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Τρακτέρ και αγορά γης
για αγρότες συμβολαιακής
Ευκαιρία για αλλαγή πίστας η δράση «μετασχηματισμός αγροτικού τομέα» με 100 εκατ. ευρώ

σελ. 14-15

Αναδιάρθρωση
Καλλιεργειών
Από τις 15 Μαΐου ξεκινάνε οι αιτήσεις
για ενίσχυση φύτευσης νέων ποικιλιών
µε εξαγωγικό χαρακτήρα και εκρίζωσης
καλλιεργειών χαµηλής αξίας. σελ. 16-17

Γενετική βελτίωση
στην κτηνοτροφία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Πρόσκληση 15 εκατ. ευρώ για δράσεις
γενετικής βελτίωσης στις αυτόχθονες και
σπάνιες φυλές, συµπεριλαµβανοµένης της
ασπρόµαυρης ράτσας Χολστάιν. σελ. 19

∆εδοµένη η ενίσχυση έως 200 ευρώ
ο τόνος στα λιπάσµατα, εξετάζεται
στρεµµατικό πριµ στο καλαµπόκι µε
ιρλανδικό µοντέλο. σελ. 8-10, 42

Πράσινος
Αγρoτουρισμός

Ανακύπτει θέμα
με τα πιστωτικά
όρια αγροτών σελ. 4
ΣABBATO: † Σύναξις Αρχαγγ. Γαβριήλ

Επιδότηση έως 50% για αγρότες
που θέλουν να φτιάξουν
υποδοµές εστίασης και ξενώνες
κοντά στην εκµετάλλευσή τους.
Από 31 Μαρτίου οι αιτήσεις.

ΟΗΕ: Ετοιµαστείτε για κόλαση
Μήνας 3ος, Εβδ. 12η

Ορατός ο κίνδυνος λιµού,
µαζικής µετανάστευσης και
αποσταθεροποίησης. σελ. 11

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:20 - ∆ύση 18:42

agrenda - σελ. 18

ΣΕΛΗΝΗ: 24 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μαγικό χαλί και
άθλος του Ηρακλή
Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις ύψους 251 εκατ.
ευρώ πληρώθηκαν τελικά στα µέσα της εβδοµάδας, ωστόσο οι αγρότες δικαιούχοι
αυτών των ενισχύσεων έγιναν για µια ακόµη φορά µάρτυρες µιας παλινωδίας.
Η καθυστέρηση στην καταβολή των χρηµάτων πλησίασε το µήνα, καθώς οι ίδιοι οι
διοικούντες προέβλεπαν έναρξη αυτών
των πληρωµών περί τα τέλη Φεβρουαρίου. ∆εν κατέστη δυνατή η προσέγγιση
ούτε της ηµέρας που όλοι οι ιθύνοντες
προέβλεπαν για την πίστωση των λογαριασµών των αγροτών, καθώς, όπως εικάζεται εκ των υστέρων, όλα ήταν έτοιµα
για να γίνει η πληρωµή και απλώς δεν είχαν δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της κυβέρνησης οι σχετικές αποφάσεις.
Βεβαίως, όλοι ξέρουν πως αν είχε γίνει στην
ώρα της όλη η άλλη προεργασία, οι σχετικές αποφάσεις θα είχαν λάβει κι αυτές
υπογραφή πολύ νωρίτερα. Αντί αυτού, ο
νέος υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, βρέθηκε για µια ακόµη φορά αντιµέτωπος
µε έναν µηχανισµό, έτοιµο να του τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια και έναν οργανισµό πληρωµών δέσµιο των παλιών
του αµαρτιών που γιγάντωσαν «ένα τίποτα» από το οποίο, ακόµα και σήµερα, η απεµπλοκή µοιάζει µε άθλο του Ηρακλή.
Όµως δεν είναι µόνο η δυνατότητα, ο χρόνος
και η ποιότητα των πληρωµών. Μια διαδικασία η οποία, στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, ακολουθεί σταθερό κύκλο και σαφή χρονοδιαγράµµατα, κάτι που επιτρέπει τον προγραµµατισµό, όχι µόνο των
ταµειακών ροών της κάθε αγροτικής εκµετάλλευσης αλλά και τον υπολογισµό
του κόστους του χρήµατος µέχρι το τελευταίο ευρώ. Είναι και ο σχεδιασµός
των πολιτικών από το ίδιο το κράτος.
Την περασµένη εβδοµάδα, σε εκδήλωση του
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε καθαρά, στην ανάγκη, υπουργείο και οι αρµόδιες αρχές να
ανακτήσουν τον έλεγχο των δεδοµένων.
Να µπορεί, όπως είπε, η Πολιτεία, µε σαφή γνώση της κατάστασης, να σχεδιάζει
πολιτικές και να παίρνει αποφάσεις.
Βεβαίως, η αναφορά και µόνο στην «ανάγκη
ανάκτησης των δεδοµένων», συνιστά οµολογία αποτυχίας. ∆είχνει ότι εδώ και
χρόνια η δηµόσια αρχή είχε απολέσει την
πρόσβαση και τον έλεγχο στα δεδοµένα,
η διαχείριση και αξιοποίηση των οποίων
είχε προφανώς περάσει σε αλλότρια συµφέροντα. Και επειδή, ως γνωστόν, όποιος
έχει το µαχαίρι τρώει και το πεπόνι, εδώ
και µια δεκαετία περίπου, ένας είχε το µαχαίρι και όλοι οι άλλοι κοίταζαν. Με πολλούς µάλιστα εκ των ιθυνόντων να κάνουν πλάτες... στους παραβάτες. Αrenda
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Σάββατο 26-03-2022
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα
µε παροδικές νεφώσεις από το
µεσηµέρι στα ηπειρωτικά και
πυκνές νεφώσεις το βράδυ στο
Ιόνιο. Άνεµοι ήπιας έντασης
από βόρειες διευθύνσεις και
στο Αιγαίο κατά τόπους
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία
σε µικρή πτώση στα βόρεια.

Κυριακή 27-03-2022
Αραιές νεφώσεις βαθµιαία
πυκνότερες µε τοπικές βροχές
τις βραδινές ώρες στα δυτικά.
Ήπιοι άνεµοι από νότιες
διευθύνσεις κατά τόπους στο
Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία
σε µικρή άνοδο στα κεντρικά.

∆ευτέρα 28-03-2022
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις
µε τοπικές βροχές στα δυτικά,
τα κεντρικά και τα βόρεια.
Άνεµοι νότιοι µέτριας έντασης
και στα πελάγη κατά τόπους
ισχυροί. Θερµοκρασία σε
περαιτέρω άνοδο.

Τρίτη 29-03-2022
Nεφώσεις µε τοπικές βροχές
κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά
και τα βόρεια και µεταφορά
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Μειωµένη έως 20% η τιµή παραγωγού σπαραγγιού, που
εξάγεται µε 4,50 ευρώ το κιλό. Προσωρινό «χειρόφρενο» στις
πωλήσεις ρυζιού από τους παραγωγούς, που ζητούν υψηλότερη
τιµή. Τα αποθέµατα στο σκληρό στα χαµηλά 24 ετών, γεγονός
που αρκεί για να στηρίξει τις τιµές σε περίπτωση πτώσης. Πιέζουν
τους παραγωγούς οι εκκοκκιστές να «κλειδώσουν» ένα µέρος
της παραγωγής βάµβακος του 2022 µε τιµή 73 έως 75 λεπτά.
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αφρικανικής σκόνης. Άνεµοι
νότιοι µέτριας έντασης και στα
πελάγη κατά τόπους ισχυροί.
Θερµοκρασία σε νέα άνοδο.

Τετάρτη 30-03-2022 ως
Παρασκευή 01-04-2022
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους
αυξηµένες µε πιθανότητα
τοπικών βροχών κυρίως στα
ανατολικά και µεταφορά
αφρικανικής σκόνης. Άνεµοι
νότιοι µέτριοι και στο Αιγαίο
πρόσκαιρα έως ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή ως προς τις µέγιστες
τιµές της.

3-7Bf

Άνεµοι µέτριας
έντασης από
βόρειες διευθύνσεις
3-5 µποφόρ κατά
τόπους στα πελάγη
πρόσκαιρα έως 7
µποφόρ.

Σεπτορίωση στο σιτάρι
Αιτία εκδήλωσης της σεπτορίωσης στο
σιτάρι αποτελεί η δράση των µυκήτων
Septoria tritici Rob. & Desm. και S.
nodorum Berk, που δηµιουργούν
κηλίδες µε σκούρες παρυφές στα φύλλα
και στα λέπυρα του στάχεως αντίστοιχα.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
σταδιακή αύξηση των προσβολών στον
ελλαδικό χώρο µε τους γεωπόνους να
εµφανίζονται ανήσυχοι για την εξέλιξη
αυτή. Οι αρχικές µολύνσεις ξεκινούν από
πυκνιδιοσπόρια που προέρχονται από
µολυσµένα φυτά ή σπόρους, τα οποία
µολύνουν τα φυτικά όργανα νωρίς την
άνοιξη και σχηµατίζουν αρχικά µικρές
κηλίδες που αργότερα µεγαλώνουν.
Παράλληλα, στο κέντρο τους
σχηµατίζονται διάσπαρτα µικρά πυκνίδια.
Η ασθένεια ευνοείται από δροσερό
και υγρό καιρό, οπότε καταστρέφεται
σηµαντικό µέρος της φωτοσυνθετικής
επιφάνειας και παράγονται σπόροι
παραµορφωµένοι ή µικρού βάρους.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε γεωπόνους, οι
σεπτοριώσεις αντιµετωπίζονται
συνήθως µε κατάλληλη απολύµανση
των σπόρων, καταστροφή ή αναστροφή
στο έδαφος των µολυσµένων φυτικών
υπολειµµάτων, αµειψισπορά µε µη
αγρωστώδη και ανθεκτικές ποικιλίες.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Εργαλειοθήκη της Κοµισιόν για νέες
παρεµβάσεις στον αγροτικό τοµέα σελ. 10
• Με βάση το ΟΣ∆Ε 2022 επιδότηση για
αναδιάρθρωση καλλιεργειών σελ. 16-17

• Nέες συνεργασίες της Παύλος Κοντέλλης
για παρελκόµενα από τη CNH σελ. 20-37
• Υβρίδια ηλίανθου υψηλής αντοχής στη
διάθεση των Ελλήνων αγροτών σελ. 25

• Στα 38 λεπτά σακιασµένο η τιµή βάσης
στην εγχώρια αγορά καλαµποκιού σελ. 22
• ∆υναµική για 120 σεντς τον ∆εκέµβρη, µε
τα τωρινά δεδοµένα στο βαµβάκι σελ. 35

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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Η νέα αξία δικαιωμάτων

ξεζουμίζει την Κάρτα του Αγρότη

Δεδομένο

Το πρασίνισµα παύει να
είναι ένα δεδοµένο που
µπορεί να ληφθεί υπόψη
στα τραπεζικά κριτήρια,
καθώς θα εξαρτάται
ετησίως από τις δράσεις
που είναι διατεθειµένος
να ακολουθήσει ο αγρότης.

Αξία

Αλλαγές στα
πιστωτικά όρια
των αγροτών
προβλέπονται από
το 2023 με βάση
την αναθεώρηση
των καθεστώτων
βασικής ενίσχυσης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στους όρους ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας των αγροτών
αναµένεται να «χτυπήσει» η µείωση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης και η κατάργηση του πρασινίσµατος. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της Κάρτας του Αγρότη,
η οποία έχει πιστωτικό όριο όσο
το πρασίνισµα και η βασική ενίσχυση. Με τα µέχρι σήµερα στοιχεία, αφενός η βασική ενίσχυση
µειώνεται και αφετέρου το πρασίνισµα παύει να είναι ένα δεδοµένο που µπορεί να ληφθεί υπόψη
στα τραπεζικά κριτήρια καθώς θα
εξαρτάται ετησίως από τις δράσεις
που είναι διατεθειµένος να ακολουθήσει ο αγρότης. Βέβαια ακόµα και πολυετείς δεσµεύσεις προγραµµάτων όπως τα Βιολογικά, τα
οποία είναι ένα στάνταρ πριµ, επίσης δεν προσθέτουν στο πιστωτικό
όριο, γεγονός που έρχεται να δώσει έµφαση στα παραπάνω.
Υπενθυµίζεται πως µε βάση το
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, η αξία των δικαιωµάτων διαµορφώνεται ως εξής:
Βοσκοτόπια: Από 20 ευρώ το
στρέµµα (συν πρασίνισµα 30 ευρώ)
µειώνεται στα 12,4 ευρώ το στρέµ-

µα έως το 2026 µε δεδοµένο ότι
θα ενταχθούν τα επιπλέον στρέµµατα που λογίζονται στο στρατηγικό της νέας ΚΑΠ.
Αροτραίες: Από 27 ευρώ το
στρέµµα (στα 40 µε το πρασίνισµα)
µειώνεται στα 23 ευρώ.
∆ενδρώδεις: Από 34 ευρώ το
στρέµµα (στα 50 µε το πρασίνισµα)
µειώνεται στα 29 ευρώ.
Επιπλέον, η διαδικασία της εσωτερικής σύγκλισης θα επηρεάσει
αρνητικά τις εκµεταλλεύσεις µικρού και µικροµεσαίου µεγέθους,
πολλές από τις οποίες έχουν υψηλή µοναδιαία αξία δικαιωµάτων,
επειδή είχαν θεµελιώσει ιστορικά δικαιώµατα από καλλιέργειες
υψηλής στρεµµατικής αξίας, όπως π.χ. ο καπνός, η σταφίδα, τα
τεύτλα, κ.ά. Με την εσωτερική σύγκλιση, οι εκµεταλλεύσεις αυτές
θα χάσουν ένα µέρος από την αξία των δικαιωµάτων τους, δηλαδή ένα µέρος της βασικής ενίσχυ-

Αναδιανεµητική
Η αναδιανεµητική ενίσχυση
θα αναπληρώσει για
κάποιους τις απώλειες από
την εσωτερική σύγκλιση στη
βασική

σης που δικαιούνται. Όµως, η χορήγηση της αναδιανεµητικής ενίσχυσης θα αναπληρώσει αυτή τη
µείωση, η οποία ίσως θα µπορούσε να είναι µια νέα πτυχή που θα
υπολογίζεται στα πιστοληπτικά όρια του αγρότη. Σηµειώνεται, όπως
έχει γίνει γνωστό, ότι η σύγκλιση
αναµένεται να γίνει σε τέσσερα ισόποσα βήµατα.
Οι παραπάνω προβληµατισµοί
θα γίνουν εµφανείς σε λιγότερο
από ένα χρόνο από τώρα όταν και
θα ενεργοποιηθεί η Κάρτα του Αγρότη, εφόσον το ποσό των ενισχύσεων του 2022 δεν θα έχει καµία σχέση µε εκείνο του 2023, ως
εκ τούτου µένει να φανεί πως θα
αντιµετωπιστεί το θέµα αυτό από
τις τράπεζες.
Φυσικά λόγω των τελευταίων εξελίξεων και τη νέα στρατηγική κατεύθυνση προς εξασφάλιση παραγωγής όσο το δυνατόν µεγαλύτερου όγκου τροφίµων, δεν είναι απίθανο για τα πρώτα χρόνια εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, οι ισορροπίες ανάµεσα στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων να αλλάξουν.
Για παράδειγµα µπορεί να προβλεφθεί µία αύξηση της βασικής
ενίσχυσης µε ενδεχόµενη µείωση
των κονδυλίων προς τα οικολογικά προγράµµατα (νέο πρασίνισµα).

Η διαδικασία της
εσωτερικής σύγκλισης
θα επηρεάσει αρνητικά τις
εκµεταλλεύσεις µικρού και
µικροµεσαίου µεγέθους,
πολλές από τις οποίες
έχουν υψηλή µοναδιαία
αξία δικαιωµάτων.

Μείωση

Με βάση το στρατηγικό
σχέδιο της ΚΑΠ, η αξία
των δικαιωµάτων για
Βοσκοτόπια, από 20 ευρώ
το στρέµµα (συν 30 ευρώ
πρασίνισµα) µειώνεται
στα 12,4 ευρώ το στρέµµα
έως το 2026 µε δεδοµένο
ότι θα ενταχθούν τα
επιπλέον στρέµµατα που
λογίζονται στο στρατηγικό
της νέας ΚΑΠ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Αναµένεται υπουργική απόφαση για τροποποίηση
των κανονισµών ενισχύσεων του 2022

Χωρίς το καθεστώς µικροκαλλιεργητών στη νέα
ΚΑΠ δεν γλιτώνει κανείς από τη «συµµόρφωση»

Εν αναµονή της υπουργικής απόφασης που θα τροποποιεί τους όρους
λήψης της βασικής ενίσχυσης για το 2022 βρίσκονται ακόµα οι αγρότες,
καθώς αναµένονται οι σχετικές αλλαγές µε τη διαδικασία της σύγκλισης
των δικαιωµάτων από τις φετινές αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Παράλληλα, µένει να
φανούν και ενδεχόµενες αλλαγές όσον αφορά τις µεταβιβάσεις
δικαιωµάτων αλλά και το Εθνικό Απόθεµα, καθώς θα επηρεάσουν
ως ένα βαθµό τη µετάβαση προς τη νέα ΚΑΠ του 2023. Όλα τα
παραπάνω θα πρέπει να προηγηθούν των αιτήσεων ΟΣ∆Ε.

Στη νέα ΚΑΠ δεν προτείνεται η εφαρµογή του προαιρετικού µέτρου των
µικροκαλλιεργητών, δεδοµένου ότι και την προηγούµενη περίοδο το
µέτρο αυτό δεν εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς είχε µειωµένη
ζήτηση από τους δυνητικούς δικαιούχους. Όπως έδειξε η SWOT Ανάλυση,
την προηγούµενη περίοδο, εντάχθηκε στο προαιρετικό αυτό καθεστώς
ο µισός πληθυσµός των εν δυνάµει µικροκαλλιεργητών, κυρίως ως
αποτέλεσµα του τρόπου ελέγχων της εφαρµογής της «πολλαπλής
συµµόρφωσης», σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της χώρας.

Προς αλλαγή
οι δείκτες τζίρου
για τους Νέους

kontonis@agronews.gr

Την ανάγκη να αλλάξουν οι δείκτες
Τυπικής Απόδοσης και άρα οι όροι
ένταξης για τα νέα προγράµµατα της
ΚΑΠ ιδιαίτερα όσον αφορά το πριµ
πρώτης εγκατάστασης φαίνεται να
έχουν αντιληφθεί οι διαχειριστικές
αρχές. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ ο
προβληµατισµός αυτός ήδη έχει εκφραστεί εκ µέρους των αρµοδίων
σε συνάντηση µε µελετητές, µε αφορµή και το ζήτηµα που προέκυψε µε τα κηπευτικά χαµηλής κάλυψης της προκήρυξης Νέων Αγροτών 2021. Ενδεικτικό είναι πως οι
δείκτες αυτοί έχουν να τροποποιηθούν από το 2005 και έχει γίνει
σαφές ότι αφενός είναι παρωχηµένοι και δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα, αφετέρου δίνουν
αφορµή για ένταξη σε προγράµµατα «φαντοµάδων» που ουδεµία όρεξη έχουν να επενδύσουν στην αγροτική παραγωγή.
Επιπλέον, πέρα από την ένταξη
στους Νέους Αγρότες, οι τυπικές
αποδόσεις επηρεάζουν και τις δεσµεύσεις. Ήδη και πριν ακόµα από την έναρξη των αιτήσεων, είχαν
εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις αν
ο όρος για απόδειξη ελάχιστου τζίρου στο 50% της τυπικής απόδοσης,
µπορεί να είναι εφαρµόσιµος κα-

θώς βασίζεται σε δείκτες αµφιβόλου ποιότητας όπως και αποδείχθηκε περίτρανα από την υπόθεση των
χαµηλής κάλυψης. Παράλληλα, όπως λένε έµπειροι µελετητές, δεν
είναι δυνατόν το βιοµηχανικό ροδάκινο να έχει ίδιο δείκτη µε το επιτραπέζιο ή το καρύδι να εξισώνεται µε το αµύγδαλο. Κριτική επίσης
ασκείται στο γεγονός ότι οι δείκτες
είναι οριζόντιοι για όλες τις περιφέρειες, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη και άλλες εκδοχές όπως ορεινότητα κ.λπ. Βέβαια το γεγονός
αυτό έχει ληφθεί σε κάποιο βαθµό
υπόψη, καθώς οι απαιτήσεις για ελάχιστες τυπικές αποδόσεις διαφέρουν ανά περιοχή.
Πέρα από τους Νέους Αγρότες,
οι δείκτες επηρεάζουν και τα υπόλοιπα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης όπως είναι τα νέα Σχέδια
Βελτίωσης και το ειδικό Μέτρο για
ψηφιακές επενδύσεις που αναµένονται από το ερχόµενο έτος. Και
σε αυτά τα προγράµµατα έχουν τε-

Οριζόντιοι δείκτες
Κριτική ασκείται και για το ότι
οι δείκτες είναι οριζόντιοι για
όλες τις περιφέρειες, χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη και άλλες
εκδοχές όπως ορεινότητα κ.λπ
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Έως τον Ιούλιο
οι εγκρίσεις

Οι παρωχημένοι δείκτες Τυπικής Απόδοσης
στους οποίους βασίζονται οι εντάξεις και
οι δεσμεύσεις Νέων Αγροτών και Σχεδίων
Βελτίωσης θα αναθεωρηθούν για το 2023

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

θεί ως όροι ένταξης η ύπαρξη µίας ελάχιστης τυπικής απόδοσης.
Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα µε
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ το
2023 το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προτίθεται να προχωρήσει σε προκήρυξη Νέων Αγροτών
µε µέγιστο πριµ τα 42.5000 ευρώ.
Στο πρόγραµµα αναφέρει ότι θα
µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι
εγκαταστάθηκαν 24 µήνες πριν
την πρόσκληση (ήταν 18µηνο). Αυτό σηµαίνει, για παράδειγµα, πως
αν η πρόσκληση βγει στον αέρα
τον Απρίλιο του 2023, ένας αγρότης που έχει εγκατασταθεί ως αρχηγός αγροτικής εκµετάλλευσης
από τον Απρίλιο του 2021 και µετά

µπορεί είναι επιλέξιµος για ένταξη
στο πρόγραµµα, τηρουµένων φυσικά κι άλλων προϋποθέσεων. Ως
εκ τούτου και µε βάση τα όσα αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο, απαιτείται µεγάλη προσοχή για όποιον
κάνει φέτος ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά
καθώς θα πρέπει να έχει υπόψη του
ότι του χρόνου θα επαναπροκυρηχθούν οι Νέοι Αγρότες. Επιπλέον,
κατά την περίοδο εφαρµογής του
Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπεται
η έκδοση ακόµα µίας πρόσκλησης
το 2025. Φυσικά όλα τα παραπάνω
είναι υπό αίρεση καθώς ακόµα δεν
έχει οριστικοποιηθεί το τελικό πλάνο για τη νέα ΚΑΠ κάτι που αναµένεται µέχρι το Σεπτέµβριο.

Την επίσπευση των
εφαρµοστικών πράξεων για τη
νέα ΚΑΠ ώστε να µπορούν να
γνωρίζουν οι αγρότες το πώς
πρέπει να κινηθούν για τις
φθινοπωρινές και χειµερινές
σπορές, ζήτησε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος
Γεωργαντάς στο συµβούλιο
υπουργών Γεωργίας την
περασµένη ∆ευτέρα.
Συγκεκριµένα ο υπουργός
ζήτησε την έγκαιρη ολοκλήρωση
έγκρισης των στρατηγικών
σχεδίων για τη νέα ΚΑΠ,
όπως και να υπάρξει η σχετική
ευελιξία για να προβλεφθούν
ειδικές δράσεις πρόληψης της
επισιτιστικής κρίσης. Επιπλέον,
να υπάρξει για το 2023
παρέκκλιση όσον αφορά τους
κανόνες λήψης της βασικής
ενίσχυσης, και ιδιαίτερα για
τους κανόνες αµειψισποράς
και δέσµευσης γης για µη
παραγωγικές εκτάσεις.Ο
Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους
Βοϊτσεχόφσκι ανέφερε ότι στις
30 Μαρτίου θα κοινοποιηθούν
οι πρώτες παρατηρήσεις σχετικά
µε τις διορθώσεις που προτείνει
ο Κοµισιόν στα στρατηγικά
σχέδια που έχουν υποβληθεί
προς έγκριση. Στην οµιλία του
ο Πολωνός Επίτροπος ανέφερε
ότι, προφανώς, υπάρχει η
δυνατότητα αναθεώρησης των
σχεδίων για τη νέα ΚΑΠ ώστε
να ληφθεί υπόψη η κατάσταση
στην Ουκρανία.
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Μέχρι το Πάσχα τα 50 ευρώ για καμένες ελιές
Ακόµα πιο πίσω, για το επόµενο διάστηµα και µέχρι το Πάσχα,
λένε τώρα από τον ΕΛΓΑ ότι θα καταβληθεί η αποζηµίωση 50
ευρώ ανά δέντρο στους πυρόπληκτους αγρότες. Πριν λίγο
καιρό, ο πρόεδρος του φορέα Ανδρέας Λυκουρέτζος
διαβεβαίωνε τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τοµέα της
Πελοποννήσου Στάθη Αναστασόπουλο ότι «τα 50 ευρώ ανά
ελαιόδεντρο θα καταβληθούν στους δικαιούχους, ως
προκαταβολή, µέσα στον Μάρτιο, δεδοµένου ότι η διαδικασία

πληρωµής βρίσκεται στο τελικό στάδιο». Λίγες µέρες
αργότερα, στον Μεσσήνιο βουλευτή Γιάννη Λαµπρόπουλο, ο
πρόεδρος του ΕΛΓΑ δηλώνει ότι «θα καταβληθεί προσπάθεια,
ώστε µέχρι το Πάσχα να έχουν αποζηµιωθεί µε 50 ευρώ το
δέντρο, ως προκαταβολή, οι ζηµιωθέντες στον νοµό µας από
τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασµένου καλοκαιριού.
Επίσης, µέχρι τον Ιούνιο, θα έχουν τελειώσει οι εξατοµικεύσεις
και θα έχουν παραδοθεί τα πορίσµατα για την εξόφληση».

Στη σειρά ζωικά
επείγει πληρωμή
πριν το Πάσχα
Τα πορίσματα του ΕΛΓΑ περιμένουν
και οι βαμβακοπαραγωγοί που επλήγησαν
από χαλάζι για πληρωμή μέσα στον Απρίλιο
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Πιστώθηκαν τελικά, το µεσηµέρι της περασµένης Τετάρτης, µε τη «συνηθισµένη» καθυστέρηση και αρκετή γκρίνια -δικαίως- από τους παραγωγούς, οι πρώτες συνδεδεµένες ενισχύσεις,
µαζί µε κάποια υπόλοιπα από την περσινή ενιαία. Το βάρος, σε αυτή τη φάση πέφτει στο επόµενο πακέτο συνδεδεµένων, που παραδοσιακά αφορά τα ζωικά και τις υπόλοιπες ενισχύσεις φυτικών. Μια πληρωµή που όχι µόνο πρέπει να γίνει οµαλά, αλλά ίσως και να επισπευσθεί, δεδοµένης της δραµατικής κατάστασης
στον κλάδο της κτηνοτροφίας λόγω των αυξήσεων στις τιµές των ζωοτροφών, σε συνδυασµό
µε τα υψηλά κόστη σε ρεύµα κλπ, που έχουν ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα το κόστος παραγωγής, φέρνοντας σε απόγνωση αρκετές από τις
εκµεταλλεύσεις της χώρας µας. Η πληρωµή αυτή κατά το σύνηθες τοποθετείται µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, ωστόσο ο ένας µήνας που πήγαν πίσω οι πρώτες συνδεδεµένες, δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτρέψουν στους αρµόδιους να
διεκπεραιώσουν τις απαραίτητες ενέργειες ώ-

Ενστάσεις τηλεπισκόπησης
Μέχρι 14 Απριλίου ενστάσεις
κατά των αποτελεσµάτων ελέγχων
µέσω τηλεπισκόπησης και ελέγχων
των συνδεδεµένων

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

7,88

5,71

ΟΣΠΡΙΑ

17,10

στε να τρέξουν την πίστωση µέχρι τη Μεγάλη
Πέµπτη 21 Απριλίου. Υπό τις παρούσες συνθήκες µια αναβολή της πληρωµής, όπως έγινε πέρυσι που έφτασε 20 Μαΐου, θα ήταν τραγικό για
τους κτηνοτρόφους, που πνίγονται λόγω έλλειψης ρευστότητας. Πρόκειται για περίπου 50 εκατ. ευρώ για τα αιγοπρόβατα, των οποίων πέρυσι η ενίσχυση ανήλθε στα 10,53 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και περίπου στα 33 εκατ. ευρώ για
τα βοοειδή µε την ενίσχυση στα 14,8 ευρώ το
ζώο. Όσον αφορά τις υπόλοιπες συνδεδεµένες,
οι παραγωγοί έχουν να περιµένουν ενισχύσεις
για ρύζι, σπόρους σποράς, κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια και ροδάκινα προς χυµοποίηση και βιοµηχανική ντοµάτα.
Σχετικά τώρα µε την πληρωµή του πρώτου πακέτου συνδεδεµένων, συνολικού ποσού 251 ε-

12,03

ΚΑΡΠΟΙ
ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

9,31

κατ. ευρώ, σε πρώτη ανάγνωση όλοι οι δικαιούχοι βρήκαν στους λογαριασµούς τους λιγότερα χρήµατα από αυτά που περίµεναν, αφενός γιατί όλες οι συνδεδεµένες ήταν µειωµένες σε σχέση µε πέρυσι, µε πιο αισθητή τη µείωση στο σκληρό σιτάρι στα 5,7 ευρώ το στρέµµα από 7,3 ευρώ πέρυσι και αφετέρου γιατί τα
απλήρωτα της βασικής από τον ∆εκέµβριο, ύψους 11,2 εκατ. ευρώ, αφορούσαν µόνο κάποιες τεκµηριώσεις για την ιδιοκτησία αγροτεµαχίων µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε και διορθώσεις
ταυτοποίησης στοιχείων.
Στους µεγάλους χαµένους και οι βαµβακοπαραγωγοί, που επλήγησαν από το χαλάζι, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν καν, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι εκτιµήσεις του ΕΛΓΑ εξατοµικευµένα η κάθε περίπτωση, να ακολουθήσει η διασταύρωση των πορισµάτων και µετά να βγει παρτίδα πληρωµής. Οι αρµόδιοι του
ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και µέρες δεσµεύονται ότι η πληρωµή αυτή αναµένεται µέσα στον
Απρίλιο, ενώ τονίζεται ότι η συνδεδεµένη θα καταβληθεί στο ακέραιο, ανεξάρτητα δηλαδή από
την ποσότητα παράδοσης, αφού θα πληρωθούν
σύµφωνα µε τα δηλωθέντα στρέµµατα και όχι
µε τα παραδοθέντα κιλά.
Σηµειωτέον υπήρξε και µερίδα βαµβακοπαραγωγών, που έµειναν εκτός πληρωµής επειδή ήταν σε έλεγχο µε τη µέθοδο «Τεχνικές Παρακολούθησης Γης». Ο έλεγχος αφορούσε καλλιεργητές σε Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ηµαθία για
την επιβεβαίωση ή µη της δηλούµενης καλλιέργειας και την ανάπτυξη της µεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων. Μάλιστα, σύµφωνα µε
τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους
ελέγχους αυτούς προέκυψαν ευρήµατα σε αγροτεµάχια που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 2021 µε
καλλιέργεια βάµβακος και δεσµεύτηκαν οι παραγωγοί των οποίων υπήρχε εύρηµα σε τουλάχιστον ένα από τα αγροτεµάχιά τους δηλωµένα µε καλλιέργεια βάµβακος που αιτούνταν την
σχετική ειδική ενίσχυση, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι.

(ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΜΗΛΑ

41,85

ΥΨΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

68,61

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

80,00

Με 205 ευρώ
κρατική
ενίσχυση
στην πατάτα,
70 ευρώ οι
κλημεντίνες
Το δρόµο για την πληρωµή στους
δικαιούχους παραγωγούς έως και
την 30η Ιουνίου ήραν µετά τα ΦΕΚ
οι κρατικές ενισχύσεις σε τοµείς
της επίσπορης και βιοµηχανικής
πατάτας, µανταρινιών Κληµεντίνη,
λεβάντας, ξηρών σύκων, καπνού,
επιτραπέζιας ελιάς πλην Καλαµών
στο πλαίσιο των αποφάσεων της
Κοµισιόν για στήριξη παραγωγής
λόγω της πανδηµίας. Το ύψος των
κρατικών ενισχύσεων αυτών
ανέρχεται στα 31.071.902 ευρώ.
Το ύψος της ενίσχυσης
καθορίζεται ως εξής ανά προϊόν:
1. Για τους παραγωγούς επίσπορης
πατάτας 205 ευρώ ανά στρέµµα
και για τη βιοµηχανική πατάτα
83,92 ευρώ ανά στρέµµα.
2. Για παραγωγούς µανταρινιών
Κληµεντίνη 70 ευρώ ανά στρέµµα.
Για το έτος 2022 το ύψος της
χρηµατοδότησης ανέρχεται µέχρι
του ποσού των 4.763.650 ευρώ.
Από το ποσό αυτό θα διατεθούν
κατ’ ανώτατο όριο, 1.398.256
ευρώ για την ενίσχυση επίσπορης
και βιοµηχανικής πατάτας, και
3.365.460 ευρώ τους παραγωγούς
µανταρινιών ποικιλίας Κληµεντίνη.
3. Για τους παραγωγούς λεβάντας
57 ευρώ ανά στρέµµα.
4. Για τους παραγωγούς σύκων
προς αποξήρανση 67 ευρώ να
στρέµµα καλλιέργειας.
5. Για παραγωγούς επιτραπέζιας
ελιάς 40 ευρώ ανά στρέµµα.
Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς
Καλαµών και οι παραγωγοί ελιάς
µε Κωδικό Συστήµατος ΟΠΕΚΕΠΕ
«Λοιπές κωδικός 2008190».
6. Για τους παραγωγούς καπνού
90 ευρώ ανά στρέµµα.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Δέσμευση Γεωργαντά
για ένταξη επιλαχόντων
Σχεδίων Βελτίωσης
Θα διατεθούν τα κονδύλια από τις απεντάξεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύτηκε για γρήγορη ένταξη στη
συνάντηση με την πρόεδρο της επιτροπής Επιλαχόντων, Μαρία Μπότη.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανοίγει ο δρόμος για ένταξη των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς δεσμεύτηκε πως θα αξιοποιηθεί το 100% των αδιάθετων κονδυλίων που θα προκύψουν από τις απεντάξεις όσων δεν προχωρήσουν σε α’ αίτημα πληρωμής μέχρι τη λήξη της σχετικής διορίας.
Όπως είχε γράψει έγκαιρα η Agrenda
μέσα στον Απρίλιο λήγει το 24μηνο περιθώριο από την ημερομηνία ένταξης στο
Μέτρο για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης σε
Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα,
Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Σημειώνεται εδώ πως μέσα στο μήνα
η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εκδόσει ανακοίνωση στην οποία υπενθύμιζεται ότι η διορία για το πρώτο αίτημα πληρωμής λήγει στις 15 Απριλίου.

Αίτηση πληρωμής
Η πρώτη αίτηση πληρωμής
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το
αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
ένταξης πράξεων

Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι δικαιούχοι
να δουν το πότε βγήκε ο εγκριτικός πίνακας στην περιφέρειά τους για να προσδιορίσουν ακριβώς τη διορία υλοποίησης.
O υπουργός δεσμεύτηκε στη συνάντηση που είχε πρόσφατα με την επιτροπή
των Επιλαχόντων πως δεν θα υπάρξει
άλλη παράταση ώστε να ανοίξει το δρόμο των νέων εντάξεων πιο γρήγορα. Στη
συνάντηση με την πρόεδρο των Επιλαχόντων, Μαρία Μπότη παρευρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος των διαχειριστικών
Νίκος Μανέτας. Η κα. Μπότη ζήτησε επίσης την εξεύρεση επιπλέον πόρων και τρόπων όπως αδιάθετα κονδύλια ΠΑΑ, «γέφυρα» ή συμπερίληψη στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί η
ένταξη όλων των επιλαχόντων στο πρόγραμμα 4.1.
Σημειώνεται εδώ πως η προκήρυξη όπως έχει τροποποιηθεί στο άρθρο 26 παράγραφος 2.1 αναφέρει ότι «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο
εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων», οπότε μένει να φανεί αν
θα ισχύσει αυτό το περιθώριο των 2 ετών
για υλοποίηση και για τους επιλαχόντες.
Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής, στα Σχέδια Βελτίωσης. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής
γίνεται δεκτή εφόσον µετά την υποβολή
της αποµένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύµφωνα µε τα φίλτρα
που εισάγουν οι
Βρυξέλλες, τα κράτη θα
χρειαστεί να κρίνουν από
µόνα τους τους κλάδους
της αγροτικής παραγωγής
που χρήζουν άµεσης και
µεγαλύτερης ενίσχυσης.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται ο
σχεδιασµός µιας ειδικής ενίσχυσης για την
αγορά λιπασµάτων, που θα κυµαίνεται ανάµεσα στα 150 µε 200 ευρώ ο τόνος και πλαφόν ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση που µένει
να οριστικοποιηθεί. Για το ζήτηµα ενηµερώνει την Agrenda ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος αναµένοντας την επίσηµη δηµοσίευση της εργαλειοθήκης από την Κοµισιόν, παρουσίασε το
πνεύµα των παρεµβάσεων που δροµολογεί το
Η εργαλειοθήκη παρουσιάστηκε το µεσηµέρι της Τετάρτης 23 Μαρτίου, µε την Κοµισιόν να αφήνει το ελεύθερο στα κράτη µέλη
ώστε να προχωρήσουν µεταξύ άλλων σε έκτακτες κρατικές ενισχύσεις αλλά και ειδική
επιδότηση στο πεδίο των αγροτικών εφοδίων µέσω του Αποθεµατικού Κρίσης συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για όλο το µπλοκ.
Από τα χρήµατα αυτά, στην Ελλάδα αναλογούν 26,2 εκατ. ευρώ, τα οποία η χώρα µπορεί να αυξήσει κατά 200% µε εθνικούς πόρους, ήτοι 78 εκατ. ευρώ σύνολο.
Στις κατευθύνσεις της Κοµισιόν, επισηµαίνεται ότι τα χρήµατα από το αποθεµατικό κρίσης αφορούν την επιδότηση του αυξηµένου κόστους των εισροών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, µε τις Βρυξέλλες να εισάγουν ορισµένα φίλτρα ως προς τη διαµόρφωση των δικαιούχων της ενίσχυσης. Σύµφωνα µε αυτήν, τα κράτη µέλη θα χρειαστεί
να κρίνουν από µόνα τους τους κλάδους της
αγροτικής παραγωγής που χρήζουν άµεσης
και µεγαλύτερης ενίσχυσης.
Αυτό το νέο ταµείο των 78 εκατ. που διαµορφώνουν οι πόροι από το αποθεµατικό κρίσης θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση στα λι-

Με 78 εκατ. από το αποθεματικό κρίσης επιδότηση αγοράς λιπασμάτων,
με βάση την κατανάλωση σε προϊόντα θρέψης, ίσως και ζωοτροφών

Προκρίνεται
ενίσχυση
για λιπάσματα
ως 200 ευρώ
τον τόνο

πάσµατα και στους κτηνοτρόφους, σύµφωνα
µε τον κ. Γεωργαντά. Όπως εξηγεί, το υπουργείο θα προχωρήσει στην εισαγωγή φίλτρων
για τα λιπάσµατα, βάσει και των κοινοτικών
οδηγιών, ώστε η ενίσχυση να δοθεί στους
παραγωγούς βάσει της καλλιέργειας και της
κατανάλωσης που έχει σε προϊόντα θρέψης,
δηλαδή των τιµολογίων που προσκοµίζει.
Σηµειώνεται ότι η ενίσχυση θα περιλαµβάνει και ένα πλαφόν, κάτι πολύ κοντά δηλαδή
«στο 2χίλιαρο για τα λιπάσµατα» για το οποίο
έγραφε νωρίτερα αυτόν το µήνα η Agrenda.
Σύµφωνα µε τότε ρεπορτάζ, για ένα τέτοιο µέτρο θα χρειαστούν περίπου τόσοι πόροι όσους
εξασφαλίζει το ξεκλείδωµα του αποθεµατικού
κρίσης από την Κοµισιόν. Σηµειώνεται ότι ο υπουργός δεν αποκλείει και το σενάριο να κατευθυνθούν πόροι ενίσχυσης και στη βιοµηχανία.

Πιθανή ενεργοποίηση του µέτρου 21
Στον βασικό σχεδιασµό του υπουργείου περιλαµβάνεται και µια νέα πρόσθετη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους, πέρα από την επιστροφή 4% επί του τζίρου β’ εξαµήνου 2021.
Το πλάνο προϋποθέτει την εξασφάλιση κάποιου ποσού από τα 78 εκατ. του αποθεµατικού κρίσης, ωστόσο ο υπουργός Γιώργος
Γεωργαντάς, δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η
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Πάνω από 50 ευρώ το στρέμμα και από φέτος
η συνδεδεμένη ενίσχυση του καλαμποκιού
Στην επιφάνεια των επερχόµενων νέων οικονοµικών παρεµβάσεων για τους αγρότες παραµένει η συνδεδεµένη στο καλαµπόκι για τις
φετινές σπορές. Ο σχεδιασµός του υπουργείου
περιλαµβάνει την προσθήκη του καλαµποκιού
στη λίστα των προϊόντων που λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση, που ίσως αφορά σε νέες εκτάσεις. Μάλιστα παίζει σοβαρά το ενδεχόµενο
η συνδεδεµένη στο καλαµπόκι να ισχύσει από
τις σπορές που ξεκινούν τις επόµενες µέρες καιρού επιτρέποντος. Ενδέχεται πάντως η ενίσχυση να αφορά µόνο τις επιπλέον εκτάσεις, κάτι
το οποίο ο υπουργός βλέπει µε ενδιαφέρον. Είναι µια λύση αντίστοιχη µε αυτήν που φαίνεται
ότι θα υιοθετήσουν και άλλα κράτη µέλη, όπως
είναι η Ιρλανδία, που επεξεργάζεται µια κρατική ενίσχυση της τάξης των 40 ευρώ το στρέµµα
για νέες καλλιέργειες µε εαρινά δηµητριακά, όσπρια και κτηνοτροφικά ψυχανθή.
Η παρέµβαση λοιπόν αυτή, δεν αποκλείεται
να κατευθυνθεί σε όσους παραγωγούς καλαµποκιού δηλώσουν στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε
περισσότερες εκτάσεις σε σχέση µε πέρυσι, µε
την ενίσχυση να περιορίζεται στις νέες εκτάσεις.
Ήδη ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς έχει
ζητήσει από τους συµβούλους τον υπολογισµό
των ποσών που θα απαιτούσε µια συνδεδεµένη
για το καλαµπόκι. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, σε
περίπτωση που τελικά δοθεί η δυνατότητα µιας
έκτακτης αλλαγής του φακέλου των συνδεδεµένων ενόψει των επερχόµενων σπορών, η ε-

νίσχυση για το καλαµπόκι θα κληθεί να ανταγωνιστεί την ειδική βάµβακος, θα χρειαστεί δηλαδή ένα ποσό κοντά στα 70 ευρώ το στρέµµα
που κατά µέσο όρο προορίζονται για το βαµβάκι.
Όλα δείχνουν πάντως ότι το καλαµπόκι να
βρίσκεται στη λίστα των συνδεδεµένων της νέας ΚΑΠ. Στο ΟΣ∆Ε του 2019 (έτος αναφοράς
για τον υπολογισµό συνδεδεµένων) δηλώθηκαν 850.000 στρέµµατα µε τον κωδικό «Αραβόσιτος». Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα κανονιστικά να προσφέρει για συνδεδεµένες ενισχύσεις

στη νέα περίοδο ποσό ύψους 260 εκατ. ευρώ
(το 15% των άµεσων ενισχύσεων). Ήδη η πρόταση που έχει κάνει η χώρα απορροφά κονδύλια ύψους 212 εκατ. ευρώ, ως εκ τούτου «περισσεύουν» ακόµα 48 εκατ. ευρώ. Εφόσον είναι διατεθειµένη η χώρα µας να προσφέρει όλο το ποσό που αποµένει στο καλαµπόκι, προκύπτει ποσό 56 ευρώ το στρέµµα.

