλούν την Κοµισιόν να εντάξει την ενίσχυση 
της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών 
στους στόχους της Πράσινης Συµφωνίας, ενώ 
προσβλέπουν και σε περιορισµό των εισαγωγών 
από µακρινές Τρίτες Χώρες, σε µια εξέλιξη που 
ευνοεί και την ελληνική παραγωγή. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε πλεονεκτική θέση στην ευρωπαϊκή 
ατζέντα έρχεται να βάλει τις αγροτικές 
προτεραιότητες που διαµορφώνουν οι 
ιδιαιτερότητες της Μεσογείου ο νέος 
γαλλο-ιταλικός άξονας που εγκαινία-
σαν πριν από λίγες ηµέρες ο Εµανου-
έλ Μακρόν και ο Μάριο Ντράγκι. Με 
άρθρο γνώµης που συνυπογράφουν 
στους Financial Times ο πρόεδρος της 
Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Ιταλί-
ας, προσπαθούν να εδραιώσουν στην 
ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα τις αξιώ-
σεις των χωρών του Νότου για τη νέα 
κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το 
µπλοκ σε βασικούς τοµείς οικονοµί-
ας. Σε µια κίνηση που ο ευρωπαϊκός 
τύπος σχολίασε ως «Επανάσταση του 
Νότου», Μακρόν και Ντράγκι προκη-
ρύσσουν µια περίοδο δηµόσιων επεν-
δύσεων και το ελεύθερο στα κράτη µέ-
λη να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη 
γενναιοδωρία σε περιπτώσεις κρίσε-
ων. Κρίσεις που στην περίπτωση της 
Μεσογείου επεκτείνονται και στις επι-
πλοκές της αγροτικής δραστηριότητας. 

Αν και η παρέµβαση των δύο αντρών 
γίνεται µε επίκεντρο το Σύµφωνο Στα-
θερότητας το οποίο µέχρι σήµερα φέ-
ρει την υπογραφή του φειδωλού Βόλ-
φγκανγκ Σόιµπλε, αυτός ο νέος συσχε-
τισµός δυνάµεων που επιχειρούν να ε-
γκαθιδρύσουν δύο χώρες µε αναφορά 
στην αγροτική οικονοµία, αποκτά µε-
γαλύτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα το γε-
γονός ότι οι δύο χώρες έχουν αναφο-
ρά στην αγροτική παραγωγή της Με-
σογείου, δίνει επιπλέον κίνητρα κινη-
τοποίησης και στην Αθήνα που µέχρι 
στιγµής ακολουθεί κοιµισµένη και πά-
ντα για εσωτερική κατανάλωση τις δι-
εργασίες στο µέτωπο των Βρυξελλών. 

Σε αυτές τις διεργασίες, δεν µπορεί 
παρά να θεωρηθεί κρίσιµο και το ξεδί-
πλωµα του χάρτη της Πράσινης Συµ-

φωνίας µε αιχµή στα αγροτικά, την πο-
λιτική Farm to Fork. Το γεγονός ότι η 
ευρωπαϊκή γεωργία έρχεται να αντιµε-
τωπίσει αυτήν την αµφιλεγόµενη πο-
λιτική τα προσεχή έτη, η ενεργός διεκ-
δίκηση των ηνίων του µπλοκ από τις 
δυνάµεις του Νότου, δίνει λόγους αι-
σιοδοξίας για την έκβαση των επερχό-
µενων µαχών. Ήδη φηµολογείται ότι 
χάριν αυτού του νέου άξονα, η Γαλλία 
ενδέχεται να αποτραβηχτεί από την ε-
δραίωση του περιβόητου Nutriscore, 
του συστήµατος σήµανσης των τροφί-
µων που πλέει στα νερά του Farm to 
Fork και χαντακώνει κορυφαία προϊ-
όντα αγροδιατροφής της Μεσογείου.  

Πάντως, ενώ την τελευταία 15ετία 
τέτοιες συµπλεύσεις έχουν κυρίως µια 
τελετουργική ποιότητα, οι συσχετισµοί 
δυνάµεων στη µετά Μέρκελ Ευρώπη, 
φαίνεται ότι αλλάζουν µε τη Γαλλία να 

διεκδικεί επίµονα την τελευταία τριε-
τία θέση ηγέτη στα κοινά του µπλοκ. 

Ενδεικτικό της αλλαγής στους συ-
σχετισµούς και το γεγονός ότι ο νέος 
σοσιαλδηµοκράτης Καγκελάριος της 
Γερµανίας, Όλαφ Σολτς, στις παραµο-
νές της δηµοσίευσης του άρθρου των 
FT, έσπευσε να δηλώσει πρόθυµος να 
συµµετέχει και το Βερολίνο σε αυτόν 
τον άξονα Παρισιού -Ρώµης. Βασική 
προϋπόθεση όµως για να γίνει αυτό, 
είναι να µην τα χαλάσουν στο κοµµά-
τι της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς. 
Πράγµα δύσκολο, όσο το κρίσιµο χαρ-
τοφυλάκιο Οικονοµικών κρατά ο Φιλε-
λεύθερος  Κρίστιαν Λίντνερ, ένθερµος 
υποστηρικτής του δόγµατος Σόιµπλε. 

Αξίζει να σηµειωθεί και το όραµα 
του Γάλλου προέδρου για την αγροτι-
κή οικονοµία που πρέπει να επιδιώξει 
η Ευρώπη, όπως το διατύπωσε προ δι-

ετίας µιλώντας ενώπιων ενός ακροα-
τηρίου αγροτών στο Παρίσι. Προέχει, 
έλεγε τότε, «η προστασία των αγροτών 
και καταναλωτών, µε στόχο ικανοποι-
ητικά εισοδήµατα για τους µεν και την 
εξασφάλιση της ποιότητας των τροφί-
µων για τους δεύτερους. Ο επαναπρο-
σανατολισµός αγροτικής πολιτικής 
προς την προστασία του περιβάλλο-
ντος και η ανάγκη για ανανέωση του 
αγροτικού πληθυσµού που συρρικνώ-
νεται». Θα περίµενε κανείς λοιπόν ό-
τι µια πρακτική εφαρµογή του ορά-
µατος Μακρόν επί της ουσίας έρχεται 
να βάλει φραγµούς στις αθρόες φθη-
νές εισαγωγές ανταγωνιστικών προϊ-
όντων από τρίτες χώρες που δεν πλη-
ρούν τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ της 
Ευρώπης, αλλά και δηµόσιες επενδύ-
σεις που θα αναβαθµίσουν τη ζωή στα 
χωριά της Ευρώπης.

Μεσογειακό πλάνο 
επενδύσεων θέλουν 

Μακρόν και Ντράγκι
Σε νέα βάση βάζει 

τις διεκδικήσεις 
των χωρών της 

Μεσογείου ο άξονας 
Γαλλίας - Ιταλίας 

για αλλαγή πλεύσης 
στο Σύμφωνο 

Σταθερότητας του 
μπλοκ, με δημόσιες 

επενδύσεις με 
αγροτική χροιά

Μπλόκο σε εισαγωγές
οσπρίων επιδιώκουν
Γαλλία και Αυστρία

Κρίσεις
Μακρόν και Ντράγκι 
προκηρύσσουν µια περίοδο 
δηµόσιων επενδύσεων και 
το ελεύθερο στα κράτη µέλη 
να ανταποκρίνονται µε 
µεγαλύτερη γενναιοδωρία 
σε περιπτώσεις κρίσεων.

Δυνάμεις
Αυτός ο νέος συσχετισµός 
δυνάµεων που επιχειρούν 
να εγκαθιδρύσουν δύο 
χώρες µε αναφορά στην 
αγροτική οικονοµία, αποκτά 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Δράσεις
Το γεγονός ότι οι δύο χώρες 
έχουν αναφορά στην 
αγροτική παραγωγή της 
Μεσογείου, δίνει επιπλέον 
κίνητρα κινητοποίησης και 
στην Αθήνα που έως τώρα 
ακολουθεί κοιµισµένη και 
πάντα για εσωτερική 
κατανάλωση τις διεργασίες 
στο µέτωπο των Βρυξελλών.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆
«Υπάρχουν τα µέτρα και 
τα δήθεν µέτρα. Αυτά που 
ανακοινώθηκαν για τις 3 
Ιανουαρίου-κλείσιµο στα 
νυχτερινά κέντρα, εστίαση 
τα µεσάνυχτα, απαγόρευση 
ορθίων- είναι δήθεν µέτρα. 
Με έκρηξη κρουσµάτων 
και θανάτους πάνω από 
2.000 το µήνα, θέλουµε 
ουσιαστικές παρεµβάσεις».

ΗΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟ
«Ο κόσµος της 
τηλεόρασης µε γοήτευσε 
από την πρώτη στιγµή 
που ήρθα σε επαφή µαζί 
του. Ειδικά η πρώτη 
επαφή µε τους 
ανθρώπους που 
εργάζονται πίσω από τα 
φώτα, στο backstage 
κάθε εκποµπής, είναι η 
µεγάλη αδυναµία µου». 

Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Ασφαλώς και κολλάει 
η πανδηµία κι αυτή τη 
βδοµάδα, ωστόσο δεν θα 
τηρούσε κανένας τα µέτρα 
την Πρωτοχρονιά. Ξέρετε 
κανέναν στην Ελλάδα να 
θέλει να µείνει σπίτι του; 
Στην πολιτική πρέπει να 
έχουµε ρεαλισµό. Η 
κοινωνία δεν θέλει να 
µείνει µέσα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΟΥΣ ∆ΙΝΕΙ 15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Κάλπες
Στην κυβέρνηση πάλι φαίνεται 
ότι αρχίζουν να φλερτάρουν 
µε την ιδέα της προσφυγής 
στις κάλπες, εντός του 2022. 
Αυτό τουλάχιστον φαίνεται 
να µεταφέρθηκε στους 13 
περιφερειακούς συντονιστές 
αγροτικού του κυβερνώντος 
κόµµατος, οι οποίοι, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, κλήθηκαν 
προπαραµονές Χριστουγέννων 
να µετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη 
οργανωτικού χαρακτήρα

Μάχιµος
Επειδή όταν ο Μάξιµος (σ.σ 
έδωσα τη µάχη στο γάλα) θέτει 
κάποια ζητήµατα, φαίνεται 
σχεδόν πάντα πως είναι 
δροµολογηµένη και η λύση 
τους. Κάπως έτσι, προετοίµασε 
το έδαφος για να µη χάσουν 
το εποχικό επίδοµα ΟΑΕ∆ οι 
εργαζόµενοι σε κονσερβοποιεία 
φρούτων. Ακόµα ο Λαρισαίος 
βουλευτής ζητά να υπάρξει 
σχετική τροποποίηση του 
πλαισίου. Πες το και ‘γινε;

Low profile
Σαρωτικοί έλεγχοι έγιναν λέει 
το υπουργείο της πλατείας 
στην αγορά ιδιαιτέρως του 
κρέατος έως και την παραµονή 
των Χριστουγέννων, οι οποίοι 
εντάθηκαν µετέπειτα και για 
την πρωτοχρονιά. Συντονιστής 
των ελέγχων ιχνηλασιµότητας 
και επισήµανσης του κρέατος η 
Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία 
µέχρι σήµερα διατηρεί χαµηλό 
προφίλ. Σε σχέση µε κάτι 
άλλους…

Η φτώχεια κάνει πανηγύρι και φέρνει ξεσηκωµό

Βράζει ο αγροτικός κόσµος µε τον κεφαλικό φόρο που έρχε-
ται µαζί µε τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Όπως έλεγε παραγω-
γός -φίλος της στήλης- που του ήρθε στο λογαριασµό επιπλέ-
ον ποσό 4.000 ευρώ, από τη ρήτρα αναπροσαρµογής, δεν εί-
ναι δυνατό να περάσει στις πλάτες του απλού κοσµάκη η πο-
λιτική της κυβέρνησης για τη µετάβαση της χώρας στην πρά-
σινη ανάπτυξη. «Έπρεπε να τα βάλουν πρώτα κάτω, να δουν 
ποιο είναι το κόστος και πώς θα καλυφθεί και µετά να προ-
χωρήσουν», µας είπε χαρακτηριστικά και σηµείωσε πως «η 
φτώχεια κάνει πανηγύρι, θα έχουµε ξεσηκωµό και δράµατα».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η έγκαιρη τοποθέτηση 
της ΕΚΕ, περί δίκαιης 
τιµής έως 0,35 λεπτά 
για το συµπύρηνο 
σοδειάς 2022, εφόσον 
η χρονιά κυλήσει 
οµαλά, έγινε δεκτή 
µε συγκρατηµένη 
ικανοποίηση από τους 
αγρότες ως δίκτυ 
ασφαλείας.

Επειδή όλα δεν 
βαίνουν πολύ καλώς 
και προκειµένου να 
µην εξανεµιστεί η 
όποια κυβερνητική 
δυναµική, έχει δοθεί 
σήµα από την αρµόδια 
γενική γραµµατεία 
της Ν∆,ώστε η βάση 
να είναι σε εγρήγορση 
αν δοθεί σήµα για 
εκλογές.

Υβρίδια
Το τεταµένο κλίµα από τις 

ενεργειακές εκρήξεις… αφορά 
όλη την περιφέρεια, ακόµη και 
τους νοµούς όπου φέτος 
έπεσαν κάποια χρήµατα, 
καθώς τα προϊόντα τους 
έπιασαν καλή τιµή, ενώ 
δόθηκαν αποζηµιώσεις και για 
τον παγετό, όπως έγινε στην 
Ηµαθία και στην Πέλλα, µε το 
ροδάκινο. 

«Τί να το κάνουµε; Όταν το 
πετρέλαιο έχει πάει στο 1,60 
ευρώ το λίτρο, το ρεύµα έχει 
εκτιναχθεί στα ύψη και τα 
λιπάσµατα είναι απλησίαστα» 
ανέφερε παραγωγός από τη 
Βέροια µε πολλά χιλιόµετρα 
παρουσίας στις κινητοποιήσεις.

 «Από τη µια τσέπη µπήκαν 
και από την άλλη θα βγουν, 
χωρίς να πάρουµε χαµπάρι. Ο 
καινούριος χρόνος είναι 
δύσκολος», συνέχισε ο ίδιος.

;

ΜΑΞ ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ 
ΠΙΛΟΤΟΣ F1
«Παγκόσµιος 
πρωταθλητής. Είναι απλά 
απίστευτο. Άρχισα να 
τρέχω µαζί µε τον πατέρα 
µου πολλά χρόνια πριν. 
Ονειρευτήκαµε να γίνω 
Παγκόσµιος πρωταθλητής. 
Ευχαριστώ όλους στη Red 
Bull και στη Honda για το 
θαυµάσιο µονοθέσιο, 
ήσασταν απίστευτοι».

Θα σπάσω τον 
καθρέφτη σου
να µην 
ξανακοιτάξεις
φοβάµαι µην 
ξεµυαλιστείς
κι απότοµα 
αλλάξεις!

Με µεγάλη χαρά ανακοίνωσε το υπουργείο της 
πλατείας ότι την παραµονή των Χριστουγέννων 
καταβλήθηκαν 1,173 δις ευρώ για τους αγρότες. 
Και ειδικότερα, σου λέει, για την εξόφληση της 
ενιαίας δόθηκαν 851,6 εκατ. ευρώ από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον παγετό της άνοιξης 71 εκατ. 
ευρώ από τον ΕΛΓΑ και για την εξισωτική 250 
εκατ. ευρώ. Μ΄αυτά κι αυτά, και µε τις ενέργειες 
του Λιβανού -φυσικά- έπεσε τόσο χρήµα! Για τα 
λοιπά, κάντε ενστάσεις! 

Η ουσία βέβαια είναι ότι χιλιάδες ήταν οι αγρότες, 
που έµειναν εντελώς απλήρωτοι, όπως και στην 
προκαταβολή της ενιαίας τον περασµένο Οκτώβριο. 
∆ιορθώσεις σε προβλήµατα επιλεξιµότητας δεν 
έγιναν, οι πάνω από 19.000 παραγωγοί που είχαν 
θέµα µε τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, αν και 
έκαναν ενστάσεις, δεν πληρώθηκαν. Οι επιτόπιοι 
έλεγχοι δεν καταχωρήθηκαν, που σηµαίνει ότι κι 
άλλοι δεν πήραν λεφτά. Αλλά και σε κτηνοτρόφους 
που ήταν σε έλεγχο επιβλήθηκαν κυρώσεις. 

Ούτε κουβέντα για τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
που δεν ολοκληρώθηκαν και άρα δεν πληρώθηκαν. 
Όσο για το Εθνικό Απόθεµα, η ανακοίνωση των 
αρµοδίων λέει ότι 5.642 αιτούντες έµειναν εκτός 
γιατί είναι σε περαιτέρω έλεγχο. Στην ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται και οι κατηγορίες 
ελέγχου, έτσι απέξω απέξω και βλέπουµε….. 

Στα ξαφνικά και λίγες ώρες αφού έκλεισαν οι 
τράπεζες, παραµονή Χριστουγέννων απόγευµα 
πιστώθηκε και η εξισωτική! Ευχάριστη έκπληξη, δεν 
λέµε! Αλλά είναι και κάποιοι δικαιούχοι, που είδαν 
το όνοµά τους στους πίνακες της τελικής 
κατάταξης, αλλά έπεσαν µετά σε διασταυρωτικό 
έλεγχο και τελικά δεν πληρώθηκαν…. Παράξενο! 
Και ο Οργανισµό Πληρωµών ξεκαθαρίζει στην 
ανακοίνωσή του ότι «συνεχίζονται επιπλέον 
µηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι µεταξύ 
των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2021 µε τα 
στοιχεία της ΑΑ∆Ε». ∆ηλαδή κι άλλοι θα µείνουν 
απλήρωτοι σε επόµενη πίστωση…..

Μακριά πήγε και η βαλίτσα των αποζηµιώσεων 
του παγετού της άνοιξης από τον ΕΛΓΑ, µε τον 
φορέα να «καυχιέται» ότι «η πληρωµή των 
αποζηµιώσεων αυτών είναι εντός του 
χρονοδιαγράµµατος, το οποίο έθεσε η Κυβέρνηση 
και η εξόφληση του συνόλου των πορισµάτων 
ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο 2022». Μάλλον 
ξέχασαν τις αρχικές δεσµεύσεις που έδιναν άλλες 
ηµεροµηνίες…. Κοντή µνήµη! Όσο για το θέµα µε το 
ασφάλιστρο, αυτό κι αν θα πονέσει πολύ…. 

Για να µαζευτεί όµως χρήµα, δόθηκαν δύο 
παρατάσεις τελευταία στιγµή και οι δύο µέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου 2022. Η µία µε απόφαση του 
υφυπουργού Βεσυρόπουλου, για την καταβολή των 
τελών κυκλοφορίας του 2022. Η άλλη µε απόφαση 
Πιτσιλή της ΑΑ∆Ε για την υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, 
µεταξύ των οποίων και αγροτών! Καλή Χρονιά!   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Ό
ταν η υποχρέωση της 
Πολιτείας να καταβά-
λει στους αγρότες τις 
επιδοτήσεις που δι-

καιούνται γίνεται αφορµή για εν-
θουσιώδεις πανηγυρισµούς από 
την πλευρά του αρµόδιου υπουρ-
γού, σίγουρα κάτι σάπιο υπάρχει 
στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας.  

Παιχνίδι αγωνίας
ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ πολύ παλιά αυτή η 
σχολή του πολιτεύεσθαι και σίγου-
ρα δεν έχει να προσφέρει στην α-
νασυγκρότηση που έχει ανάγκη η 
ελληνική γεωργία. ∆εν ξέρω ποια 
αγωνία έκανε τον υπουργό να ξε-
σπάσει σε ενθουσιώδεις πανηγυ-
ρισµούς την παραµονή των Χρι-
στουγέννων, επειδή πληρώθη-
καν µε χίλια βάσανα και την τε-
λευταία στιγµή κάποιες από τις α-
νειληµµένες υποχρεώσεις, το βέ-
βαιο είναι ότι αυτό το παιχνίδι της 
«αγωνίας» πριν από κάθε πληρω-
µή αποτελεί µια ακόµα ελληνική 
πατέντα που κρύβει... σκελετούς!  

Λαθραία σχέση
ΚΡΥΒΕΙ πρώτα απ’ όλα τους χιλιά-
δες που µένουν κάθε φορά απλή-
ρωτοι µόνο και µόνο επειδή το 
κράτος δεν είναι σε θέση να θέ-
σει σε εφαρµογή ένα αξιόπιστο 
σύστηµα ελέγχου των δικαιού-
χων. Κρύβει ταυτόχρονα τις πιέ-
σεις που ασκούν τα οργανωµένα 
συµφέροντα που έχουν στρογγυ-
λοκαθίσει πάνω στο ΟΣ∆Ε, διαι-
ωνίζοντας µια λαθραία σχέση µε 
την εξουσία και το χρήµα. Κρύ-
βει σε κάθε περίπτωση την 
αγωνία των ιθυνόντων να 
κρύψουν την ανεπάρκειά 
τους στη χάραξη πολιτι-
κών µε την ανακύκλωση  
εντυπώσεων για πράγµα-
τα που είναι δεδοµένα.

Παρασπονδία
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ αυτή τη φο-
ρά, οι πανηγυρικές ανακοι-
νώσεις έρχονται να κρύψουν το 

µέγα σκάνδαλο µε τη διαχείριση 
των βοσκοτόπων και τις λαθραίες 
ενισχύσεις από το εθνικό απόθε-
µα. Μήπως αντί να κοµπάζουν ότι 
πληρώθηκαν γενικώς η ενιαία, η 
εξισωτική και οι αποζηµιώσεις, εί-
ναι ώρα να µάθει ο αγροτικός κό-
σµος µε ακρίβεια τι χρήµατα πα-
ρακρατήθηκαν από το σύνολο των 
δικαιούχων, ποιοι έµειναν απλή-
ρωτοι µε ευθύνη των υπηρεσιών 
και της ηλεκτρονικής βάσης του 
ΟΣ∆Ε και ποιοι ελέγχονται για 
συµµετοχή στη µεγάλη απάτη µε 
τα δηµόσια βοσκοτόπια; 

Ο απολογισμός;
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ της χρονιάς προ-
σφέρεται άλλωστε για έναν πει-
στικό απολογισµό, ο οποίος α-
φενός θα δώσει έναν τόνο δια-
φάνειας στα δηµόσια οικονοµι-
κά και εν προκειµένω στη διαχεί-
ριση των κοινοτικών ενισχύσεων 
και αφετέρου θα βοηθήσει τους ι-
θύνοντες να εντοπίσουν τα λάθη 
τους και να αποφύγουν καινούρ-
για διορθώνοντας τις χρόνιες πα-
θογένειες που όλοι γνωρίζουν. 

Έργα και ημέρες
ΚΙ ΕΠΕΙ∆Η έγινε µεγάλη συζήτη-
ση αυτές τις µέρες για τη γενναι-
οδωρία του ΕΛΓΑ, µήπως είναι ώ-
ρα να εξηγήσει κάποιος γιατί τε-
λικά οι αγρότες που επέλεξαν 
την υψηλότερη βαθµίδα (120%) 
για την ασφάλιση της αγροτικής 
τους παραγωγής, πληρώνοντας 
φυσικά υψηλότερη εισφορά, α-

ποζηµιώθηκαν τελικά µε βά-
ση την επόµενη ασφαλιστι-

κή κλάση (100%), εισπράτ-
τοντας εν τέλει το 61,6%;     

Αυταρέσκεια
ΚΑΘΕ νέα χρονιά συνο-
δεύεται από µια ελπίδα ό-
τι τα πράγµατα θα γίνουν 
καλύτερα, αρκεί να διδα-
σκόµαστε από τα λάθη και 
να µη µένουµε στην αυτα-
ρέσκεια... του υπουργού.     

Το κλείσιµο 
της χρονιάς 
προσφέρεται για 
έναν πειστικό 
απολογισµό 
εντοπισµού 
των λαθών και 
αποφυγής νέων. 
Κάθε νέα χρονιά 
συνοδεύεται από 
µια ελπίδα ότι τα 
πράγµατα θα γίνουν 
καλύτερα, αρκεί 
να διδασκόµαστε 
από τα λάθη και να 
µη µένουµε στην 
αυταρέσκεια... 
του υπουργού

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο 2014, µετά την προσάρτηση της 
Κριµαίας από τη Ρωσία, η ΕΕ ξεπέρα-
σε τις ιστορικές διαφορές της για τις 
σχέσεις µε τη Μόσχα και συµφώνη-

σε σε σειρά κυρώσεων που έκτοτε τηρήθηκαν ε-
ντυπωσιακά. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει την Ουκρα-
νία οικονοµικά και στην πολιτική της µεταρ-
ρύθµιση. Καθώς η Ρωσία έχει γίνει πιο αυθά-
δης στην πρόθεση της να υπονοµεύσει την ΕΕ, 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες έγιναν λιγότερο αφελείς 
στην πιθανότητα ενός διαλόγου µε τη Μόσχα.

