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Δεν αρκεί να κάνεις προϊόν   
για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Με ποιοτικά κριτήρια τόσο για τον τρόπο παραγωγής όσο και για την ταυτότητα του 

προϊόντος θα δίνονται στο εξής οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν είναι για όλους 

Στις λεπτοµέρειες κρίνεται η ένταξη, 
Νέων Αγροτών, ψηλά η µοριοδότηση 
στις περιφέρειες Θεσσαλίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας. σελ. 18

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΤΑ ΤΕΛΗ  
ΜΑΪΟΥ
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, 
ΒΑΣΗ ΤΟ 70

Ίδια η αξία σε 
μεταβιβάσεις 
δικαιωμάτων 
και χωρίς γη
Μπλόκο Κοµισιόν για 
την παρακράτηση επί 
της αξίας δικαιωµάτων 
που µεταβιβάζονται από 
το 2023 και µετά. σελ. 4

Ως το Πάσχα 
η ενίσχυση 
2% για αγορά 
ζωοτροφών  
Στόχος η πίστωση των 
45 εκατ. ευρώ να γίνει 
στους κτηνοτρόφους 
πριν το Πάσχα, λέει
ο Γεωργαντάς. σελ. 13

Οπωροκηπευτικά με λιγότερα 
χέρια και τοπικό πρόσημο σελ. 10

Με Σατολιά  
πρόεδρο 
και ενωτικά  
η ΕΘΕΑΣ 
Κλίµα για νέα εποχή στο 
συνεταιριστικό κίνηµα µετά 
τις εκλογές στην ΕΘΕΑΣ. 

agrenda - σελ. 42

Πιο κοντά στην Τοσκάνη η Νεµέα
Με επενδύσεις εκατοµµυρίων θωρακίζει η Πελοπόννησος, 
το µεγάλο στοίχηµα του οινοτουρισµού το οποίο µαγνητίζει 
τους οινοποιούς της Μαντινείας και της Νεµέας. σελ. 38
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τιµές παραγωγού κοντά στα 4 ευρώ οι πράξεις για την 
πρώτη ποιοτική κατηγορία στο σπαράγγι. Τα 40 λεπτά στα 
αλώνια του σκληρού είναι λίγα, ενώ οι άνθρωποι της αγοράς 
βλέπουν και τα 45 λεπτά. Περιθώρια για τιµή 10 ευρώ στο αρνί 
αφήνουν οι συνθήκες ενόψει Πάσχα, ενώ το κατσίκι ήδη πιάνει 
τα 8,5 ευρώ το κιλό. Τιµή περί τα 60 λεπτά το κιλό αξιώνουν 
οι παραγωγοί ηλίανθου, για να συµφέρει φέτος η καλλιέργεια. 

Αλτενάρια στην ελαιοκράµβη
Ιδιαίτερη προτίµηση στα περισσότερα 
φυτά του γένους Brassica όπως 
η ελαιοκράµβη, το µπρόκολο και 
το λάχανο δείχνει η Αλτενάρια, 
αποτελώντας σηµαντικό εχθρό 
µε δυνητικό υψηλό αντίχτυπο στις 
στρεµµατικές αποδόσεις της 
καλλιέργειας. Ο µύκητας προσβάλλει 
τα υπέργεια τµήµατα του φυτού 
προκαλώντας τήξεις, ενώ δηµιουργεί 
κηλιδώσεις στα φύλλα σε αναπτυγµένα 
φυτά. Εµπειρικά δεδοµένα έχουν 
αποδείξει πως οι εύκρατες καιρικές 
συνθήκες και τα υγρά κλίµατα ευνοούν 
την προσβολή και ανάπτυξη του 
µύκητα. Σηµαντικές πηγές µόλυνσης 
αποτελούν ο σπόρος, το έδαφος, 
τα υπολείµµατα της καλλιέργειας 
και οι αυτοφυείς ξενιστές.

Μέτρα αντιµετώπισης
Τα µέτρα πρόληψης και 
αντιµετώπισης που συνιστούν οι κατά 
τόπους γεωπόνοι αποτελούν η χρήση 
καθαρού και υγιούς σπόρου, µε 
παράλληλη αποµάκρυνση και 
καταστροφή των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας, αλλά και των ζιζανίων. 
Επιπλέον εφιστούν την προσοχή 
των καλλιεργητών στη διενέργεια 
σωστής λίπανση και στην εφαρµογή 
κατάλληλων χρονικά ψεκασµών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 9-4-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
από το απόγευµα στα βόρεια 
ηπειρωτικά. Άνεµοι στα δυτικά 
και τα νότια νοτιοδυτικοί µέτριας 
έντασης και στις υπόλοιπες 
περιοχές από νότιες διευθύνσεις 
µε την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 10-4-2022
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες κυρίως 
στα βόρεια και πρόσκαιρες 
χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια 
ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές 
λίγες νεφώσεις. Άνεµοι στα 
δυτικά και τα νότια από δυτικές 
διευθύνσεις ισχυροί και στις 
υπόλοιπες περιοχές από νότιες 
διευθύνσεις µέτριας έντασης. 
Πτώση της θερµοκρασίας 
κυρίως στα δυτικά της χώρας. 

∆ευτέρα 11-4-2022 
και Τρίτη 12-4-2022
Γενικά αίθριος καιρός στις 
περισσότερες περιοχές της 
χώρας, µε νεφώσεις και τοπικές 
βροχές κυρίως στα βόρεια και 
τα ανατολικά. Άνεµοι ισχυροί 
δυτικοί βορειοδυτικοί µε 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βαθµιαία εξασθένηση στα 
βόρεια. Περαιτέρω πτώση της 
θερµοκρασίας στα ανατολικά.

Τετάρτη 13-4-2022 ως 
Παρασκευή 15-4-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε αραιές 
νεφώσεις κατά τόπους και κατά 
διαστήµατα. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και βραδινές ώρες στα 
δυτικά. Άνεµοι µέτριας έντασης 
στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 
και στα ανατολικά από βόρειες 
διευθύνσεις µε την ίδια ένταση. 
Θερµοκρασία σε σταδιακή άνοδο 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από δυτικές 
διευθύνσεις 3-5 και 
κατά τόπους έως 6 
µποφόρ, στα πελάγη 
πρόσκαιρα ισχυροί 
έως 7 µποφόρ.

3-7Bf
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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις του τελευταίου δι-
µήνου και οι βίαιες ανατροπές που αυτές 
επιφέρουν στο οικονοµικό σκηνικό, επα-
ναφέρουν επιτακτικά στο προσκήνιο την 
ανάγκη, η Ελλάδα, να επαναπροσδιορί-
σει την οικονοµική της πολιτική µε σύ-
νεση. Αξιοποιώντας στο έπακρο τους δι-
αθέσιµους πόρους, αντί να κυνηγάει µο-
νίµως την χίµαιρα των µεγάλων επενδύ-
σεων και τη στήριξη των µεγάλων funds.

Ειδικά σε ότι αφορά τον τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής, είναι σαφές ότι εδώ και δε-
καετίες οι ιθύνοντες δείχνουν να υποτι-
µούν συστηµατικά τις οικονοµικές δυνα-
τότητες του συγκεκριµένου τοµέα και τις 
πραγµατικές υπεραξίες που µπορεί να 
δώσει, εφόσον συνδυασθεί κατάλληλα 
και µε το τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο µπορεί να γί-
νει από τη µια στιγµή στην άλλη και σί-
γουρα απαιτεί έναν σοβαρό επανασχεδι-
ασµό, ο οποίος θα είναι σε θέση να «σπά-
σει αυγά» και να παρακάµψει τα ισχυ-
ρά οικονοµικά συµφέροντα των εισαγω-
γέων, που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό 
σήµερα τη λειτουργία της αγοράς.   

Η τεχνολογία σήµερα µπορεί να σταθεί αρω-
γός στην κατάλληλη αξιοποίηση κάθε τε-
τραγωνικού γης, στην κατεύθυνση της 
παραγωγής προϊόντων προσαρµοσµέ-
νων στη ζήτηση της αγοράς και µάλιστα 
µε το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπω-
µα. Αυτό που χρειάζεται είναι η εγκαθί-
δρυση µιας άλλης λογικής, η οποία θα α-
ναδεικνύει τις µεγάλες αξίες της τοπικής 
παραγωγής, θα τις κάνει κοινωνικό κτή-
µα και θα τις επικοινωνεί -µέσω του του-
ρισµού- σε ολόκληρη την οικουµένη. 

Αυτό δεν µπορεί να γίνει βέβαια, αν ο σχεδι-
ασµός δεν είναι σαφής, αν η κοινωνία 
δεν εκπαιδευτεί προς αυτή την κατεύθυν-
ση κι αν οι συντελεστές αυτής της αλυσί-
δας δεν κατανοήσουν το συµφέρον που 
έχουν από µια τέτοια λειτουργία. Και δεν 
µπορούν να γίνουν πολλά, όσο οι αθρόες 
εισαγωγές προϊόντων αµφιβόλου αξίας 
και ποιότητας, µετονοµάζονται σε προϊ-
όντα εγχώριας παραγωγής, γίνονται ένα 
µε τα ελληνικά και υπονοµεύουν κατά-
φωρα  την έννοια της τοπικότητας. 

Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται δι-
εθνώς εξαιτίας του σκληρού πολέµου 
στην Ουκρανία, προσφέρουν την αφορ-
µή για µια άλλου είδους συζήτηση. Για 
έναν σχεδιασµό που δεν θα ενδιαφέρε-
ται απλά για την επισιτιστική επάρκεια 
αλλά θα βάζει σε νέα βάση την υπόθε-
ση διατροφή, συνδέοντάς τη µε τις το-
πικές αξίες, µε τον πολιτισµό και τον σε-
βασµό προς το περιβάλλον. Αν µάλιστα 
αυτό δύναται να µεταφρασθεί και σε ένα 
ενδιαφέρον οικονοµικό αποτέλεσµα τό-
τε αξίζει τον κόπο. Agrenda

Αγροτικό μοντέλο 
με γεύση Ελλάδας 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,09160

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,37202

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,01661

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,83429

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
134,888
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• Νέα σειρά τρακτέρ πολλαπλών ρόλων µε 
τέσσερα µοντέλα από τη SAME σελ. 20-37
• Ευρύ φάσµα δράσης στα αγρωστώδη 
ζιζάνια από το Provisia της BASF σελ. 15

• Με ένα συµπαγές συµβούλιο και πρόεδρο 
τον Παύλο Σατολιά η ΕΘΕΑΣ σελ. 44-45
• Πριν το Πάσχα 45 εκατ. ευρώ για αγορά 
ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους σελ. 13

• Ανάκαµψη στην αγορά και 45 λεπτά στα 
αλώνια για το σκληρό σιτάρι σελ. 22
• Για τα 10 ευρώ το αρνάκι το Πάσχα, ήδη 
8,5 ευρώ η τιµή για το κατσίκι σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με µείωση στον αριθµό των δικαιωµά-
των και όχι στην αξία τους θα πρέπει 
να γίνονται οι µεταβιβάσεις χωρίς γη 
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις παρα-
τηρήσεις της Κοµισιόν για τα στρατη-
γικά σχέδια της ΚΑΠ, σύµφωνα µε α-
σφαλείς πληροφορίες της Agrenda. 

Όπως σηµειώνει η Κοµισιόν στο 
έγγραφό της, δεν δύναται στα κρά-
τη-µέλη που θα ακολουθήσουν µο-
ντέλο σύγκλισης να µειώνεται η α-
ξία των δικαιωµάτων που µεταβιβά-
ζονται καθώς αυτά, αµέσως µετά θα 
πηγαίνουν αυτόµατα προς τον µέσο 
όρο. Άρα η ποινή που επιθυµούν να 
επιβάλουν τα κράτη-µέλη ακυρώνε-
ται από τον κανονισµό σύγκλισης.  
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση µεταβι-
βάσεων χωρίς γη, η χώρα µας πρέ-
πει να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο «ποι-
νής» και αυτός, όπως προτείνει η 
Κοµισιόν, µπορεί να είναι η µείωση 
του αριθµού τους. Τι σηµαίνει αυτό 
µε απλά λόγια:

Για παράδειγµα ένας κάτοχος 5 
δικαιωµάτων αξίας 300 ευρώ θέλει 
να προχωρήσει σε µεταβίβαση χω-
ρίς γη. Με το µοντέλο που αρχικά 
είχε προβλέψει στο στρατηγικό της 
σχέδιο η Ελλάδα, θα γίνει µεταφο-
ρά και των 5 δικαιωµάτων αλλά µε 

το 25% της αξίας τους µειωµένη. Ά-
ρα στα χέρια του παραγωγού που τα 
αγοράζει θα φτάσουν 5 δικαιώµα-
τα που αντιστοιχούν σε 50 στρέµµα-
τα, αξίας 225 ευρώ. Σύνολο ενισχύ-
σεων δηλαδή 1.125 ευρώ. Με το µο-
ντέλο που προτείνει η Κοµισιόν τώ-
ρα, µπορεί να φτάσουν στον παρα-
γωγό αντί για 5 δικαιώµατα, τέσσε-
ρα. Ως εκ τούτου, η αξία τους θα εί-
ναι 1.200 ευρώ (4 επί 300 η αρχική 
αξία). Επιπλέον, ο παραγωγός θα πα-
ραµείνει µε 10 στρέµµατα «γυµνά» α-
πό δικαιώµατα. Προφανώς το παρά-
δειγµα είναι ενδεικτικό και δεν είναι 
γνωστό πώς η Ελλάδα θα αντιµετωπί-
σει αυτήν την παρατήρηση. 

Το ίδιο σηµειώνει η Κοµισιόν στις 
εξατοµικευµένες παρατηρήσεις της 
και για την περίπτωση της Ισπανίας 
που είναι µία από τις πέντε χώρες (σε 
σύνολο 19 κρατων-µελών) που επέ-
λεξαν να δηµοσιοποιήσουν τις πα-
ρατηρήσεις της Κοµισιόν στα πλαί-
σια της διαφάνειας. 

Απαιτείται ορισµός για τον new 
farmer λέει η Κοµισιόν 

Παρατηρήσεις παράλληλα, έχουν 
γίνει και για τη µη πρόβλεψη του ο-
ρισµού του new-farmer, δηλαδή του 
νεοεισερχόµενου αγρότη, άνω των 
41 ετών που εγκαθίσταται πρώτη φο-
ρά σε αγροτική εκµετάλλευση. Ο ο-
ρισµός αυτός χρησιµεύει για το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης σε αυτήν την 
κατηγορία αγροτών. Για να υπάρχει 
µία τάξη µεγέθους, η Ισπανία έχει 
προβλέψει ένα τέτοιο πρόγραµµα 20 
εκατ. ευρώ για περίπου 650 δικαιού-
χους τους οποίους θα πριµοδοτήσει 
κατ’ ελάχιστο µε ποσό 20.000 ευρώ 
και µέγιστο τα 55.000 ευρώ. Για τους 
νέους αγρότες έχει προβλέψει η ί-
δια χώρα, πρόγραµµα 600 εκατ. ευ-
ρώ µε 16.200 δικαιούχους, και πριµ 
που φτάνει τα 80.000 ευρώ. Προ-
φανώς παρόµοιο πρόγραµµα για 
«new farmers» έχει χρόνο να προ-
βλέψει και η Ελλάδα, µε µικρό ποσό 
στα πρότυπα της Ισπανίας, ωστόσο 
προς το παρόν, ούτε τον ορισµό δεν 
έχει ακόµα καλά-καλά φιλοξενήσει 
στο στρατηγικό σχέδιο που κατέθε-
σε. Υπενθυµίζεται ότι για τους Νέ-
ους Αγρότες (δύο προκηρύξεις, µία 
το 2023 και µία το 2025) η Ελλάδα 
έχει προϋπολογίζει 590 εκατ. ευρώ 
και ποσό από 30.000 ευρώ έως και 
42.500 ευρώ ανά δικαιούχο.

Μείωση αριθμού όχι αξίας    
δικαιωμάτων στις μεταβιβάσεις

Μπλόκο Κομισιόν 

στο σκεπτικό 

της Ελλάδας να 

διατηρήσει την 

παρακράτηση 25% 

στις μεταβιβάσεις 

δικαιωμάτων 

χωρίς γη για τη νέα 

ΚΑΠ. Προτείνει 

να μειώνεται 

ο αριθμός των 

μεταβιβασμένων 

δικαιωμάτων

Μεταβιβάσεις
Σε περίπτωση µεταβιβάσεων 
χωρίς γη, η χώρα µας πρέπει 
να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο 
«ποινής» και όχι τη µείωση 

της αξίας δικαιωµάτων

Διαφάνεια
Στα πλαίσια της 
διαφάνειας, τέσσερα 
κράτη-µέλη έχουν 
δηµοσιεύσει τις 
παρατηρήσεις που τους 
έκανε η Κοµισιόν, 
ενώ διέρρευσαν και 
οι παρατηρήσεις προς 
τη Γαλλία. Γενικότερα, 
ο Επίτροπος Γεωργίας λέει 
πως όλες οι παρατηρήσεις 
θα δηµοσιευτούν µετά 
από ένα χρονικό διάστηµα.