Ζωοτροφές και όσπρια αντί αγρανάπαυσης
Στα υπόλοιπα έκτακτα µέτρα, τα οποία ενδέχε-

ται να συνδέονται µε την εξασφάλιση έκτακτης
συνδεδεµένης ενίσχυσης στο καλαµπόκι, απελευθερώνονται 40 εκατ. στρέµµατα σε επίπεδο
ΕΕ που είναι δεσµευµένα από υποχρέωση αγρανάπαυσης. Πρόκειται για µια προσωρινή παρέκκλιση για να επιτρέπεται η παραγωγή οποιωνδήποτε καλλιεργειών για σκοπούς διατροφής
και ζωοτροφών σε αγρανάπαυση. ∆εν αποκλείεται στις εκτάσεις αυτές, που µένουν να υπολογιστούν σε επίπεδο χώρας, να επιτραπεί η σπορά καλαµποκιού, µε κάποιου είδους ενίσχυση.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΦΕΤΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

850.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΗΛΩΜΕΝΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
2019

669.547
ΤΟΝΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΠ

>60

56

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

60

48

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Εγκρίσεις για νέες κρατικές
ενισχύσεις, ζωντανό το 7χίλιαρο
Ευρώπη σε δεύτερο χρόνο θα επιτρέψει την
ενεργοποίηση του µέτρου 21, το επταχίλιαρο, κάτι το οποίο κατέθεσε και ως αίτηµα στο
πλαίσιο του Συµβουλίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ πριν από µερικές ηµέρες. Σε
µια τέτοια περίπτωση, εξασφαλίζονται επιπλέον πόροι, οι οποίοι κατά προτεραιότητα
αν όχι αποκλειστικότητα θα κατευθυνθούν
προς τον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Αποκλείει ο Βοϊτσεχόφσκι µείωση στο 17%
των εκτάσεων µε βιολογικές µεθόδους
Στον απόηχο πάντως των παρεµβάσεων, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει µεγάλος προβληµατισµός και κόντρα για την πράσινη
συµφωνία, αφού απ’ ό,τι φαίνεται έχει βρεθεί η αφορµή που ανοίγει την κερκόπορτα
αν όχι για έναν συνολικό µετριασµό της φιλοδοξίας του εγχειρήµατος, τουλάχιστον για
το φρενάρισµά της ενεργοποίησης.
Ενδεικτικό είναι ότι απαντώντας σε ερωτήσεις δηµοσιογράφων το βράδυ της ∆ευτέρας 21 Μαρτίου, ο Επίτροπος Γεωργίας της
ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, δεν απέκλεισε το
ενδεχόµενο να περιοριστεί στο 17% ο στόχος
αύξησης των εκτάσεων που καλλιεργούνται
µε βιολογικές µεθόδους, από 25% που προβλέπει ο υφιστάµενος σχεδιασµός.

Στο γήπεδο των κρατών µελών περνάει
πλέον και η ευθύνη ανάπτυξης µέτρων έκτακτης ενίσχυσης των αγροτών έπειτα από την εργαλειοθήκη που παρουσίασε η
Κοµισιόν, στην οποία υπάρχει πρόβλεψη
για deminimis σε πληττόµενους κλάδους
της αγροτικής παραγωγής από το κύµα
ανατιµήσεων στην ενέργεια αλλά και από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτή η πρώτη
προσπάθεια ανάσχεσης του κόστους αφήνει κρίσιµες εκκρεµότητες στον τοµέα της
κτηνοτροφίας, µε την Κοµισιόν να εξετάζει πλέον σοβαρά την επαναφορά του µέτρου του 7χίλιαρου, ένα µέτρο το οποίο ζήτησε να ενεργοποιηθεί κατά την παρέµβασή του και ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς.
∆εν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να υπάρξουν νέες παρεµβάσεις ή να ξεκλειδώσουν πόροι του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των κρατικών ενισχύσεων προς του παραγωγούς. Εδώ λοιπόν εντοπίζεται και η πρόταση ενεργοποίησης του Μέτρου 21 που προσφέρει
έως 7.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση ανάλογα το µέγεθός της και όπως φαίνεται στόχος θα είναι να στηριχτεί πρώτα ο κλάδος
της κτηνοτροφίας. Τα κονδύλια θα προέρ-

θουν από το 2% του ΠΑΑ στην Ελλάδα για
τη µεταβατική περίοδο που είναι µόλις 41
εκατ. ευρώ, οπότε αν τελικά προβλεφθεί η
προκήρυξη του Μέτρου θα πρέπει να είναι
άκρως στοχευµένη.

Μέτρα για την κατανάλωση
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν πάντως και
µέτρα που έρχονται να διευκολύνουν την
κατανάλωση εντός της ΕΕ, περιορίζοντας
σηµαντικά τον αντίκτυπο των ανατιµήσεων που συναντούν στο ράφι οι καταναλωτές. Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον υλοποιηθεί στοχευµένα θα µπορούσε να διευκολύνει την ενίσχυση των τιµών παραγωγού για αγροτικά εµπορεύµατα, ιδίως για
το γάλα. Όπως υποστήριξε ο Βάλντις Ντοµπρόβσκις, δίνεται το ελεύθερο στα κράτη µέλη να µειώσουν στο 0% τον ΦΠΑ για
τα τρόφιµα, αλλά και η δυνατότητα διανοµής κουπονιών σε νοικοκυριά προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανάλωση, αφού
όπως εξήγησε σε επίπεδο µπλοκ δεν τίθεται ζήτηµα επισιτιστικής ανασφάλειας λόγω έλλειψης τροφίµων, αλλά περιορισµένης κατανάλωσης εξαιτίας των υψηλών τιµών που αναπόφευκτα διαµορφώνονται από την κατάσταση στην Ουκρανία.
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Σε χαμηλά 24 ετών
αποθέματα σκληρού

T

α νούµερα της εξαγωγής στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου είναι
πολύ υψηλά και υπολογίζονται µέχρι σήµερα περίπου στους 450.000
τόνους. Προφανώς τα στοκ από την προηγούµενη σεζόν ήταν υψηλότερα απ’ όσα υπολογίζαµε ή η φετινή παραγωγή πολύ µεγαλύτερη από τις εκτιµήσεις. Με ορίζοντα τη
νέα σεζόν, τα φετινά αποθέµατα υπολογίζονται στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας
24ετίας, κάτι που αρκεί για να στηρίξει τις τιµές σκληρού σε περίπτωση µεγάλης πτώσης.
Πάγωσαν οι προπωλήσεις νέας σοδειάς
στην αγορά µας, καθώς οι εκκοκκιστές θέλουν να δουν τα βαµβάκια να σπέρνονται
πρώτα. Παράλληλα επειδή το χρηµατιστήριο συνεχίζει την άνοδο του και οι εµπορικοί οίκοι που αγοράζουν ανοιχτά δεν βιάζονται να αυξήσουν τη θέση τους στο ελληνικό. Η ζήτηση παραµένει ενθαρρυντική, αλλά ένα κλικ ηπιότερη από την προηγούµενη εβδοµάδα, µε τη νέα σοδειά να πληρώνεται στα 116 σεντς ανά λίµπρα. Μένει να
φανεί αν οι κλώστες θα πληρώσουν τελικά
(πάλι) υψηλότερες τιµές ή θα κάνουν πίσω.
Τα παρατεταµένα κρύα και ο πρόσφατος παγετός δεν ευνοεί το δέσιµο στο καρπούζι, θερµοκηπιακό ή υπαίθριο χαµηλής
κάλυψης στην Πελοπόννησο, µε αποτέλεσµα να αναµένεται φέτος οψίµιση παραγωγής. Στη Μεσσηνία, οι πρώτες κοπές έγιναν πέρυσι στις 5-10 Μαΐου, φέτος αναµένονται περί τις 20 Μαΐου. Από τη µία, θεωρείται θετικό γιατί θα έχει ζέστη και οι αγορές της Ευρώπης θα είναι έτοιµες για κατανάλωση, από την άλλη όµως στην εσωτερική αγορά θα πέσει πολύ προϊόν, µαζεµένο.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

17/02

24/02

02/03

10/03

17/03

530

525

525

530

530

119,31

119,06

118,75

117,75

122,13

24/03

540

130,00
377
287

381
297

435

397
317

405

440

440

407

405

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

246

288

324

372

390

383

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,26

3,25

3,27

3,49

3,67

3,63

484,10

497,80

515,30

528,90

527,10

536,50

1593,40

1653,60

1658,60

1694,0

1666,2

1710,40

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

22,53

22,54

23,13

24,03

23,27

24,20

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

107,22

106,07

106,80

99,95

116,85

122,82

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

146,85

142,47

140,37

136,42

136,12

135,95

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

124,88

125,19

128,20

135,67

140,58

148,92

Με 4,50 ευρώ εξάγεται το σπαράγγι
Ο κρύος χειµώνας οψίµισε τη ντόπια σοδειά, που έχασε τις πρώτες εξαγωγές
Μειωµένες έως 20% οι τιµές παραγωγού, αν και µε προβλήµατα αποδόσεων
Ο βροχερός και κρύος καιρός στα τέλη
του χειµώνα οψίµησε σηµαντικά την εγχώρια παραγωγή σπαραγγιού, στερώντας το παραδοσιακό παράθυρο στους
καλλιεργητές των πρώτων εβδοµάδων
εξαγωγών µε υψηλές τιµές στα 6 και
7 ευρώ το κιλό. Οι Γερµανοί έµποροι,
που αγοράζουν το 90% της ελληνικής
σοδειάς, πληρώνουν µέχρι 4,5 ευρώ το
κιλό για το ελληνικό άσπρο σπαράγγι,
δεδοµένου ότι άρχισε να συγκοµίζεται
και η δική τους παραγωγή.

Τιμή παραγωγού
σπαραγγιού
(ευρώ το κιλό)
Μάρτιος 2021

5 – 5,5

Μάρτιος 2022

4,2 – 4,5

Να σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές είναι
περίπου 15-20% µειωµένες σε σχέση µε
πέρυσι όταν αντίστοιχα οι πράξεις γίνονταν µε 5-5,5 ευρώ καθαρά στον παραγωγό. Παράλληλα, οι καλλιεργητές σε
Νέστο, Πέλλα και Μεσολόγγι έχουν να
αντιµετωπίσουν και το ζήτηµα των µειωµένων ποσοτήτων εξαιτίας του καιρού,
που σε ορισµένες περιοχές φτάνει µέχρι και το 50% της αντίστοιχης περσινής παραγωγής.

Μπαλώματα

Με εισαγωγές GMO’s
καλαμπόκι Αργεντινής
και άλλα γιατροσόφια
Η διασφάλιση επισιτιστικής επάρκειας σπάει ταμπού
της ΕΕ και στο θέμα των μεταλλαγμένων προϊόντων

Εξαγωγές
με 4,50 ευρώ
για το εγχώριο
σπαράγγι
539,75

556,48

552,65

559,45

514,86

Σύμμαχος

24/02

02/03

10/03

17/03

24/03

Στη Γερµανία, όπου παράγεται 5
και 6 φορές περισσότερο σπαράγγι
από την Ελλάδα, ο καιρός έχει
σταθεί σύµµαχος των παραγωγών

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Εξαγωγές

Οι Γερµανοί έµποροι, κατά
το σύνηθες, αγοράζουν το
90% της ελληνικής
παραγωγής σπαραγγιού

Στρέμματα

Στα 15.000 στρέµµατα
υπολογίζονται οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις µε σπαράγγι κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Με «ειδικές άδειες» για εισαγωγή γενετικά τροποποιηµένου (GMO) καλαµποκιού από την Αργεντινή, απαντούν
οι Βρυξέλλες, στις ελλείψεις που αρχίζουν να διαφαίνονται στην ευρωπαϊκή
αγορά ζωοτροφών, εξέλιξη η οποία, ενδεχοµένως από τη µια να λύνει προσωρινά το πρόβληµα επάρκειας που δηµιουργεί ο πόλεµος στην Ουκρανία, από
την άλλη ανοίγει την κερκόπορτα σε ένα ζήτηµα που εδώ και χρόνια αποτελεί
ταµπού για την Ευρώπη, καθορίζοντας

Τιμή παραγωγού
σπαραγγιού (ευρώ/κιλό)
Μάρτιος 2021

5 – 5,5

Μάρτιος 2022

4,2 – 4,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 38 λεπτά τιμή
βάσης για καλαμπόκι
συμβόλαια στα 30
Ενθαρρυντική η
ζήτηση στο βαμβάκι,
που πιάνει τα 116 σεντς

Παύση πωλήσεων ρυζιού
προς ώρας από παραγωγούς
Έχουν σταµατήσει εδώ και λίγες
ηµέρες να πωλούν οι ορυζοπαραγωγοί,
διεκδικώντας καλύτερες τιµές, καθώς
τα σηµερινά επίπεδα ίσα που καλύπτουν
το κόστος και η καλλιέργεια κινδυνεύει
να χάσει έως και 90.000 στρέµµατα.

Η ΕΕ εισάγει από την
Ουκρανία
το 52%
των
αναγκών
της σε
καλαµπόκι
και το
19% του
µαλακού
σιταριού.

σε σηµαντικό βαθµό την µέχρι σήµερα
πολιτική της στον τοµέα των τροφίµων.
Η παραπάνω απόφαση έρχεται ταυτόχρονα µε την παρουσίαση της εργαλειοθήκης της Κοµισιόν για τις νέες παρεµβάσεις στον αγροτικό τοµέα στα µέσα
της εβδοµάδας από τον Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι και τον Επίτροπο Εµπορίου Βάλντις Ντοµπρόβσκις.
Όπως είχε ήδη προαναγγελθεί:
1. ∆ίνεται η δυνατότητα καταβολής
άµεσων κρατικών ενισχύσεων µε όριο
35.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση,
2. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης του αποθεµατικού κρίσης
µε προσαύξηση 200% από τα κράτη µέλη (78 εκατ. συνολικά για την Ελλάδα)
3. Απελευθερώνονται 40 εκατ. στρέµµατα σε επίπεδο ΕΕ που είναι δεσµευµένα από υποχρέωση αγρανάπαυσης

4. Αυξηµένη προκαταβολή του τσεκ
(κάτι που γίνεται ήδη στην Ελλάδα)
5. Ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον
κλάδο της χοιροτροφίας.
Επιπλέον, όπως υποστήριξε ο Βάλντις
Ντοµπρόβσκις, δίνεται το ελεύθερο στα
κράτη να µειώσουν στο 0% τον ΦΠΑ για
τα τρόφιµα, αλλά και η δυνατότητα διανοµής κουπονιών σε νοικοκυριά για
να διευκολυνθεί η κατανάλωση, αφού
όπως εξήγησε σε επίπεδο µπλοκ δεν τίθεται ζήτηµα επισιτιστικής ανασφάλειας λόγω έλλειψης τροφίµων, αλλά περιορισµένης κατανάλωσης λόγω υψηλών τιµών που αναπόφευκτα διαµορφώνονται από την κατάσταση στην Ουκρανία.
Όπως σηµείωσε ο Πολωνός επίτροπος Γεωργίας, η ΕΕ
εισάγει από την Ουκρανία το
52% των αναγκών της σε καλαµπόκι, το 19% του µαλακού
σιταριού και το 23% των ελαιούχων σπόρων. Μακροπρόθεσµα ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτηµα αποµάκρυνσης
της πολιτικής της ΕΕ από την
κατεύθυνση µεταρρύθµισης
της ΚΑΠ µε το γνώµονα της
Πράσινης Συµφωνίας, αφού
-είπε- πολλά από τα εργαλεία
που προσφέρουν τα µέτρα του νέου πρασινίσµατος, µπορούν να βοηθήσουν την
απεξάρτηση της ΕΕ από πολλές και ακριβές εισαγόµενες εισροές.
Ειδικότερα για το θέµα του καλαµποκιού η Κοµισιόν ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε «ειδικές προσωρινές ευελιξίες»
στις υφιστάµενες απαιτήσεις εισαγωγής για ζωοτροφές µε την εκτίµηση ότι αυτές θα συµβάλουν στην άµβλυνση
της πίεσης στην αγορά ζωοτροφών. Οι
πληροφορίες εστιάζουν στο ενδεχόµενο να διευρύνει η Κοµισιόν τις εισαγωγές γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού από Αργεντινή µε διάρκεια µάλιστα έως το 2028, κάτι για το οποίο πιέζει έντονα η Ισπανία. Η τελευταία εισάγει το 42% των αναγκών της σε καλαµπόκι από την Ουκρανία και είναι εκτεθειµένη ιδιαίτερα από τις εξελίξεις.

Με την εργαλειοθήκη
της Κοµισιόν στην ΕΕ
απελευθερώνονται 40
εκατ. στρέµµατα που
είναι δεσµευµένα λόγω
αγρανάπαυσης.

Επιµένει
για επάρκεια
ο Γεωργαντάς
∆εν τίθεται θέµα επάρκειας στην
εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά τροφίµων
λόγω της ρωσοουκρανικής διένεξης
επιµένει ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, απλά όπως λέει απαιτείται
λίγος χρόνος για προσαρµογή της
αγοράς στα νέα δεδοµένα. Σύµφωνα µε
τον κ. Γεωργαντά ένα µικρό πρόβληµα
εντοπίζεται στο ηλιέλαιο, το οποίο τα
ελληνικά νοικοκυριά δεν χρησιµοποιούν
πολύ, αλλά και εκεί έχουν βρεθεί
εναλλακτικές, όπως και στις ζωοτροφές,
στο µαλακό σιτάρι και στο καλαµπόκι, µε
εισαγωγές από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά και από Νότιο Αµερική και
Καναδά. Κατά τον ίδιο, υπάρχουν πρώτες
ύλες, αλλά η αγορά χρειάζεται λίγο
χρόνο να αναρρυθµιστεί προκειµένου να
αντιµετωπιστεί η ακρίβεια. Για τυχόν
φαινόµενα κερδοσκοπίας, αυτά όπως
είπε, αντιµετωπίζονται µε διάταξη που
ψήφισε η Βουλή, όπου οι εµπλεκόµενοι
στην εφοδιαστική αλυσίδα θα δηλώνουν
τα αποθέµατά τους. Τέλος τις επόµενες
ηµέρες θα ανακοινωθεί και ο τρόπος
καταβολής των 40 εκατ. στήριξης των
κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών.
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Αν νομίζετε ότι έχουμε κόλαση
στη Γη τώρα απλά ετοιμαστείτε
∆ραµατική έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν
οικονοµικά τις φτωχές χώρες απηύθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσµιου Επισιτιστικού Προγράµµατος του ΟΗΕ υπογραµµίζοντας τον κίνδυνο λιµού, αποσταθεροποίησης
και µαζικής µετανάστευσης. «Τι
πιστεύετε ότι θα συµβεί στο Παρίσι, το Σικάγο και τις Βρυξέλλες
όταν δεν υπάρχει αρκετό φαγητό;» είπε, µιλώντας στο πολυτελή χώρο του Βασιλικού Μουσείου Καλών Τεχνών του Βελγίου, όπου η ΕΕ πραγµατοποίησε µια µεγάλη ανθρωπιστική
διάσκεψη αυτή την εβδοµάδα.
«Είναι εύκολο να είσαι αδιάφορος µέσα στον γυάλινο πύργο
σου όταν δεν είσαι αυτός που
πεινάει», είπε χαρακτηριστικά
ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ.
Εάν η επισιτιστική κρίση ξεφύγει από τον έλεγχο και ο κόσµος αντιµετωπίσει κρίσιµες ελλείψεις εφοδιασµού, η πλούσια
∆ύση δεν θα γλιτώσει από την
πολιτική αναταραχή. Ήδη, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει κύµα σοκ
στις διεθνείς αγορές τροφίµων,
επιδεινώνοντας το ήδη οξύ πρό-

Αραβική Άνοιξη
«Αν νοµίζετε ότι
έχουµε κόλαση στη Γη
τώρα, απλά ετοιµαστείτε», προειδοποίησε
ο ΟΗΕ καθώς οι οικονοµικές συνθήκες σε µέρη
του κόσµου είναι πλέον
δυσµενέστερες από ό,τι
ήταν πριν την Αραβική
Άνοιξη

βληµα της παγκόσµιας πείνας,
διαταράσσοντας την προσφορά και διογκώνοντας τις τιµές.
Αυτό κινδυνεύει να οδηγήσει τις φτωχότερες περιοχές του
πλανήτη σε πολιτικό χάος και
να δηµιουργήσει µια άνευ προηγουµένου µεταναστευτική κρίση, σύµφωνα µε τον εκτελεστικό διευθυντή του Παγκόσµιου
Επισιτιστικού Προγράµµατος
του ΟΗΕ.
Σε συνέντευξή του στο Politico,
ο Mπίσλεϊ προειδοποίησε ότι η
Ευρώπη πρέπει να δώσει επειγόντως περισσότερη χρηµατοδότηση διαφορετικά θα επωµιστεί το µεγαλύτερο βάρος των
επιπτώσεων. «Μας λείπουν δισεκατοµµύρια» τόνισε. «Η αποτυχία να παράσχουµε φέτος µερικά επιπλέον δισεκατοµµύρια
δολάρια σηµαίνει ότι θα έλθει
πείνα, αποσταθεροποίηση και
µαζική µετανάστευση».
Η παρέµβαση του Μπίσλεϊ γίνεται σε µια στιγµή που οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. καταρτίζουν
σχέδια για την αντιµετώπιση της
επισιτιστικής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεµος µε την Κοµισιόν να καταθέτει ήδη ένα έκτακτο πακέτο στήριξης.

Mεγάλη θλίψη προκάλεσε στον αγροτικό και επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας
και φυσικά στην τοπική κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου του προέδρου
της ΕΒΟΛ και Αγροτικού Συνεταιρισµού
Βόλου Νικήτα Πρίντζου. Ο Νικήτας Πρίντζος έφυγε σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Λάρισας µετά
από επιπλοκές του κορωνοϊού.
Ο εκλιπών, ήταν υπέρµαχος της ενοποίησης του συνεταιριστικού κινήµατος «∆εν
είµαι από εκείνους που προσπαθούν να
φτιάξουν δικό τους βιλαέτι. Μόνο µέσα
από τον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση, την αναγέννηση και την ενοποίηση
του συνεταιριστικού κινήµατος, θα µπορέσουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις να
υπηρετήσουν τα συµφέροντα των Ελλήνων αγροτών και να συµβάλλουν στην
ανάπτυξη της χώρας», συνήθιζε να λέει.
Ο Νικήτας Πρίντζος ως πρόεδρος της ΕΒΟΛ πέτυχει σηµαντικά µεγέθη για τη βολιώτικη γαλακτοβιοµηχανία που αποτυπώνονταν στα κερδοφόρα οικονοµικά της αποτελέσµατα και σε συνεχείς επενδύσεις.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Βαρύ πένθος
για την απώλεια
του Νικήτα
Πρίντζου

Κατά την πολύχρονη διαδροµή του
στα συνεταιριστικά πράγµατα, εκτός
από πρόεδρος της ΕΒΟΛ,
ο Νικήτας Πρίντζος είχε διατελέσει
και αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ

Η ρύθµιση
στοχεύει και στην
αντιµετώπιση
φαινοµένων
αισχροκέρδειας µε
όσους αποκρύψουν
στοιχεία να
τιµωρούνται
µε χρηµατικά
πρόστιµα.

Υποχρεωτική δήλωση αποθεµάτων
σε αγροτικά εφόδια και δηµητριακά
Την υποχρέωση επιχειρήσεων που εισάγουν και παράγουν γεωργικά
προϊόντα και τρόφιµα, όπως δηµητριακά να δηλώνουν τα αποθέµατα τους,
η επάρκεια των οποίων απειλείται από τις κρίσεις της πανδηµίας και του
ουκρανικού προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα
τροπολογία επιβάλλει για διάστηµα τριών µηνών από την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, που µπορεί µε ΚΥΑ να παρατείνεται,
υποχρέωση στις επιχειρήσεις της αλυσίδας παραγωγής, εισαγωγής,
εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης, διανοµής και αποθήκευσης
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, να υποβάλλουν εντός δύο ηµερών
από τη δηµοσίευση της ΚΥΑ, δήλωση µε τα στοιχεία αποθεµάτων των
ακόλουθων αγαθών: α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασµάτων,
β) λιπάσµατα, γ) ζωοτροφές, δ) ωµά δηµητριακά παντός είδους και ιδίως
σιτάρι ή σµιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι, εδώδιµο φαγόπυρο,
ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού και αλεύρια
δηµητριακών, στ) ηλίανθο και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο
και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

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.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Άνοδος της θερµοκρασίας φέρνει φουζαρίωση στο σπαράγγι
Τρεις εδαφοµύκητες, οι Fusarium culmorum, oxysporum και monilitorum
είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση της φουζαρίωσης στις σπαραγγοφυτείες
της Βόρειας Ελλάδας. Οι προσβεβληµένοι βλαστοί µπορεί να εµφανίσουν
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ καφέ χρωµατισµό στη βάση τους, η ανάπτυξή τους σταµατά, µαραίνονται
και ξηραίνονται. Εσωτερικά οι προσβεβληµένοι βλαστοί παρουσιάζουν τα
χαρακτηριστικά συµπτώµατα των τραχειοµυκώσεων, τα οποία εντείνονται
όσο αυξάνεται η θερµοκρασία. Η προσβολή από φουζάριο επιφέρει γρήγορο
συνήθως θάνατο στα φυτά, µε τον µύκητα να διατηρείται στο έδαφος µε τα
χλαµυδοσπορίδια. Η καλή στράγγιση στο χωράφι και η αποφυγή τραυµατισµού των
ριζών κατά τη διενέργεια καλλιεργητικών εργασιών είναι τα πιο αποτελεσµατικά
µέτρα προστασίας της καλλιέργειας από τη φουζαρίωση. Γεωπόνοι από τη Βόρεια
Ελλάδα επισηµαίνουν πως η ανεπάρκεια βορίου, ασβεστίου και µαγνησίου εντείνουν
το πρόβληµα, ενώ εξίσου αρνητικό αντίκτυπο έχει και η υγρασία στο έδαφος, που
ευνοεί γενικώς την ανάπτυξη µυκήτων. Τα φυτά που έχουν προσβληθεί να
εκριζώνονται και να καίγονται και ο κενός χώρος να απολυµαίνεται µε διθειάνθρακα.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Folpet 80 WG,
Trigramm WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Scomrid Aerosol
UPL – LTD: Vacciplant SL, Pyrus 400 SC
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, Geoxe
50WG

Ψύλλα της αχλαδιάς
Το οµόπτερο Cacopsylla sp αποτελεί σοβαρό
εχθρό της αχλαδιάς και εµφανίζεται σε όλες
τις καλλιεργήσιµες περιοχές. Τα ακµαία είναι
δραστήρια ηλιόλουστες ηµέρες µε
θερµοκρασίες υψηλότερες από 7oC, µε τα
θηλυκά να γεννούν τα αυγά τους κοντά στη
βάση των οφθαλµών. Οι νεαρές προνύµφες
µπαίνουν µέσα στους εκπτυσσόµενους
οφθαλµούς αυξάνοντας κατά πολύ την
δυσκολία καταπολέµησης. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Θεσσαλονίκης συνιστούν επέµβαση αυτή την
εποχή σε οπωρώνες που παρουσίασαν
πέρυσι προσβολές, η οποία έχει στόχο τα
ακµαία και τα αυγά. Η επέµβαση πρέπει να
γίνει σε µια ηλιόλουστη µέρα µε θερµοκρασία
πάνω από 10oC υπό σκιά και χωρίς άνεµο,
συνδυάζοντας ένα εγκεκριµένο ακµαιοκτόνο
µαζί µε λάδι ή καολίνη.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Divepron 25 WG, Doble
1,8 EC
CORTEVA: Delegate 250 WG
FMC Hellas: Zoro 1.8 EW, Asteria Ultra
1.8 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Profil Extra 5SL
UPL – LTD: Provec 1,8 EC, Deltagri 2,5
EC
SYNGENTA: Insegar 25 WG, Vertimec
1.8 EC

Ντεμπούτο
για κοκκοειδή
Πολίνια και Φιλίππια απειλούν
τώρα την άνοιξη τα ελαιόδεντρα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Υποτιµηµένο εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας µε δυνητικά
σηµαντικό αντίκτυπο στην
επόµενη σοδειά αποτελούν
τα κοκκοειδή, που συνήθως
κάνουν το «ντεµπούτο» τους
στους ελαιώνες περί τα µέσα
Μαρτίου. Καθώς οι πληθυσµοί
τους είναι συνήθως χαµηλοί,
οι καλλιεργητές αγνοούν την
ύπαρξή τους και λαµβάνουν
ντα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισής του όταν είναι πλέον
αργά για να προληφθεί η ζηµιά στην επόµενη παραγωγή.
Αυτήν την εποχή το pollinia
pollini (γνωστό ως Πολίνια)
βρίσκεται µέσα στις ρωγµές
του φλοιού ή ουλές των κλάδων και κλαδίσκων, καθώς
και στη βάση πλαγίων ή κορυφαίων οφθαλµών.

Η καταπολέµηση των κοκκοειδών βασίζεται σε καλλιεργητικά µέτρα τα οποία στοχεύουν στην ευρωστία των
δένδρων σύµφωνα µε τους
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου, όπως:
Αφαίρεση και καύση των
προσβεβληµένων από κοκκοειδή κλαδίσκων προτού αρχίσουν οι εκκολάψεις των
προνυµφών.
Ανανεωτικά κλαδέµατα
σε γηραιά δένδρα.

Ορυκτέλαια
Σε προσβολές συνίσταται
η επέµβαση µε κατάλληλα θερινά ορυκτέλαια

Κατάλληλη και επαρκής
λίπανση.
Στους ελαιώνες πού έχουν
παρατηρηθεί προσβολές από
την Πολίνια, συνίσταται η επέµβαση µε κατάλληλα για
την καλλιέργεια θερινά ορυκτέλαια.

Φιλίππια
Κατά τα µέσα της άνοιξης
(Απρίλη-Μάιο) εµφανίζονται
και τα ακµαία άτοµα Φιλίππιας πάνω στην ελιά, µε τα
αρσενικά να αποχωρούν από
το κηρώδες κάλυµµα τους µε
σκοπό την αναζήτηση των θηλυκών ατόµων, για τη σύζευξη. Η ωοτοκία λαµβάνει χώρα κατά τον Ιούνιο και τα θηλυκά γεννούν περίπου 3000
ωά. Έχει µια γενιά το χρόνο
και το συγκεκριµένο είδος
προσβάλλει µόνο την ελιά.
Μικρής κλίµακας προσβο-

λή από το συγκεκριµένο κοκκοειδές, δεν φαίνεται να προκαλεί από µόνη της σηµαντικά προβλήµατα. Το έντοµο αποµυζά τους φυτικούς
χυµούς µε τα στοµατικά του
µόρια και παράγει µελιτώδη
εκκρίµατα που ευνοούν την
ανάπτυξη καπνιάς, η οποία
µε τη σειρά της επιδρά αρνητικά στη φωτοσυνθετική λειτουργία του δένδρου επηρεάζοντας µακροχρόνια την παραγωγικότητά του.
Σε περίπτωση έντονης προσβολής όµως οι γεωπόνοι
συνιστούν να κλαδεύονται
τα προσβεβληµένα κλαδιά,
ενώ καλό είναι να γνωρίζουν οι καλλιεργητές πως υπάρχουν αρκετοί φυσικοί εχθροί της Φιλίππιας, αρπακτικά και παρασιτοειδή, που περιορίζουν φυσικά τους πληθυσµούς του εντόµου.
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Ο τελευταίος «γλυκός»
παγετός... προσθέτει στις
ζηµιές από τις κακοκαιρίες
Φίλιππος και Μπιάνκα.

Τα τρία
εργαλεία
του ΠΑΑ

Ο Μάρτης «γδάρτης» επιτάσσει
μετάβαση σε μεσοπρώιμες ποικιλίες
Η κακοκαιρία που πλήττει τους παραγωγούς πρώιμων πυρηνόκαρπων και αμυγδαλιάς
το τελευταίο 10ήμερο προσθέτει 15-20% ζημιές στο λογαριασμό του «Φίλιππου»
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Πρώιµα ροδάκινα
Κάποιοι καλλιεργητές
δεν έχουν συγκοµίσει
πρώιµα ροδάκινα
για 4η συνεχόµενη
χρονιά σε Ηµαθία
και Πέλλα

Χνουδωτά τέλος
Για να µειωθούν
οι επιπτώσεις των
όψιµων παγετών
οι παραγωγοί
προχωρούν σε σταδιακή αντικατάσταση
χνουδωτών πρώιµων
ποικιλιών πυρηνόκαρπων και αµυγδαλιάς
µε µεσοπρώιµες
ποικιλίες

Σε κακιά συνήθεια για τους αγρότες της
Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας τείνουν
να µετατραπούν τα τερτίπια του καιρού
κάθε χρόνο, τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Οι νυχτερινές θερµοκρασίες υπό του
µηδενός (έως -6οc) των τελευταίων ηµερών σε κύρια παραγωγικά κέντρα επεκτείνουν το κλίµα δυσφορίας και ανησυχίας στους καλλιεργητές που επλήγησαν φέτος σοβαρά και από τις κακοκαιρίες Φίλιππος και Μπιάνκα, καθώς ο λεγόµενος «γλυκός» και… ανώνυµος παγετός προσθέτει ένα επιπλέον 15-20% της
παραγωγής στο τελικό λογαριασµό ζηµιών σε πρώιµες και υπερπρώιµες ποικιλίες πυρηνόκαρπων και αµυγδαλιάς.

Τη γλίτωσαν οι µεσοπρώιµες ποικιλίες
πυρηνόκαρπων στη Μακεδονία
Οι νυχτερινές θερµοκρασίες ξεπέρασαν τις τελευταίες µέρες σε κάποιες περιοχές τους -4 βαθµούς στη Μακεδονία,
ενώ όπως αναφέρει στην Agrenda ο υπεύθυνος εξαγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισµού Νέος Αλιάκµων Τορλακίδης
Πάνος, η διάρκεια του «γλυκού» παγετού µετά την επέλαση του Φίλιππου και η
ύπαρξη πάχνης πάνω στο φυτικό κεφάλαιο µε την οποία βρίσκονται αντιµέτωποι σχεδόν σε καθηµερινή βάση οι παραγωγοί, προαναγγέλλουν νέες ζηµιές
οι οποίες σύµφωνα µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις θα αφορούν ένα επιπλέον 1520% της παραγωγής.
Τουλάχιστον όµως, όπως εξηγεί ο ίδιος,
οι µεσοπρώιµες ποικιλίες δεν έχουν υπο-

ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (%)
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ΜΑΡΤΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΠΟ 14
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΡΤΙΟΥ

5070%

1520%

6590%

20%

80100%

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ

6080%

στεί ζηµιές και δεν έχουν επηρεαστεί από
τα φετινά καιρικά φαινόµενα.

Ζηµιές στις αµυγδαλιές της Θεσσαλίας
Στη κύρια παραγωγική ζώνη αµυγδάλων της χώρας στη Θεσσαλία, εντοπίζονται επιπλέον απώλειες από τις χαµηλές
θερµοκρασίες των τελευταίων ηµερών, οι
οποίες υπολογίζονται από καλλιεργητές
πάνω από το 20% της παραγωγής πρώιµων αµυγδάλων και έρχονται να προστεθούν στο λογαριασµό του Φίλιππου,
πρακτικά εκµηδενίζοντας και τη φετινή
παραγωγή. Όπως µεταφέρει και µέλος
του ΑΣ Ένωση Ελασσόνας, οι νυχτερινές
θερµοκρασίες στη περιοχή τις τελευταίες
µέρες «έγραψαν» και -5 βαθµούς.

Μετάβαση σε ακτινίδια
Μέσα σε κλίµα γενικότερης δυσφορίας για τις επαναλαµβανόµενες ετήσιες απώλειες, οι παραγωγοί σε Μακεδονία και

Θεσσαλία βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις σχετικά µε τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε ατοµικό και όχι µόνο επίπεδο ώστε είτε να µειωθούν οι επιπτώσεις των όψιµων παγετών µε κατάλληλες επενδύσεις παθητικής και ενεργητικής παγετοπροστασίας ή τη σταδιακή αντικατάσταση χνουδωτών πρώιµων ποικιλιών πυρηνόκαρπων και αµυγδαλιάς µε
νέες φυτεύσεις µεσοπρώιµων ποικιλιών.
Κάποιοι παραγωγοί στην Κεντρική και
∆υτική Μακεδονία επιλέγουν ωστόσο να
µην πραγµατοποιήσουν αυτή τη µετάβαση και αλλάζουν τελείως καλλιέργεια,
προτιµώντας τα τελευταία χρόνια συνήθως την εγκατάσταση ακτινιδεώνων λόγω των υψηλότερων τιµών και του εν γένει αυξηµένου ενδιαφέροντος των Ελλήνων αγροτών για τη καλλιέργεια αυτή.
Στη Θεσσαλία η µετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει, µε τη σταδιακή αντικατάσταση των
αµυγδαλιών ποικιλίας Τέξας µε Βάιρο.

Για την αποκατάσταση του
παραγωγικού δυναµικού
των αγροτών στο
µεταβατικό ΠΑΑ έχει
προγραµµατιστεί ένα ειδικό
Μέτρο ύψους 45 εκατ. ευρώ
η προκήρυξη του οποίου
ωστόσο ακόµα δεν φαίνεται
στον ορίζοντα. Το
συγκεκριµένο πρόγραµµα
έχει σκοπό να ενισχύει
απευθείας τον δικαιούχο
αγρότη για την
αποκατάσταση κτιριακών
εγκαταστάσεων και
µηχανηµάτων ή εξοπλισµού,
που έχουν πληγεί από
«καταστροφικά αίτια»
και την ανασύσταση φυτικού
και ζωικού κεφαλαίου.
Ακόµα 8,5 εκατ. ευρώ
προορίζονται για τον ΕΛΓΑ
ώστε να λάβει µέτρα
συλλογικής, ενεργητικής
προστασίας από χαλάζι, µε
επίγεια συστήµατα σποράς
των χαλαζοφόρων νεφών.
Ούτε αυτό το Μέτρο προς
το παρόν µοιάζει να
προχωράει. Και όσον αφορά
τα Μέτρα αντιχαλαζικών για
αγρότες (80% ενίσχυση)
και συλλογικούς φορείς
(100% ενίσχυση), εκεί
η ζήτηση που σηµειώθηκε
δεν ήταν η αναµενόµενη,
οι εγκρίσεις των φακέλων
αργούν όπως και οι
πληρωµές των δικαιούχων.
Όπως φαίνεται παρότι
υπάρχει ένας κάποιος
προγραµµατισµός µέσω
ΠΑΑ για την προστασία των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων,
δεν µοιάζει να λειτουργεί
στον επιθυµητό βαθµό παρά
την έξαρση των ακραίων
καιρικών φαινοµένων.
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Αγορά γης και τρακτέρ
για οικοτέχνες αγρότες
Αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει και στη μεταποίηση των δικών τους προϊόντων
στους δικαιούχους του προγράμματος «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα»
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τρακτέρ και παρελκόµενα, στάβλοι, γεωργικές
αποθήκες, εγκατάσταση δενδρώδων, φωτοβολταϊκά και αγορά γης είναι µόνο µερικές από τις
επιλέξιµες δαπάνες που επιδοτεί η ∆ράση «Οικονοµικός Μετασχηµατισµός του Αγροτικού Τοµέα» ύψους 100 εκατ. ευρώ που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα
θα µπορούν να κάνουν αιτήσεις:
Συλλογικά Σχήµατα αγροτών.
Οικοτεχνίες-µεταποητικές αγροτών που µεταποιούν το δικό τους προϊόν (τουλάχιστον 40%
βαθµός καθετοποίησης).
Μεταποιητικές επιχειρήσεις εφόσον µεταποιούν
γεωργικό και κατ’ ελάχιστο το 40% των α’ υλών
που χρησιµοποιούνται προέρχονται από συµβολαιακή γεωργία.
Αγροτικές επιχειρήσεις που δεσµεύονται να καθετοποιήσουν τη µονάδα τους για τουλάχιστον
µία 3ετία ξεκινώντας από το επόµενο έτος από
την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης.
Σηµειώνεται, ότι το ελάχιστο ύψος της επένδυσης
θα πρέπει να είναι 500.000 ευρώ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το µέγιστο 7,5 εκατ. ευρώ.
Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται στο 50% των
δαπανών για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
(εξαίρεση η Στερεά Ελλάδα µε 40% και η Αττική).
Για τις µεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεται από 15 έως 40%.
Όσον αφορά την ηµεροµηνία που θα ανοίξει
η προκήρυξη αυτή δεν προσδιορίζεται στην προδηµοσίευση του προγράµµατος.
Αναλυτικότερα η προδηµοσίευση αναφέρει
σχετικά µε τους δικαιούχους:
Στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκσυγχρονισµός
του Πρωτογενούς Τοµέα νοµικά πρόσωπα που
είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, ειδικότερα οριζόµενων
στο κατά περίπτωση εφαρµοστέο ειδικό άρθρο
του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλο-

Με βάση
έξι κριτήρια
η αξιολόγηση
Ο φάκελος των υποψήφιων
δικαιούχων πρέπει να τηρεί έξι
κριτήρια. Το πρώτο αφορά την
ωριµότητα του επενδυτικού σχεδίου
και την απόδειξη κάλυψης της
ιδιωτικής συµµετοχής και το δεύτερο
µε το νόµιµο της επιχείρησης.
Το τρίτο κριτήριο ονοµάζεται
«Πράσινη µετάβαση» και αναφέρει
πως ο φάκελος θα πρέπει να
περιλαµβάνει (τουλάχιστον ένα
από τα παρακάτω) επεξεργασία
βιολογικών προϊόντων, επενδύσεις
ΑΠΕ, προµήθεια οχηµάτων της
διαθέσιµης, βέλτιστης κατηγορίας
όσον αφορά στην εκποµπή ρύπων,
επενδύσεις σε µηχανολογικό
εξοπλισµό ή υποδοµές που
συµβάλλουνστην εξοικονόµηση
ύδατος. Το τέταρτο κριτήριο έχει
να κάνει µε την καινοτοµία της
επένδυσης και το πέµπτο µε τη
βιώσιµότητά της µε βάση δείκτες
κερδοφορίας, ρευστότητας της
επιχείρησης κ.λπ. Τέλος, το έκτο
κριτήριο ονοµάζεται «Καθετοποίηση»
και λέει ότι οι επενδύσεις πρέπει
να επιδοτούνται τουλάχιστον για µία
δαπάνη που έχει να κάνει αυστηρά
µε την αγροτική εκµετάλλευση
(για παράδειγµα φύτευση δέντρων
για παραγωγή α’ ύλης).