Ωστόσο οι διαιρέσεις συνεχίζουν να πλήτ-
τουν την Ευρώπη διότι έχουν τις ρίζες τους σε 
διαφορετικές κοσµοθεωρίες, όχι µόνο σε προ-
τιµήσεις πολιτικής. Ξεχωρίζουν οι διασπάσεις 
στην ασφάλεια και στη δηµοκρατία διότι έχουν 
καταλήξει να αλληλοεπικαλύπτονται µε επικίν-
δυνους τρόπους. Οι αντιλήψεις για την ασφά-
λεια, ιδιαίτερα για τη Ρωσία, διαπερνούν τον βα-
θύτερο διχασµό µεταξύ των ευρωπαϊκών δηµο-
κρατιών, δηµιουργώντας ένα ανθυγιεινό ρήγ-
µα µεταξύ ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης. […] 

Στις 16 ∆εκεµβρίου οι ηγέτες της ΕΕ συναντή-
θηκαν για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του έτους για να αποφασίσουν, µεταξύ άλλων, 
πώς θα αποτρέψουν ουσιαστικά τη Ρωσία από την 
αποσταθεροποίηση ή την εισβολή στην Ουκρα-

νία. Οι ΗΠΑ έχουν 
ζητήσει από την Ευ-
ρώπη µια σθεναρή 
απάντηση. Το βά-
ρος της υποστήρι-
ξης της Ουκρανί-
ας βρίσκεται ξεκά-
θαρα από αυτή την 
πλευρά του Ατλαντι-
κού. Οι υπουργοί 

Εξωτερικών της ΕΕ συµφώνησαν σε ένα πακέ-
το κυρώσεων κατά της Οµάδας Βάγκνερ -µιας 
οµάδας µισθοφόρων µε έδρα στη Ρωσία, που 
είναι υπεύθυνη για στρατιωτικές επιχειρήσεις 
και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε 
διάφορες συγκρούσεις και χώρες. Αυτό είναι 
απίθανο να αποτρέψει τη Ρωσία.[…] 

Η αντίληψη για τη Ρωσία ποικίλει σε όλη την 
Ευρώπη µεταξύ εκείνων που βλέπουν τη Ρωσία 
ως απειλή ασφάλειας και εκείνων, κυρίως στη 
∆υτική Ευρώπη, που δεν εµπιστεύονται τη Μό-
σχα αλλά επιδιώκουν διάλογο λόγω των οικο-
νοµικών και ενεργειακών δεσµών και µιας α-
ναγνώρισης του ιστορικού ρόλου της Ρωσίας 
στην Ευρώπη. […] Η στενή σύνδεση ασφάλει-
ας και δηµοκρατίας έχει εµφανιστεί στην ιστο-
ρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την αρ-
χή. […] Την ίδια στιγµή, η δηµοκρατική ποιότη-
τα των κρατών-µελών της ΕΕ αποτελεί τη βάση 
για την αλληλεγγύη τους. Η αποµάκρυνση α-
πό αυτό το µονοπάτι κινδυνεύει να διασπάσει 
την ΕΕ. Αυτό θα ήταν µια θλιβερή και σκοτει-
νή σκιά στον «φωτισµένο» χειρισµό της ΕΕ για 
το τέλος του Ψυχρού Πολέµου στην Ευρώπη.

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE

Oι διαιρέσεις
πλήττουν την ΕΕ

ΤΗΣ ΡΟΣΑ ΜΠΑΛΦΟΥΡ*
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Σιτηρέσιο
Το ενσίρωµα αξιοποιή-
θηκε σε αναλογία 5% 

έως 15% πειραµατικά στο 
σιτηρέσιο πτηνών 

και χοίρων σε µονάδες 
στην Άρτα

Υποπροϊόντα τριών 
βασικών τροφίμων 
μετασχηματίζονται και 
εμπλουτίζουν την τροφή 
των ζώων με φυσικά 
αντιοξειδωτικά όσο και 
αντιμικροβιακά μόρια 
μέσω του καινοτόμου 
διασυνοριακού 
ερευνητικού προγράμματος 
«Inno.Trition»

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην ανάπτυξη ενός εξειδικευµένου ενσιρώµατος δι-
ατροφής των ζώων κρεοπαραγής, που έχει εµπλου-
τιστεί µε επεξεργασµένα υπολείµµατα ελαιουργίας, 
οινοποιίας και τυροκοµίας, τα οποία του προσδίδουν 
βιο-λειτουργικά χαρακτηριστικά και του εξασφαλί-
ζουν και χαµηλότερο κόστος, προχώρησαν ερευνη-
τές από την Ελλάδα και την Ιταλία, µέσω του διασυ-
νοριακού προγράµµατος «Inno.Trition».

«Με την αύξηση του κόστους ζωοτροφών πάνω 
από 35% και τη διατήρησή τους σε αυτά τα επίπεδα 
για καιρό, εναλλακτική λύση για να µείνει επικερ-

δής µια επιχείρηση και ανταγωνιστική η αγροδια-
τροφική βιοµηχανία, είναι να ενσωµατωθούν συ-
στατικά τοπικής παραγωγής στα σιτηρέσια των ζώ-
ων, µε µεγαλύτερη αποδοτικότητα στις ζωοτεχνικές 
παραµέτρους, µειωµένο αποτύπωµα άνθρακα κι α-
πόδοση ποιοτικότερων χαρακτηριστικών στο κρέας 
και στο γάλα», επισηµαίνει ο επιστηµονικός υπεύ-
θυνος του έργου, καθηγητής Γιάννης Σκούφος, α-
πό το πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το τµήµα Γεω-
πονίας στην Άρτα.

Με αφορµή την οργάνωση δύο ενηµερωτικών 
ηµερίδων για την παρουσίαση του προγράµµατος 
σε επιχειρήσεις του κλάδου και το ευρύ κοινό, ο κ. 
Σκούφος τόνισε πως «για πρώτη φορά πανευρωπα-
ϊκά επεξεργαστήκαµε από κοινού υποπροϊόντα τρι-
ών βασικών τροφίµων του αγροβιοµηχανικού τοµέα 
της χώρας µε πρότυπη τεχνολογία και καταλήξαµε 
σε ένα καινοτόµο προϊόν». 

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται απλά για έ-
ναν εξειδικευµένο µετασχηµατισµό του κατσίγαρου, 
των στέµφυλων οινοποιίας και του αποπρωτεϊνωµέ-
νου τυρογάλακτος, αλλά στην πραγµατικότητα για 
έναν εµπλουτισµό της τροφής των ζώων µε φυσι-
κά αντιοξειδωτικά όσο και αντιµικροβιακά µόρια. 
Τα τελευταία διαφοροποιούν ενεργά το µικροβια-
κό περιβάλλον του πεπτικού συστήµατος του ζώου 
προς ένα υγιέστερο, µε προφανή οφέλη για τον πα-
ραγωγό και τον τελικό καταναλωτή. 

Το ενσίρωµα αξιοποιήθηκε σε αναλογία 5% έως 
15% πειραµατικά στο σιτηρέσιο πτηνών και χοίρων σε 
µονάδες στην Άρτα και απέφερε ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων:

οδήγησε σε µείωση της µικροβιακής χλωρίδα 
του κρέατος καθιστώντας το ασφαλέστερο και επι-
µήκυνε το χρόνο ζωής του, 

διαφοροποίησε την αναλογία ω6 προς ω3 στο 

ορνίθειο και χοιρινό κρέας από διψήφιο νούµερο σε 
µονοψήφιο, δηµιουργώντας ποιοτικότερα χαρακτη-
ριστικά και θελκτικότητα του καταναλωτή προς ένα 
κρέας µε πιο υγιεινό profil λιπαρών οξέων, 

ρύθµισε ευεργετικά βιοχηµικούς δείκτες του 
ζώου, µείωσε τους δείκτες φλεγµονής, 

ενώ καθιστά την εκτροφή πιο παραγωγική και 
χωρίς σοβαρά ζητήµατα υγείας, εφόσον τηρούνται 
τα µέτρα βιοασφάλειας και ευζωίας των ζώων. 

Κατσίγαρος, στέμφυλα
τυρόγαλο ένα πλούσιο
μείγμα για ενσίρωμα

Ηλεκτρονική
πλατφόρµα
σύζευξης
υποπροϊόντων
Στο πρόγραµµα Inno.Trition, 
που χρηµατοδοτήθηκε από το 
Interreg V-A Greece-Italy 
Programme 2014-2020, 
συµµετείχαν επιστήµονες από 
τα πανεπιστήµια Ιωαννίνων, 
Θεσσαλίας, Bari Aldo Moro 
και στελέχη του Επιµελητηρίου 
Άρτας και του Εθνικού 
Ινστιτούτου Επιστηµών 
& Έρευνας Τροφίµων της 
Ιταλίας (ISPA). Στο πλαίσιο 
του έργου έχει αναπτυχθεί 
µια ηλεκτρονική πλατφόρµα 
για τη σύζευξη προσφοράς 
και ζήτησης υποπροϊόντων 
ελαιοτριβείων, οινοποιείων και 
τυροκοµείων για παραγωγή 
ζωοτροφών https://app.
interreginnotrition.eu/

Πραγµατοποιήθηκαν δύο ενηµερωτικές 
ηµερίδες για την παρουσίαση του προγράµµατος 
σε µέλη των επιχειρήσεων του κλάδου.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

H Agroexpo ανοίγει
τις πύλες της στις 
2 Φεβρουαρίου
Η Agroexpo, ανάµεσα στις τέσσερις µεγαλύτερες 
διεθνείς εκθέσεις για τη γεωργία στην Ευρώπη 
θα λάβει χώρα στις 2 µε 6 Φεβρουαρίου στο 
Ιζµίρ της Τουρκίας σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο 33,7 χιλ. εκταρίων. Η έκθεση αποτελεί 
µέρος επίτευξης σηµαντικών εµπορικών 
συµφωνιών Β2Β, µε περισσότερους από 1000 
εκθέτες από 90 και πλέον χώρες να 
συµµετέχουν στην έκθεση ετησίως, ενώ οι 
επισκέπτες της ξεπερνούν σε ετήσια βάση τους 
350.000. Θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας έναντι του COVID-19. Οι δηλώσεις 
συµµετοχής για επισκέπτες και εκθέτες είναι 
ακόµη δυνατές µέσω της ιστοσελίδας https://
en.agroexpo.com.tr/katilim-formu.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Κανονικά στις 18-20 

Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η 
«Fruchtwelt Bodensee» στην 
Βάδη-Βυτεµβέργη, µία από τις 
µεγαλύτερες εκθέσεις στο 
κλάδο των οπωρολαχανικών, µε 
εκατοντάδες εκθέτες από όλο 
τον κόσµο. Η είσοδος 
επιτρέπεται αυστηρά σε 
επαγγελµατίες, ενώ θα 
τηρηθούν αυστηρά τα 
πρωτόκολλα ενάντια στον 
COVID-19. Πληροφορίες: 
https://www.visit.fruchtwelt-
bodensee.de/en

Επιστρέφει 27-29 Μαρτίου 
2022 η διεθνής έκθεση κρασιού 
Prowein, έπειτα από δύο χρόνια 

αναβολής λόγω κορωνοϊού, στο 
Ντίσελντορφ Γερµανίας. 

Η διεθνής έκθεση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, Fruit 
Logistica θα πραγµατοποιηθεί 
τελικά στις 5-7 Απριλίου του 
2022 στον Εκθεσιακό 
Οργανισµό του Βερολίνου που 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα 
από το Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο

Από 6 έως 8 Απριλίου 
το 7ο Ανοιξιάτικο Συνέδριο 
∆ηµητριακών, που θα λάβει 
µέρος στο ξενοδοχείο ΜΕΤ στη 
Θεσσαλονίκη, έπειτα από µια 

µακρά µη εθελοντική παύση 2 
ετών λόγω πανδηµίας.

Τριήµερο συµπόσιο µε θέµα 
τη µετασυλλεκτική διαχείριση 
φρούτων, λαχανικών, βοτάνων 
και λουλουδιών θα λάβει χώρα 
από τις 29 Μαΐου έως τις 2 
Ιουνίου 2022 για πρώτη φορά 
στη Λεµεσό στη Κύπρο από το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο.

Το 10 διεθνές Συµπόσιο 
Ροδάκινου διοργανώνεται φέτος 
στις 30 Μαΐου µε 3 Ιουνίου στη 
Νάουσα υπό την αιγίδα του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου. Για πληροφορίες 

www.fruitsciences.eu/
peach2021. 

H ασιατική έκδοση της 
διεθνής έκθεση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, Asia Fruit 
Logistica, επιστρέφει στις 7-9 
Σεπτεµβρίου 2022 στο Χόνγκ 
Κονγκ, µε περισσότερους από 
800 εκθέτες από 70 χώρες. Για 
πληροφορίες στο www.
asiafruitlogistica.com/en/

Μεταφέρθηκε για το 2023 η 
∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του 
Βερολίνου, όπως ενηµερώνει το 
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο. Θα 
επακολουθήσει σχετική ενηµέρωση 
για την νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής.

Επιστρέφει δυναµικά
µε φυσική παρουσία 
η Food Expo 2022
Η Food Expo, η µεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων και 
Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη και µία από τις 
σηµαντικότερες του είδους της διεθνώς, 

επιστρέφει δυναµικά 12-14 Μαρτίου 2022, σε 
συνθήκες Covid Free στο Metropolitan Expo.
Η εµπειρία των όσων έχουν συµβεί τον τελευταίο 
καιρό, απέδειξε ότι η αγορά έχει ανάγκη την 
πραγµατοποίηση των εκθέσεων µε φυσική 
παρουσία, αφού µόνο αυτές εξακολουθούν 
να αποτελούν το σηµαντικότερο forum για τις 
εµπορικές συναλλαγές και δεν µπορούν να 
υποκατασταθούν από ενέργειες και δράσεις 
άλλων µορφών. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://foodexpo.gr/.

ΜETROPOLITAN EXPO

Όλα τα νέα του 
κρασιού κανονικά 
στη Vinexro Paris

Η πρώτη µεγάλη διεθνής 
εµπορική έκθεση σχετικά µε 
το κρασί αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί στις αρχές 
του 2022 και πιο 
συγκεκριµένα από τις 14 
έως τις 16 Φεβρουαρίου, 
οπότε και θα σηµατοδοτήσει 
στο Παρίσι την επανέναρξη 
των εκδηλώσεων µε φυσική 
παρουσία για τη βιοµηχανία 
οίνου και οινοπνευµατωδών 
ποτών. Mέσα σε τρεις µέρες 
περισσότεροι από 2.800 
εκθέτες από 23 χώρες 
πρόκειται να συνεδριάσουν 
στο Παρίσι, όπου θα 
παρουσιάσουν τα πιο 
πρόσφατα προϊόντα τους 
στις αίθουσες 3, 4, 5 και 6 
στο εκθεσιακό κέντρο. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.vinexposium.com/
en/wineparis-vinexpo/.

ΠΑΡΙΣΙ

ΣΜΥΡΝΗ

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου 
χοίρων µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου.

Μέχρι τέλος του έτους η 
τοποθέτηση εγκεκριµένου τύπου 
∆ιατάξεων Προστασίας Έναντι 
Ανατροπής (∆ΠΕΑ) στους παλιούς 
γεωργικούς ελκυστήρες.

Έως 31 ∆εκεµβρίου αιτήσεις για 
µετάκληση εποχικών εργατών γης 
µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας.

Παράταση ως τις 28 Ιανουαρίου 
2022 για την παράδοση ξηρής 
σταφίδας.

Παρατείνεται µέχρι τις 31 
Ιανουαρίου η αίτηση πρώτης 
πληρωµής για τους ενταγµένους 
στο µέτρο της µεταποίησης, οι 
οποίοι έχουν ήδη εγκεκριµένη 
εξάµηνη παράταση.

Έως και 31 Ιανουαρίου οι 
µεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης 
και η υποβολή αιτηµάτων 
διόρθωσης σφαλµάτων και 
εκπρόθεσµων δηλώσεων ΟΣ∆Ε.

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου η 
προθεσµία υποβολής της αίτησης - 
δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής 
κατηγορίας και για αγρότες.

MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Οι premium θυσαυροί
της ελληνικής γης
στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η πιο premium 
έκθεση που στηρίζει τους Έλληνες 
παραγωγούς αποτελεί τη 
µεγαλύτερη προσπάθεια ανάδειξης 
των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων 
τόσο για τους επαγγελµατίες του 
πιο premium κλάδου τροφίµων και 
ποτών, όσο και για τους λάτρεις της 
ελληνικής γαστρονοµίας και του 
fine food. Με στόχο να µετατρέψει 
σε πόλο έλξης τους «θησαυρούς» 
της ελληνικής γης που ξεχωρίζουν 
για την ποιότητα, την καινοτοµία,την 
πρώτη ύλη τους, η έκθεση συνεχίζει 
για 8η συνεχή χρονιά να φιλοξενεί 
πάνω από 350 παραγωγούς που 
έχουν βραβευτεί σε ελληνικούς 
και διεθνείς διαγωνισµούς. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://expotrof.gr/

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 50 γνήσιες αίγες ανγκλονούµπια 
ετοιµόγεννες.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται πρόβατα ,τρία αρσενικά ράτσας 
Ασαφ,2 µπέλα και ένα κοκκινοκέφαλο 7 µη-
νών. Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται 50 γίδες βελτιωµένες, περιοχή 
Καλαβρύτων Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λα-
κόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονείς. 
Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λα-
κόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις. 
Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 140 πρόβατα ετοιµόγεννα.
Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρσενι-
κά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής περιοχή Λάρισας.Τηλ.6973/722978.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο 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-µαρτίνες 
από 1 έως 3 ετών. Τηλ. 6906/032444.

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

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοιµη 
για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

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

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής 
ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελληνι-
κή εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

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

Πωλούνται 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 κρεο-
παραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερ-
ρών τηλ.6906/779402. 

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυ-
λής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννη-
µένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.

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 

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση αδειοδοτούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιό-
κτητο χώρο µε ρεύµα και νερό. Θεσσαλονίκη 
6948102420, 6942226598 

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

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

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

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοι-
µόγεννα, τιµή 100 ευρώ. Τηλ.6906/032444.

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά 
περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλείται κριάρι Λακόν ,νοµού Μεσσηνίας.
Τηλ.6970/683840.

Πωλούνται αρνιά ράτσας Ασαφ Ισπανίας,θη-
λυκά και αρσενικά πέλα και κοκκινοκέφαλα.
Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται 40 γίδια ελευθέρας βοσκής γέ-
νους µετά τις 20 ∆εκεµβρίου.Τιµή 55 ευρώ 
το ένα. Περιοχή Ηπείρου.Τηλ.6957/689843.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής από βιολογική εκτροφή στην Εύβοια.
Τηλ.6948/447046.

Πωλούνται κριάρια Λακόν µε διασταύρωση 
Aσσάφ. Τηλ. 6936/068116.

Πωλούνται 5 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. 
Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6980/292176.

Πωλούνται 10 γίδες, 2-3 ετών . Τιµή 100 ευ-
ρώ η κάθε µία. Τηλ. 6986/907072.

Πωλούνται 120 αίγες βελτιωµένες, περιοχή 
Τρίπολης. Τηλ. 6985/603508.

Πωλούνται 100 πρόβατα Γερµανοχιώτικα 
γεννηµένα µε 100 αρνιά. Τιµή 5.000 ευρώ. 

Περιοχή Πελοπόννησος.Τηλ. 6934/650680..

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για βοσκότοπο( ζώα, 
πρόβατα,αγελάδες).Τηλ.6978/023728.

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

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός αγελάδων 
ελευθέρας βοσκής στην Εύβοια. Αµοιβή πολύ 
καλή. Τηλ. 6948/447046.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας 
2021 ποικιλίας ΥΠΑΤΗ καθαρισµένος σε σα-
κιά των 25 κιλών.Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµα-
τα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνα-
τότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε κτηνοτρό-
φους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για πα-
ραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, 
δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες 
µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.

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

Πωλείται µέλι φετινής σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλ-
ληλα για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και αρω-
µατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο έλαιο 
και θεραπεία από το βήχα, περιοχή Επανοµή 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος φασο-
λιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τροφή 
για γιδοπρόβατα και βοοειδή. Περιοχή Καλαµά-
τα. Τηλ.6985/699540, 2722/023246

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, δια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 
6937/253885.

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας 
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 τριφυλλόσπορος πολυετής, τριορι-
σµένος, περιοχή Σερρών.Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµέ-
νος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ. 6976/288400

Πωλούνται 60 µπάλες άχυρα στρογγυλά 15 
ευρώ το τεµάχιο. Θεσσαλονίκη 6948102420, 
6942226598

Πωλείται µαλακό σιτάρι περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς ποικιλιών Καλαµών 
και Κορωνέικης σε υποκείµενο αγριελιάς και 
ροδιές ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, καθα-
ρισµένος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ, 
διασταυρωµένος, πολύ παραγωγικός κόκκινου 
χρώµατος µε πολλή πρωτεΐνη από παραγωγό. 
Τηλ.6972/285256. 6974/313224.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλίας Ολύµπου.
Τηλ.6932/372270.

Πωλείται κριθάρι κτηνοτροφικό, περιοχή Ταξι-
άρχες Τρικάλων. Τηλ.6980/963635.

Πωλούνται 20 τόνοι καρπού καλαµποκιού 
από χωράφι µε υγρασία 12,8, τιµή 33 λεπτά 
συν φπα ανά κιλό, περιοχή Αιτωλοακαρνανί-
ας. Τηλ. 6980/048507. 

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για χωράφια (καλα-
µπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κλπ).Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια 
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµι-
κή θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό 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 καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων για 
φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθι-
ώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθι-
ακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κο-
ρινθίας. 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.

Πωλείται ένα αγρόκτηµα 4 στρεµµά-
των εντός ζώνης. Περιοχή Αµφίκλειας.
Τηλ.2234/023184.

Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για αντί-
στοιχες εργασίες. Τηλ. 6944/252180.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε 51 
πόντους δίσκο. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται καφάσια σιδερένια για αιγοπρό-
βατα γαλβανιζέ µε κοπάνα θήκη 13 τεµάχια 
αξίας 1.200 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 6948/102420, 6942/226598. 

Πωλούνται κοπάνες γαβανιζέ για αιγοπρό-
βατα 15 τεµάχια 1.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη 
6948102420, 6942226598

AGRE831Πωλείται βυτίο νερού για πότι-
σµα αιγοπροβάτων 3,5 τόνων. Θεσσαλονίκη 
6948102420, 6942226598

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 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 υδρο-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 
5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα 
Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινη-
τήρα 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. 

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

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

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

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 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 πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίν-
δος. Τηλ.: 6972/366043.

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

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

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για 
µικρές 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, αναζητά 
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφι-
κές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email 
επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com 

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίπ-
πων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.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 εργα-
λεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγ-
µατος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυ-
λη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τρι-
φυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 
6977/440923, E-mail: papapg100@
gmail.com
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giouroukeli@agronews.gr

Οι φυσικές καταστροφές συνέβαιναν 
πάντα και δεν είναι σύγχρονο φαινό-
µενο, ωστόσο - όπως επισηµαίνουν οι 
επιστήµονες- καταγράφοντας τα 10 
πιο ακραία καιρικά φαινόµενα του 
2021, η κλιµατική αλλαγή που συντε-
λείται λόγω της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας αυξάνει τη συχνότητα και τις 
επιπτώσεις τους. Ζηµιές ύψους 150 
δισ. ευρώ προκάλεσαν τα δέκα πιο α-
κραία καιρικά φαινόµενα που έπλη-
ξαν τον πλανήτη το 2021, σύµφωνα 
µε την ετήσια έκθεση της βρετανικής 
ΜΚΟ Christian Aid, ξεπερνώντας τον 
αντίστοιχο περυσινό απολογισµό, α-
ντανακλώντας τον αυξανόµενο αντί-
κτυπο της κλιµατικής αλλαγής. Σηµει-
ωτέων, οι εκτιµήσεις βασίζονται απο-
κλειστικά σε ζηµιές που καλύπτονταν 
ασφαλιστικά, υποδηλώνοντας ακό-
µη υψηλότερο πραγµατικό κόστος.

Τα 10 πιο ακραία καιρικά φαινόµε-
να του 2021 είχαν επίσης ως αποτέ-
λεσµα να χάσουν τη ζωή τους τουλά-
χιστον 1.075 άνθρωποι και να εκτο-
πιστούν πάνω από 1,3 εκατοµµύρια.