Ορισμοί
Στο ελληνικό στρατηγικό 
σχέδιο δεν έχει 
προβλεφθεί ορισµός «new 
farmer» που αφορά τους 
νεοεισερχόµενους 
αγρότες οι οποίοι µπορούν 
να λάβουν και πριµ 
πρώτης εγκατάστασης 
αν το επιλέξουν τα 
κράτη-µέλη. 

30 Ιουνίου
Τα κράτη-µέλη θα πρέπει 
να έχουν απαντήσει στις 
παρατηρήσεις της Κοµισιόν 
µέχρι τις 30 Ιουνίου ώστε 
µετά να πάρουν τα 
στρατηγικά σχέδια το 
δρόµο για την οριστική 
έγκριση από την ΕΕ. 
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Παρατηρήσεις στην Ελλάδα για το λόγο που δεν 
θεσπίζει τοµεακά προγράµµατα σε νέους τοµείς 
Να προβλεφθούν τοµεακά προγράµµατα και σε άλλους τοµείς πέρα από τους 
υποχρεωτικούς (οίνος, µέλι, ελιά-ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά), ζητά παράλληλα 
η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως 
η Κοµισιόν στα έγγραφα που απέστειλε, ζητά σε χώρες που υπάρχει µικρός 
αριθµός Οµάδων Παραγωγών (όπως η Ελλάδα) για πιο λόγο δεν έκαναν 
κάτι πέρα του υποχρεωτικού, καθώς αυτά τα προγράµµατα περνάνε µέσα από 
τα συλλογικά σχήµατα και δίνουν κίνητρα συνεργατισµού. Υπενθυµίζεται ότι 
υπάρχει αίτηµα της ΕΘΕΑΣ για την πρόβλεψη τοµεακού στο αιγοπρόβειο.

Μέτρα µείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιµα από άµεσες ενισχύσεις και ΠΑΑ 
Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ θα 
απαιτήσουν περαιτέρω αναθεώρηση µετά τη ρωσική εισβολή για να 
αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες για: α) ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
του γεωργικού τοµέα της ΕΕ, β) µείωση της εξάρτησης των κρατών 
µελών από τα συνθετικά λιπάσµατα και κλιµάκωση της παραγωγής 
ανανεώσιµης ενέργειας χωρίς να υπονοµεύεται η παραγωγή 
τροφίµων, και γ) µετατροπή της παραγωγικής τους ικανότητας 
σύµφωνα µε πιο βιώσιµες µεθόδους παραγωγής.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Να εξασφαλιστούν ποιοτικά κριτήρια 
ως προς τη λήψη συνδεδεµένων για 
τα προϊόντα που έχουν προβλέψει οι 
εθνικές αρχές στο σχετικό κατάλογο, 
ζητά η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της 
για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Συ-
γκεκριµένα, παρατηρεί σοβαρές ελλεί-
ψεις αιτιολόγησης για ορισµένα προ-
ϊόντα και προσθέτει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει καλύτερη στόχευση ώστε να 
µη δίνεται οριζόντια, αλλά και να εξα-
σφαλίζεται ότι οι κλάδοι που στηρίζο-
νται µακροχρόνια θα γίνουν βιώσιµοι 
µε αυτήν τη στήριξη. Μερικές προτά-
σεις που ξεχωρίζουν είναι για παρά-
δειγµα να δίνονται συνδεδεµένες σε 
προϊόντα βιολογικά ή ΠΟΠ/ΠΓΕ ή α-
κόµα και σε καλλιεργητές που παρά-
γουν µε «πράσινες» πρακτικές, όπως 
για παράδειγµα η στάγδην άρδευση. 
Παράλληλα, όπως λέει οι εξηγήσεις 
που δόθηκαν από τα κράτη µέλη σχε-
τικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι πα-
ρεµβάσεις στο πλαίσιο της συνδεδε-
µένης εισοδηµατικής στήριξης συνά-
δουν µε την οδηγία πλαίσιο για τα ύ-
δατα (2000/60/ΕΚ) κρίνονται στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκείς.

Η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να δι-
καιολογήσει τις περισσότερες συνδε-
δεµένες µε βάση το γεγονός ότι η α-
καθάριστη αξία παραγωγής σε σχέση 

µε τις εµφανείς δαπάνες βγάζουν α-
ποτέλεσµα αρνητικό. Σε αυτόν τον δεί-
κτη βασίζεται και το ποσό ενίσχυσης 
που προβλέπεται. Αυτό δεν ισχύει για 
µήλα, ζαχαρότευτλα, καρπούς µε κέ-
λυφος, κορινθιακή σταφίδα, συµπύ-
ρηνο ροδάκινο, σπαράγγι, βιοµηχα-
νική ντοµάτα και πορτοκάλια χυµο-
ποίησης για τα οποία οι αρχές λένε 
ότι µειώνονται συνεχώς τα στρέµµα-
τά τους και γι’ αυτό χρειάζονται συν-
δεδεµένη. Μένει να φανεί αν αυτό εί-
ναι αρκετό για την Κοµισιόν.

Καλή πρακτική η ενίσχυση διαδοχής
Αρκετές βελτιώσεις στο ζήτηµα της 

ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό 
χώρα, ζητά παράλληλα  Κοµισιόν στις 
παρατηρήσεις της για τη νέα ΚΑΠ, ξε-
χωρίζοντας ως µία καλή πρακτική το 
ειδικό πρόγραµµα διαδοχής. Όπως µά-
λιστα γίνεται γνωστό, από παρατηρή-
σεις σε χώρες που έχουν προβλέψει το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα, ενθαρρύ-
νεται η στόχευση της διαδοχής ανάµε-
σα σε παλαιό και νέο αγρότη που δεν 

είναι συγγενείς πρώτου βαθµού, κα-
θώς ήδη το Μέτρο Νέων Αγροτών χρη-
σιµοποιείται µε αυτόν τον τρόπο. Ως 
εκ τούτου, κάθε άλλο, παρά «νεκρό» 
µπορεί να θεωρείται ένα ειδικό πρό-
γραµµα διαδοχής (πριµ εξόδου) και 
στην Ελλάδα, η οποία όπως και άλλες 
χώρες που µετρούν εκατοντάδες πα-
ρατηρήσεις, καλείται να προβεί σε αρ-
κετές διορθώσεις στο στρατηγικό της 
σχέδιο µέχρι τις 30 Ιουνίου. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την α-
νανέωση των γενεών στο έγγραφό της 
η Κοµισιόν µε τις γενικές παρατηρή-
σεις για τα κράτη-µέλη αναφέρει: «Οι 
προσπάθειες των κρατών µελών για 
την αντιµετώπιση της ανανέωσης των 
γενεών σηµειώνονται καλά, ιδίως ό-

ταν αποτελούν µέρος µιας συνολικής 
στρατηγικής εντός και εκτός του Σχεδί-
ου. Τα σχετικά στοιχεία αφορούν ερ-
γαλεία διαδοχής σε αγροκτήµατα και 
µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν τη 
βελτίωση των επιχειρηµατικών και οι-
κονοµικών δεξιοτήτων. Ο στόχος µε-
ρικές φορές αντιµετωπίζεται µε οριζό-
ντιο τρόπο σε διάφορα Μέσα Στρατη-
γικού Σχεδίου της ΚΓΠ (π.χ. µέσω ιε-
ράρχησης της πρόσβασης των νέων 
γεωργών σε ορισµένες χρηµατοδο-
τήσεις). Η χρήση τύπων παρέµβασης 
συνεργασίας για την τόνωση της δια-
δοχής των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων και την υποστήριξη νεοεισερχοµέ-
νων είναι ευπρόσδεκτη. Παρόλα αυτά, 
θα χρειαστούν αρκετές βελτιώσεις.».

Συνδεδεμένες
με πρόσθετες 
προϋποθέσεις  
Στόχευση σε παραγωγούς που καλλιεργούν 
προϊόντα με ποιοτικά κριτήρια και βέλτιστες 
πρακτικές, ζητά η Κομισιόν στις παρατηρήσεις 
της για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ

Το ύψος των άµεσων 
ενισχύσεων που θα 
διεκδικήσουν φέτος οι Έλληνες 
αγρότες µέσω ΟΣ∆Ε, 
θα επηρεάσει άµεσες τις 
υποχρεώσεις τους (προσκόµιση 
παραστατικών) για την πληρωµή 
του τσεκ στη νέα ΚΑΠ, 
µε την Κοµισιόν να ζητά στο 
διαβιβαστικό της 31ης Μαρτίου 
µε τις παρατηρήσεις για τα 
στρατηγικά σχέδια, να 
αποδείξουν τα κράτη-µέλη 
πώς ακριβώς ο ορισµός του 
«ενεργού αγρότη» θα βοηθήσει 
στην καλύτερη στόχευση των 
ενισχύσεων. Πιο συγκεκριµένα, 
όπως αναφέρεται στις γενικές 
παρατηρήσεις της Κοµισιόν 
ζητήθηκε από τα κράτη µέλη 
να αποδείξουν πώς θα 
εξασφαλίσουν στοχευµένη 
στήριξη πέρα από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη λήψη άµεσων 
ενισχύσεων µέσω της διάταξης 
και των απαιτήσεων του 
«ενεργού γεωργού». Ωστόσο, 
προς το παρόν, ακόµα δεν 
έχουν δηµοσιευτεί κρίσιµες 
λεπτοµέρειες για τον ορισµό 
αυτό στην Ελλάδα όπως είναι το 
ύψος των παραστατικών που θα 
κληθούν να υποβάλλουν όσοι 
λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις 
άνω των 5.000 ευρώ ά, ποια 
περίοδο θα αφορούν κ.ο.κ.. Τα 
στοιχεία αυτά, αν και θα πρέπει 
να προσκοµιστούν από το 2023, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ θα 
πρέπει να γίνουν γνωστά πριν 
ακόµα ανοίξουν οι φετινές 
αιτήσεις ΟΣ∆Ε. 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ 

Διευκρινήσεις 
για τιμολόγια 

Συνδεδεµένες
Να δικαιολογήσει η Ελλάδα µε 
πιο επαρκή τρόπο τις επιλογές 
της σε κάποιες συνδεδεµένες 
ενισχύσεις, ζητά η Κοµισιόν 

στις παρατηρήσεις της
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με ανακοινώσεις και διαβεβαιώσεις για πλη-
ρωµή των συνδεδεµένων στα ζωικά και την κα-
ταβολή της πρώτης ενίσχυσης για αγορά ζω-
οτροφών -όπως ανακοινώθηκε πριν την ου-
κρανική κρίση- πριν το Πάσχα, οι ίδιοι οι αρ-
µόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού α-
νεβάζουν ψηλά τον πήχη. Ωστόσο, όσον αφο-
ρά τις συνδεδεµένες, πρακτικά δεν είναι βέ-
βαιο αν ο χρόνος που µεσολαβεί -λιγότερες 
από 10 εργάσιµες ηµέρες- φτάνει για να ολο-
κληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Άλ-
λωστε, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι αρ-
κετά και αφορούν ελέγχους, διασταυρώσεις 
µε την Κτηνιατρική Βάση, µε τα στοιχεία απο-

γραφής του ζωικού κεφα-
λαίου, αλλά και µε τις πα-
ραδόσεις γάλακτος στα τυ-
ροκοµεία. Θα πρέπει να α-
κολουθήσει η έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων µε το 
ύψος της ενίσχυσης, για να 
βγει και η λίστα πληρωµής. 
Για την ώρα, οι πληροφο-
ρίες δεν κάνουν λόγο για 

µεγάλες αποκλίσεις από τα περσινά ποσά, ό-
ταν για τα αιγοπρόβατα η ενίσχυση ανήλθε 
στα 10,53 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και για τα 
βοοειδή στα 140,8 ευρώ το ζώο.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες συνδεδεµένες, 
που περιµένουν οι παραγωγοί, και εδώ πρέ-
πει να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις 
σχετικά µε τις ποσότητες που παραδόθηκαν 
προς µεταποίηση, όσον αφορά τις ενισχύσεις 

για ρύζι, σπόρους σποράς, κορινθιακή σταφί-
δα, πορτοκάλια και ροδάκινα προς χυµοποίη-
ση και βιοµηχανική ντοµάτα.

Επί τοις ουσίας, δεν αποκλείεται να γίνει τε-
λικά η µία από τις δύο πληρωµές, πιθανότα-
τα αυτή που θα έχει τις µικρότερες δυσκολίες 
προκειµένου να «κλείσουν τα στόµατα» των 
κτηνοτρόφων. Ενδεικτικό είναι ότι και πέρυσι 
έφτασε 20 Μαΐου για την πίστωση των συνδε-
δεµένων στα ζωικά. Σχετικά µε την ενίσχυση 
για τις ζωοτροφές, πάντως, η ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρει ξεκάθαρα ότι στόχος εί-
ναι η πληρωµή να γίνει πριν από το Πάσχα.

Ενστάσεις έως 14 Απριλίου για ελέγχους 
συνδεδεµένων και αγροπεριβαλλοντικών

Μέχρι τις 14 Απριλίου έχουν τη δυνατότη-
τα οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να υποβά-
λουν ένσταση κατά των αποτελεσµάτων ελέγ-
χων µέσω τηλεπισκόπησης, στο πλαίσιο της 
Γεωργικής Πρακτικής Επωφελούς για το Πε-
ριβάλλον (υπόχρεων τήρησης διαφοροποίη-

σης καλλιεργειών και περιοχών οικολογικής 
εστίασης), καθώς και ελέγχων συνδεδεµένων.

∆εν αποκλείεται στην επερχόµενη πληρω-
µή του δεύτερου πακέτου των συνδεδεµένων 
να περιλαµβάνονται και κάποια υπόλοιπα, 
µετά τον έλεγχο των ενστάσεων, από τις προ-
ηγούµενες συνδεδεµένες που πληρώθηκαν. 
Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προλάβουν 
οι διοικητικοί να περάσουν τα αποτελέσµατα 
στις καρτέλες των παραγωγών. 

Ανοικτό παραµένει και το ενδεχόµενο να 
συµπεριληφθούν στην ίδια πληρωµή και ό-
σοι βαµβακοπαραγωγοί -λόγω ζηµιάς από 
το χαλάζι- δεν έλαβαν την ειδική ενίσχυση 
στην προηγούµενη πίστωση του Μαρτίου. 
Άλλωστε και εδώ υπάρχουν προφορικές δι-
αβεβαιώσεις από τους αρµόδιους του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ σε Καρδιτσιώτες παραγωγούς ότι γίνε-
ται προσπάθεια για πληρωµή των κοµµένων 
λίγο πριν το Πάσχα. Βέβαια, όπως δηλώθη-
κε, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η πλη-
ρωµή θα µετατεθεί για τον Μάιο.

Να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα αφορά περίπου 
1.000 παραγωγούς από το νοµό Καρδίτσας, οι 
οποίοι ήταν σε έλεγχο µε τη µέθοδο «Τεχνικές 
Παρακολούθησης Γης», προκειµένου να επι-
βεβαιωθεί η δηλούµενη καλλιέργεια. Σε κά-
θε περίπτωση, για να γίνει αυτή η πληρωµή, 
πρέπει οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ να ολοκληρώ-
σουν την εκτιµητική διαδικασία και να απο-
στείλουν τα σχετικά πορίσµατα για τις ζηµιές 
από το χαλάζι στα κεντρικά, ούτως ώστε να 
διασταυρωθούν τα στοιχεία µε αυτά του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, για να βγει η τελική λίστα πληρωµής. 

Ακόµα στην αναµονή οι 7 ειδικές ενισχύσεις 
Άγνωστό, εν τω µεταξύ, παραµένει ακόµα 

το πότε θα πληρωθούν οι κρατικές ενισχύσεις 
στους τοµείς της επίσπορης και βιοµηχανικής 
πατάτας, µανταρινιών ποικιλίας Κληµεντίνη, 
λεβάντας, ξηρών σύκων, επιτραπέζιας ελιάς 
πλην Καλαµών καπνού στο πλαίσιο των απο-
φάσεων της Κοµισιόν για στήριξη της παρα-
γωγής λόγω της πανδηµίας covid 19, συνο-
λικού ποσού 31 εκατ. ευρώ.

Οι αποφάσεις µπορεί πήραν ΦΕΚ, ωστόσο 
δεν προσδιορίζεται ο χρόνος πίστωσης των 
λογαριασµών των δικαιούχων, δεδοµένου 
και του ότι δίνεται η δυνατότητα η πληρωµή 
αυτή να τρέξει µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022. 