γραφικά βιβλία, είναι γραµµένα στα αντίστοιχα
υποχρεωτικά µητρώα και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν µια από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε Συνεταιρισµούς του
ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις».
β) Είναι εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α’, οι οποίες: εφαρµόζουν συµβολαιακή γεωργία υπό
τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς:
αα) εφόσον µεταποιούν γεωργικό σε γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστο το 40% των α’ υλών που
χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση
είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας.
ββ) εφόσον µεταποιούν γεωργικό σε µη γεωργικό προϊόν και το 40% των α’ υλών είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής γεωργίας.
γγ) η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει το επόµενο έτος από την
ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και
είναι 5ετής για όλους τους φορείς.
γ) Είναι εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός
αυτών της περίπτωσης α’ πιο πάνω, οι οποίες
εµφανίζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό
τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινά το επόµενο έτος από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις ΜΜΕ
και 5ετής για όλους τους φορείς.
δ) ∆ικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό
σύσταση νοµικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν
τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο µέχρι την
ηµεροµηνία κατάθεσης της πρώτης αίτησης καταβολής της ενίσχυσης.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

•ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

40.00%

50.00%

50.00%

•ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

35.00%

50.00%

50.00%

•ΚΡΗΤΗ

35.00%

50.00%

50.00%

•∆. ΕΛΛΑ∆Α

40.00%

50.00%

50.00%

•ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΘΡΑΚΗ

40.00%

50.00%

50.00%

•Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

40.00%

50.00%

50.00%

•ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α

35.00%

40.00%

40.00%

•∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

40.00%

50.00%

50.00%

•ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

35.00%

50.00%

50.00%

•ΗΠΕΙΡΟΣ

40.00%

50.00%

50.00%

•Ν. ΑΙΓΑΙΟ

30.00%

40%%

50.00%

•ΘΕΣΣΑΛΙΑ

45.00%

50.00%

50.00%

15%-25%

25-35%

35%-40%

•ΑΤΤΙΚΗ
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Τα ποσοστά
της ενίσχυσης
ορίζονται στο
50% των
δαπανών για
τις µικρές
και µεσαίες
επιχειρήσεις,
µε εξαίρεση τη
Στερεά Ελλάδα
µε 40% και την
Αττική.

Επιλέξιμες επενδύσεις
για νέες φυτεύσεις δέντρων
Στον επενδυτικό φάκελο υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία επιλέξιµων δαπανών. Οι δαπάνες που έχουν να κάνουν καθαρά µε την αγροτική εκµετάλλευση (σηµεία α έως ε) µπορούν να επιδοτηθούν µε ποσό έως 500.000
ευρώ. Αναλυτικότερα στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων:
α) Κατασκευή, απόκτηση και βελτίωση ακινήτων (σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.)
β) ∆απάνες που σχετίζονται µε τη γη, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης.
γ) Αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
µέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού
δ) Εγκατάσταση δενδρώδων καλλιεργειών
ε) Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων κ.λπ.
στ) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.
ζ) Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση διενεργεί µεταφορές α’ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµιτελών), εντός του χώρου της
µονάδας.
η) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές Ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές δεν ενισχύεται ως
µεµονωµένη δράση, αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Η δυναµικότητα των δαπανών σε ΑΠΕ αφορούν µόνο

στην κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της
ενισχυόµενης επιχείρησης.
θ) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας.
ι) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή.
ια) ∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης
της επιχείρησης. Συµπεριλαµβάνονται δαπάνες για την αποµακρυσµένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισµού.
ιβ) Στην περίπτωση αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των δικτύων διανοµής (logistic)
της επιχείρησης, επιλέξιµος είναι ο µηχανολογικός εξοπλισµός ο οποίος έχει µοναδικό
κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι
κτιριακές εγκαταστάσεις.
ιγ) Συµβουλευτικές υπηρεσίες.
ιε) ∆απάνες συµµετοχής σε οποιαδήποτε
εµπορική έκθεση.
Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης χρηµατοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασµού. Στα χρηµατοδοτικά
εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συµπεριλαµβάνονται και τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Το ύψος του δανείου από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συµµετοχής του δικαιούχου.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το ελάχιστο ύψος της
επένδυσης θα πρέπει
να είναι 500.000 ευρώ
για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ το
µέγιστο 7,5 εκατ. ευρώ.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

500.000

7.500.000

ΜΕΓΑΛΕΣ

1.000.000

12.500.000
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Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
θα πρέπει να λάβουν υπόψη µελέτη
από Πανεπιστηµιακό Φορέα που θα
δηµοσιευτεί έως την ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής των αιτήσεων, αναφέρει η
προδηµοισίευση, ωστόσο ακόµα δεν
έχει καν ανατεθεί η σχετική µελέτη στο
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε ό,τι
και να σηµαίνει αυτό για την τήρηση του
προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Με βάση το
ΟΣΔΕ 2022
η επιδότηση για
αναδιάρθρωση
καλλιεργειών

Με αρκετά κενά βγήκε η προδημοσίευση
του Μέτρου που ανοίγει στις 15 Μαΐου.
Έως 80% η επιδότηση και για νέα
αγροτεμάχια που θα δηλωθούν φέτος

kontonis@agronews.gr

Προδηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του προγράµµατος Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών για ενίσχυση έως 80% φύτευσης νέων ποικιλιών πολυετών καλλιεργειών µε την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης
και των φακέλων υποψηφιότητας να ξεκινά στις 15
Μαΐου 2022 και να ολοκληρώνεται τον Νοέµβριο
σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο. Όσον αφορά τις
ποικιλίες που θα µπορούν να φυτευθούν, η προδηµοσίευση αναφέρει πως «Οι αιτήσεις ενίσχυσης
για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη µελέτη από Πανεπιστηµιακό Φορέα που θα δηµοσιευτεί έως την ηµεροµηνία
έναρξης υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της
παρούσας». Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το ρεπορτάζ δεν έχει καν ανατεθεί ακόµα η σχετική µελέτη
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε ό,τι και
να σηµαίνει αυτό για την τήρηση του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος.
Το βέβαιο προς το παρόν είναι ότι στο πρόγραµµα δεν θα µπορούν να ενταχθούν ελαιώνες και οινάµπελα. Υποψήφιες προς ένταξη είναι φυτείες όπως σταφίδα, πυρηνόκαρπα και πορτοκάλι, ωστόσο υπάρχει ακόµα και το σενάριο να µπορούν να
είναι επιλέξιµα προς φύτευση όλα τα είδη δενδροκαλλιεργειών, κάτι όµως που µε τα περιορισµένα
κονδύλια (170 εκατ. ευρώ) ενδέχεται να εκτροχιάσει το πρόγραµµα.

Πάντως η µελέτη όπως αναφέρεται, θα πρέπει
να προσδιορίσει στις εκτάσεις προς εκρίζωση ποικιλίες που είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, τα προϊόντα τους έχουν χαµηλή
εµπορική αξία και είναι ευπαθείς σε ασθένειες και
εχθρούς, µε υψηλό βαθµό απωλειών κατ΄ έτος.

Επιλέξιµα αγροτεµάχια για αναδιάρθρωση
α) Όσα έχουν εγκατεστηµένες υφιστάµενες δενδρώδεις καλλιέργειες οι οποίες θα εκριζωθούν στο
πλαίσιο αναδιάρθρωση (σύµφωνα µε την ΕΑΕ 2022)
β) Όσα δεν έχουν εγκατεστηµένες υφιστάµενες
δενδρώδεις καλλιέργειες (σύµφωνα µε την ΕΑΕ
2021) και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται
µε ετήσιες καλλιέργειες, θα υπαχθούν στο παρόν
Υποέργο µε την προϋπόθεση ότι η δράση θα συνοδεύεται µε εκρίζωση πολυετούς/δενδρώδους καλλιέργειας οποιουδήποτε είδους / ποικιλίας, ίδιας
έκτασης (απόκλιση έκτασης ±10%).
γ) Νέα αγροτεµάχια που θα δηλωθούν για πρώτη φορά στην ΕΑΕ του 2022.
δ) Οι νέες φυτείες θα πρέπει να εγκαθίστανται
σε ενιαίες ή/και όµορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης.
ε) Ο δικαιούχος δύναται να εφαρµόσει πλάνο αναδιάρθρωσης για το σύνολο των µελών του και των
εκτάσεων αυτών, µε την υποχρέωση εκπόνησης µελέτης µε σκοπό την εγκατάσταση των νέων φυτειών
σε ενιαίες ή/και όµορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης
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Με εξαγώγιµο
προφίλ οι νέες
ποικιλίες

Το ποσό της ενίσχυσης του προγράµµατος δεν µπορεί να ξεπερνά
τις 500.000 ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση και ανά ΑΦΜ.

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Δεν προβλέπεται η κάλυψη
για διαφυγόντα έσοδα αγροτών
Πέρα από τα έξοδα εκρίζωσης, αναφύτευσης και προµήθειας του φυτοριακού
υλικού δεν φαίνεται από τις διατάξεις της προκήρυξης να καλύπτεται το
διαφυγών κέρδος του παραγωγού. ∆ηλαδή τα έσοδα τα οποία χάνει εφόσον
έβγαλε την παλιά του καλλιέργεια καθώς όσο οι νέες φυτείες δεν είναι
παραγωγικές. Αυτό είναι κάτι που σαφώς θα δυσκολέψει το εγχείρηµα και µένει
να φανεί αν θα αλλάξει κάτι από τη διαβούλευση που προηγήθηκε η οποία
σαφώς ήταν τυπική καθώς ήταν για λίγες ηµέρες. Γίνεται εµφανές πάντως από
την απουσία των ποικιλιών προς αναδιάρθρωση πως οι αρµόδιες αρχές κάθε
άλλο παρά έτοιµες ήταν για να προβούν στη δηµοσίευση της πρόσκλησης, και
πως ακόµα δεν έχουν λυθεί βασικά ζητήµατα. Παράλληλα, είναι καθόλα βέβαιο
πως οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε θα κλείσουν τον Ιούνιο (µετά από παράταση), οπότε το
χρονοδιάγραµµα της 15ης Μαΐου για άνοιγµα των αιτήσεων είναι προφανώς
«κενό γράµµα». Σηµειώνεται εδώ πως το Ταµείο Ανάκαµψης δεν είναι ΠΑΑ
και οι ηµεροµηνίες αξιολόγησης και υλοποίησης πρέπει να τηρούνται κατά
γράµµα αλλιώς τα χρήµατα φεύγουν προς άλλα καθεστώτα αγροτικά και µη.

στ) Οι επιλέξιµες γεωργικές εκτάσεις και εκµεταλλεύσεις θα συµµορφώνονται µε του κανόνες
της πολλαπλής συµµόρφωσης

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του προγράµµατος αναδιάρθρωσης
καθορίζονται οι Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών και Αγροτικοί Συνεταιρισµοί
(ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε Συνεταιρισµούς του ν. 4673/2020
«Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις».
Η ένταση της ενίσχυσης ξεκινά από το 40% των
δαπανών και µπορεί να φτάσει έως και το 80% ανάλογα την περιφέρεια που δραστηριοποιείται ο
δικαιούχος.
Πλέον αναµένεται ο προσδιορισµός του κόστους
εγκατάστασης ανά στρέµµα, στο οποίο θα συµπεριλαµβάνεται το κόστος εκρίζωσης, το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης νέων δενδρυλλίων και
το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης υποδοµής
για γραµµική φύτευση (παλµέτα).

Επιλέξιµες δαπάνες
1. Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση
δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκµηριώνονται εγγράφως
µε σαφή, συγκεκριµένο και επικαιροποιηµένο τρόπο στην υποβαλλόµενη οικονοµοτεχνική µελέτη.

αα) Εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας (όπως προκύπτει από τη δήλωση της ΕΑΕ 2022)
ββ) Προµήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
γγ) Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος στήριξης (γραµµική φύτευση – παλµέτα).

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης
Τα όρια του αιτούµενου επιλέξιµου προϋπολογισµού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα: Κατώτατος αιτούµενος επιλέξιµος προϋπολογισµός: 500.000 ευρώ και ανώτατος 1.000.000 ευρώ.
Τα ποσοστά ενίσχυσης έχουν ως εξής:
∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%
Μικρά νησιά αιγαίου: 75%
Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία: 40%
Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες, υπό την προϋπόθεση
ότι η µέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το
80 % για: α) επενδύσεις που συνδέονται µε συγχώνευση οργανώσεων παραγωγών ή β) πράξεις που
λαµβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Σύµπραξης Καινοτοµίας (ΕΣΚ).
Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά
τις 500.000 ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση και ανά
ΑΦΜ. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται µε τον τεχνητό διαχωρισµό των καθεστώτων
ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης, όπως αναφέρει η προδηµοσίευση.

40-80%
Η ένταση της
ενίσχυσης ξεκινά
από το 40% των
δαπανών και
µπορεί να φτάσει
έως και το 80%
ανάλογα την
περιφέρεια στην
οποία δραστηριοποιείται ο
δικαιούχος

Οι νέες, επιλέξιµες ποικιλίες θα πρέπει:
α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιµατική
αλλαγή
β) Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και
ασθένειες που έχουν καταγραφεί και
επηρεάζουν την παραγωγικότητα και
τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων
γ) Τα παραγόµενα αγαθά και προϊόντα
να έχουν εξαγώγιµο εµπορικό
προσανατολισµό
δ) ∆εν είναι επιλέξιµες οι οινοποιήσιµες
ποικιλίες αµπέλου και η
ελαιοκαλλιέργεια.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
θα πρέπει να λάβουν υπόψη µελέτη
από Πανεπιστηµιακό Φορέα που θα
δηµοσιευτεί έως
την ηµεροµηνία
έναρξης υποβολής
των αιτήσεων στο
Ένταξη
πλαίσιο της
παρούσας.
Υποψήφιες
Στη µελέτη θα
προς ένταξη
περιλαµβάνονται
είναι φυτείες
τα ακόλουθα:
όπως σταφίδα,
α) Τις ποικιλίες
πυρηνόκαρπα
των υφιστάµενων
και πορτοκάλι
πολυετών φυτειών
οι οποίες
χαρακτηρίζονται
από έναν από τους
παρακάτω παράγοντες και προτείνονται
για εκρίζωση στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσης:
αα) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής
ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαµηλή
εµπορική αξία και εµφανίζουν συγκριτικά
µειονεκτήµατα έναντι του διεθνούς
ανταγωνισµού.
γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και
εχθρούς, µε υψηλό βαθµό απωλειών
κατ’ έτος.
β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών
οι οποίες εµφανίζουν χαρακτηριστικά
που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε
κάθε έναν από τους παρακάτω
παράγοντες και προτείνονται για νέα
εγκατάσταση στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσης: αα) Είναι ανθεκτικές
στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή
εµπορική αξία και εµφανίζουν συγκριτικά
πλεονεκτήµατα έναντι του διεθνούς
ανταγωνισµού. γγ) Είναι ανθεκτικές σε
ασθένειες και εχθρούς, µε χαµηλό βαθµό
απωλειών κατ΄ έτος
γ) Τον προσδιορισµό του κόστους
εγκατάστασης ανά στρέµµα, στο οποίο θα
συµπεριλαµβάνεται το κόστος εκρίζωσης,
το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης
νέων δενδρυλλίων και το κόστος
προµήθειας και εγκατάστασης υποδοµής
για γραµµική φύτευση (παλµέτα).
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Αγροτουρισμός και οινοτουρισμός

Επιδοτήσεις αγροτών
για χώρους φιλοξενίας
και υποδομές εστίασης
Από τις 31 Μαρτίου ξεκινάνε οι αιτήσεις σύμφωνα με την
προδημοσίευση της προκήρυξης «Πράσινος Αγροτουρισμός»
που χρηματοδοτείται με 30 εκατ. ευρώ από το Ανάκαμψης
Από 30% έως 50% το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα το μέγεθος
της επιχείρησης για φάκελο από 500.000 ευρώ και άνω
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Χρόνοι
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά
στις 31 Μαρτίου µέχρι τις 30
Σεπτεµβρίου και η διάρκεια της
αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7
µήνες από την 1η Απριλίου έως
την 30η Νοεµβρίου 2022.

Εργαλεία

Για τη διευκόλυνση της
υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου δίνεται η δυνατότητα
στους δικαιούχους χρήσης
χρηµατοδοτικών εργαλείων,
προκαταβολής ή ανοικτού
καταπιστευτικού λογαριασµού.

Αιτήματα

Το τρίτο τρίµηνο του 2022
(Οκτώβριος 2022) αναµένεται
να ξεκινήσει η διαδικασία
υποβολής, αξιολόγησης και
ελέγχου των σχετικών
αιτηµάτων πληρωµής.

Καταλύµατα και υποδοµές εστίασης και νέα γη για την εγκατάστασή τους που συνδέονται µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις µαζί µε φωτοβολταϊκά για τη δυναµοδότησή
τους, επιδοτεί το νέο πρόγραµµα
«Πράσινος Αγροτουρισµός» που
ανοίγει για αιτήσεις στις 31 Μαρτίου. Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του προγράµµατος που χρηµατοδοτείται µε 30 εκατ. ευρώ από
το ταµείο ανάκαµψης, η επιδότηση θα ξεκινά από 30% για µεγάλες
επιχειρήσεις, 40% για µεσαίες και
50% για µικρές. Ο επενδυτικός φάκελος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500.000 ευρώ και δικαιούχοι
δύνανται να κριθούν νοµικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ,
είτε στις µεγάλες επιχειρήσεις, µε
την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόµενων στο κατά περίπτωση εφαρµοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ,
που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία.
Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται:
α) Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισµός ακινήτων.
β) ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.
γ) Οχήµατα για τη λειτουργία της
επιχείρησης σε ποσοστό 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης.
δ) Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού στον βαθµό
που εξυπηρετεί την λειτουργία της
µονάδας.
ε) Αγορά γης σε ποσοστό 10%
του επιλέξιµου προϋπολογισµού.
στ) Συµβουλευτικές υπηρεσίες δαπάνες συµµετοχής σε οποιαδήποτε

εµπορική έκθεση (µίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου).
ζ) Εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. ∆εν ενισχύεται ως µεµονωµένη δράση, αλλά
ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Η δυναµικότητα των
δαπανών σε ΑΠΕ αφορούν µόνο την
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας
της επιχείρησης.

Χρηµατοδότηση
Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα χρησιµοποίησης χρηµατοδοτικών
εργαλείων, προκαταβολής ή ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασµού.
Στα χρηµατοδοτικά εργαλεία δίνεται
η δυνατότητα να συµπεριλαµβάνονται και τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
1. Υποβολή των αιτήσεων από 31 Μαρτίου 2022 έως 30 Σεπτεµβρίου 2022.
2. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 µήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30ή Νοεµβρίου 2022.
3. Το τρίτο τρίµηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναµένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών
αιτηµάτων πληρωµής.

Στη συνολική επένδυση
Ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
δεν ενισχύεται ως µεµονωµένη
δράση, αλλά ως τµήµα της
παραγωγικής επένδυσης

Ενισχύσεις για τη γενετική
Προδηµοσιεύτηκε η πρόσκληση
ύψους 15 εκατ. ευρώ για δράσεις
γενετικής βελτίωσης κτηνοτροφικών ζώων στα οποία συµπεριλαµβάνονται όλες οι αυτόχθονες
και σπάνιες φυλές συµπεριλαµβανοµένης της ασπρόµαυρης και ασπροκόκκινης φυλή αγελάδων που
είναι προσαρµοσµένες ελληνικές
φυλές που προέρχονται από φυλές Χολστάιν. Στο πρόγραµµα αυτό θα µπορούν να ενταχθούν όλοι
οι σύλλογοι, φορείς υλοποίησης
προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών
ζώων όπως και αγροτικοί συνεταιρισµοί και οργανώσεις.
Επιλέξιµες θα είναι δαπάνες τόσο για γενετική βελτίωση ζώων
και τήρηση στοιχείων γενεολογίας, όσο και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισµών, δηµοσιεύσεις και ενηµέρωσης κτηνοτρόφων. Οι φυλές ζώων που είναι επιλέξιµες είναι:
Βοοειδή: Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόµαυρη, Ασπροκόκ-

κινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωµη. Η ασπρόµαυρη
και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρµοσµένες ελληνικές φυλές που προέρχονται
από φυλές αγελάδων Χολστάιν.
Πρόβατα: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου,
Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσά-
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
ΒΟΟΕΙ∆Η

116

130

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

210

34

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Μέτρο 10

Πάνω από 30.000
αιτήσεις Βιολογικών,
διορία έως 31 Μάρτη

βελτίωση
νικη, Άργους, Κύµης, Ζακύνθου,
Φλώρινας - Πελαγονίας, Αγρινίου
Αίγες: Σκοπέλου
Ίπποι: Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου
Χοίροι: Εγχώριος χοίρος
Ο κατώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός σύµφωνα µε την
προδηµοσίευση είναι 1 εκατ. ευρώ και ο ανώτατος 7,5 εκατ. ευρώ
και η ενίσχυση ορίζεται στο 80%
των δαπανών. Οι αιτήσεις ξεκινάνε στις 31 Μαρτίου 2022.

Σύσταση του Ταµείου
Μικροδανείων αγροτών
Συστάθηκε και επίσηµα το Ταµείο
Μικρών ∆ανείων Αγροτικής
Επιχειρηµατικότητας για πιστώσεις
3.000 έως 25.000 ευρώ µε επιτόκιο
δανεισµού τουλάχιστον κατά 50%
χαµηλότερο, προς γεωργικές
εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε σχετική
απόφαση ( ΦΕΚ Β΄ 1075). Για τη
σύσταση του Ταµείου προβλέπεται
χρηµατοδοτική συνεισφορά από το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020 προς την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.,
πόρων ύψους 21.500.000 ευρώ. Το
ΠΑΑ θα χρηµατοδοτεί άτοκα το 50%
του κεφαλαίου κάθε νέου δανείου που
θα χορηγείται και ως εκ τούτου το
τελικό επιτόκιο του δανείου θα είναι
µειωµένο κατά 50%. Επιπλέον,
προβλέπεται η επιδότηση επιτοκίου,
καθώς και η δυνατότητα επιχορήγησης
ανά δάνειο για την παροχή τεχνικής
και συµβουλευτικής υποστήριξης
στους τελικούς αποδέκτες. Στη
συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύναψη
της συµφωνίας χρηµατοδότησης
µεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Μέχρι την ερχόµενη Πέµπτη 31
Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στη Βιολογική
Γεωργία και ήδη έχει ξεπεραστεί
το φράγµα των 30.000 αιτήσεων.
Όπως είχε γράψει η Agrenda όσοι
περίµεναν στην ουρά για ένταξη
στο πρόγραµµα βάσει των απορρίψεων από περασµένες προκηρύξεις είναι γύρω στους 100.000 και
ως εκ τούτου µέχρι το πέρας της διορίας για φάκελο ενίσχυσης, αναµένεται να οριστικοποιηθεί αρκετά µεγάλος όγκος νέων αιτήσεων.
Προς το παρόν δεν µπορούν να
υπάρξουν σαφείς εκτιµήσεις για
τον αριθµό των τελικών δικαιούχων που θα µπορέσουν να ενταχθούν στο Μέτρο. Μία πρώτη τάξη µεγέθους µπορεί ίσως να δώσει το γεγονός ότι για 3ετής δεσµεύσεις, µε κονδύλια 50 εκατ.
ευρώ είχαν χωρέσει 2.300 δικαιούχοι ως εκ τούτου µε 420 εκατ.
ευρώ, µπορούν να µπουν γύρω
στους 22.000. Ωστόσο, εδώ υπάρχει µία βασική διαφορά. Οι προκηρύξεις και τα κονδύλια έχουν
προβλεφθεί µε βάση τον κλάδο,

Ανά κλάδο
Τα κονδύλια έχουν
προβλεφθεί µε βάση τον
κλάδο, δηλαδή άλλα ποσά
και πίνακες δικαιούχων
για αροτραίες και άλλα
για κηπευτικά-δέντρα

δηλαδή άλλα ποσά και πίνακες
δικαιούχων θα υπάρχει για αροτραίες, άλλα για κηπευτικά-δέντρα. Κτηνοτρόφοι και µελισσοκόµοι εντάσσονται στις αντίστοιχες δικές τους προκηρύξεις. Αρχικά, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εκτίµησε πως από το
πρόγραµµα θα µπορούν να εξυπηρετηθούν γύρω στους 85.000
δικαιούχους, αριθµός τεράστιος
σε σχέση µε τις δυνατότητες του
προγράµµατος.
Υπενθυµίζεται πως τα κριτήρια µοριοδότησης χωρίζονται ανά δράση και ανά προκήρυξη.
Η ∆ράση 11.1.1 για αγροτεµάχια που δεν περιλαµβάνονται σε
σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης. Εδώ απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν νέοι αγρότες έως 40
ετών, οι έχοντες αγροτεµάχια άνω των 100 στρµ. σε ορεινές περιοχές ή περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα και όσοι βάζουν το
σύνολο της εκµετάλλευσή τους
στη δράση. Η ∆ράση 11.1.2 αφορά όσα αγροτεµάχια περιλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την
31/12/2020. Σε αυτήν την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις
κατ’ επάγγελµα αγροτών που είναι µέλη συλλογικών οργανώσεων και όσων δραστηριοποιούνται
στη βιολογική παραγωγή για µία
5ετία και πάνω.

Μέχρι 31 Μαρτίου
τροποποιήσεις ή
µεταβιβάσεις και αιτήσεις
ανάκλησης που αφορούν
το τέταρτο έτος εφαρµογής
(έτος 2022) για τον
ελαιώνα Άµφισσας και
το τρίτο έτος εφαρµογής
(έτος 2022) για τον
αµπελώνα Θήρας.

Σχέδια Βελτίωσης
Η υποχρέωση προσκόµισης
αιτήµατος πληρωµής για
την παραµονή στα Σχέδια
Βελτίωσης είναι µέχρι τις
15 Απριλίου 2022 στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Απονιτροποίηση
Έως τις 15 Απριλίου θα
πραγµατοποιούνται οι
αιτήσεις για το πρόγραµµα
Απονιτροποίησης σύµφωνα
µε τις σχετικές προκηρύξεις,
µία για τις δράσεις
αµειψισποράς,
αγρανάπαυσης για αρόσιµες
εκτάσεις, µε προϋπολογισµό
120.000.000 ευρώ και µία
για την φαρµογή χλωράς
λίπανσης σε δενδρώδεις
καλλιέργειες µε
προϋπολογισµό
30.000.000 ευρώ.
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Bραβείο Farm
Machine 2022
Οι δηµοσιογράφοι του ειδικού Τύπου απένειµαν
το βραβείο για το Farm
Machine 2022 στο νέο
βαγόνι της Pöttinger, καθώς τόσο το σύστηµα µετάδοσης που αυτό διαθέτει όσο και η διαχείριση
του ενσιρώµατος συµβάλλουν στην αυξηµένη αποδοτικότητα στον τοµέα
της συγκοµιδής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

σίµατος µεµβράνης µε δύο
τροχούς χρησιµοποιεί δύο
ρολά 750 χιλιοστών για το
τύλιγµα, ενώ ο πατενταρισµένος εφαρµοστής µεµβράνης συµβάλλει στη µείωση ακόµη και κατά 37%
της ποσότητας υλικού που
απαιτείται σε σύγκριση µε
ένα παραδοσιακό σύστηµα
τυλίγµατος. Τα οφέλη από
τη νέα διαδικασία γίνονται
εµφανή και στην ποιότητα.

Αύξηση τιµών
από κοντράκτορες

Νέα Goldoni
στην Fieragricola
Με όλη την γκάµα µικρών,
ειδικών και γενικής χρήσης τρακτέρ η GoldoniKeestrack υπερτονίζει
τη δυναµική της παρουσία
ως µια νεοσυσταθείσα
εταιρεία αλλά µε βαρυσήµαντο παρελθόν σε αυτές
τις κατηγορίες τρακτέρ.
Στην πρόσφατη έκθεση
Fieragricola 2022 παρουσιάστηκαν τα E-70, η σειρά Q, Τ και C.

Ανησυχία στις τάξεις
των αγροτών της Μεγάλης
Βρετανίας καθώς λόγω
των τιµών στο ντίζελ
πλέον είναι βέβαιο πως
θα ανέβει και ο τιµοκατάλογος των εργοληπτών.
Ρεπορτάζ του profi
international αναφέρει
πως οι εαρινές εργασίες
δεν θα είναι καθόλου
εύκολες για τον τοµέα
στην εν λόγω χώρα.

Σύστηµα ελέγχου
96 σηµείων για κιτ

Σβέλτη δετική
VBP3165 από Kuhn
Βελτιωµένη ποιότητα µπάλας, πιο γρήγορα και µε µικρότερο κόστος υπόσχεται
η Kuhn ότι θα προσφέρει η
ανανεωµένη χορτοδετική
VBP3165. Το σύστηµα δε-

Eστιάζοντας στην ταχεία
εξέλιξη της τεχνολογίας
µε στόχο την αξιοποίηση
στον τοµέα της ευφυούς
γεωργίας, η Valtra κάνει
σύντοµα διαθέσιµη µια
νέα έκδοση του συστήµατος Section Control, ικανή
να διαχειρίζεται έως και
96 τµήµατα σε σπαρτικές,
ψεκαστικά, διανοµείς
ή καλλιεργητές. Φυσικά
εξακολουθεί να υπάρχει
η δυνατότητα διαχείρισης
τριών βραχιόνων ή τριών
λειτουργιών σε 36 διαφορετικά τµήµατα.

Πρίμιουμ σειρά Pro
Belt για δεμάτιασμα
30 τόνων την ώρα
Οι νέες χορτοδετικές της New Holland υπόσχονται
περισσότερα και πιο πυκνά δεμάτια σε λιγότερο χρόνο
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η New Holland επεκτείνει τη γκάµα των χορτοδετικών µεταβλητού θαλάµου προσθέτοντας την πρίµιουµ σειρά Pro-Belt, µηχανήµατα ανθεκτικά που προσφέρουν µακρόχρονη αξιοπιστία για τις σύγχρονες απαιτήσεις χρήσης και χειριστή. Η New Holland
χαρακτηρίζει τα νέα χορτοδετικά ευέλικτα,
υψηλής απόδοσης και ανθεκτικά κι αυτό
γιατί προσφέρουν καλοσχηµατισµένο δεµάτι σε όλες τις καλλιέργειες και κάτω α-

πό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αξίζει να πούµε ότι τα Pro-Belt έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις δοκιµές και τα σχόλια της New
Holland που συλλέγονται µέσω πολυάριθµων πελατών που ανταποκρίνονται από όλο τον κόσµο -από τη Βόρεια Αµερική έως
την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την
Ευρώπη-, παράγοντας συλλογικά 150.000
δοκιµαστικά δέµατα. Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά απόδοσης που θεωρούσαν θεµελιώδη: ευελιξία της καλλιέργειας, χωρητικότητα, πυκνότητα και σχήµα δεµατιών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ
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Έγκριση εναντίον
του δάκου της ελιάς
του Exirel® Bait
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χορήγησε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο εντοµοκτόνο Exirel® Bait (δραστική ουσία: cyazypyr®), για χρήση εναντίον του δάκου της ελιάς µε δολωµατικούς ψεκασµούς. Η προτεινόµενη δόση είναι 7,5 κ.εκ/στρέµµα σε συνδυασµό µε το προσελκυστικό ENTOMELA (60
γρ/στρ). Επιτρέπονται εως 3 εφαρµογές ανα καλλιεργητική περίοδο µε ελάχιστο µεσοδιάστρηµα τις 7 ηµέρες. Το διάστηµα της τελευταίας επέµβασης πριν τη συγκοµιδή έχει καθοριστεί στις 7 ηµέρες. Για την ορθή διαχείριση ανθεκτικότητας, συστήνεται το Exirel® Bait,
να χρησιµοποιείται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα άλλων οµάδων µε διαφορετικό τρόπο δράσης
Το Exirel® αποτελεί την πλέον σύγχρονη πρόταση
της FMC για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µέσω δολωµατικών ψεκασµών. Συνδυάζοντας µοναδικά
χαρακτηριστικά όπως νέο τρόπο δράσης (IRAC Group
28), υψηλή αποτελεσµατικότητα και µεγάλη εκλεκτικότητα στα ωφέλιµα, αναµένουµε να αποτελέσει ένα
σηµαντικό εργαλείο, αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου.

Όσο για το κιβώτιο, το Pro-Belt διαθέτει
υψηλή µηχανική απόδοση και στιβαρότητα µε βελτιωµένο σχεδιασµό και διττό όφελος: ισχυρότερα εξαρτήµατα και λιγότερα
κινούµενα µέρη. Ο ρότορας βαρέος τύπου
διαµέτρου 520 χιλιοστών σε συνδυασµό µε
το ενεργό δάπεδο πτώσης παρέχει συνεχή
ανταπόκριση στον χειριστή, επιτρέποντάς
του να µεγιστοποιήσει την παραγωγικότητά του. Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια, τα
µηχανήµατα αποδίδουν εξίσου καλά σε ενσίρωµα και σε ξηρό άχυρο, παράγοντας σταθερά υψηλή πυκνότητα δεµατιών και καλά
σχηµατισµένα, σταθερά δεµάτια για εύκολο
χειρισµό και στοίβαξη. Με απόδοση έως 30
τόνους την ώρα και 140 κιλά/m3 σε άχυρο,
το Pro-Belt θα επιτρέψει στους πελάτες να
συλλέξουν τη συγκοµιδή τους πιο γρήγο-

Βελτιωµένος σχεδιασµός
Το Pro-Belt διαθέτει υψηλή µηχανική
απόδοση και στιβαρότητα µε βελτιωµένο σχεδιασµό, ισχυρότερα εξαρτήµατα και λιγότερα κινούµενα µέρη

ρα, τελειώνοντας το χωράφι τους σε λιγότερο χρόνο µε λιγότερα δεµάτια.

Τα παρελκόµενα New Holland, Kongskilde
και Överum στην Ελλάδα από την
Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ
H εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ ανακοίνωσε την συνεργασία της µε τη CNH Industrial
για την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση
των παρελκοµένων New Holland, Kongskilde
και Överum στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά,
τα παρελκόµενα New Holland (άροτρα, καλλιεργητές, ρίπερ κ.ά.) διατίθενται στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους επαγγελµατίες αγρότες σύγχρονες λύσεις και εργαλεία µε κορυφαία κατασκευαστική ποιότητα,
έξυπνη συνδεσιµότητα και µοναδικές καινοτοµίες που καθιστούν πιο εύκολη και αποδοτική τη δουλειά στο χωράφι. Τα παρελκόµενα
της Kongskilde (καλλιεργητές, ρίπερ, σπαρτικές, πετροσυλλέκτες κ.ά.), µεταξύ των οποίων και τα κορυφαία άροτρα Överum, σχεδιάζονται στη ∆ανία και έρχονται στην Ελλάδα για να διευρύνουν τις διαθέσιµες επιλογές των αγροτών. Η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, η αντοχή τους στο χρόνο και σε κάθε
τύπο εδάφους, τα καθιστούν µία ασφαλή και
έξυπνη επένδυση για τους επαγγελµατίες.

Η εταιρεία Οξυγόνο
συνεργαζόμενο μέλος
της GLOBALG.A.P.
Ο διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης Οξυγόνο-Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης είναι και επίσηµα συνεργαζόµενο µέλος της GLOBALG.A.P. «GLOBALG.A.P.
Membership» αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι έχει θέσει ψηλά τον πήχη της ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες του προς τους πελάτες. Μέσω του
GLOBALG.A.P. Membership, τα µέλη της GLOBALG.A.P.
υποστηρίζουν την σύνδεση των παραγωγών µε τις αγορές στις οποίες µπορούν να πουλούν τα ασφαλή και
αειφόρα-βιώσιµα αγροτικά προϊόντα τους αναπτύσσοντας και εφαρµόζοντας συστήµατα διαχείρισης φάρµας
τα οποία βασίζονται σε δεδοµένα και είναι αναγνωρισµένα από την παγκόσµια και την εγχώρια αγορά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

ΑΓΡΟΝΕΑ
Όταν μαζεύονται
πολλοί
∆ιαχρονικό: Το γεγονός ότι
εκατοµµύρια άνθρωποι µοιράζονται
τα ίδια ελαττώµατα, δεν µετατρέπει
τα ελαττώµατα αυτά σε αρετές. Το
ότι πιστεύουν σε τόσα πολλά ψεύδη,
δεν µετατρέπει τα ψεύδη σε
αλήθειες. Το ότι εκατοµµύρια
άνθρωποι µοιράζονται την ίδια
παράνοια, δεν τους καθιστά
ψυχικά υγιείς. Ε. Fromm.
Χαρουπιά: Οι αρχαίοι Έλληνες
ανακάλυψαν ότι οι σπόροι του
ξυλοκέρατου (χαρουπιά, Ceratonia
siliqua) έχουν πάντα το ίδιο βάρος
(περίπου 0,20 γρ.) και για αυτό το
λόγο το χρησιµοποιούσαν για να
µετρήσουν το βάρος των πολύτιµων
µετάλλων. Οι συνδιαλλαγές τους
ήταν µε τους Άραβες, οι οποίοι
άκουγαν από τους Έλληνες τη λέξη
«ξυλοκεράτια»…
«κεράτια»…..
«ΚΑΡΑΤΙΑ»!!!!!
Τα γνωστά
καράτια του
χρυσού και των
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
διαµαντιών.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
Τουλίπες: Η
καλλιέργεια των ελληνικών ειδών
τουλίπας γίνεται πρώτη φορά στη
χώρα µας για την αξιοποίηση των
αυτόχθονων και ενδηµικών ειδών
της Ελλάδας µε τις ελληνικές
τουλίπες Tulipa cretica «Hilde», T.
clusiana «true species», T. bakeri
«Lilac wonder», T. australis, T.
orphanidea «Flava», T. clusiana
«Chrysantha» και T. Saxatilis. Όλα
είναι στο tulips.gr, 2310471110,
µε συντονιστή τον ∆ρ. Ν. Κρίγκα
(ερευνητή ΙΓΒΦΠ) και επιστηµονικό
υπεύθυνο τον ∆ρ. Γ. Τσοκτουρίδη
(ερευνητή του ΙΓΒΦΠ).
Σπατάλη: 1 στα 5 από τα
φρούτα-λαχανικά που παράγονται
παγκοσµίως παίρνουν το δρόµο
προς τη χωµατερή ενώ είναι
απολύτως ασφαλή προς βρώση και
εξίσου νόστιµα και θρεπτικά µε τα
υπόλοιπα. Ξοδεύονται µεγάλες
ποσότητες νερού, ενέργειας,
καυσίµων για τρόφιµα που θα
καταλήξουν στα σκουπίδια. Στην
Ελλάδα κάθε νοικοκυριό σπαταλάει
99 κιλά έτοιµων τροφίµων ανά
άτοµο τον χρόνο, ενώ ήδη η
επισιτιστική ανασφάλεια απλώνεται.
Βιολογικές Αγορές Θεσσαλονίκης,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
25/10/2021

Υπονομεύει ισορροπίες
στον οινικό κλάδο η νέα
αιφνιδιαστική ρύθμιση για
το τσίπουρο

Τους φόβους τους για τη δυνατότητα
χονδρικής διάθεσης του αποστάγματος
διήμερων τονίζουν τα μέλη της ΕΔΟΑΟ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

«Μαύρα»
Το νοµοσχέδιο
διευκολύνει
ουσιαστικά µια
λογική «τοις
µετρητοίς και
µε µαύρα»

Χονδρική
Επίµαχη διάταξη επιτρέπει
οι διήµεροι να
διαθέτουν σε
χονδρεµπόρους το τελικό
προϊόν τους

Ένα αιφνίδιο πισωγύρισµα που επιτρέπει τη χονδρική διάθεση αποστάγµατος διήµερων και µια πρωτοφανής απόφαση που κατευθύνει ολόκληρα οινοστάφυλα αντί στέµφυλων στα καζάνια απόσταξης, έρχονται να ταράξουν
τα νερά στον κλάδο του οίνου. Το ζήτηµα απασχόλησε έντονα και τους συµµετέχοντες στη Γενική Συνέλευσης της
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ), που έγινε τη
∆ευτέρα 21 Μαρτίου.
Στο πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης που ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου εισήχθησαν
δύο διατάξεις που αλλάζουν ξαφνικά
τα δεδοµένα στην εγχώρια οινοπαραγωγή. Η µια έχει να κάνει µε τη δυνατότητα που παρέχεται στους διήµερους
µικρούς αποσταγµατοποιούς να αποστάζουν οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών και σύκα - απόσυκα. Η επίµαχη διάταξη προβλέπεται στο µέρος Γ του
εν λόγω νοµοσχεδίου και διευκολύνει
ουσιαστικά µια «τοις µετρητοίς και µε
µαύρα» διάθεση της παραγωγής, µά-
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λιστα σε µια συγκυρία που από τη µια
ο ελληνικός οίνος ανεβάζει ταχύτητα
στις διεθνείς αγορές όσο από την άλλη η συρρίκνωση του εγχώριου αµπελώνα βάζει φραγµούς στην παραγωγικότητα του κλάδου. Πρόκειται για µια
τεράστια οπισθοχώρηση στην κραταιά
λογική του χύµα, σχολιάζουν επί του
θέµατος άνθρωποι της αγοράς.
Η άλλη επίµαχη διάταξη έχει να κάνει µε τη δυνατότητα που παρέχεται
στους διήµερους να διαθέτουν σε χονδρεµπόρους το τελικό προϊόν. Είναι ένα πισωγύρισµα γιατί επιστρέφει τον
κλάδο στο προ του 2018 καθεστώς, αφού τη χρονιά αυτή µπήκε φραγµός
στη διάθεση των αποσταγµάτων διήµερων επιτρέποντας µόνο την πώλη-

σή τους απευθείας στη λιανική.
«Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του προϊόντος απόσταξης των διήµερων µικρών
αποσταγµατοποιών διενεργείται από τα
δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές µε λιανική πώληση είτε µε
πώληση στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών µε αλκοόλη προς χονδρική και λιανική πώληση» αναφέρεται συγκεκριµένα στο άρθρο 35 του νέου νοµοσχεδίου. «Με τη χονδρική διάθεση του προϊόντος εµποδίζεται η ιχνηλάτισή του και έτσι χάνεται ο καταλογισµός» σχολιάζει επί του θέµατος ο
έµπειρος νοµικός και σύµβουλος του
ΣΕΟ, Θόδωρος Γεωργόπουλος.

∆εν τέθηκαν σε διαβούλευση οι αιφνίδιες διατάξεις
του πολυνοµοσχεδίου για τα αποστάγµατα

Νοµοσχέδιο
Οι ρυθµίσεις
για τα αποστάγµατα περιλαµβάνονται στο
νοµοσχέδιο για
την Ενέργεια
Με τη χονδρική διάθεση του προϊόντος
εµποδίζεται η ιχνηλάτισή του.