H πλειονότητα των ακραίων και-
ρικών φαινοµένων που περιλαµβά-
νονται στη λίστα συνέβη σε ανεπτυγ-
µένες χώρες. Ωστόσο ορισµένα από 
τα πιο καταστροφικά ακραία καιρικά 

φαινόµενα του 2021 συνέβησαν και 
σε φτωχές χώρες, οι οποίες - όπως α-
ναφέρεται «ελάχιστα συνέβαλαν στις 
αιτίες της κλιµατικής αλλαγής» και 
όπου το µεγαλύτερο µέρος των ζη-
µιών δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά. 

Η µεγαλύτερη καταστροφή σε ύψος 
ζηµιών ήταν η καταιγίδα Άιντα, που 
προκάλεσε πληµµύρες στη Νέα Υόρ-
κη στα τέλη Αυγούστου, µε το κόστος 
των καταστροφών να εκτιµάται στα 
57,5 δις ευρώ. Περίπου 95 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους. Στη δεύτερη θέση 

βρίσκονται οι πληµµύρες του Ιουλίου 
στη Γερµανία, το Βέλγιο και άλλες γει-
τονικές χώρες, που προκάλεσαν ζη-
µιές ύψους 38 δισ. ευρώ. Η χειµερινή 
καταιγίδα Uri προκάλεσε ζηµιές 20,3 
δισ. ευρώ, ενώ οι πληµµύρες στην ε-
παρχία Χενάν της Κίνας τον Ιούλιο κό-
στισαν 15,5 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι 
πληµµύρες στη Βρετανική Κολοµβία 
του Καναδά (7,5 δισ. δολάρια), το κύ-
µα ψύχους τέλη Απριλίου στη Γαλλία 
που κατέστρεψε ξακουστούς αµπελώ-
νες (5,6 δισ. δολάρια), κ.α.

Αµπελώνες
Το κύµα ψύχους κατέστρεψε 

στη Γαλλία κατέστρεψε 
ξακουστούς αµπελώνες 

της περιοχής 

Πρωτοχρονιάτικοι έλεγχοι 
στην αλυσίδα κρέατος 
Από τις 15 ∆εκεµβρίου κλιµάκια 
ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ και ∆ΑΟΚ κάνουν 
εντατικούς ελέγχους στην αγορά 
και στις εισόδους της χώρας, οι 
οποίοι θα κλιµακωθούν ενόψει 
πρωτοχρονιάς για να αποτρέψουν 
νοθείες προϊόντων, ελληνοποιήσεις. 
Έως την παραµονή Χριστουγέννων 
είχαν γίνει 1302 έλεγχοι και είχαν 
διαπιστωθεί 91 παραβάσεις. Τον 
συντονισµό των ελέγχων στην 
αλυσίδα κρέατος έχει αναλάβει 
η γ.γ του ΥΠΑΑΤ Χ. Καλογήρου.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 
το επίδοµα ορεινών 
Το επίδοµα των ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών ύψους 
726.073 ευρώ που αντιστοιχεί σε 
1.473 δικαιούχους καταβάλει στις 
31 ∆εκεµβρίου 2021, ο ΟΠΕΚΑ. 
Το σύνολο των δικαιούχων για τα 
επιδόµατα του ΟΠΕΚΑ ανέρχεται 
σε 1.682.153.Σηµειώνεται ότι ο 
ΟΠΕΚΑ, τον µήνα ∆εκέµβριο, 
επιπλέον των τακτικών καταβολών 
των επιδοµάτων, κατέβαλε τις 
έκτακτες προσαυξήσεις ύψους 
97.134.383 ευρώ. 

Ξεκινά το υδροηλεκτρικό
έργο στη Μεσοχώρα
Την Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 
του υδροηλεκτρικού έργου της 
Μεσοχώρας Τρικάλων, που µπαίνει 
σε τροχιά υλοποίησης, ενέκρινε το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Σύµφωνα µε τον ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα 
θα συµβάλλει στην προστασία της 
περιοχής από πληµµυρικά 
φαινόµενα και στη δηµιουργία 
µιας πανέµορφης λίµνης που θα 
βοηθήσει στην αναβάθµιση της 
περιοχής Πίνδου και Τρικάλων.

Στον κατάλογο ΠΟΠ το
Μέλι Κισσούρι Καρύστου
Εγκρίθηκε η καταχώριση της 
ονοµασίας «Μέλι Κισσούρι» στο 
Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της ΕΕ 
ως Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης, ως αίτηµα από τον 
Μελισσοκοµικό Σύλλογο 
Καρύστου. Το «Μέλι Κισσούρι» 
είναι µέλι ανθέων και ειδικότερα 
είναι το φθινοπωρινό ερεικόµελο 
το οποίο παράγεται στην περιοχή 
της Καρυστίας από µέλισσες που 
τρυγούν τα άνθη της πορφυρούς 
ερείκης που φύεται στην περιοχή.

Στην έκθεση τονίζεται η ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα ενώ απευθύνεται έκκληση να κατευθυνθούν πόροι στις φτωχότερες χώρες, που πλήττονται.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τα 10 ακραία καιρικά 
φαινόμενα του 2021
Ανθρώπινες ζωές και ζημιές ύψους 150 δισ. ευρώ από τις φυσικές 
καταστροφές, που εντάθηκαν λόγω και της κλιματικής αλλαγής

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.

Πωλείται τρακτέρ Stayger 110 άλογα, Περιο-
χή Γέφυρα Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310/7150377.

Πωλούνται 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρ-
να υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ, ένα ραντι-
στικό 600αρι. Περιοχή 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 περι-
οχή 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 ρί-
βερ µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέ-
τρα, όλα µεταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρί-
ας. Περιοχή Αµπελιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.
Τηλ.2382/094362. Τηλ.6996/549486.

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης ιταλικός µε 9 µπρά-
τσα.Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για λάδι, ελιές. 
Κλπ.Τηλ.2310/684438.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 4820 µαζί µε µία 
πλατφόρµα 4,10 µέτρων, µία φρέζα 1,6 µέ-
τρων,ένα άροτρο και έναν ισοπεδωτή.Τιµή 
5.000 ευρώ, περιοχή Κορδελιό Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλβανιζέ 
για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 64 µέτρων, 
196 θέσεων σχεδόν καινούριες στο Ευπάλιο 
Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.Τηλ.6932364640 
2108137514.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή 
κατάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων,προβάτων.
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεννήτρια 32 KWA µε κινητήρα πε-
τρελαίου.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται άροτρο περιστρεφόµενο 3υνο.
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται ισοπεδωτήρας 
BG.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται αγροτικό όχηµα NISSAN περιοχή 
Κορινθία, Τηλ.6944/624443.

Πωλείται καλαµποµάχαιρο Capello 6αρι 
σπαστό µοντέλο του 2007.Περιοχή Καβάλα. 
Τηλ.6974/877648.

Πωλείται ηλιοµάχαιρο 5αρι µοντέλο 90.Περι-
οχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται αγροτικό Mercedes για µεταφορά σι-
λό.Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Claas 98αρα Maxi.Περιοχή Καβάλα. 
Τηλ.6974/877648.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατά-
σταση.Tηλ.6978/554824.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 694 
5/434127.

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

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-
λέφωνο Tηλ. 6976/141565.
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Πρωτοχρονιά
με Τσιτσιπά 
Πρεμιέρα στο ATP Cup ενάντια σε Πολωνία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ποδαρικό στο 2022 µε… ρακέτα 
θα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
και η εθνική οµάδα τένις που θα 
αγωνιστεί στο ATP Cup.

H διοργάνωση ξεκινά την 1η Ια-
νουαρίου στην Αυστραλία, µε την 
Ελλάδα να αντιµετωπίζει την Πο-
λωνία στην πρεµιέρα (στον ίδιο ό-
µιλο είναι και Αργεντινή µε Γεωρ-
γία). Το αντιπροσωπευτικό µας συ-
γκρότηµα στο µονό θα παίξει µε 
τον Τσιτσιπά και τον Πρεβολαρά-
κη στην πρεµιέρα, ενώ αν η σει-
ρά πάει στο 1-1, θα γίνει και δι-
πλό, όπως και σε όλες τις σειρές 
του τουρνουά. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην 
Αγγλία όπου την Πρωτοχρονιά θα 
διεξαχθεί το πολύ σπουδαίο ντέρ-
µπι µεταξύ της Άρσεναλ και της 
Μάντσεστερ Σίτι. Οι «Πολίτες» βρί-
σκονται στην πρώτη θέση της βαθ-
µολογίας και όπως ορίζει η παρά-
δοση, όποιος βρίσκεται στην κο-
ρυφή της Πρέµιερ στο τέλος της 
χρονιάς, θα βρεθεί να σηκώνει 
την κούπα το καλοκαίρι.   

Στην Ελλάδα το εγχώριο πρωτά-
θληµα επανεκκινεί µεσοβδόµαδα 
και συγκεκριµένα στις 4-5 Ιανουα-
ρίου. Άγνωστο προς το παρόν πα-
ραµένει αν θα ισχύσει το µέτρο 
για έως 1.000 οπαδούς (10% χω-
ρητικότητα ανά γήπεδο) στα παι-
χνίδια της Σούπερ Λιγκ. 

Ο πρώτος γύρος της κανονικής περιόδου της 
Ευρωλίγκα ολοκληρώθηκε, µε το ερυθρόλευκο διπλό 
στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός για τη 19η αγωνιστική 
της διοργάνωσης θα αντιµετωπίσει την Ζαλγκίρις 
στις 30 ∆εκεµβρίου. Την ίδια ηµέρα η Μπασκόνια 
υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός 
Αστέρας τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Εκκίνηση για β’ γύρο
στην Ευρωλίγκα   

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

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ουνίκς Καζάν – Αναντολού Εφές 18.00 Novasports 4HD

Ερυθρός Αστέρας – Ζενίτ 20.00 Novasports Start

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 21.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρεµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 22.15 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πορτογαλία)

Πόρτο – Μπενφίκα 23.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Μπάσκετ (NBA)

Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 02.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ορλάντο Μάτζικ – Μιλγουόκι Μπακς 02.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Εσπανιόλ 17.15 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Μπόστον Σέλτικς – Φοίνιξ Σανς 20.00 COSMOTE SPORT 4HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Ουνίκς Καζάν – Αναντολού Εφές 18.00 Novasports 4HD

Ερυθρός Αστέρας – Ζενίτ 20.00 Novasports Start

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 21.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρεµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 22.15 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πορτογαλία)

Πόρτο – Μπενφίκα 23.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Μπάσκετ (NBA)

Μπρούκλιν Νετς – Φιλαδέλφεια 76ερς 02.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ορλάντο Μάτζικ – Μιλγουόκι Μπακς 02.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Εσπανιόλ 17.15 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Μπόστον Σέλτικς – Φοίνιξ Σανς 20.00 COSMOTE SPORT 4HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 31 ∆εκεµβρίου

Πέµπτη 30 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Αποκαλυπτήρια
χωρίς εκπλήξεις 
στο στρατηγικό 
σχέδιο για την ΚΑΠ

Ξεχωριστό    
τομεακό για την 
κτηνοτροφία θέλουν 
οι συνεταιριστές  

Τα αναχώµατα 
στο δρόμο των 
μπλόκων που 
θέλουν οι Θεσσαλοί 

Υπέγραψε ο Τόρες
Η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε την 
περασµένη βδοµάδα τη 
µεταγραφή του Φεράν Τόρες από 
τη Μάντσεστερ Σίτι, µε τον νεαρό 
άσο να επιστρέφει ξανά στην 
πατρίδα του µετά το πέρασµά του 
από τη Βαλένθια (2017-20), όπου 
και ξεκίνησε την καριέρα του. Η 
Μπαρτσελόνα θα βγάλει από 
τα ταµεία της το ποσό των 55 
εκατοµµυρίων ευρώ, για να κάνει 
δικό της τον ποδοσφαιριστή.

Θέλει Τζέιµς η Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης µοιάζει 
αποφασισµένη να ενισχυθεί 
στο δεξιό άκρο της άµυνας, µε το 
όνοµα του Ρις Τζέιµς να βρίσκεται 
στην κορυφή της µεταγραφικής 
λίστας. Ο δεξιός οπισθοφύλακας 
της Τσέλσι αρέσει πολύ στον 
Κάρλο Αντσελότι, µε τους 
Μαδριλένους να ετοιµάζονται να 
προσφέρουν γη και ύδωρ στους 
Μπλε για την απόκτησή του..

Ξεσκαρτάρισµα για ΑΕΛ
Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ έκανε 
γνωστό πως οι Μπαντιµπαγκά, 
Μακσιµένκο, Ταχάρ, Πατράλης 
και Συµελίδης δεν θα συνεχίσουν 
να αγωνίζονται µε την οµάδα της 
Λάρισας. Εν τω µεταξύ αναµένεται 
η επίσηµη παρουσίαση του 
Γκουτσίδη και του συνεργάτη του, 
που θα αποτελέσουν το νέο 
τεχνικό team της ΑΕΛ. Την 
Τετάρτη 5 Ιανουαρίου η οµάδα 
του θεσσαλικού κάµπου δίνει 
το πρώτο µατς της χρονιάς 
απέναντι στον Θεσπρωτό. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Νόβακ 
ο κορυφαίος
Κορυφαίος αθλητής 
στην Ευρώπη για το 2021 
αναδείχθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. 
Ο Σέρβος τενίστας συγκέντρωσε 
172 βαθµούς από την ψηφοφορία 
στην οποία συµµετείχαν 26 
ευρωπαϊκά ειδησεογραφικά 
πρακτορεία. ∆εύτερος ήταν ο 
στράικερ της Μπάγερν, Ρόµπερτ 
Λεβαντόβσκι, και τρίτος ο 
πρωταθλητής της Formula 1, 
Μαξ Φερστάπεν. Το 2021 ήταν 
καταπληκτική χρονιά για τον 
Τζόκοβιτς. Κατέκτησε το 
Australian Open, το Roland 
Garros και το Wimbledon, 
έφτασε στον τελικό του US Open, 
έφτασε τα 20 Grand Slam και 
ισοφάρισε τους Φέντερερ και 
Ναδάλ σε κατακτήσεις.
∆εν ήταν µόνο αυτό, αφού έχει 
συµπληρώσει 353 εβδοµάδες 
παραµονής στο Νο1 του κόσµου, 
ξεπερνώντας τον Φέντερερ που 
είχε στην κατοχή του 310 
εβδοµάδες.

Γιορτινό κλίμα 
στο Βέλγιο
Η διάθεση είναι εορταστική και 
στην εθνική οµάδα του Βελγίου. 
Οι παίκτες της οποίας 
το εκµεταλλεύτηκαν δεόντως 
πραγµατοποιώντας µία 
σειρά από φωτογραφίσεις µε 
στόχο να ελαφρύνουν κάπως 
µέρες που είναι την ατµόσφαιρα. 
Παίκτες όπως τα αδέρφια Αζάρ, 
ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Αξελ 
Βίτσελ, µεταξύ άλλων, πόζαραν 
δίπλα στο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο µε γιορτινά πουλόβερ, 
σορτσάκια και ποδοσφαιρικές 
κάλτσες σε δυάδες, µε το 
αποτέλεσµα να είναι µαγευτικό.

Aυτά είναι όταν υπάρχει 
συντονισµός (λέµε τώρα), τα πάντα 
κάµπτονται. Κάπως έτσι «µετά από 

συντονισµένες ενέργειες του υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού  και 
του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου πιστώ-
θηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή 
24 ∆εκεµβρίου 2021, στους λογαριασµούς 
των 380.000 δικαιούχων αγροτών και κτη-
νοτρόφων, η εξισωτική αποζηµίωση έτους 
2021», ανέφερε το σχετικό δελτίο της πλα-
τείας Βάθη. Κατά τα λοιπά, αφού δεν έχετε 
ψωµί φάτε παντεσπάνι… Ο υπουρ-
γός της πλατείας πάντως, για να ‘χουν να 
λένε οι αστοί, µοίρασε µέσα στις γιορτές, 
όπως αναφέρει µεγαλοπρεπώς η σχετική 
ανακοίνωση, 1,173 δις ευρώ ενισχύσεις και 
αποζηµιώσεις. Αλήθεια από που; Μήπως 
από την τσέπη του και και όχι από χρήµα-
τα που δικαιούνται οι παραγωγοί; Τα εν 
λόγω ποσά βοήθησαν και τον γενικό Πα-
παγιαννίδη να ανεβάσει τις ετήσιες απορ-
ροφήσεις του ΠΑΑ 2014 να φτάσουν στο 
ύψος ρεκόρ των 707 εκατ. ευρώ, το οποίο 
µέχρι τέλους του έτους θα ξεπεράσει τα 
730 εκατ. ευρώ. «Πώς έγινε και πή-
ραµε λεφτά νωρίτερα; Γιατί τόση καλοσύνη; 
Μας περιµένει κανένα πρόστιµο ή χαράτσι 
στη γωνία; Βιάζονται να µας τα πάρουν πί-

σω; Μήπως για να βουλώσει την τρύπα του 
ο ΕΦΚΑ και για να µαζέψουν οι τράπεζες τα 
χρωστούµενα;», αναρωτήθηκαν κάποιοι α-
πό την ανάρτηση της είδησης στο Agronews, 
ενώ κάποιοι άλλοι δεν είδαν τίποτα στο λο-
γαριασµό τους… Η υπόθεση χα-
µένα, κλεµµένα και γενικώς µπουρδου-
κλωµένα βοσκοτόπια, καλά κρατεί. Πότε 
θα υπάρξει δικαιοσύνη επί του θέµατος 
άγνωστο. Τι να  πει κανείς, πιάνονται οι 
πλαστογράφοι και οι λαθρόχειρες µε τη 
γίδα στην πλάτη και ουδείς ασχολείται. 

Πάντως ο υπουργός της πλατείας 
µπορεί να µην έχει δώσει έως τώρα µια συ-
νέντευξη τύπου, εντούτοις εφαρµόζει την ε-
πικοινωνία τύπου «to know us better» µε µα-
ζώξεις σε πιο χαλαρή διάθεση για να επικοι-
νωνήσει τα θέµατα. Ποια θέµατα; Είναι ένα 
ερώτηµα. Η χρονιά πάντως φεύ-
γει µε τον αγροτικό κόσµο να είναι κυ-
ριολεκτικά στην πρίζα! Λόγω και των η-
λεκτροσόκ που δέχεται από τις ενεργει-
ακές επιβαρύνσεις που έχουν εκτινάξει 
κόστη και διαθέσεις. Τώρα, αν θα υπάρ-
ξει αποσυµπίεση στο καπάκι της κατσα-
ρόλας των αγροτών είναι µέγα ζητούµε-
νο, δεδοµένης και της απειλής που α-
κούει στον παρανοµαστή Όµικρον. Κα-
λή χρονιά! O ΓΥΛΟΣ

Πρωτοχρονιά µε Χουρκάτζ ο Τσιτσιπάς σελ. 54 • Μένει κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι που υποδέχεται την Άρσεναλ σελ. 54

Απολαυστικό
Η ανταπόκριση της Ford στα «θέλω» 
επαγγεµατιών και δραστήριων 
οικογενειών έρχεται για το 2022 µε ένα 
προηγµένο και ολοκληρωµένο pickup, 
το νέο Ranger. Περισσότερα για το 
τελευταίας γενιάς επαγγελµατικό όχηµα 
στο profi ∆εκεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Που ‘χει την αυταρέσκεια
και δε θωρεί µπροστά του

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

VILLAGE CHRISTMAS ΤΟΥ THOMAS KINKADE
Στο Village Christmas ο καλλιτέχνης προσπάθησε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα µιας πιο απλής εποχής, όπου οι λάµπες του δρόµου 
λάµπουν µε το ζεστό φως µιας φυσικής φλόγας και οι κάτοικοι της πόλης κάνουν µια χαλαρή βόλτα στην εκκλησία για κουβέντα.
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Από 96 λεπτά µέχρι λίγο πάνω από 1 ευρώ 
κυµαίνεται τα τελευταία 24ωρα η τιµή θερ-
µοκηπιακής ντοµάτας, µε την κατηγορία 
λουξ να διεκδικεί ελαφρώς υψηλότερη τι-
µή. Κατά γενική οµολογία, η αγορά, αν και 
κινείται µε µεγαλύτερη άνεση από πέρυσι, 
αδυνατεί να διαµορφώσει τιµές που να α-
νταποκρίνονται στην υφιστάµενη συγκυρία 
των ανατιµήσεων, µε τον προβληµατισµό 
στα παραγωγικά κέντρα να είναι εµφανής. 

Αυτό το διάστηµα η Κρήτη εφοδιάζει τους 
κύριους όγκους κι εκεί οι παραγωγοί βλέ-

πουν πως η φετινή εορταστική περίοδος α-
πέχει από τον κανόνα των 1,20 ευρώ που έ-
διναν προηγούµενες χρονιές (µε εξαίρεση 
την περσινή). «Στην πιάτσα» γίνεται λόγος 
για κατακλυσµό των βαλκανικών αγορών 
από τουρκική ντοµάτα, η οποία ξεφορτώ-
νεται στη Θεσσαλονίκη µε 30 λεπτά. Ούτε 
η τιµή για ντοµάτα βελανίδι έχει καταφέρει 
να σηκώσει κεφάλι πάνω από τα 1,40 ευ-
ρώ, όταν συνήθως η αγορά αγγίζει τα υψη-
λά των 2,50 ευρώ και τα χαµηλά των 1,50 
ευρώ το κιλό σε µια φυσιολογική χρονιά.

Ένα ευρώ η ντοµάτα θερµοκηπίου
Οι τιµές στην αγορά δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανατιµήσεις
Τουρκικό προϊόν ξεφορτώνεται στη Θεσσαλονίκη µε 30 λεπτά το κιλό
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Σ
την αγορά µας, λόγω Χριστου-
γέννων επικρατεί ησυχία µε λι-
γοστές πωλήσεις βάµβακος (µι-
κροποσότητες) σε παραδοσιακά 

κλωστήρια. Λογικά θα επανέλθει η δραστη-
ριότητα µε το νέο έτος, αλλά µην περιµέ-
νουµε και πάρα πολλές δουλειές δεδοµέ-
νου ότι τα αποθέµατα σήµερα υπολογίζο-
νται στους 70.000 τόνους, χαµηλότερα δη-
λαδή από παλιότερα χρόνια την ίδια εποχή. 
Τα βαριά µεταβροχικά µας βαµβάκια πιά-
νουν τα 115 σεντς ανά λίµπρα. 

Οι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου στην 
αγορά µας ξεπέρασαν τα 500 ευρώ ο τόνος 
FOB µε ώθηση από τη νέα αγορά της Αλγερί-
ας σε υψηλές τιµές (690-720 δολάρια ο τόνος 
στα λιµάνια τους). Αυτή η τιµή σε ευρώ σήµε-
ρα δίνει 608-634 ευρώ ο τόνος παραδοτέα. 
Είναι λογικό όσο µπορέσουν να αποφύγουν 
τις νέες αγορές ή να αγοράζουν τα απολύτως 
απαραίτητα. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο 
σηµειώθηκε άνοδος, η οποία υποστηρίχθη-
κε και από τη διόρθωση του δολαρίου και τα 
νέα για ξηρασία σε Βραζιλία και Αργεντινή.

Μείωση της τάξης του 50% εντοπίζεται 
φέτος στην παραγωγή ξερών σύκων τόσο 
στη Μεσσηνία, που δεν ξεπέρασε τους 1.800 
τόνους λόγω των ακραίων καιρικών συνθη-
κών, όσο και στην Εύβοια λόγω της φωτιάς, 
που υπολογίζεται περί τους 2.000 τόνους ό-
ταν µια καλή χρονιά µπορεί να φτάσει τους 
3.000 µε 3.500 τόνους. Οι τιµές παραγωγού 
στην Εύβοια κυµάνθηκαν στα 3 µε 3,5 ευ-
ρώ το κιλό και στη Μεσσηνία από τη ΣΥΚΙ-
ΚΗ για την πρώτη ποιότητα στα 2,30 ευρώ.

Ζήτηση και για 
βαριά μεταβροχικά 
βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE
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Βελανίδι
Η αύξηση των στρεµµάτων 

και της προσφοράς υπερφόρτωσε 
το δίκτυο διανοµής ντοµάτας 

τύπου βελανίδι

Φλωρίνης
Απότοµη διόρθωση για την 
πιπεριά Φλωρίνης, που έχει 

προσγειωθεί σε χαµηλά 
επταετίας περί τα 70 λεπτά

Αγγούρι
Με τιµή 1,60 ευρώ και έντονη 

ζήτηση για εξαγωγή, το αγγούρι 
δείχνει µεγάλες αντοχές και 

διεκδικεί περισσότερα στρέµµατα 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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Τιμή παραγωγού 
ντομάτας θερμοκηπίου
(ευρώ το κιλό)

Χριστούγεννα 2021  0,96 έως 1,00 

Χριστούγεννα 2019 1,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Χαµηλοί όγκοι και υψηλή µεταβλητότητα στο βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Ανοδική διάσπαση για τη διεθνή τιµή 
βάµβακος που δοκιµάζει πλέον τα 112 
σεντς η λίµπρα, κερδίζοντας 6 σεντς 
σε 5 ηµέρες.