Υπενθυµίζεται ότι η ενίσχυση για την επί-
σπορη πατάτα είναι 205 ανά στρέµµα, για τη 
βιοµηχανική πατάτα 83,92 ευρώ, για τα µα-
νταρίνια ποικιλίας Κληµεντίνη 70 ευρώ, για 
τη λεβάντα 57 ευρώ, για τα σύκα προς αποξή-
ρανση 67 ευρώ, για  την επιτραπέζια ελιά – ε-
κτός της Καλαµών- 40 ευρώ ανά στρέµµα και 
για τον καπνό 90 ευρώ ανά στρέµµα.

Έπεται άµεσα η καταβολή πάνω από 100 εκατ. ευρώ σε 
πληγέντες παραγωγούς, σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε µέσα από 
το προσωπικό του προφίλ στο Facebook ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
Ανδρέας Λυκουρέντζος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη 
πίστωση θα πραγµατοποιηθεί ενδεχοµένως και τη Μεγάλη 
Εβδοµάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τις πρώτες µέρες του 
Μαΐου. Αυτά προέκυψαν από συνάντηση εργασίας του προέδρου 

του φορέα µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 7 
Απριλίου, σχετικά µε τις συνέπειες ακραίων καιρικών φαινοµένων, 
όπως ο «Ιανός», ο «Παγετός Άνοιξης 2021», οι Χαλαζοπτώσεις 
και οι «Πυρκαγιές Αυγούστου 2021». Σηµειωτέον δηµοσιεύτηκε 
στη ∆ιαύγεια απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η δέσµευση 
πίστωσης 52.156.705,78 ευρώ για την καταβολή αποζηµιώσεων 
φυτικού τοµέα του οικονοµικού έτους 2022.

Ψηλά ο πήχης με διπλή 
πληρωμή για κτηνοτρόφους

∆ηλώσεις
Έως 31 Μαΐου 

δηλώσεις αγροτών 
παραγωγών ηλεκτρι-
κής ενέργειας για το 

κατ’ επάγγελµα De minimis 4,7 εκατ. ευρώ σε 5.909 παραγωγούς σταφίδας
Ένα ποσό της τάξης των 4,7 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι παραγωγοί κορινθιακής 
σταφίδας για την περσινή χρονιά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, µετά την 
έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο 
Γεωργαντά και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. 
Ένα ποσό που µοιάζει «ψίχουλα», όπως αναφέρουν από τον Αγροτικό Σύλλογο 
Χανδρινού. Το ποσό αυτό αποφασίστηκε να δοθεί, µέσω de minimis, σε 5.909 
παραγωγούς που βρίσκονται στο καθεστώς των συνδεδεµένων ενισχύσεων και 
καλλιεργούν 85.823 στρέµµατα κορινθιακής σταφίδας. Το ποσό που αναλογεί ανά 
στρέµµα ανέρχεται στα 54,7 ευρώ, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Διαβεβαιώσεις 
για πληρωμή των 
συνδεδεμένων 
στα ζωικά και της 
ενίσχυσης για την 
αγορά ζωοτροφών 
πριν από το Πάσχα, 
που σημαίνει έως τη 
Μεγάλη Πέμπτη 21 
Απριλίου

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

33 

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

30

ΦΥΤΙΚΗ 

10�15

ΕΙ∆ΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ίσως και Μεγάλη Εβδομάδα επόμενες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κάτω από τα 0,18 µε 0,20 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα αναµένεται ότι θα πέσει 
το κόστος ρεύµατος και στις αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις µαζί µε το σύνο-
λο των επαγγελµατικών τιµολογίων, 
από τα υψηλά των 0,30 λεπτών που 
είχαν διαµορφωθεί στις αρχές του έ-
τους, µε την εφαρµογή των νέων εκ-
πτώσεων στα επαγγελµατικά τιµολό-
για ρεύµατος που θα ισχύσουν για τον 
Απρίλιο. Το κόστος αυτός παραµένει 
αρκετά πάνω από τη µέση χρέωση των 
0,10 κατά µέσο όρο λεπτών που στοί-
χιζε η κιλοβατώρα την προηγούµενη 
τριετία, πριν η ενεργειακή κρίση ανα-
τρέψει τα δεδοµένα για χιλιάδες αγρο-
τικές και κτηνοτροφικές µονάδες. Ή-
δη στους προηγούµενους λογαρια-
σµούς ρεύµατος, αρκετές µονάδες α-
ναφέρουν στην Agrenda µια σαφή υ-
ποχώρηση, µε τους λογαριασµούς του 
Φεβρουαρίου να διαµορφώνονται κο-
ντά στα 0,22 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έ-
χοντας υπολογιστεί στο ποσό αυτό το 
σύνολο των εκπτώσεων. Η έκπτωση 
της ρήτρας αναπροσαρµογής για το 
νέο µήνα είναι αυξηµένη συγκριτικά 
µε το περασµένο δίµηνο, ενώ οι πλη-
ροφορίες θέλουν το υπουργείο Ενέρ-
γειας να δροµολογεί νέες παρεµβάσεις 
εξειδικευµένες για αγρότες, που θα α-
νακοινωθούν το επόµενο διάστηµα. 

Ήδη οι εταιρείες παροχής ρεύµατος 
έχουν ενηµερωθεί σχετικά από τον υ-
πουργό Περιβάλλοντος, Κώστα Σκρέ-
κα ώστε να αναπροσαρµόσουν τα τι-
µολόγια χρέωσης, συνυπολογίζοντας 
τις νέες χρεώσεις. Για τον Απρίλιο λοι-
πόν, στους επαγγελµατικούς κατανα-
λωτές αγροτικής χρήσης µε παροχή ι-
σχύος µέχρι 35 kVA επιδοτείται το σύ-
νολο της κατανάλωσης επιπρόσθετα 
µε 100 ευρώ/MWh. Συνεπώς, η συνο-
λική µοναδιαία επιδότηση των κατη-
γοριών αυτών ανέρχεται σε 230 ευ-
ρώ/MWh. ∆εν αποκλείεται εδώ να υ-
πάρξουν προβλέψεις για το κόστος άρ-
δευσης, µε την περίοδο των ποτισµά-
των να έχει ήδη ξεκινήσει. Σηµειώνε-
ται ότι άλλωστε η ίδια έκπτωση δρο-
µολογείται και για τις αντλίες νερού, 

µε τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή να 
αναµένεται ότι θα περιορίσει αισθη-
τά το στρεµµατικό κόστος άρδευσης, 
συγκριτικά µε τα ποσά που έφτασαν 
στα χέρια των παραγωγών το περα-
σµένο φθινόπωρο. Την περασµένη ε-
βδοµάδα ξεκίνησαν τα ποτίσµατα σι-
τηρών στον θεσσαλικό κάµπο και της 
Βοιωτίας, ενώ αρδεύσεις γίνονται και 
στα χωράφια που σπάρθηκαν µε κα-
λαµπόκι, µε τους παραγωγούς να αι-
σιοδοξούν ότι τουλάχιστον στο πεδίο 
αυτό, θα συνεχιστούν οι προσπάθει-
ες περιορισµού του κόστους. Σχετικά 
η ενηµέρωση του αρµόδιου υπουργού 
Κώστα Σκρέκα προς τη ∆ΕΗ αναφέρει:

Μη Οικιακά Τιµολόγια (αγροτικά, 
εµπορικά, βιοµηχανικά, επαγγελµα-
τικά, λοιπές χρήσεις)

Για τους επαγγελµατικούς κατανα-
λωτές, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης, 
οι οποίοι είναι συµβεβληµένοι σε κυ-
µαινόµενα τιµολόγια, η µοναδιαία ε-
πιδότηση διπλασιάζεται τον Απρίλιο 
σε σχέση µε τον Μάρτιο και διαµορ-
φώνεται σε 130 ευρώ/MWh για όλη 
τη µηνιαία κατανάλωση.

Για επαγγελµατικούς καταναλω-
τές (επαγγελµατική, βιοµηχανική, α-
γροτική χρήση) µε παροχή ισχύος µέ-
χρι 35 kVA,  επιδοτείται το σύνολο της 
κατανάλωσης επιπρόσθετα µε 100 ευ-
ρώ/MWh. Συνεπώς, η συνολική µονα-
διαία επιδότηση των κατηγοριών αυτών 
ανέρχεται σε 230 ευρώ/MWh. Σηµει-
ώνεται ότι ο αριθµός των δικαιούχων 
αυξάνεται κατά 80.000, σε 1.240.000, 
δεδοµένου ότι είχε ανακοινωθεί ότι θα 

λάβουν την πρόσθετη επιδότηση των 
100 ευρώ/MWh µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις µε παροχή ισχύος έως 25 kVA.

Κοµµένο το ρεύµα στις γεωτρήσεις
Ένα ζήτηµα που καλούνται να ρυθ-

µίσουν αρκετοί αγρότες έχει να κάνει 
µε το κοµµένο ρεύµα στις γεωτρήσεις 
λόγω οφειλών. Όπως µεταφέρουν α-
γρότες στην Agrenda, είναι κρίσιµο 
∆ΕΗ και ΥΠΕΝ να προχωρήσουν στην 
θεσµοθέτηση πιο «γενναίων» δόσεων 
για να αποκατασταθεί η παροχή ρεύ-
µατος στις γεωτρήσεις. Για παράδειγ-
µα, το υποκατάστηµα Θήβας, φέρεται 
να ζητά προκαταβολή 60% επί των ο-
φειλών, µε τη ρύθµιση των χρεών να 
περιορίζεται σε 12 δόσεις, κάτι που φα-
ντάζει για πολλύς αγρότες ακατόρθωτο.

Με νοµοθετική ρύθµιση 
παρατείνεται για το φορολογικό 
έτος 2021, η απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του 
τέλους επιτηδεύµατος για τους 
αγρότες που υπάγονται στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για 
τους αλιείς παράκτιας αλιείας.
Ανάλογη ρύθµιση για απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής 
του τέλους επιτηδεύµατος για 
τους κατ’ επάγγελµα αγρότες 
και αλιείς, ίσχυσε και τα δύο 
προηγούµενα χρόνια, ώστε να 
στηριχθούν οι συγκεκριµένες 
επαγγελµατικές οµάδες από τις 
αρνητικές επιπτώσεις της 
πανδηµίας. Το µέτρο αφορά:

Τους κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος ΦΠΑ

Τους αλιείς παράκτιας αλιείας, 
που εκµεταλλεύονται, είτε 
ατοµικά είτε µε τη µορφή 
συµπλοιοκτησίας ή κοινωνίας 
αστικού δικαίου, αλιευτικά 
σκάφη µέχρι δώδεκα (12) 
µέτρα, µεταξύ καθέτων.
Εν τω µεταξύ, µε επόµενη 
τροπολογία σε νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται 
καθεστώς ακατάσχετου και 
αφορολόγητου στις επικείµενες 
κρατικές ενισχύσεις που 
δροµολογούνται για τη στήριξη 
των κτηνοτροφικών µονάδων 
εν µέσω εκτίναξης του κόστους 
αγοράς ζωοτροφών. Σύµφωνα 
µε την αιτιολογική έκθεσή της, 
η ενίσχυση των κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων κρίνεται 
απαραίτητη ως αποτέλεσµα της 
ανόδου του κόστους ζωοτροφών 
από το β’ εξάµηνο του 2021. 
Το ακατάσχετο και 
αφορολόγητο ορίζεται µε την 
µε αριθµό 1268/127 4.4.2022 
τροπολογία που κατατέθηκε στο 
σχέδιο νόµου µε τίτλο «Σύσταση 
εταιρειών µέσω των Υπηρεσιών 
Μιας Στάσης και τήρηση του 
Γενικού Εµπορικού Μητρώου - 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1151 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, 
σχετικά µε τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων και διαδικασιών στον 
τοµέα του εταιρικού δικαίου».

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Απαλλαγή 
αγροτών 
από το τέλος 
επιτηδεύματος

Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

Kάτω από τα 20 λεπτά 
το κόστος κιλοβατώρας

Το µέτρο επιδότησης του 
συνόλου της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας 
για επαγγελµατικούς 

καταναλωτές µε παροχή 
ισχύος έως 35 kVA θα 

ισχύσει αναδροµικά για την 
κατανάλωση των µηνών 

Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου 2022.

Με νέα έκπτωση πέφτει κάτω από τα 30 λεπτά ως τις αρχές του έτους
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Δέκα εντολές
Οπωρολαχανικά 
τοπικής παραγωγής
από λιγότερα χέρια
Τα ξηρά εμπορεύματα «τρώνε» θέσεις στις μεταφορές 
από φρέσκα φρούτα-λαχανικά, λέει η Fruit Logistica

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Νέα δεδοµένα έφερε στην αλυσίδα εφο-
διασµού µε φρούτα και λαχανικά η παν-
δηµία (άδεια ράφια, ελλείψεις εργατι-
κού δυναµικού κ.λπ.), και οι διατυπώ-
σεις του Brexit µε τους εµπλεκόµενους 
του τοµέα να αναζητούν λύσεις προκει-
µένου να µην διαταραχθεί περαιτέρω το 
παγκόσµιο εµπόριο. Mάλιστα, όπως κα-
ταδεικνύει και η έκθεση 10 τάσεων που 
αναµένεται να διαµορφώσουν τη βιοµη-
χανία οπωρολαχανικών φέτος, θα προτι-
µάται από τους καταναλωτές ό,τι έχει πα-
ραχθεί µε όρους βιωσιµότητας και δεν α-
παιτεί αµέτρητες εργατοώρες, έχει αντα-
γωνιστική τιµή και είναι από βραχείες α-

λυσίδες εφοδιασµού, δηλαδή τοπικό και 
πιο φρέσκο.

«Κάθε πελάτης στην αλυσίδα εφοδια-
σµού πρέπει να αλλάξει λίγο τη συµπε-
ριφορά του», είπε µε νόηµα στη Fruit 
Logistica η Ingrid Vanstreels, Σύµβου-
λος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Απο-
στολών στο λιµάνι της Αµβέρσας, η οποία 
τόνισε ότι τα φορτία που απαιτούνται ε-
πειγόντως για φρέσκα προϊόντα βρίσκο-
νται σε λάθος θέση. Επί του παρόντος, το 
90% των παγκόσµιων αγαθών µεταφέ-
ρονται µε πλοία εµπορευµατοκιβωτίων. 
Στον µεγαλύτερο κόµβο φρέσκων φρού-
των της Ευρώπης, στο λιµάνι της Αµβέρ-
σας, οι αποστολές φρούτων και λαχανι-
κών αντιπροσωπεύου το 10% του συνο-
λικού όγκου. Αλλά αντί γιια εµπορεύµα-
τα σε ψυγεία, µεταφέρεται όλο και περισ-
σότερο ξηρό φορτίο. 

Οι 10 τάσεις για το 2022
 Βιωσιµότητα: Τόσο κοινωνική όσο 

και περιβαλλοντική. Η υιοθέτησή της α-
πό το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας 
αποτελεί µονόδροµο για τη µακροπρόθε-
σµη επιβίωση και ανάπτυξη της κατανά-
λωσης φρούτων και λαχανικών.

 Ενεργειακό κόστος: Ο υψηλός πλη-
θωρισµός και το αυξανόµενο ενεργεια-
κό κόστος οδηγούν στο συµπέρασµα πως 
κάθε τρόφιµο του οποίου η παραγωγή α-
παιτεί χαµηλές ενεργειακές εισροές και έ-
χει ανταγωνιστική τιµή θα προτιµάται τε-
λικώς από τους καταναλωτές.

 ∆ιατροφική αξία: ∆ιαχρονική αξία η 
θρεπτική αξία του τρόφιµου.

 Τοπικά προϊόντα: Τα υγειονοµικά 
πρότυπα που γέννησε η πανδηµία ισχυ-

ροποιούν την επιθυµία για φρέ-
σκα προϊόντα, που µπορεί να 
προσφέρει εύκολα και γρήγο-
ρα η τοπική αγορά.

 Στροφή στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο: Οι πωλήσεις τροφί-
µων µέσω ηλεκτρονικών κατα-
στηµάτων έχουν πάρει την ανι-
ούσα σε Κίνα, ΗΠΑ, Ευρώπη .

 ∆ιαθεσιµότητα εργατικών 
χεριών: Τα lockdowns και οι α-
νακατατάξεις στην παραγωγική 
αλυσίδα την τελευταία 2ετία έ-
χουν προκαλέσει σοβαρές ελ-

λείψεις σε εργατικά χέρια παγκοσµίως, 
περιορίζοντας την παραγωγή τροφίµων 
που απαιτούν περισσότερες εργατοώρες.

 Αλυσίδα διανοµής: Οι αυξανόµενες 
απαιτήσεις για πιο φρέσκα προϊόντα ε-
πιβάλλουν την άµεση µεταφορά  τρόφι-
µων από τον «παραγωγό στο ράφι» δί-
χως πολλούς µεσάζοντες.

 Βιοτεχνολογία: Οι σοβαρές βελτιώ-
σεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά µέσω 
της επένδυσης στη βιοτεχνολογία, ωθούν 
τον ανταγωνισµό στα ύψη.