Σηµειώνεται ότι οι διατάξεις αυτές εισάγονται εκτός διαβούλευσης,
µε ανθρώπους της αγοράς να αποδίδουν αυτή τη σπασµωδική κίνηση σε
µικροπολιτική αντίληψη για να µη δυσαρεστηθούν όσοι δυσανασχέτησαν τον
προηγούµενο µήνα µε την απώλεια της δυνατότητας χαρακτηρισµού του
αποστάγµατος διήµερων ως τσίπουρο. Υπενθυµίζεται ότι ο αρχικός νοµοθετικός
σχεδιασµός ήθελε να εναρµονίσει τον ΕΦΚ στα αποστάγµατα. Η ρύθµιση που
βγήκε και σε διαβούλευση στις αρχές του έτους, ήρθε να απαγορεύσει τη
δυνατότητα χαρακτηρισµού ως τσίπουρο, του αποστάγµατος διήµερων, το οποίο
χαρακτηρίζεται ως Παραδοσιακό Απόσταγµα ∆ιήµερων. Με την τελική µορφή
του νοµοσχεδίου, αν δεν αλλάξει κάτι µέχρι την ψήφισή του, χάνεται και η
ονοµασία για τους µικρούς διήµερους αλλά και η όποια πρόοδος στον κλάδο
εν γένει που θα βελτίωνε τις ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.

Η ποικιλία
Παπασκαράσι
«νονός» οίνων
πιπεράτων
Η Τουρκία κρύβει µια
αρχαία ποικιλία που
θεωρείται ο «νονός»
των πιπεράτων οίνων.
Το σταφύλι
Papaskarasi, που
χρονολογείται πριν
από το Shiraz και το
Malbec. Σήµερα έχουν
παραχθεί µόλις 1.250
µπουκάλια από αυτό
το αφιλτράριστο ξηρό
κόκκινο κρασί, που
είναι το αποτέλεσµα
ενός µακροπρόθεσµου
οράµατος του Mustafa
Camlica, ιδρυτή και
ιδιοκτήτη των κρασιών
Chamlija στην περιοχή
Strandja της Τουρκίας.
Η Chamlija σχεδιάζει
να κυκλοφορήσει στο
Ηνωµένο Βασίλειο τον
Απρίλιο την πρώτη
έκφραση Παπασκαράσι
«Marcel Biron»,
µε τιµή 40 λίρες.

Με 292 ποικιλίες ο εθνικός κατάλογος
ποικιλιών και κλώνων αμπέλου
Σε ένα νέο δρόµο βάζει την εγχώρια αµπελουργία ο νέος εθνικός
κατάλογος ποικιλιών, υποκειµένων και κλώνων αµπέλου, στον οποίο περιλαµβάνονται 292 ποικιλίες. Ειδικότερα, στον νέο εθνικό κατάλογο από το σύνολο των ποικιλιών στις οινοποιήσιµες περιλαµβάνονται 210 ελληνικές και 22 ξενικές, στις επιτραπέζιες 36 ελληνικές και 13 ξενικές, 3 σταφιδοποιίας και 8 υποκείµενα.
Πρόκειται για τον πρώτο επικαιροποιηµένο κατάλογο από το 1992
και για πρώτη φορά περιέχει εγγραφές κλώνων αµπέλου στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, αν µη τι άλλο, δείχνει τη σηµαντική καθυστέρηση που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια στο θέµα της κλωνικής επιλογής στην χώρα µας, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα
παραγωγής και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού αµπέλου,
που να προέρχεται από τέτοια διαδικασία. Μάλιστα µόλις τον Μάρτιο
του 2020 καθορίστηκαν µε ΦΕΚ οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής κλώνων ποικιλιών και υποκειµένων αµπέλου (Vitis
L.) στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΩΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

210
ΞΕΝΙΚΕΣ

22

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

36

ΞΕΝΙΚΕΣ

13

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΙ∆ΟΠΟΙΙΑΣ

3

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

8

Aπό το 1992
Πρόκειται για τον
πρώτο επικαιροποιηµένο κατάλογο από
το 1992 που περιέχει
εγγραφές κλώνων
αµπέλου στην Ελλάδα

καλλιεργούµενων ειδών και η µεθοδολογία της κλωνικής επιλογής.
Το επόµενο διάστηµα θα βγει και
ένας ακόµη κατάλογος µε τις εµπορικές ονοµασίες των κλώνων. Ενδεικτικά αναµενόµενα οφέλη της
εν λόγω πράξης, µέσα από τις παρεµβάσεις που περιλαµβάνει, είναι:
Προστατεύονται οι φυτογενετικοί πόροι της χώρας.
∆ηµιουργείται υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό για
τις ήδη εγγεγραµµένες στον Εθνικό
Κατάλογο γηγενείς ποικιλίες αµπέλου που µελετώνται, το οποίο θα
συµβάλλει στη διάδοση των καλλιεργειών τους, προσφέροντας πλεονεκτήµατα όπως: i) ∆ιαφοροποίηση του τελικού προϊόντος στην αγορά οίνου, ii) Παραγωγή υλικού
που θα εγγυηθεί υψηλή ποιότητα
και σταθερότητα παραγόµενου οίνου iii) ∆υνατότητα πλήρους γενετικής ιχνηλασιµότητας των ποικιλιών και κατοχύρωσής τους.
∆ηµιουργούνται νέα προϊόντα
(κωδικοί / κλώνοι αµπέλων) για διάθεση προς καλλιέργεια.
∆ηµιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας στον τοµέα της έρευνας
και για προσωπικό υποστήριξης.

Agrenda

39

Νέα σχήματα συνεργασίας
στο ποιοτικό ελληνικό κρασί
όπως αυτά στην Καλιφόρνια
Μια πλατφόρµα επικοινωνίας µε πυρήνα τις αµπελουργικές και οινοποιητικές επιχειρήσεις, τις οποίες θα περιβάλουν εταιρείες εφοδίων, ερευνητικά
ινστιτούτα και πανεπιστήµια, θεσµικά
όργανα και εταιρείες εφοδιασµού πρώτων υλών συσκευασίας ετοιµάζεται. Το
cluster (σύµπλεγµα) αυτό, κατ’ επέκταση θα µπορεί να συνδέεται µε αντίστοιχα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
του τουρισµού ή της εστίασης. Το φιλόδοξο αυτό έργο ξεκινά στην Ελλάδα, σε
πρώτη φάση µέσω της διασύνδεσης των
επιχειρήσεων του κλάδου µε ερευνητικούς φορείς, µε αιχµή της προσπάθειας να αποτελεί το Innovine, ένα συνεργατικό σχήµα καινοτοµίας για την ανάπτυξη του αµπελοοινικού κλάδου, το οποίο έχει αναλάβει να συντονίσει για χάριν της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης
(Ε∆ΟΑΟ) ο ∆ρ. ∆ηµήτρης Τάσκος από
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και ο Ιωάννης Ευαγγελόπουλος από την εταιρεία Novacert.
Το έργο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο
της Γενικής Συνέλευσης της Ε∆ΟΑΟ την
περασµένη ∆ευτέρα 21 Μαρτίου, µε τους
εισηγητές του εγχειρήµατος να σχολιάζουν τον τεράστιο αριθµό ερευνητικών
δηµοσιεύσεων (papers) που παράγονται στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία
σε συνάρτηση µε την µικρή απήχηση
και ενσωµάτωση που έχει η γνώση αυτή στο πολύ πρακτικό και συγκεκριµένο πεδίο της παραγωγής. Πρακτικά, αυτό που θα γίνεται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του εγχειρήµατος, θα είναι η
δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου του οίνου να ανατρέχουν στην πλατφόρµα αυτήν και να ζητούν συγκεκριµένες έρευνες και αναλύσεις πάνω στο
ζήτηµα που τις απασχολεί, όπως είναι
για παράδειγµα τα χαρακτηριστικά και η
δυνατότητα εγκλιµατισµού κάποιας ποικιλίας σε µια αµπελουργική ζώνη, καινοτόµες τεχνικές οινοποίησης, πρακτικές εµφιάλωσης ή αποθήκευσης και ό,τι
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Ο Ιωάννης Ευαγγελόπουλος
από την εταιρεία Novacert.

άλλο βάζει ο νους, στο οποίο οι ερευνητές µπορούν να συµβάλλουν.
Πρόκειται για µια δράση η οποία έρχεται µάλλον µε µια καθυστέρηση, αφού
για κατ’ αναλογία παρόµοια ερευνητική ένταση στο κοµµάτι της αµπελουργίας και της οινοποίησης, η Πορτογαλία κατάφερε να έχει µια διπλάσια παραγωγή σταφυλίων συγκριτικά µε την
Ελλάδα, σύµφωνα µε τον κ. Τάσκο, ενώ η Νέα Ζηλανδία έχει κάνει άλµατα
σε συνολικό επίπεδο. Εκείνο πάντως
το οποίο δεν απαντήθηκε από τις εργασίες της γενικής συνέλευσης, είναι
το τι µέλλει γενέσθαι µε την στρατηγική για την αµπελουργία, µε τον διευθύνων σύµβουλο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα,
Παναγιώτη Χατζηνικολάου, να περιορίζεται στον σχολιασµό ότι δεν υπάρχει
σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή.
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Βλάχικης καταγωγής από την Αβδέλλα Γρεβενών, ο Χρήστος Γκάνας
επιµένει να τυροκοµεί παραδοσιακά τη φέτα, µέσα σε τσαντίλα.

Χρήστος Γκάνας

Τυροκομικά Γκάνας

Ένας Βλάχος κάνει
παραδοσιακή φέτα
στην τσαντίλα
Το τυρί του Χρήστου Γκάνα έλαβε το χρυσό βραβείο
στα World Cheese Awards στο Μπέργκαμο της Ιταλίας

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στη λιανική
15 ευρώ
Η φέτα µπορεί να φτάσει σε τιµή λιανικής
ακόµα και τα 15 ευρώ,
καθώς αποτελεί ένα
αγαθό µε περιορισµένο
παραγωγικό εκτόπισµα
και ποιοτικό υπόβαθρο

Ο Χρήστος Γκάνας, παραδοσιακός τυροκόµος
µε έδρα τον Τύρναβο αποφάσισε να τα βάλει µε
τη φύση και τις ιδιοµορφίες της, το άγχος για τα
ζωντανά και την καθηµερινότητα που επιβάλει µία µικρή τυροκοµική µονάδα χωρίς ωράριο, γιορτές και αργίες, χωρίς διακριτό
µέτρο ανάµεσα σε αυτό που ονοµάζεται οικογενειακή και προσωπική ζωή και επαγγελµατικός βίος.
Βλάχικης καταγωγής από την Αβδέλλα
Γρεβενών, ο Χρήστος επιµένει να τυροκοµεί
παραδοσιακά τη φέτα που παράγει, µέσα σε
τσαντίλα. «Έτσι ξεκίνησε να φτιάχνεται η φέτα στην Ελλάδα, µέσα σε τσαντίλα. Αποφάσισα να διατηρήσω την παράδοση, τυροκοµώντας παραδοσιακά µε αιγοπρόβειο γάλα
που συλλέγουµε τόσο από τα δικά µας ζώα,

όσο και από παραγωγούς της περιοχής. Πριν από µία τριετία το
τυρί µας έφτασε στο Μπέργκαµο της Ιταλίας, στον παγκόσµιο διαγωνισµό για το τυρί
και έλαβε το χρυσό βραβείο
στα «World Cheese Awards».
Ο Γκάνας παράγει εκτός από τη φέτα µέσα σε τσαντίλα, ανθότυρο, πρόβειο γιαούρτι µε πέτσα
και φρέσκο βούτυρο. «Είµαστε πάνω από
κάθε προϊόν και παρακολουθούµε διαρκώς
την παραγωγή και το γάλα που έρχεται στη
µικρή παραγωγική µας µονάδα».
Το σύνολο της παραγωγής του διατίθεται
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Πλέον επιδιώκει να κάνει το επόµενο βήµα επέκτασης και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. «Μπορούµε να αυξήσουµε ελαφρώς τις
ποσότητες των προϊόντων που παράγουµε.
Ωστόσο αυτό που δεν διαπραγµατευόµαστε
µε τίποτα είναι η ποιότητα στο βωµό της επέκτασης», λέει ο Χρήστος Γκάνας.

Ο Γκάνας παράγει εκτός
από τη φέτα µέσα σε τσαντίλα,
ανθότυρο, πρόβειο γιαούρτι
µε πέτσα και φρέσκο βούτυρο.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜONDELEZ
Αποχωρεί η
Κατερίνα Βλάχου

Τρίτης γενιάς απόγονος
Βλάχων νομάδων κτηνοτρόφων
Προερχόµενος από αµιγώς κτηνοτροφική οικογένεια, τρίτης γενιάς κτηνοτρόφος ο ίδιος, ακολουθούσε την διαδροµή της φαµίλιας του στα βουνά τα καλοκαίρια. «Όταν πηγαίναµε στα βουνά, δεν είχαµε σε ποιον να διαθέσουµε το γάλα µας. Έτσι, τυροκοµούσαµε την πρώτη ύλη
που συλλέγαµε από τα ζώα και
φτιάχναµε προϊόντα για τις δικές µας ανάγκες. Έµαθα την τέχνη του τυριού κάτω από αυστηρά παραδοσιακές συνθήκες και
σήµερα ζω από αυτό».
«Κάνω αυτή τη δουλειά µε πάρα πολύ αγάπη και κόπο. Για να
καλύπτουµε τις παραγωγικές µας
ανάγκες έχουµε στην ιδιοκτησία
µας περίπου 450 πρόβατα και λίγα γίδια στην περιοχή του Τυρνάβου», προσθέτει.
«Αποφάσισα κάποια στιγµή
να δηµιουργήσω το δικό µου συσκευασµένο τυρί, αξιοποιώντας
την κληρονοµιά της οικογένειάς
µου. Μου είχε λείψει το τυρί που
έτρωγα µικρός και εφόσον γνώριζα να τυροκοµώ, το έκανα πράξη».

Προϊόν µε προστιθέµενη αξία

Ποιότητα
∆εν διαπραγµατεύεται
µε τίποτα ο Χρήστος
Γκάνας την ποιότητα
στο βωµό της επέκτασης

Αναφερόµενος στο προϊόν του,
εξηγεί ότι η φέτα µπορεί να φτάσει σε τιµή λιανικής ακόµα και
τα 15 ευρώ, καθώς αποτελεί ένα αγαθό µε περιορισµένο παραγωγικό εκτόπισµα και ποιοτικό υπόβαθρο.
Όραµά του είναι να δηµιουργήσει µεγαλύτερες εγκαταστάσεις για να ενισχύσει την παραγωγή του. Συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια είναι η γυναίκα του Ειρήνη, που αναφέρεται
από την πλευρά της στις δυσκολίες. «Πίσω από το φως και τη βιτρίνα του ψυγείου που φιλοξενεί
τα προϊόντα µας, κρύβεται µεγάλη κούραση και ιδρώτας. ∆εν είχα σχέση µε το επάγγελµα, ωστόσο πιστεύω σε αυτό που κάνει ο
Χρήστος και το στηρίζω. Σε ένα
επάγγελµα µε δυσκολίες και ανεξέλεγκτο ωράριο, καθώς όταν
βρισκόµαστε σε περίοδο παραγωγής, ξυπνάει στις 3 τα ξηµερώµατα και επιστρέφει στο σπίτι µετά τις 8 το βράδυ», λέει χαρακτηριστικά.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒ∆ΕΛΛΑ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

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

agrenda@agronews.gr

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

Η τυροκοµία Γκάνα ξεκίνησε την τυροκόµηση
πολλές δεκαετίες πίσω σε ένα βλαχοχώρι,
την Αβδέλλα Γρεβενών, αρχικά µε ένα µικρό ζωικό
κεφάλαιο και µαθαίνοντας τα µυστικά παραγωγής
του τυριού σε τσαντίλα. Σήµερα, η τρίτη γενιά,
δραστηριοποιείται στον Τύρναβο Λάρισας.

Η Κατερίνα Βλάχου, Managing
Director της Mondelez
International για Ελλάδα και
Κύπρο, αποχωρεί από την εταιρεία
µετά από µακρά θητεία σε µια
σειρά από θέσεις ευθύνης. To
στέλεχος θα παραµείνει στην
εταιρεία έως τον ερχόµενο Ιούλιο.

CHOBANI
Eπιστρέφει
ο Κέβιν Μπέρνς
Ο Κέβιν Μπέρνς επιστρέφει στην
γαλακτοβιοµηχανία Chobani και
αναλαµβάνει καθήκοντα προέδρου
και COO. Ο Μπέρνς θα απευθύνεται
στον ιδρυτή και CEO της Chobani,
Hamdi Ulukaya. Υπενθυµίζεται ότι
είχε διατελέσει πρόεδρος στην
Chobani από το 2014 ως το 2016.
O απερχόµενος πρόεδρος της
Chobani, Peter McGuinness θα
ενταχθεί στην Impossible Foods.

ΜΕΤRO
H Μαρίνα Εξάρχου
Διευθύντρια
Marketing
Τη θέση της Γενικής ∆ιευθύντριας
Marketing της METRO ανέλαβε
από την 1η Μαρτίου η Μαρίνα
Εξάρχου. Πρόκειται για στέλεχος
µε πάνω από 20 χρόνια εµπειρίας
σε διοικητικές θέσεις Marketing &
Επικοινωνίας. Τελευταία της θέση
ήταν αυτή της Retail Marketing &
Retail Experience Director στον
ΟΠΑ, ενώ έχει διατελέσει στέλεχος
στην EE/BT UK καθώς και στην
WIND Hellas.
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Με έτοιµες λύσεις για άµεση αντίδραση στο κύµα ανατιµήσεων στα
αγροτικά εφόδια έρχονται ευρωπαϊκές χώρες µε ισχυρή αγροτική παρουσία, µε τις παρεµβάσεις
τους να βρίσκουν έφορο έδαφος
στις παραχωρήσεις που ανακοίνωσε η Κοµισιόν στις 23 Μαρτίου.
Συγκεκριµένα, τόσο η Πολωνία

όσο και η Ιρλανδία, έχουν ολοκληρώσει πλάνα ενίσχυσης των αγροτών που είναι έτοιµα πλέον να ενεργοποιηθούν και επεκτείνονται
στο πεδίο της αγοράς λιπασµάτων,
αλλά και των σπορών.
Συγκεκριµένα η Πολωνία έχει
καταρτίσει σχέδιο ενίσχυσης της
αγοράς λιπασµάτων που ανέρχεται σε 10,6 ευρώ το στρέµµα για τις
εκτατικές καλλιέργειες και 5,3 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια.
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό αυτόν,
η χώρα προτίθεται να επιδοτήσει
τους αγρότες για την αγορά λιπασµάτων µε 312 ευρώ τον τόνο. Το
πλάνο έρχεται να επιδοτήσει τις α-

νάγκες θρέψεις των καλλιεργειών,
µε όριο τα 500 στρέµµατα η εκµετάλλευση. ∆ηλαδή διαµορφώνεται
ένα πλαφόν ενίσχυσης στα 5.000
ευρώ ανά εκµετάλλευση.
Να σηµειωθεί ότι υο εν λόγω
µέτρο θα έχει αναδροµική ισχύ,
ώστε να καλύψει µέρος των εξόδων λίπανσης που επενδύθηκαν
και κατά την περίοδο των φθινοπωρινών σπορών. Έτσι, όλες οι
αγροτικές επιχειρήσεις που προέβησαν σε αγορά λιπασµάτων από την 1η Σεπτεµβρίου του 2021
ή σκοπεύουν να αγοράσουν µέχρι
και τις 15 Μαΐου του 2022 είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση

Τα μέτρα χωρών Ε.Ε.

για λιπάσματα και νέες σπορές
Ενίσχυση 40 ευρώ το στρέμμα για όσπρια οι Ιρλανδοί, 10 ευρώ για λίπασμα οι Πολωνοί

των δαπανών τους. Το µέτρο εξήγγειλε προ ολίγων ηµερών ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, παρά το ότι τότε εκκρεµούσε ακόµα η σχετική έγκριση της Κοµισιόν
επί του σχεδίου, κάτι που πλέον θεωρείται δεδοµένη.

Με 40 ευρώ για όσπρια
και καλαµπόκι οι Ιρλανδοί
Σε µια προσπάθεια να παρακαµφθούν οι επιπλοκές µε αλλαγές στον
κανονισµό των συνδεδεµένων ενισχύσεων, το υπουργείο γεωργίας της
Ιρλανδίας έχει καταρτίσει ένα σχέδιο
συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ, το
οποίο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους µε ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών. Σύµφωνα µε αυτό, προβλέπεται η ενίσχυσή τους µε
το ποσό των 40 ευρώ το στρέµµα για
επιπλέον εκτάσεις που θα σπείρουν
µε όσπρια, καλαµπόκι, κτηνοτροφικά σιτηρά και δηµητριακά.
Βάσει του σχεδιασµού των αρµοδί-

ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΛΑΦΟΝ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΩΝΙΑ

500

Μ.Ο ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

10,6

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ
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40

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

30

312

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΣΙΤΗΡΑ
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΠΙΖΕΛΙ/ΨΥΧΑΝΘΗ
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ

Το μεγάλο καλάθι του ψωμιού
και τα αντίδοτα στην πείνα διεθνώς
ΤOY OLIVIER DE MATOS *

Εργαλειοθήκη
Για να ανταποκριθούν οι
αγρότες στις απαιτήσεις
της στρατηγικής «από το
αγρόκτηµα στο πιάτο»
πρέπει να παράγουν
τρόφιµα µε βιώσιµο τρόπο

ων, προβλέπεται να δοθεί προτεραιότητα σε παραγωγούς που θα κατευθυνθούν σε καλλιέργειες µε µειωµένες απαιτήσεις σε εισροές ή σε όσους
σπείρουν γηγενείς ποικιλίες βρώµης,
εαρινού κριθαριού και σίτου. Ωστόσο
στην περίπτωση του καλαµποκιού γίνεται εξαίρεση και µάλιστα ενδέχεται
η καλλιέργεια να επιδοτηθεί µε υψηλότερο επίπεδο συντελεστή.
Επιπλέον, προβλέπεται η ενίσχυση
να επεκταθεί σε κτηνοτροφικά ψυχανθή όπως το λούπινο ή το µπιζέλι, µε την ενίσχυση εδώ να ανέρχεται στα 30 ευρώ το στρέµµα για κάθε
επιπλέον έκταση από αυτή που είχε
δηλωθεί την προηγούµενη χρονιά. Επιπλέον 2 εκατ. ευρώ αναµένεται ότι
θα δοθούν για την ενίσχυση 160.000
στρεµµάτων βοσκοτόπων.
Σηµειώνεται τέλος ότι η Ευρώπη έχει δώσει το «πράσινο φως» για κρατικές ενισχύσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις µε όριο τα 35.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Αύξηση τιµών
Η κλιµάκωση των τιµών
των τροφίµων που ήδη
ταλαιπωρούν τους καταναλωτές σε όλο τον κόσµο
φαίνεται ότι θα γίνει
πολύ χειρότερη

Η Ουκρανία είναι ένα από τα καλάθια ψωµιού
στον κόσµο και η επιθετικότητα της Ρωσίας απειλεί την παγκόσµια προσφορά βασικών καλλιεργειών. Μεταξύ των δύο, η Ουκρανία και η Ρωσία αντιπροσωπεύουν το 30% του παγκόσµιου εµπορίου
σιταριού, το 32% του κριθαριού, το 17% του καλαµποκιού και περισσότερο από το 50% του ηλιελαίου και των σπόρων.
Η κλιµάκωση των τιµών των τροφίµων που ήδη
ταλαιπωρούν τους καταναλωτές σε όλο τον κόσµο
φαίνεται ότι θα γίνει πολύ χειρότερη. Τα Ηνωµένα
Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι το ήδη ρεκόρ του
παγκόσµιου κόστους των τροφίµων θα µπορούσε
να αυξηθεί κατά 22% περαιτέρω, καθώς ο πόλεµος
καταπνίγει το διεθνές εµπόριο και αποδεκατίζει τις
µελλοντικές σοδειές.
Τις προηγούµενες εβδοµάδες, είδαµε ήδη εκκλήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει στο
ράφι την ατζέντα της βιωσιµότητας (σ.σ. Πράσινη
Συµφωνία) για να προσπαθήσει να διατηρήσει την
επισιτιστική ασφάλεια της ηπείρου. Όµως, ενώ θα
πρέπει πράγµατι να εφαρµοστούν άµεσα προσωρινά µέτρα λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία,
η κλιµατική αλλαγή παραµένει µια µεγάλη απειλή
για την επισιτιστική ασφάλεια.
Η µη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής σηµαίνει ότι απλώς δεν θα υπάρχουν επαρκείς πόροι
για να θρέψουν τον παγκόσµιο πληθυσµό µακροπρόθεσµα. Η βιωσιµότητα, η βιοποικιλότητα και η
γεωργία µπορούν -και πρέπει- να συνυπάρχουν.
Εάν µπορούµε να συµφωνήσουµε σ’ αυτή τη θεµελιώδη αρχή, τότε το ερώτηµα που αποµένει είναι
το «πώς». Φυσικά, ο πόλεµος στην Ουκρανία δηµιουργεί τεράστια αβεβαιότητα σχετικά µε το «πώς»,
αλλά αυτό σίγουρα κάνει την ανάγκη εξεύρεσης
λύσεων πιο επιτακτική, αντί να εγκαταλείψουµε εντελώς τις προσπάθειές µας.
Οι θεµελιώδεις αρχές της στρατηγικής «από το
αγρόκτηµα στο πιάτο» (Farm to Fork) είναι υγιείς.
Αλλά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της, οι
αγρότες πρέπει να έχουν µια εργαλειοθήκη που θα
τους επιτρέψει να παράγουν τρόφιµα µε βιώσιµο
τρόπο. Οι αγρότες και οι προµηθευτές τους χρειά-

ζονται ένα υποστηρικτικό ρυθµιστικό περιβάλλον
της ΕΕ για την καινοτοµία που θα τους επιτρέψει
να παράγουν επαρκή τρόφιµα µε βιώσιµο τρόπο.
Επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας γύρω από την
καινοτοµία για την παροχή λύσεων που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να ξεπεράσουν τις µυριάδες προκλήσεις. Αυτό περιλαµβάνει νέες ιδέες που
θα βοηθήσουν τους αγρότες να αντιµετωπίσουν τα
πάντα, από παράσιτα και ασθένειες, ακραία καιρικά φαινόµενα έως τις µεταβαλλόµενες διατροφικές τάσεις της κοινωνίας - και όλα αυτά µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι γεωργικές τεχνολογίες εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ, αλλά χρειάζονται έως και 11 χρόνια
για να περάσει ένα προϊόν από το ρυθµιστικό σύστηµα µέχρι να φτάσει τελικά στην αγορά. Εν τω
µεταξύ, τα παράσιτα και οι ασθένειες των καλλιεργειών (ακόµη και οι κοινωνικές αλλαγές) δεν τηρούν αυτό το µακρύ χρονικό πλαίσιο. Οι αγρότες
πρέπει να τα αντιµετωπίσουν αµέσως.
Εξασφαλίζοντας έγκαιρες εγκρίσεις, η ΕΕ µπορεί να επιτρέψει την ταχεία πρόσβαση σε µια ποικιλία καινοτόµων λύσεων φυτοπροστασίας, βοηθώντας έτσι τους αγρότες να βελτιώσουν την ποιότητα, την πρόσβαση στην αγορά και την εµπορευσιµότητα των προϊόντων τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να δηµοσιεύσει
αναθεώρηση των κανόνων για τη βιώσιµη χρήση
των φυτοφαρµάκων, στο πλαίσιο της δέσµης µέτρων της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Πρόκειται για µια ακόµη ευκαιρία να συζητήσουµε και να
προωθήσουµε ανοιχτά τα καινοτόµα γεωργικά εργαλεία και τεχνολογίες που θα χρειαστούµε για να
εξασφαλίσουµε έναν βιώσιµο και ασφαλή εφοδιασµό τροφίµων. Καθώς η απειλή για τον παγκόσµιο
εφοδιασµό τροφίµων αυξάνεται, εναπόκειται σε όλους τους εµπλεκόµενους να διασφαλίσουµε ότι
θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουµε µια επισιτιστική κρίση, είτε από πόλεµο είτε από την κλιµατική αλλαγή. Η CropLife Europe επιθυµεί να συµµετάσχει σε έναν ευρύτερο διάλογο
και να συµβάλει στην παροχή λύσεων.
*ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ CROPLIFE EUROPE
(ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ), ΣΤΟ BRUSSELSTIMES.COM
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση έως 30 Ιουνίου για αγροτικές εισφορές ΕΛΓΑ
Παρατείνεται η ηµεροµηνία πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ έως τις 30 Ιουνίου αντί της 31ης Μαρτίου που προέβλεπε
η αρχική ηµεροµηνία πληρωµής, σύµφωνα
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
του Οργανισµού. Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ καλεί
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αιτήσεις, µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έως τη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου 2022

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΙΜΗ
BRENT
∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ

για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών
τους εκµεταλλεύσεων που ζηµιώθηκαν από
θεοµηνίες (ανεµοστρόβιλοι, κατολισθήσεις,
πληµµύρες), δυσµενείς καιρικές συνθήκες
(ανεµοθύελλες, παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) και πυρκαγιές, κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - ∆εκέµβριος 2019.
Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ

Από αρχές Απριλίου
σε ισχύ ο μειωμένος
συντελεστής 6%
στα λιπάσματα και η
έκπτωση 22 λεπτών
ανά λίτρο καυσίμου
για τους αγρότες

117
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
DIESEL ΕΛΛΑ∆Α
ΕΥΡΩ/ΛΙΤΡΟ

2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΦΚ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

60

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΤΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ
ΛΕΠΤΑ/ΛΙΤΡΟ

15

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΕΥΡΩ/ΤΡΙΜΗΝΟ

6051/Β/2021 και 6054/Β/2021), η ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, οι επιλέξιµες ζηµιές των προγραµµάτων και τα σχετικά έντυπα του προγράµµατος έχουν αναρτηθεί στον ιστοσελίδα του
Οργανισµού.
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικώς στο Υποκατάστηµα της περιοχής τους.

40

Τα δηλωµένα στρέµµατα στις δηλώσεις
Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2022, το
είδος της καλλιέργειας, καθώς και τα
τιµολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης
θα ορίσουν το ύψος της επιστροφής του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, µε την πίστωση να δροµολογείται για τον προσεχή Νοέµβριο.
Επιπλέον, θα ληφθεί υπ’ όψιν και το ύψος των δηλωθέντων εσόδων από παραγωγή των ετών 2019, 2020, 2021.
Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της διάταξης, η οποία περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών
για την αντιµετώπιση της ενεργειακής
κρίσης που που ψηφίστηκε από τη Βουλή την προηγούµενη Τετάρτη 23 Μαρτίου, η επιστροφή θα αφορά τους κατ’
επάγγελµα αγρότες, µε τον συνολικό
προϋπολογισµό να ανέρχεται στο ποσό των 60 εκατ. ευρώ.
Για τον τρόπο υπολογισµού της ενίσχυσης τοποθετήθηκε στη Βουλή ο αρµόδιος υφυπουργός οικονοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ξεκαθαρίζοντας
τα εξής : «Το ύψος της επιστροφής θα
οριοθετείται από τον αριθµό των στρεµµάτων και το είδος καλλιέργειας όπως
δηλώνεται στο ΟΣ∆Ε του παραγωγού,
σε συνδυασµό µε τα τιµολόγια αγοράς
πετρελαίου κίνησης, όπως θα δηλωθούν
από το δίκτυο εµπορίας καυσίµων στη
φορολογική αρχή Mydata».

Τα τιµολόγια
αγοράς πετρελαίου κίνησης πρέπει
να δηλωθούν από
το δίκτυο εµπορίας καυσίµων στη
φορολογική αρχή
Mydata».

Πίστωση από Νοέμβριο

Τιμολόγια και ΟΣΔΕ
για επιστροφή φόρου
αγροτικού πετρελαίου
Από Απρίλιο σε ισχύ
τα λιπάσµατα µε 6% ΦΠΑ
Από αρχές Απριλίου, αν όχι νωρίτερα, αναµένεται ότι θα τεθεί σε ισχύ και
ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ 6% στα
λιπάσµατα, µε την εν λόγω διάταξη να
έχει επίσης ψηφιστεί.
Πλέον µένει να πάρει ΦΕΚ η σχετική
ρύθµιση, κάτι που τοποθετεί την έναρξη ισχύος της τον Απρίλιο.

Έκπτωση στο diesel και για αγροτικά
αυτοκίνητα από Απρίλιο µέχρι Ιούνιο
∆ικαιούχοι της κάρτας καυσίµων και

της έκπτωσης των 22 λεπτών ανά λίτρο
καυσίµου είναι και οι αγρότες που θα
δηλώσουν στην πλατφόρµα που αναµένεται να ανοίξει τις επόµενες ηµέρες
το αγροτικό τους όχηµα.
Προϋπόθεση για την έκπτωση ωστόσο είναι το δηλωθέν εισόδηµα να είναι
κάτω των 30.000 ευρώ, µε το βοήθηµα
συνολικού ύψους 40 ευρώ, να καλύπτει συνολικά 180 λίτρα.
Στην επεξήγηση αυτή προχώρησε από το βήµα της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, την Τετάρτη 23 Μαρτίου. Συγκε-
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Προς μείωση οι δασμοί ΗΠΑ στη μαύρη ελιά Ισπανίας
Βήµα προς θετική κατεύθυνση για την επίλυση της εµπορικής διαµάχης µεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, θεωρείται η έγκριση του Υπουργείου Εµπορίου των Ηνωµένων Πολιτειών για µείωση των δασµολογικών συντελεστών στην
µαύρη ελιά Ισπανίας. Η νέα απόφαση αφορά έναν περιορισµένο αριθµό ισπανικών
εταιρειών(5), µε χρονική διάρκεια ενός έτους, διάστηµα κατά το οποίο το φορολογι-

κό τιµολόγιο θα πέσει στο 7.32% για τις εν
λόγω επιχειρήσεις.
Εκπρόσωποι του ισπανικού κλάδου δηλώνουν συγκρατηµένα αισιόδοξοι από την
εξέλιξη, η οποία ίσως σηµάνει την έναρξη
της ολοκληρωτικής άρσης των δασµών ύψους 35% που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ, από
το 2018: Οι τελευταίες καθυστερούν χαρακτηριστικά στο ζήτηµα, παρόλο που ο ΠΟΕ

έχει αποφανθεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον περασµένο Νοέµβριο. Προσφάτως, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών
Γεωργίας αποφασίστηκε να ενταθεί η πίεση προς την αµερικανική πλευρά, ενώ η διευθέτηση του συγκεκριµένου θέµατος πιθανόν να ανοίξει τον δρόµο για την κατάργηση των αµερικανικών φόρων που έχουν επιβληθεί και σε άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Αίτημα κονσερβοποιών για αποσυμφόρηση
αγορών όπως το 2014 με το ρωσικό εμπάργκο

κριµένα, σηµείωσε ότι από τα µέτρα που
έχουν ανακοινωθεί για την αντιµετώπιση της κρίσης οι αγρότες επωφελούνται
σε τρία επίπεδα: Με την επιστροφή του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, την έκπτωση στην αντλία, αλλά και µε τη δήλωση ενός αγροτικού
οχήµατός τους στην περίπτωση που έχουν εισόδηµα κάτω από 30.000 ευρώ.
Τέλος σε ό,τι αφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τόνισε ότι αποτελεί
επιλογή της κυβέρνησης η επιστροφή
του ΕΦΚ, µε βάση τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, να γίνει µόνο στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, καθώς το µοναδικό τους εισόδηµα προέρχεται από
την παραγωγή.
Σηµειώνεται τέλος ότι από τη δέσµη
µέτρων που ψηφίστηκαν στη Βουλή την
περασµένη εβδοµάδα για τα µέτρα ανακούφισης από τις ανατιµήσεις, προκύπτει και η δυνατότητα εξόφλησης της επιστρεπτέας προκαταβολής αγροτών σε
96 δόσεις από τις 60 που ίσχυε. Εν προκειµένω, παραµένει η έκπτωση 15% σε
περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ
οι οφειλές.

Απαραίτητη
στήριξη από ΕΕ

40 ευρώ
Προϋπόθεση για
την έκπτωση
22 λεπτών ανά
λίτρο καυσίµου
είναι το δηλωθέν
εισόδηµα να
είναι κάτω των
30.000 ευρώ

∆εδοµένης της
εκτόξευσης των τιµών
ενέργειας, αλλά και των
υλικών συσκευασίας και
βασικών συστατικών της
κονσέρβας, όπως η
ζάχαρη, η κατάσταση
πλέον είναι πολύ
δύσκολη τονίζει ο
πρόεδρος της ΕΚΕ,
Κώστας Αποστόλου. Ο
ίδιος ζήτησε την άµεση
στήριξη της ΕΕ, µε την
αγορά των
µεταποιηµένων
προϊόντων που θα
µείνουν αδιάθετα
επισηµαίνοντας ότι ο
κλάδος της
κονσερβοποιίας φέρνει
συνάλλαγµα µισού δις
ευρώ.

Σε περίπου 2.000 τόνοι συµπυκνωµένου χυµού και κοµπόστας φρούτων υπολογίζονται οι συνολικές ποσότητες, που έχουν εξαχθεί από εγχώριες επιχειρήσεις µεταποίησης
φρούτων στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά η εξόφλησή τους καταγράφει καθυστέρηση. Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 3 εκατ. ευρώ και µολονότι δεν µπορεί να θεωρηθεί χαµένο, µε δεδοµένο ότι συνήθης πρακτική της πλειονότητας
των επιχειρήσεων είναι να ασφαλίζουν τις εξαγωγές τους, παρόλα
αυτά υπάρχει προβληµατισµός και
ανησυχία για την τύχη του.
Αντιστοίχως, γύρω στους 300 τόνους αντιπροσωπεύουν οι ποσότητες που είχαν φορτωθεί µε προορισµό στις δύο εµπόλεµες αγορές, συν
τη Λευκορωσία, αλλά σε λιµάνια όπως της Κωνσταντινούπολης και άλλων βορειοευρωπαϊκών χωρών, υποχρεώθηκαν, τελικώς, να επιστρέψουν στους αποστολείς τους. Και υπάρχουν και άλλοι σχεδόν 4.500 τόνοι µε προϊόντα, που παραµένουν
στις αποθήκες των κονσερβοβιοµηχανιών, οι οποίοι αποτελούν υπόλοιπα υπογεγραµµένων συµβολαίων σε αυτές τις αγορές που σήµερα
φαντάζει απίθανο να εκτελεστούν.
Τα στοιχεία αυτά κατάφερε να
συγκεντρώσει από τις βιοµηχανί-

ες – µέλη της η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) στην προσπάθεια που κάνει τις τελευταίες ηµέρες για να καταγράψει το ακριβές
µέγεθος του πλήγµατος που επέφερε στις επιχειρήσεις του κλάδου, η
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
και οι παράπλευρες συνέπειές της.
Οι συγκεκριµένες πληροφορίες
παραδόθηκαν από το ∆.Σ. της ΕΚΕ
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, στη διάρκεια συνάντησης που έλαβε χώρα την περασµένη Τετάρτη 23 Μαρτίου, στον 6ο
όροφο της Πλατείας Βάθη.
Η αντιπροσωπεία της ΕΚΕ, σύµφωνα µε πληροφορίες, ενηµέρωσε
τον κ. Γεωργαντά µε λεπτοµέρειες
για τα απόνερα της σύρραξης στον
κλάδο και µε δεδοµένο ότι ακόµη
και αν τελειώσει γρήγορα ο πόλεµος οι αγορές αυτές, που απορροφούσαν το 30% των εξαγωγών χυµού και αρκετές ποσότητες κοµπόστας, δεν πρόκειται να επιστρέψουν
στην προτέρα κατάσταση, ζήτησε να
υπάρξει αίτηµα στη Ε.Ε., ώστε να αξιοποιηθεί το εργαλείο της επισιτιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία,
αλλά και προγράµµατα αποσυµφόρησης των αγορών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως συνέβη το 2014, µε
το εµπάργκο της Ρωσίας.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

46 Agrenda

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίλυση
κυριότητας
δασωθέντων
αγρών,
λύση και σε
εκχερσωμένα
Λύση στο θέµα της χρόνιας
αµφισβήτησης από το δηµόσιο της
κυριότητας δασωθέντων αγρών, που
υπολογίζονται σε 6,9 εκατ.
στρέµµατα και που αποτελούν
εκτάσεις αγροτικού χαρακτήρα και
δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψής τους
σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες,
αλλά και της σηµερινής ή
µελλοντικής αξιοποίησης τους, δίνει
το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Το ζήτηµα διευθετείται µε σχετική
διάταξη του ΥΠΕΝ, σε νοµοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών που
ψηφίστηκε την περασµένη Τρίτη από
τη Βουλή, ενώ το επόµενο διάστηµα,
σύµφωνα µε τον υπουργό ΥΠΕΝ,
Κώστα Σκρέκα διευθετείται και το
ζήτηµα των εκχερσωµένων πρώην
δασικών εκτάσεων.
Η ρύθµιση προβλέπει:
Το δηµόσιο δεν προβάλλει πλέον
δικαιώµατα κυριότητας σε εκτάσεις
που είχαν αγροτική µορφή στις
αεροφωτογραφίες του 1945 ή του
1960 ανεξάρτητα από τη µορφή που
έχουν σήµερα, παρά µόνο αν το ίδιο
έχει τίτλους ιδιοκτησίας.
Εάν το γεωτεµάχιο ήταν αγροτικής
µορφής στο παρελθόν αλλά σήµερα
είναι δάσος και έως 30 στρέµµατα,
θα επιτρέπεται µόνο η χρήση του για
γεωργική και δενδροκοµική
εκµετάλλευση, χωρίς δυνατότητα
περαιτέρω αλλαγής χρήσης.
Εάν το γεωτεµάχιο ήταν αγροτικής
µορφής το 1945 ή το 1960 και
σήµερα θεωρείται δασική έκταση δεν
υπάγεται στη δασική νοµοθεσία και
επιτρέπονται όλες οι χρήσεις.
Προϋπόθεση είναι να αποδειχθεί η
κυριότητα ή ο νοµικός δεσµός του
ιδιοκτήτη µε το ακίνητο, µε τίτλους,
αλλά και µε οποιοδήποτε θεσµικά
προβλεπόµενο αποδεικτικό στοιχείο
από το οποίο πιθανολογείται ο
νοµικός δεσµός µε το ακίνητο.
Ο χαρακτηρισµός της έκτασης (δάσος
ή δασική), διενεργείται, εφόσον δεν
υπάρχει δασολόγιο, αλλά υπάρχει
αναρτηµένος δασικός χάρτης, από
την Επιτροπή ∆ασολογίου
Περιφερειακής Ενότητας,

Το πολύ για ένα μήνα
τα αποθέματα ζωοτροφών
Για κίνδυνο υποσιτισμού ζώων, σφαγής κοπαδιών, ελλείψεις μιλούν οι κτηνοτρόφοι
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Χωρίς τέλος είναι το ράλι τιµών που καταγράφεται στην εγχώρια αγορά ζωοτροφών,
ενώ την ίδια στιγµή εντείνεται η αγωνία για
την επάρκεια των αποθεµάτων, που φαίνεται να έχει περιοριστεί πλέον σε ορίζοντα
µερικών εβδοµάδων, αλλά και για τη βιωσιµότητα των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, που καλούνται να τις καταναλώσουν.
Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι
ήδη µεγάλες βιοµηχανίες του κλάδου, κάτω
από την πίεση των συνεχόµενων ανατιµήσεων στις τιµές των πρώτων υλών, προχώρησαν,
µόνο µέσα στο µήνα Μάρτιο, σε δύο αυξήσεις
στις τιµές των προϊόντων τους, που αθροιστικά ξεπέρασαν το 10% και το χειρότερο είναι
ότι δεν ξέρουν τί επιφυλάσσει η συνέχεια.
Την κατάσταση, σε σχέση µε τον καλπασµό
των τιµών των πρώτων υλών επιτείνουν τα
προβλήµατα που διαπιστώνονται στις εισαγωγές και δεν είναι λίγοι όσοι προτείνουν να
υπάρξει κυβερνητική παρέµβαση κυρίως σε
γειτονικές χώρες, οποίες παραδοσιακά τροφοδοτούν την Ελλάδα.
«Τα αποθέµατα πρώτων υλών που υπάρχουν αυτή τη στιγµή µπορούν να εξυπηρετήσουν ανάγκες για τις επόµενες 4 το πολύ
6 εβδοµάδες», σηµειώνει ο Βασίλης Χαλκίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της ΕΛΒΙΖ, κρούοντας τον κώδωνα του κιν-

δύνου για την επάρκειά τους. Ο ίδιος ανήκει σε εκείνους οι οποίοι χαρακτηρίζουν ως
αναγκαία µια κυβερνητική παρέµβαση προς
τις όµορες χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε., από τις οποίες παραδοσιακά η Ελλάδα έκανε
εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή ζωοτροφών. «∆υστυχώς η Ρουµανία και
η Βουλγαρία έχουµε δει ότι δηµιουργούν
µεγάλα προβλήµατα στα τελωνεία, γεγονός που έχει ως συνέπεια τα φορτηγά που
έχουν προορισµό την Ελλάδα, να επιστρέφουν πίσω. Θα πρέπει να γίνει µια παρέµβαση του κράτους σε αυτό το επίπεδο», είπε
χαρακτηριστικά.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα περιθώρια
ελιγµών για τις βιοµηχανίες του κλάδου είναι εξαιρετικά περιορισµένα. «Κινούµαστε οριακά πλέον. Προσπαθούµε πάρα πολύ προκειµένου να εξασφαλίσουµε πρώτες ύλες ώ-

Υποσιτισµός κοπαδιών
και σφαγές
Υπό τις παρούσες συνθήκες
ο υποσιτισµός κοπαδιών θα είναι
άµεση συνέπεια και πολλοί κτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν
να σφάξουν ζώα

στε να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε τους
κτηνοτρόφους µας και τουλάχιστον µέχρι στιγµής έχουµε καταφέρει να ανταποκρινόµαστε
στη ζήτηση που καταγράφεται από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Μέριµνά µας είναι να
µην αφήσουµε νηστικά τα ζώα των ελληνικών εκτροφών και ήδη έχουµε απορροφήσει
ένα µεγάλο µέρος των ανατιµήσεων που επιβαρύνονται και από το ενεργειακό, ενώ προσπαθούµε να δίνουµε και πιστώσεις», επισήµανε ο συνοµιλητής µας, αλλά δεν έκρυψε
την αγωνία του για το µέλλον της βιωσιµότητας πολλών κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων,
σε αυτά τα επίπεδα τιµών των ζωοτροφών.
Κίνδυνο υποσιτισιµού µονάδων, σφαγής
κοπαδιών, αλλά και έλλειψης βόειου ελληνικού κρέατος από την αγορά, εξαιτίας του
«ράλι» τιµών στις ζωοτροφές, διαβλέπει και
ο Γιάννης Βουγιούκας, πρόεδρος του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας.
«Σε σχέση µε ένα χρόνο πριν το κόστος
των ζωοτροφών έχει αυξηθεί κατά 100%.
Στο καλαµπόκι ξεκινήσαµε µε 23-24 λεπτά
το κιλό και έχει πάει πάνω από 40 λεπτά, το
τριφύλλι από τα 12-13 λεπτά είναι στα 27
λεπτά το κιλό και το άχυρο από τα 7 λεπτά
στα 17 λεπτά το κιλό, ενώ και η τιµή στη ζαχαρόπιτα έχει διπλασιαστεί. Και το θέµα είναι ότι τις ανατιµήσεις αυτές δεν µπορούµε να τις προσαρµόσουµε στην αγορά, διότι και το εισόδηµα των νοικοκυριών δεν το
αντέχει» ανέφερε ο ίδιος.
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Καρφωμένα στην
κορυφή τα αγροτικά
commodities το 2023
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

30%

Οι τιµές των λιπασµάτων
ενισχυµένες µεσοσταθµικά
κατά 30% από την αρχή
του έτους, έρχονται να
συµπληρώσουν στο
«µοµέντουµ» ανόδου στις
διεθνείς αγορές αγροτικών
εµπορευµάτων.