Άνοδο 3 ευρό ο τόνος για το σκληρό 
σιτάρι µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια νέας ανοδικής τάσης για 
το νέο έτος.

Ενισχύεται στα 282 ευρώ ο 
τόνος η τιµή παραγωγού για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στη 
λίστα της Μπολόνια. 

Τρίτη εβδοµαδιαία άνοδο στην τιµή 
για το κτηνοτροφικό κριθάρι στους 
ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το 
βυνοποιήσιµο στα 375 ευρώ. 

Στα 3,38 ευρώ το κιλό η µέση τιµή του 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια ανάκαµψης.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Γερές βάσεις στα 300 ευρώ ο τόνος έ-
χει διαµορφώσει εδώ και µερικές ε-
βδοµάδες η εγχώρια αγορά καλαµπο-
κιού, όσο τις τελευταίες ηµέρες ακού-
γονται πράξεις ακόµα και στα 310 ευ-
ρώ. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ η ζήτη-
ση κορυφώνεται πλέον από τις κτηνο-
τροφικές µονάδες ενώ περιορισµένες 
είναι και οι εισαγωγές που φτάνουν 
σε τιµές όχι και τόσο ανταγωνιστικές 
της εγχώριας αγοράς. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης τι-
µών του καλαµποκιού κατέγραψε τις 
µικρότερες απώλειες στις αρχές του 
µήνα, έπειτα από την εξέλιξη µε τη 
µετάλλαξη Όµικρον, ενώ και ήδη έ-
χει καλυφθεί σηµαντικό κοµµάτι της 
διόρθωσης. Η δε διόρθωση, δεν έφτα-
σε ποτέ στις τιµές που διαµορφώνει 
η ελληνική αγορά. Συγκεκριµένα, ο 
δείκτης Euronext για τα συµβόλαια Ι-
ανουαρίου 2022 κυµαίνεται γύρω α-
πό τα 240 ευρώ ο τόνος, µε υψηλά στα 

256 ευρώ ο τόνος, ενώ τα συµβόλαια 
Μαρτίου 2022 βρίσκονται ήδη στα 
245 ευρώ. Τα συµβόλαια Αυγούστου 
2022 διαπραγµατεύονται στα 250 ευ-
ρώ ο τόνος, έχοντας νωρίτερα το Νο-
έµβριο αγγίξει ακόµα και τα 263 ευρώ. 
Η ψαλίδα ανάµεσα στα τρέχοντα συµ-
βόλαια και τα µελλοντικά, λίγο πριν 
τη νέα σοδειά, γέρνει υπέρ της διατή-
ρησης των τιµών στα υψηλά του εύ-
ρους και για το 2022. 

Άλλωστε, οι πρώτες ενδείξεις από 
την παραγωγή της Λατινικής Αµερι-
κής, η οποία αλωνίζει την άνοιξη, δεί-
χνουν πως η επερχόµενη παραγωγή 
θα έχει σηµαντικά προβλήµατα, εξαι-
τίας έντονης ξηρασίας που επιµένει 
στο νότο της Βραζιλίας και της Αργε-
ντινής αλλά και των πληµµυρών στις 
βόρειες επαρχίες της Βραζιλίας. 

Στη Βόρεια Αµερική, ενώ οι αρχικές 
εκτιµήσεις έκαναν λόγο για περιορι-
σµό των εκτάσεων εξαιτίας του αυξη-
µένου κόστους παραγωγής, πλέον α-
νατρέπονται, όσο οι παραγωγοί διαπι-
στώνουν ότι τα περιθώρια κέρδους που 

αφήνει η καλλιέργεια του καλαµπο-
κιού έναντι της σόγιας είναι καλύτερα. 

Αντίστοιχη προβληµατική διαµορ-
φώνεται και στην Ελλάδα, µε τους πα-
ραγωγούς να αναµένουν τον Μάρ-
τιο προκειµένου να αποφασίσουν µε 
ποιόν τρόπο θα κινηθούν στις εαρι-
νές σπορές. Όπως µεταφέρουν στην 
Agrenda, σε περίπτωση που οι τιµές 
των εφοδίων, του ρεύµατος αλλά και 
του πετρελαίου διατηρηθούν στα υφι-
στάµενα υψηλά ή ακόµα χειρότερα ε-
νισχυθούν, τότε αρκετοί θα αναζητή-
σουν λιγότερο απαιτητικές καλλιέρ-
γειες. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο για ορ-
γανωµένους παραγωγούς, οι οποίοι 
συστηµατικά ασχολούνται µε την καλ-
λιέργεια τα τελευταία χρόνια.   

∆οκιµάζει τα 31 λεπτά το καλαµπόκι
 Η διόρθωση από τη µετάλλαξη Όµικρον πριν λίγες µέρες δεν έφτασε ποτέ στην ελληνική αγορά
 Η ψαλίδα στα συµβόλαια γέρνει υπέρ της διατήρησης των υψηλών του εύρους και το 2022

Ανοδική τάση ξετυλίγεται στις 
διεθνείς αγορές σκληρού σίτου, 
µε το καναδέζικο σκληρό να 
φορτώνεται στα 586 ευρώ ο 
τόνος, τον δείκτη στο Σικάγο να 
γράφει κέρδη 4%, την αγορά 
της Γαλλίας να προσεγγίζει στα 
470 ευρώ τα επίπεδα τιµών της 
Ιταλίας και τη Φότζια να 
κερδίζει 3 ευρώ ο τόνος. 
Καταλύτης ανόδου ήταν η νέα 
αγορά της Αλγερίας 250.000 
τόνων από τον Καναδά µε τιµή 
κοντά στα 630 ευρώ ο τόνος. 
Η εγχώρια αγορά έχει 
σταθεροποιηθεί στα 500 ευρώ 
τιµή εξαγωγής, µε τις πράξεις 
περιορισµένες λόγω χαµηλών 
αποθεµάτων. Οι πληροφορίες 
θέλουν νέες δουλειές αρχές 
του έτους, µε ανανεωµένες 
προς τα υψηλά τιµές. Τα διεθνή 
αποθέµατα βρίσκονται σε 
ιστορικά υψηλά, ενώ οι 
επιπλοκές στις ιταλικές σπορές, 
αφήνουν ανοιχτό η αγορά να 
διατηρηθεί στα υψηλά του 
εύρους στην επερχόµενη 
σοδειά. Στην Ελλάδα οι καιρικές 
συνθήκες µέχρι στιγµής έχουν 
ευνοήσει την καλλιέργεια.

ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Το βαµβάκι φαίνεται να θέλει να κάνει ένα δυναµικό 
τελείωµα στο φετινό έτος, όπως άλλωστε τα 
περισσότερα χρηµατιστήρια (εµπορευµάτων 
και αξιών). Βέβαια είναι µικροί οι όγκοι των 
συνεδριάσεων και γι’ αυτό οι κινήσεις είναι 
απότοµες. Λογικά και για τις επόµενες µέρες 
θα έχουµε υψηλή µεταβλητότητα µε πιθανότερο 
σενάριο το τεστάρισµα σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. 
Είναι η εποχή όπου γίνονται ανακατατάξεις 
κεφαλαίων στις αγορές και προκαλούνται συνήθως 
άγαρµπες κινήσεις. Στη φυσική αγορά η ζήτηση 
παραµένει ισχυρή ενώ η προσφορά µετρηµένη. 

ΝEA ΥOΡKH
Λόγω των ηµερών οι διαπραγµατεύσεις για νέες 
πωλήσεις έχουν µειωθεί σηµαντικά. Γίνονται 
κάποιες πολύ µικρές δουλίτσες σε πριµ µεταξύ 
3 - 7 σεντς ανά λίµπρα επί του χρηµατιστηρίου 
ανάλογα πόσο µεταβροχικά είναι τα βαµβάκια. 
Γενικότερα οι παραδοσιακοί κλώστες που 
αγοράζουν από τη σοδειά µας φαίνονται να είναι 
πλέον καλύτερα καλυµµένοι και δεν υπάρχει η ίδια 
βιασύνη µε αντίστοιχα 1-2 µήνες πριν. Παράλληλα 
µην ξεχνάµε πως παραλαµβάνουν και τα 
καθυστερηµένα συµβόλαια άλλων σοδειών 
(αµερικανικά και βραζιλιάνικα).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η ζήτηση κορυφώνεται πλέον 
από τις κτηνοτροφικές µονάδες.

ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ 
Οι Έλληνες παραγωγοί τον 

Μάρτιο θα αποφασίσουν 

τον τρόπο που θα κινηθούν 

στις εαρινές σπορές

Συνεδρίαση 27/12/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘22  112,28 +3,16

Μάιος ‘22 109,83 +2,78

112

111

110

109

108

107

106

105

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤ 22

Τρίτη
21/12

Τετάρτη
01/09

Τρίτη
20/12

Πέµπτη
22/12

Τετάρτη
21/12

∆ευτέρα
27/12

Παρασκευή
23/12

∆ευτέρα
28/07



Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Αρκετά καύσιµα για να στηρι-
χθεί µια νέα ανοδική κίνηση 
στη διεθνή αγορά βάµβακος 
εντοπίζει η Τράπεζα Πειραι-
ώς στα βασικά σηµεία του µη-
νιαίου ∆ελτίου Τιµών Αγρο-
τικών Εµπορευµάτων. Συγκε-
κριµένα για το βαµβάκι, η α-
νάλυση της Τράπεζας αναφέ-
ρει πως η καταναλωτική ζή-
τηση παραµένει δυνατή, ενι-

σχύοντας τις προσδοκίες της 
αγοράς για περαιτέρω άνοδο 
της τιµής του, παρά την εξά-
πλωση της Όµικρον. 

Με βάση τις τελευταίες προ-
βλέψεις για τη ζήτηση και την 
προσφορά βαµβακιού, τα πα-
γκόσµια αποθέµατα αναµένε-
ται να µειωθούν κατά 3% σε 
85,7 εκατ. µπάλες, κάτι το ο-
ποίο αναµένεται να έχει θε-

τική επίδραση στην τιµή του 
βαµβακιού µεσοπρόθεσµα, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
αγοράς. Το παγκόσµιο εµπό-
ριο προβλέπεται να µειωθεί, 
µε τις εισαγωγές να καταγρά-
φουν επίπεδα ρεκόρ (46,9 ε-
κατ. µπάλες) για το 2021-2022, 
ενώ οι εξαγωγές αναµένεται 
να µειωθούν σε ΗΠΑ, Βραζι-
λία και Ινδία.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αφού έσπασε τρία επίπεδα αντι-
στάσεων, η διεθνής τιµή βάµβα-
κος δοκιµάζει τα 112 σεντς ανά 
λίµπρα, σε µια εξέλιξη που µάλ-
λον έρχεται να επιβεβαιώσει τη 
διάθεση της αγοράς για περαι-
τέρω άνοδο στο προϊόν. Η αγο-
ρά κέρδισε 6,5 σεντς ανά λίµπρα 
περίπου µέσα σε διάστηµα πέ-
ντε ηµερών, µε την τάση να α-
νόδου να αποκτά ακόµα µεγα-
λύτερα στηρίγµατα στα τεχνικά. 

Στην ελληνική αγορά, οι τιµές 
παραγωγού προσεγγίζουν εκ νέ-
ου τα 70 λεπτά το κιλό στο σύ-
σπορο, µε τα εκκοκκιστήρια να 
βρίσκουν ευκαιρία να διώχνουν 
ακόµα και τα βαριά µεταβροχι-
κά µε πριµ σχεδόν 4 λεπτών ε-
πί των χρηµατιστηριακών τιµών. 

Όπως µεταδίδει το Bloomberg, 
η ζήτηση για κοντινές ηµεροµηνί-
ες παράδοσης βρίσκεται σε ιστορι-
κά υψηλά, όσο οι επιπλοκές στις 
µεταφορές έχουν υποχρεώσει τα 
κλωστήρια και τις βιοµηχανίες α-
νά τον κόσµο στο ροκάνισµα των 
αποθεµάτων τους, τα οποία µε τη 
σειρά τους βρίσκονται σε αξιοση-
µείωτα χαµηλά επίπεδα. 

Ακόµα µια ένδειξη της ανοδι-
κής διάθεσης στη διεθνή αγορά 
βάµβακος, αποτελεί και η άνοδος 
στα συµβόλαια βάµβακος ∆εκεµ-
βρίου 2022. Εδώ ο δείκτης δοκι-
µάζει τα 92 σεντς ανά λίµπρα, µε 
τα υψηλά 52 εβδοµάδων να εί-
ναι τα 93,10 σεντς, ήτοι η αγο-
ρά βρίσκεται µόλις 1,5% κάτω α-
πό την κορυφή που σχηµατίστη-

κε στο εκρηκτικό ράλι του φθι-
νοπώρου. Η ψαλίδα πάντως α-
νάµεσα στα κοντινά συµβόλαια 
Μαρτίου και σ’ αυτά του ∆εκεµ-
βρίου 2022 παραµένει στα 20 
σεντς, κάτι που σηµαίνει ότι το 
φάσµα των τιµών για τη νέα σο-
δειά είναι αρκετά µεγάλο. Πά-
ντως η δυνατότητα προπωλήσε-
ων στα 92 λεπτά, την οποία ήδη 
αξιοποιούν οι Αµερικανοί παρα-
γωγοί, κλειδώνει υπό µια έννοια 
το εύρος τιµών σε επίπεδα στα 
υψηλά του εύρους. Αν και η α-
γορά έχει δείξει ότι δυσκολεύε-
ται να κινηθεί µε τιµές πάνω από 

τα 100 σεντς, οι τελευταίοι µήνες 
έρχονται να διαψεύσουν τον κα-
νόνα αυτό. Ακόµα όµως και έτσι, 
όπως επισηµαίνουν διεθνείς α-
ναλυτές, η ζώνη άνω των 90 λε-
πτών µπορεί εύκολα να υποστη-
ριχθεί από την αγορά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και τα θεµελιώδη, όπως αποτυ-
πώνονται στην τελευταία έκθε-
ση της ICAC. Εκεί φαίνεται ότι η 
παγκόσµια κατανάλωση για το 
2022 θα ξεπεράσει τα 123 εκατ. 
δέµατα, µε τη φετινή παραγω-
γή να βρίσκεται οριακά κάτω α-
πό τα 120 εκατ. δέµατα.

Στην εγχώρια αγορά, οι περισ-
σότεροι παραγωγοί έχουν πά-
ντως φιξάρει την παραγωγή τους 
µε τιµές γύρω από τα 70 σεντς 
ανά λίµπρα, ενώ δεν αναµένε-
ται να υπάρξουν διαρροές από 
τα στρέµµατα στις επερχόµενες 
σπορές, όσο η αγορά διατηρεί την 
εικόνα που περιγράφεται παρα-

πάνω. Άλλωστε το βαµβάκι σαν 
καλλιέργεια έχει µικρότερες α-
παιτήσεις σε εισροές έναντι του 
καλαµποκιού, που συνιστά τον 
βασικό ανταγωνιστή των ανοι-
ξιάτικων σπορών. Αυτές τις ηµέ-
ρες, όσοι παραγωγοί προχώρη-
σαν σε προπωλήσεις την περίο-
δο του καλοκαιριού, µε τιµή γύ-
ρω στα 50 λεπτά για το σύσπορο, 
διαπραγµατεύονται τώρα µε τους 
εκκοκιστές τη δυνατότητα να κα-
λυφθεί κοµµάτι της απόστασης 
από το επίπεδο αυτό µέχρι τα υ-
ψηλά των 80 λεπτών µαζί µε τα 
πριµ που επετεύχθησαν σε κά-
ποιες περιπτώσεις. Κοινός τόπος 
τα 60 λεπτά το κιλό, να πληρώ-
σει δηλαδή η εγχώρια εκκόκκι-
ση επιπλέον 10 λεπτά στις πε-
ριπτώσεις των παραγωγών που 
φίξαραν νωρίτερα. 

Σηµειώνεται ότι στην εγχώρια 
αγορά δεν έχει ανοίξει ακόµα η 
δυνατότητα προπωλήσεων της 
σοδειάς του 2022, ενώ µένει να 
φανεί και ο τρόπος µε τον οποίο 
θα αφοµοιώσουν οι παραγωγοί 
την ιδιαίτερη φετινή συγκυρία. 

Η έντονη ζήτηση για βαµβάκι
σηκώνει νέες κορυφές τιµών 
Συν 10 λεπτά στις περσινές προπωλήσεις διαπραγµατεύονται οι παραγωγοί

Αλώβητο από την Όµικρον το βαµβάκι, 
λέει η Τράπεζα Πειραιώς που βλέπει νέα άνοδο τιµής

ΕΚΘΕΣΗ ICAC
Η παγκόσµια κατανάλωση για 

το 2022 θα ξεπεράσει τα 123 

εκατ. δέµατα, µε τη φετινή 

παραγωγή να βρίσκεται 

οριακά κάτω από τα 120 εκατ. 

δέµατα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ 
Η ζήτηση για κοντινές ηµεροµη-

νίες παράδοσης βρίσκεται 

σε ιστορικά υψηλά, όπως 

µεταδίδει το Bloomberg

Σ
την αγορά µας οι τιµές ε-
ξαγωγής σκληρού σίτου 
έχουν σπάσει το ψυχολο-
γικό όριο των 500 ευρώ ο 

τόνος FOB λιµάνι µας για τις µέ-
τριες ποιότητες. Σηµειώνονται δι-
απραγµατεύσεις και λογικά σύντο-
µα θα κλειστούν νέες δουλειές σε 
υψηλότερες τιµές. Η τιµή διαγωνι-
σµού της Αλγερίας έδωσε µια έξ-
τρα ώθηση στις διεθνής τιµές, η ο-
ποία περνάει και στην αγορά µας. 
Οι αναλυτές τώρα περιµένουν να 
δουν πως θα αντιδράσουν οι τοπι-
κοί µύλοι στην ανοδική (ξανά) πο-
ρεία των τιµών.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στην 
τελευταία λί-
στα της Φότζια 
ενισχύθηκαν 
κατά 3 ευρώ ο 
τόνος ανά κα-
τηγορία. Συ-

γκεκριµένα, για τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 538-543 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 528-533 
ευρώ ο τόνος. Σχετικά µε άλλα δι-
εθνή νέα, η Αλγερία αγόρασε 200-
250.000 τόνους σκληρού εσοδειάς 
Καναδά και Μεξικού σε τιµές µε-
ταξύ 690 και 720 δολάρια ο τόνος 
παραδοτέα σε λιµάνι τους. Αυτή η 
είδηση φυσικά ανέβασε τον πήχη 
για τις τιµές και στη Γαλλία, πιάνο-
ντας τα 470 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Ο Καναδάς είναι σχεδόν εκτός α-
γοράς, λόγω των φετινών µεγάλων 
προβληµάτων παραγωγής. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
σηµειώθηκαν ανοδικές συνεδριά-
σεις µε βοήθεια από τη γενικευµέ-
νη θετική πορεία των χρηµατιστη-
ρίων. Παράλληλα τα δηµητριακά ε-
πηρεάζονται από τις καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν στο νότιο η-
µισφαίριο. Τα νέα για ξηρασία σε 
κοµµάτι της Βραζιλίας και Αργε-
ντινής έδωσαν µια ώθηση στις τι-
µές των δηµητριακών. Στη Γαλλία 
επίσης οι τιµές ενισχύθηκαν πιά-
νοντας και τα 290 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
ΑΛΓΕΡΙΑΣ Ε∆ΩΣΕ 
ΞΑΝΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ

119

112

92

123
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ
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Σε επαφή με τα 
4 ευρώ η αγορά

Συνεχίζεται
η άνοδος 
στην Ισπανία 
και την Ιταλία 

Ενδείξεις ό-
τι βρίσκει ξα-

νά ρυθµό η αγορά ελαιολάδου ξε-
διπλώνονται τις τελευταίες ηµέρες, 
µε την τάση ανάκαµψης να σπάει 
το φράγµα των 3,60 ευρώ το κιλό 
όσο οι καθυστερήσεις στη συγκο-
µιδή µεταφράζονται σε ελλείψεις 
στη βιοµηχανία που φαίνεται ό-
τι δυσκολεύεται να συγκεντρώσει 
ποσότητες από υψηλής ποιότητας 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

Η τελευταία πράξη στα 3,63 ευ-
ρώ το κιλό από τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισµό Ελαιοπαραγωγών Παλαι-
οπαναγιάς την περασµένη εβδοµά-
δα, έρχεται να ξεκουνήσει το πα-
ραγωγικό κέντρο της Λακωνίας α-
πό την στασιµότητα των κάτω των 
3,50 ευρώ το κιλό που διαµορφώ-
θηκε από τα µέσα Νοεµβρίου και 
έπειτα. Όπως αναφέρει ο διαχειρι-
στής του Συνεταιρισµού, Γιώργος 
Κοκολάκης, στον διαγωνισµό στον 
οποίο πλειοδότησε η Agrovim, εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον επτά εταιρεί-
ες µε τις περισσότερες να προσφέ-

ρουν από 3,55 έως 3,60 ευρώ. Ό-
µως και σε Ισπανία και Ιταλία οι τι-
µές για τα premium έξτρα παρθέ-
να ελαιόλαδα που διατίθενται χύ-
µα διαµορφώνουν κορυφές πλέον 
στα 3,50 ευρώ για την Ιβηρική και 
στα 4,50 ευρώ για την Ιταλία, κάτι 
που αφήνει περιθώρια στην εγχώ-
ρια παραγωγή να διαπραγµατευτεί 
σε υψηλότερο εύρος τιµών. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επικυ-
ρώσει το γύρισµα του µοµέντουµ 
που εκδηλώθηκε πριν από περί-
που δύο εβδοµάδες ξεκινώντας α-
πό την Ισπανία. Αν και οι ζυµώσεις 
στην εγχώρια αγορά απέχουν ακό-
µα από τα υψηλά των 4,20 ευρώ 
µε τα οποία άνοιξε η φετινή εµπο-
ρική περίοδος στους Αγίους Απο-
στόλους της Λακωνίας, οι περιορι-
σµένες ποσότητες σε χαµηλής οξύ-
τητας και µε άριστα οργανοληπτι-
κά χαρακτηριστικά έξτρα παρθένα 
ελαιόλαδα που αναµένεται ότι θα 
µπουν στις δεξαµενές φέτος, αφή-
νουν περιθώρια για ένα ανοιξιάτι-
κο ράλι κοντά στη ζώνη των 4 ευρώ. 

Νέα υψηλά για φετινής εσοδείας ελαι-
όλαδο διαµορφώνεται στην Ισπανία, 
µε τη µέση τιµή να προσεγγίζει πλέ-
ον τα 3,38 ευρώ το κιλό, όταν πριν α-
πό ένα µήνα περίπου έξυνε τα χαµη-
λά των 3,20 ευρώ. Αντίστοιχα και στα 
παραγωγικά κέντρα της Ιταλίας, την ε-
βδοµάδα µετά τα Χριστούγεννα σηµει-
ώθηκαν ορισµένες πράξεις που ώθη-
σαν από 5% έως και 10% την τιµή πα-
ραγωγού, µε το Μπάρι να διαµορφώ-
νει µέση τιµή στα 4,05 ευρώ το κιλό. 

Το ρεπορτάζ θέλει τις βιοµηχανίες 
και στις δύο χώρες να βγαίνουν ξανά 
στην αγορά αλλά µε πολύ επιλεκτική 
στάση. Ωστόσο φαίνεται ότι η εξασφά-
λιση των απαιτούµενων ποσοτήτων γί-
νεται µε δυσκολία, κάτι που υποδηλώ-
νει µια περαιτέρω ενίσχυση των τιµών 
όσο πλέον η περίοδος της συγκοµιδής 
θα οδεύει προς την ολοκλήρωσή της 
σε όλα τα κέντρα καλλιέργειας ελιάς 
στη Μεσόγειο. Ενδιαφέρον έχει και η 
εξέλιξη που θέλει τα λαµπάντε της Ι-
σπανίας να αγγίζουν ξανά τα 3 ευρώ 
το κιλό, κάτι που δίνει καλές βάσεις 
στην επιχειρούµενη άνοδο των έξτρα 
παρθένων ελαιολάδων. 