 Η εικόνα: Μελέτες υποδεικνύουν πως 
οι καταναλωτές ενδιαφέρονται εξίσου για 
τη θρεπτικότητα του τροφίµου και για την 
εικόνα που έχει το τρόφιµο στα µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και στο µάτι.

 Τεχνολογική πρόοδος: Η συνεχής και-
νοτοµία και η επένδυση στην τεχνολογία 
αιχµής ανταµείβεται από τον καταναλωτή.

Εργατικό
δυναµικό
και βραχείες
αλυσίδες
Οι ελλείψεις εργατικού δυναµικού, 
ειδικότερα, επηρεάζουν τη βιοµηχανία 
– σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής 
και εφοδιασµού, ενώ εντός της 
Ευρώπης, το Brexit έπαιξε επίσης 
σηµαντικό ρόλο. Το Brexit µπορεί να 
µην επηρέασε τον τοµέα των φρούτων 
όσο φοβόταν ο κλάδος, εντούτοις 
έφερε πολύ περισσότερες διατυπώσεις, 
είπαν οι εκπρόσωποι του κλάδου στην 
διάρκεια της Fruit Logistica. Eπίσης, 
κοινή διαπίστωση ήταν ότι οι σύντοµες 
αλυσίδες εφοδιασµού µπορούν να 
συµβάλουν στην αύξηση της 
βιωσιµότητας. Οι καταναλωτές 
προτιµούν επίσης όλο και περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά που παράγονται 
στην περιοχή τους. Αυτό δηµιουργεί 
µια ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν αυτήν τη 
στιγµή. Και αυτό µε τη σειρά του έχει 
θετικό αντίκτυπο στο αποτύπωµα 
άνθρακα, πτυχές που γίνονται όλο και 
πιο σηµαντικές στο λιανικό εµπόριο.

Υπάρχουν σηµεία 
συµφόρησης για τα 
φρούτα και τα λαχανικά, 
ειδικά από τη Λατινική 
Αµερική και την Ευρώπη.

Προϊόντα 
χωρίς µε-
σάζοντες 
αλλάζουν 
τις µέχρι 
τώρα 
νοοτρο-
πίες στις 
αλυσίδες 
διανοµής.

21-22, 35-36
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Με τιµές παραγωγού που «φλερτάρουν» 
µέχρι και µε τα 4 ευρώ οι πράξεις για την 
πρώτη ποιοτική κατηγορία στο σπαράγγι 
της Καβάλας, που προσπαθεί να ανακτή-
σει το χαµένο έδαφος, από το µουδιασµέ-
νο ξεκίνηµα της σεζόν. «Για την εποχή πά-
µε καλά. Ο παραγωγός εξασφαλίζει 2,5 έως 
4 ευρώ, ανάλογα µε την ποιότητα», σχολιά-
ζει προς την Agrenda ο γενικός διευθυντής 
της ΕΑΣ Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης.

Ο ίδιος εκτιµά πως το επικείµενο Πάσχα 
των Καθολικών και ο χιονιάς που έπληξε 

προ ηµερών τη Βόρεια Ευρώπη θα ανοίξει 
ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ελληνικό 
σπαράγγι. «Το χιόνι στη Γερµανία θα κα-
θυστερήσει την τοπική γερµανική παρα-
γωγή όσο και εκείνη της Πολωνίας, ευνο-
ώντας τα δικά µας σπαράγγια», ανέφερε.

Η χρονιά, πάντως, δεν ξεκίνησε µε τους 
καλύτερους οιωνούς. Όπως λέει ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου Σάββας Αρ-
γυράκης το κρύο και οι συνεχόµενες βροχο-
πτώσεις, οδήγησαν στο να χαθεί η πρωιµό-
τητα και µείωσαν την παραγωγή. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Έως 4 ευρώ πράξεις στο σπαράγγι 
 Το Πάσχα των Καθολικών ανοίγει παράθυρο εξαγωγών για το εγχώριο προϊόν
Ο χιονιάς στη Γερµανία οψίµισε το γερµανικό και ευνοεί το ελληνικό σπαράγγι
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Σ
την αγορά µας γίνονται κλεισί-
µατα τιµών από τους παραγω-
γούς και επακόλουθα από τους 
εκκοκκιστές. Είναι πολύ λογική 

στρατηγική καθώς οι τιµές που βιώνουµε 
σε όλα τα εµπορεύµατα είναι στα ύψη και 
κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσουν. Αν υ-
πάρξει αποκλιµάκωση παγκοσµίως, οι ανα-
λυτές θεωρούν ότι δεν περιµένουν το βαµ-
βάκι να σταθεί στα ίδια επίπεδα τιµών. Τα 
βαµβάκια της νέας σοδειάς κυµαίνονται γύ-
ρω από τα 122 σεντς ανά λίµπρα.

Στην ελληνική αγορά, σηµειώνεται έλ-
λειψη βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστη-
µα, κυρίως στη Θεσσαλία, γεγονός το οποίο 
λογικά θα επηρεάσει τις παραγωγές σκλη-
ρού σίτου. Παράλληλα, η σοδειά είναι όψι-
µη, ενώ µε τα µαλακά να συντηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα, αναθεωρούνται προς τα πά-
νω οι εκτιµήσεις τιµών για τη νέα σοδειά. 
Παράλληλα, υπάρχει ένα θέµα µε την ξηρα-
σία στην Ευρώπη, που «τραβά» λίγο υψηλό-
τερα τις τιµές νέας σοδειάς µαλακού σίτου.

∆εν υπάρχουν αρκετές ποσότητες υ-
παίθριας ντοµάτας από Πελοπόννησο και 
Κεντρική Ελλάδα αυτό το διάστηµα στην α-
γορά, λόγω  µειωµένων φυτεύσεων και µει-
ωµένων αποδόσεων. Οι τιµές στη χονδρική 
ανέρχονται στα 2 ευρώ και ο παραγωγός 
πληρώνεται 1,50 - 1,60 ευρώ το κιλό, µε α-
νοδικές τάσεις, αφού η ζήτηση για το προ-
ϊόν αναµένεται να ενισχυθεί τις επόµενες 
εβδοµάδες µέσα στο Πάσχα. Στην Κρήτη η 
παραγωγή είναι όψιµη και οι τιµές παρα-
γωγού φτάνουν έως τα 1,50 ευρώ το κιλό.

Φιξαρίσματα 
στα ψηλά για 
το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

10/03 24/03

556,48

17/03

552,65
559,45

31/03

547,31 550,07

07/04

Πέλλα 
Σε ποσοστό 15 µε 20% έχει προ-
χωρήσει η συγκοµιδή του λευκού 

σπαραγγιού, που καλλιεργείται στο 
νοµό Πέλλας και φέτος είναι όψιµο

Τέλος 
Επειδή έχει αυξηθεί το κόστος 
παραγωγής, το πρόσηµο της 
χρονιάς θα βγει τέλος Μαΐου 

µε αρχές Ιουνίου

Μείωση 
Για πάνω από δύο εβδοµάδες 

η συγκοµιδή γινόταν µέρα παρά 
µέρα ή µια φορά κάθε τρεις µέρες 
και η σοδειά είναι 50% µειωµένη

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

397

317

118,75

3,27

515,30

1658,60

23,13

106,80

140,37

128,20

435

405

117,75

3,49

528,90

1694,0

24,03

99,95

136,42

135,67

440

405

122,13

3,67

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

440

407

130,00

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

434

385

140,20

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

424

375

133,78

3,46

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

17/03

324
372 390 383

359 360

525 530 530

02/03 10/03 24/03

540

31/03

550 550

07/04

Τιμές παραγωγού 
στο σπαράγγι
 (ευρώ το κιλό) 

Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 

Μάρτιος 2022     4,2 - 4,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 

Τιμές παραγωγού 
σπαραγγιού 
(ευρώ το κιλό) 

Απρίλιος 2022  2,5 - 4,0

Μάρτιος 2022  4,2 - 4,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανακάμπτει η αγορά 
σκληρού, στα αλώνια 
με 45 λεπτά

Περιθώρια για τιμή 
ακόμα και στα 10 ευρώ 
για το αρνάκι το Πάσχα 

Συνδεδεµένη στον ηλίανθο 
υπό εξέταση 
Στην αξίωση των παραγωγών ηλίανθου 
για συµβάσεις µε το «6» µπροστά 
στην τιµή, πρέπει να στηρίξουν και τα 
διυλιστήρια, λένε οι βιοντιζελάδες, ενώ 
από το υπουργείο µεταφέρεται πως 
εξετάζεται να δοθεί συνδεδεµένη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μέχρι και 4 
ευρώ οι πράξεις 
στο σπαράγγι 
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Το κενό της αγοράς σε δηµητριακά από 
τη ρωσο-oυκρανική διένεξη σπεύδουν 
να καλύψουν αναπτυσσόµενες χώρες 
όπως η Ινδία, που αλλάζει την παραδο-
σιακή πολιτική της να διατηρεί τεράστι-
ους όγκους σιτηρών αποθηκευµένους 
στα σιλό της και µπαίνει δυναµικά στις 
παγκόσµιες εξαγωγές προωθώντας πο-
σότητες-ρεκόρ στην Ασία. Στο µεταξύ, η 
Βραζιλία αυξάνει θεαµατικά τις εξαγωγές 
της, οι οποίες τους πρώτους τρεις µήνες 
του έτους υπερέβησαν τα µεγέθη του πε-
ρασµένου έτους σε όλα τα είδη. Για πρώ-
τη φορά µετά από τέσσερα χρόνια φορ-
τία αµερικανικού καλαµποκιού προορί-
ζονται για την Ισπανία, ενώ η Αίγυπτος ε-
ξετάζει µια συµφωνία ανταλλαγής δικών 
της λιπασµάτων µε σιτηρά της Ρουµανίας. 

Όπως τονίζει ο Νταν Μπας, πρόεδρος 
της εταιρείας ερευνών αγοράς αγροτι-
κών προϊόντων AgResource, «µπορού-
µε να φέρουµε τα πάνω κάτω, αλλά αν 
ο πόλεµος συνεχιστεί και το καλοκαίρι, 
όταν θα έπρεπε να αυξηθούν οι εξαγω-
γές από τη Μαύρη Θάλασσα, τότε θα αρ-
χίσουµε να βλέπουµε ελλείψεις».

Επιπλέον 380.000 στρέµµατα στην 
παραγωγική δυναµική της χώρας 
έρχεται να συµπληρώσει η προ-
σωρινή αναστολή του µέτρου της 
αγρανάπαυσης στην Ελλάδα, κά-
τι το οποίο έχει ήδη εξασφαλιστεί 
από το υπουργείο σε συνεννόηση 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ση-
µειώνεται ότι οι ενταγµένοι στο εν 
λόγω µέτρο, δεν θα χάσουν την 
επιδότηση που συνεπάγεται η ε-
φαρµογή της αγρανάπαυσης σε 
περίπτωση που τελικά καλλιεργή-
σουν τα επιλέξιµα στρέµµατα. Ό-
πως ανέφερε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς στο Συµβούλιο υπουργών 
Γεωργίας της ΕΕ στις 7 Απριλίου, 
τα στρέµµατα αυτά θα αξιοποιη-
θούν για την καλλιέργεια καλα-
µποκιού και ηλίανθου. 

Για τη δυνατότητα αυτή, η οποία 
προβλέπεται και από την ατζέντα 
της Κοµισιόν όπως παρουσιάστη-
κε πριν από λίγες ηµέρες, ενηµέ-
ρωσε παράλληλα από το βήµα της 
Βουλής ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος, α-
παντώντας σε επίκαιρες ερωτή-
σεις στο πλαίσιο του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τον έως τώρα προ-
γραµµατισµό, η Βάθη θα επιχειρή-

σει να προωθήσει την καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών ψυχανθών και κα-
λαµποκιού στις εκτάσεις αυτές, κάτι 
που ωστόσο θα χρειαστεί να συνο-
δευτεί µε ορισµένα κίνητρα, δεδο-
µένης της κατάστασης που επικρα-
τεί µε τα κόστη παραγωγής. Σε κά-
θε περίπτωση, οι δυνατότητες που 
παρέχονται από τέτοια χωράφια, εί-
ναι περιορισµένες, συγκριτικά µε 
τα πιο παραγωγικά, όπως προκύ-
πτει από αναλύσεις ειδικών στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, όπου επίσης 
προωθούνται αντίστοιχες δράσεις. 

Παράλληλα υπάρχουν σκέψεις 
µέρος της φετινής παραγωγής ηλί-
ανθου να κατευθυνθεί προς τη βι-
οµηχανία για την παραγωγή ηλιέ-
λαιου σύµφωνα µε τον Γιώργο Στύ-
λιο. «Ειδικά για το ηλιέλαιο, αν κι 
αυτή τη στιγµή υπάρχει επάρκεια, 
δεχόµαστε εισηγήσεις να γίνει µια 
ανακατεύθυνση καλλιεργειών που 
πήγαιναν από το βιοκαύσιµο ώστε 
να στραφούν στην παραγωγή ηλι-
ελαίου το οποίο θα µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί για τα τρόφιµα» ση-
µείωσε ο υφυπουργός.

Κλείνοντας την εισήγησή του ο 
υφυπουργός είπε πως το Ταµείο Μι-
κρών ∆ανείων που αφορά δάνεια 
από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ, 
θα λειτουργήσει εντός Απριλίου.

Αναπτυσσόμενες
κλείνουν κενά
στην προμήθεια
σιτηρών

Ελεύθερα 380.000 στρέμματα 
στην Ελλάδα από αγρανάπαυση

«Μπορούµε να φέρουµε τα πάνω 
κάτω, αλλά αν ο πόλεµος συνεχιστεί 

και το καλοκαίρι, όταν θα έπρεπε 
να αυξηθούν οι εξαγωγές από τη 
Μαύρη Θάλασσα, τότε θα έχουµε 
προβλήµατα», λέει ο Νταν Μπας, 
πρόεδρος της εταιρείας ερευνών 
αγοράς αγροτικών AgResource.

Στο οικονοµικό 
Φόρουµ των 
∆ελφών, 
(6-9 Απριλίου) 
οι προβολείς.  

Το Φόρουµ των ∆ελφών απαντά αν η στρατηγική της ΕΕ
«Farm to Fork» επηρεάζει την επισιτιστική επάρκεια 

Η οικονοµική και διατροφική επάρκεια από τις επιπτώσεις της στρατηγικής 
της ΕΕ από το «χωράφι στο πιάτο», αποτελεί τη θεµατική ενότητα που θα 
βρεθεί στο επίκεντρο της τελευταίας ηµέρας του οικονοµικού Φόρουµ των 
∆ελφών το Σάββατο 9 Απριλίου στους ∆ελφούς. ∆ιακεκριµένοι οµιλητές* 
υπό τον συντονισµό του Γιάννη Πανάγου (Εκδότη-∆ιευθυντή της Agrenda/
Agronews), θα κληθούν να τοποθετηθούν σε δύο καίρια ερωτήµατα: 

Τι σηµατοδοτεί για την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή η στρατηγική Farm 
to Fork, πως επηρεάζει την οικονοµική λειτουργία και τη διατροφική 
επάρκεια και πως τοποθετούνται επ’ αυτού οι συντελεστές της αγοράς;

Ιδέες για βελτίωση της συνεργασίας αγροτών-επιχειρήσεων (εισροών και 
µεταποίησης), ψηφιακή τεχνολογία και καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσµα.     
Οµιλητές:* Φραντζέσκα Υδραίου (Γενική ∆ιευθύντρια ΕΣΥΦ), Τάσος Χανιώτης (∆ιευθυντής 
της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Αντώνης Βεζύρογλου (∆ιευθύνων «Farm 
Vezyroglou»), Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης (∆ιευθύνων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας), Νίκος 
Χριστοδούλου (Ιδιοκτήτης CHB), Σπυρίδων Κίντζιος (Πρύτανης ΓΠΑ), Μανώλης 
Παναγιωτόπουλος (Επικεφαλής εµπορικού τµήµατος Crop Science, Bayer Hellas), Θωµάς 
Αραπογιάννης (Αντιπρόεδρος αγροτικού τµήµατος TÜV HELLAS [TÜV NORD]).

Για ηλιέλαιο
Υπάρχουν σκέψεις 
µέρος της φετινής 

παραγωγής ηλίανθου 
να κατευθυνθεί προς 
τη βιοµηχανία για την 
παραγωγή ηλιέλαιου 

σύµφωνα µε τον 
υφυπουργό Γιώργο 

Στύλιο
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Ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ εξασφαλίζεται 
για την Ελλάδα µε νέο µπάτζετ για έκτακτες ε-
νισχύσεις αγροτών µέσα από τη δυνατότητα 
µεταφοράς κονδυλίων από το ταµείο των Προ-
γραµµάτων της τρέχουσας µεταβατικής ΚΑΠ. 
Το ελεύθερο για κάτι τέτοιο αιτήθηκαν 13 κρά-
τη µέλη στο πλαίσιο του Συµβουλίου των υ-
πουργών γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
την Πέµπτη 7 Απριλίου. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, η συγκατάθεση της Κοµι-
σιόν στην εισήγηση αυτή των υπουργών µπορεί 
να θεωρείται δεδοµένη και πλέον είναι θέµα χρό-
νου η επίσηµη έναρξη των διαδικασιών απορρό-
φησης των χρηµάτων. Το παραπάνω ποσό προ-
κύπτει, καθώς στο έγγραφο που συνυπογράφει 
η Ελλάδα ζητείται να αξιοποιηθεί το 5% του προ-
ϋπολογισµού του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2021-2022, το οποίο είναι 2 δις ευρώ. 