Αίγυπτος
Η Αίγυπτος γίνεται και
επισήµως το πρώτο θύµα
του πολέµου,
προσφεύγοντας για
οικονοµική βοήθεια στο
∆ΝΤ για την ανάπτυξη ενός
οικονοµικού προγράµµατος.

Πανικός
Έρχονται και οι αγορές
πανικού, µε τη Βουλγαρία,
σηµαντικό εξαγωγέα, να
διαθέτει κρατικά κονδύλια
για την αύξηση του εθνικού
αποθέµατος σιτηρών της, µε
στόχο την αγορά περίπου 1,5
εκατοµµυρίου τόνων

Τις τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων καρφωµένες στην άνω µεριά του
εύρους και για το 2023 και µάλιστα µε
προοπτικές διαµόρφωσης νέων κορυφών προεξοφλούν οι αναλυτές σηµαντικών επενδυτικών οίκων, όσο στην
ευρωπαϊκή γειτονιά, τα σενάρια µεγαλύτερης του αναµενοµένου καταστροφής στην ουκρανική παραγωγική δυναµική σιτηρών ενισχύονται, προκαλώντας αγορές πανικού στο εµπόριο.
Οι ελαιούχοι σπόροι στην Ευρώπη
(ελαιοκράµβη και ηλίανθος) έχουν ήδη σπάσει το ταβάνι των 1.000 ευρώ ο
τόνος, ενώ µε πάνω από 700 ευρώ διαπραγµατεύονται τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης για τη νέα σοδειά. Σκληρό και µαλακό σιτάρι διατηρούν τα υψηλά των 540 και 385 ευρώ αντίστοιχα στα βασικά εµπορικά
κέντρα, ενώ το καλαµπόκι προσεγγίζει τα 300 ευρώ για τα συµβόλαια της
νέας σοδειάς στη Γαλλία.
Σ’ αυτό το τοπίο και υπό την αγωνία για την ανακοίνωση νέων περιορισµών στις εξαγωγές, όπως έκανε
για παράδειγµα προ ολίγων ηµερών
η Αργεντινή στο σογιάλευρο, το µείγµα στις αγορές γίνεται εκρηκτικό, µε
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών (IGC)
να αναµένει µειωµένες εξαγωγές και
εµπορικές ροές σε σχεδόν όλο το εύρος προϊόντων που παρακολουθεί.
Από την άλλη, οι διαθέσιµες προς
εξαγωγή ποσότητες, γίνονται σχεδόν
ανάρπαστες µε πολλές χώρες να σπεύδουν να κλείσουν ακόµα και µε υψηλές τιµές, τις ανάγκες µηνών, όπως επισηµαίνει σε δηλώσεις του στο S&P
Global Commodity Insights ο Τζόσεφ
Γκλάουµπερ, ανώτερος ερευνητής του
∆ιεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την
Πολιτική Τροφίµων στην Ουάσιγκτον.
Ο ίδιος, έχοντας διατελέσει και επικε-

Περνά και στο
2023 η συνθήκη
ενισχυμένων
τιμών στα αγροτικά
εμπορεύματα
σύμφωνα με
αναλυτές, όσο οι
τιμές λιπασμάτων
διαμορφώνουν νέα
ιστορικά υψηλά

φαλής οικονοµολόγος στο αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) µιλά για αλυσιδωτές επιπτώσεις σε δηλώσεις του στο Bloomberg αυτήν τη
φορά, από αυτή την «εξαγωγή ελλειµµάτων» που προκύπτει από τους περιορισµούς στο εµπόριο. Έτσι, ο διακεκριµένος αναλυτής των αγροτικών αγορών, εκτιµά πως η αποκλιµάκωση
στις τιµές θα επέλθει δύσκολα και όχι
πριν από το 2023.
Παράλληλα έρχονται οι αγορές πανικού. Η Βουλγαρία, σηµαντικός εξαγωγέας, διέθεσε κρατικά κονδύλια για
την αύξηση του εθνικού αποθέµατος
σιτηρών της, µε στόχο την αγορά περίπου 1,5 εκατοµµυρίου τόνων.
Στη Γαλλία, µια ένωση παραγωγών
ζωοτροφών θέλει η κυβέρνηση να αποθηκεύσει τους 800.000 τόνους σιτηρών που χρειάζεται κάθε µήνα, φο-

Κουπόνι και µηδενικό
ΦΠΑ για την αγορά
τροφίµων προκρίνει
η Κοµισιόν

βούµενη ότι η παγκόσµια όρεξη για δηµητριακά θα µπορούσε να εξαντλήσει
τις εγχώριες προµήθειες.
Την ίδια στιγµή, οι τιµές των λιπασµάτων ενισχυµένες µεσοσταθµικά
κατά 30% από την αρχή του έτους, έρχονται να συµπληρώσουν στο «µοµέντουµ» ανόδου στις διεθνείς αγορές αγροτικών εµπορευµάτων. Συγκεκριµένα, τα λιπάσµατα αµµωνίου MAP και
DAP διαµορφώνονται στα 1.001 και
970 δολάρια ο τόνος, ενώ η ουρία στα
954 δολάρια ο τόνος, ενισχυµένη κατά 7% συγκριτικά µε την προηγούµενη εβδοµάδα, σε ιστορικό υψηλό. Σε
ιστορικό υψηλό και η άνυδρη αµµωνία, που διαπραγµατεύεται πια στα
1.520 δολάρια ο τόνος.
Πλέον δεν χωρά αµφιβολία ότι η συγκυρία των υψηλών τιµών ήρθε για να
µείνει, αφού η συνθήκη των λιπασµά-

Με ενδιαφέρον αναµένεται η προσαρµογή των
κρατών µελών της ΕΕ και ιδίως της Ελλάδας στη
δυνατότητα που δίνει η εργαλειοθήκη της
Κοµισιόν για µηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιµα καθώς
και για την έκδοση κουπονιού για τρόφιµα.
Πρόκειται για ένα µέτρο που δεν θα έχει άµεσο
αντίκτυπο στην αλυσίδα παραγωγής αγροτικών
προϊόντων, ωστόσο θα µπορούσε να εξασφαλίσει
την οµαλή απορρόφηση της παραγωγής και να
τονώσει τη ζήτηση σε ένα περιβάλλον

των, έρχεται να γιγαντώσει τις επιπλοκές στο πεδίο της παραγωγής.

Για βοήθεια στο ∆ΝΤ η Αίγυπτος
Εν τω µεταξύ, οι επιπτώσεις του πολέµου στις ευάλωτες οικονοµίες γίνονται ήδη εµφανείς, µε την Αίγυπτο να
γίνεται και επισήµως το πρώτο θύµα
του πολέµου, προσφεύγοντας για οικονοµική βοήθεια στο ∆ΝΤ, για την ανάπτυξη ενός «συνεκτικού οικονοµικού προγράµµατος», έχοντας ανακοινώσει µέτρα 7,05 δισ. δολαρίων. Σύµφωνα µε το Reuters η οικονοµία της
Αιγύπτου επλήγη σοβαρά µετά την εισβολή που ώθησε τους ξένους επενδυτές να εγκαταλείψουν τις αναδυόµενες αγορές ενώ παράλληλα Ρωσία
και Ουκρανία είναι επίσης οι κύριοι
εξαγωγείς σιταριού στην Αίγυπτο και
σηµαντική πηγή τουριστικών εσόδων.

ανατιµήσεων. Όπως εξήγησε ο Επίτροπος
Εµπορίου, Βλάντις Ντοµπρόβσκις, σε επίπεδο
Ευρώπης δεν τίθεται προς το παρόν ζήτηµα
έλλειψης τροφίµων, µε τις διαταραχές στην
αλυσίδα, να αποδίδονται στις υψηλές τιµές που
διαµορφώνουν οι αγορές. Με ένα τέτοιο µέτρο,
σε συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες πολιτικές
στήριξης, ενισχύεται συνολικά η ρευστότητα στην
αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασµού τροφίµων
της ΕΕ, εκτιµούν οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Έχουν τόσα στο µυαλό τους φέτος οι αγρότες,
µε την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής
και τα έξοδα που τρέχουν και τα έσοδα που δεν
φτάνουν, που «βαρέθηκαν» να ασχοληθούν µε το
πότε θα βάλει τα ούτως ή άλλως «καθυστερηµένα»
χρήµατα για τις συνδεδεµένες ο Οργανισµός
Πληρωµών. Ούτε οι ανακοινώσεις-δηλώσεις του
ίδιου του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν βγήκαν.
Ο Μελάς δήλωσε πριν λίγες µέρες σε βουλευτή
ότι οι πληρωµές θα ξεκινήσουν τη ∆ευτέρα. Μετά,
ο ίδιος διαβεβαίωνε τους δηµοσιογράφους ότι θα
µπουν όλα την Τρίτη και τελικά χρήµατα φάνηκαν
την Τετάρτη. Ο ίδιος πάλι είχε πει ότι η ειδική
ενίσχυση βάµβακος θα έχει ολοκληρωθεί ως
την Τετάρτη. Και όλοι αυτοί που επλήγησαν από
το χαλάζι και δεν είδαν ούτε σεντ;;;
Μπήκαν, λέει η επίσηµη ανακοίνωση, 251 εκατ.
ευρώ... Στα ψιλά γράµµατα, βέβαια παρακάτω λέει
ότι «από το µικτό ποσό των 251.113.205,62 ευρώ
που καταβάλλεται σήµερα, το συνολικό καθαρό
ποσό των 246.543.177,37 ευρώ, προκύπτει, µετά
την εφαρµογή παρακράτησης ποσοστού περίπου
1,66%, λόγω δηµοσιονοµικής πειθαρχίας».
Τελικά πόσα µπήκαν; Τα µικρά ή τα καθαρά;
Όσο για τα υπόλοιπα της περσινής ενιαίας, τα
τακτοποίησαν, σου λέει, µε 11 περίπου εκατ. ευρώ.
∆ιευθετήθηκαν θέµατα «τεκµηρίωσης για την
ιδιοκτησία του συνόλου ή µέρους των δηλωθέντων
στο ΟΣ∆Ε αγροτεµαχίων σε σύγκριση µε τα
στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε, σε διορθώσεις
ταυτοποίησης στοιχείων». Με τα δύσκολα τι γίνεται;
Οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι τα ζουν καθηµερινά και τα
ξέρουν καλύτερα. Η τιµή αγοράς του καλαµποκιού,
σε τιµές παραγωγού, σου λέει είναι σήµερα 38 µε
40 λεπτά από 18 λεπτά πέρυσι. Του τριφυλλιού
είναι 35 µε 40 λεπτά από 16-18 λεπτά πέρυσι
των φυραµάτων στα 45 λεπτά από 30 λεπτά πέρυσι
και της σόγιας 70 λεπτά από 40 λεπτά πέρυσι.
Γι’ αυτό και από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο
Τυρνάβου ζητούν ενίσχυση των κτηνοτρόφων µε
10% βάσει των στοιχείων του συνολικού τζίρου του
έτους και όχι 7% επί του τζίρου τριµήνου για το
διάστηµα Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2022, όπως
έχει εξαγγελθεί, προκειµένου να είναι πιο δίκαιο το
µέτρο. Άσε δε που αυτό θα επιστρέψει ως ενίσχυση
στους παραγωγούς το Φθινόπωρο του 2022,
οπότε καλή θα ήταν και µια επιδότηση 20 ευρώ
ανά αιγοπρόβατο άµεσα… Λες να γίνει;
Μεγάλο πρόβληµα για µερίδα αγροτών, που
εµφανίζεται στο σύστηµα του ΕΦΚΑ, χωρίς
ασφαλιστική ικανότητα, διαπιστώνουν 43 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αγρότες πληρώνουν ασφαλιστικές
εισφορές, αλλά κάθε καθυστέρηση, συνεπάγεται
επιβολή προσαύξησης από το σύστηµα. Αν µάλιστα
τον επόµενο µήνα οι αγρότες πληρώσουν την
κανονική εισφορά τους, µε βάση την κατηγορία που
έχουν επιλέξει, χωρίς το πρόστιµο, τότε αυτοµάτως
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
έρχεται απένταξη. Εχ, όχι!

Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘ.ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

«Ο µόνος λόγος για
πρόωρη κατάργηση του
πιστοποιητικού είναι να
µην είναι δυσαρεστηµένοι
όσοι δεν το έχουν. Στις
χώρες που αυτό
συζητιέται, το ποσοστό των
εµβολιασµένων είναι πολύ
υψηλό, ενώ στην Ελλάδα
έχουµε ακόµη αρκετούς
ανεµβολίαστους».

;

ΜΙΛΤ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΞ

«Γι’ αυτή την επισιτιστική
κρίση, η Ευρώπη πρέπει να
αρχίσει να προετοιµάζεται
και συζητήσεις γίνονται
ήδη στις Βρυξέλλες. Η
Ελλάδα στέκεται µε άξονα,
πρώτα τη διασφάλιση του
εθνικού συµφέροντος και
των πολιτών της και µετά
µε στόχο τη διατήρηση της
ευρωπαϊκής οµοφωνίας».

IΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ

«Έχω συνηθίσει να ακούω
για µένα πολλά. Στέκονται
στην «εντυπωσιακή»
εικόνα σου. Σε βλέπουν
απλά από περιέργεια. ∆εν
καταλαβαίνουν τι λες.
Μιµείται κάποια άλλη. ∆εν
έχει ταυτότητα. Κάποτε
στενοχωριόµουν. Μέχρι
που κατάλαβα και άρχισα
να χαµογελώ».

ΓΙΑΝ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

«Η χαρά µου όταν βγήκα
MVP ήταν απίστευτη,
ήµουν µε την οικογένειά
µου και τον πατέρα µου.
Όµως, η χαρά µου όταν
κέρδισα το πρωτάθληµα
δεν συγκρίνεται. ∆εν
συγκρίνεται ένα βραβείο
µε τη χαρά να είσαι σε
ένα πούλµαν και 200.000
άτοµα να πανηγυρίζουν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Υβρίδια
«∆εν µπορώ να καταλάβω,
γιατί διαµαρτύρονται οι
αγρότες! Αφού οι παροχές της
κυβέρνησης, ως προς τα
καύσιµα και τα λιπάσµατα είναι
τεράστιες, είναι σίγουρο ότι θα
µπορέσουν να καλλιεργήσουν
και σε µία ολόκληρη γλάστρα!
Εκεί µας οδήγησε ο
αγροτικός σχεδιασµός πολλών
δεκαετιών, και όχι µόνο ο
πόλεµος της Ουκρανίας!
Φτάσαµε στο σηµείο να
ζητιανεύουµε για λίγο αλεύρι
σε άλλες χώρες!
∆όθηκαν προτεραιότητες
αλλού και χάσαµε την
αυτάρκεια µας σε αγροτικά
προϊόντα, π.χ. γεµίσαµε τους
κάµπους φωτοβολταϊκά, ενώ
προηγείτο το γέµισµα του
στοµαχιού µας...», ένα από το
πολλά σχόλια για τα µέτρα…
στήριξης στους αγρότες ελέω
ενεργειακής κρίσης.

Τελευταίες
εξελίξεις
στην αγορά
λιπασµάτων...

Το farm to fork γίνεται µόνο fork λόγω Ουκρανίας
Καλά δείχνει να το πάει ο υπουργός της πλατείας, αποφεύγοντας
για την ώρα άστοχες τοποθετήσεις (σ.σ όπως ο προκάτοχος του) για
µείζονα ζητήµατα. Ο ίδιος, στην τελευταία σύνοδο των Βρυξελλών,
ελέω Ουκρανίας, προέκρινε ζητήµατα που λύνουν προβλήµατα ρευστότητας στους αγρότες, όπως αυξηµένες προκαταβολές των άµεσων ενισχύσεων, αύξηση του αποθεµατικού κρίσης, και χρηµατοδοτικά µέτρα µε χρήση πόρων από τον β’ πυλώνα. Στα συµπληρώµατα…διατροφής και η µηνιαία καταγραφή των αποθεµάτων κάθε
κράτους-µέλους, εν αναµονή και των ειδικών αποφάσεων της Κοµισιόν για ένα πιο ολοκληρωµένο πακέτο επισιτιστικής ασφάλειας.

Ζητιανιά

7χίλιαρο

Παράσιτα

«Με 2 ευρώ πετρέλαιο και
εφόδια µε τιµές στο Θεό και
ρεύµα πανάκριβο ακούµε για
ψίχουλα! Στην Ελλάδα οποίος
παράγει είναι εγκληµατίας για
το κράτος... ∆εν είναι οι
αγρότες ζητιάνοι ώστε να
δίνετε επιδόµατα», σχολιάζει
αγανακτισµένος, τα
τεκταινόµενα, φίλος της
στήλης. Προτείνει δε, ένα
σταθερό φορολογικό σύστηµα.

Το 7χίλιαρο, ήτοι Μέτρο 21,
µπορεί να επιστρέψει µε τις
ευλογίες των Βρυξελλών,
εγείροντας όµως ανησυχίες
για το πού θα πρωτοδοθεί και
µε τι κριτήρια… για να πιάσει
τόπο δεδοµένου ότι τα κόστη
στον πρωτογενή είναι στα ύψη.
Η προϊστορία λέει ότι όταν τα
βοηθήµατα δίνονται µόνο µε
µικροκοµµατικούς όρους και σε
φίλους, δεν έχουν αντίκρισµα.

Στις µυριάδες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι αγρότες του
κόσµου, κι ο πόλεµος. Όµως
όπως λέει ο επικεφαλής λόµπι
της φυτοπροστασίας, η
βιοµηχανία επιταχύνει τις
λύσεις της για µπλόκο στην
επισιτιστική κρίση, είτε από
πόλεµο είτε από παράσιτα
ελέω κλιµατικής αλλαγής.
Να έκαναν το ίδιο και οι
ρυθµιστικές αρχές της ΕΕ…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Από βδοµάδα αρχίζουν
οι διαβουλεύσεις
µε τα κράτη-µέλη
ώστε να γίνουν οι
διορθώσεις, ενώ θα
αποσαφηνιστεί πόσο
θα µπουν πρωτεϊνούχα
σε εκτάσεις που τώρα
είναι σε αγρανάπαυση.
Τουτέστιν, το farm to
fork, γίνεται fork.
Το ακούσαµε κι
αυτό. Ότι πρώτη
φορά ο υπουργός
της πλατείας βλέπει
«τέτοια ωριµότητα από
τον αγροτικό κόσµο»
που µαστίζεται από
το υψηλά κόστη, να
αναζητά συνεννόηση
και στήριξη. Το θέµα
είναι πόσο ώριµοι
είναι οι υπόλοιποι…

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ο

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η

Πλούτος με δανεικά
ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΟΜΩΣ λίγο διαφορετικά; Η ελληνική γεωργία, από πλευράς ιθυνόντων έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Κάπου εκεί στα µέσα της δεκαετίας του ’80. Αφενός γιατί ο αγροτικός τοµέας µπήκε στον «αυτόµατο πιλότο» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (πολλά τα
λεφτά γιέ µου) και δεύτερον γιατί «ανακαλύφθηκαν» πιο εύκολες και πολύ
πιο προσοδοφόρες πηγές πλου-

Τώρα φαίνεται η γύµνια
Οι χαµηλές επιδόσεις της ελληνικής
γεωργίας φαίνονται στα µηδενικά
αποθέµατα και στην µεγάλη εξάρτηση
από τις εισαγωγές

τισµού. Από τους ραντιέρηδες, όπως έλεγε ο Ανδρέας, των κρατικών οµολόγων µε ετήσιο επιτόκιο 25%, µέχρι τις ευκαιριακούς µεταπράτες – εισαγωγείς των Armani και των Lacoste µε το γρήγορο κέρδος που ξεπερνούσε το 100%.

Έπιασαν την κρικέλα
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΩ διεξοδικότερα στα παντός είδους αναπτυξιακά προγράµµατα, που,
ειδικά τα πρώτα χρόνια, έπαιρνες την επιδότηση και µετά γινόσουν λαγός. Με τόσες λοιπόν
ευκαιρίες και τους άλλους µισούς να «παρκάρουν» για ραχάτι στο δηµόσιο (των παχέων αγελάδων), ποιος να σχεδιάσει για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας; Ποιος να φροντίσει
για τους γεωργούς και ποιος να ασχοληθεί σοβαρά µε την αγροτική παραγωγή. Έµειναν στη
γεωργία, µόνο οι ξεκοµµένοι από τα κέντρα των
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Η «σιδηρά
πυγμή» σπανίως
πετυχαίνει

Τρίμματα
ώρα για την επανεκτίµηση του ρόλου
του αγρότη και της αγροτικής παραγωγής έφθασε. Επειδή όµως αυτοί
που κινούν τα νήµατα στην οικονοµία και την πολιτική έχουν µάθει να σκέφτονται
αλλιώς, ούτε τώρα φαίνεται να υπάρχει ευήκοων ους. Αυτό σηµαίνει ότι θα αργήσει πολύ να
φανεί φως στο τούνελ. Ίσως µάλιστα, όταν δεήσουν οι ιθύνοντες να ασχοληθούν µε το θέµα,
να είναι πάρα πολύ αργά. Προσωπικά έχω την
πεποίθηση ότι ήδη είναι πολύ αργά.

Agrenda

αποφάσεων κι αυτοί βέβαια µε όρους οι οποίοι, αντί να κοιτάζουν µπροστά, έβλεπαν πίσω.

Σαν τραπουλόχαρτα
ΤΩΡΑ, όπως λένε και στο χωριό µου …µας ήρθαν τα γίδια. Όµως ήδη είναι πολύ αργά. Οι χαµηλές επιδόσεις της ελληνικής γεωργίας φαίνονται στα µηδενικά σήµερα αποθέµατα. Η εξάρτηση από τις εισαγωγές, ακόµα και για τα στοιχειώδη και απόλυτα αναγκαία της πρωτογενούς
παραγωγής, είναι τέτοια, που, µε την πρώτη δυσκολία των αγορών διεθνώς, µπορούν εύκολα να καταρρεύσουν όλα σαν χάρτινος πύργος.

Λευκές σαν γάλα επιταγές
∆ΙΑΚΡΙΝΩ ΟΤΙ, ακόµα και το ελάχιστο ενδιαφέρον για την τόνωση της αγροτικής παραγωγής, προέρχεται αυτές τις µέρες από τις οχλήσεις των βιοµηχάνων που ανησυχούν
µη µείνουν από πρώτες ύλες. Και
τι θα γίνουν τότε τα εργοστάσια και οι πελάτες τους. Ειδικά στο γάλα, οι πληροφορίες θέλουν τους παραλήπτες της γαλακτοβιοµηχανίας να υπογράφουν σε
…λευκή επιταγή. Αρκεί
να έχουν τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει παραγωγή. Βλέπετε, οι ζωοτροφές σώνονται και αν πάει έτσι, σε λίγο καιρό, θα
δούµε τα ράφια των σούπερ µάρκετ να αδειάζουν.

Τι θα γίνουν τα αστόπουλα
ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ όλη την αλήθεια, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εύκολο να αντιµετωπισθεί η κατάσταση. Στις ώριµες κοινωνίες,
των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µαγειρεύουν. Σε µια χώρα µε τα χαρακτηριστικά της
Ελλάδας, η αγροτική παραγωγή δεν έπρεπε για
κανέναν λόγο να καταντήσει… ο φτωχός συγγενής της οικονοµίας. Μπορούσε και όφειλε να
έχει πάντα το δικό της σοβαρό µερίδιο στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Με όποιον τρόπο αυτό
κι αν µετριέται αυτό, µπορούσε να έχει τη δική
της συµβολή στην κοινωνική συνοχή και την εικόνα που αντανακλά σήµερα η ελληνική ύπαιθρος. Σηµειωτέον ότι αν τα πράγµατα στραβώσουν κι άλλο, µε αφετηρία το πόλεµο στην Ουκρανία, δεν θα είναι οι αγρότες που θα πληγωθούν περισσότερο, πρώτοι θα πεινάσουν οι αστοί!

ι ρωσικές στρατιωτικές δυνάµεις
προωθήθηκαν µε πιο αργό ρυθµό
από ό,τι περίµεναν οι διεθνείς παρατηρητές µετά την εισβολή στην
Ουκρανία. Η παγκόσµια κοινότητα έχει καταδικάσει την πολεµική επιχείρηση της Μόσχας
και κυρίως τη βιαιότητα των Ρώσων και τις επιθέσεις που φέρονται να έχουν εξαπολύσει
σε µη στρατιωτικούς στόχους, όπως νοσοκοµεία. Ακόµη κι αν η Ρωσία επικρατήσει της
γειτονικής Ουκρανίας, η οποία ενισχύεται µε
στρατιωτικό εξοπλισµό από τους Ευρωπαίους
συµµάχους και τις ΗΠΑ, η Ιστορία της χώρας
ως κατακτητή δεν προϊδεάζει ότι µπορεί να
διατηρήσει υπό κατοχή την Ουκρανία, σε περίπτωση που την καταλάµβανε. Σε τέτοιο ενδεχόµενο, οι αναλυτές εκτιµούν ότι ο ουκρανικός στρατός θα περάσει «στην αντίσταση»,
αρχίζοντας ανταρτοπόλεµο κατά των κατακτητών. Οι αντάρτικες δυνάµεις δεσµεύονται
από λιγότερους κανόνες σε σχέση µε τον τακτικό στρατό, είναι πιο ευέλικτες και εντοπίζονται πιο δύσκολα από τις ένοπλες δυνάµεις.
Οι ρωσικές ή σοβιετικές δυνάµεις έχουν «κακό» παρελθόν απέναντι σε αντάρτικα, όπως
επισηµαίνει και η
Rand Corporation.
Η ρωσική αποτυχία
στο Αφγανιστάν το
1992 αποτελεί «αντικείµενο µελέτης
για το πώς µια µεγάλη δύναµη µποΤΗΣ KΑΘΑΡΙΝΑ
ρεί να ηττηθεί στον
ΜΠΟΥΛΧΟΛΖ *
ανταρτοπόλεµο»
από τον ειδικό σε τέτοιες τακτικές πολέµου
Anthony James Joes. Η ωµή βία –γνωστή και
ως «σιδηρά πυγµή»- συγκαταλέγεται στους κύριους λόγους αποτυχίας των ρωσικών στρατιωτικών δυνάµεων. Το 1994, στην επιχείρηση
καταστολής της εξέγερσης που είχε ξεσπάσει
στην τότε αποσχισθείσα ∆ηµοκρατία της Τσετσενίας, οι ρωσικές δυνάµεις απέτυχαν σε επίπεδο στρατηγικής, αντιµετώπισαν προβλήµατα µε τον στρατιωτικό εξοπλισµό, καταβαραθρώθηκε το ηθικό τους, αλλά δεν βρήκαν
υποστήριξη στον λαό της Τσετσενίας και δεν
ενδιαφέρθηκαν να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις
του ώστε να αποδυναµώσουν την εξέγερση.
Σύµφωνα µε τη Rand, ελάχιστες ρωσικές επιχειρήσεις –που βασίστηκαν µόνο στη βία–
κατά αντάρτικων οµάδων είχαν θετική έκβαση για τη Μόσχα. Πιο αποτελεσµατικές αποδείχθηκαν όσες χρησιµοποιούσαν και µη στρατιωτικά µέσα. Επιπλέον, τακτικές όπως εκφοβισµός, µαζική τιµωρία, διαφθορά και λεηλασίες, αποτελούν παράγοντες που ουσιαστικά
υπονοµεύουν την επικράτηση ενός τακτικού
στρατού σε βάρος αντάρτικων δυνάµεων. […].
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ FORBES
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Αναπόφευκτες οι αυξήσεις

Καθυστερήσεις
στις παραδόσεις
για τα τρακτέρ

Ζήτηση σε
ολόκληρο
το φάσμα
ισχύος

Σταθερά ισχυρή ήταν η ζήτηση το 2021
Σιγοντάρουν τα αγροτικά εμπορεύματα
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Οι ισχυρές τιµές των γεωργικών
προϊόντων υποστηρίζουν την αγορά αγροτικών µηχανηµάτων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανηµάτων (CEMA), γεγονός που
αποτυπώθηκε και στις ταξινοµήσεις γεωργικών τρακτέρ το 2021,
οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου
17% σε σύγκριση µε το 2020. Σχεδόν 230.000 «τρακτέρ» καταγράφηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη
για ολόκληρο το έτος 2021. Από
αυτές τις ταξινοµήσεις, λίγο λιγότερο από το 30% αφορούσαν οχήµατα 37 kW (50 hp) και κάτω και
το υπόλοιπο ήταν 38 kW και άνω.
Η CEMA θεωρεί ότι λιγότερο από
180.000 από αυτά τα οχήµατα είναι γεωργικοί ελκυστήρες. Ακόµη
και αν ληφθεί υπόψη το γεγονός
ότι η αγορά το 2020 διαταράχθηκε λόγω της πανδηµίας Covid-19,
ιδιαίτερα το δεύτερο τρίµηνο, αυτή
η ανάπτυξη αντιπροσωπεύει σηµαντική βελτίωση σε συνθήκες αγοράς. Εντούτοις, οι κατασκευαστές
προειδοποιούν για συνεχιζόµενες

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΕ
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)
2020-21
2020

2021

%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΕΕ
ΕΛΛΑ∆Α

153.979

179.571

+16,62

2.110

2.788

+32,10

ΠΗΓΗ: CEMA

ΥΠΟ∆ΥΝΑΜΗΣ
<37 kW

52.999

66.654

+25,76

>38 KW

140.604

162.377

+15,49

καθυστερήσεις στην παραγωγή.
Σύµφωνα µε το τελευταίο Βαρόµετρο CEMA, ο γενικός ∆είκτης Επιχειρηµατικού Κλίµατος για τη Βιοµηχανία Γεωργικών Μηχανηµάτων στην Ευρώπη παραµένει σε υψηλό επίπεδο, αλλά µειώθηκε απότοµα µε τον πόλεµο στην Ουκρανία. Τον Μάρτιο, ο δείκτης µειώθηκε από τις 53 στις 30 µονάδες (σε
κλίµακα από -100 έως +100). Όσον
αφορά το πλήρες έτος του 2022, οι
εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας εξακολουθούν να προβλέπουν αύξηση τζίρου +5% για
τον κλάδο τους. Σύµφωνα µε την
έρευνα, ο αναµενόµενος χαµένος
τζίρος από την Ανατολική Ευρώπη
θα αντισταθµιστεί περισσότερο από την περαιτέρω ανάπτυξη στον
υπόλοιπο κόσµο, ιδίως στη Βόρεια
και Νότια Αµερική, τη ∆υτική Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία.
Προς το παρόν, οι συνέπειες του
ρωσικού πολέµου κατά της Ουκρανίας φαίνεται πιθανό να βλάψουν
τον κλάδο περισσότερο από την
πλευρά των ήδη περιορισµένων
προµηθευτών παρά από την πλευρά της αγοράς.

Η ανακοίνωση της CEMA
Σχεδόν 230.000 «τρακτέρ» καταγράφηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη για ολόκληρο το έτος 2021,
σύµφωνα µε αριθµούς που προέρχονται από τις εθνικές αρχές. Από
αυτές τις ταξινοµήσεις, λίγο λιγότερο από το 30% αφορούσαν οχήµατα 37 kW (50 hp) και κάτω και
το υπόλοιπο ήταν 38 kW και άνω.
Η CEMA θεωρεί ότι λιγότερο από
180.000 από αυτά τα οχήµατα είναι
γεωργικοί ελκυστήρες . Τα υπόλοιπα αποτελούνται από µια ποικιλία
οχηµάτων που µερικές φορές ταξινοµούνται ως τρακτέρ, τα οποία
περιλαµβάνουν τετράτροχα ποδήλατα, side-by-side, τηλεχειριστές
ή άλλο εξοπλισµό. Μια επισκόπηση των συνολικών ταξινοµήσεων
τρακτέρ µπορεί να βρεθεί στο πα-

ράρτηµα, συµπεριλαµβανοµένης
µιας ένδειξης του ποσοστού των
ταξινοµήσεων σε κάθε χώρα που
µπορούν να ταξινοµηθούν ως γεωργικοί ελκυστήρες.
Οι ταξινοµήσεις γεωργικών τρακτέρ για ολόκληρο το έτος 2021 αυξήθηκαν κατά περίπου 17% σε σύγκριση µε το 2020. Ακόµη και αν
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αγορά το 2020 διαταράχθηκε λόγω
της πανδηµίας Covid-19, ιδιαίτερα
το δεύτερο τρίµηνο, αυτή η ανάπτυξη αντιπροσωπεύει σηµαντική βελτίωση σε συνθήκες αγοράς. Πράγµατι, ο αριθµός των εγγεγραµµένων τρακτέρ ήταν ο υψηλότερος
που καταγράφηκε σε συγκρίσιµα
στοιχεία που χρονολογούνται πάνω από µια δεκαετία. Αυτά τα ισχυρά αποτελέσµατα επιτεύχθηκαν παρά τις εκτεταµένες διαταραχές στις
παγκόσµιες αλυσίδες εφοδιασµού
παραγωγής και τις ελλείψεις προσωπικού λόγω των υψηλών ποσοστών µόλυνσης από τον Covid-19.

Συνεχιζόµενες καθυστερήσεις
στην παραγωγή
Οι κατασκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων υπογραµµίζουν ότι οι
διαταραχές στην οµαλή λειτουργία
των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων έχουν πολλαπλασιαστεί τους
τελευταίους µήνες. Το ζήτηµα είναι ακόµη πιο διαδεδοµένο µεταξύ
των κατασκευαστών τρακτέρ και εξοπλισµού συγκοµιδής, µε το 64%
και το 71% αντίστοιχα των ερωτηθέντων να αναφέρουν ότι περίµεναν διακοπές παραγωγής. Ο πόλεµος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ακόµη περισσότερα σηµεία
συµφόρησης στον εφοδιασµό, όπως ήταν ήδη εµφανές στις αρχές
Μαρτίου στο τελευταίο Βαρόµετρο
CEMA. Αυτές οι ανησυχίες προστίθενται σε άλλες αναφερόµενες διακοπές: µεταφορά και υλικοτεχνική υποστήριξη, όπου η έλλειψη εµπορευµατοκιβωτίων έχει προκαλέσει αποφασιστική αύξηση του κόστους και καθυστερήσεων.

Ενώ η αγορά τρακτέρ
συγκρατήθηκε από τις
καθυστερήσεις παραγωγής,
η ζήτηση ήταν σταθερά ισχυρή
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.
∆ιάφοροι παράγοντες
συνέβαλαν στο επίπεδο της
ζήτησης, αλλά οι υψηλές
και αυξανόµενες τιµές των
γεωργικών βασικών προϊόντων
ήταν ίσως οι πιο σηµαντικοί.
Αυτό αποδεικνύεται από τον
παγκόσµιο δείκτη τιµών των
τροφίµων που δηµοσιεύεται
κάθε µήνα από τον Οργανισµό
Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (UN FAO).
Αυτό έδειξε ότι οι τιµές των
τροφίµων το 2021 ήταν κατά
µέσο όρο 28% υψηλότερες
από το 2020 και ήταν στο
υψηλότερο επίπεδό τους από
το 2011. Οι περισσότεροι
αγροτικοί κλάδοι συµµετείχαν
στις ισχυρές τιµές, µε καθέναν
από τους δείκτες – που
καλύπτουν το κρέας, τα
γαλακτοκοµικά, τα δηµητριακά,
τα φυτικά έλαια
και τη ζάχαρη – στο υψηλότερο
επίπεδο για τουλάχιστον πέντε
χρόνια και τον δείκτη φυτικών
ελαίων σε υψηλό όλων των
εποχών. Οι ευρωπαϊκές τιµές
για τα περισσότερα
εµπορεύµατα ακολούθησαν
παρόµοιες τάσεις.
Όλες οι κατηγορίες ισχύος
κατέγραψαν αυξηµένες
ταξινοµήσεις το 2021, αλλά
η ανάπτυξη ήταν πιο αργή για
τα µεγαλύτερα τρακτέρ.
Μεταξύ αυτών των µηχανών
που ταξινοµήθηκαν ως
γεωργικοί τρακτέρ,
σηµειώθηκε αύξηση 9% στον
αριθµό των µηχανών άνω των
132 kW,
το ήµισυ του ποσοστού αύξησης
που καταγράφηκε για µηχανές
µε κινητήρες χαµηλότερης
ισχύος. Η ισχυρότερη ανάπτυξη
όλων ήταν για τρακτέρ 22 kW
ή κάτω, οι ταξινοµήσεις των
οποίων αυξήθηκαν
περισσότερο από το µισό, σε
σύγκριση µε το 2020.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ
∆ιεθνής
διαγωνισµός
ελαιολάδου Athena

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Delikatessen
γευστική συνάντηση
στη Detrop Boutique
Ένα από τα κορυφαία ραντεβού του κλάδου
τροφίµων και ποτών, η 30ή ∆ιεθνής Έκθεση
Detrop Boutique, θα πραγµατοποιηθεί 2 µε 4
Απριλίου στο Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης. Η Detrop Boytique έχει ως στόχο
να αναδείξει τα καλύτερα delicatessen προϊόντα
και τρόφιµα, τόσο από άποψη ποιότητας όσο και
µεθόδων παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών.
Η έκθεση προβάλλει τη γαστρονοµική κουλτούρα
της χώρας σε εγχώριους και διεθνείς αγοραστές,
ενώ απευθύνεται σε εµπόρους λιανικής και
χονδρικής, αντιπροσώπους σούπερ µάρκετ,
ξενοδοχείων, εστιατορίων καθώς και σε
καταστήµατα deli, οργανικών προϊόντων και
φούρνους. Πλαισιωµένη από πλήθος παράλληλων
εκδηλώσεων γευσιγνωσίας, συνεδρίων και
ηµερίδων, η Detrop Boutique παρουσιάζει όλες
τις καινοτοµίες στον κλάδο. Περισσότερες
πληροφορίες www.detropboutique.helexpo.gr.

Η Σητεία είναι η πόλη που θα
φιλοξενήσει φέτος τον διεθνή
διαγωνισµό ελαιολάδου
Athena, που θα γίνει από τις
7 έως 9 Απριλίου 2022. Στα
πλαίσια του διαγωνισµού, 30
διεθνούς φήµης κριτές από
όλο το κόσµο αναµένεται να
αξιολογήσουν πάνω από 600
δείγµατα ελαιολάδου απ’ όλη
την υφήλιο. Στον Athena
συµµετέχουν µε προϊόντα
τους µερικοί από τους πλέον
καταξιωµένους
ελαιοπαραγωγούς της
υφηλίου. Η δήλωση
συµµετοχής στον Athena
2022 και η έναρξη
αποστολής δειγµάτων στη
διοργανώτρια εταιρεία
Vinetum είναι ήδη δυνατή,
µέσω της ιστοσελίδας του
διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός
γίνεται υπό την αιγίδα των
υπουργείων Αγροτικής
Ανάπτυξης και Ναυτιλίας.