Μικρά εγχώρια brands που βλέπουν τα µερίδιά τους να ανεβαίνουν, προχωρούν σε συνεργασίες 
µε παραγωγούς και απορροφούν ποσότητες σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της αγοράς

Διέξοδος η τυποποίηση μικρών παραγωγών

ΠΡΑΞΕΙΣ

∆ΙΑΝΟΜΗ

Με όλο και µεγαλύτερη συχνότητα απαντώνται 
περιπτώσεις παραγωγών ελαιολάδου που αναπτύσσουν 
συνεργασίες µε µικρές ανερχόµενες εταιρείες του 
χώρου, οι ανάγκες των οποίων υπερβαίνουν τη 
δυναµική των ελαιώνων που εκµεταλλεύονται. Σ’ αυτό 
το νέο µοντέλο διανοµής της εγχώριας παραγωγής, οι 
τιµές που εξασφαλίζονται στα συµβόλαια υπερβαίνουν 
τα υψηλά της αγοράς για το χύµα, µε έναν µέσο 
κανόνα να διαµορφώνουν τα 4 ευρώ το κιλό. 
Συγκεκριµένα, µικρά εγχώρια brands που βλέπουν 
τα µερίδιά τους στις διεθνείς αγορές να ανεβαίνουν 
προχωρούν σε συνεργασίες µε παραγωγούς και 
απορροφούν ποσότητες σε υψηλότερα επίπεδα από 
αυτά που διαµορφώνει η αγορά σήµερα. Παράλληλα το 
πλαίσιο της συνεργασίας περιλαµβάνει όλα τα στάδια 
της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η επιδιωκόµενη 
από τους µικρούς παραγωγούς µε δικό τους brand 
ποιότητα. Ο κορµός παίρνει πλέον τη µορφή άτυπων 
οµάδων παραγωγών υπό τη µορφή µιας επίσης άτυπης 
συµβολαιακής καλλιέργειας. Φαίνεται ότι αναπτύσσεται 
ήδη ένα διαφορετικό µοντέλο µε προοπτικές που θα 
µπορούσαν να εξασφαλίσουν µια σταθερότητα στην 
ελληνική παραγωγική αλυσίδα ελαιολάδου.   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑΙΣΠΑΝΙΑ

Τελευταία
πράξη

Μέση τιµή 

Μέση
τιµή
Μπάρι

Υψηλά

Υψηλά

Υψηλά
περιόδου
2021/22

3,63

4,20

3,38 

3,50

4,05

4,60
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με 
το βραβείο Best Cash 
Management Bank Greece 

2021 διακρίθηκε η μονάδα 
Συναλλακτικής Τραπεζικής της 
Τράπεζας Πειραιώς από το διεθνούς 
κύρους περιοδικό Global Banking & 
Finance Review. Η διάκριση αυτή 
επιβεβαιώνει την προσήλωση της 
Τράπεζας Πειραιώς στη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων με τους 
πελάτες της και επισφραγίζει τον 
υψηλό βαθμό ετοιμότητας και 
ευελιξίας της απέναντι στις νέες 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν  
από την πανδημία.

ΜΕΒΓΑΛ: Το «πράσινο φως» ένταξης 
στον Αναπτυξιακό Νόμο έλαβε στις 15 
Δεκεμβρίου το επενδυτικό σχέδιο της 
ΜΕΒΓΑΛ. Η επένδυση συνολικού 
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 
9 εκατ. ευρώ αφορά στην επέκταση 
της δυναμικότητας της υφιστάμενης 
μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών 
και τυροκομικών προϊόντων της 
βορειοελλαδίτικης 
γαλακτοβιομηχανίας.

ΖΑΓΟΡΙ: Σε επένδυση συνολικού 
ύψους 14 εκατ. ευρώ προχωράει η 
Χήτος ΑΕΒΕ, η οποία διακινεί στην 
Ελλάδα το φυσικό μεταλλικό νερό, 
Ζαγόρι. Η εταιρεία, σύμφωνα με 
πληροφορίες, θα εγκαταστήσει μία 
νέα γραμμή μπουκαλιού PET, που θα 
προέρχεται από τη γαλλική Sidel.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέα επένδυση επιλέξιμου και 
ενισχυόμενου ύψους 2,038 εκατ. 
ευρώ από τη γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-
ΚΡΙ. Το επενδυτικό σχέδιο το οποίο 
εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο 
αφορά την επέκταση της 
δυναμικότητας της υφιστάμενης 
μονάδας παραγωγής γιαουρτιού.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το όριο των 100 τρισ. δολαρίων θα 
σπάσει το παγκόσμιο ΑΕΠ μέσα στο 
2022 και μάλιστα δύο χρόνια νωρίτε-
ρα έναντι προηγούμενων εκτιμήσε-
ων, λαμβάνοντας ώθηση από τη συ-
νεχιζόμενη ανάκαμψη από την παν-
δημία. Αυτό επικαλείται το Centre for 
Economics and Business Research με-
λέτη του οποίου αναπαραγάγει και δη-
μοσίευμα του Bloomberg. Εντούτοις το 
λονδρέζικο think tank προειδοποιεί 
ότι εάν ο πληθωρισμός επιμείνει, θα 
είναι πιο δύσκολο για τους διαμορφω-
τές πολιτικής να αποφύγουν τη βύθι-
ση των οικονομιών τους σε ύφεση. 

«Ευελπιστούμε ότι μία σχετικά ή-
πια προσαρμογή των πολιτικών θα 
θέσει τα μη προσωρινά (σ.σ. διαρ-
θρωτικά) στοιχεία του πληθωρισμού 
υπό έλεγχο. Διαφορετικά, ο κόσμος 

θα πρέπει να ετοιμάζεται για μία ύ-
φεση το 2023 ή το 2024» », λέει ο 
Ντάγκλας Μακ Γουίλιαμς, αντιπρόε-
δρος του CEBR. Σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του CEBR για τις μεγαλύτε-
ρες οικονομίες του κόσμου:

 Η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και 
θα γίνει πρώτη δύναμη παγκοσμίως 
το 2030, δύο χρόνια νωρίτερα από 
τις περσινές εκτιμήσεις.

 Η Ινδία θα ανακτήσει την έκτη θέ-
ση από τη Γαλλία τον επόμενο χρόνο 
και θα γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικο-
νομία το 2031.

 Η οικονομία του Ηνωμένου Βασι-
λείου θα είναι κατά 16% μεγαλύτερη 
από εκείνη της Γαλλίας το 2036 πα-
ρά το Brexit.

 Η Γερμανία θα ξεπεράσει την ια-
πωνική οικονομία το 2033.

Ο Βαρόνος
Προερχόμενο από τον «εστεμμένο» 
καρπό της πατρινής Κουτσουρελιάς  
ή όπως την αποκαλούν από παλιά στην 
Ιταλία «L’ oliva di Patrasso», το νέο 
ελαιόλαδο της Ranis, Castello del 
Barone κυκλοφόρησε σε περιορισμένο 
αριθμό φιαλών, με ονομασία και 
εμφάνιση εμπνευσμένη από τον πρώτο 
βαρόνο της Χαλανδρίτσας, Γκυ ντε Λα 
Τρεμουάιγ (1209 μ.Χ.).

Evlogia
Νέο προϊόν λάνσαρε η evlogia, η οποία 
εδώ και μια τριετία δραστηριοποιείται 
στο τομέα παρασκευής μαρμελάδων. 
Πρόκειται για το φυστικοβούτυρο με 
μαρμελάδα, σε τέσσερις συνδυασμούς: 
φράουλα, ροδάκινο, σύκο και 
δαμάσκηνο. Παρασκευάζεται από 100% 
ελληνικά φιστίκια και 100 % ολόκληρα 
φρούτα, τα οποία προμηθεύεται από 
Έλληνες καλλιεργητές.

Αλλάζει η παγκόσμια 
κατάταξη οικονομιών

 Το παγκόσμιο ΑΕΠ σπάει το όριο των 100 τρις 
 Υπερδύναμη το 2030 η Κίνα, 3η θέση η Ινδία

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τρίτη 28/12 889,29

Τετάρτη
22/12

Τρίτη
21/12

∆ευτέρα
20/12

Πέµπτη
23/12

Τρίτη
28/12

900

895

890

885

880

875

870

865

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,3520  +19,73%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 18,4000 +4,55%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,2650   +4,55%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 2,3500   +4,44%

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ ΘΑΛ 1,8000   +4,35%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 1,0000   -13,04%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,5900 -9,23% 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2600    -6,47%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1730 -5,46%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,1900   -5,00%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 36,464.53 +0.45%
 NASDAQ Comp 15,851.82 -0.13%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,307.61 +0.46%
Λονδίνο FTSE 100 7,372.10 -0.02%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,954.00 +0.75%
Παρίσι CAC-40 7,174.90 +0.48%
Ζυρίχη SMI 12,971.97 + 0.82%
Τόκιο NIKKEI-225 29,069.16 + 1.37%
 
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

Με +10% από την αρχή του 2021 
κλείνει το έτος το ΧΑ
Η πορεία της πανδημίας έχει ανακόψει κάθε 
επενδυτική πρωτοβουλία που διαφορετικά 
μπορεί να είχε αναληφθεί στην τελευταία 
εβδομάδα του έτους, αφήνοντας έτσι το ΧΑ στις 
διαδικαστικές κινήσεις των περισσοτέρων τίτλων 
της, αλλά και σε ορισμένες αναδιαρθρώσεις 
χαρτοφυλακίων σε επιλεγμένες μετοχές. Το 
+10% του γενικού δείκτη από τις αρχές του 
έτους μπορεί να προσφέρει κάποια ικανοποίηση 
τηρουμένων των αναλογιών, αλλά δεν μπορεί να 
συγκριθεί με αποδόσεις άλλων αναδυόμενων.
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Το GDPR και τα υγειονομικά δεδομένα 
αλλάζουν τους κανόνες επικοινωνίας

Ο
νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδοµένων προ-

σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των δεδοµένων αυτών»  έχει ά-
µεση εφαρµογή από τις 25 Μαΐου 
2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ. 

Τι σχέση όµως έχει αυτό µε του 
αγρότες; Τεράστια καθώς έχει αλ-
λάξει εντελώς την καθηµερινότητα 
όλων, διότι όλοι τους σχεδόν κάθε 
µέρα, επικοινωνούν µε το λογιστή  
τους για οτιδήποτε: «στείλε µε fax 
εκκαθαριστικό στην τράπεζα, το 
θέλει ο υπάλληλος», «στείλε τους 
κωδικούς taxis να κάνω την αίτη-
ση για το τάδε πρόγραµµα»,  στεί-
λε email το Ε1 των τριών τελευταί-
ων ετών στο δείνα γεωπόνο» κλπ.

Αυτό πλέον δεν µπορεί να έχει 
εφαρµογή, δεν φεύγει τίποτε από 
το γραφείο για κανέναν λόγο και 
µε καµία εντολή. Ας δούµε αναλυ-
τικά τα γιατί:

 Οι υπάλληλοι της τράπεζας 
-θα το πω πολύ ευγενικά- πρέπει 
να σταµατήσουν να επικοινωνούν 

µε το λογιστή κατόπιν εντολής του πελάτη για να ζη-
τήσουν δικαιολογητικά. Αυτό –ειδικά στην περιφέ-
ρεια- γίνεται κατά κόρον, στα πλαίσια της γνωριµίας 
και για εξυπηρέτηση του πελάτη.  Αυτό απαγορεύε-
ται: όποιος θέλει, ό,τι κι αν θέλει, θα πρέπει να επι-
κοινωνήσει µε το λογιστή του, να ζητά και να λαµ-
βάνει οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειάζεται µέσω 
email. Ή, αν δεν διαθέτει, θα πρέπει να περάσει να 
τα παραλάβει από το γραφείο του λογιστή του. (προ-

σοχή: πλέον ούτε και αυτό, το κα-
λύτερο είναι να ζητά και να λαµ-
βάνει τα όποια δικαιολογητικά µε 
email. για την ασφάλεια όλων.

 Καλό είναι όλα τα δικαιολογητικά που παραλαµ-
βάνετε µέσω email από το λογιστή σας, να φροντίσε-
τε να τα έχετε σε φωτοτυπίες µαζί σας, ώστε σε περί-
πτωση που χρειαστεί να τα προσκοµίσετε κάπου και 
δεν µπορείτε, να τα στείλετε µε κάποιον δικό σας. 
(σσ. Αν τα στείλω µε email, τα έχεις ανά πάσα στιγ-
µή  διαθέσιµα και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείσαι 
και να τα ψάχνεις ξανά).

Προσοχή: Η διαδικασία προστασίας των προσωπι-
κών σας δεδοµένων, δεν έχει να κάνει µε το ποιος τα 
προσκοµίζει κάπου, αλλά µε το ποιος τα παραλαµ-
βάνει από κάπου.

Οι ποινές  που προβλέπονται είναι από µεγάλες 
έως τεράστιες και πρέπει να γνωρίζουν όλοι πως, ό-
ταν ζητάνε να σταλεί από το λογιστή οτιδήποτε µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο, αυτοµάτως δηµιουργείται ποι-
νικό αδίκηµα εις βάρος του λογιστή.

Όλη αυτή η διαδικασία, µπορεί να γίνει χωρίς κα-
νένα πρόβληµα από την πλευρά του λογιστή; Φυσι-

κά και είναι εφικτό υπό προϋποθέσεις: αρκεί ο πελά-
της να έχει email, οπότε ο λογιστής αποστέλλει στο 
email του πελάτη του, οτιδήποτε του ζητηθεί, χωρίς 
κανένα απολύτως πρόβληµα και καµία ανησυχία. 

Αν ο πελάτης δεν έχει email; Τότε ο λογιστής δεν 
στέλνει τίποτε και µε κανένα τρόπο τίποτε και που-
θενά, σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο λόγος είναι πολύ 
απλός: δεν µπορεί να αποδείξει στον ελεγκτή του 
µέλλοντος, ότι αυτά που έστειλε όπου τα έστειλε, 
το έκανε επειδή του ζητήθηκε από τον πελάτη του 
να το κάνει. Συνεπώς κινδυνεύει να βρεθεί κατηγο-
ρούµενος  για διακίνηση προσωπικών δεδοµένων.

Και να µην θεωρηθεί ότι το πρόβληµα δηµιουρ-
γείται από τους τραπεζοϋπαλλήλους, στην ίδια κα-
τηγορία της «απαιτητικής αποστολής δικαιολογητι-
κών» ανήκουν κάποιοι δικηγόροι, µηχανικοί, συµ-
βολαιογράφοι κλπ. Προκειµένου να γίνει η αποδο-
χή κάποιας κληρονοµίας, να γίνει ένορκη βεβαίω-
ση, να γίνει η σύνταξη συµβολαίου, να γίνει η ρύθ-
µιση οφειλών κλπ., χτυπάνε τηλέφωνα από οπου-
δήποτε και ζητάνε τα πάντα όλα, απαιτώντας να στα-
λούν άµεσα και θεωρώντας ότι έχουµε και υποχρέ-
ωση να το κάνουµε άµεσα.

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ: 
 Τίποτε δεν µπορεί να φεύγει πλέον από το λογι-

στή χωρίς την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Όταν πρόκειται για εκκαθαριστικό ή Ε1, τότε µπο-

ρεί να το ζητήσει και ο σύζυγος και η σύζυγος α-
φού, µε τους κωδικούς του ο καθένας µπορεί να τα 
δει και τα δύο.

 Όταν πρόκειται όµως για Ε2, Ε3, Ε9 και οφειλές, 
τότε ο καθένας λαµβάνει µόνο τα δικά του, επειδή 
δεν µπορεί να δει του / της συζύγου του/της. Είτε α-
ρέσει είτε όχι, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγµατα. Αρ-
χής γενοµένης από τις υπηρεσίες, τα τράπεζες, και 
τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελµατίες που δια-
χειρίζονται προσωπικά δεδοµένα. 

 Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό αντιληπτό, τόσο κα-
λύτερη συνεργασία θα συνεχίσουµε να έχουµε µε 
όλους, κυρίως όµως τόσο καλύτερα και πιο γρήγο-
ρα θα εξυπηρετούνται οι αγρότες και γενικότερα ό-
λοι οι πελάτες των λογιστικών γραφείων.  

Απαγορεύεται
Ο λογιστής δεν στέλνει 

τίποτε και µε κανένα 
τρόπο και πουθενά, σε 

οποιονδήποτε τρίτο 

Συναίνεση
Τίποτε δεν µπορεί να 

φεύγει από το λογιστή 
χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση δικαιούχου

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)

∆ηλώσεις ΟΣ∆Ε 2022

∆ιαβάζω κάτι περί αναστολής της απόφασης 
εφαρµογής για την ηλεκτρονικοποίηση των 
µισθωτηρίων. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι, η 
υποχρέωση για ηλεκτρονικά µισθωτήρια όλων 
των αγροτεµαχίων από 0,01 ευρώ, δηµιουργείται 
µε απόφαση της ΑΑ∆Ε και όχι του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κάτι τέτοιο µέχρι 
στιγµής δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι θα δοθεί άµεσα 
λύση, έχει λάβει γνώση ο Πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς για το θέµα αυτό. 

Είθε το 2021, να είναι η τελευταία
κακή χρονιά για όλο τον κόσµο

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.!!
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Τα όρια στη ζώνη γάλακτος

Από πού αγοράζουν 
γάλα οι βιομηχανίες

 Στοιχεία για παραλαβές πρόβειου και αγελαδινού 

Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία στην πρώτη θέση    
     των εισκομίσεων αιγοπρόβειου γάλακτος  

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Τη συνολική εικόνα της αγοράς γάλα-
κτος στην Ελλάδα και τις περιοχές από 
τις οποίες παραλαµβάνουν την πρώτη 
ύλη τους, αγελαδινό, πρόβειο και γί-
δινο γάλα καταγράφει η Agrenda. Πιο 
συγκεκριµένα, σε προµήθεια αγελαδι-
νού γάλακτος απευθείας από τους πα-
ραγωγούς προέβησαν το 2020 η ∆έλτα, 
η ΜΕΒΓΑΛ και η ∆ωδώνη, όπως προκύ-
πτει από στοιχεία της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, στο πλαίσιο της σχετικής έκ-
θεσης περί συγκέντρωσης στην αγορά 
και σε συνέχεια της εξαγοράς της ∆ω-
δώνη από το fund CVC Capital. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ∆ΕΛΤΑ το 
2020 συνέλεξε αγελαδινό γάλα από 21 
νοµούς της Ελλάδας, η ΜΕΒΓΑΛ από 6 νο-
µούς και η ∆ωδώνη από 6. Σηµειώνεται 
επίσης ότι ∆έλτα και ΜΕΒΓΑΛ είχαν την 
περασµένη χρονιά κοινή παρουσία σε 
5 νοµούς, σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ξάν-
θη, Πέλλα και Χαλκιδική. Ειδικότερα, η 
∆έλτα δραστηριοποιείται σε όλη την η-
πειρωτική χώρα από τη Φλώρινα έως τη 
Σπάρτη για την εισκόµιση αγελαδινού 
γάλακτος. Το 2020 συνέλεξε συνολικά 
περίπου το 20% του ελληνικού αγελα-
δινού γάλακτος, ήτοι 130.000 τόνους.

Η ΜΕΒΓΑΛ παραλαµβάνει αγελαδινό 

γάλα από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες 
και Ξάνθη, µε τον κύριο όγκο να προέρ-
χεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 
προέβη στην παραλαβή 70.000 τόνων .

Η Friesland Campina (προϊόντα ΝΟΥ-
ΝΟΥ) προµηθεύεται αποκλειστικά αγελα-
δινό γάλα από την Κεντρική Ελλάδα και 
ειδικότερα τη Θεσσαλία καθώς και από 
τη Θεσσαλονίκη έως τον Έβρο. Ταυτό-
χρονα διατηρεί συνεργασίες στις περιο-
χές της Πελοποννήσου και της Στερεάς 
Ελλάδας. Το 2020 παρέλαβε συνολικά 
35.000 τόνους αγελαδινού γάλακτος.  

Ο όµιλος Ελληνικά Γαλακτοµεία πα-
ραλαµβάνει αγελαδινό από Θεσσαλία, 
Γρεβενά, Κατερίνη, Κιλκίς, Βέροια και Έ-
δεσσα µε συνολικές ποσότητες εισκόµι-
σης περίπου 130.000 τόνων για το 2020. 

Η Φάρµα Κουκάκη προµηθεύεται αγε-
λαδινό γάλα από το νοµό Κιλκίς, Θεσ-
σαλονίκης και το νοµό Ηµαθίας. Συνο-
λικά το 2020 παρέλαβε συνολικά πά-
νω από 30.000 τόνους αγελαδινού γά-
λακτος, όπου εκεί επικεντρώνεται και η 
βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες αγελα-
δινού που παραδόθηκαν το 2020 ήταν 
650.672 τόνοι από 633.669 τόνοι το 2019. 

Η αγορά του πρόβειου γάλακτος 
Στο πρόβειο γάλα η ∆έλτα δεν πραγ-

µατοποίησε αγορές νωπού πρόβειου α-
πευθείας από παραγωγούς, αλλά από άλ-
λες εταιρείες του κλάδου, σε αντίθεση 
µε τη ∆ωδώνη που παρέλαβε τον κύριο 
όγκο απευθείας από τους παραγωγούς.

Η ΜΕΒΓΑΛ παραλαµβάνει πρόβειο και 
γίδινο γάλα από Θεσσαλονίκη, Ηµαθία, 
Κιλκίς, Πιερία, Χαλκιδική, Πέλλα, Σέρ-
ρες, ∆ράµα και Ξάνθη και εισκόµισε πε-
ρίπου 16.000 τόνους το 2020. 

Από τα στοιχεία της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού, το µεγαλύτερο ποσοστό του 
πρόβειου γάλακτος ως πρώτη ύλη αφο-
ρά την κατηγορία των τυροκοµικών προ-
ϊόντων, που ανέρχεται στο 97% για το 
2020. Μόλις το 2% του εισκοµιζόµενου 
πρόβειου χρησιµοποιείται στα γιαούρτια. 

Επιπλέον, βάσει στοιχείων της ΕπΑν, 
το 2020 η ΜΕΒΓΑΛ συνέλεξε πρόβειο γά-
λα από 11 νοµούς, η ∆ωδώνη από 6 νο-
µούς, ενώ η ∆έλτα δεν πραγµατοποίη-
σε απευθείας αγορές από παραγωγούς. 

Ελληνικά Γαλακτοκοµεία,
Όπτιµα, Ρούσσας, Κάραλης
Τα Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, το 2020 παρέλαβαν 79.000 
τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος, το 2021 περίπου 84,5 χιλ. 
τόνους, ενώ θα αυξηθούν 25% επιπλέον το 2022, δεδοµένης 
της επένδυσης για αύξηση δυναµικότητας της φέτας στο 
εργοστάσιο των Τρικάλων. Η προµήθεια γίνεται από Τρίκαλα, 
Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο, Γιάννενα, Άρτα, Αγρίνιο, Φθιώτιδα, 
Φωκίδα, Κατερίνη, Κιλκίς, Βέροια, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες, ∆ράµα, Καβάλα, Ξάνθη, Κοµοτηνή και Αχαΐα. 
Η παρουσία της Όπτιµα Α.Ε. που παράγει τη φέτα Ήπειρος, 
εντοπίζεται σε 26 νοµούς στην εισκόµιση αιγοπρόβειου 
γάλακτος. Το βορειότερο σηµείο παραλαβής είναι οι Σέρρες και 
το Κιλκίς και το νοτιότερο η Ηλεία. Συνολικά το 2020 εισκόµισε 
38.000 τόνους γάλα, το 2021 τους 45.000 τόνους και στόχος 
για το 2022 είναι να υπερβεί τους 50.000 τόνους. 
Η βιοµηχανία Ρούσσας µε δραστηριότητα στην τυροκοµία το 
2020 παρέλαβε 20.000 τόνους πρόβειο γάλα από Κεντρική 
Μακεδονία, Θεσσαλία, Φωκίδα, Πιερία, Κοζάνη, Φθιώτιδα, 
Βοιωτία, Αττική, Αιτωλοακαρνανία και 25.000 τόνους το 2021. 
Η Καράλης παρέλαβε το 2020 απευθείας από παραγωγούς σε 
Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Αιτωλοακαρνανία 27.000 τόνους 
πρόβειο και 1.500 τόνους γίδινο γάλα.

Το 83% 
του γίδινου 
γάλακτος για
παραγωγή
τυροκομικών
Ως προς το µεγαλύτερο ποσοστό 
γίδινου γάλακτος – όπως και 
στην περίπτωση του πρόβειου - 
κατευθύνεται επίσης στα 
τυροκοµικά, όπου το 83% 
προορίζεται για συγκεκριµένη 
κατηγορία προϊόντων. Το 8% 
του γίδινου γάλακτος 
µετατρέπεται σε γάλα υψηλής 
θερµικής επεξεργασίας, το 4% 
σε παστεριωµένο και το 2% σε 
γιαούρτι. Η ∆έλτα το 2020 
συνέλεξε γίδινο γάλα από 3 
νοµούς, η ΜΕΒΓΑΛ από 10 
νοµούς και η ∆ωδώνη από 9 
νοµούς. 
Στο γίδινο γάλα η ∆έλτα 
παραλαµβάνει ποσότητες 
κυρίως από την Ανατολική 
Πελοπόννησο, ενώ οι ποσότητες 
που εισκοµίζει αντιστοιχούν σε 
περίπου 1% της αγοράς. Το 
2020 παρέλαβε συνολικά από 
τους παραγωγούς περίπου 
1.500 τόνους. 
Οι συνολικές ποσότητες 
πρόβειου γάλακτος που 
παραδόθηκαν στο σύνολο της 
βιοµηχανίας το 2020 ανήλθαν 
σε 683.947 τόνους το 2020, 
από 643.877 τόνους το 2019. 
Οι αντίστοιχες ποσότητες στο 
γίδινο γάλα για το σύνολο του 
2020 ήταν 156.166 τόνοι, 
έναντι 143.925 τόνων το 2019. 