Συγκεκριµένα, σε έγγραφο που συζητήθηκε 
στο πλαίσιο του Συµβουλίου που έγινε στο Λου-
ξεµβούργο, ζητείται η ενεργοποίηση του µέτρου 
21, το οποίο επιτρέπει τη µεταφορά κονδυλίων 
του ΠΑΑ για την άµεση ενίσχυση αγροτών. Τα 
ποσά αυτά για την Ελλάδα ανέρχονται συνολι-
κά σε 2 δις ευρώ (420 εκατ. τα αχρησιµοποίητα), 
µε τους υπουργούς των χωρών να ζητούν το πο-
σοστό µεταφοράς να διαµορφώνεται στο 5% αντί 
του 2% που ίσχυσε το 2020, ήτοι 100 εκατ. ευρώ 
για έκτακτες ενισχύσεις.

Κατά τα λοιπά, οι υπουργοί διεκδικούν ο µη-
χανισµός του µέτρου να λειτουργήσει µε τον ί-
διο ακριβώς τρόπο που εφαρµόστηκε το 2020, 
όταν στην περίπτωση της Ελλάδας δόθηκε η έ-

κτακτη ενίσχυση που µεταφράστηκε στο ποσό 
των περίπου 30 ευρώ το στρέµµα στους ελαιο-
παραγωγούς. Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι θα δι-
αµορφωθεί ένας κατάλογος µε φιξαρισµένα ε-
φάπαξ ποσά ανά στρεµµατική κλάση, ανάλογα 
µε το µέγεθος και το είδος της εκµετάλλευσης.

Ενεργοποίηση του Μέτρου 21
Σύµφωνα µε το έγγραφο, η ανάγκη ενεργο-

ποίησης ενός τέτοιου µέτρου έγκειται στο γεγο-
νός ότι µέχρι τώρα οι παρεµβάσεις που επιτρέ-
πει η Κοµισιόν, βασίζονται στα δηµοσιονοµικά 
περιθώρια που έχει το εκάστοτε κράτος µέλος, 
κάτι που προκαλεί παραφωνίες και ασυµβατό-
τητες εντός του µπλοκ, αφού δεν υπάρχει πα-
ντού η δυνατότητα διαµόρφωσης κρατικών ενι-
σχύσεων µε εθνικούς πόρους.

«Οι καταστάσεις έχουν ξεπεράσει τον τακτι-

κό προγραµµατισµό µας και πρέπει να είµαστε 
προετοιµασµένοι για παράπλευρες επιπτώσεις» 
υποστήριξε στην τοποθέτησή του ο Έλληνας υ-
πουργός, Γιώργος Γεωργαντάς. «Πρέπει να εξα-
σφαλίσουµε τη ρευστότητα των γεωργών. Αυ-
τό το µέτρο µπορεί να λειτουργήσει ως συµπλη-
ρωµατικό στις κρατικές ενισχύσεις των οποίων 
η δυνατότητα είναι πολύ περιορισµένη. Η ενω-
σιακή συνεισφορά είναι καθοριστικής σηµασί-
ας» συµπλήρωσε ο ίδιος.  

Στο αίτηµα των κρατών µελών, ο Επίτροπος 
Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, απάντησε ότι θα χρεια-
στεί νοµοθετική πρωτοβουλία και περισσότερη 
διαβούλευση για τη θεσµοθέτησή του. Φαίνεται 
δηλαδή ότι η Κοµισιόν είναι διατεθειµένη να δώ-
σει την έγκρισή της σ’ αυτό, ενώ υπενθυµίζεται 
ότι ήδη η Ευρωβουλή έχει υπερψηφίσει σχετική 
πρόταση από τα δικά της όργανα. 

Η απελευθέρωση αυτών των ποσών, έρχεται 

να αλλάξει και τα δεδοµένα για το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκεται πλέον µε 
συνολικά 126 εκατ. ευρώ κοινοτικού χρήµατος 
που µπορεί να κατευθύνει στους παραγωγούς. 

Ως γνωστόν στις προτεραιότητες του υπουρ-
γείου βρίσκεται η ενίσχυση της αγοράς λιπασµά-
των αλλά και µιας νέας ενίσχυσης των κτηνοτρό-
φων για την αγορά ζωοτροφών.

Σε περίπτωση που η Κοµισιόν δώσει πράγµα-
τι πράσινο φως για µια τέτοια ρύθµιση -κάτι το 
οποίο προεξοφλούν πολιτικοί παράγοντες-, µια 
γενναία επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων µπο-
ρεί να θεωρείται δεδοµένη, αφού πλέον λύνο-
νται τα χέρια της ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, που δεν θα µπορεί να επικα-
λείται περιορισµένα δηµοσιονοµικά αποθέµατα.

Σίγουρα ωστόσο οι βραδυκίνητες διεργασίες 
που συνεπάγεται η ρύθµιση τέτοιων πολιτικών 
µέσα από τους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, δεν µπορούν να προλάβουν την αγρο-
τική ατζέντα που τρέχει αυτές τις εβδοµάδες εν 
µέσω εαρινής περιόδου σπορών και φροντίδων. 
Ωστόσο παρέχονται εξασφαλίσεις ότι θα υπάρ-
ξει η δυνατότητα στήριξης των παραγωγών µέ-
σα στο προσεχές διάστηµα.

Με τα νέα δεδοµένα λοιπόν, εξασφαλίζεται η 
χρηµατοδότηση τόσο µιας επικείµενης επιδό-
τησης για την αγορά λιπασµάτων, όσο και ένα 
δεύτερο πακέτο ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, 
αφού τα 45 µε 50 εκατ. που ακούγονται το τε-
λευταίο διάστηµα, αφορούν παλαιότερες εξαγ-
γελίες και δεν αρκούν για να συνδράµουν στις 
νέες προκλήσεις που έφερε στις αγορές η κρί-
ση στην Ουκρανία.

Σύµφωνα µε το έγγραφο που κατατέθηκε 
στις 7 Απριλίου στην Κοµισιόν, η ανάγκη 
ενεργοποίησης του Μέτρου 21 έγκειται 
στο ότι µέχρι τώρα οι παρεµβάσεις που 

επιτρέπει η Κοµισιόν, βασίζονται στα 
δηµοσιονοµικά περιθώρια που έχει το 

εκάστοτε κράτος, κάτι που προκαλεί 
παραφωνίες και ασυµβατότητες 

εντός του µπλοκ.

Συμπλήρωμα 100 εκατ. ευρώ
από ΚΑΠ στις κρατικές ενισχύσεις
Με κοινοτικά κονδύλια το σχέδιο που επεξεργάζεται η Κομισιόν για την Ελλάδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΠ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
2

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
420

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
100

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

5%
ΜΕΤΡΟ

21
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Πριν το Πάσχα 45 εκατ. για αγορά 
ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους
Μέσα στον Απρίλιο και σίγουρα για πριν το Πά-
σχα δροµολογείται η καταβολή της ειδικής ενί-
σχυσης στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζω-
οτροφών, µε τον υπολογισµό των ποσών στους 
δικαιούχους να γίνεται βάσει του τζίρου που εί-
χαν δηλώσει το 2021. 

Πρόκειται για τη γνωστή ενίσχυση επιστροφής 
του 2% των δηλωθέντων εσόδων της προηγούµε-
νης χρονιάς, ενώ δεν αποκλείεται τα τελικά πο-
σά που θα απαιτηθούν να είναι κατά τι αυξηµέ-
να από τις έως τώρα εξαγγελίες, κάτι που προ-
κύπτει τόσο από πληροφορίες της Agrenda από 
το υπουργείο, όσο και από τις ίδιες τις δηλώσεις 
του υπουργού, Γιώργου Γεωργαντά, που αναφέ-
ρει ότι «θα ξεπεράσουν τα 45 εκατ. ευρώ». Η πε-
ραιτέρω εξειδίκευση του µέτρου αναµένεται ότι 
θα γίνει µε την υπογραφή σχετικής υπουργικής 
απόφασης, που προγραµµατίζεται για τις επόµε-
νες ηµέρες, ωστόσο δεν αναµένονται αξιοσηµεί-
ωτες εκπλήξεις από τα όσα είναι ήδη γνωστά, πέ-
ραν µιας διευκρίνισης που έχει να κάνει µε τον 
τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τροπολογία, τα 
ποσά που θα καταβληθούν θα είναι ακατάσχετα 
και αφορολόγητα.

Επείγει νέα ενίσχυση κτηνοτρόφων 
όσο πέφτει το ζωικό κεφάλαιο σε ΕΕ

Απώλεια µεριδίων στις αγορές του εξωτερι-
κού µε µείωση εξαγωγών έως και 13% σε σύνο-
λο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συρρίκνωση του ζω-

ικού κεφαλαίου προβάτων και αιγών, ιδίως στην 
Ελλάδα, µε ρυθµό 3% αποτυπώνουν τα τελευταία 
στοιχεία της Κοµισιόν για τις προοπτικές των α-
γορών αγροτικών εµπορευµάτων.

Η εν λόγω έκθεση αποδίδει στο κόστος των 
ζωοτροφών την τάση περιορισµού της προσφο-
ράς που περιγράφεται, κάτι που αποδεικνύεται 
και από το βάρος των σφαγίων, το οποίο είναι µι-
κρότερο σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν.

Οι έντονες πληθωριστικές τάσεις στο κοµµάτι 
των αγροτικών εισροών βρίσκονται στο επίκεντρο 
της τελευταίας έκθεσης µεσοπρόθεσµων προο-
πτικών για τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων 
της Κοµισιόν, η οποία υποστηρίζει ότι η κατάστα-
ση στις αγορές έπειτα από την ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία, έρχεται να «καταπονήσει πολλές 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις», µε σηµαντικές επι-
πτώσεις στην παραγωγή γάλακτος και γαλακτο-
κοµικών προϊόντων στην ΕΕ. Μάλιστα, το συνο-
λικό κοπάδι ζώων γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ 
ήδη εµφανίζει ρυθµό µείωσης 1,5%, ενώ και οι 
αποδόσεις εµφανίζονται αδύναµες εξαιτίας της 
οικονοµίας που γίνεται στα σιτηρέσια.

Χαµηλό προφίλ για τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση στο καλαµπόκι

Επιφυλάσσονται για την οριστικοποίηση της 
συνδεδεµένης στο καλαµπόκι οι επικεφαλής 
στην πλατεία Βάθη, µε την επίσηµη τοποθέτηση 
του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά στο συµβού-
λιο των υπουργών Γεωργίας να µην αγγίζει το 
θέµα. Ωστόσο πληροφορίες θέλουν το υπουρ-
γείο να εργάζεται για την τροποποίηση του φα-
κέλου των συνδεδεµένων ενισχύσεων της τρέ-
χουσας περιόδου ΚΑΠ, προκειµένου να ενεργο-
ποιηθεί τελικά από φέτος η δυνατότητα ενίσχυ-
σης της εν λόγω καλλιέργειας. Πηγές από τη Βά-
θη, αναφέρουν ότι ό,τι είναι να συµβεί θα γίνει 
µέχρι και τον Μάιο, οπότε αναµένεται η έναρξη 
των δηλώσεων καλλιέργειας.

Λιπάσµατα
Αν η Κοµισιόν 

δώσει πράγµατι 
πράσινο φως -κάτι 
που προεξοφλούν 

πολιτικοί 
παράγοντες- µια 

γενναία επιδότηση 
της αγοράς 

λιπασµάτων µπορεί 
να θεωρείται 

δεδοµένη

∆ύο άξονες
Στις προτεραιότητες 

η ενίσχυση της 
αγοράς λιπασµάτων 

αλλά και µια νέα 
ενίσχυση των κτη-
νοτρόφων για την 
αγορά ζωοτροφών

Αφορολόγητα 
Σύµφωνα µε τροπολογία, τα ποσά που θα 

καταβληθούν θα είναι ακατάσχεται 
και αφορολόγητα 

Με διαδικασίες
fast track 
οι τροποποιήσεις
στο ΠΑΑ
Στο ίδιο έγγραφο, τα κράτη µέλη 
διεκδικούν απλουστευµένες διαδικασίες 
για την τροποποίηση των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
επιτρέποντας εξαιρέσεις όσον αφορά 
την επιλεξιµότητα και τους οικονοµικούς 
όρους, µικρότερη διάρκεια λειτουργιών 
και µερική ολοκλήρωση έργων λόγω 
απρόβλεπτων συνθηκών, που 
προκαλούνται από την τρέχουσα 
κατάσταση κρίσης. 
Αναλυτικά το κοινό έγγραφο αναφέρει:
Σχετικά µε την ανάγκη έκτακτης 
προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ως 
απάντηση στην πρωτοφανή κρίση 
και τον αντίκτυπό της στα συστήµατα 
γεωργικής παραγωγής και στην 
επισιτιστική ασφάλεια, τα τελευταία δύο 
χρόνια επηρέασαν τους Ευρωπαίους 
αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις 
µε άνευ προηγουµένου τρόπο. […]
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, 
Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουµανία , η Σλοβακία, 
η Σλοβενία   και η Ισπανία ζητούν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει 
επειγόντως ένα έκτακτο µέτρο 
προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ ως απάντηση στην τρέχουσα 
κρίση. Το µέτρο θα επιτρέψει στα κράτη 
να κάνουν χρήση των διαθέσιµων 
πόρων στο πλαίσιο των υφιστάµενων 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, 
για τα έτη 2021-2022, προκειµένου να 
στηρίξουν τους αγρότες και τις ΜΜΕ 
που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση. 
Το µέτρο θα πρέπει να ακολουθεί τη 
λογική και τον µηχανισµό του έκτακτου 
µέτρου αγροτικής ανάπτυξης Covid-19 
που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020. 
Το µέγιστο ποσό ατοµικής στήριξης θα 
πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν 
υψηλότερο, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική στήριξη στο πλαίσιο αυτού του 
µέτρου δεν υπερβαίνει το 5% του τη 
συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο 
ΠΑΑ (2021-2022). Τέλος, τα κράτη 
µέλη που υποστηρίζουν καλούν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει 
τυχόν περαιτέρω δυνατότητες για 
πρόσθετες ευελιξίες στο πλαίσιο του 
τρέχοντος πλαισίου του ΕΓΤΑΑ. Αυτές 
θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν 
απλουστευµένες διαδικασίες για την 
τροποποίηση των ΠΑΑ, επιτρέποντας 
εξαιρέσεις όσον αφορά την 
επιλεξιµότητα και τους οικονοµικούς 
όρους, µικρότερη διάρκεια λειτουργιών 
και µερική ολοκλήρωση έργων λόγω 
απρόβλεπτων συνθηκών, που 
προκαλούνται από την τρέχουσα 
κατάσταση κρίσης.

126 εκατ.
Το υπουργείο 

Αγροτικής Ανά-
πτυξης βρίσκεται 

πλέον µε συνολικά 
126 εκατ. ευρώ 

κοινοτικού χρήµα-
τος που µπορεί να 
κατευθύνει στους 

παραγωγούς

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Φτερωτά 
μυρμήγκια 
Το ευρύτομο κάνει τρύπες για να 
βάλει τα αυγά του στις αμυγδαλιές 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Την εµφάνισή του σε πρώι-
µες ποικιλίες αµυγδαλιάς στις 
πρώιµες περιοχές που βρίσκο-
νται στο στάδιο της πτώσης πε-
τάλων στη Θεσσαλία έκανε το 
ευρύτοµο. Όπως µεταφέρουν 
οι γεωπόνοι από τον Βόλο, σε 
εντοµολογικούς κλωβούς υπαί-
θρου ξεκίνησε η έξοδος του ε-
ντόµου στις περιοχές του νο-
µού Μαγνησίας στη Ν. Αγχία-
λο βρίσκοντας 5 άτοµα/κλωβό, 
∆ιµήνι, στον Βόλο µε 5 άτοµα/
κλωβό και στο Σέσκλο και τα 
Κανάλια µε 5 άτοµα/κλωβό.

Πρόκειται για καρποφάγο 
έντοµο (Eyrytoma amygdali), 
που αποτελεί τον σηµαντικότε-
ρο εχθρό της αµυγδαλιάς σύµ-
φωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου. Στα δέ-

ντρα εντοπίζεται εσωτερικά των 
καρπών ως αναπτυγµένη προ-
νύµφη, όπου και διαχειµάζει, 
έχοντας µία γενεά ανά έτος. 
Τα προσβεβληµένα αµύγδα-
λα συνήθως παραµένουν µου-
µιοποιηµένα στο δέντρο ή πιο 
σπάνια πέφτουν στο έδαφος.