ΠΕΛΛΑ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Γρήγορα µαθήµατα
για µελισσοκόµους

Στις 15-17 Μαΐου
τελικά η ProWein

Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Σκύδρας πρόκειται να ξεκινήσει
την υλοποίηση ενός ταχύρρυθµου προγράµµατος
που απευθύνεται σε επαγγελµατίες µελισσοκόµους
της Πέλλας. Η κατάρτιση των µελισσοκόµων θα
ξεκινήσει στις 11-4-2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:30. Το τριήµερο σεµινάριο που είναι δωρεάν θα

υλοποιηθεί δια ζώσης και θα έχει ολοκληρωθεί στις
13 Απριλίου 2022 και ώρα 20:30. Η ηµερήσια
διάρκεια κάθε προγράµµατος θα είναι πέντε (5)
ώρες (θεωρία και πρακτική) συµπεριλαµβανοµένων
και των διαλλειµάτων. Οι θεµατικές ενότητες των
προγραµµάτων εκπαίδευσης θα θίξουν θέµατα
Βιολογικής Μελισσοκοµίας, µεθόδους εντατικής
εκµετάλλευσης µελισσοσµηνών, τυποποίηση και
εµπορία καθώς και ζητήµατα Εθνικής και Κοινοτικής
νοµοθεσίας. Πληροφορίες στο τηλ: 2381089483.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η διεθνής έκθεση για
φρέσκα φρούτα και λαχανικά,
Fruit Logistica στις 5-7
Απριλίου 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.

Παράταση 50 ηµερών για την
κορυφαία οινική έκθεση ProWein,
στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας,
που θα διεξαχθεί εν τέλει το
τριήµερο 15-17 Μαΐου. Αποτελεί
την κορυφαία και πιο σχετική
εµπορική έκθεση στον κόσµο για
κρασιά και οινοπνευµατώδη ποτά
µε ιστορία 25 χρόνων. Για τρεις
µέρες, παραγωγοί από όλο τον
κόσµο θα έχουν την ευκαιρία να
συναντηθούν µε µεγάλες
επιχειρήσεις του εξωτερικού και να
συνάψουν εµπορικές συµφωνίες
(µέσω b2b συναντήσεων), µε
περισσότερους από 50.000 φίλους
του κρασιού να επισκέπτονται την
έκθεση. Περισσότερες πληροφορίες
στο www.prowein.com/en/.

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

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

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.

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

κοινό να αποσπά την υπόσχεση
πως η έκθεση θα επανέλθει
δριµύτερη και µεγαλύτερη από
ποτέ το ερχόµενο φθινόπωρο.
Από 6 έως 10 Νοεµβρίου
θα πραγµατοποιηθεί η µεγάλη
έκθεση SIMA 2022, που
κλείνει φέτος τα 100 της
χρόνια. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.
simaonline.com.
Μεταφέρθηκε για το 2023
η ∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα
του Βερολίνου, όπως
ενηµερώνει το
Ελληνογερµανικό
Επιµελητήριο.

Έως 28 Μαρτίου αιτήσεις
στήριξης στον ΕΛΓΑ για ζηµιές
του 2019.
Μέχρι 31 Μαρτίου ανοιχτή η
προκήρυξη για συµµετοχή στο
Μέτρο 11 Βιολογική Γεωργία, µετά
τη σχετική τροποποιητική απόφαση.
Μέχρι τις 31 Μαρτίου αιτήµατα
τροποποιήσεων ή και
µεταβιβάσεων για το τέταρτο έτος
εφαρµογής του Παραδοσιακού
Ελαιώνα Άµφισσας και για το
τρίτο έτος εφαρµογής του
Αµπελώνα Θήρας.
Από 31 Μαρτίου έως 30
Σεπτεµβρίου υποβολή αιτήσεων
για τη δράση Καινοτοµίας και
Πράσινης Μετάβασης στη
Μεταποίηση Αγροτικών
Προϊόντων.
Έως 15 Απριλίου η υποβολή
των αιτήσεων στήριξης για το
πρόγραµµα µείωσης της
Νιτρορύπανσης. Οι υποβολές
γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος (ΠΣ).
Έως τις 15 Απριλίου και µόνο
τα ηλεκτρονικά αιτήµατα
τροποποιήσεων και µεταβιβάσεων
έτυος εφαρµογής 2022 της
δράσης Κοµφούζιο.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλούνται µοσχαράκια από 4 έως 6 µηνών ελληνικής εκτροφής περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ 6947/728582.
Πωλούνται αρνιά ράτσας Ασαφ Ισπανίας,θηλυκά και αρσενικά πέλα και κοκκινοκέφαλα.
Τηλ.6985/692012.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται µέλι φετινής
Τηλ.6987/310440.

σοδειάς

2021.

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.
6937/253885.
Πωλείται βίκος, τριφύλλι, σανός, άχυρα, µικρές
µπάλες 30 κιλών αρίστης ποιότητας.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής από βιολογική εκτροφή στην Εύβοια.
Τηλ.6948/447046.

Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171

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

Πωλoύνται 200
Τηλ.6930/554050.

εκπαίδευση στο εξωτερικό προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και τοποθέτηση καινούργιων και µεταχειρισµένων αρµεκτικών µηχανηµάτων
µε στόχο τη µείωση χρόνου άρµεξης, σωµατικών κυττάρων, µικρο-

Πωλούνται 10 γίδες, 2-3 ετών . Τιµή 100 ευρώ η κάθε µία. Τηλ. 6986/907072.
Πωλούνται 120 αίγες βελτιωµένες, περιοχή
Τρίπολης. Τηλ. 6985/603508.

βίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την

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

αύξηση παραγωγή γάλακτος, λί-

Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.

πους και πρωτεΐνης.

Πωλείται κριάρι Αβάσι κόκκινο 15-16 µηνών,
περιοχή Πρεβεζας.Τηλ.2683/061397.

ΤΗΛ.: 6989/977779
Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.
Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση απο 20
έως 40 κιλά ζώου βάρους.Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται 150 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες και 10 κριάρια.
Τηλ.6944/696387.
Πωλούνται 200 αρµεγόµενα πρόβατα γερµανικά µε Λακον , περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6944/050976,6937/510240.
Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,
έγκυες στην 2η γέννα υψηλών αποδόσεων σε
πολύ καλή τιµή.Τηλ.6971/601623.
Πωλούνται 150 γίδια στην Ριτσώνα Χαλκίδας,
τιµή συζητήσιµη.Tηλ.6934/287105.
Πωλούνται αρνιά θηλυκά και αρσενικά.
Τηλ.6974/875833.
Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, ράτσας Holstein υψηλών αποδόσεων,έγκυες στη
δεύτερη γέννα σε πολύ καλή τιµή,περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6974/930677..

Πωλούνται 50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής µε
τα δικαιώµατά τους.Τηλ.6947/004517.
Πωλούνται
150
Τηλ.6947/004517.

γίδια

ετοιµόγεννα.

Πωλούνται 60 αγελάδες κρεατοπαραγωγής,
ράτσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και
γεννηµένες.Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 12 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης,
περιοχή Εδεσσας.Τηλ.6977/259943.
Πωλούνται 15 µοσχίδες ελληνικής εκτροφής
ποιότητας Α εκ των οποίων οι 7 είναι έγκυες.
Τηλ. 6947/728582.

αρώσιµα.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη
περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται κριάρι Αβάσι κόκκινο 15-16 µηνών,
περιοχή Πρεβεζας.Τηλ.2683/061397.
Πωλούνται 120 πρόβατα και 8 κριάρια περιοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκαστο.
Τηλ.6937/274082.

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

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται
δικαιώµατα
Τηλ.6974/567958..

από

ζώα.

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.
Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10
ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος
βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη
τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού σε σακιά, παράδοση σε όλη την Ελλάδα, από 10 τόνους.
Τηλ.6974/567958.
Πωλείται τριφύλλι µαζί µε χόρτο σε 120 µικρά
δέµατα.Τηλ.6955/361856.
Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθάρι για ζωοτροφή γύρω στα 500 κιλά.Τηλ.6955/361856.
Πωλείται σιτάρι για ζωοτροφή γύρω στα 400
κιλά.Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται 10 κατσικάδες καθαρόαιµες ράτσας αγγλονούµπια Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά δέµατα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται ένα κριάρι χιώτικο 2 ετών για αυξηµένη απόδοση γαλακτοπαραγωγής.Τηλ.
6955/316314.

Πωλείται
τριφύλλι
Tηλ.6944/340117.

2.000

δέµατα.

Πωλούνται αρνάδες χιώτικες για µεγάλες αποδόσεις. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται τριφύλλια, ενσίρωµα, τριφύλλι µπάλα µικρή , άχυρα και καλαµποκιές . µε δυνατότητα παράδοσης. Τηλ.6976/860425.

Πωλούνται 5 αρσενικά κατσίκια καθαρόαιµα
γνήσια ανγκλονούµπια.Τηλ.6955/316314.

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

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών.
κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη,
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr

δικαιώµατα

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

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµασκού.
Τηλ.6974/638271.
Πωλούνται 300 πρόβατα Λακον µε Ασαφ
.Τηλ.6947/004517.

Πωλoύνται 2 τόνοι βρώµης για ζωοτροφές, περιοχή Φαρσάλων.Τηλ.6944/985675.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περιοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από
γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών
και φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το
στρέµµα.Τηλ.6974/426911
Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλόκαστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλεως µε
απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.
Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελαφρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά
στη περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς.
Τηλ.6949/474535.
Πωλείται οικόπεδο 650-700 τ.µ., περιοχή Κορινθίας. Τιµή 10000 ευρώ. Τηλ.6937/030859.
Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στην Λαµία, κτηµατική περιφέρεια Αγίας Παρασκευής(Λιµογάρδι) ,ξερικό για φωτοβολταικά, 1.700
ευρώ ανά στρέµµα ή ως ποτιστικό 2.700 ευρώ ανά στρέµµα µε δικαίωµα σε γεώτρηση.
Τηλ.6976/896021.
Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο
Θεσσαλονίκης,800 µέτρα από την Εγνατία Οδό.
Τηλ.6949/474535.
Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 400
στρεµµάτων, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6942/228503.
Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδειοδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε
ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται
κτήµατα
προς
ενοικίαση
από αµυγδαλιές,φυστικιές και καρυδιές.
Τηλ.6938/347469,6986/761819.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβάτων και κατσικιών µήκους 3 µέτρων,τεµάχια 14,
περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.
Πωλείται τροχοφόρο βυτίο 3,5 τόνων για
µεταφορά νερού, περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6942/226598.
Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κοπής 5 τόνους την ώρα.Περιοχή Λάρισας.Τηλ.
6974/567958.
Πωλείται τρακτέρ FIAT 1300 DT µε 1300
ώρες εργασίας,περιοχή Φαρσάλων,τιµή 8.300
ευρώ. Κος Αλέξανδρος.Τηλ.6944/985675.
Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρπών
µε µοτέρ. Τιµή 700 ευρώ, περιοχή Φθιώτιδας.
Τηλ.6983/738450.
Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κατάσταση, περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ.
6944/614947.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

Πωλούνται ταίστρες για τριφύλλι, άχυρο και
καρπό, τεµάχια 13, περιοχή Θεσσαλονίκης
.Τηλ.6942/226598.
Πωλούνται
αγροτικά
εργαλεία,τρακτέρ
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304.
2392/031829.
Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230.
Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µικρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρρες.
Τηλ. 6937/253885
Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές
µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας
(καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com
Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλoύνται σωλήνες γαλβανιζε 200 µετρων,4
ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής για φαρδύ φύλλο και
ενας κύλινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

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

Πωλούνται σε τιµή ευκαιρίας τρακτέρ Stayger
110 άλογα, 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ, ένα ραντιστικό 600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 2310/7150377.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και
ένας καταστροφέας 1,8 m. Tηλ.6980/001606.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 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 υδροροή, 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 κινητήρα 7,5
ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.
Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα.
Tηλ. 6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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 µπράτσα.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 µέτρων,ένα άροτρο και έναν ισοπεδωτή.Τιµή
5.000 ευρώ, περιοχή Κορδελιό Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6906/407758.
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 πετρελαίου.Τηλ.6944/614947.
Πωλείται άροτρο
Τηλ.6944/614947.

περιστρεφόµενο

3υνο.

Πωλείται ισοπεδωτήρας BG.Τηλ.6944/614947.
Πωλείται αγροτικό όχηµα NISSAN περιοχή Κορινθία, Τηλ.6944/624443.

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

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

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµµάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδαφος,µε υποσταθµο της ∆εή,ιδανικό για φωτοβολταικά,καλλιέργειες,εκµετάλευση.Τιµή ανάλογως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

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

Πωλείται
θεριζοαλωνιστική
µηχανή Claas 98αρα Maxi.Περιοχή Καβάλα.
Τηλ.6974/877648.

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

Πωλείται αναβατόριο µήκους 4 µέτρων µε ταινία τακουνάκι, µοτέρ 2 ίππων, ολοκαίνουριο.
Τηλ.6975/511716.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

Πωλείται στάβλος 1.100 τµ µε απεριόριστο βοσκότοπο, άδεια λειτουργίας για 477 αιγοπρόβατα,περιοχή Κιλκίς.Τιµή 30000 ευρώ. Κος Θεόδωρος.Τηλ. 6947/404701.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται αγροτικό Mercedes για µεταφορά σιλό.Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.
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 τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατάσταση.Tηλ.6978/554824.

Πωλείται λιπασµατοδιαδιανοµέας,2 φτερωτές
χωρητικότητας 900 λίτρα στα 850 ευρώ. Τηλ.
6937/436309.
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 100αρι R3
EVO µε 7000 ώρες χρήσης, περιοχή Έδεσσας.
Τηλ.6977/259943.
Πωλoύνται σπαρτική µηχανή, δισκοβάρνα, κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, καρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονόυνο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο, οχτάυνο,Tηλ.6972/307674.
Πωλείται πρέσα χορτοδεσίας µάρκα Welger
530 µε σχοινί. Τηλ. 6982/551234.
Πωλείται κοπτικό 280 αναρτώµενο. Τηλ.
6982/551234.
Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 Raggar.
Τηλ. 6982/551234.
Πωλείται καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325.
Τηλ. 6982/551234.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ.
6982/551234.
Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.Τηλ.6979/957956.
Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 .Τηλ.6944/696387.
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε δίσκο
51 εκατοστών.Τηλ.6979/957956.
Πωλείται
σπαρτική
Τηλ.6979/957956.

µηχανή

Ψαλτίδη.

Πωλείται πνευµατική µηχανή 4 σειρών µε δίσκους βαµβακιού,ηλιόσπορου και καλαµποκιού
µάρκας monocent. Έτος κατασκευής 2000.
Τηλ.6972/872921.
Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επισκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κοχλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ
Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµικού.
Τηλ.6978/308061
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Τα Leader, σύμφωνα με μελέτη της Κομισιόν, έχουν συμβάλει
και στην αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας των προϊόντων

Πωλείται γερανός παπαγαλάκι µε ανυψωτική
ικανότητα 1.600 κιλά.Ιδανικό για τρακτέρ και
φορτηγό.Τηλ.6948/804662.

Πωλείται σκαλιστήρι της ΒΙΟΓΕΜ µαζί µε λιπασµατοδιανοµέα 5σειρο τιµή 1800 ευρώ.
Τηλ.6937/436309.

Agrenda

Τα Leader εργαλείο
αγροτικής ανάπτυξης

Πωλείται ηλιοµάχαιρο 5αρι µοντέλο 90.Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λειτουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότητας 3,5 τόνων την ώρα, περιοχή Αγρινίου.
Τηλ.6976/516447.
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ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Σε καλό δρόµο είναι τα προγράµµατα Leader αναφέρει µελέτη αξιολόγησης της Κοµισιόν, καθώς
όπως τονίζει έχουν καταφέρει να
αναπτύξουν αποτελεσµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση των προκλήσεων και ευκαιριών οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η µελέτη υποδηλώνει ότι οι ισχυρότεροι τοµείς του Leader είναι η δηµιουργία και η συντήρηση θέσεων εργασίας, η αύξηση
της τοπικής προστιθέµενης αξίας
των προϊόντων και ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση των ικανοτήτων και της γνώσης
της τοπικής διακυβέρνησης στο
πλαίσιο των επιχειρήσεων Leader
προσδιορίστηκε επίσης ως ένα επιπρόσθετο όφελος. Εντούτοις, η
µελέτη σηµειώνει πως ήταν ασαφές εάν το Leader επιδρά θετικά
στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού
κεφαλαίου ή την προώθηση φιλοκλιµατικών δράσεων.
Η µελέτη συγκέντρωσε επίσης
στοιχεία σχετικά µε το σχεδιασµό,
την παράδοση και τις επιπτώσεις
του Leader, που περιλάµβαναν ανάλυση των δαπανών από χώρες

Στις 17 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µελέτη που αξιολογεί τον αντίκτυπο του Leader
αποδεικνύοντας την αποτελεσµατικότητά τους στη συµβολή στη βιώσιµη ενδοκοινοτική αγροτική ανάπτυξη.
της ΕΕ, έρευνες σε κοινοτικό επίπεδο, συνεντεύξεις, τοπικές περιπτωσιολογικές µελέτες και άλλα.
Αν και αντιπροσωπεύει µόνο το 7%
περίπου του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Leader απέδειξε
τελικώς την αποτελεσµατικότητά
του στη συµβολή στη βιώσιµη ενδοκοινοτική αγροτική ανάπτυξη.
Ενώ τα ευρήµατα της µελέτης
είναι συντριπτικά θετικά, εντοπίστηκαν ορισµένοι τοµείς των προ-

Βελτίωση
Ορισµένοι τοµείς χρίζουν
βελτίωσης, ιδίως η ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων του
συστήµατος διακυβέρνησης

γραµµάτων που χρίζουν βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του συστήµατος διακυβέρνησης και παροχής. Αυτά περιλαµβάνουν την ανάγκη βελτιωµένης επικοινωνίας και σαφήνειας των ρόλων στο
Leader, απλοποίηση των διαδικασιών καθώς και την ανάγκη δηµιουργίας νέων δεικτών για την καλύτερη αποτύπωση των αποτελεσµάτων του Leader.

Πωλείται αρµεκτήριο Alpha Delaval 24/24 και
σπαρτική Βαµβακιού (Μatermacc 4 σειρών).
Τηλ.6932/359820.
Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.697/3052394.
Πωλείται πριονοκορδέλα
Τηλ.6974/394542.

για

τρακτέρ.

Πωλείται καλλιεργητής για τρακτέρ µέχρι
35 ίππους,αχρησιµοποίητος,περιοχή Νεµέας.
Τηλ.6977/394031.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκκινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133.
Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620
Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519.
Τηλ.2310/711133.
Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέλαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ.
6945/434127.
Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τηλέφωνο Tηλ. 6976/141565.

Στη σκιά του πολέµου
το φετινό Κιλελέρ

Υπερενισχυµένος ο 8ος
Παγκρήτιος Ελαιολάδου

Ρίψεις αντιλυσσικών σε
αλεπούδες αρχές Απρίλη

Αλλαγή των ρολογιών
στη θερινή ώρα

Στη σκιά του πολέµου και µε τον
πρωτογενή τοµέα της χώρας µας
να πλήττεται από την εκτίναξη των
τιµών στην ενέργεια και τα
αγροτικά εφόδια, το µήνυµα των
εξεγερµένων κολίγων της
Θεσσαλίας για βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ανθρώπων
της υπαίθρου µένει επίκαιρο. Αυτό
τόνισε και ο βουλευτής Λαρίσης
της Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος
στην εκδήλωση τιµής από τον
δήµο Κιλελέρ στην Νίκαια.

Αυξηµένη συµµετοχή και κορυφαίες
βαθµολογίες χαρακτήρισαν τον 8ο
Παγκρήτιο ∆ιαγωνισµό Ελαιολάδου
που στοχεύει στην εµπορική
αναβάθµιση των ελαιολάδων του
νησιού. Στη φετινή διοργάνωση
εγκαινιάστηκε ο τύπος απονοµών
«Best of Περιφερειακή Ενότητα»,
ενώ τα συνολικά δείγµατα έξτρα
παρθένων ελαιολάδων ανήλθαν σε
84 (78 Κορωνέικης ποικιλίας, 5
τσουνάτης και 1 θρουµπολιάς) από
56 παραγωγικές επιχειρήσεις.

Από τις αρχές Απριλίου και
µε τη συνδροµή περιφερειακών
κτηνιατρικών αρχών θα γίνουν
οι αντιλυσσικοί εµβολιασµοί
αλεπούδων µε εναέριες ρίψεις
εµβολίων δολωµάτων σε 17
Περιφέρειες (Θεσσαλονίκης-τµήµα,
Κιλκίς, Σερρών-τµήµα, Πέλλας,
Ηµαθίας-τµήµα, Κοζάνης,
Γρεβενών-τµήµα, Καστοριάς,
Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων
-τµήµα, Πρέβεζας-τµήµα, Ροδόπης,
Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, ∆ράµας.

Η αλλαγή των ρολογιών στη
θερινή ώρα, θα πραγµατοποιηθεί
όπως πάντα τα ξηµερώµατα της
τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου.
Φέτος, η τελευταία Κυριακή του
µήνα είναι στις 27 Μαρτίου 2022
και οι δείκτες των ρολογιών θα
πάνε µία ώρα µπροστά. Πιο
συγκεκριµένα, όταν το ρολόι µας
δείξει 03:00, θα το γυρίσουµε µία
ώρα µπροστά, ώστε να δείξει
04:00 και έτσι η µέρα θα
«µεγαλώσει».
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 26 Μαρτίου
Formula 1 (Σαουδική Αραβία)
Κατατακτήριες δοκιµές

16.50

COSMOTE SPORT 5 HD

17.00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ιρλανδία – Βέλγιο

19.00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αγγλία – Ελβετία

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολλανδία – ∆ανία

21.45

COSMOTE SPORT 7 HD

Γερµανία – Ισραήλ

21.45

COSMOTE SPORT 3 HD

23.00

COSMOTE SPORT 4 HD

19.55

ΕΡΤ2

22.00

COSMOTE SPORT 6 HD

22.30

COSMOTE SPORT 4 H

Τένις (Μαϊάµι Όπεν)

5’

To Final 4 στο πόλο

Αγώνας

Ολυµπιακός και Βουλιαγµένη
απέφυγαν τη σύγκρουση στα
ηµιτελικά και έχουν τον πρώτο
λόγο για να βρεθούν αντιµέτωποι
στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου
Ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» θα
αντιµετωπίσουν την ΑΕΚ, σε µία
επανάληψη του περσινού τελικού,
ενώ ο ΝΟΒ θα παίξει µε τον
Υδραϊκό. Τα Final 4 του Kυπέλλου
θα διεξαχθούν ταυτόχρονα
στη Λάρισα, 16-17 Απριλίου.

Ποδόσφαιρο (Φιλικός αγώνας)

Μπάσκετ (NBA)
Πέλικανς – Σπερς

Κυριακή 27 Μαρτίου
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

Formula 1 (Σαουδική Αραβία)
Αγώνας

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

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Τένις (Μαϊάµι Όπεν)
Αγώνας

Μπάσκετ (NBA)
Πίστονς – Νικς

Φουριόζα για
την Αραβία
Η Ferrari φέτος πάει για την έκπληξη
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ξαφνική απόσυρση
για το Νο. 1 στο τένις
Η Άσλεϊ Μπάρτι µόλις στα 25 της χρόνια και ενώ
βρίσκεται στο Νο. 1 της παγκόσµιας κατάταξης
ανακοίνωσε πως σταµατά το τένις. Η ίδια δεν
προσδιόρισε ακριβώς τους λόγους, µιλώντας για
σωµατική και ψυχική κούραση. Εν τω µεταξύ, αυτό το
διάστηµα διεξάγεται το Όπεν στο Μαϊάµι του οποίου
οι τελικοί είναι προγραµµατισµένοι για τις 3 Απριλίου.

Με τους καλύτερους οιωνούς ότι
φέτος κάτι διαφορετικό θα δούµε
στα γκριντ, ξεκίνησε η Formula 1,
µε τη δράση να συνεχίζεται αυτή
την Κυριακή 27 Μαρτίου στη Σαουδική Αραβία. Όλοι αναµένουν
να δουν αν όντως η νίκη του Λεκλέρκ και η κυριαρχία της Ferrari
θα έχει συνέχεια καθώς, η αλήθεια
να λέγεται, το µονοθέσιο της Σκουντερία φέτος δείχνει να «πετάει».
Από εκεί και πέρα σε καλό φεγγάρι φαίνεται να βρίσκεται και η
Haas µετά την επιστροφή του Μάγκνουσεν στο σπορ, ενώ µένει να
φανεί πώς θα αντιδράσει η Red Bull

που εγκατέλειψε στο Μπαχρέιν.
Στο ποδόσφαιρο τώρα, η δράση µεταφέρεται στα γήπεδα των
Εθνικών οµάδων και στα playoffs του Μουντιάλ. Συγκεκριµένα την Τρίτη 29 Μαρτίου θα αναµετρηθεί η Πολωνία µε τον νικητή του ζευγαριού Σουηδία/Τσεχία. Την ίδια ηµέρα θα παίξει και
ο νικητής του ζευγαριού Πορτογαλία/Τουρκία ενάντια σε Ιταλία
ή Βόρεια Μακεδονία.
Σηµειώνεται εδώ πως η Σκωτία
ήταν προγραµµατισµένο να παίξει ενάντια στην Ουκρανία, παιχνίδι που, προφανώς, έχει αναβληθεί µε την ελπίδα πως θα µπορέσουν οι δύο οµάδες να συναντηθούν τον Ιούνιο.

Θέλει Σέρτζι Ροµπέρτο
H Ατλέτικο Μαδρίτης είναι
πρόθυµη να κινηθεί για την
απόκτηση του Σέρτζι Ροµπέρτο, σε
περίπτωση που ο 30χρονος µέσος
µείνει ελεύθερος, το καλοκαίρι,
από την Μπαρτσελόνα. Το τρέχον
συµβόλαιο λήγει στις 30 Ιουνίου
και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα
δεν δείχνει διάθεση να κρατήσει
τον ποδοσφαιριστή στο «Καµπ
Νόου» και την επόµενη σεζόν.

Συνεχίζει δυνατά η ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα αποθέµατα
οδηγός αγροτών
για τις φετινές
εαρινές σπορές

Με τον αραµπά
οι ανακοινώσεις
Γεωργαντά για
τα λιπάσματα

Η λίστα των 11
και οι εκλογές
της 2ας Απριλίου
στην ΕΘΕΑΣ

Προσηλωµένη στον στόχο της
παραµένει η ΑΕΛ, η οποία
διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της
για να τερµατίσει στην πρώτη θέση
και να διεκδικήσει την άνοδο στη
µεγάλη επαγγελµατική κατηγορία.
Ουσιαστικά είναι πέντε οι βαθµοί
που τη χωρίζουν από την
πρωτοπόρο Βέροια, η οποία δεν
έχει κάνει το ρεπό της. Επόµενος
«τελικός» για τους βυσσινί αυτός
µε τον Πιερικό, στο στάδιο
Αλκαζάρ στις 27 Μαρτίου.

Εντυπώσεις οδήγησης:

Kuhn SB1290 ID
Omnicut:
Η τελευταία γενιά χορτοδετικών της Kuhn που υπόσχεται ακόμα
πιο γρήγορα, δέματα υψηλής ποιότητας έρχεται στο profi Απριλίου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αποκλειστικά με την AGRENDA

Α1 | 21

Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σε χαμηλά 24 ετών
αποθέματα σκληρού

T

α νούµερα της εξαγωγής στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου είναι
πολύ υψηλά και υπολογίζονται µέχρι σήµερα περίπου στους 450.000
τόνους. Προφανώς τα στοκ από την προηγούµενη σεζόν ήταν υψηλότερα απ’ όσα υπολογίζαµε ή η φετινή παραγωγή πολύ µεγαλύτερη από τις εκτιµήσεις. Με ορίζοντα τη
νέα σεζόν, τα φετινά αποθέµατα υπολογίζονται στα χαµηλότερα επίπεδα της τελευταίας
24ετίας, κάτι που αρκεί για να στηρίξει τις τιµές σκληρού σε περίπτωση µεγάλης πτώσης.
Πάγωσαν οι προπωλήσεις νέας σοδειάς
στην αγορά µας, καθώς οι εκκοκκιστές θέλουν να δουν τα βαµβάκια να σπέρνονται
πρώτα. Παράλληλα επειδή το χρηµατιστήριο συνεχίζει την άνοδο του και οι εµπορικοί οίκοι που αγοράζουν ανοιχτά δεν βιάζονται να αυξήσουν τη θέση τους στο ελληνικό. Η ζήτηση παραµένει ενθαρρυντική, αλλά ένα κλικ ηπιότερη από την προηγούµενη εβδοµάδα, µε τη νέα σοδειά να πληρώνεται στα 116 σεντς ανά λίµπρα. Μένει να
φανεί αν οι κλώστες θα πληρώσουν τελικά
(πάλι) υψηλότερες τιµές ή θα κάνουν πίσω.
Τα παρατεταµένα κρύα και ο πρόσφατος παγετός δεν ευνοεί το δέσιµο στο καρπούζι, θερµοκηπιακό ή υπαίθριο χαµηλής
κάλυψης στην Πελοπόννησο, µε αποτέλεσµα να αναµένεται φέτος οψίµιση παραγωγής. Στη Μεσσηνία, οι πρώτες κοπές έγιναν πέρυσι στις 5-10 Μαΐου, φέτος αναµένονται περί τις 20 Μαΐου. Από τη µία, θεωρείται θετικό γιατί θα έχει ζέστη και οι αγορές της Ευρώπης θα είναι έτοιµες για κατανάλωση, από την άλλη όµως στην εσωτερική αγορά θα πέσει πολύ προϊόν, µαζεµένο.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
539,75

556,48

552,65

559,45

514,86

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

02/03

10/03

17/03

24/03

24/02

02/03

10/03

17/03

530

525

525

530

530

118,75

117,75

119,31

119,06

24/03

540
122,13
130,00

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

377

381

397

435

440

440

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

287

297

317

405

405

407

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

246

288

324

372

390

383

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,26

3,25

3,27

3,49

3,67

3,63

484,10

497,80

515,30

528,90

527,10

536,50

1593,40

1653,60

1658,60

1694,0

1666,2

1710,40

22,53

22,54

23,13

24,03

23,27

24,20

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

107,22

106,07

106,80

99,95

116,85

122,82

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

146,85

142,47

140,37

136,42

136,12

135,95

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

124,88

125,19

128,20

135,67

140,58

148,92

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Με 4,50 ευρώ εξάγεται το σπαράγγι
Ο κρύος χειµώνας οψίµισε τη ντόπια σοδειά, που έχασε τις πρώτες εξαγωγές
Μειωµένες έως 20% οι τιµές παραγωγού, αν και µε προβλήµατα αποδόσεων
Ο βροχερός και κρύος καιρός στα τέλη
του χειµώνα οψίµησε σηµαντικά την εγχώρια παραγωγή σπαραγγιού, στερώντας το παραδοσιακό παράθυρο στους
καλλιεργητές των πρώτων εβδοµάδων
εξαγωγών µε υψηλές τιµές στα 6 και
7 ευρώ το κιλό. Οι Γερµανοί έµποροι,
που αγοράζουν το 90% της ελληνικής
σοδειάς, πληρώνουν µέχρι 4,5 ευρώ το
κιλό για το ελληνικό άσπρο σπαράγγι,
δεδοµένου ότι άρχισε να συγκοµίζεται
και η δική τους παραγωγή.

Σύμμαχος

24/02

17/02

Στη Γερµανία, όπου παράγεται 5
και 6 φορές περισσότερο σπαράγγι
από την Ελλάδα, ο καιρός έχει
σταθεί σύµµαχος των παραγωγών

Τιμή παραγωγού
σπαραγγιού
(ευρώ το κιλό)
Μάρτιος 2021

5 – 5,5

Μάρτιος 2022

4,2 – 4,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Να σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές είναι
περίπου 15-20% µειωµένες σε σχέση µε
πέρυσι όταν αντίστοιχα οι πράξεις γίνονταν µε 5-5,5 ευρώ καθαρά στον παραγωγό. Παράλληλα, οι καλλιεργητές σε
Νέστο, Πέλλα και Μεσολόγγι έχουν να
αντιµετωπίσουν και το ζήτηµα των µειωµένων ποσοτήτων εξαιτίας του καιρού,
που σε ορισµένες περιοχές φτάνει µέχρι και το 50% της αντίστοιχης περσινής παραγωγής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Εξαγωγές

Οι Γερµανοί έµποροι, κατά
το σύνηθες, αγοράζουν το
90% της ελληνικής
παραγωγής σπαραγγιού

Στρέμματα

Στα 15.000 στρέµµατα
υπολογίζονται οι καλλιεργούµενες
εκτάσεις µε σπαράγγι κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα
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ΒΑΜΒΑΚΙ
123.00

450

530

500

121.00
120.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

450
2.000

510

122.00

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
400

400

350

350

490

300

300

480

250

250

470

200

200

Παρθένο

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

1.000

500

119.00

460

ΟΚΤ

130,00

σέντς/λίµπρα

ΝΟΕ

∆ΕΚ

IΑΝ

ΦΕΒ

24
ΟΚΤ

ΜΑΡ

Ανοδική αντίδραση επιχειρεί η αγορά
βάµβακος, µε τα συµβόλαια Μαΐου να
ανοίγουν την διαπραγµατευτική
περίοδο µε ενίσχυση 8 σεντς η λίµπρα.

540
¤/τόνος

24
ΝΟΕ

24
∆ΕΚ

24
IΑΝ

24
ΦΕΒ

24
ΜΑΡ

∆ιατηρεί τα κεκτηµένα της προηγούµενης
εβδοµάδας η τιµή του σκληρού σίτου
στην αγορά της Φότζια, που συγχρονίζεται
µε τις κινήσεις του µαλακού σίτου.

150

24
ΟΚΤ

407
¤/τόνος

24
ΝΟΕ

24
∆ΕΚ

24
IΑΝ

24
ΦΕΒ

24
ΜΑΡ

Με µικρά κέρδη συνεχίζονται
οι αγορές πανικού στην αγορά
καλαµποκιού που διαµορφώνει υψηλό
άνω των 400 ευρώ στην Ιταλία.

150

0

24
ΝΟΕ

383

¤/τόνος

24
∆ΕΚ

24
IΑΝ

24
ΦΕΒ

24
ΜΑΡ

ffffχίζει την ανοδική της πορεία
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε
το βυνοποιήσιµο στα 390 ευρώ.

Τα 38 λεπτά σακιασµένο είναι η τιµή
βάσης στην εγχώρια αγορά καλαµποκιού, όσο τα συµβόλαια της νέας χρονιάς διαπραγµατεύονται πλέον στα 293
ευρώ ο τόνος, καταγράφοντας καθηµερινά την περασµένη εβδοµάδα κέρδη.
Η ανοδική τάση στις τιµές για το καλαµπόκι είναι έντονη και στις αµερικανικές αγορές, µε το προϊόν εκεί να στηρίζεται και από την ανανεωµένη ζήτηση από τις µονάδες παραγωγής βιοαερίου, εν µέσω έντονης µεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας. Στην Ευρώπη, το ενδεχόµενο να συρρικνωθούν οι
εκτάσεις στην Ουκρανία κατά έως και
40%, τη στιγµή που η ΕΕ προµηθεύεταιτο 52% του καλαµποκιού που εισάγει
από εκεί, δίνει χώρο σε αγορές πανικού. Ένας ελιγµός που επεξεργάζεται
σ’ αυτή τη φάση η Κοµισιόν και ενδέχεται να διαµορφώσει νέες ισορροπίες, µε τον κίνδυνο όµως αυτές να δυσκολέψουν τα πράγµατα για τους πα-

ραγωγούς τα επόµενα χρόνια.
Ενδιαφέρον έχει και η αποτίµηση
των ισορροπιών στην αγορά και από
το δελτίο τιµών της Τράπεζας Πειραιώς. Εδώ αναφέρεται ότι: «Η πρόσφατη
ρωσο-ουκρανική κρίση αύξησε σηµαντικά την αβεβαιότητα του γεωργικού
εφοδιασµού για το καλαµπόκι και τη
ζήτησή του. Οι τελευταίες εκτιµήσεις
του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ
για την παγκόσµια παραγωγή καλαµποκιού το 2021-2022 αναθεωρήθηκαν ελαφρώς ανοδικά σε 1,206.1 εκατ.
τόνους (+0,8 εκατ. τόνους), προερχόµενη κυρίως από την Ινδία (+2,5 εκατ.
τόνους), καθώς οι υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις και η αύξηση της παραγωγής οδήγησαν την παραγωγή καλαµποκιού σε επίπεδα ρεκόρ, και λιγότερο από τη Ρωσία (+0,2 εκατ. τόνους).
Σε επίπεδο εξαγωγών, αναθεωρήθηκαν πτωτικά οι ουκρανικές εξαγωγές,
κοντά στο -18%, διαµορφώνοντας αυτές σε 27,5 εκατ. τόνους (από 33,5 εκατ. τόνους), λόγω της συνέχισης της
σύρραξης, καθώς και του αποκλεισµού

24
ΜΑΡ

Σηµαντικά κέρδη κατέγραψε ο
δείκτης των αγροτικών
προϊόντων σε µηνιαίο επίπεδο
που ενισχύθηκε κατά 12,05%,
σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τιµών
Αγροτικών Προϊόντων της
Τράπεζας Πειραιώς, όπου
γίνεται λόγος για νέα άνοδο
στις τιµές βάµβακος και
καλαµποκιού, όσο το ρύζι
κερδίζει εµπορικά µερίδια
λόγω της χαµηλότερης τιµής
του έναντι του σιταριού. Για το
βαµβάκι, η αυξηµένη ζήτηση
από Κίνα και η παρατεταµένη
ξηρασία στη Νότια Αµερική
επιδρούν θετικά στην τιµή. Τα
παγκόσµια αποθέµατα
προβλέπονται σε 82,6 εκατ.
µπάλες, τα χαµηλότερα 3ετίας,
ενώ η παγκόσµια κατανάλωση
σε 124,5 εκατ. δέµατα (+2%
από το 2020-2021), καθώς
βελτιώνεται η ζήτηση για
προϊόντα βαµβακιού. Στην
Κίνα έχει ενισχυθεί η ζήτηση,
σκαρφαλώνοντας σε επίπεδα
ρεκόρ, ενώ και οι εξαγωγές
των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά
34% το τελευταίο διάστηµα.

293 ΕΥΡΩ
Τα συµβόλαια της νέας
χρονιάς στο καλαµπόκι
διαπραγµατεύονται πλέον
στα 293 ευρώ ο τόνος

Οι ανοδικές πιέσεις στην τιµή θα
παραµείνουν, λένε οι αναλυτές.

24
ΦΕΒ

ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΚΤΙΜΑ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πιθανή µείωση εκτάσεων έως και 40% στην Ουκρανία δηµιουργεί κλίµα για αγορές πανικού
Περαιτέρω άνοδο τιµών προεξοφλεί ανάλυση της Πειραιώς, ακόµα και 30 λεπτά στα αλώνια
gogos@agronews.gr

24
IΑΝ

Στα 3,62 ευρώ το κιλό η µέση τιµή
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην
Ισπανία, µε την αγορά να βρίσκει
πάτηµα ανόδου στα σπορέλαια.

3,62
¤/κιλό

Χωρίς προηγούµενο η έλλειψη καλαµποκιού
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

24
∆ΕΚ

24
ΝΟΕ

των λιµανιών στη Μαύρη Θάλασσα. Το
παγκόσµιο εµπόριο αναµένεται µειωµένο κατά 2,4 εκατ. τόνους για το 20212022, µε τις εισαγωγές της Κίνας να αναθεωρούνται ανοδικά. Σηµαντική ενίσχυση των εξαγωγών αναµένεται για
τις ΗΠΑ, (+2,0 εκατ. τόνους σε 63,5 εκατ. τόνους), την Αργεντινή, τη Βραζιλία
(+0, 5 εκατ. τόνους), τη Νότια Αφρική
(+0,3 εκατ. τόνους). Η υψηλή τιµή καλαµποκιού πιθανά να επιβραδύνει τις
αγορές, µε εξαίρεση την Κίνα. Ωστόσο,
φαίνεται ότι οι ανοδικές πιέσεις στις τιµές του καλαµποκιού θα παραµείνουν,
µε τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα να συνεχίζονται και τις ανησυχίες για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες
στην Ουκρανία στο επίκεντρο».

∆είχνει χαρακτήρα το βαµβάκι και δοκιµάζει υψηλότερα
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132

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Με βοήθεια από τα δυνατά θεµελιώδη στοιχεία του,
το βαµβάκι κρατήθηκε σε όλες τις προσπάθειες
διόρθωσης και δοκίµασε εντός της εβδοµάδας τα
υψηλά του, πιάνοντας για τα συµβόλαια Μαΐου ‘22
τα 130 σεντw. Η ξηρασία στο Τέξας και η µικρότερη
παραγωγή στην Ινδία βοήθησαν στην άνοδο.
Aκολουθούν και σταδιακά µειώνουν την απίστευτα
µεγάλη διαφορά σε τιµή µε τη φετινή σοδειά οι τιµές
συµβολαίων ∆εκεµβρίου ‘22, που αντικατοπτρίζουν τις
τιµές της νέας σοδειάς. Συγκεκριµένα ο ∆εκέµβριος
‘22 έπιασε τα 108 σεντς, δηλαδή 18 σεντς χαµηλότερα
από τον τελευταίο φετινής σεζόν µήνα, Ιούλιο ‘22.

Πάγωσαν λίγο οι προπωλήσεις, καθώς οι εκκοκκιστές
αναµένουν να δουν πόσα βαµβάκια θα σπαρθούν.
Ο πόλεµος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει µεγάλες
αλλαγές στις τιµές των δηµητριακών και σε αρκετές
χώρες εκτιµάται ότι αυτό µπορεί να φέρει αλλαγές
στις σπορές. Από την πλευρά των αγοραστών, επειδή
το χρηµατιστήριο συνεχίζει να ανεβαίνει δεν υπάρχει η
ίδια πίεση για αγορές, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν
υπάρχει ζήτηση. Μένει να φανεί πως θα αντιδράσουν
τα κλωστήρια στις νέες αυξήσεις των τιµών. Αρκετοί
θεωρούν πως πλέον δεν θα µπορέσουν να πληρώσουν
υψηλότερες τιµές, καθώς το νήµα δεν ακολουθεί.