ΠΡΟΒΕΙΟ

ΓΙ∆ΙΝΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΤΟΝΟΙ)

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ

2019 2020

 633.669  

650.672

643.877 

683.947

143.925

156.166



Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό που συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στα αποθεματικά εδαφικού 

αζώτου είναι το συμβιωτικό σύστημα ψυχανθών

ΤΩΝ ∆Ρ. ΛΟΥΚΑ Τ. ΠΙΣΤΟΛΗ &
ΤΑΞΙΑΡΧΗ Λ. ΠΙΣΤΟΛΗ*

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ**

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συµβίωση
Η ικανότητα των βακτηρίων να δηµιουργούν 
φυµάτια στις ρίζες των ψυχανθών, ο αριθ-
µός, το µέγεθος, το χρώµα τους, επηρεάζε-
ται από την αντίδραση των φυτών5 και τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος.

Τα βακτήρια είναι πιο ευαίσθητα από το 
φυτό στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η ξηρασία, η πλεονασµατική υγρασία, η 
συνεκτικότητα του εδάφους, η υψηλή αλα-
τότητα, η εδαφική οξύτητα, οι υψηλές θερ-
µοκρασίες, η µειωµένη ένταση φωτισµού, 
επηρεάζουν αρνητικά τις συµβιώσεις.

Το ασβέστιο, σε γενικές γραµµές, ευνο-
εί το σχηµατισµό φυµατίων, ενώ η απουσία 
του την εµποδίζει. Τα προβλήµατα ξεκινούν 
σε pH< 5, ακόµη και στο ανθεκτικό λούπινο.

Η εδαφική οξύτητα επηρεάζει κυρίως την 
είσοδο των αζωτοβακτηρίων στα ριζίδια, ό-
µως από τη στιγµή της εισόδου τους εξα-
πλώνονται ακόµη και σε pH<5. Πάντως σε 
χαµηλότερα pH τα βακτήρια επηρεάζονται 
αρνητικά από την περίσσεια Η+, Αl, Mn αλ-

λά και την έλλειψη φωσφόρου.
Το µολυβδαίνιο που µαζί µε το σίδηρο 

είναι συστατικά της νιτρογενάσης6 δεν εί-
ναι διαθέσιµο στα όξινα pH. Ως ιχνοστοι-
χείο είναι ο µονήρης κάτοικος των αλκαλι-
κών εδαφών.

Το κοβάλτιο για το οποίο γνωρίζουµε λι-
γότερα, συνδέθηκε µε τα αζωτοβακτήρια α-
πό τις αρχές της δεκαετίας του 1960, οπό-
τε στα φυµάτια των ψυχανθών βρέθηκε η 
κοβαλαµίνη, η γνωστή µας βιταµίνη Β12.

Οι τρεις µορφές της Β12 (απαντάται σε 
τρεις µορφές ανάλογα µε το ποιο τµήµα της 
συνδέεται µε το κοβάλτιο), είναι συνένζυµα 
τριών ενζυµικών συστηµάτων των βακτηρί-
ων Rhizobium, κάνοντας τρεις διαφορετι-
κές δουλειές: ενισχύει την πρωτεϊνοσύνθε-
ση, εµπλέκεται στη σύνθεση του DNA και 
συµµετέχει στη σύνθεση της ψυχανθαιµο-
σφαιρίνης.

Η έλλειψη κοβαλτίου περιορίζει δραστικά 
τον αριθµό των φυµατίων και συνεπώς το 
ρυθµό αφοµοίωσης του ατµοσφαιρικού α-
ζώτου. Έχει µάλιστα αποδειχθεί ότι όχι µό-
νο τα συµβιωτικά αλλά και τα άλλα αζωτοδε-
σµευτικά βακτήρια έχουν ανάγκη κοβαλτίου.

Πάντως η όποια έλλειψη θρεπτικών που 
λειτουργεί περιοριστικά στη φωτοσύνθεση- 
και όποιος άλλος παράγοντας την εµποδί-

Κρίσιμοι 
παράγοντες 

επάρκειας  
θρεπτικών  

Συμβιωτικά αζωτοβακτήρια
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ζει ή εµποδίζει γενικά την ανάπτυξη του φυ-
τού- περιορίζει και τη λειτουργία των φυµα-
τίων. Βρέθηκε λ.χ. ότι η έλλειψη βορίου µει-
ώνει την ανάπτυξη των φυµατίων στα κου-
κιά (Robson, 1988).

Από τις ελλείψεις στην επάρκεια ή µάλλον 
στους πλεονασµούς και αναφερόµαστε στο 
άζωτο. Σε εδάφη πλούσια σε άζωτο η αζωτο-
δέσµευση είναι περιορισµένη ή και απούσα.

Το νιτρικό άζωτο (ΝΟ3) µπορεί να µειώσει 
τις λεκτίνες στην επιφάνεια των ριζικών τρι-
χιδίων, να εµποδίσει τη συστροφή τους, την 
είσοδος των βακτηρίων, τη δηµιουργία των 
σωληνοειδών ινών και να µειώσει τη δρα-
στηριότητα της νιτρογενάσης.

Μικρές όµως ποσότητες αζώτου σε φτωχά 
εδάφη µπορεί να αυξήσουν την αζωτοδέσµευ-
ση. Πάντως είναι καλό το άζωτο να εφαρµό-
ζεται δυο -τρεις εβδοµάδες προ της σποράς.

Κάποιοι ερευνητές προσδιορίζουν την α-
νάγκη της αζωτούχου λίπανσης και το ύψος 
της σε κάποιες καλλιέργειες, ανάλογα µε το 
αριθµό και το χρώµα των φυµατίων.

Στο φασόλι λ.χ., επειδή τα R. phaseoli δεν 
δηµιουργούν συµβιώσεις µε άλλα είδη, µπο-
ρεί να µην υπάρχουν στο έδαφος, ιδιαίτε-
ρα αν η καλλιέργεια µπαίνει εκεί για πρώ-
τη φορά. Γι’ αυτό µια µικρή ποσότητα αζώ-
του, συνήθως δίνεται σαν βασική λίπανση. 
Το αν και πόσο άζωτο θα δοθεί επιφανεια-
κά, εκτιµάται 20-25 ηµέρες µετά το φύτρω-
µα, ανάλογα µε τον αριθµό των φυµατίων 
ανά φυτό και το ποσοστό των προσβεβλη-
µένων φυτών (Πίνακας 1). Οι υπολογισµοί 
γίνονται στη βάση των δειγµάτων που λαµ-
βάνονται από το χωράφι, κατόπιν προσεκτι-
κού πλυσίµατος της ρίζας.

Πίνακας 1. 
Η αζωτούχος λίπανση σε σχέση 
µε τον αριθµό των φυτών
(Popa Gh., Picu l., 1978)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΥΜΑΤΙΩΝ

ΦΥΤΑ 
ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΑ Ν. KG/ΣΤΡ.

>5 >80% 2-3

1-5 > 50% 3-4

0 0 4-6

Συνυπολογίζεται φυσικά και ο βαθµός 
απόκλισης από το τυπικό χρώµα των φυ-
µατίων, αν υπάρχει τέτοια απόκλιση. Το R. 
phaseoli δίνει έντονα κόκκινα χρώµα όταν 
λειτουργεί κανονικά.

Μια ακόµη πτυχή του ζητήµατός µας εί-
ναι η αποδοτικότητα των φυµατίων στις δι-
άφορες φάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Στη φάση της καρποφορίας τα φυµάτια εξα-
σθενούν γιατί τα φωτοσυνθετικά παράγωγα 
οδηγούνται στον καρπό. Στη σόγια λ.χ. µε το 

σχηµατισµό των λοβών το χρώµα των φυµα-
τίων γίνεται γκριζωπό. Μάλιστα αρκετοί ε-
ρευνητές συνιστούν την περίοδο αυτή µια α-
ζωτούχο επιφανειακή λίπανση µε στόχο την 
αύξηση των αποδόσεων. Επίσης οι πρώιµες 
ποικιλίες δηµιουργούν λιγότερα φυµάτια 
συγκριτικά µε τις όψιµες.

Τέλος σηµειώνουµε την επίδραση των φυ-
τοφαρµάκων στα βακτήρια.

Το ζιζανιοκτόνο Βasagran λ.χ. ευνοεί τη 
δηµιουργεί φυµατίων (Fischer και Tasistro, 
1981), ενώ κάποια είναι ουδέτερα ή βλαπτικά.

Από τα εντοµοκτόνα, τα οργανοφωσφορι-
κά εµποδίζουν δραστικά την αζωτοδέσµευ-
ση (Eliade και συν. 1982), ενώ οι πυρεθρί-
νες δεν την επηρεάζουν κ.ο.κ.

Πιο συγκεκριµένα για το όφελος
Η σηµασία της συµβιωτικής δέσµευσης του 

αζώτου απορρέει και από την ποσότητα αζώτου 
το οποίο τα διάφορα ψυχανθή αφήνουν στο 
έδαφος στο τέλος της βλαστικής τους περιό-
δου, για την επόµενη καλλιέργεια, (Πίνακας 2).

Πίνακας 2.
Η συνεισφορά σε άζωτο των βακτηριακών 
συµβιωτών στα κυριότερα ψυχανθή
(Eliade Gh., Ghinea L., Stefanic Gh., 1983)

ΦΥΤΙΚΟ
ΕΙ∆ΟΣ

Ν 
�KG/HA�

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ 
�KG/HA�

 Μπιζέλι 65 52-77

 Φασόλι 202 68-342

 Σόγια 94 µέχρι 170

Κουκί 210 45-550

Ρεβύθι 103 -

Μηδική 176 -

  Τριφύλλι 
κόκκινο 115 µέχρι 140

  Τριφύλλι 
λευκό 125 -

Λούπινο 176 130-208

Ερευνητές όπως οι Delwice (1970), Burns 
και Hardy (1975) και Cast (1976), υπολογί-
ζουν ότι ετησίως, δεσµεύονται από τους αζω-
τοδεσµευτικούς µικροοργανισµούς, 90 εκα-
τοµµύρια τόνοι αζώτου στις γεωργικές εκτά-
σεις και 40 εκατοµµύρια στις δασικές εκτά-
σεις. Τα ψυχανθή, σε συµβίωση µε διάφορα 
είδη Rhizobium και Bradyrhizobium, είναι 
η κύρια πηγή µετατροπής του ατµοσφαιρι-
κού αζώτου σε οργανικό άζωτο.

Η τεράστια ποσότητα ενέργειας που κατα-
ναλώνουν τα εργοστάσια για την αβιοτική 
δέσµευση του αζώτου στα χηµικά λιπάσµα-
τα και η αύξηση της τιµής της ενέργειας, ι-
διαίτερα τελευταία, αναδεικνύει το ζήτηµα 
της µικροβιακής δέσµευσης του αζώτου σε 
πρωτεύον ζήτηµα της εποχής µας.

Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι τα χηµικά 
αζωτούχα λιπάσµατα αξιοποιούνται από τα 
φυτά σε ένα µέσο ποσοστό 50%, ενώ το συµ-
βιωτικό άζωτο 100%, µπορούµε πέραν του οι-
κονοµικού οφέλους, να αντιληφθούµε και 
το περιβαλλοντικό όφελος.

Αζωτοδέσµευση από ελεύθερα βακτήρια
Μιλάµε κατ’ αρχάς για τα Azotobacter 

chroococcum και agile, αερόβια βακτήρια 
που διαθέτουν νιτρογενάση και δεσµεύουν 
ατµοσφαιρικό άζωτο.

Επειδή δεν είναι συµβιώτες προσπορίζο-
νται τον άνθρακα της τροφής τους από γλυ-
κόζη, φρουκτόζη (µονοσακχαρίτες), ζαχα-
ρόζη, µαλτόζη (δισακχαρίτες), οργανικά και 
χουµικά οξέα από το περιβάλλον.

Εκτός από τα Azotobacter (κυρίως το A. 
Chroococcum), σηµαντικές ποσότητες αζώ-
του δεσµεύουν και τα Κυανοβακτήρια7. Αυτά 
τα βακτήρια συνεισφέρουν κυρίως στη θρέ-
ψη του ρυζιού στους ορυζώνες.

Πάντως, υπό κανονικές συνθήκες, το µο-

ναδικό σύστηµα που συνεισφέρει αποτελε-
σµατικά στα αποθεµατικά του εδαφικού α-
ζώτου είναι το συµβιωτικό σύστηµα των ψυ-
χανθών.

Το φυµάτιο των ψυχανθών, σύµφωνα µε 
τον Evans και συν (1977), είναι µια σύνθε-
τη αποτελεσµατική δοµή που χρειάστηκε ε-
κατοµµύρια χρόνια για να τελειοποιηθεί.

Σύµφωνα µε κάποιους υπολογισµούς 
(Campbell και Less, 1967), τα συµβιωτι-
κά βακτήρια για να δεσµεύσουν 10 Kg N2, 
χρειάζονται 100-170 kg/στρ./έτος, σάκχα-
ρα, (ξηρή ουσία), τα οποία τους τα παρέχει 
το φυτό, ενώ για την ίδια ποσότητα Ν2 το A. 
chroococcum, χρειάζεται 2 τόνους σάκχα-
ρα, τα οποία πρέπει να του τα δώσει ο γεωρ-
γός ως οργανική λίπανση (στην περίπτωση 
του A. Chroococcum υπολογίστηκαν και οι 
απώλειες σακχάρων από τα ανταγωνιστικά 
βακτήρια του εδάφους).

Μια ιδιαίτερη µορφή συνεργασίας φυ-
τού – βακτηρίου αφορά το Azospirillium 
brasilense µε κάποια είδη τροπικών κυρί-
ως φυτών. Το βακτήριο ζει στη ριζόσφαιρα 
και στους φλοιικούς ιστούς χωρίς να σχη-
µατίζει ανατοµικά µορφώµατα.

Βρέθηκε (Burris και συν., 1977) ότι χρειά-
ζεται ένα γραµµάριο µηλικό για τη δέσµευση 
10 mg N2. Έγινε χρήση µηλικού επειδή το 
βακτήριο δεν χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά 
τα σάκχαρα. Συγκριτικά µε το Azotobacter 
chroococcum, το οποίο µε ένα γραµµάριο 
γλυκόζη δεσµεύει 50 mg N2, η δυνατότητα 
του Azospirillium είναι µικρές. 

Τέλος σηµειώνουµε ότι ένας ρόλος πο-
λύ σηµαντικός είναι η ιδιότητα πολλών βα-
κτηρίων του εδάφους να παράγουν αυξητι-
κούς παράγοντες.

Αποδείχτηκε ότι οι εκκρίσεις των βακτη-
ρίων ευνοούν την αύξηση του αριθµού και 
του µήκους των ριζικών τριχιδίων. Μετρή-
σεις ερευνητών στη Σουηδία (Fabraeus και 
Liunggren, 1968), έδωσαν µια αύξηση 50-
100% του αριθµού των ριζιδίων και διπλα-
σιασµό του µήκους τους. Οι ερευνητές απέ-
δωσαν το γεγονός στην αυξίνη που εκκρί-
νουν τα βακτήρια (ως γνωστόν το ΙΑΑ ευνο-
εί τη ριζογένεση) αλλά και σε άλλους παρά-
γοντες αφού η εξωγενής χορήγηση µόνο Ι-
ΑΑ δεν έδωσε τα ίδια αποτελέσµατα.

Είναι πράγµατι γνωστό ότι εκτός από ΙΑΑ 
τα βακτήρια αυτά παράγουν βιταµίνη Β12, 
γιββερελικό οξύ κι όχι µόνο (Vincent, 1974).

*ΓΕΩΠΟΝΩΝ
** ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: “ΓΕΩΠΟΝΕΙΟΝ”- ΤΟ ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ”, ΠΟΥ ΘΑ ΕΚ∆ΟΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Δέσμευση
Μικρές όμως ποσότητες αζώτου 
σε φτωχά εδάφη μπορεί να 
αυξήσουν την αζωτοδέσμευση. 
Πάντως είναι καλό, το άζωτο να 
εφαρμόζεται δυο -τρεις εβδομάδες 
προ της σποράς.

Η τεράστια ποσότητα ενέργειας 
που καταναλώνουν τα εργοστάσια 
για την αβιοτική δέσμευση του 
αζώτου στα χημικά λιπάσματα και 
η αύξηση της τιμής της ενέργειας, 
ιδιαίτερα τελευταία, αναδεικνύει 
το ζήτημα της μικροβιακής 
δέσμευσης του αζώτου σε πρω-
τεύον ζήτημα της εποχής μας.

Υπό κανονικές συνθήκες, το 
μοναδικό σύστημα που συνεισφέ-
ρει αποτελεσματικά στα απο-
θεματικά του εδαφικού αζώτου 
είναι το συμβιωτικό σύστημα των 
ψυχανθών.

5. ∆εν είναι ένα µόνο είδος Rhizobium που προσβάλλει όλα τα ψυχανθή. Μάλιστα τα ψυχανθή χωρίζονται 

σε οµάδες ανάλογα µε το είδος µε το οποίο συµβιούν (λ.χ. η οµάδα της σόγιας µε το R. japonicum, της µη-

δικής µε το R. meliloti, του τριφυλλιού µε το R. tritolli, του φασολιού µε το R. phaseoli, του µπιζελιού µε το 

R. leguminosarum, του λουπίνου µε το R. lupini). Σε τελική ανάλυση οι συµβιωτικές σχέσεις εξαρτώνται α-

πό τους γενετικούς παράγοντες (γονότυπος) τόσο των βακτηρίων όσο και των ψυχανθών.

6. Η νιτρογενάση αποτελείται από δύο πρωτεϊνικά µόρια. Το πρώτο είναι µια µολυβδοφερο(σιδηρο)πρω-

τεΐνη και το δεύτερο µια φεροπρωτεΐνη. Τα δύο µέρη λειτουργούν ως όλον και όχι ξεχωριστά. Η σύνθεση 

του όλου αυτού, βρίσκεται υπό τον έλεγχο µιας οµάδας γονιδίων που ονοµάζεται «nif».

7. Τα κυανοβακτήρια διαθέτουν χλωροφύλλη και τα συναντήσαµε  στη συµβιωτική θεωρία της L. Margulis. 

Απαντώνται κυρίως στα νερά και δεσµεύουν το Ν2 όπως τα Αzotobacter µε τη διαφορά πως η αναγωγή 

(Ν2ΝΗ3) πραγµατοποιείται σε «ετεροκύστεις». Εξειδικευµένα κύτταρα, συνδεδεµένα σε µεγάλες σειρές 

κυττάρων, που λειτουργούν σε συνθήκες έλλειψης αζώτου.
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Επενδυτικό κρεσέντο παραδοσιακών
βιομηχανιών στα vegan τρόφιμα

Στην παραγωγή φυτικών 
σκευασμάτων η ΡΟΔΟΠΗ
της Ελληνικά Γαλακτοκομεία 

Στον φυτικό η Μέγα Γύρος, 
στα vegan και η Creta Farms

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το ενδιαφέρον σηµαντικών βιοµηχανιών τρο-
φίµων προσελκύει ο τοµέας της παραγωγής 
φυτικών προϊόντων ή προϊόντων που βασίζο-
νται σε εναλλακτικά των ζωικών προϊόντων συ-
στατικά. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιχει-
ρήσεων του κλάδου αποτελούν τόσο τα Ελλη-
νικά Γαλακτοκοµεία, τα οποία όπως αναφέρει 
ο πρόεδρος της εταιρείας, ∆ηµήτρης Σαράντης, 
προχωρούν στην µεταφορά της παραγωγής γα-
λακτοκοµικών προϊόντων από το εργοστάσιο 
της Ροδόπης, στα εργοστάσια της Λάρισας και 
των Τρικάλων. Η παραγωγή γαλακτοκοµικών 
και τυροκοµικών προϊόντων στη βιοµηχανική 
µονάδα της Ξάνθης, όπως λέει ο κύριος Σαρά-
ντης, θα αντικατασταθεί εντός του 2022 µε την 

παραγωγή φυτικών σκευα-
σµάτων, µία κατηγορία στην 
οποία αυτή τη στιγµή ο Όλυ-
µπος ως εταιρεία του οµίλου, 
δραστηριοποιείται µε ροφή-
µατα και επιδόρπια, κατέχο-
ντας ηγετική παρουσία από 
πλευράς πωλήσεων και κατ’ 
επέκταση από πλευράς µε-
ριδίων αγοράς. 

Με τη συγκεκριµένη επέν-
δυση ύψους 7 εκατ. ευρώ που 
πρόκειται να υλοποιηθεί κα-
τά το προσεχές χρονικό διά-
στηµα, η παραγωγική δυνα-

µική του οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία στα 
φυτικά προϊόντα θα ενισχυθεί κατά 300%, ό-
πως αναφέρει ο επικεφαλής της επιχείρησης. 

Σταθερές οι συνεργασίες 
µε τους παραγωγούς

Σε ό,τι αφορά τη ζώνη γάλακτος της Ροδό-
πης, ο κύριος Σαράντης επισηµαίνει ότι αυτή 
διατηρείται αµετάβλητη, δεδοµένου ότι θα πα-
ραµείνουν ανεπηρέαστες χρόνιες υφιστάµενες 
συνεργασίες µε παραγωγούς της περιοχής και 
το γάλα πλέον θα µεταφέρεται στα δύο εργο-
στάσια της Θεσσαλίας. Σε έξι µήνες από σήµε-
ρα αναµένεται να σταµατήσει το εργοστάσιο 
της Ξάνθης να τροφοδοτείται µε γάλα. Στόχος 
του οµίλου είναι να φέρει στην αγορά νέους 
κωδικούς φυτικών προϊόντων διατροφής, ακο-
λουθώντας την ευρύτερη τάση της παγκόσµι-
ας αλλά και εσχάτως της ελληνικής αγοράς.

Από τον χοιρινό γύρο, στον φυτικό γύρο
Μία ακόµα επιχείρηση µε παραδοσιακή 

δραστηριότητα στην παραγωγή προϊόντων 
κρέατος, η Μέγας Γύρος, η οποία εστιάζει το 
ενδιαφέρον της στην επεξεργασία αγαθών 
που προέρχονται από το κρέας όπως είναι 
ο γύρος, διατηρώντας εργοστάσια στην Ελ-
λάδα και στην Αµερική, έκανε πρόσφατα ε-
πίσης ένα βήµα παραγωγής εναλλακτικού 
κρέατος από φυτικά συστατικά. «∆ιανύουµε 
την δεκαετία των πρωτεϊνών. Εκτιµώ ότι τα ε-
πόµενα πέντε χρόνια το 20% της καταναλω-
τικής δαπάνης για τρόφιµα σε όλον τον κό-
σµο θα κατευθύνεται στη συγκεκριµένη κα-
τηγορία προϊόντων. Στην Ελλάδα φαίνεται ό-
τι καθυστερεί λίγο η συγκεκριµένη µετάβα-
ση, ωστόσο εντός τριετίας αναµένεται ότι θα 
κινείται πλέον η κατανάλωση σε πολύ καλύ-
τερους ρυθµούς και στη χώρα µας», επιση-
µαίνει ο Νίκος Λούστας, πρόεδρος και διευ-
θύνων σύµβουλος της Μέγας Γύρος. Ο κύρι-
ος Λούστας υπολογίζει ότι αυτή τη στιγµή α-
πό το συνολικό τζίρο της εταιρείας, τα φυτικά 
προϊόντα αντιστοιχούν σε ποσοστό 2%-3% (47 
εκατ. ο σηµερινός τζίρος) και µπορεί να ανέλ-
θει στο 15% εντός πενταετίας (µε προοπτική 
συνολικού τζίρου στα 100 εκατ.). 

O Yφαντής και 
η Creta Farms
Να σηµειωθεί επίσης ότι γνωστές εταιρείες 
όπως ο Υφαντής, έκαναν επίσης βήµατα 
στην αγορά εναλλακτικών του κρέατος 
προϊόντων µε τη σειρά προϊόντων esti. 
Η βιοµηχανία αλλαντικών λάνσαρε ήδη 
από το 2019 προϊόντα εναλλακτικά του 
κρέατος όπως µπιφτέκια, κεφτεδάκια και 
αρκετά ακόµη ανάλογα προϊόντα. Από τη 
γκάµα του δεν λείπουν και φυτικά τυριά 
µε βασικά συστατικά το νερό, το λάδι 
καρύδας και το ελαιόλαδο. 
Εκτός ανταγωνισµού δεν έµεινε και µία 
ακόµα εταιρεία του κλάδου των αλλαντικών. 
Ο λόγος για την Creta Farms, η οποία από 
τις αρχές του 2021 είχε προγραµµατίσει 
την έναρξη παραγωγής vegan προϊόντων, 
µεταφέροντας το σηµαντικότερο µέρος της 
παραγωγής αλλαντικών της συνδεδεµένης 
εταιρείας Λακωνική Τροφίµων από τη 
Σπάρτη που βρισκόταν στο Ρέθυµνο, 
προκειµένου να απελευθερώσει χώρο 
και εγκαταστάσεις για την παραγωγή των 
νέων vegan κωδικών.