Συµπτώµατα
Οι παραγωγοί ανιχνεύουν 

συνήθως γρήγορα τυχόν προ-
σβολή λόγω της χαρακτηριστι-
κής εµφάνισης του εντόµου, 
καθώς στην ενήλικη µορφή 

θυµίζει πολύ φτερωτό µυρµή-
γκι. Τα γονιµοποιηµένα θηλυ-
κά εισάγουν στα νεαρά αµύ-
γδαλα ένα αυγό κοντά στην 
κορυφή του καρπού. Μ’ αυτό 
τον τρόπο δηµιουργείται µία 
τρύπα, στην οποία εισέρχο-
νται και µύκητες (εκτός από 
το αυγό) που καταστρέφουν 
την παραγωγή. 

Όταν από το αυγό εξέλθει 
το σκουλήκι, δηµιουργεί ένα 
κουκούλι στο οποίο και τυλί-
γεται, έπειτα όταν µετατραπεί 
στην τέλεια µορφή του, το έ-
ντοµο εξέρχεται από τον καρ-
πό ανοίγοντας µια τρύπα στη 
βάση του.

Μέτρα αντιµετώπισης:
Τα µουµιοποιηµένα αµύ-

γδαλα πρέπει να αφαιρούνται 
από το δέντρο (εφόσον υπάρ-
χουν) και να καίγονται, ώστε 
να µην υπάρξουν καινούργιες 

εστίες προσβολής και να απο-
µακρυνθεί η ήδη υπάρχουσα.

Συχνός δειγµατοληπτικός 
έλεγχος για παρακολούθηση 
του πληθυσµού

Κατάλληλοι ψεκασµοί ανά-
λογα τις κλιµατικές συνθήκες. 

Έναρξη ψεκασµών στις πρώ-
ιµες περιοχές νοµού Μαγνησί-
ας και σε εκείνες του νοµού Λά-
ρισας, αµέσως µετά την πτώση 
των πετάλων και τον σχηµατι-
σµό των µικρών καρπών. Επα-
νάληψή τους ανά 7-8 ηµέρες έ-
ως και το στάδιο της σκλήρυν-
σης του ενδοκαρπίου. 

Σηµαντικό είναι οι ψεκασµοί 
να γίνονται κατά την διάρκεια 
του µεσηµεριού, ώστε να υπάρ-
χει άµεση επιρροή στο ευρύτο-
µο καθώς εκείνες τις ώρες γί-
νεται η έξοδος των ακµαίων. 
Αν ο καιρός είναι νεφελώδης 
δεν γίνεται ψεκασµός, γιατί δεν 
γίνεται έξοδος του εντόµου. 

Παραµορφωµένα φύλλα και κηλίδες από θρίπα στο αµπέλι 
Προσοχή στα συµπτώµατα προσβολών από θρίπες συνιστά στους 
αµπελοκαλλιεργητές της Ανατολικής Μακεδονίας οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας, όπως κηλίδες και 
αφύσικες παραµορφώσεις στα φύλλα. Στα άνθη προκαλείται ανθόρροια 
και στους καρπούς εσχαρώσεις. Αν και το µέγεθός τους δεν ξεπερνά το 1 
χιλιοστό µπορούν να προκαλέσουν µεγάλη ζηµιά στο αµπέλι, ενώ δεν 

γίνονται εύκολα αντιληπτοί καθώς επιλέγουν να ζουν σε επιφάνειες που δεν υπάρχει 
φως. Ακόµα και η διαχείµανση του εντόµου γίνεται συνήθως σε ρωγµές και σχισµές 
που δεν είναι ορατές. Οι θρίπες καταστρέφουν τα φυτικά κύτταρα και τρέφονται µε 
τα τρυφερά µέρη του φυτού. Ανάλογα το είδος, µπορεί να βρεθεί στην άµπελο ή 
ακόµα και να µεταναστεύσει από κάποιον άλλον ξενιστή. Για την αντιµετώπισή τους 
οι γεωπόνοι συνιστούν να γίνει µε τα κατάλληλα καλλιεργητικά µέτρα και 
συγκεκριµένα µε την καταστροφή των ζιζανίων, καθώς οι θρίπες τείνουν να ζουν σε 
αυτά, χηµικά ανάλογα τη ζηµιά που έχει προκληθεί αλλά και βιολογικά µέτρα, όπως 
είναι η διασπορά αρπακτικών εντόµων ή ακάρεων. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ζηµιές
Η ζηµιά που µπορεί να 

προκαλέσει στην 
παραγωγή µπορεί να 

φτάσει στο 95%

Κλαδοσπορίωση στη ντοµάτα
Αίτιο εκδήλωσης της ασθένειας αποτελεί η 
δράση του µύκητα Mycorellosiella fulva, ο 
οποίος προσβάλλει τα φύλλα της ντοµάτας και 
σπάνια άνθη ή καρπούς. Η προσβολή ξεκινά 
συνήθως από τα κατώτερα φύλλα, στα οποία 
δηµιουργούνται χλωρωτικές κηλίδες και 
συστροφές, ενώ σε συνθήκες έντονης 
προσβολής παρατηρείται φυλλόπτωση. Η 
κλαδοσπορίωση παρουσιάζεται πιο συχνά στις 
θερµοκηπιακές ποικιλίες, µε τον µύκητα να 
αναπτύσσεται ιδανικά σε υψηλές συνθήκες 
υγρασίας (80-95%) και σε σχετικά υψηλές 
θερµοκρασίες. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, ο 
καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης της ασθένειας 
είναι η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και υγιών 
σπόρων και φυταρίων. Σηµαντικό ρόλο έχει 
επίσης και η καλή στράγγιση και τα εδάφη να 
έχουν καλό αερισµό, ενώ προτείνεται η συνετή 
χρήση κατάλληλων και εγκεκριµένων 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Mavita 250 EC, Cuprofix 
ultra 40 WG
K&N Ευθυµιάδης: Kocide 2000 35WG, 
Cuproxat 19SC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Ortiva 
Top 20/12.5 SC
UPL – LTD: Novicure 40 WG, Xydrocoure 
40 WG

Μονίλια στην κερασιά
Ο µύκητας Monilia laxa/fruticola/ fructigena 
προσβάλει άνθη, βλαστούς αλλά και καρπούς 
στην κερασιά, µε σηµαντικότερες ζηµιές στην 
παραγωγή να προκαλεί η προσβολή τους 
καρπούς, που προκαλεί έως και ολική απώλεια 
παραγωγής τόσο προ όσο και µετασυλλεκτικά. Οι 
µύκητες monilia δηµιουργούν πληγές στους 
κλάδους, οι οποίες σταδιακά µετατρέπονται σε 
έλκη που µπορούν να αποτελέσουν πρωτογενείς 
εστίες µόλυνσης. Ακόµα µια πρωτογενής εστία 
µόλυνσης αποτελούν οι µουµιοποιηµένοι καρποί. 
Από τις παραπάνω δύο εστίες ξεκινούν συνήθως 
οι µολύνσεις που θα επεκταθούν στη συνέχεια 
στα άνθη. Σε οπωρώνες κερασιάς µε ιστορικό 
προσβολών, συστήνεται επέµβαση στα στάδια της 
λευκής κορυφής/έναρξη άνθησης µέσα στον 
Απρίλη όπως επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης και συνιστούν αποµάκρυνση των 
µουµιοποιηµένων καρπών και καταστροφή των 
κλάδων µε έλκη. 

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix Ultra 40 WG, 
Merman 80 WG
BAYER Hellas: Luna Experience 400SC, 
Serenade ASO SC
K&N Ευθυµιάδης: Indar 5EW, Τebumax 
20EW
UPL – LTD: Orthocide 80 WG, Gramen 20 
WG, Novicure 40 WG
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, Geoxe 
50 WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Verresta
To Verresta περιέχει 
το δραστικό συστατικό 
cycloxydim, το οποίο 
απορροφάται από τα 
φύλλα και παρεµποδίζει 
το σχηµατισµό των 
µεριστωµατικών ιστών των 
ευαίσθητων ζιζανίων.

Δοκιμές
Με τη ποικιλία ρυζιού PVL 
024 δοκιµάστηκε το σύστηµα 
Provisia στην Ελλάδα, η 
οποία πρόκειται για µία πολύ 
εύκολα διαχειρίσιµη ποικιλία, 
χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις 
ή πρόσθετες εργασίες.

Ανάπτυξη
Το 2014 ξεκίνησαν 
οι πρώτες δοκιµές της 
τεχνολογίας Provisia και 
τα επόµενα χρόνια έτρεξαν 
τα απαραίτητα πειράµατα 
για την έγκριση του 
ζιζανιοκτόνου Verresta.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Tο ολοκληρωµένο σύστηµα παρα-
γωγής Provisia για τη καλλιέργεια 
ρυζιού παρουσίασε η BASF στους 
Έλληνες αγρότες σε ηλεκτρονική 
εκδήλωση το απόγευµα της 6ης Α-
πριλίου. Το σύστηµα αυτό επιτυγχά-
νει καταπολέµηση και των πιο δύ-
σκολων και ανθεκτικών αγρωστω-
δών ζιζανίων, ιδιαίτερα του κόκκι-
νου ρυζιού και της µουχρίτσας ε-
νώ ταυτόχρονα εγγυάται υψηλό-
τερες στρεµµατικές αποδόσεις για 
τον Έλληνα παραγωγό. Την εκδή-
λωση χαιρέτισε ο ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της BASF Hellas ΑΒΕΕ Βασί-
λης Γούναρης, αναφέροντας «Είµαι 
ιδιαίτερα χαρούµενος, που τη φετι-
νή χρονιά προσθέτουµε στο χαρτο-
φυλάκιο µας σπόρους ρυζιού της τε-
χνολογίας Provisia, µε στόχο να δο-
θεί λύση στο πρόβληµα του κόκκι-
νου ρυζιού. Πρόκειται για µία και-
νοτοµία, που σε συνδυασµό µε τους 
σπόρους της καταξιωµένης τεχνο-
λογίας Clearfield,  µπορεί να προ-
σφέρει ένα ολοκληρωµένο σύστη-
µα παραγωγής και διαχείρισης της 
ανθεκτικότητας των ζιζανίων. Η γε-
ωργία αλλάζει και απαιτεί συνδυα-
σµούς λύσεων και καινοτοµία από 
το σπόρο έως τη συγκοµιδή. Λύσεις 
που διευκολύνουν και ενισχύουν 
τους παραγωγούς και που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της βιο-
µηχανίας». Συντονίστρια της συζή-

τησης ήταν η Μαριάννα Βρεττού, 
∆ιευθύντρια Marketing της BASF.

«Μικρή αλλά Μεγάλη» 
η ελληνική ορυζοκαλλιέργεια

Την συζήτηση άνοιξε ο Κωνστα-
ντίνος Μάττας, Οµ. Καθηγητής Α-
γροτικής Πολιτικής στο ΑΠΘ, ο ο-
ποίος προσέφερε µία ενδελεχή µα-
τιά στα κυριότερα χαρακτηριστικά 
της ελληνικής ορυζοκαλλιέργειας, 
τονίζοντας τα δυνατά της σηµεία. 
«Μικρή αλλά Μεγάλη» χαρακτή-
ρισε την ορυζοκαλλιέργεια στην 
χώρα µας ο κ. Μάττας, καθώς πα-
ρά τις χαµηλές καλλιεργήσιµες ε-
κτάσεις σε σχέση µε άλλες χώρες, 
οι Έλληνες παραγωγοί, καινοτό-
µοι και δηµιουργικοί, επιτυγχά-
νουν διαχρονικά υψηλές στρεµ-
µατικές αποδόσεις. 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και 
στην κοινωνική διάσταση της καλ-
λιέργειας, η οποία σύµφωνα µε 
τον καθηγητή προσφέρει άµεσα 
και έµµεσα εισόδηµα σε 7 µε 10 
χιλιάδες πολίτες. 

Σύµφωνα µε τον κ. Μάττα, στό-
χος για τον Έλληνα παραγωγό θα 
πρέπει να είναι η πιστοποίηση από 
το σπόρο µέχρι τη παραγωγή, ώ-
στε να παραχθεί υπεραξία που θα 
ωφελήσει όλα τα µέλη της αλυσί-
δας αξίας και θα ανεβάσει τη τιµή 
στις εξαγώγιµες ποσότητες. 

Αναµφίβολα, η µεγαλύτερη πρό-
κληση στην καλλιέργεια του ρυ-
ζιού είναι η τεχνολογική εξέλιξη.

Η νέα τεχνολογία 
στην παραγωγή ρυζιού

Το 2022 η BASF προσθέτει στο χαρ-
τοφυλάκιό της σπόρους ρυζιού της 
νέας τεχνολογίας Provisia. Πρόκει-
ται για µια καινοτόµα τεχνολογία στο 
σπόρο ρυζιού, που σε συνδυασµό µε 
σπόρους της αναγνωρισµένης τεχνο-
λογίας Clearfield, µπορεί να προσφέ-
ρει στον Έλληνα παραγωγό ένα ολο-
κληρωµένο σύστηµα παραγωγής και 
διαχείρισης ανθεκτικότητας των ζιζα-
νίων. Συνδυάζει τις νέες ποικιλίες ρυ-
ζιού Provisia, ανθεκτικές στο ζιζανιο-
κτόνο Verresta (που περιέχει τη δρα-
στική ουσία cycloxydim), που είναι 
κατάλληλο για την καλλιέργεια ρυ-
ζιού. Με το σύστηµα αυτό επιτυγχά-
νεται η καταπολέµηση ακόµη και των 
πιο δύσκολων και ανθεκτικών αγρω-
στωδών ζιζανίων, ιδιαίτερα του κόκ-
κινου ρυζιού και της µουχρίτσας και 
επιτυγχάνεται υψηλή παραγωγικότη-
τα συγκοµιδής.

Τα πλεονεκτήµατα του 
συστήµατος Provisia:

 ∆ιαθέτει ευρύ φάσµα δράσης στα 
κυριότερα αγρωστώδη ζιζάνια και στο 
κόκκινο ρύζι

 Επιτυγχάνει καλύτερη διαχείρι-
ση των καλλιεργειών

 Προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία 
στην αµειψισπορά. Σε συνδυασµό µε 
το σύστηµα παραγωγής Clearfield, το 
σύστηµα παραγωγής Provisia καθιστά 
δυνατή την εναλλαγή των µεθόδων 
καταπολέµησης των ζιζανίων.

 Αποτελεί µία περιβαλλοντικά βι-
ώσιµη καλλιέργεια ρυζιού που κά-
νει υπεύθυνη χρήση των νέων τε-
χνολογιών.

Εναλλαγή στη χρήση της Provisia 
µε την τεχνολογία Clearfield 
προτείνει η BASF

Για την καλύτερη διαχείριση των 
προβληµάτων ανθεκτικότητας των 
αγρωστωδών ζιζανίων, συνιστάται η 
εναλλαγή στη χρήση της τεχνολογί-
ας Provisia, µε την αναγνωρισµένη 
τεχνολογία Clearfield ή άλλες καλλι-
έργειες όπου είναι δυνατό. Η διαχεί-
ριση των ζιζανίων στην καλλιέργεια 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς επι-
φέρει καλύτερες αποδόσεις και ποι-
οτικό τελικό προϊόν. Η BASF προτεί-
νει τριετή κύκλο εναλλαγής τεχνο-
λογίας των ποικιλιών µε την καλλι-
έργεια αµειψισποράς, όπως βαµβά-
κι, καλαµπόκι, χειµερινά σιτηρά και 
άλλες. Επίσης η εταιρία επισηµαίνει 
ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται 
για περισσότερα από δύο συνεχόµε-
να έτη στο ίδιο χωράφι ποικιλίες µε 
την τεχνολογία Provisia.

Μετά την καλλιέργεια ποικιλιών 
Provisia, για να αποφευχθεί η δια-
σταύρωση µεταξύ των φυτών εθελο-
ντών Provisia µε κόκκινο ρύζι, συνι-
στάται να καλλιεργηθεί µια ποικιλία 
Clearfield µέσου-πρώιµου κύκλου, 
πραγµατοποιώντας ψευδοσπορά και 
καταστρέφοντας µε χηµικά (Verresta) 
ή µηχανικά µέσα τα ζιζάνια που υπάρ-
χουν πριν από τη σπορά.