130
128
126
124
122
120
118

Πέµπτη

17/03

Παρασκευή ∆ευτέρα

18/03

21/03

Τρίτη

22/03

Τετάρτη

23/03

∆ευτέρα
Τρίτη
Συνεδρίαση 23/03/2021
21/02

02/03

Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

13/01
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130,03

-0,01

Ιούλιος ‘22

116,00

+0,94

Πέµπτη
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Προπωλήσεις µε ενδιαφέρον για τον παραγωγό
Έως 75 λεπτά προσφέρουν οι εκκοκκιστές
Δυναµική για 120 σεντς τον Δεκέµβριο, µε βάση τα έως τώρα δεδοµένα
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τιµές που θα ενσωµατώνουν ένα
σηµαντικό premium προοιωνίζεται και φέτος στο ελληνικό βαµβάκι το διεθνές περιβάλλον, αλλά και το σφιχτό πρέσινγκ από
τους µεσίτες και τους εκκοκκιστές
προς τους παραγωγούς να «κλειδώσουν» από τώρα ένα µέρος της
προσδοκώµενης παραγωγής του
2022 σε τιµές που ήδη «παίζουν»
από 73 έως και 75 λεπτά το κιλό.
«Σ’ ένα ασταθές περιβάλλον, µε
αβεβαιότητες που προκαλούνται
από το αυξηµένο κοστολόγιο και
πολύ χαµηλή τη φερεγγυότητα ασφαλούς πρόβλεψης για µετά από 8 µήνες που θα γίνει η συγκοµιδή, το γεγονός ότι δίδεται η δυνατότητα στον παραγωγό να κλειδώσει τη σοδειά του µε ένα σοβαρό κέρδος, είναι κάτι που δεν θα
πρέπει να το αγνοεί», ανέφερε ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάµβακος Αντώνης Σιάρκος.
Μιλώντας στην Agrenda στο
περιθώριο της πρόσφατης εσπερίδας της ∆ΟΒ στη Θεσσαλονίκη
στις 18 Μαρτίου ο κ. Σιάρκος εκτίµησε, επίσης, ότι λόγω της µεγάλης αύξησης των τιµών στα δηµητριακά, συνεπεία του πολέµου και
των φόβων επισιτιστικής κρίσης,
είναι πιθανό στις ΗΠΑ κι άλλες χώρες να φύγουν στρέµµατα από το
βαµβάκι κι αυτό, έµµεσα, να δηµιουργήσει ευκαιρία για το ελληνικό να ενισχύσει την αξία του.
Ευοίωνες προοπτικές για τη βαµβακοκαλλιέργεια φέτος διέβλεψε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

7375

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

95120

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΑΥΞΗΣΗ 5%
Αύξηση των φετινών εκτάσεων
βάµβακος κατά περίπου 5%
προβλέπει ο πρόεδρος της ∆ΟΒ,
Ευθύµης Φωτεινός

και ο Γιάννης Ψαρόπουλος, αντιπρόσωπος-αγοραστής εκκοκκισµένου, στηριζόµενος στο διεθνές
περιβάλλον και το ανοδικό κύκλο
στις τιµές εµπορευµάτων διεθνώς,
που δεν δείχνει να κινδυνεύει να
ανακοπεί από κάτι, πλην ίσως της
ανόδου των επιτοκίων.
«Για την τιµή το ∆εκέµβριο έχουν ακουστεί 95 έως και 120
σεντς. Θα φανεί από το τί θα κάνει η παγκόσµια παραγωγή και
όχι η κατανάλωση», τόνισε, προσθέτοντας σειρά επιχειρηµάτων,
που συνηγορούν, κατά την εκτίµησή του στη διατήρηση του ρά-

λι τιµών των τελευταίων µηνών.
«Τα αποθέµατα βαµβακιού αυτή τη στιγµή είναι λειψά παγκοσµίως, τα προβλήµατα στις µεταφορές άλυτα, ενώ εικάζεται ότι
µπορεί και να γίνουν χειρότερα µε
τον ρωσο-ουκρανικό πόλεµο και
µε τη νέα έξαρση τoυ Covid στην
Κίνα, η οποία αναµένεται να φέρει πρόσθετες δυσκολίες και µεταβλητότητα στις θαλάσσιες µεταφορές για τους τουλάχιστον 12 επόµενους µήνες. Την ίδια στιγµή, η
κατανάλωση διαφαίνεται πως θα
είναι υψηλότερη, κρίνοντας από
τις µεγάλες επενδύσεις που γίνονται στα κλωστήρια, ενώ η φετινή
παραγωγή αποτελεί ερωτηµατικό
λόγω του πολέµου, και της ξηρασίας στο Τέξας όπου καλλιεργείται το 50% της αµερικανικής παραγωγής», ανέφερε ο ίδιος.
Υποστήριξε ακόµη πως η Ινδία,
λόγω της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης αποφάσισε να επιδοτήσει
το καλαµπόκι και άλλες καλλιέργειες που σχετίζονται µε την επι-

Καλύτερη ποιότητα σε µήκος, αντοχή
και ποσοστό κοντών ινών µετά το 2016
Στις µεγάλες αδυναµίες και τα πλεονεκτήµατα του ελληνικού βαµβακιού, σύµφωνα µε µελέτες του
Εθνικού Κέντρου Ταξινόµησης
Βάµβακος, εστίασε ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, ∆ρ Νταράουσε Μωχάµεντ. Όπως ανέφερε, το
ελληνικό βαµβάκι από το 2016 έως και σήµερα ακολουθεί µια πορεία βελτίωσης της ποιότητας σε
ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστι-

Στη σηµασία του πιστοποιηµένου σπόρου, για την επίτευξη
παραγωγής µε ποιότητα,
ποσότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιµατική µεταβολή
εστίασε ο πρόεδρος της
ΕΕΠΕΣ, Ευθύµης Ευθυµιάδης

κά, όπως το µήκος, η αντοχή, το
µικρό ποσοστό κοντών ινών, τα
χαµηλά reps και το micronaire,
µε εξαίρεση το 2021. Ταυτόχρονα, όµως, εξακολουθεί να έχει και
ορισµένες αδυναµίες όπως η χαµηλή αναλογία του Λευκού Κυτίου χρώµατος, οι αυξηµένες ξένες
ύλες, αλλά και η κακή διαχείριση
του προϊόντος κατά τη συλλογή,
αποθήκευση και εκκόκκιση.

Τόνισε ακόµη πως για την ενίσχυση της ποιότητας του βαµβακιού µας χρειάζεται είναι η βελτίωση του Κυτίου Χρώµατος που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη
διαµόρφωση της τιµής στην αγορά, η µείωση του ποσοστού ξένων
υλών και η µόλυνση που προκαλείται από αφίδες και αλευρώδη, που έχει αυξηθεί και προκαλεί προβλήµατα στα κλωστήρια.

σιτιστική της επάρκεια, ενώ το ίδιο, κατά πάσα πιθανότητα, θα επιλέξει και το Πακιστάν, το οποίο
ήδη κάνει προαγορές βαµβακιού
από την Ελλάδα. Στο σηµείο αυτό
µάλιστα, προέτρεψε τους παραγωγούς να εµπιστευτούν και πάλι το
βαµβάκι. «Αφήστε να σπείρουν σε
άλλες χώρες καλαµπόκι, ηλίανθο
και βάλτε βαµβάκι. ∆εν νοµίζω ότι θα δείτε έναν ∆εκέµβριο κάτω
από τα 95 σεντς, µε τις υπάρχουσες συνθήκες στη διεθνή αγορά»,
είπε κι εκτίµησε ότι η ζήτηση για
ελληνικό βαµβάκι θα συνεχιστεί.
«Το προϊόν µπορεί να παραδοθεί σε 5-7 ηµέρες στην Τουρκία,
όταν το βραζιλιάνικο και το αµερικάνικο απαιτούν 15 ηµέρες µόνο
εσωτερική µεταφορά για να φτάσουν σε λιµάνι κι άλλες 12 έως
και 16 εβδοµάδες για τα κλωστήρια», σηµείωσε. Ο ίδιος πρότεινε
στους παραγωγούς, να «κλειδώσουν» ένα µέρος της παραγωγής
τους από τώρα, δεδοµένου ότι οι
τιµές σήµερα στα προσφερόµενα συµβόλαια από τους εκκοκκιστές παίζουν στα 75 λεπτά το κιλό.

Agrenda
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ΠΕΡΙΠΟΥ 450.000
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

Σ

την ελληνική αγορά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
στατιστικής υπηρεσίας οι
εξαγωγές σκληρού σίτου
µέχρι και τον Ιανουάριο έφτασαν
σχεδόν τους 400.000 τόνους, ενώ
τον Φεβρουάριο και Μάρτιο αναµένονται άλλοι περίπου 50.000 τόνοι.
Ως αποτέλεσµα τα τελικά φετινά αποθέµατα σκληρού ολοένα και µειώνονται, υποστηρίζοντας την άποψη πως θα µπούµε στα αλώνια της
νέας σεζόν µε χαµηλά στοκ. Οι τιµές µπορεί να µην βρίσκονται στα
φετινά επίπεδα ρεκόρ, εντούτοις
φαίνεται πως θα συντηρηθούν σε
υψηλά νούµερα.
Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της Φότζια κατόπιν της προηγούµενης ανοδικής αντίδρασης δεν παρουΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ σίασαν µεταpapadogiannis@
βολές. Συγκεagronews.gr
κριµένα, για τα
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 535-540 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 525-530 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία σηµειώθηκαν
απώλειες σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα κατά 20 ευρώ ο τόνος, µε τις τιµές σήµερα να βρίσκονται στα 410 ευρώ ο τόνος. Με ορίζοντα τη νέα σεζόν, πρέπει να έχουµε υπόψη µας πως τα τελικά φετινά
αποθέµατα υπολογίζονται στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24 ετών. Αυτό και µόνο αρκεί για να στηρίξει τις τιµές του σκληρού σίτου σε
περίπτωση µεγάλης πτώσης.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
πιθανότητα επιβολής νέων µέτρων
κατά της Ρωσίας από πλευράς της ∆ύσης συντηρούν την «ανακατωσούρα» στα δηµητριακά και η µεταβλητότητα ακόµα και ενδοσυνεδριακά εντείνεται. Τα µαλακά σιτάρια έκαναν
πιο ήπιες µεταβολές και φαίνονται
µε επιφύλαξη κάποια σηµάδια σταθεροποίησης. Αντιθέτως στη Γαλλία
τα µαλακά ακολούθησαν την άνοδο
των υπόλοιπων δηµητριακών και ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 18 ευρώ ο
τόνος σε µια εβδοµάδα. Οι τιµές Μαΐου βρίσκονται στα 385 ευρώ ο τόνος.
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Όποιος έχει
δεν πουλάει
ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Προσωρινό «χειρόφρενο» στις πωλήσεις ρυζιού έχουν τραβήξει εδώ
και λίγες ηµέρες οι ορυζοπαραγωγοί,
διεκδικώντας καλύτερες τιµές για να
ξανανοίξουν τις αποθήκες τους, καθώς, όπως τονίζουν, µε τα σηµερινά
επίπεδα ίσα που καλύπτουν το κόστος και η καλλιέργεια κινδυνεύει
να χάσει έως και 90.000 στρέµµατα.
Αν και οι τελευταίες εµπορικές
πράξεις έγιναν µε τις τιµές περί τα
38 λεπτά το κιλό, για όλες τις κατηγορίες ρυζιού, τα σχεδόν 6-7 λεπτά
που έχει κερδίσει το προϊόν από το
άνοιγµα της εµπορικής σεζόν, δεν
είναι αρκετά, µετά τις ανατιµήσεις
στις εισροές. «Εδώ και δέκα ηµέρες
ο κόσµος έχει σταµατήσει να πουλά ρύζι γιατί ευελπιστεί σε βελτίωση της τιµής. Αυτό προκαλεί κάποια
προβλήµατα στους Μύλους, γιατί
δεν µπορούν να κλείσουν συµβόλαια», επισηµαίνει ο πρόεδρος του
Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας, Βασίλης Κουκουρίκης.

Με 45 λεπτά
ισοφαρίζεται
η αύξηση κόστους
παραγωγής

ΡΥΖΙ

Το κλείσιµο της στρόφιγγας στην
τροφοδοσία της αγοράς, επιβεβαιώνει
και ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Α’
Χαλάστρας, Χρήστος Γκαντζάρας γιατί
όπως αναφέρει «αυτό που έρχεται
ενόψει της νέας καλλιεργητικής σεζόν
µας τροµάζει. Εγώ προσωπικά για τα
αντίστοιχα στρέµµατα µε πέρυσι και ίδια
ποσότητα λιπάσµατος, έχω προσθέσει
στα έξοδα των 17.000 ευρώ για
λίπανση και πρέπει να υπολογίσω άλλα
10.000 ευρώ για πετρέλαιο και
επιπλέον 5.000 ευρώ για τη
φυτοπροστασία. Αν δεν πιάσουµε πάνω
από 45 λεπτά το κιλό, δεν µπορούµε να
ισοφαρίσουµε την αύξηση του κόστους
παραγωγής».
Στην ένσταση ότι το ρύζι που πωλείται
αυτή την περίοδο έχει παραχθεί µε το
περσινό χαµηλότερο κόστος εισροών,
ο κ. Γκαντζάρας σπεύδει να βάλει τα
πράγµατα στη θέση τους. «∆υστυχώς
ο Έλληνας παραγωγός µε τα χρήµατα
που παίρνει από την προηγούµενη
σοδειά υποχρεώνεται να επενδύσει
στην επόµενη. Αν δεν αυξηθεί η τιµή
του ρυζιού δεν θα µπορέσουµε να
καλύψουµε το κόστος» εξήγησε.

Ο έµπειρος συνεταιριστής, πάντως,
σηµειώνει πως ζήτηση υπάρχει για
το προϊόν και ήδη από τις αποθήκες
και τα σιλό της περιοχής, έχει πάρει
το δρόµο για τους Μύλους σχεδόν
το 50%-55% των αποθεµάτων. «Για
την εποχή έχουν πουληθεί αρκετές
ποσότητες, αλλά επειδή ο κόσµος έδωσε σε χαµηλότερες τιµές στο ξεκίνηµα της περιόδου, θέλει να ανεβάσει τον µέσο όρο», τονίζει ο ίδιος
και συµπληρώνει πως «οι εξαγωγές
πλέον έχουν προορισµό τις ευρωπαϊκές αγορές, αφού οι Τούρκοι δεν έχουν εµφανιστεί φέτος».
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκφράζει έντονο προβληµατισµό για
την καλλιέργεια. «Η περσινή χρονιά
µε τιµή στα 28 λεπτά ήταν καταστροφή για την καλλιέργεια. ∆ουλέψαµε
µε ζηµία, ενώ και φέτος, παρά την
αύξηση, η χρονιά είναι δύσκολη µε
τις ανατιµήσεις στις εισροές και φοβάµαι πως η καλλιέργεια θα µειωθεί
30% έως 40% και τη νέα σεζόν µπορεί και να είµαστε ελλειµµατικοί στο
ρύζι», εκτίµησε ο κ. Κουκουρίκης.

Μετά την περσινή καταστροφική χρονιά, µε τιµή στα 28 λεπτά, φέτος
µε τις ανατιµήσεις στις εισροές αναµένονται απώλειες έως και 50% στο ρύζι

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ

Κίνδυνος απώλειας 90.000 στρεμμάτων
Ένας επιπρόσθετος λόγος που δικαιολογεί, αν όχι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΖΙΟΥ
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ΦΕΤΟΣ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

επιβάλλει, ένα νέο «τσίµπηµα» στην τιµή παραγωγού
σύµφωνα µε τον Βασίλη Κουκουρίκη έχει να κάνει µε
τον ανταγωνισµό. «Αυτή τη στιγµή το ελληνικό ρύζι θα
έπρεπε να έχει κατακτήσει ήδη τα 40 λεπτά το κιλό
και µε περαιτέρω ανοδικές τάσεις, µάλιστα, γιατί η
αγορά της Ιταλίας πληρώνει σχεδόν 20 λεπτά
υψηλότερες τιµές για αντίστοιχες ποικιλίες προϊόντος,
κάτι που δεν έχει ξανασυµβεί», τονίζει ο συνοµιλητής
µας και διευκρινίζει πως «επειδή έχει ανέβει το
κόστος και των Μύλων, θέλουν να κρατήσουν τις
χαµηλά, για να καλύψουν τα σπασµένα τα δικά τους».
«Είναι σίγουρο ότι θα φύγουν εκτάσεις σε βαµβάκι
και καλαµπόκι», σηµειώνει ανήσυχος ο κ. Γκαντζάρας
και διαβλέπει πως «όταν ο άλλος θα κλειδώσει από
τώρα µια καλή τιµή, για πιο λόγο να µη βάλει βαµβάκι
και να βάλει ρύζι; Και αν τυχόν ισχύσει αυτό που
διέρρευσε ότι θα δοθούν 56 ευρώ συνδεδεµένη στο
καλαµπόκι, θα ξεπεράσει το 50% η στροφή από το
ρύζι σε άλλες καλλιέργειες. Ήδη διαφαίνεται ότι
περίπου 30% έχει αποφασίσει, που σηµαίνει λιγότερα
περί τα 80.000 – 90.000 στρέµµατα από τα
290.000 που καλλιεργούνται κανονικα». Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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Στόχος 12μήνου οι 1.175 μονάδες
στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.
Διατηρεί η Goldman Sachs την προτίμησή της
για τις ελληνικές μετοχές στο περιβάλλον των
αναδυόμενων αγορών, συνεχίζοντας να εκτιμά
ότι θα σημειώσουν από τις μεγαλύτερες
αποδόσεις σε ορίζοντα 12μήνου. Η αμερικανική
τράπεζα στην τελευταία της ανάλυση εκτιμά πως
τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμένων
θα αυξηθούν κατά 17,8% φέτος και κατά 21,5%
το 2023. Σύμφωνα με την Goldman, o τουρισμός
αναμένεται να αποτελέσει το «κλειδί» στο story
ανάπτυξης της Ελλάδας φέτος.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.

0,2900+16,00%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

0,5200 +8,33%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖ. Α.Ε.

0,6160 +6,94%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,4440 +3,26%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.

1,7500 +2,94%

ΑΝΩΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,0720 -7,69%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ

2,0200 -7,34%

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Β/ΝΙΑΣ

1,1550 -4,94%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ.

2,0100 -5,41%

LAVIPHARM Α.Ε.

0,5300 -4,50%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη
SMI
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
34.358,00 -1,29%
13,922.60 - 1.32%
3,860.01 - 0.22%
7,463.36 + 0.04%
14,241.88 - 0.29%
6,570.68 - 0.16%
12,116.96 + 0.14%
28,110.39 + 0.25%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
Επιτόκιο Τιμή
			
Βασικό 0,25
FFED
EKT
Βασικό 0,25
Καταθέσεων - 0,50
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE 0,25
-0,1
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
3M Libor (εύρος) -0,61
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,168
EURIBOR -1M - 0,468

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με νέες
εκπαιδεύσεις και συνεργασίες
πραγματοποιείται ο 8ος κύκλος
του προγράμματος εταιρικής
υπευθυνότητας Project Future, το
οποίο υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς,
σε συνεργασία με το ReGeneration,
το οποίο συνδέει την τριτοβάθμια
εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.
Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 4
Απριλίου στο www projectfuture.gr

ΟΛΥΜΠΟΣ: Με απολογισμό δράσεων
και προσδιορισμό των νέων
αναπτυξιακών στόχων του ομίλου,
πραγματοποιήθηκε, η ετήσια
συνάντηση στελεχών της Ελληνικά
Γαλακτοκομεία Α.Ε. Ο όμιλος των
αδερφών Σαράντη πραγματοποίησε το
2021 κύκλο εργασιών 427 εκ. ευρώ
παραμένοντας η μεγαλύτερη
γαλακτοβιομηχανία της χώρας.
Παράλληλα, η διοίκηση της Ελληνικά
Γαλακτοκομεία, συμμεριζόμενη την
αναπροσαρμογή του κόστους ζωής,
όπως αυτό διαμορφώνεται από τις
ανατιμήσεις βασικών αγαθών,
προχώρησε σε αυξήσεις μισθών των
εργαζομένων έως 15%.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σημαντική αύξηση
οικονομικών μεγεθών εμφάνισε ο
Όμιλος το 2021, με τον κύκλο
εργασιών να ανέρχεται σε 155,7
εκατ. (αύξηση 32,5%) και τα κέρδη
μετά τους φόρους σε 6,8 εκατ.
(αύξηση 103,6%), ενώ αυξήθηκαν
σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Agrino: Η Agrino, σε συνεργασία με
το ίδρυμα Τράπεζα Τροφίμων,
προσέφερε 2 τόνους φασολιών
γιγάντων, που ισοδυναμούν με
20.000 μερίδες, στους πληγέντες
κατοίκους της Ουκρανίας.

Εάν ήμουν επενδυτής
θα μείωνα τις μετοχές
‘Έρχεται στασιμοπληθωρισμός λέει ο Ελ Εριάν
Ο πόλεμος πάει την Ευρώπη σε άλλη εποχή
Το 2022 είχε ξεκινήσει με ενθουσιασμό, με τα οικονομικά αποτελέσματα
των επιχειρήσεων να δείχνουν ανάκαμψη μετά την πανδημία. Δυστυχώς,
ο πόλεμος και ο ποταμός αβεβαιότητας
που τον συνοδεύει έπληξαν τις αγορές.
Ήδη, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει κύμα σοκ στις
διεθνείς αγορές τροφίμων. Χωρίς να
προβλέπουν μεγάλης κλίμακας ύφεση, οι ειδικοί προειδοποιούν για την
απειλή του στασιμοπληθωρισμού με
την Ευρωζώνη στη δίνη του κυκλώνα.
«Η αγορά δίνει μια υπέροχη ευκαιρία εξόδου. Δεν νομίζω ότι έχει λάβει
υπ’ όψιν της το τι πρόκειται να συμβεί
στην οικονομία», ανέφερε ο Mοχάμεντ Ελ Εριάν, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του ομίλου Allianz και
βετεράνος της αγοράς ομολόγων στο

Bloomberg. «Η βασική μου αναλυτική
θέση, είναι ότι θα δούμε σύντομα στασιμοπληθωρισμό σε παγκόσμια κλίμακα, χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο
πληθωρισμό. Η αγορά μετοχών δεν το
έχει τιμολογήσει ακόμη».
Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας θα
έχει εκτεταμένες επιπτώσεις που φαίνεται ότι θα επαναπροσδιορίσουν τις
τάσεις στην Ευρώπη, αναφέρει η Bank
of America. Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η Ευρώπη μεταβαίνει σε
μια άλλη εποχή και θα πρέπει να μάθει
να είναι πιο ανεξάρτητη, επαναπροσδιορίζοντας τομείς και οικονομικά παραδείγματα. Οι συνέπειες της τρέχουσας
κρίσης θα φέρουν από ανάπτυξη νέων
βιομηχανιών, την επιτάχυνση των υφιστάμενων, μέχρι πρόσθετες υποδομές
και τεχνολογίες.

Ζέος

ΕΟΣ Σάμου

Σε νέα ιδιοκτησία πέρασε, σύμφωνα
με πληροφορίες, η Ζυθοποιία
Αργολίδας, Ζέος. Ηεξέλιξη ήρθε λίγο
καιρό μετά τον θάνατο του προέδρου
και διευθύνοντος συμβούλου αλλά και
ζυθοποιού της Ζέος, Ντέιβιντ Γουντ,
στις αρχές του 2021. Οι νέοι
ιδιοκτήτες είναι ο Γιώργος Γκάμαρης,
ενώ στο μετοχικό σχήμα και ο πρώην
ολυμπιονίκης, Πέτρος Γαλακτόπουλος.

Το Samos Vin Doux, η «ναυαρχίδα» των
γλυκών κρασιών του Ενιαίου
Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού
της Σάμου, κέρδισε το πρώτο χρυσό
βραβείο της χρονιάς, στο διεθνή
διαγωνισμό Berliner Wine Trophy
2022, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε
20.250 κρασιά από όλον τον κόσμο. Με
τη βράβευση αυτή, ανέβασε τον αριθμό
των διεθνών του διακρίσεων του σε 73.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τα κριτήριa ελέγχου δεν τα καθορίζει ο λογιστής

Ν

α πω καταρχάς πως όταν ένα άρθρο είναι δηµόσια αναρτηµένο, ο καθένας έχει το δικαίωµα να σχολιάσει, να κριτικάρει, να κατακρίνει ή να επικρίνει
και γενικότερα να τοποθετηθεί, αρκεί να είναι µέσα στα πλαίσια.
Να τονίσω επίσης ότι, τα άρθρα στη συγκεκριµένη στήλη αποτελούν µία γενικότερη ενηµέρωση
για διάφορα θέµατα που κατά τη
δική µου εκτίµηση τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή χρήζουν προσοχής ή που µου επισηµαίνουν
διάφοροι αγρότες, ότι τους ενδιΣηµείο αναφοράς αφέρουν και που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη µου. Θέλω
Οι ενδείξεις δεν είναι
λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όαποδείξεις, αλλά δεν
σοι µπαίνουν στον κόπο να σχοπαύουν να αποτελούν
λιάσουν, ανεξαρτήτως τους τόνου
σηµείο αναφοράς
ή του ύφους γραφής τους. Από όλα τα σχόλια εξάγεται εύκολα ένα
κοινό συµπέρασµα: το άγχος και
ο προβληµατισµός για το τι γίνεται όταν βρεθείς µπροστά στον εΑπλές ενδείξεις
λεγκτή. Ποιος έχει δίκιο και ποιος
Την ευθύνη της απόδει- άδικο; Τι πρέπει να κάνω για να
ξης την έχει η Εφορία,
µην χρειαστεί να φτάσω στον έο ελεγκτής δεν µπορεί
λεγχο; Βασικοί προβληµατισµοί,
να επικαλεστεί ενδείξεις κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις
και όχι µόνο για τους αγρότες.
Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και
µάλιστα εντατικά, η πληθώρα των
αγροτών, των επαγγελµατιών, των επιχειρήσεων
γενικότερα, είναι αγωνιστές µέσα στα πλαίσια της
εντιµότητας που τους επιτρέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία. Το ελάχιστο ποσοστό των ανέντιµων
σε όλα τα επαγγέλµατα, δεν µπορεί να στιγµατίσει
την επαγγελµατική οµάδα στην οποία ανήκουν.
ΓΡΑΦΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: «…Ο ελεγκτής
της εφορίας µπορεί να πει ό,τι θέλει όσον αφορά
τα λογιστικά στοιχεία, έσοδα –
έξοδα των αγροτών. Αυτό όµως
δε σηµαίνει ότι νοµιµοποιείται
σε όλες του τις απαιτήσεις. Εγώ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

λος πίσω από το γκισέ να έχει ύφος πρωθυπουργού και να µε «ανακρίνει» γιατί εγώ συγκόµισα
λιγότερα µήλα ή πορτοκάλια από πέρυσι. Γελάω
και µόνο στη σκέψη!»
Το σχόλιο δείχνει ότι ο εν λόγω αναγνώστης έχει κατανοήσει απόλυτα τους προβληµατισµούς
που έχουν τεθεί σε προηγούµενα άρθρα. Ποιοι
είναι αυτοί;

∆εξαµενές χύµα υγραερίου
και δεξαµενές πετρελαίου
Όσοι χρησιµοποιείτε υγραέριο πρέπει να
απευθυνθείτε άµεσα στο Τελωνείο που ανήκετε
και να δηλώσετε τη δεξαµενή. Η νοµοθεσία έχει
αλλάξει αρχές του 2021. Συνεννοηθείτε µε τον
εγκαταστάτη της δεξαµενής σας και µε τον
προµηθευτή σας. Βοηθήστε επίσης το λογιστή
σας να διαµορφώσει σωστά το Μητρώο του
παγίου εξοπλισµού σας, ενηµερώνοντας τον
για όλα όσα χρησιµοποιείτε και δεν έχουν
καταγραφεί. Γιατί οποιαδήποτε δαπάνη αφορά
πάγιο µη καταχωρηµένο στο µητρώο παγίων,
δεν αναγνωρίζεται από τον έλεγχο.

µπορώ να τεκµηριώσω απώλεια παραγωγής ή ακαρπία που δεν δικαιολογεί ο ΕΛΓΑ. Ποσώς βέβαια µε ενδιαφέρει τι νοµίζει ο ΕΛΓΑ. Εποµένως
λοιπόν κατ’ εσάς και κατά τα κριτήρια της Εφορίας φοροδιαφεύγω. Λοιπόν γιατί να αποδείξω εγώ
ότι ∆ΕΝ φοροδιαφεύγω και να µην αποδείξει η Εφορία ότι φοροδιαφεύγω; Από πού κι ως πού έγινε ο ΕΛΓΑ και η Εφορία κριτής της ορθότητας των
στοιχείων που παρουσιάζω; Αν υπάρχει ψευδής
δήλωση ή αναληθής, θα πρέπει να τεκµηριωθεί
από τους υπαλλήλους της Εφορίας. Αν πάλι εγώ
τεκµηριώσω ορθά το λόγο για τον οποίο δηλώνω
λιγότερα εισοδήµατα σε σχέση µε πέρυσι, αλλά ο
υπάλληλος δεν το δέχεται, ποσώς µε ενδιαφέρει
γιατί δεν είναι γεωπόνος. Θα του πάω λοιπόν ένα κατεβατό µε σφραγίδα γεωπόνου που να τεκµηριώνει τα µειωµένα έσοδα. Αφού λέτε ότι µιλάνε τα στοιχεία και όχι τα προφορικά στοιχεία, λοιπόν κι εµείς απαντάµε. Είναι τραγικό ο υπάλλη-

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Την ευθύνη της απόδειξης την έχει ο έλεγχος,
η Εφορία. Ο ελεγκτής δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί απλές ενδείξεις. ∆εν µπορεί δηλαδή να πει
π.χ., ότι τα εργόσηµα σύµφωνα µε τον τάδε πίνακα έπρεπε να ήταν 100 και είναι 1.000, διότι δεν
υπάρχει τέτοιος πίνακας. Η επιλογή του ελέγχου
να ασχοληθεί µε τις εργατοώρες (ΜΑΕ) αποτελεί
ένδειξη, όχι απόδειξη.
∆ιαπιστώνουµε συνεπώς ότι, ανεξάρτητα από τον
τρόπο που ο καθένας γράφει, εκφράζει τις ίδιες
αγωνίες και τους ίδιους προβληµατισµούς. Προφανώς και δεν επιλέγω εγώ τα κριτήρια του ελέγχου. Προφανώς και δεν θεωρώ κανέναν φοροφυγά. Λέω µόνο ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
οι ενδείξεις δεν είναι αποδείξεις, δεν παύουν να
αποτελούν σηµείο αναφοράς. Π.χ., δύο χωράφια
δίπλα δίπλα, ίδια χώµατα, ίδια καλλιέργεια (π.χ.
βαµβάκι) το ένα έχει απόδοση 300 κιλά/στρέµµα
και το άλλο 400 κιλά, αυτό αντιµετωπίζεται και κανείς λογικός δεν θα δηµιουργήσει πρόβληµα. Αν
όµως είχε απόδοση 700 κιλά το στρέµµα, δε νοµίζετε ότι θα αποτελούσε µία ένδειξη παρατυπίας;
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι παράγεις σήµερα
(ανεξάρτητα αν έχεις ζηµιά ή κέρδος) και ελέγχεσαι 3, 4 ή 5 χρόνια µετά. Η αναφορά µου λοιπόν
στην τεκµηρίωση έχει ακριβώς αυτή την έννοια:
Φροντίστε να διαφυλάξετε ό,τι µπορεί να βοηθήσει στην τεκµηρίωση και να είστε σίγουροι ότι δεν
θα έχετε κανένα πρόβληµα.

Φορολογικές δηλώσεις 2021
Σύντοµα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά
τα τελευταία χρόνια, θα ξεκινήσει η υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων για τα
εισοδήµατα του 2021. Φέτος για πρώτη
φορά, οι επιδοτήσεις θα φορολογηθούν
στο έτος είσπραξης. ∆ηλαδή,
οι συνδεδεµένες του 2020 οι οποίες
καταβλήθηκαν εντός του 2021, θα
συµπεριληφθούν στις φετινές δηλώσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Με συμβολαιακή το σουσάμι
στην Ελληνικά Βιοκαύσιμα ΑΕ
Επέκταση καλλιέργειας από
150 στρέμματα πέρυσι σε κατ’
ελάχιστο 500 στρέμματα

Επενδύσεις
6 εκατ. ευρώ
Venus για
µεταποίηση
φρούτων

Οι αγρότες πληρώθηκαν 1.200
ευρώ/τόνο τη σοδειά του 2021
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Υπερτριπλασιασµό των εκτάσεων που αξιοποιήθηκαν πέρυσι, µε ένταξη και νέων
πιλοτικών περιοχών στη Μακεδονία, προβλέπει για το 2022 το πλάνο αναβίωσης της
καλλιέργειας του σουσαµιού στην Ελλάδα
που θα εφαρµόσει φέτος για 3η συνεχόµενη χρονιά η Ελληνικά Βιοκαύσιµα ΑΕ.
Έτσι, µετά τη Μαγνησία και τη Λάρισα,
όπου, κατά τη διάρκεια του 2021 καλλιεργήθηκαν πιλοτικά 150 στρέµµατα µε σουσάµι, ο σχεδιασµός για φέτος περιλαµβάνει τουλάχιστον 500 στρέµµατα µε νέες
συµβολαιακές συνεργασίες µε αγρότες στη
Χαλκιδική και στο ∆ρυµό Θεσσαλονίκης,
αλλά και µε το συνεταιρισµό Ορχοµενού.
Στόχος της επιχείρησης από το Βόλο είναι να µπορέσει κάποια στιγµή να ανατρέψει τη δυσάρεστη συνθήκη, που θέλει το γνωΠοικιλίες
στό «κουλούρι Θεσσαλοαπό Ισραήλ-ΗΠΑ νίκης» να παρασκευάζεΗ σταδιακή εγκατάται µε σουσάµι από το…
Σουδάν και τις εγχώριες
λειψη της καλλιέργειας οφείλεται στο ότι βιοµηχανίες παραγωγής
ο σπόρος έπεφτε όταν χαλβά, παστελιού και τααλωνιζόταν µε µηχανή, χινιού, να καλύπτουν τις
ανάγκες της εγχώριας ακάτι που δεν γίνεται
γοράς, που φτάνουν τους
στις νέες ποικιλίες
35.000 – 400.000 τόνους
ετησίως µε εισαγωγές α’
ύλης από το εξωτερικό.
«∆υστυχώς το σουσάµι που παράγουµε
σήµερα στην Ελλάδα είναι πολύ λίγο», εξηγεί ο Στάθης Παυλίδης, που τρέχει το εγχείρηµα µαζί µε τον αδελφό του Κώστα και
προσθέτει πως το προϊόν µπορεί να ακούγεται καινούριο στις νέες γενιές, θυµίζει
όµως ότι δεν είναι, «γιατί οι πατεράδες κι
οι παππούδες µας το καλλιεργούσαν στο
παρελθόν, σε πολλές χιλιάδες στρέµµατα».
Η σταδιακή εγκατάλειψη της καλλιέργειας είχε να κάνει µε το γεγονός ότι στις
παλαιότερες ποικιλίες ο σπόρος έπεφτε όταν αλωνιζόταν µε µηχανή. «Το πρόβληµα
αυτό, πλέον, δεν υφίσταται. Φέραµε νέες
αδιάρρηκτες ποικιλίες από το Ισραήλ και
τις ΗΠΑ», διευκρινίζει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν κάποιες ποικιλίες που

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
1η ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

90

2η ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

180
ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2021
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΗΡΑΝ

1.000 1.200
ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

τρέχουµε, οι οποίες µπορούν να δουλευτούν και ως επίσπορες σε ποτιστικά χωράφια, µετά από βρόµη, στάρι ή κριθάρι».
Στα πιλοτικά χωράφια των δύο προηγούµενων ετών, ερευνήθηκε κατά πόσο
οι νέες ποικιλίες ευδοκιµούν στο ελληνικό κλίµα, ενώ παράλληλα επιχειρείται να
στηθεί το κατάλληλο πρωτόκολλο καλλιέργειας. «Την πρώτη χρονιά ξεκινήσαµε
µε απόδοση 90 κιλά το στρέµµα και µε λάθη. Την επόµενη χρονιά, µε τον ίδιο παραγωγό και µε διορθωµένα τα λάθη, πήγαµε στα 180 κιλά το στρέµµα.», υποστήριξε ο κ. Παυλίδης.
Για την παραγωγή του 2021 οι συνεργαζόµενοι αγρότες πληρώθηκαν µε 1.200
ευρώ τον τόνο. «Είχαµε δώσει τιµή βάσης
1.000 ευρώ τον τόνο, αλλά µετά την εκκαθάριση -γιατί και για εµάς επειδή εµπορικά είναι ένα νέο προϊόν και τώρα χτίζουµε συµβόλαια µε τις βιοµηχανίες - οι συνεργάτες µας πήραν 1.200 ευρώ», εξήγησε και τόνισε πως για τα φετινά συµβόλαια η συζήτηση είναι ακόµη ανοικτή.
«Θα είναι άλλες οι τιµές, αλλά δεν µπορώ να πω ακόµη πόσο διαφορετικές, γιατί θέλουµε να δούµε τί θα γίνει µε το κόστος παραγωγής», είπε.

Μικρές και ελεγχόµενες είναι οι
παράπλευρες απώλειες της ρωσοουκρανικής σύρραξης για την
κονσερβοποιία Venus Growers,
καθώς η «έκθεσή» της στις αγορές
αυτές, συν τη Λευκορωσία είναι
περιορισµένη. «Οι εξαγωγές µας
εκεί είναι κάτω από 3% του
συνόλου», τονίζει ο γενικός
διευθυντής της µονάδας, Στέλιος
Θεοδουλίδης, θυµίζοντας πως το
2021 ο κύκλος εργασιών της ήταν
στα 74,5 εκατ. ευρώ κερδοφόρος.
Αν οι άµεσοι κραδασµοί της
σύρραξης µπορούν να
απορροφηθούν, οι δευτερεύουσες
επιπτώσεις «πονάνε» περισσότερο
τη µεταποίηση φρούτων. «Στην
ενέργεια τον Ιούνιο του 2021
πληρώναµε 6,5-7 λεπτά την KWh
και τώρα 30 λεπτά, στα καύσιµα
από 350-400 ευρώ ο τόνος πήγε
750 ευρώ, ενώ αύξηση 60%
υπάρχει σε άλλα υλικά», αναφέρει.
Παρόλα αυτά η Venus Growers
ετοιµάζεται για την επόµενη ηµέρα,
καθώς σε µία 3ετία θέλει να
µεταποιεί περί τους 60.000 τόνους
φρούτων από 45.000 – 50.000
τόνους σήµερα. Στα σχέδια νέο
επενδυτικό 6 εκατ. για προσθήκη
5.000 τ.µ. για αποθηκευτικούς
χώρους και σύγχρονο εξοπλισµό.
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Με πιστοποίηση
ισχυρισμού υγείας
η μπύρα «Νήσος»
Ανάδειξη βιοδραστικών στοιχείων σε 5 μπύρες,
στις άδειες και νέα παραγωγική μονάδα
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Nέο βήµα στην ελληνική ζυθοποιία υλοποιεί η Μικροζυθοποιία Κυκλάδων, Νήσος, ανοίγοντας ένα
νέο πεδίο µε την αναγνώριση των
προϊόντων της σύµφωνα µε τη βιοδραστικότητα της σύστασής τους σε
σχέση µε την ανθρώπινη υγεία και
ευζωία. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του καθηγητή βιοχηµείας και βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και προέδρου
της επιστηµονικής επιτροπής της
FOODOXYS, ∆ρ. ∆ηµήτρη Κουρέτα,
που είχε την ευθύνη να τρέξει τη διαδικασία πιστοποίησης για πέντε
µπύρες της Νήσος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι µπύρες
της εν λόγω ζυθοποιίας προσεγγίζουν τα επίπεδα βιοδραστικότητας
που έχει το κόκκινο κρασί.
Να σηµειωθεί ότι αυτή τη στιγµή ο κύκλος εργασιών της µπύρας
στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1 δισ.
ευρώ, γεγονός που µπορεί να δώσει
προοπτικές για την ανάπτυξη προϊόντων και από άλλες ζυθοποιίες
µε «ισχυρισµό υγείας», δεδοµένου
ότι πρόκειται για ένα προϊόν µε ευρύ καταναλωτικό κοινό (αντίστοιχα ο τζίρος του κρασιού στην Ελλάδα ανέρχεται στα 390 εκατ. ευρώ).
Η Νήσος Greek Island Pilsner
βαθµολογήθηκε µε 16/20, η Νή-

σος All Day Organic µε 17/20, η
Νήσος Θολή και η Νήσος 7 Μποφόρ µε 19/20. Η Νήσος Αποκάλυψη απέσπασε 20/20, επιδεικνύοντας τη µέγιστη βιοδραστικότητα
στο σύνολο των βιοχηµικών ελέγχων. Η βαθµολογία προέκυψε µετά από ανάλυση και σύγκριση 24
ζύθων που διακινούνται στην ελληνική αγορά και σύµφωνα µε τη
Νήσος η χαµηλότερη βαθµολογία
που αποτυπώθηκε µε βάση το πρότυπο AFQ ήταν 9/20, ενώ ο µέσος
όρος της βαθµολογίας και για τα
24 δείγµατα ήταν 12/20.
Η συγκεκριµένη κίνηση από τη
Νήσος υλοποιείται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και αναµένεται να ανοίξει το δρόµο και για
άλλες ζυθοποιίες. Η συγκεκριµένη
πρωτοβουλία αποσκοπεί να αναδείξει τα βιοδραστικά χαρακτηριστικά
στις πέντε µπύρες Νήσος, οι οποίες υποβλήθηκαν σε διαδικασία ελέγχου µε βάση τον διεθνή Κανονισµό Πιστοποίησης του ΑFQ, που
αποτελεί το ευρωπαϊκό σύστηµα πιστοποίησης, βαθµολόγησης και κατάταξης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων σε όλο τον κόσµο.
Για την απόφαση να προχωρήσει η Νήσος στην πιστοποίηση των
ζύθων που παράγει, ο επικεφαλής
της Μικροζυθοποιίας Κυκλάδων,
Αλέξανδρος Κουρής, ανέφερε ότι:

Η Μικροζυθοποιία των Κυκλάδων δεν παστεριώνει τις µπύρες της.

Η Μικροζυθοποιία Νήσος ετοιµάζει νέα παραγωγική εγκατάσταση
στην Πελοπόννησο, στο δήµο Σικυωνίων, προκειµένου να είναι
σε θέση να καλύψει την αυξανόµενη ζήτηση για τα προϊόντα της.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΠΥΡΑΣ ΝΗΣΟΣ
GREEK ISLAND
PILSNER

16/20

ALL DAY
ORGANIC

17/20

ΘΟΛΗ ΚΑΙ
7 ΜΠΟΦΟΡ

19/20

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

20/20

Σαν το κόκκινο κρασί
Οι µπύρες της εν λόγω
ζυθοποιίας προσεγγίζουν
τα επίπεδα βιοδραστικότητας που έχει το
κόκκινο κρασί

«Η πρώτη εξοικείωση ήρθε από το
ότι δεν παστεριώνουµε τις µπύρες
και δεν κάνουµε θερµική επεξεργασία. Πρόκειται για µία θετική κίνηση, αλλά σε µία ζυθοποιία που δεν
καταναλώνει τις µπύρες µέσα στο
εργοστάσιο αλλά τις βγάζει στην αγορά, πρέπει να µπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα για το χρονικό διάστηµα που παραµένει το προϊόν
της στο ράφι. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε το µεγάλο πρόβληµα της
διάρκειας ζωής στη µπύρα, που παραµένει το µόνο άλυτο ζήτηµα για
τον κλάδο µας. ∆ιαπιστώσαµε ότι
αυτό που µπορεί να µας βοηθήσει να δώσουµε διάρκεια στη γεύση, είναι τα ίδια τα αντιοξειδωτικά
που έρχονται από τις πρώτες ύλες
µας. Οι φαινόλες στη µπύρα προέρχονται 80% από το κριθάρι και
20% από λυκίσκους που χρησιµο-

ποιούµε. Η βιοµηχανική ζυθοποιία θέλει να διώξει τις πολυφαινόλες, γιατί σε συνδυασµό µε άλλες
ουσίες της µπύρας την καθιστούν
θολή. Ωστόσο κάνουν καλό στην
ανθρώπινη υγεία. Ετσι, φτιάξαµε
µία διαδικασία όπου µπορούµε να
διατηρήσουµε ένα µεγάλο κοµµάτι των φαινολών προς όφελος της
ανθρώπινης υγείας, χωρίς να προσθέσουµε συντηρητικό και χωρίς
να παστεριώσουµε».
Να σηµειωθεί ότι η Μικροζυθοποιία Νήσος ετοιµάζει νέα παραγωγική εγκατάσταση στο δήµο Σικυωνίων, για να µπορεί να καλύψει
την αυξανόµενη ζήτηση. «Μετά από
8 µήνες πήραµε την άδεια εγκατάστασης για το νέο εργοστάσιο. Θα
είναι το πλέον πράσινο περιβαλλοντικά ζυθοποιείο που υπάρχει»,
ανέφερε ο Αλέξανδρος Κουρής.