Σαράντης
Με την επένδυση 
7 εκατ. ευρώ που 
θα υλοποιηθεί το 

προσεχές διάστηµα, 
για τη µονάδα της 
Ξάνθης η παραγω-
γική δυναµική του 
οµίλου Ελληνικά 

Γαλακτοκοµεία στα 
φυτικά προϊόντα θα 

ενισχυθεί 300%

Τα δεδοµένα
της αγοράς
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή 
σύµφωνα µε πληροφορίες 
που έχουµε στην διάθεσή µας 
υπολογίζεται ότι στην κατηγορία 
των έτοιµων γευµάτων, 
κατηγορίας κατεψυγµένων 
plant based προϊόντων όπως 
παρασκευάσµατα λαχανικών, 
spring rolls αλλά και εναλλακτικά 
του κρέατος προϊόντα όπως 
γύρος, κεφτεδάκια, λουκάνικα, 
µπιφτέκια κινούνται σε αξία 
περίπου στα 2,5 εκατ. ευρώ, 
µέγεθος που εκτοξευθεί 
µελλοντικά προς τα επάνω. 
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία των 
φυτικών ροφηµάτων στη διάρκεια 
του 2020 οι πωλήσεις σε κιλά 
έφτασαν 11,9 εκατοµµύρια, έναντι 
9,18 εκατοµµυρίων που ήταν το 
2019, µία αύξηση της τάξεως του 
29,9%, παρουσιάζοντας διαρκώς 
ανοδικές τάσεις. Ταυτόχρονα 
η αξία της συγκεκριµένης 
κατηγορίας των φυτικών 
ροφηµάτων ήταν έντονα ανοδική 
µε ποσοστό 22,1% το 2020 
έναντι του 2019, όπως προκύπτει 
από στοιχεία της εταιρείας 
µετρήσεων NielsenIQ. 
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Στην Αγγλία 
το πρώτο 
net zero

McDonald’s
Η γνωστή αλυσίδα fast 

food McDonald’s άνοιξε 
στην Αγγλία το πρώτο net 
zero εστιατόριο που 
βασίζεται αποκλειστικά στη 
χρήση φυσικών ή 
ανακυκλωµένων υλικών και 
η παροχή ενέργειας για την 
λειτουργία του παράγεται 
από συνδυασµό 
ανεµογεννητριών και 
ηλιακών πάνελ. Το 
εστιατόριο βρίσκεται σε µια 
µικρή πόλη, στο Market 
Drayton, του Shropshire, 
περίπου στα µισά του 
δρόµου από το Μπέρµιγχαµ 
στο Λίβερπουλ. 

Στην ιδιοκτησία 
της Νίκας 
το ακίνητο στον
Άγιο Στέφανο

Στην ιδιοκτησία της Νίκας 
περνά το ακίνητο στον Άγιο 
Στέφανο έναντι 15,23 εκατ. 
ευρώ καθώς εξαγόρασε την 
ΑΕΠ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ 
που είναι ιδιοκτήτης και 
εκµισθωτής του ακινήτου επί 
του οποίου ευρίσκονται οι 
παραγωγικές εγκαταστάσεις 
και τα γραφεία της εταιρείας 
Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Τρόφιµα και είδη 
πρώτης ανάγκης 
σε ευάλωτους 
πολίτες από την JTI

Φέτος τα Χριστούγεννα, η 
JTI σε ένδειξη αλληλεγγύης 
προσέφερε 4 τόνους 
συσκευασµένων τροφίµων 
και ειδών πρώτης ανάγκης 
σε 9 επιµέρους φορείς ανά 
την Ελλάδα και την Κύπρο 
και σε 7 διαφορετικές 
πόλεις. Οι φορείς αυτοί 
στηρίζουν συνολικά 4.000 
συνανθρώπους µας που 
ζουν σε ένδεια.

ΝΕΑ

Ριζικές αλλαγές στο µηχανολογικό εξοπλισµό, 
προκειµένου να αυξηθεί η δυναµικότητα του 
ζυθοποιείου και να βελτιωθεί ακόµη περισσό-
τερο η ποιότητα των προϊόντων της, δροµολο-
γεί η Μικροζυθοποιία Σερρών.

Γνωστότερη µε το brand «Voreia», κάτω α-
πό την «οµπρέλα» του οποίου παράγει 11 ε-
τικέτες µπύρας, η Μικροζυθοποιία Σερρών έ-
χει σχεδιάσει να υλοποιήσει, µέσα στο 2022, 
µια νέα επένδυση της τάξης των 500.000 ευ-
ρώ, µε παρεµβάσεις στο ζυθοβραστήριο και 
τη γραµµή εµφιάλωσης.

«Αισιοδοξούµε να φτάσουµε το 2021 γύρω 
στα 4.500 εκατόλιτρα. Ο κόσµος διψούσε µετά 
τα lockdown και η ζήτηση για µπύρα αυξήθη-
κε, καθώς πήγε καλά το καλοκαίρι και ο του-
ρισµός, ενώ έχει ανοίξει και η Ευρώπη», το-
νίζει ο ιδιοκτήτης της Μικροζυθοποιίας Σερ-
ρών, Γιάννης Μαρµαρέλης, προσθέτοντας 
πως «στις ΗΠΑ υπάρχει ένα πρόβληµα λόγω 
των υπέρογκων αυξήσεων στα µεταφορικά».

Κοντά στις γιορτές η «Voreia» πρόκειται να 
κυκλοφορήσει µια καινοτόµα µπύρα, χωρίς 
για την ώρα να δίδονται άλλες λεπτοµέρει-
ες, ενώ την περίοδο αυτή παλαιώνει και µια 
stout µπύρα σε βαρέλια, τα οποία κατόπιν θα 
τα πάρει όµιλος αλκοολούχων από το εξωτε-
ρικό, που εισέρχεται και στην Ελλάδα, για να 
παλαιώσει ουίσκι. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Στην αγορά του εµφιαλωµένου νε-
ρού σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
NielsenIQ για το 11µηνο του 2021, 
οι πωλήσεις του εµφιαλωµένου νε-
ρού Βίκος, σηµειώνουν σηµαντική 
αύξηση, τόσο σε όγκο, όσο και σε 
αξία. Όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία, ο ρυθµός ανάπτυξης σε όγκο 
της κατηγορίας εµφιαλωµένου νε-
ρού στην αγορά των σούπερ µάρ-
κετ, το πρώτο ενδεκάµηνο του έ-
τους, έφτασε στο +5,8%, ωστόσο ο 
ρυθµός ανάπτυξης ανήλθε στο ε-
ντυπωσιακό +17,7%. Από πλευράς 
όγκου πωλήσεων, το µερίδιο αγο-
ράς που κατέκτησε το brand Βίκος 
στο ενδεκάµηνο 2021 ανήλθε στο 
17,4%, που αποτελεί κορυφαία ε-
πίδοση στο «επώνυµο» εµφιαλω-
µένο νερό (το νερό Ζαγόρι έχει µε-
ρίδιο επίσης 17,4%, ενώ τo εµφια-
λωµένο νερό ιδιωτικής ετικέτας έ-
χει µερίδιο 29,6%).

Καινοτόμα μπύρα
προσεχώς από τη 
Μικροζυθοποιία 
Σερρών 

Ανάπτυξη 
και πωλήσεις 
πάνω 
από 17% 
για τη Βίκος

Προ των πυλών από την εταιρεία ρυζιού και οσπρί-
ων Ωµέγα, το λανσάρισµα της νέας σειράς «Ελ-
ληνική Σοδειά». Η νέα premium σειρά οσπρίων 
τοπικών παραγωγών περιλαµβάνει πέντε κωδι-
κούς όπως Φακές ψιλές Φαρσάλων, Γίγαντες ∆υ-
τικής Μακεδονίας, Ρεβίθια Λάρισας, Φασόλια µέ-
τρια Καβάλας και Φάβα Λάρισας. Επί του παρόντος 
έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια και µέσα στο 
2022 αναµένεται να ξεκινήσει η τοποθέτησή της 
νέας σειράς στο κανάλι των εγχώριων αλυσίδων 
σούπερ µάρκετ, ενώ στρατηγικής σηµασίας αγο-
ρά, αυτή των ΗΠΑ. Την ίδια στιγµή, η Ωµέγα συ-
νεχίζει την επέκταση της παρουσίας των προϊό-
ντων ολιστικής διατροφής «Φύση» και συγκεκρι-

µένα των δηµητριακών πρωινού και της καστα-
νής ζάχαρης. Επίσης µέσα στο νέο έτος η µεσση-
νιακή εταιρεία σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα και-
νούργιο επενδυτικό πλάνο προκειµένου να υπο-
στηριχθούν καλύτερα οι νέες κατηγορίες των δη-
µητριακών και της καστανής ζάχαρης µε στόχο το 
διπλασιασµό της παραγωγικής δυναµικότητας.

Πέντε νέοι
κωδικοί οσπρίων
Ελληνική Σοδειά

Επενδύσεων συνέχεια για Κλιάφα
από την Ελληνικά Γαλακτοκοµεία
Συνεχίζεται ο µετασχηµατισµός της Κλιάφα σε µια 
σύγχρονη επιχείρηση µέσω των επενδύσεων που 
υλοποιεί η Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, στην οποία και 
ανήκει η ιστορική εταιρεία αναψυκτικών εδώ και 
περίπου δύο χρόνια.
Πρόσφατα εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού µιας επένδυσης, η οποία αφορά στην 
επέκταση της υφιστάµενης µονάδας παραγωγής 
αναψυκτικών στις εγκαταστάσεις που διαθέτει στα 
Τρίκαλα. Το συνολικό επιλέξιµο κόστος όσο και 
το συνολικό ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης 
ανέρχεται στα 14,425 εκατ. ευρώ. Στο συγκεκριµένο 
επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση µε τη µορφή 
της φορολογικής απαλλαγής. Υπενθυµίζεται ότι η 
Κλιάφα αποκτήθηκε από την Ελληνικά Γαλακτοκοµεία 
των αδελφών Σαράντη, τον Φεβρουάριο του 2020 
έναντι του τιµήµατος των 1,5 εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί 
ότι το 2020 η Κλιάφα είδε τις πωλήσεις της να 
αγγίζουν τα 1,931 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγµή που 
τα µεικτά κέρδη ανήλθαν στα 357 χιλ. ευρώ και τα 
EBITDA 577 χιλ. ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 �ΣΕ ΕΥΡΩ�

1,9
ΕΚΑΤ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

357 
ΧΙΛ.

ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

577 
ΧΙΛ.

ΕΒITDA
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Τις επόµενες κινήσεις της ετοιµάζει αυτή 
την περίοδο η Ηλιάνα Μαλίχιν, οινολό-
γος και ιδιοκτήτρια του οµώνυµου οινο-
ποιείου µε έδρα τις Μέλαµπες Ρεθύµνου. 
Προσεχώς θα κυκλοφορήσει δύο µονο-
ποικιλιακά κρασιά, µε τη λευκή ποικιλία, 
Θραψαθήρι και την ερυθρή, Λιάτικο. Ή-
δη έχει εµφιαλώσει τα δύο κρασιά, τα ο-
ποία θα παραµείνουν για έξι µήνες στη 
φιάλη. «∆ουλεύω κυρίως µε παλαίωση σε 
δεξαµενή, ωστόσο πειραµατίζοµαι και µε 
χρησιµοποιηµένα βαρέλια. Το Θραψαθή-
ρι θα έχει 10% βαρέλι και το Λιάτικο 50% 
βαρέλι. Και τα δύο περασµένα από παλιά 
βαρέλια τεσσάρων χρήσεων». Με την οι-
νοποίηση του Λιάτικου η Μαλίχιν κάνει 
το πρώτο της βήµα στις ερυθρές ποικιλί-
ες. Όραµά της είναι να αναδείξει τις ποι-
κιλίες του κρητικού αµπελώνα, φέρνο-
ντας στην επιφάνεια και νέες.

Με σπουδές γεωπόνου στο Ηράκλειο 
και µεταπτυχιακό οινολογίας στην Αθή-
να, η Ηλιάνα Μαλίχιν εργάστηκε στα οι-
νοποιεία Αλεξάκη και ∆ουλουφάκη στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Η οινική της περιπλά-
νησή την οδήγησε στη Σαντορίνη στο οι-
νοποιείο Acroterra. Στη συνέχεια συνερ-
γάστηκε µε τον Σπύρο Χρυσό, ιδιοκτήτη 
του οινοποιείου Akra Chryssos, µε τον ο-
ποίο συνεταιρίστηκε, δηµιουργώντας από 
κοινού ένα κρασί -το Ρίζες 2 - που σηµατο-

δοτεί την ένωση των δύο νησιών, της Κρή-
της και της Σαντορίνης, καθώς περιέχει Βι-
διανό από τον Φουρφουρά Ρεθύµνου και 
Ασύρτικο από τον Πύργο της Σαντορίνης. 

Από τους Μέλαµπες στο Λιβυκό πέλαγος
Αναζητώντας τα δικά της βήµατα, περι-

πλανήθηκε στα χωριά του Ρεθύµνου – η 
µητέρα της κατάγεται από τη Λαµπινή Ρε-
θύµνου – και ανακάλυψε στο χωριό Φουρ-
φουράς, προφυλλοξηρικά αµπέλια ποικι-
λίας Βιδιανό. Ακολούθως βρέθηκε στους 
Μέλαµπες Ρεθύµνης, µετά από σύσταση 
ντόπιων ότι εκεί υπάρχει Βιδιανό. «∆εν 
είχα ξαναέρθει ποτέ στους Μέλαµπες. Ή-
ταν Σαββατοκύριακο και άρχισα να περι-
πλανιέµαι στα στενά του. Φτάνοντας σε έ-
να µίνι µάρκετ ρώτησα µια γυναίκα, εκεί-
νη κάλεσε κάποιον άλλον και εκείνος µε 
τη σειρά του µε έστειλε σε κάποιον τρίτο. 
Αυτός ο «κάποιος» µε ανέβασε στο βου-
νό που βρίσκονταν τα αµπέλια. Μόλις εί-
δα το τοπίο, µε παλιά αµπέλια να ξεχύνο-
νται προς το Λιβυκό πέλαγος, σκέφτηκα 
ότι αυτοί οι αµπελώνες προορίζονταν για 
κάτι ξεχωριστό. Σε αυτή την περιοχή δη-
µιουργήθηκε το οινοποιείο µου». 

Η Ηλιάνα επέµεινε στα παλιά αµπέλια, 
γιατί τα θεωρεί µία πολυδιάστατη πρό-
κληση. Όπως λέει «από τη µία διασώζω 
την οινική κληρονοµιά της περιοχής µου, 
καθώς υπάρχουν ελάχιστοι παλιοί αµπε-
λώνες µετά τη φυλλοξήρα. Από την άλ-

λη βλέπω τις δυνατότητες που έχουν αυ-
τά τα αµπέλια να δώσουν ποιοτικά κρα-
σιά. Το παλιό αµπέλι µε ιντριγκάρει για-
τί είναι σε φάση που δεν παράγει πολύ, 
στην πορεία όµως µε το γύρισµα στην ε-
ξειδικευµένη βιολογική καλλιέργεια, έ-
χω αύξηση σε ποσότητα». 

«Το µεράκι µου είναι να δουλεύω απο-
κλειστικά µε γηγενείς ποικιλίες. Προσπα-
θώ να εντοπίζω όποια ποικιλία υπάρχει 
και να κάνω ξεχωριστές οινοποιήσεις. Για 
παράδειγµα στον Μέρωνα δήµου Αµαρί-
ου βρήκα παλιά αµπέλια Λιάτικου. Από 
τον Φουρφουρά παίρνω Βιδιανό. Όλοι οι 
αµπελώνες είναι βιολογικοί. Κάποια είναι 
πιστοποιηµένα βιολογικά, κάποια άλλα 
είναι βιολογικά ως προς τον τρόπο καλ-
λιέργειας αλλά χωρίς πιστοποίηση, καθό-
τι ο κλήρος είναι κατακερµατισµένος και 
δεν συµφέρει τον παραγωγό να πληρώ-
νει για κάθε κτήµα ξεχωριστά, προκειµέ-
νου να αποκτήσει πιστοποίηση. Έχω και 
ιδιόκτητα αµπέλια, στα οποία εφαρµόζω 
βιοδυναµικές πρακτικές». 

Το οινοποιείο Ηλιάνα Μαλίχιν παρά-
γει αυτή τη στιγµή τρεις ετικέτες, µετα-
ξύ των οποίων οι «Ρίζες 2» από βιδια-
νό και ασύρτικο. Οι άλλες δύο ετικέτες 
προέρχονται από βιδιανό από τις Μέλα-
µπες, το ένα από προφυλλοξηρικά αµπέ-
λια - Βιδιανό Old Vine - και το δεύτερο α-
πό νέα αµπέλια ηλικίας 5-15 ετών, Βιδι-
ανό Young Vine. 

Κρασί από σπάνια 
προφυλλοξηρικά
αμπέλια της Κρήτης
Πολυδιάστατη πρόκληση τα παλιά αμπέλια για 
την ιδιοκτήτρια του οινοποιείου Ηλιάνα Μαλίχιν

Ένα αµπελοτεµάχιο
ένα προϊόν

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας
 του παλαιού οινοποιείου του κτήµα-
τος Άλφα βρίσκεται ο σχεδιασµός 
ένα αµπελοτεµάχιο - ένα προϊόν

BΙΔΙΑΝΟ

3.500
ΦΙΑΛΕΣ

2.000
ΦΙΑΛΕΣ

Young Vines

BΙΔΙΑΝΟ

Old Vines

2.000
ΦΙΑΛΕΣ

ΜΕ

Ρίζες 2

35
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ

Συνεργασία



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Απαιτούν λιγότερες εισροές σε σχέση µε τις 
εδραιωµένες αροτραίες, αντέχουν σε ξηρο-
θερµικές συνθήκες, είναι ιδανικές για αµει-
ψισπορά, κατάλληλες για τα µεσογειακά ε-
δάφη και προσεχώς θα αποκτήσουν και ει-
δικό πριµ στην Ελλάδα. 

Κινόα, Τσία, Τεφ, Νιγκέλα, Καµελίνα, Σι-
ταροκρίθαρο και Γλυκοπατάτα είναι οι επτά 
καλλιέργειες των οποίων οι καλλιεργητικές 
τους απαιτήσεις αναλύονται στις επόµενες σε-
λίδες καθώς προβλέπεται να αποκτήσουν ει-
δική ενίσχυση στα πλαίσια των άµεσων πλη-
ρωµών (νέο πρασίνισµα) στο ελληνικό στρα-
τηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Πρόκειται για στοι-
χεία που τεκµηριώνονται στη µελέτη µε τίτ-

λο «Εισαγωγή στις εναλλακτικές καλλιέργει-
ες της Μεσογείου για την ικανοποίηση των 
στόχων της Πράσινης Συµφωνίας» που εκ-
πόνησαν ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα (Κα-
καµπούκη, Ταταρίδας, Μαβροειδής, Κούστα, 
Ρούσσης, Κατσένιος). Όπως αναφέρεται στη 
µελέτη, η εισαγωγή εναλλακτικών καλλιερ-
γειών στο παραγωγικό µείγµα είναι πλέον α-
δήριτη ανάγκη καθώς αυτές µπορούν να ε-
ξισσοροπήσουν τις αρνητικές συνέπειες της 
αύξησης της θερµοκρασίας και της µείωσης 
του νερού, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ικανο-
ποιητικό αγροτικό εισόδηµα. Οι επτά αυτές 
καλλιέργειες συµπεριλαµβάνονται στην ειδι-
κή πράσινη δράση (άµεσες ενισχύσεις) «Ενί-
σχυση παραγωγών για την εισαγωγή νέων 

ή/και καινοτόµων καλλιεργειών» καθώς θε-
ωρούνται ανθεκτικές στις ξηροθερµικές συν-
θήκες και στις αναµενόµενες µεταβολές λό-
γω της κλιµατικής αλλαγής.

Μάλιστα οι ερευνητές τονίζουν ότι όλες 
οι εναλλακτικές καλλιέργειες που παρουσι-
άζονται, προσαρµόζονται καλύτερα σε σχέ-
ση µε τις συµβατικές καλλιέργειες στα µεσο-
γειακά εδάφη και είναι ιδανικές για αµειψι-
σπορά, µε το τελικό προϊόν να έχει πολλα-
πλές χρήσεις.

Φυσικά, εδώ πρέπει να σηµειωθεί, ότι σκέ-
το πρωτογενές προϊόν χωρίς µεταποίηση δύ-
σκολα αποκτά υπεραξία και ως εκ τούτου µέ-
νει να φανεί αν είναι ώριµες οι συνθήκες (πέ-
ρα από τις αγρονοµικές) στη χώρα µας για να 
επιβιώσουν τέτοιες καλλιέργειες.

Οι επτά νέες καλλιέργειες 
με ειδικό πριμ στη νέα ΚΑΠ   
Τις καλλιεργητικές τους απαιτήσεις αναλύουν το Γεωπονικό Αθηνών και ο ΕΛΓΟ 

Προσαρµογή
Στη µελέτη αναλύονται 
οι καλλιέργειες Κινόα, 

Τσία, Τεφ, Νιγκέλα, 
Καµελίνα, Σιταροκρίθαρο 
και Γλυκοπατάτα ως προς 
την προσαρµογή τους στις 

Μεσογειακές συνθήκες
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ΣΠΟΡΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ
ΣΕ Ω3 ΛΙΠΑΡΑ

Η Τσία αποτελεί ένα ενδηµικό φυτό της Αµερικανικής 
χερσονήσου µε καλλιεργητική ιστορία χιλιετιών. Παρά την 
αρχαία ιστορία τους ως βασικό στοιχείο διατροφής, οι 
σπόροι της αναγνωρίστηκαν ως σύγχρονη υπερτροφή 
µόλις τα τελευταία χρόνια. Οι σπόροι της διαθέτουν υψηλή 
συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, όντας πλούσιοι σε 
ω3 λιπαρά και ειδικά σε α-λινολενικό οξύ (ALA), µε 
πρόσφατες έρευνες να επιδεικνύουν τα 
καρδιοπροστατευτικά και αντιφλεγµονώδη οφέλη που 
µπορεί να προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισµό καθώς 
επίσης και την πιθανή θετική της επίδραση στο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα. Όντας πλούσιοι και σε απαραίτητα 
λιπαρά οξέα, οι σπόροι τσία µειώνουν επίσης την υψηλή 
πίεση του αίµατος βοηθούν στην σταθεροποίηση του 
επιπέδου σακχάρου στο αίµα. 
Το φυτό αποτελεί ψευδοσιτηρό του οποίου η καλλιέργεια 
απαιτεί ελαφρά έως µέτρια αργιλώδη και καλά 
στραγγιζόµενα, µέτρια εύφορα εδάφη. Η µελέτη 
επισηµαίνει πως η καλλιέργεια µπορεί να ανταπεξέλθει µε 
θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα και σε όξινα εδάφη µε 
µέτρια ανοµβρία. Η βλαστική της περίοδος διαρκεί 130 
µέρες και απαιτεί περίπου 3 εβδοµάδες έκθεσης στο 
ηλιακό φως για να ανθίσει, καθώς επίσης και 600 έως 
700 βαθµοηµέρες ανάπτυξης από το φύτρωµα έως την 
συγκοµιδή. Οι απαιτήσεις της σε λίπασµα δεν είναι 
ιδιαίτερα υψηλές και καθορίζονται στα 100 κιλά αζώτου 
ανά εκτάριο ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν 
παρατηρηθεί περιπτώσεις παραγωγών που δεν λιπαίνουν. 
Παρουσιάζει αντοχή σε ξερικά και ηµιξερικά περιβάλλοντα, 
όµως σε αντίθεση µε το άλλο αµερικανικό ενδηµικό φυτό, 
την κινόα, δεν διαθέτει αντοχή ενάντια σε ελαφρώς όξινα 
εδάφη, καθώς καλλιεργείται σε εδάφη µε ph µεταξύ 6,5 
και 8,5,παρουσιάζοντας ωστόσο παρόµοια υψοµετρική 
αντοχή, µε µικρότερη όµως πρωτεϊνική περιεκτικότητα 
καθώς το υψόµετρο αυξάνεται. Η επίτευξη υψηλής 
παραγωγής συσχετίζεται θετικά µε την απουσία ζιζανίων 
στο χωράφι και οι καλλιεργητές θα πρέπει να επιδεικνύουν 
ιδιαίτερο ζήλο στην καταπολέµησή τους. Επί του παρόντος, 
δεν υπάρχουν σηµαντικά παράσιτα ή ασθένειες που να 
επηρεάζουν την παραγωγή Τσία, ενώ τα αιθέρια έλαια στα 
φύλλα της έχουν εντοµοαπωθητικές ιδιότητες, 
καθιστώντας το, κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.