Κόκκινο ρύζι τέλος με το νέο 
σύστημα Provisia της BASF
Ευρύ φάσμα δράσης στα κυριότερα αγρωστώδη ζιζάνια υπόσχεται το Provisia

Την εκδήλωση χαιρέτησε 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

BASF Hellas, Bασίλης Γούναρης, 
δηλώνοντας χαρούµενος για την 

ένταξη στο χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας των σπόρων ρυζιού 

τεχνολογίας Provisia. 
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Οι αγρότες  
θα πωλούν 
οι μεταποιητές 
θα αγοράζουν 
μονάδες άνθρακα
Νομοθετική πρωτοβουλία ετοιμάζει η ΕΕ 
για να επισημοποιηθεί η πώληση μονάδων 
άνθρακα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
με συγχρηματοδότηση από τη νέα ΚΑΠ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ως ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο εκµετάλλευσης 
της αγροτικής γης, θέλει να προωθήσει η Κοµισιόν 
τη Γεωργία του Άνθρακα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, 
καθώς εκτιµά πως πλέον είναι η κατάλληλη στιγµή 
για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού µεγάλης κλί-
µακας ανταµοιβής τέτοιων προσπαθειών. 

Το µοντέλο που προωθείται και το οποίο συζητή-
θηκε στο περασµένο συµβούλιο υπουργών Γεωργί-
ας της ΕΕ στις 7 Απριλίου, δοµείται ως εξής: Από την 
πλευρά της προσφοράς, βρίσκονται οι αγρότες και 
οι διαχειριστές γης. Αυτοί,  προχωρώντας σε διάφο-
ρες επιδοτούµενες και από τη νέα ΚΑΠ καλλιεργητι-
κές εργασίες παράγουν ένα πρόσθετο «προϊόν» που 
είναι οι πιστώσεις άνθρακα, τις οποίες µπορούν να 
πουλήσουν µαζί µε τα προϊόντα τους. Από την πλευ-
ρά της ζήτησης, βρίσκονται οι µεταποιητικές εταιρεί-
ες τροφίµων που θέλουν να µειώσουν το αποτύπω-
µα άνθρακα στις δικές τους αλυσίδες αξίας και ως εκ 
τούτου αγοράζουν αυτές τις πιστώσεις. 

Αυτό είναι ένα µοντέλο που συµφέρει και τις δύο 
πλευρές, καθώς τα τρόφιµα µε χαµηλό αποτύπωµα 
άνθρακα όπως υποστηρίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές, 
µπορούν να έχουν αναγνωρισµένη προστιθέµενη α-
ξία η οποία δηµιουργεί στη συνέχεια ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για τους διαχειριστές γης που εφαρµό-
ζουν πρακτικές καλλιέργειας άνθρακα. Πιθανοί αγο-
ραστές πιστώσεων για την καλλιέργεια άνθρακα θα 

µπορούσαν επίσης να είναι εταιρείες και ιδιώτες που 
θέλουν να καλλιεργήσουν ένα «πράσινο» προφίλ. 

Πρόσφατα, σηµειώνει η Κοµισιόν, εµφανίστηκε 
ένας αυξανόµενος αριθµός ιδιωτικών πρωτοβουλι-
ών καλλιέργειας άνθρακα όπου οι διαχειριστές γης 
πωλούν πιστώσεις άνθρακα σε εθελοντικές αγορές 
άνθρακα, ως εκ τούτου, θεωρεί πως έχουν ωριµάσει 
οι συνθήκες για να αυξηθεί η προσφορά  αυτού του 
«προϊόντος» σε επίπεδο ΕΕ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, 
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί του παρό-
ντος σε µια νοµική πρόταση σχετικά µε τον τρόπο πι-
στοποίησης των πιστώσεων άνθρακα, ώστε να απο-
κτήσει κάποια επίσηµη δοµή αυτή η αγορά. 

Πρακτικές δέσµευσης άνθρακα
Όπως αναφέρεται στο κείµενο επικοινωνίας που 

απασχόλησε το συµβούλιο Γεωργίας, οι προοπτικές 
για αποµάκρυνση άνθρακα, µειώσεις εκποµπών και 
προστασία των υφιστάµενων αποθεµάτων άνθρα-
κα ποικίλλει ανάλογα µε τις βιοκλιµατικές συνθή-
κες και, επιπλέον, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
τις συνθήκες της τοποθεσίας όπως η τοπογραφία, 
ο τύπος του εδάφους και οι προηγούµενες και τρέ-
χουσες πρακτικές χρήσης γης. Τα ακόλουθα είναι 
αποτελεσµατικά παραδείγµατα βελτιωµένων πρα-
κτικών διαχείρισης της γης που έχουν ως αποτέλε-
σµα την αύξηση της δέσµευσης άνθρακα και στις 
περισσότερες περιπτώσεις σε συν-οφέλη για τα οι-
κοσυστήµατα και τη βιοποικιλότητα:

 ∆άσωση και αναδάσωση που σέβονται τις οικο-

Πρόσφατα, σηµειώνει η Κοµισιόν, 
εµφανίστηκε ένας αυξανόµενος αριθµός 

ιδιωτικών πρωτοβουλιών καλλιέργειας 
άνθρακα όπου οι διαχειριστές γης πωλούν 
πιστώσεις άνθρακα σε εθελοντικές αγορές 
άνθρακα, ως εκ τούτου, θεωρεί πως έχουν 

ωριµάσει οι συνθήκες για να αυξηθεί 
η προσφορά  αυτού του «προϊόντος» 

σε επίπεδο ΕΕ.
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λογικές αρχές ευνοϊκές για τη βιοποικιλότητα και ε-
νισχυµένη αειφόρο διαχείριση των δασών, συµπε-
ριλαµβανοµένων πρακτικών φιλικών προς τη βιο-
ποικιλότητα και προσαρµογής των δασών στην κλι-
µατική αλλαγή.

 Αγροδασοκοµία και άλλες µορφές µικτής γεωρ-
γίας που συνδυάζει ξυλώδη βλάστηση (δέντρα ή θά-
µνοι) µε συστήµατα καλλιέργειας και/ή ζωικής πα-
ραγωγής στην ίδια γη.

 Χρήση αζωτοδεσµευτικών καλλιεργειών, καλ-
λιέργειες κάλυψης, όργωµα διατήρησης και αύξη-
ση των χαρακτηριστικών του τοπίου: προστασία των 
εδαφών, µείωση της απώλειας του εδάφους από τη 
διάβρωση και ενίσχυση του οργανικού άνθρακα του 
εδάφους σε υποβαθµισµένες αρόσιµες εκτάσεις.

 Στοχευµένη µετατροπή καλλιεργήσιµων εκτά-
σεων σε αγρανάπαυση ή εκτάσεων σε αγρανάπαυ-
ση σε µόνιµα βοσκοτόπια.

 Αποκατάσταση τυρφώνων και υγροτόπων που 
µειώνει την οξείδωση του υπάρχοντος αποθέµα-
τος άνθρακα και αυξάνει τη δυνατότητα δέσµευ-
σης άνθρακα.

Χρηµατοδότηση των αγροτών
Η δηµόσια χρηµατοδότηση είναι το κλειδί για τη 

συµπλήρωση των δυνατοτήτων εσόδων από τις ιδι-
ωτικές αγορές, οι οποίες θα εξασφαλίσουν το ενδια-
φέρον των αγροτών για αυτό το επιχειρηµατικό µο-
ντέλο και θα ενισχύσουν την εµπιστοσύνη στα προ-
γράµµατα εκτροφής άνθρακα. Η Επιτροπή θα ενσω-

µατώσει τη γεωργία άνθρακα στη δηµόσια στήριξη 
της ΕΕ, ιδίως προωθώντας την στα εθνικά στρατηγι-
κά σχέδια της ΚΑΠ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι 
δεν θα υπάρξει διπλή χρηµατοδότηση. Συγκεκριµέ-
να οι πηγές χρηµατοδότησης είναι οι εξής:

 ΚΑΠ: Τα οικολογικά σχήµατα (νέο πρασίνισµα) 
και τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα του ΠΑΑ 
ή οι επενδύσεις µπορούν να υποστηρίξουν άµεσα 
τις πρακτικές εκτροφής άνθρακα. Επίσης, η Ευρω-
παϊκή Σύµπραξη Καινοτοµίας για τη γεωργική πα-
ραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα (EIP-AGRI) βοηθά 
τους διαχειριστές γης να συνεργαστούν και να δο-
κιµάσουν νέες προσεγγίσεις.

 Πρόγραµµα LIFE: Επικεντρώνεται σε πιλοτικά 
έργα για την αναβάθµιση στοιχείων εκτροφής άν-
θρακα (π.χ. τρία νέα έργα που ξεκίνησαν το 2021 
για καλύτερα εργαλεία παρακολούθησης· υπάρχο-
ντα κίνητρα δοκιµών του προγράµµατος Carbon 
Farming Scheme για να καταστεί δυνατή η εµπορία 
πιστοποιητικών αφαίρεσης άνθρακα).

 Κρατικές ενισχύσεις: Περιλαµβάνονται η δυνα-
τότητα καθεστώτων καλλιέργειας άνθρακα µε βά-
ση τα αποτελέσµατα στη γεωργία και τη δασοκοµία 
και οι πληρωµές κινήτρων για υπηρεσίες δασικών 
οικοσυστηµάτων προς όφελος του περιβάλλοντος 
και του κλίµατος. Επιπλέον, µπορεί να υπάρχει υ-
ποστήριξη της καλλιέργειας άνθρακα στο πλαίσιο 
ενισχύσεων για γεωργοπεριβαλλοντικές-κλιµατικές 
δεσµεύσεις, επενδύσεις, συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες, έρευνα και ανάπτυξη, συνεργασία.

Η συζήτηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την καλλιέργεια άνθρακα 
πραγµατοποιήθηκε στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 7 Απριλίου. 

Πιστοποίηση
Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 
εργάζεται επί 
του παρόντος 
σε µια νοµική 

πρόταση σχετικά 
µε τον τρόπο 
πιστοποίησης 

των πιστώσεων 
άνθρακα

Κανόνες 
για επαλήθευση 
των κερδών
Για την επιτυχή αναβάθµιση της 
καλλιέργειας άνθρακα και για τη 
δηµιουργία µακροπρόθεσµων 
επιχειρηµατικών προοπτικών, είναι 
σηµαντικό να τυποποιηθούν οι 
µεθοδολογίες και οι κανόνες για την 
παρακολούθηση, την αναφορά και την 
επαλήθευση (MRV) των κερδών ή 
ζηµιών στον αποδεσµευµένο άνθρακα. 
Επί του παρόντος, τα ιδιωτικά συστήµατα 
εφαρµόζουν πολύ διαφορετικά κριτήρια 
αναφοράς και κανόνες για τις πιστώσεις 
άνθρακα που διατίθενται στις 
εθελοντικές αγορές. Χωρίς υψηλό 
βαθµό διαφάνειας, περιβαλλοντικής 
ακεραιότητας και τυποποίησης 
µεθοδολογίας, οι αγοραστές θα είναι 
διστακτικοί σχετικά µε την ποιότητα των 

προσφερόµενων 
πιστώσεων 
καλλιέργειας 
άνθρακα, οι 
διαχειριστές γης 
θα δυσκολεύονται 
να εκτιµήσουν τα 
πιθανά έσοδά τους, 
οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής 
θα είναι απρόθυµοι 
να επιτρέψουν τη 
χρήση τέτοιου 

είδους πιστώσεις για συµµόρφωση µε το 
ρυθµιστικό πλαίσιο και θα είναι δύσκολο 
να αναπτυχθεί µια επιτυχηµένη αγορά.
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σκοπεύει να συστήσει µια οµάδα 
εµπειρογνωµόνων για την καλλιέργεια 
άνθρακα, όπου οι αρχές και οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς των κρατών 
µελών µπορούν να µοιραστούν την 
εµπειρία τους µε σκοπό την ανταλλαγή 
και την καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών 
για την εκτροφή άνθρακα, ιδίως για τη 
βελτίωση της ποιότητας των πιστώσεων 
καλλιέργειας άνθρακα και των 
µεθοδολογιών MRV, για την προώθηση 
της ανταλλαγής γνώσεων. Η οµάδα 
εµπειρογνωµόνων θα υποστηρίξει 
επίσης την Επιτροπή στην 
παρακολούθηση της ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών εκτροφής άνθρακα 
που εφαρµόζονται από ιδιωτικούς 
ή δηµόσιους φορείς και τον αντίκτυπό 
τους στη µείωση των εκποµπών και 
την αφαίρεση άνθρακα καθώς και στο 
περιβάλλον, ιδίως στη βιοποικιλότητα. 
Επιπλέον, η οµάδα εµπειρογνωµόνων 
θα βοηθήσει επίσης την Επιτροπή να 
δηµιουργήσει µια καλύτερη σύνδεση 
µεταξύ των πρωτοβουλιών καλλιέργειας 
άνθρακα µε το υφιστάµενο και 
το προτεινόµενο πλαίσιο πολιτικής 
σε επίπεδο κρατών µελών.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

Πρότυπο το μοντέλο Bayer για 
την αγορά άνθρακα από αγρότες
Τα 166.500 δολάρια είναι το µέγιστο ποσό που έχει προσφέρει η εταιρεία 
Bayer στις αµερικανικές εκµεταλλεύσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
δέσµευσης άνθρακα που έχει ξεκινήσει η ίδια από το 2020. Το πρόγραµµα 
απαιτεί από τις εκµεταλλεύσεις που συµµετέχουν να προχωρούν σε ορισµένες 
πρακτικές όπως για παράδειγµα η µηδενική άροση, που αποδεδειγµένα 
οδηγούν στη δέσµευση άνθρακα, πληρώνοντας ανάλογα την πρακτική από 3 
έως 9 δολάρια ανά ακρ (περίπου 4 στρέµµατα). Η Bayer «τρέχει» ένα παρόµοιο 
πρόγραµµα και σε επιλεγµένες εκµεταλλεύσεις στην Ευρώπη (European 
Carbon Program), το οποίο καλύπτει συνολικά 5.000 στρέµµατα σε Αυστρία, 
Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ισπανία κ.α.. Σηµειώνεται εδώ πως καθώς 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος σε µια νοµική πρόταση 
σχετικά µε τον τρόπο πιστοποίησης των πιστώσεων άνθρακα, το Politico µαζί 
µε την Bayer συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή ηµερίδα µε τίτλο «Λέξη της µόδας 
ή πράσινο επιχειρηµατικό µοντέλο: πώς µπορεί η καλλιέργεια άνθρακα 
να συµβάλει στους κλιµατικούς στόχους της Ευρώπης;».

Μοντέλο
Οµάδα εµπει-
ρογνωµόνων 
θα βοηθήσει 

στη δηµιουργία 
ενός πλαισίου 
για πιστώσεις 

άνθρακα
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Μέχρι τέλη Μαΐου τα αποτελέσματα

Στα 70-75 μόρια η βάση 
Νέων σε Περιφέρειες 
με πολλούς φακέλους 

 Στις λεπτομέρειες θα κριθεί η ένταξη των Νέων Αγροτών καθώς 
οι περισσότεροι φάκελοι συγκεντρώνουν υψηλή μοριοδότηση 
σε περιφέρειες όπως Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία 

 Συνεχίζονται κανονικά οι επιτόπιοι έλεγχοι για τα κηπευτικά 
χαμηλής κάλυψης, λένε οι περιφερειακές αρχές

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Προς τα τέλη Μαΐου µεταφέρεται η 
λήξη της αξιολόγησης των Νέων Α-
γροτών, µε τις εντάξεις να κρίνονται 
στις λεπτοµέρειες σε περιφέρειες µε 
µεγάλο όγκο φακέλων. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, προς το παρόν συνεχί-
ζεται η φάση της α’ αξιολόγησης, ω-
στόσο δεν έχει ανοίξει το σύστηµα 
για οριστικοποίηση των φακέλων, 
ώστε να περάσει η διαδικασία στη β’ 
αξιολόγηση. Όπως αναφέρουν πη-
γές από την πλευρά των περιφερει-
ών, η δεύτερη φάση της αξιολόγη-
σης απαιτεί τουλάχιστον ένα µήνα, 
ενώ, γίνονται κανονικά και οι επι-
τόπιοι έλεγχοι σε Ανατολική Μακε-
δονία-Θράκη, ∆υτική Μακεδονία και 
Θεσσαλία. Όσον αφορά τη µοριοδό-
τηση, καθώς δεν έχουν γίνει ακόµα 
οριστικοποιήσεις, δεν δύναται να υ-
πάρξει κάποια ασφαλείς εικόνα. Οι 
πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για 
µία βάση κοντά σε 70-75 µόρια στις 
Περιφέρειες που τα κονδύλια δεν ε-
παρκούν για να καλύψουν τη ζήτη-
ση. Ενδιαφέρον έχει πως για παρά-
δειγµα στη Θεσσαλία ο κύριος όγκος 
των φακέλων έχει συγκεντρώσει αρ-
κετά υψηλή βάση, µε την ένταξη όπως 
µεταφέρεται στην Agrenda να κρίνε-
ται τελικά στις λεπτοµέρειες ανάµεσα 
στους υποψήφιους Νέους Αγρότες.