Στη Νήσος διατηρούν ένα µεγάλο κοµµάτι των φαινολών, χωρίς να προσθέτουν συντηρητικό στο παραγόµενο προϊόν.
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ΜΕΣΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΕΙΚΟΝΑ
ΑΓΟΡΑΣ
ΗΛΙΑΝΘΟY

300
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΤΙΜΗ

1.010
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

Σε αγώνα για επιπλέον στρέμματα
οι αγορές σε όλη την Ευρώπη
Μεγαλύτερη βαρύτητα στους ευρωπαϊκούς αλλά και ελληνικούς κάμπους
αποκτά η καλλιέργεια ηλίανθου με την αγορά να βρίσκεται σε ένα έντονο ανοδικό
κανάλι όσο εκφράζονται ανησυχίες για παραγωγικό έλλειμμα. Σε αυτήν την
προσπάθεια οι αγρότες θα έχουν νέα «όπλα» στη φαρέτρα τους όπως υβρίδια
υψηλής αντοχής και προϊόντα θρέψης για το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ 60 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ

ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΑ 1.010 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ

> Τιµή που θα στείλει µήνυµα στους αγρότες να προτιµήσουν τον ηλίανθο καθώς όπως λένε δεν υπάρχει ηλιέλαιο ούτε για... βαφτίσια

TOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Μ

ε θεµελιώδη που συνηγορούν σε µια πολύ καλή
αφετηρία σε επίπεδο τιµών µπαίνει στην τελική ευθεία
ο ηλίανθος για την έναρξη της φετινής καλλιεργητικής
περιόδου. Την Τρίτη 22 Μαρτίου, η ευρωπαϊκή αγορά
έγραψε το ιστορικό υψηλό των 1010 ευρώ ο τόνος για
ποσότητες της προηγούµενης σοδειάς. Την ίδια στιγµή, σε
ανοδικό κανάλι έχουν περιέλθει και οι τιµές παραγωγού
στη Βουλγαρία, πάνω από τα 610 ευρώ ο τόνος. Μέσα
σ’ αυτό το πλαίσιο, όλα δείχνουν ότι η τιµή στην εγχώρια
αγορά, θα µπορούσε εύκολα να εξασφαλίσει τα 60 λεπτά
το κιλό στον παραγωγό. ∆εν θα µπορούσε να συµβεί
και αλλιώς, όσο η τιµή του βαρελιού διαπραγµατεύεται
σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και γύρω από τα 115,
µε τις τιµές πρώτων υλών και εµπορευµάτων να έχουν
περιέλθει σε ένα ορµητικό κανάλι ανόδου. ∆εν λείπουν,
ωστόσο, από τον ορίζοντα οι αβεβαιότητες που µετριάζουν
τον ενθουσιασµό, διότι αν επιβεβαιωθούν θα ανακόψουν
τη διαφαινόµενη κούρσα. Κάτι που, βέβαια, επιτείνεται κι
από την παροιµιώδη καθυστέρηση, που παρατηρείται και
φέτος από το αρµόδιο υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση
µε τον προσδιορισµό των κατανοµών, µε συνέπεια να
παραµένει θολό το τοπίο και να µην µπορούν οι εταιρείες
να προγραµµατίσουν και να δουν τα περιθώρια που έχουν
ως προς τις τιµές στις νέες συµβάσεις.

Ανοιχτοί λογαριασµοί για βιοντιζελάδες
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ενώ αποµένουν λίγες
µόνο µέρες πριν να ξεκινήσει η σπορά, οι αγρότες και
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οι βιοντιζελάδες έχουν «ανοικτούς λογαριασµούς», ως
προς το τί θα ισχύσει, εν τέλει, φέτος, διατηρώντας το
τοπίο ρευστότητας στην καλλιέργεια. Οι περισσότερες
βιοµηχανίες προς το παρόν δίνουν µια τιµή ασφαλείας,
η οποία σε µια περίπτωση, σύµφωνα µε πληροφορίες
έφτασε τα 45 λεπτά το κιλό και αναµένουν.
«Οι παραγωγοί περιµένουµε να δούµε τί τιµή θα
υπογράψουµε στα νέα συµβόλαια για να αποφασίσουµε
αν µας συµφέρει να καλλιεργήσουµε ηλίανθο ή να πάµε
σε ανταγωνιστικές καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, το
οποίο ήδη υπογράφει συµβόλαια µε 75 λεπτά το κιλό,
αλλά βέβαια έχει και υψηλότερο κόστος παραγωγής»,
ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας,
Λάµπρος Κουµπρίδης, προσθέτοντας πως «στον ηλίανθο
για τα ποτιστικά χωράφια στην περιοχή του Βόρειου
Έβρου, το κόστος παραγωγής φέτος έχει εκτιναχθεί
σε 120 ευρώ το στρέµµα, ενώ στα ξερικά είναι κοντά
στα 80-90 ευρώ το στρέµµα. Αυτά βεβαίως υπό την
προϋπόθεση πως δεν θα έχουµε νέες ανατιµήσεις στις
εισροές και στο πετρέλαιο κίνησης».
«Το προϊόν θα εξασφαλίσει µια τιµή, που θα
στέλνει µήνυµα στους αγρότες, να προτιµήσουν
να σπείρουν ηλίανθο»
Ο έµπειρος συνεταιριστής, ο οποίος εκπροσωπεί
µια περιοχή της χώρας όπου καλλιεργείται σχεδόν
το 10% της ετήσιας παραγωγής ηλίανθου, ανήκει
στους αισιόδοξους και εκτιµά πως παρότι στην αγορά
µοιάζει να επικρατεί πανικός, τελικώς το προϊόν θα
εξασφαλίσει µια τιµή, που θα στέλνει µήνυµα στους

αγρότες, να προτιµήσουν να σπείρουν ηλίανθο.
«Πάµε για ένα καλό ξεκίνηµα. Νοµίζω πως είναι εφικτό
να πιάσουµε τα 50 λεπτά το κιλό φέτος και την εκτίµησή
µου τη βασίζω στο γεγονός ότι αυτή τη στιγµή στην
αγορά δεν υπάρχει ηλιέλαιο ούτε για βαφτίσια, αν µου
επιτρέπετε την υπερβολή. Επίσης, η Ουκρανία δεν κάνει
εξαγωγές, ενώ, ήδη, στη Βουλγαρία τις προηγούµενες
ηµέρες η τιµή του ηλίανθου ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ
ο τόνος», εξήγησε ο συνοµιλητής µας. Ο ίδιος πάντως,
παραδέχεται πως η κωλυσιεργία µε τις κατανοµές δεν
βοηθά να προχωρήσει οµαλά η καλλιεργητική σεζόν.
Την εξίσωση, ωστόσο, φαίνεται να την κάνουν πιο
δύσκολη, και άλλες παράµετροι τις οποίες οφείλουν
να λαµβάνουν υπόψη οι βιοµηχανίες µεταποίησης. Για
παράδειγµα, όπως µεταφέρεται στην Agrenda, λόγω
των ελλείψεων στην αγορά, υπάρχουν µηνύµατα ότι
η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα «κιτρινίσουν» φέτος,
από τις µεγάλες εκτάσεις γης που θα σπαρθούν µε
ηλίανθο και σε συνδυασµό µε µια πιθανή κατάπαυση του
πυρός στη ρωσο-ουκρανική σύρραξη, ίσως αλλάξει τα
δεδοµένα στη νέα εµπορική περίοδο.
Αυτό που φοβίζει περισσότερο, όµως, είναι το σενάριο
που θέλει τη Ρωσία να επικρατεί στην Ουκρανία,
να δεσµεύει τα αποθέµατά της σε δηµητριακά και
ελαιούχους καρπούς και να τα διοχετεύει στην αγορά
µέσω πρόθυµων ουδέτερων εταίρων της. «Ακούγεται
ακραίο, αλλά ποιος µπορεί να το αποκλείσει και σε µια
τέτοια περίπτωση, θα είναι τέτοια η επίπτωση στις τιµές
που θα ρηµάξουν την ευρωπαϊκή αγορά», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας.
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ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΑΠΟ ΤΗ SYNGENTA
> Τα SY Chelsea CLP, SY Flavio CLP και Sureli HTS έρχονται να πλαισιώσουν τα ευρέως γνωστά υβρίδια της εταιρείας

Η

Syngenta είναι παγκόσµια δύναµη στον
αγροτικό τοµέα, µε πολλές επενδύσεις στην
έρευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων, σε
φυτοπροστασία και σπόρους, δίνοντας λύσεις
σε κάθε νέα πρόκληση της αγοράς.
Σε ότι αφορά την καλλιέργεια του ηλίανθου, η
Syngenta είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσµο,
µε κύριο στόχο στην έρευνα την δηµιουργία
χαρακτηριστικών στα υβρίδια ως προς:
Προσαρµοστικότητα, σταθερότητα και υψηλή
απόδοση σε κιλά σε διαφορετικές, αλλά και
δύσκολες συνθήκες.
Αντοχή σε ζιζανιοκτόνα.
Αντοχή σε ασθένειες (περονόσπορος, φόµα,
µακροφοµίνα, σκληροτίνια).
Αντοχή στην οροβάγχη.
Βελτίωση χαρακτηριστικών του παραγόµενου
προϊόντος όπως η υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λαδιού ( High
Oleic υβρίδια) πάντα σε συνδυασµό µε την
υψηλή παραγωγή.
Για το 2022, αποτέλεσµα της έρευνας και µε
βασικά κριτήρια την σταθερότητα και τις υψηλές
αποδόσεις, η Syngenta τοποθετεί 3 νέα υβρίδια
στη Ελληνική αγορά, τα οποία θα έχουν γενετική
αντοχή στις τελευταίες φυλές του περονόσπορου
και τις τελευταίες φυλές της οροβάχγης.

Τα SY CHELSEA CLP & SY FLAVIO CLP
τεχνολογίας Clearfield Plus και το SURELI HTS
τεχνολογίας Granstar.
Τα νέα αυτά υβρίδια έρχονται να πλαισιώσουν
τα ευρέως γνωστά υβρίδια όπως το
ΝΚ ΝΕΟΜΑ µε την αξεπέραστη υψηλή
παραγωγικότητα (έκανε την καλλιέργεια του
ηλίανθου ελκυστική σε δυνατά χωράφια), αλλά
και τα SY EXPERTO, SY BACARDI CLP & SUOMI
HTS µε την µεγάλη προσαρµοστικότητα και τις
υψηλές αποδόσεις σε δύσκολες συνθήκες.
Επίσης στην αγορά των High Oleic υβριδίων,
στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, πέρα από
τα καταξιωµένα SY EXPERTO & TALENTO,
προστίθεται και το νέο υβρίδιο SY FLAVIO CLP
µε τα πλήρη νέας τεχνολογίας αγρονοµικά
χαρακτηριστικά, προσφέρει και βελτιωµένα

ποιοτικά χαρακτηριστικά (περιεκτικότητα &
ποιότητα λαδιού). Υβρίδια µε σταθερά υψηλές
αποδόσεις που ξεχώρισαν και την περσινή
δύσκολη καλλιεργητική σεζόν πετυχαίνοντας τις
πιο υψηλές αποδόσεις.
Επιλογές που ξεχώρισαν στο χωράφι, σε
διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας, µε
σταθερά υψηλές αποδόσεις όπου και αν
δοκιµάστηκαν τα προηγούµενα χρόνια και
έρχονται να καλύψουν όλες τις νέες ανάγκες
που δηµιουργήθηκαν στην καλλιέργεια του
Ηλίανθου.
Η έρευνα συνεχίζεται και έχουµε
προγραµµατίσει πειραµατικούς αγρούς ανά την
Ελλάδα στους οποίους θα δοκιµάσουµε το νέο
υλικό µας.
Το 2023 θα εισάγουµε και άλλα νέα υβρίδια:
Τεχνολογίας CL/CLP (ανθεκτικά σε Listego).
Τεχνολογίας HTS (ανθεκτικά στο Granstar).
Υβρίδια µε νέα καινοτόµα τεχνολογία
ζιζανιοκτονίας: ανθεκτικότητα συγχρόνως και
στους 2 τύπους ζιζανιοκτόνων.
Υβρίδια τα οποία θα έχουν βελτιωµένα

χαρακτηριστικά ως προς την περιεκτικότητα
και την ποιότητα λαδιού, µε σταθερότητα
και υψηλές αποδόσεις, προσαρµοστικότητα
σε διάφορες καλλιεργητικές συνθήκες και
γενετική ανοχή στις τελευταίες φυλές του
περονόσπορου και της οροβάγχης.
Στην τρέχουσα καλλιεργητική σεζόν οι
προκλήσεις είναι πολλές. Το εµπορικό
περιβάλλον υπό το πρίσµα των τελευταίων
γεγονότων αναδεικνύει µια δυναµική ως
προς τον ηλίανθο. Οι εµπορικές τιµές είναι οι
υψηλότερες των τελευταίων χρόνων. Σε αυτό
το περιβάλλον το ζητούµενο είναι ο Έλληνας
αγρότης να µπορέσει να καλλιεργήσει µε
επιτυχία, εξασφαλίζοντας σταθερές και υψηλές
αποδόσεις, και να σιγουρέψει την παραγωγή
του. Τα υβρίδια Syngenta έχουν αποδείξει όλα
αυτά τα χρόνια ότι είναι η σίγουρη και αξιόπιστη
επιλογή που θα εξασφαλίσει το µέγιστο δυνατό
αποτέλεσµα.
Εµείς οι άνθρωποι της Syngenta, σε συνεργασία
µε το επιλεγµένο δίκτυο συνεργατών µας,
είµαστε κοντά του, µε γνώση των αναγκών του
και µε λύσεις δοκιµασµένες που τον φέρνουν πιο
κοντά σε αυτήν την επιτυχία.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
SE TECHNICAL EXPERT & MARKETING SPECIALIST

▲

ΘΡΕΨΗ ΜΕ NUTRIMORE ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ

Γ

ια υψηλή παραγωγή στον ηλίανθο απαιτούνται 8-10
µονάδες αζώτου, 3-5 µονάδες φωσφόρου και 5-8 µονάδες
καλίου. Από τα ιχνοστοιχεία το σηµαντικότερο είναι το
βόριο και από τα δευτερεύοντα στοιχεία το µαγνήσιο. Το
άζωτο απορροφάται µε αργό ρυθµό από τον ηλίανθο τις
πρώτες µέρες µετά την σπορά του, γι’αυτό και πρέπει να
αποφεύγονται λιπάσµατα µε αδύναµο άζωτο στην βασική
λίπανση (δηλαδή λιπάσµατα µε νιτρικό άζωτο ή κοινά
blending). Το άζωτο επηρεάζει πολύ την ανάπτυξη του
φυτού και τις τελικές του αποδόσεις. Ο φώσφορος είναι
καθοριστικός για καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και
υψηλή περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι. Το κάλιο επίσης
αυξάνει την αντοχή των φυτών σε ξηροθερµικές συνθήκες,
ΒΑΣΙΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 20-7-12+2MgO+B DDP 25-35 kgr/στρ
ή ΝUTRIMORE 20-6-14+ B DDP

NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ή NUTRIMORE WINNER
40-0-0+14.5 SO3

25-35 kgr/στρ
10-15 kgr/στρ
10-15 kgr/στρ

ανεβάζοντας επίσης το ποσοστό λαδιού στους σπόρους.
∆ίνει επίσης αντοχή στο πλάγιασµα. Τέλος µαγνήσιο
και βόριο επηρεάζουν τις τελικές αποδόσεις. Η εταιρεία
ΓΑΒΡΙΗΛ προτείνει τα λιπάσµατα αυξηµένης αποδοτικότητας
Nutrimore στην βασική λίπανση του ηλίανθου και υπόσχεται
αυξηµένες αποδόσεις γιατί:
Τα Nutrimore περιέχουν ισχυρό άζωτο. Είναι ενισχυµένα

µε το σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN. Έχουν
µηδενικές απώλειες αζώτου γι’ αυτό και ότι πληρώνεις
φτάνει στα φυτά. Από την σπορά και µέχρι την επιφανειακή
λίπανση το ηλίανθο απορροφά άζωτο µε χαµηλούς
ρυθµούς. Ιδίως στην περίπτωση ξερικής καλλιέργειας,
η χρήση βασικού λιπάσµατος Nutrimore είναι η µόνη
επιλογή για να κρατηθεί η καλλιέργεια επαρκώς ταϊσµένη
σε άζωτο µέχρι τέλους.
Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη. Τα Nutrimore
δίνουν δυνατότητα για επιλογή ιδανικού τύπου για
το ηλίανθο µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο,
κάλιο, µαγνήσιο αλλά και βόριο. Με µια εφαρµογή
παρέχουµε πλήρη θρέψη. Σηµειωτέον, ο φώσφορος
στα Nutrimore είναι 90% υδατοδιαλυτός άρα πλήρως
διαθέσιµος για τα φυτά.
Ιχνοστοιχεία Τεχνολογίας DDP. Το βόριο στους τύπους που
περιέχεται είναι µε την καινοτόµο µορφή DDP. Ενισχύει κάθε
κόκκο του λιπάσµατος και είναι 10 φορές πιο ισχυρό από τα
κοινά ιχνοστοιχεία, δεν δεσµεύεται στο έδαφος και παρέχει
παρατεταµένη κάλυψη στις ανάγκες της καλλιέργειας.
Επάρκεια σε βόριο σηµαίνει καλύτερη γονιµοποίηση,
γεµάτοι σπόροι και άρα υψηλότερη παραγωγή.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ LUMIGEN®
> Διασφάλιση για το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην καλλιέργεια

Η

τεχνολογία
LumiGEN® παρέχει την
πλέον ολοκληρωμένη
προστασία έναντι εχθρών
και ασθενειών. Αποτελεί ένα ολιστικό
σύστημα επένδυσης σπόρων, μέσω του
οποίου δίνονται λύσεις ολοκληρωμένης
διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή.
Στην τεχνολογία LumiGEN® εμπεριέχονται
τα πλέον σύγχρονα, καινοτόμα και
αποτελεσματικά φυτοπροστατευτικά
προϊόντα (μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα)
επένδυσης σπόρων σε συνδυασμό με
προϊόντα προώθησης της ανάπτυξης, τα
οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό
ξεκίνημα της καλλιέργειας (πυκνότητα,
ομοιομορφία, πρώτη ανάπτυξη).
H επένδυση σπόρων με την τεχνολογία
LumiGEN®:
Διασφαλίζει με ακρίβεια την ποσότητα
της κάθε δραστικής ουσίας σε κάθε σπόρο.
Μειώνει τον κίνδυνο για τον χρήστη και το
περιβάλλον.
Βελτιώνει τη ροή του σπόρου στη σπαρτική
μηχανή.
Συμβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Το πρόθεμα Lumi στα σακιά PIONEER®
δηλώνει την ύπαρξη κάποιας κατηγορίας
LumiGEN®.

LumisenaTM 200 FS: Η νέα
Επένδυση για την καταπολέμηση
του Περονόσπορου
Το LumisenaTM
200 FS αποτελεί
το πλέον
καινοτόμο μυκητοκτόνο
επένδυσης σπόρων ηλίανθου για την
καταπολέμηση του περονόσπορου
(Plasmopara halstedii), με προληπτική
και θεραπευτική δράση. Το LumisenaTM
200 FS κινείται διασυστηματικά εντός
των φυτού παρέχοντας την απαραίτητη
προστασία κατά τα πρώτα κρίσιμα στάδια
ανάπτυξης τους ηλίανθου.
Οι φυτείες στις οποίες χρησιμοποιείται
σπόρος επενδεδυμένος με LumisenaTM
200 FS, χαρακτηρίζονται από περισσότερα,
πιο υγιή και ζωηρά φυτά, βάζοντας τις
βάσεις για τη μέγιστη δυνατή παραγωγή.
Η επένδυση LumisenaTM 200 FS σε
συνδυασμό με τα ανθεκτικά στον
περονόσπορο υβρίδια της Pioneer®
δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες
διαχείρισης της ασθένειας.
Μοναδικό προϊόν για την καταπολέμηση
του περονόσπορου.
Προληπτική και θεραπευτική δράση.
Νέα δραστική (oxathiapripolin), νέος
τρόπος δράσης.

Lumidapt® Kelta και Lumibio® Optima
Η τεχνολογία LumiGen® συνδυάζει ιδανικά
φυτοπροστατευτικά προϊόντα με προϊόντα
προώθησης της ανάπτυξης των φυτών,
όπως το Lumidapt® Kelta και Lumibio
Optima. Το Lumidapt® Kelta αποτελεί
ένα καινοτόμο βιοδραστικό επένδυσης
σπόρων, στο οποίο περιέχονται Ιχνοστοιχεία,
Μακροστοιχεία και Οργανικά οξέα ο
συνδυασμός των οποίων δημιουργεί ένα
ισχυρό βιοπολυμερές.
Το Lumibio® Οptima, χάρη στην ενισχυμένη
του σύνθεση, προσφέρει ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα.
Η απορρόφησή τους γίνεται μέσω του
περιβλήματος των σπόρων και δρα σε

Αριθμός έγκρισης στην Ισπανία (Χώρα έγκρισης στην Ε.Ε.)
ES-01187 28/10/2021
ΠΡΟΣΟΧΗ

κυτταρικό επίπεδο, βελτιώνοντας τον
μεταβολισμό και τις φυσιολογικές διεργασίες
των φυτών.
Ο επενδεδυμένος σπόρος με Lumidapt®
Kelta και Lumibio® Optima παρέχει στην
καλλιέργεια τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
Περισσότερα φυτά ανά στρέμμα.
Γρηγορότερη ανάδυση φυταρίων.
Πιο υγιή φυτά, ικανά να ανταπεξέλθουν σε
αντίξοες συνθήκες.
Μεγαλύτερο και ισχυρότερο ριζικό σύστημα.
Γρηγορότερη πρώτη ανάπτυξη - πιο ζωηρά
φυτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε
πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν
τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
TM ®
Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated
companies. © 2022 Corteva
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ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ LIMAGRAIN
> Γενετική ανοχή σε οροβάγχη και περονόσπορο και υψηλές αποδόσεις

H

LIMAGRAIN πρωτοπόρος εταιρεία σε Έρευνα και
Ανάπτυξη υβριδίων ηλίανθου στην παγκόσμια αγορά,
πρωταγωνιστεί σε πωλήσεις CLP , SX , H.O, υβριδίων
σε Ευρώπη και Ανατολικές χώρες. Στόχος της εταιρείας
είναι τα αμέσως επόμενα χρόνια να γίνει ο ηγέτης στην
διάθεση υβρίδιων ηλιάνθου, διαθέτοντας πρωτοπόρα και
καινοτόμα προϊόντα.
Ήδη εδώ και 5 έτη προσφέρει τα CL , CLP υβρίδιά της με
την τεχνολογία SUNEO , που σημαίνει γενετική ανοχή σε
όλες τις γνωστές φυλές Οροβάγχης (1-7). Αυτό σημαίνει
ευκολία και μεγίστη αποτελεσματικότητα της ζιζανιοκτονιας
του ηλίανθου, εφόσον οι εφαρμογές μπορούν να έχουν
μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και να μην εξαρτώνται από
την αρχική εμφάνιση του παθογόνου και μόνο

άλλα και τις εξαιρετικές ανοχές σε πληθώρα παθογόνων,
εξασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού.
Τέλος η ανάπτυξη των Η.Ο. (High Oleic) υβρίδιων , έδωσε
για 1η φορά την δυνατότητα στον παραγωγό να καλλιεργεί
Η.Ο. υβρίδια εφάμιλλων αποδόσεων με τα CLP , SX και
παράλληλα να απολαμβάνει τις υψηλότερες τιμές λόγω
ελαιοφορίας των συγκεκριμένων υβριδίων.

Παράλληλα ανέπτυξε πολύ αποδοτικά SX υβρίδια, μερικά
εκ των οποίων έχουν γενετική ανοχή στον Περονόσπορο,
που θεωρείται ένα από τα μεγαλυτέρα προβλήματα
της καλλιέργειας. Κατ’ αυτό τον τρόπο με τις κορυφαίες
αποδόσεις που διαθέτουν τα υβρίδια της LIMAGRAIN

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
LG 50.635 CLP SUNEO
LG 50.455 CLP SUNEO
LG 59.580 SX
LG 50.479 SX
LG 50.779 SX H.O.
ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΈΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΣΠΌΡΩΝ ΜΕΓ. ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑΣ – ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
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ΘΡΕΨΗ ΜΕ BRANDT SMART QUATRO PLUS
> Πολύτιμος συνεργάτης για συνδυασμούς με προϊόντα φυτοπροστασίας

Τ

ο Brandt Smart Quatro Plus® είναι ένα νέο διαφυλλικό
λίπασμα ιχνοστοιχείων της Brandt.Co, από την Κ&Ν
Ευθυμιάδης M.ΑΒΕΕ, σχεδιασμένο με την τεχνολογία Brandt
SmartSystem™.
Τι είναι η τεχνολογία Brandt SmartSystem™:
Αποκλειστική πατέντα της Brandt.Co που επιτρέπει τον άριστο
συνδυασμό ιχνοστοιχείων απαραίτητων για την ανάπτυξη του
φυτού, με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και ιδιαίτερα με τα
δύσκολα στους συνδυασμούς μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.
Πώς δουλεύει:
Ο συνδυασμός προϊόντων φυτοπροστασίας και ιδιαίτερα
των μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων με ιχνοστοιχεία –
κατιόντα μετάλλων θετικά φορτισμένων σε χαμηλό pH
διαλύματος - δεσμεύει τα ιχνοστοιχεία και μειώνει τη δράση
των αγροχημικών. Η τεχνολογία SmartSystem™ εμποδίζει
αυτήν την αλληλεπίδραση επιτρέποντας τον συνδυασμό τους
χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα, ενώ η ειδική του
φόρμουλα βοηθά τα φυτά να ξεπεράσουν σε μεγάλο βαθμό
τη φυτοτοξικότητα που παρατηρείται μετά από την εφαρμογή
ζιζανιοκτόνων.
Για την άριστη διασπορά και την πλήρη κάλυψη στη φυλλική
επιφάνεια, η φόρμουλα του Brandt SmartSystem™ περιέχει

επίσης προηγμένης τεχνολογίας επιφανειοδραστικές ουσίες.
Θρεπτική σύνθεση και δράση του Brandt Smart
Quatro Plus®:
Ψευδάργυρος 2%: Συμμετέχει στη σύνθεση της αυξίνης,
βοηθάει τα φυτά να αντέξουν σε δυσμενείς συνθήκες
περιβάλλοντος. Τα σιτηρά, καλαμπόκι, ρύζι, βαμβάκι είναι πιο
ευαίσθητα στην έλλειψη Zn.
Βόριο 0,5%: Σημαντικό στοιχείο για τον σχηματισμό των
κυτταρικών τοιχωμάτων, αυξάνει την γονιμότητα της γύρης
και την καρπόδεση.
Μαγγάνιο 2%: Δρα ως ενεργοποιητής πολλών ενζυμικών

αντιδράσεων, στον μεταβολισμό των ζιζανιοκτόνων, στην
αναπνοή και στη σύνθεση χλωροφύλλης.
Μολυβδαίνιο 0,05%: Προωθεί την ανάπτυξη φυματίων των
αζωτοβακτηρίων στα ψυχανθή και τον μεταβολισμό του Αζώτου.
Θείο 2%: Βοηθά στη σύνθεση πρωτεΐνης και ενζύμων και
αυξάνει την περιεκτικότητα σε έλαια.
Προτεινόμενη δοσολογία:
Το Brandt Smart Quatro Plus® μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες
τις καλλιέργειες και είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης στους
συνδυασμούς με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα,
εντομοκτόνα και άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας.
Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 200 – 400 κ.εκ./στρέμμα.
Επαναληπτικές εφαρμογές με 150 κ.εκ./στρέμμα μπορεί
να χρειαστούν σε χωράφια που εμφανίζουν έντονα
συμπτώματα τροφοπενιών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΛΙΠΑΣΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ
ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΆΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
▲

▲
P64LE137 ΝΕΟ RM 42 Πρώιµο µε ισχυρό στέλεχος.
Ανθεκτικό στις νέες φυλές της Οροβάγχης. Ανθεκτικό σε
ξηροθερµικές συνθήκες.Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun®
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
P64LE141 ΝΕΟ RM 43 Ανθεκτικό σε ξηροθερµικές
συνθήκες. Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Κατάλληλο για
µη αρδευόµενα εδάφη.Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun®
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
P64LE99 RM 47 Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε
γόνιµα χωράφια. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Εξαιρετικό
φύτρωµα και γρήγορη κάλυψη του εδάφους. Αντοχή στο
πλάγιασµα. Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως φόµοψη
και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι).
Ρ64LE25 RM 43 Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun®
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Μεγάλη
σταθερότητα απόδοσης σε ποτιστικά και ξηρικά.
Μεγάλος καρπός µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
Κατάλληλο για πρώιµη και όψιµη σπορά.
P64LE136 RM 44 Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε
γόνιµα χωράφια. Ανθεκτικό στις κύριες ασθένειες και την
Οροβάγχη.Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Υβρίδιο
τεχνολογίας ExpressSun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο
Granstar® 50 SG.
P64HE118 High Oleic RM45 Υβρίδιο τεχνολογίας
ExpressSun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50
SG. Έχει το υψηλότερο ποσοστό Ολεϊκού οξέος (>90,0%).

Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.
P64HE133 High Oleic RM 44 Πολύ υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού.Ανθεκτικό
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
P64HE144 High Oleic RM 45 Πολύ υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού.Ανθεκτικό
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG.
Το Granstar 50 SG είναι σήµα κατατεθέν της FMC
P64LC108 RM 45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® µε
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® 4 SL Εκπληκτικά κιλά σε
κάµπους απότιστο ή µε ένα νερό. Γενετική αντοχή στην
οροβάγχη. Έχει την ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη.
P64LP130 RM 45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus.Γενετική αντοχή
στον Περονόσπορο και την Οροβάγχη. Εξαιρετικές
αποδόσεις στη λεκάνη της Μεσογείου και τις χώρες της
Μ. Θάλασσας.
P64LP170 RM 43 Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα.
Εύσωµο φυτό µε µεγάλο δυναµικό παραγωγής. Μέγιστη
αντοχή στην Οροβάγχη.Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
Το Clearfield® , Clearfield® Plus και το Pulsar® 4 SL και
Pulsar® Plus είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF
TM

® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated
companies. © 2022 Corteva.

LG 50.635 CLP SUNEO : Κορυφαίων αποδόσεων
υβρίδιο, µε αντοχή σε όλες τις γνωστές φυλές.
Οροβάγχης, ιδανικό ακόµα και για ηµιξηρική
καλλιέργεια. Φυτό µεσαίου ύψους, µε µίση στρέψη
κεφαλής προς τα κάτω στην ωρίµανση. ∆ιαθέτει
ανοχή στο πλάγιασµα, πολύ καλή γονιµοποίηση υγιή
φυτά ανεκτικά σε Φόµα – Φόµοψη- ΠερονόσποροΑλτερνάρια – Σεπτόρια. Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε
εξαιρετική προσαρµοστικότητα σε όλες τις καλ/τικές
συνθήκες.
LG 50.455 CLP SUNEO: Πρώιµο Υβρίδιο, πολύ
παραγωγικό, µε γενετική αντοχή στον Περονόσπορο.
Πρώιµη ανάπτυξη, σχετικά ψηλό φυτό µε µέσο
φύλλωµα και πολύ καλή ανοχή στο πλάγιασµα. Πρώιµη
και πολύ καλή γονιµοποίηση κεφαλής µε µίση στρέψη
προς τα κάτω κατά την ωρίµανση. Ανοχή σε όλες τις
γνωστές φυλές Οροβάγχης και καλή ανοχή σε Φόµα,
Φόµοψη, Μακροφόµινα, σκληρωτίνια ρόζας-κεφαλής,
Σεπτόρια.
LG 59.580 SX: Η ναυαρχίδα της εταιρείας σε
αποδόσεις και ανοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες.

Dracaris CLP Πρώιµο υβρίδιο, τεχνολογίας Clearfield®
Plus, σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε
συνθήκες στρες, µε καλή ανθεκτικότητα στην οροβάγχη
(A-F). Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της
καλλιέργειας, µε υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και
ανεκτικότητα στη φόµοψη.
Loris CLP Clearfield® Plus Mεσοπρώιµο υβρίδιο
ηλίανθου, µε υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα. Υβρίδιο
σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε
συνθήκες στρες για εντατικές καλλιέργειες. Yψηλή
γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A-G), υψηλή
περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή ανθεκτικότητα
στη φόµοψη.
Kapris CLP Πρώιµο υβρίδιο ηλίανθου, τεχνολογίας
Clearfield® Plus, υψηλών αποδόσεων ακόµη και
σε συνθήκες στρες, για εντατικές και χαµηλών εισροών
καλλιέργειες. Έχει υψηλή γενετική ανθεκτικότητα
στην οροβάγχη (A-G) και εξαιρετική ανεκτικότητα σε
ασθένειες.
Coloris CL Μεσοπρώιµο, Clearfield® υβρίδιο ηλίανθου
σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόµη και σε
συνθήκες στρες, µε υψηλή γενετική ανθεκτικότητα
στην οροβάγχη (A-G). Zωηρό υβρίδιο για γρήγορη
εγκατάσταση της καλλιέργειας, εξαιρετική ανεκτικότητα
στην αδροµύκωση και καλή αντοχή στον περονόσπορο.

Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε εξαιρετική αντοχή στην
ξηρασία. Μεσαίου ύψους υβρίδιο µε ταχεία πρώτη
ανάπτυξη και µεσοπρώιµη ανθοφορία. Μεγάλο
φύλλωµα, καλή γονιµοποίηση κεφαλής µε µίση
στρέψη προς τα κάτω κατά την ωρίµανση. Καλή
ανοχή στο πλάγιασµα και πολύ καλή ανοχή στον
Περονόσπορο.
LG 50.479 SX: Πρώιµο υβρίδιο κορυφαίων
αποδόσεων µε γενετική αντοχή στον Περονόσπορο.
Έχει µεγάλη προσαρµοστικότητα σε ξερικές και
ηµιξηρικές συνθήκες καλ/γειας. ∆ιαθέτει µεγάλη
σταθερότητα αποδόσεων, πολύ καλή γονιµοποίηση,
είναι ανθεκτικό στο πλάγιασµα και σε σπασίµατα
στελέχους. Έχει πολύ καλή ανοχή σε Φόµοψη,
Μακροφόµινα, Αλτερνάρια και ανοχή σε Φόµα,
Σκληρωτίνια, Σεπτόρια, Σκωριάσεις. ∆ιαθέτει πολύ
υψηλή ελαιοφορία.
LG 50.779 SX H.O:. Μεσοπρώιµο υβρίδιο εξαιρετικών
αποδόσεων. ∆ιαθέτει υψηλότατη ελαιοφορία σε ολεϊκό
φυτό µε µέσο φυλλωµα, καλή γονιµοποίηση και µίση
στρέψη κεφαλής κατά την ωρίµανση. Καλή ανοχή στο
πλάγιασµα και πολύ καλή ανοχή σε Περονόσπορο Μ8
(R714), Μακροφόµινα, Σκληρωτίνια ρίζας, Σκωριάσεις
Σεπτόρια, Βερτιτσίλιο. Έχει
µεγάλη προσαρµοστικότητα και
σταθερότητα παραγωγής.
RGT INTERSTELLAR SU Νέο, πρώιµο, Express
υβρίδιο, µε σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις, ανθεκτικό
στις 9 φυλές του περονόσπορου, άριστα αγρονοµικά
χαρακτηριστικά και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
ES ELECTRIC CLP Πρώιµο, Clearfield Plus
και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, µε πολύ
υψηλό παραγωγικό δυναµικό και µεγάλη
προσαρµοστικότητα, µε υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

RGT VOLLCANO CLP Πρώιµο, Clearfield Plus
και High Oleic, µε πολύ µεγάλη σταθερότητα και
προσαρµοστικότητα, µε πολύ καλά αγρονοµικά
χαρακτηριστικά, ανθεκτικό στις 9 φυλές του
περονόσπορου. Με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε
λάδι και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.
SIKLLOS Clearfield υβρίδιο, µε υψηλές αποδόσεις,
µεγάλη προσαρµοστικότητα, ανθεκτικό και σε
ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ καλά αγρονοµικά
χαρακτηριστικά.

ES JURASSIC SU Νέο, µεσορώιµο, Express
και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, µε πολύ
υψηλό παραγωγικό δυναµικό και εξαιρετικά
αγρονοµικά χαρακτηριστικά, ανθεκτικό στις 9 φυλές του
περονόσπορου, µε υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και
πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

▲

δυνατά αλλά και αδύνατα ξηρικά
χωράφια.
CLEARFIELD PLUS production
system
NS SMARAGD: Μεσοπρώιµο
υβρίδιο µέσου ύψους µε αντοχή στο πλάγιασµα.
Εκπληκτική αντοχή στον περονόσπορο και γενετική
αντοχή στις φυλές της οροβάγχης.
SUMO technology
NS SUMO SUN: Πρώιµο υβρίδιο µε µεγάλη αντοχή στα
ζιζανιοκτόνα της οµάδας σουλφονυλουριών. Φυτό µέσου
ύψους µε ισχυρό στέλεχος που δεν πλαγιάζει. Γενετική
αντοχή σε περονόσπορο και οροβάγχη. Μεγάλη αντοχή
στη ξηρασία και στις καταπονήσεις.
ANABELA SU: Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε µεγάλη αντοχή
στα ζιζανιοκτόνα της οµάδας σουλφονυλουριών. Φυτό
µέσου ύψους µε µεγάλη και συνεκτική κεφαλή. Αντοχή
σε περονόσπορο και στην έλλειψη νερού.

▲

▲

High Oleic
MICHEL: Μεσοπρώιµο υβρίδιο
τεχνολογίας Clearfield µε µεγάλη
κεφαλή και υψηλή περιεκτικότητα
σε ολεϊκό οξύ και πρωτεϊνη, υψηλή
αντοχή στον περονόσπορο και την οροβάγχη. Μεγάλες
αποδόσεις ακόµα και σε αδύναµα χωράφια.
CLEARFIELD production system
NS PRIMI: Πρώιµο υβρίδιο µε γενετική αντοχή στον
περονόσπορο και τη φόµοψη. Κατάλληλο για όλους τους
τύπους εδαφών. Εξαιρετική αντοχή σε καταστάσεις stress.
NS MAESTRO: Πρώιµο υβρίδιο µε έντονη πρώτη
ανάπτυξη. Μεγάλη αντοχή στη ξηρασία, ιδανικό για
τα φτωχά εδάφη. Αντοχή σε φόµα, µακροφοµίνα και
σκλεροτίνια.
NS TAURUS: Μεσοόψιµο υβρίδιο µε πολύ υψηλό
δυναµικό παραγωγής. Φυτά µέσου ύψους µε δυνατό
στέλεχος και άριστη προσαρµοστικότητα τόσο σε

BASF InSun® Επιλογή εµπιστοσύνης
Η BASF προσφέρει πλέον ολοκληρωµένες λύσεις στην
καλλιέργεια του ηλίανθου, επενδύοντας στο µέλλον µε το
χαρτοφυλάκιο υβριδίων ηλίανθου InSun® τεχνολογίας
Clearfield® & Clearfield® Plus, αλλά και ένα πλήρες
χαρτοφυλάκιο προϊόντων φυτοπροστασίας.
ΝΕΟ InSun® 200 HO CLP Hi Oleic υβρίδιο ηλίανθου
InSun®, τεχνολογίας Clearfield Plus. Μεσοπρώιµο
υβρίδιο, µε υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή
γενετική αντοχή στην οροβάγχη (OR7, Α-G). Είναι ζωηρό
υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας,
υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και εξαιρετική
ανεκτικότητα σε ασθένειες (µακροφοµίνα και φόµοψη).
ΝΕΟ InSun® 222 CLP Μεσοπρώιµο, Clearfield
Plus υβρίδιο, σταθερών και υψηλών αποδόσεων,
κατάλληλο για µεγάλο εύρος καλλιεργητικών συνθηκών.
Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της
καλλιέργειας, µε υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη
(OR7, A-G) και εξαιρετική ανεκτικότητα σε ασθένειες
(µακροφοµίνα, φόµοψη, βερτισίλλιο).

▲

▲
NK Neoma: Ο πρωταθλητής αποδόσεων σε γόνιµα και
ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο NK NEOMA η καλλιέργεια
εξαπλώθηκε στα ποτιστικά και γόνιµα χωράφια, µιας και µε
τις πάρα πολύ υψηλές αποδόσεις του έκανε τον ηλίανθο
ανταγωνιστικό σε σχέση µε βαµβάκι και καλαµπόκι.
SY Experto: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος, για σίγουρες
και υψηλές αποδόσεις µε µεγάλη αντοχή σε ασθένειες και
περονόσπορο, που αποδίδει και σε δύσκολες συνθήκες.
SY Talento: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος µε σταθερή
και υψηλή παραγωγή σε γόνιµα χωράφια, µε αντοχή στις
ασθένειες και ιδιαίτερα στον περονόσπορο.
SY Bacardi CLP: Υβρίδιο µε υψηλή προσαρµοστικότητα,
άριστες αποδόσεις σε γόνιµα ποτιστικά αλλά και υψηλές
αποδόσεις σε µέτρια εδάφη και σε ελλιπή ποτίσµατα.
SY Chelsea CLP: Νέο υβρίδιο µε ανθεκτικότητα
στις τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη

αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο. Εξαιρετική
προσαρµοστικότητα σε δύσκολες συνθήκες. Σταθερά
υψηλές αποδόσεις σε γόνιµα αλλά και ξερικά χωράφια.
Suomi HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar. Πρώιµο
µε πολύ υψηλές αποδόσεις και σε ξερικά αλλά και σε
ποτιστικά χωράφια. Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε
διάφορες κλιµατολογικές συνθήκες. Με ανθεκτικότητα
στις τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη αντοχή σε
ασθένειες και περονόσπορο.
Sureli HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar µε
πολύ υψηλές αποδόσεις κυρίως σε ξερικά αλλά
και σε ποτιστικά χωράφια. Με ανθεκτικότητα στις
τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη αντοχή σε
ασθένειες και περονόσπορο. ∆ιακρίνεται για την µεγάλη
προσαρµοστικότητα σε διάφορες κλιµατολογικές
συνθήκες.
SY Flavio CLP: Νέο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων στην
κατηγορία του υψηλού ολεϊκού οξέος. Με ανθεκτικότητα
στις τελευταίες φυλές της οροβάγχης και υψηλέ αντοχή
σε ασθένειες και περονόσπορο

Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω
υβρίδια / ποικιλίες:
KLARIKA CL: Υπερπρώιµο υβρίδιο ηλίανθου
τεχνολογίας Clearfield, ένα από
τα πιο πρώιµα της αγοράς. Χαρακτηρίζεται
από το χαµηλό του ύψος και το καλό γέµισµα
της κεφαλής. Είναι ανθεκτικό σε όλες τις φυλές
περονόσπορου.
ES AROMATIC SU: Νέο υβρίδιο High-Oleic υψηλών

αποδόσεων µε πολύ καλή περιεκτικότητα σε
Ολεϊκό οξύ (>87%). Υβρίδιο µεσαίου βιολογικού
κύκλου τεχνολογίας SU µε πολύ καλή αντοχή
στις κυριότερες ασθένειες και τον περονόσπορο.
ES BALISTIC CL: Νέο πρώιµο υβρίδιο HighOleic µε εξαιρετική περιεκτικότητα σε Ολεϊκό
οξύ (>90%). Υβρίδιο µεσαίου ύψους µε πολύ καλή
αντοχή στο πλάγιασµα. Ανθεκτικό στην οροβάγχη και
τον περονόσπορο.