Εν συντοµία

  Σπόροι πλούσιοι σε ω3 λιπαρά και ειδικά σε 
α-λινολενικό οξύ.
 Η βλαστική της περίοδος διαρκεί περίπου 130 µέρες.
 Καλλιεργείται σε εδάφη µε pΗ µεταξύ 6,5 και 8,5.

Επιλογές ιδανικές  
για αμειψισπορά και 
εξοικονόμηση εισροών
Καλές προοπτικές να στεριώσουν ως εναλλακτικές καλλιέργειες 
εμφανίζουν Κινόα, Τσία, Τεφ, Νιγκέλα, Καµελίνα, Σιταροκρίθαρο και 
Γλυκοπατάτα που μπορούν να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Υψηλές αποδόσεις µε χαµηλές απαιτήσεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Μεσογείου µπορούν να επιτύχουν οι εναλλακτικές 
καλλιέργειες που παρουσιάζονται στην µελέτη ερευνητών του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. 
Κάποιες από αυτές αποτελούν εξαιρετικές εναλλακτικές επι-
λογές σε σχέση µε συµβατικές καλλιέργειες τόσο από άποψη 
κόστους παραγωγής όσο και από άποψη πολλαπλής χρησιµό-
τητας του τελικού προϊόντος για παραγωγή τροφίµων και βι-
οµηχανικών αγαθών. Τα συµπεράσµατα της µελέτης αναφέ-
ρουν πως η υψηλή αλατότητα και η έλλειψη νερού στα εδά-
φη των περιοχών γύρω από την Μεσόγειο, αποτελούν τους 
κύριους περιοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη υψηλής 
παραγωγής ενώ η ευνοϊκή θερµοκρασία και το γεωγραφικό 
πλάτος της λεκάνης της Μεσογείου αποτελούν τα στοιχεία ε-
κείνα που εξισορροπούν τις απώλειες στην παραγωγή και κα-
θιστούν την εγκατάσταση των επτά καλλιεργειών συµφέρου-

σα για τον αγρότη. Οι συγγραφείς της µελέτης συγκέντρωσαν 
τα ερευνητικά δεδοµένα και βαθµολόγησαν τις επτά καλλιέρ-
γειες σε σύγκριση µε το καλαµπόκι και το σιτάρι, όσον αφορά 
την ικανότητα προσαρµογής τους στις επιταγές των µεσογεια-
κών εδαφών και των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε αυτή τη 
βαθµολογία, το υψηλότερο σκορ σηµείωσε η καλλιέργεια Κα-
µελίνας µε καθαρό 10/10, ακολουθούµενη από την καλλιέρ-
γεια Τεφ, Κινόας και Τσίας, οι οποίες σκόραραν 8/10, ενώ τη 
χαµηλότερη βαθµολογία έλαβε η καλλιέργεια Γλυκοπατάτας, 
Νιγκέλλας και Σιταροκρίθαρου µε 7/10, κυρίως λόγω της µει-
ωµένης τους συγκριτικής ικανότητας να προσαρµοστούν σε έ-
να εξίσου ευρύ φάσµα εδαφών. Όλες οι εναλλακτικές καλλι-
έργειες σηµείωσαν υψηλότερη βαθµολογία από το Σιτάρι και 
το Καλαµπόκι, που βαθµολογήθηκαν µε 6 και 5 αντίστοιχα. Ι-
διαίτερη περίπτωση η Κινόα, η οποία αναδείχθηκε σε πρωτα-
θλητή προσαρµοστικότητας, όµως έχει υψηλές απαιτήσεις σε 
ηλιακό φως, ευαισθησία σε ασθένειες όπως ο περονόσπορος 
και ανάγκη για προσεκτική µετασυλλεκτική διαχείριση.

ΤΣIA

ΣΚΟΡ

8 ΒΑΘΜΟΙ
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ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΝΘΟ, ΣΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Η υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα αποτελούν το 
χαρακτηριστικό γνώρισµα των πολύ µικρών σπόρων 
Καµελίνας, µία καλλιέργεια που τραβάει ξανά τα 
τελευταία χρόνια την προσοχή του κόσµου. Η 
ελαιοπεριεκτικότητα των σπόρων της ξεπερνάει σε 
µεγάλο βαθµό καθιερωµένες ελαιοπαραγωγικές 
καλλιέργειες όπως η σόγια και ο ηλίανθος, ενώ το έλαιό 
της αποτελεί πλούσια πηγή ακόρεστων και 
πολυακόρεστων λιπαρών. Χάρη στην υψηλή διατροφική 
της αξία και το ενεργειακό της απόθεµα, µπορεί να 
αξιοποιηθεί σε κτηνοτροφικά σιτηρέσια, στην παραγωγή 
βιοκαυσίµου καθώς και λοιπών βιοµηχανικών προϊόντων 
(ρητίνες, τσίχλες, βαφές). 
Αποτελεί µονοετές φυτό, που συγκοµίζεται µετά σε 70-
250 ηµέρες, για εαρινές και χειµερινές σπορές 
αντίστοιχα και χρειάζεται περίπου 2.500 βαθµοηµέρες 
ανάπτυξης από την σπορά έως την συγκοµιδή. 
Παρουσιάζει αντοχή σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 
-15 βαθµών Κελσίου, όπως και υψηλή αντοχή στο 
υδατικό στρες, ενώ προσαρµόζεται καλύτερα από λοιπές 
ελαιοπαραγωγικές καλλιέργειες σε ξερικά και ηµιξερικά 
εδάφη. Εδαφολογικά, η καµελίνα δεν απαιτεί κάποιο 
συγκεκριµένο είδος εδάφους και καλλιεργείται εξίσου 
αποδοτικά τόσο σε αλκαλικά όσο και όξινα χωράφια. 
Πάραυτα, η καλλιέργειά της σε εδάφη που παρουσιάζουν 
υψηλή αλατότητα, µε υπολείµµατα ζιζανιοκτόνων και 
κακή υδατική αποστράγγιση θα πρέπει να αποφεύγεται.
Το φυτό δεν χρειάζεται µεγάλη ποσότητα 
καλλιεργητικών εισροών και δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
εδαφική κατεργασία πριν την σπορά, µε εµπειρικά 
δεδοµένα να καταδεικνύουν πως ανταποκρίνεται εξίσου 
θετικά στην προσφορά αζωτούχας όσο και οργανικής 
λίπανσης, ενώ οι υδατικές της απαιτήσεις υπολογίζονται 
στα 350-500 χιλιοστά ετησίως. Παράλληλα, η 
καλλιέργεια δεν έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς και 
δεν προσβάλλεται συχνά από ασθένειες. Το γνώρισµα 
αυτό, µειώνει περαιτέρω τα καλλιεργητικά κόστη και σε 
συνεργασία µε την µικρή απαιτούµενη ποσότητα 
λίπανσης, καθιστά την καµελίνα µία από τις πιο χαµηλές 
κοστολογικά και περιβαλλοντικά βιώσιµες καλλιέργειες, 
σε µία εποχή όπου η ζήτηση για υψηλής ποιότητας 
βιοκαύσιµα παρουσιάζεται υψηλότερη από ποτέ.

Εν συντοµία

 Χρειάζεται περίπου 2.500 βαθµοηµέρες ανάπτυξης .
 Υψηλή αντοχή σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.
  Οι υδατικές της απαιτήσεις υπολογίζονται στα 350-
500 χιλιοστά ετησίως.

Πρόκειται για διασταύρωση σκληρού σίτου και 
αγριοκρίθαρου, µε στόχο το πάντρεµα φυσικών 
χαρακτηριστικών των δύο καλλιεργειών σε ένα νέο 
είδος µε στόχο αποδόσεις ανάλογες ή υψηλότερες 
του σιταριού, αυξηµένες δυνατότητες παραγωγής 
κάτω από δυσµενείς συνθήκες (εδάφη µέτριας 
γονιµότητας, χαµηλές θερµοκρασίες) και βελτιωµένη 
βιολογική αξία του προϊόντος. 
Μέχρι στιγµής το δηµητριακό χρησιµοποιείται 
εκτενώς στην βιοµηχανία δηµητριακών πρωινού  
χάρι στην υψηλή του περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 
τον χαµηλότερο γλυκαιµικό του δείκτη εν συγκρίσει 
µε το σιτάρι, ενώ εσχάτως, µελέτες αναφέρουν πως 
ο σπόρος σιταροκρίθαρου θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί και στην βιοµηχανία παραγωγής 
µπύρας. 
Στις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες, το φύτρωµα 
του σιταροκρίθαρου πραγµατοποιείται περίπου 140 
µέρες µετά την σπορά, ενώ η καλλιέργεια απαιτεί 
από 1020 έως 1080 βαθµοηµέρες ανάπτυξης από 
το φύτρωµα έως την συγκοµιδή. 
Στη µελέτη αναφέρεται επίσης πως το φυτό 
παρουσιάζει µειωµένη πιθανότητα προσβολής από 
µύκητες (π.χ. από σκωριάσεις και σεπτορίωση) σε 
σχέση µε παραδοσιακές καλλιέργειες όπως το σιτάρι. 
Πέραν αυτών, στα θετικά της καλλιέργειας 
συγκαταλέγεται η υψηλή αντοχή στο υδατικό στρες 
και την υψηλή αλατότητα, σε αντίθεση µε άλλα 
δηµητριακά όπως το Τεφ. Σηµειώνεται πως θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από µεριάς 
καλλιεργητών στην ποσότητα αζωτούχας λίπανσης 
που «ρίχνουν» στο χωράφι, καθώς πλεόνασµα 
αζώτου οδηγεί σε αύξηση της καρποπεριεκτικότητας 
σε γλουτένη. Το σιταροκρίθερο αποτελεί για τους 
ερευνητές µαζί µε την κινόα, την πιο προσαρµόσιµη 
εναλλακτική καλλιέργεια από τις επτά που 
παρουσιάζονται, µε εµπειρικά δεδοµένα και µελέτες 
να επιβεβαιώνουν την ικανότητα της να 
προσαρµοστεί πλήρως στις κλιµατολογικές 
συνθήκες της Μεσογείου επιτυγχάνοντας 
παράλληλα υψηλές αποδόσεις.

Εν συντοµία

  Το φύτρωµα πραγµατοποιείται περίπου 140 µέρες 
µετά την σπορά.
 Μειωµένη πιθανότητα προσβολής από µύκητες.
  Πλεόνασµα αζώτου οδηγεί σε αύξηση της 
καρποπεριεκτικότητας σε γλουτένη.

Αποτελεί ενδηµικό ψευδοσιτηρό της Νότιας 
Αµερικής, όπου υπάρχουν ενδείξεις πως 
καλλιεργείται από το 5000 π.Χ.. Είναι µονοετές, µε 
ύψος έως το 1,8 µ., ανθεκτικό στην ξηρασία και την 
αλατότητα και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη 
καλλιεργητική φροντίδα. Το φυτό έχει τραβήξει το 
ενδιαφέρον του κοινού τις τελευταίες δεκαετίες 
χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη 
(µεγαλύτερη από 16%), δίχως να περιέχει γλουτένη, 
ενώ διαθέτει υψηλό αριθµό αντιοξειδωτικών. 
Προτείνεται ως υποκατάστατο των όσπριων στα 
κτηνοτροφικά σιτηρέσια, ενώ µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ως βιοκαύσιµο. 
Η Κινόα αποτελεί µία δυνατή και καλή εναλλακτική 
καλλιέργεια για µη ποιοτικά εδάφη, καθώς έχει 
µεγάλη προσαρµοστικότητα στην υψηλή αλατότητα 
(σε αντίθεση µε το Τεφ) και πετυχαίνει αποδόσεις και 
σε ηµιξερικά εδάφη, ενώ επιστηµονικές µελέτες 
έχουν αποδείξει επανειληµµένως την ικανότητα του 
φυτού να προσαρµοστεί στις κλιµατολογικές 
συνθήκες της Μεσογείου Θάλασσας και ιδιαίτερα σε 
Ελλάδα, Ισραήλ και Ιταλία. Παράλληλα, το φυτό δεν 
έχει πρόβληµα µε το υψόµετρο ενώ αντέχει σε ένα 
ευρύ φάσµα θερµοκρασιών. Παρουσιάζει επίσης 
υψηλές απαιτήσεις σε ηλιακό φως για να ωριµάσει 
καθώς απαιτούνται 3.445 βαθµοηµέρες ανάπτυξης 
από το φύτρωµα έως την συγκοµιδή. Στις ελληνικές 
συνθήκες, το φυτό ωριµάζει σε περίπου 160 µέρες 
µετά την σπορά τον Απρίλιο, µε ιδανικό βάθος 
σποράς τα 5 εκατοστά από την επιφάνεια. Ευδοκιµεί 
σε εδάφη µε pH από 4,5 έως 9 παρουσιάζοντας 
αντοχή σε ελαφρώς όξινα και αλκαλικά εδάφη.
Οι σπόροι του φυτού δεν έχουν κάποιες ιδιαιτέρες 
απαιτήσεις σποροκλίνης ενώ οι αποδόσεις της δεν 
επηρεάζονται από την ένταση της εδαφικής 
κατεργασίας, ενώ εµπειρικά δεδοµένα ισχυρίζονται 
ρεκόρ παραγωγής υπό καθεστώς ακαλλιέργειας. Η 
διαφαινόµενη θετική επίδραση των οργανικών 
λιπασµάτων στην παραγωγικότητά της, την καθιστούν 
επίσης µία περαιτέρω µη κοστοβόρα καλλιέργεια. Η 
συγκοµιδή της µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο 
µηχανικά όσο και µε το χέρι, ενώ η παραγωγή 
απαιτεί καλή µετασυλλεκτική µεταχείριση. 

Εν συντοµία

 Ευδοκιµεί σε εδάφη µε pH άπό 4,5 έως 9.
 ∆εν έχει ιδιαιτέρες απαιτήσεις σποροκλίνης.
 Υψηλή περιεκτικότητά σε πρωτεΐνη.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

KAMEΛΙNA ΣΙΤΑΡΟΚΡΙΘΑΡΟ

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΕ Υ∆ΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΓΙΑ ΗΜΙΞΕΡΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ

Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Η υψηλή περιεκτικότητα του σπόρου Τεφ σε άµυλο και 
πρωτεΐνη, οποία υπερβαίνει άλλες καλλιέργειες όπως 
σιτάρι, βρώµη και σόγια, αποτελεί το γνώρισµα που 
ξεχωρίζει το δηµητριακό, που αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα εξαγώγιµα προϊόντα της Νιγηρίας. Λόγω 
της αυξηµένης ζήτησης για το δηµητριακό, έχει αρχίσει η 
καλλιέργειά του και σε Η.Π.Α, Αυστραλία, Ολλανδία και 
Γερµανία.Το διατροφικό προφίλ των σπόρων του το 
καθιστούν ιδανική υπερτροφή, καθώς 100 γραµµάρια 
εµπεριέχουν 357 θερµίδες, ενώ παρουσιάζουν χαµηλό 
γλυκαιµικό δείκτη και δεν περιέχουν γλουτένη. Οι σπόροι 
του φυτού περιέχουν κατά µέσο όρο 11% πρωτεΐνη και 
υψηλά επίπεδα λυσίνης, µε τα βιοχηµικά του 
χαρακτηριστικά του να το καθιστούν δυνατή πηγή 
βιοκαυσίµου και πρώτη ύλη για παραγωγή αχύρου 
υψηλής διατροφικής αξίας για κτηνοτροφικά ζώα. 
Ενδείκνυται για άτοµα που παρουσιάζουν δυσανεξία στη 
γλουτένη, χορτοφάγους, διαβητικούς αλλά και αθλητές.
Το τεφ αποτελεί το πιο κοντό σε ύψος σιτηρό, αγγίζοντας 
µόλις τα 30 εκατοστά σε ύψος. Ανήκει στην οικογένεια 
των γλυκών σιτηρών και οι πολύ σκληροί του µικροί 
σπόροι επεξεργάζονται µαζί µε τον φλοιό σε άλευρο 
ολικής άλεσης. Η καλλιέργεια του δηµητριακού απαιτεί 
καλή προετοιµασία σποροκλίνης και αρκετή εδαφική 
κατεργασία, µε τις απαιτήσεις άρδευσης να αγγίζουν τα 
750-850 χιλιοστά νερού ετησίως για ικανοποιητική 
παραγωγή. Σύµφωνα µε την µελέτη, η θρέψη µε 
οργανικά λιπάσµατα (πάσης φύσης κοπριά, κοµπόστ) 
επιδρά θετικά στον αριθµό των σπόρων ανά σταχύδιο και 
στην πρωτεϊνική τους περιεκτικότητα, ενώ αναφέρεται 
πως το φυτό παρουσιάζει µεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε 
µαµούνια σε σχέση µε λοιπά δηµητριακά.
Θερµοκρασίες µεταξύ 10 και 27 βαθµών αποτελούν 
ιδανικές για την καλλιέργεια, ενώ η καλλιέργεια 
παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή στο υδατικό στρες, 
καθιστώντας την εξαιρετική για ηµιξερικά εδάφη. 
Σηµειώνεται πως το τεφ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 
αντοχή στην εδαφική αλατότητα.

Εν συντοµία

  Οι απαιτήσεις άρδευσης κυµαίνονται µεταξύ 750 και 
850 mm ετησίως.

  Θερµοκρασίες µεταξύ 10 και 27 βαθµών αποτελούν 
ιδανικές για την καλλιέργεια.

  Τα 100 γραµµάρια σπόρων εµπεριέχουν 357 θερµίδες.

Πολλαπλές χρήσεις ως τρόφιµο και βιοµηχανική εισροή 
παρουσιάζουν οι σχεδόν στρογγυλοί και πολύ ογκώδεις 
κόνδυλοι γλυκοπατάτας, µία αρχαία καλλιέργεια, ενδηµική 
της Νότιας και Κεντρικής Αµερικής. Τις τελευταίες 
δεκαετίες η καλλιέργειά της έχει γνωρίσει άνθιση στην 
Ευρώπη, µε τους κόνδυλούς της να χρησιµοποιούνται ως 
πρώτη ύλη στην παραγωγή αλεύρων, άχυρου, σιροπιών, 
αλκοόλ αλλά και καλλυντικών και φαρµακευτικών 
σκευασµάτων. 
Η γλυκοπατάτα αποτελεί µία καλλιέργεια µε υψηλή 
αντοχή στο υδατικό στρες, αλλά και γνωρίσµατα που την 
καθιστούν «επιλεκτική» στα εδάφη στα οποία ευδοκιµεί, 
όπως το µικρό εύρος του απαιτούµενο ph για την οµαλή 
ανάπτυξή της, µεταξύ 5,5 και 6,5, µε διαφοροποιήσεις να 
προκαλούν ανωµαλίες στο σχήµα των κονδύλων και 
αύξηση της συγκέντρωσης ανεπιθύµητων τοξικών ουσιών, 
ενώ (όπως µαρτυράει το κατάλληλο ph) η καλλιέργεια 
δεν προσαρµόζεται καθόλου καλά σε αλκαλικά εδάφη και 
σε εδάφη µε υψηλή αλατότητα. Ιδανικό εύρος 
θερµοκρασίας ανάπτυξης θεωρούνται οι 21-26 βαθµοί 
κελσίου, ενώ η γλυκοπατάτα υπό κατάλληλες συνθήκες 
ωριµάζει µέσα σε 90-150 ηµέρες. 
Το στοιχείο του ελληνικού κλίµατος που εξασφαλίζει 
υψηλές αποδόσεις σε περίπτωση εύρεσης του 
κατάλληλου εδάφους είναι το πλεόνασµα ηλιακού φωτός. 
Η γλυκοπατάτα απαιτεί επαρκή φωτισµό για να 
αναπτυχθεί στο διάστηµα των 90-150 ηµερών, ειδάλλως 
η παραγωγή πρακτικά εκµηδενίζεται. Αυτό το γνώρισµα 
του φυτού αποτελεί πρόκριµα των ελλήνων παραγωγών 
στην καλλιέργειά της σε σχέση µε τους παραγωγούς 
άλλων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν το ηλιακό φως σε όση 
αφθονία όση ο έλληνας καλλιεργητής. Η καλλιέργεια 
γλυκοπατάτας απαιτεί επαρκή άρδευση κατά τις πρώτες 
εβδοµάδες µετά την φύτευση, καθώς επίσης και έλεγχο 
των ζιζανίων που δρουν ανταγωνιστικά στην καλλιέργεια, 
ενώ οι απαιτούµενες εισροές είναι σχετικά χαµηλές µε τις 
ανάγκες της καλλιέργειες να µπορούν να καλυφθούν 
τόσο µε συµβατικά όσο και οργανικά λιπάσµατα.

Εν συντοµία

  Μικρό εύρος απαιτούµενο ph για την οµαλή 
ανάπτυξή της, µεταξύ 5,5 και 6,5.
 Ωριµάζει µέσα σε 90-150 ηµέρες.
  Ιδανικό εύρος θερµοκρασίας ανάπτυξης 21-26 
βαθµοί Κελσίου.

Πρόκειται για ετήσιο δικοτυλήδονο βότανο, ενδηµικό της 
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, που καλλιεργείται 
σε µεγάλες ποσότητες σε χώρες της Μέσης Ανατολής 
και Νοτιοανατολικής Ασίας. Αξιοποιείται στην ανατολική 
κουζίνα ως υψηλής ποιότητας µπαχαρικό, ενώ εξαιτίας 
των αντιοξειδωτικών, αντιµικροβιακών, αντιδιαβητικών 
και λοιπών ιδιοτήτων της χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη 
σε φαρµακευτικά σκευάσµατα και τη µελισσοκοµία. 
Η κατάλληλη θρέψη µε άζωτο και φώσφορο σε σχέση 1 
προς 2 αυξάνει τις αποδόσεις της καλλιέργειας, η οποία 
απαιτεί κατά µέσο όρο 724 χιλιοστά βροχής ετησίως µε 
κατάλληλη θερµοκρασία βλάστησης τους 28,6 βαθµούς 
κελσίου.  Η νιγκέλα αποδεικνύεται πιο δύσκολη στη 
καλλιέργεια από τις υπόλοιπες που παρουσιάζει η 
έρευνα, καθώς η µέση θερµοκρασία επηρεάζει την 
αντοχή του φυτού στην αλατότητα του εδάφους, 
διαφοροποιώντας έτσι και τις υδατικές της απαιτήσεις. 
Παρά την περίπλοκη διαδικασία καθορισµού των 
απαιτήσεων για την επίτευξη υψηλότερων δυνατών 
αποδόσεων, καθώς η καλλιέργεια ακόµη δεν έχει 
πλήρως προσαρµοστεί στις µεσογειακές συνθήκες, το 
φυτό παρουσιάζει ένα γνώρισµα που το καθιστά ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον στα µάτια των ευρωπαίων µελετητών, µε 
έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα να συµπεραίνει πως 
στην περίπτωση χορήγησης οργανικής λίπανσης αντί 
συµβατικής επιτυγχάνονται υψηλότερες αποδόσεις.  
Το ύψος του φυτού κυµαίνεται από 20 έως 90 εκατοστά 
και αναπτύσσεται καλά σε διάφορα κλίµατα, από δροσερά 
και ξηρά έως ζεστά και υγρά, ενώ απαιτεί εδάφη καλά 
στραγγιζόµενα και Πηλο-αµµώδη, πλούσια σε µικροβιακή 
δραστηριότητα. Προσοχή εφιστάται στη σπορά, καθώς 
πκνότητα φύτευσης µεγαλύτερη των 200 φυταρίων ανά 
τετραγωνικό µέτρο, µειώνει τις αποδόσεις.
Τα ασβεστολιθικά εδάφη είναι επίσης ακατάλληλα για 
την καλλιέργεια, εξαιτίας της µικρής 
εδαφοπεριεκτικότητας σε ελεύθερο φώσφορο, ενώ η 
καλλιέργεια παρουσιάζει καλή υψοµετρική αντοχή όπως 
η πλειονότητα των εναλλακτικών καλλιεργειών.

Εν συντοµία

 Απαιτεί κατά µέσο όρο 724 χιλιοστά βροχής ετησίως.
  Πυκνότητα φύτευσης > 200 φυταρίων ανά τ.µ. 
µειώνει τις αποδόσεις.
  Υψηλότερες αποδόσεις στην περίπτωση χορήγησης 
οργανικής λίπανσης.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ�ΤΕΦ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ

ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

ΝΙΓΚΕΛΑ

ΣΚΟΡ ΣΚΟΡ ΣΚΟΡ
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