Το πόσο έγκυρες είναι οι παραπά-
νω εκτιµήσεις, θα εξαρτηθεί φυσικά 
και από την πορεία των επιτόπιων ε-
λέγχων, οι οποίοι αφορούν µεταξύ 
άλλων περί τους 3.500 υποψήφιους 
µε κηπευτικά χαµηλής κάλυψης. Για 
αυτές τις περιπτώσεις, το ρεπορτάζ α-
ναφέρει πως ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, έχει 
δώσει εντολή να προβλεφθεί η τυπι-
κή απόδοση των 752,5 ή 1.177 ευρώ 
από τα 6.892 ευρώ που προσδοκού-

Την ερχόµενη Παρασκευή 15 Α-
πριλίου λήγει η διορία για ένταξη 
στο πρόγραµµα της Απονιτροποί-
ησης, µε τις αιτήσεις την περασµέ-
νη εβδοµάδα να κυµαίνονται γύρω 
στις 3.000. Ασφαλώς ο προϋπολο-
γισµός των 150 εκατ. ευρώ φτάνει 
και περισσεύει για την ικανοποί-
ηση της ζήτησης, ωστόσο αναµέ-
νεται ο αριθµός των φακέλων να 
αυξηθεί αρκετά µέχρι τη λήξη της 
περιόδου των αιτήσεων. Με βάση 
τις εκτιµήσεις, αναµένεται να χω-
ρέσουν περί τους 10.000 δικαιού-
χους στο πρόγραµµα. 

Στο Μέτρο 11 της Βιολογικής 
Γεωργίας τώρα, το πρόγραµµα έ-
κλεισε την περασµένη ∆ευτέρα 
στις 68.000 αιτήσεις περίπου. Με-
τά την υποβολή των αιτήσεων στή-
ριξης, ο ΕΦ∆ θα προβεί στο διοικη-
τικό έλεγχο του συνόλου των αι-
τήσεων στήριξης ανά προκηρυσ-
σόµενη δράση. Ο διοικητικός έ-
λεγχος διενεργείται µηχανογρα-
φικά στο σύνολο των υποβληθει-
σών αιτήσεων στήριξης, και περι-
λαµβάνει διασταυρωτικούς ελέγ-

χους µε άλλες βάσεις δεδοµένων 
(π.χ. ΟΣ, ΚΕΠΥΟ, ΗΒ∆, Ηλεκτρονι-
κό Μελισσοκοµικό Μητρώο, κλπ.). 
Κατά τη διενέργεια του διοικητικού 
ελέγχου, ο ΕΦ∆ δύναται να ζητή-
σει την υποβολή συµπληρωµατι-
κών στοιχείων και διευκρινήσεων, 
τα οποία υποβάλλονται εκ µέρους 
του υποψηφίου µέσω του ΠΣ, έως 
την καταληκτική προθεσµία υπο-
βολής των ενδικοφανών προσφυ-
γών. Συµπληρωµατικά στοιχεία εί-
ναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπο-

Στις 3.000 οι αιτήσεις για

σαν οι υποψήφιοι. 
Ωστόσο, συνεχίζονται οι πιέσεις από 

πλευράς µελετητών που αναφέρουν ότι 
έπρεπε η Μονάδα Επενδύσεων στις Γε-
ωργικές Εκµεταλλεύσεις να διορθώσει 
τους λανθασµένους δείκτες έγκαιρα ώ-
στε να δώσει τα σωστά εργαλεία για τη 
σύνταξη των φακέλων όπως οφείλει να 
πράττει. «Προφανώς και οι δείκτες των 
καλλιεργειών θα έπρεπε να περιλαµβά-
νουν τις ανωτέρω κατηγορίες καλλιερ-
γειών µε ανάλογες βέβαια τυπικές απο-
δόσεις», λένε χαρακτηριστικά. Παράλ-
ληλα, αναφέρουν πως οι διαχειριστικές 
έπρεπε να έχουν προκηρύξει το Μέτρο 
σε κατάλληλο χρόνο, ώστε να δώσουν 
το απαραίτητο διάστηµα στους υποψη-
φίους να δοµήσουν την υφιστάµενη κα-
τάσταση, και όχι τον Απρίλιο του 2021 
(όταν ξεκινούσαν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε 
των καλλιεργητών), ώστε να πραγµα-
τοποιηθούν έγκαιρα και οι επιτόπιοι έ-
λεγχοι που όφειλε να κάνει.

Σηµειωτέον το ότι δεν συµβαίνει, δεν 
είναι ευθύνη ούτε των παραγωγών, ού-
τε των µελετητών. «Η άνιση µεταχείρι-
ση των δικαιούχων του ίδιου Μέτρου ε-
ντός της ίδιας προγραµµατικής περιό-
δου καθιστά άµεσα την χώρα µας υπό-
λογη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πι-
θανή επιβολή προστίµων», υποστηρίζει 
παράλληλα η πλευρά του ΓΕΩΤΕΕ, κά-
νοντας αναφορά στο περασµένο πρό-
γραµµα Νέων Αγροτών. 

Τηλεπισκόπιση
Λέγεται πως έχει κοινοποιηθεί 
στις ∆ΑΟΚ ένα excel µε τους 

απορριπτόµενους βάσει 
τηλεπισκόπισης, ώστε να µην 

ασχοληθούν µε επιτόπιους

Υπάρχει εντολή 
να προβλεφθεί στα 
κηπευτικά χαµηλής 
κάλυψης τυπική 
απόδοση των 752,5 
ή 1.177 ευρώ 
από τα 6.892 ευρώ 
που προσδοκούσαν 
οι υποψήφιοι. 
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Κλειστό
Προς το παρόν συνεχίζεται 
η φάση της α’ αξιολόγησης, 
ωστόσο δεν έχει ανοίξει το 
σύστηµα για οριστικοποίηση των 
φακέλων, ώστε να περάσει η 
διαδικασία στη β’ αξιολόγηση.

Μόρια
Οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν 
λόγο για µία βάση κοντά σε 70-
75 µόρια στις Περιφέρειες που 
τα κονδύλια δεν επαρκούν για 
να καλύψουν τη ζήτηση.

Θεσσαλία
Στη Θεσσαλία ο κύριος όγκος 
των φακέλων έχει συγκεντρώσει 
αρκετά υψηλή βάση, µε την 
ένταξη όπως µεταφέρεται στην 
Agrenda να κρίνεται τελικά στις 
λεπτοµέρειες ανάµεσα στους 
υποψήφιους Νέους Αγρότες.



πριμ Νιτρικών

Στην αναμονή
οχτώ προκηρύξεις
440 εκατ. ευρώ
Σε κατάσταση αναµονής βρίσκονται 
ακόµα οχτώ προγράµµατα αγρο-
τικής ανάπτυξης ύψους 440 εκατ. 
ευρώ, καθώς τα διαθέσιµα κονδύ-
λια ίσως δροµολογηθούν για άλλες 
«τρύπες» που θα ανοίξουν οι Νέοι 
Αγρότες του 2021 και οι ειδικές ε-
νισχύσεις που θα απαιτηθούν για 
τα λιπάσµατα και την κτηνοτροφία.

Οι προσκλήσεις που έχουν προ-
γραµµατιστεί είναι οι εξής:

 Ευζωία Παραγωγικών Ζώων: 
45 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση αφορά 
χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους. 
Το ύψος της ορίζεται στα 95 ευρώ 
ανά χοιροµητέρα συν 47 ευρώ για 
λοιπά χοιρινά και στα 2,6 ευρώ για 
κάθε πτηνό.

 ∆ασώσεις: 90 εκατ. ευρώ. Συ-
νολικά 69 δέντρα περιλαµβάνει 
ο ανανεωµένος κατάλογος επιλέ-
ξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα 
επιδοτείται από το πρόγραµµα. Κα-
λύπτονται εργασίες εγκατάστασης 
φυτείας, εγκατάστασης αρδευτικού, 
συντήρησης φυτείας για 12 έτη και 
δίνεται αποζηµίωση για το διαφυ-
γών εισόδηµα  

 Αποκατάσταση παραγωγικού 
δυναµικού: 45 εκατ. ευρώ. Το συ-

γκεκριµένο πρόγραµµα έχει σκο-
πό να ενισχύει απευθείας τον δι-
καιούχο αγρότη για την αποκατά-
σταση κτιριακών εγκαταστάσεων 
και µηχανηµάτων ή εξοπλισµού, 
που έχουν πληγεί από «καταστρο-
φικά αίτια». 

 Αντιπαγετική και Αντιχαλαζική 
Προστασία: 8 εκατ. ευρώ. Αφορά δα-
πάνες που ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

 Πιστοποίηση -Σήµατα Ποιότη-
τας: 41 εκατ. ευρώ. To Μέτρο θα κα-
λύπτει το 100% των δαπανών που 
απορρέουν από κάθε νέα συµµε-
τοχή, στο Σύστηµα Ολοκληρωµέ-
νης ∆ιαχείρισης AGRO 2-1/2-2. Πο-
σό ενίσχυσης έως 1.319 ανά εκµε-
τάλλευση. 

 Σχέδια Βελτίωσης (Ψηφιακές 
& Πράσινες Επενδύσεις): 180 εκατ. 
ευρώ. Ο προγραµµατισµός των αρ-
χών τώρα δείχνει πως η προκήρυξη 
θα πάει προς Σεπτέµβριο. 

 Χρηµατοδοτικά εργαλεία µικρο-
πιστώσεων: 21,5 εκατ. ευρώ. Έχει 
συσταθεί το σχετικό Ταµείο Μικρών 
∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατι-
κότητας για πιστώσεις 3.000 έως 
25.000 ευρώ µε επιτόκιο δανεισµού 
τουλάχιστον κατά 50% χαµηλότερο, 
προς γεωργικές εκµεταλλεύσεις και 
µεταποιητικές επιχειρήσεις. 

 Ταµείο Σταθεροποίησης Εισο-
δήµατος: 9,5 εκατ. ευρώ. Αφορά τα 
συλλογικά σχήµατα στα πυρηνό-
καρπα. Επιδοτείται η ίδρυση Ταµεί-
ου Αλληλασφάλισης το οποίο κα-
λύπτει τις απότοµες πτώσεις στο α-
γροτικό εισόδηµα.

Προς διεύρυνση το
µπάτζετ στο Εξοικονοµώ 
Στην απόφαση να διευρύνουν τον 
προϋπολογισµό του προγράµµατος 
«Εξοικονοµώ» οδηγούνται τα 
συναρµόδια υπουργεία, 
ώστε να επιδοτηθεί µεγαλύτερος 
αριθµός αιτήσεων από αυτόν 
που προβλεπόταν αρχικά. ∆εν 
αποκλείεται ο αριθµός των τελικών 
δικαιούχων ακόµα και να 
διπλασιαστεί. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, υποβλήθηκαν πάνω από 
100.000 αιτήσεις από νοικοκυριά, 
µε αποτέλεσµα να ξεπεραστεί κατά 
πολύ ο στόχος που είχε τεθεί για 
αναβάθµιση 50.000 κατοικιών και 
να υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισµός 
του προγράµµατος ύψους 632 εκατ. 
ευρώ. Τα κονδύλια προέρχονται 
από το Ταµείο Ανάκαµψης και το 
υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει 
να αποδεσµεύσει για αυτόν τον 
σκοπό υψηλότερους πόρους 
από τον συνολικό προϋπολογισµό 
ύψους 1,265 δισ. ευρώ που είχε 
προβλεφθεί για την τετραετία 
2021-2024, ώστε να ικανοποιηθεί 
µεγαλύτερος αριθµός αιτήσεων. 
Τα χρήµατα αυτά θα αφαιρεθούν 
από το επόµενο «Εξοικονοµώ». 

νταν στην πρόσκληση, δεν υπο-
βλήθηκαν λόγω παράλειψης του 
υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν 
την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Υπολογίζεται πως θα απαιτηθούν 
2-3 µήνες για την αξιολόγηση των 
φακέλων, οπότε τα αποτελέσµατα 
αναµένονται από Ιούνιο-Ιούλιο. Ό-
σον αφορά τη βάση ένταξης αυτή 
θα καθοριστεί ανά προκηρυσσό-
µενη δράση και ανά κλάδο (αρο-
τραία, κηπευτικά-δέντρα, κτηνο-
τροφία, µελισσοκοµία). 

Αίτηµα Ελλάδας
Η Ελλάδα έχει εκφράσει 
επανειληµµένα στην ΕΕ 

την ανάγκη να εξασφαλί-
σει κονδύλια από το ΠΑΑ 
για έκτακτες ενισχύσεις 
όπως έκανε µε την ελιά

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Απριλίου 2022 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
Η προθεσµία για το α’ 
αίτηµα πληρωµής Σχεδίων 
Βελτίωσης είναι: ∆υτική 
Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία, ∆υτική 
Μακεδονία, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη: 15 
Απριλίου. Πελοπόννησος: 
16 Απριλίου. Κρήτη: 27 
Απριλίου. Κεντρική 
Μακεδονία: 5 Μαΐου. 
Αττική: 18 Μαΐου. Νότιο 
Αιγαίο: 12 Ιουνίου. Βόρειο 
Αιγαίο: 8 Οκτωβρίου.Ιόνια 
Νησιά: 30 Οκτωβρίου.

Κοµφούζιο
Παρατείνονται για ένα 
επιπλέον έτος οι 
δεσµεύσεις των δικαιούχων 
της 1ης πρόσκλησης του 
Μέτρου 10.1.08 
«Κοµφούζιο». Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την 
υποβολή της αίτησης για 
παράταση είναι να έχει 
προηγηθεί η υποβολή της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) έτους 2022 εκ 
µέρους των υποψηφίων. 
Η προκήρυξη θα εκδοθεί 
εντός του έτους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΑΑ 
2021-2022

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

KΟΝ∆ΥΛΙΑ

2
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ

440
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ



Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Απριλίου 2022Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα τρακτέρ της νέας σειράς SAME Argon 
διαθέτουν υπερσύγχρονους κινητήρες 
FARMotion 35 που διατίθενται µε 4 απο-
δόσεις ισχύος από 66 έως 102 ίππους. Ό-
πως αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, 
για να εκµεταλλευτεί ο αγοραστής πλήρως 
την εξαιρετική ευελιξία και στιβαρότητα αυ-
τών των τρακτέρ, είναι πλέον διαθέσιµο έ-
να Ready Kit που επιτρέπει την εγκατάστα-
ση ενός µπροστινού φορτωτή.

Ο κινητήρας FAMotion 35 που τροφο-
δοτεί το Argon 100 προσφέρει απόθεµα 
ροπής 35% και αποδίδει 102 ίππους (75 
kW) στις µόλις 2000 σ.α.λ. ∆ιαθέτει βασι-
κά χαρακτηριστικά, όπως σύστηµα ψεκα-
σµού common rail µε πιέσεις ψεκασµού έ-
ως και 2000 bar, ενώ τηρεί τα πρότυπα εκ-
ποµπών ρύπων Stage V. Ένα ρεζερβουάρ 
καυσίµου 75 λίτρων επιτρέπει σε αυτά τα 
τρακτέρ να λειτουργούν για πολλές ώρες, 
ενώ το φίλτρο αέρα εισαγωγής PowerCore 
8 ιντσών µε εξολκέα σκόνης και το πακέ-
το ψύξης µε προστατευτική σχάρα για ευ-

Από τον ορυζώνα 
έως τον αμπελώνα 
φτάνουν τα Argon    
Τη νέα σειρά τρακτέρ πολλαπλών ρόλων με τέσσερα 
μοντέλα 66-102 ίππων φέρνει στην αγορά η SAME 

Νέα γερµανική 
βάση για Argo
Ένας σύγχρονος 
εκθεσιακός χώρος, ένα 
τεχνολογικά προηγµένο 
εκπαιδευτικό κέντρο, 
χώρος εκδηλώσεων, ένα 
καινοτόµο «Competence 
Center» και ένα πεδίο 
δοκιµών εγκαινιάζει ο 
όµιλος Argo Tractors. Οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται 
εντός του βιοµηχανικού 
πάρκου Burgoberbach, 
στη Βαυαρία.

Τα Spirit 70 
λανσάρει η BCS
Η ανανέωση της σειράς 
συµπαγών τρακτέρ BCS 
συνεχίζεται µε την άφιξη 
της νέας γενιάς τρακτέρ 
µέσης ισχύος Spirit 70. 
Πρόκειται µια σειρά τρα-
κτέρ που διαθέτει στον 
βασικό εξοπλισµό την 
αναστρέψιµη θέση οδήγη-
σης και λειτουργίας που 
προορίζεται για επαγγελ-
µατίες χρήστες και διατί-
θεται σε 4 εκδόσεις.

Ανακλινόµενα 
ακροφύσια Horsch
H Horsch δηµιούργησε 
ίσια και γωνιακά καλύµµα-
τα ακροφυσίων προσφέ-
ροντας ένα ευρύ φάσµα 
διαµορφώσεων πλάτους 
σε ψεκασµό σειράς. Η 
γερµανική κατασκευάστρια  
εταιρεία θα κάνει διαθέσι-
µο άµεσα το νέο σύστηµα, 
το οποίο συναποτελούν 
καπάκια εξοπλισµένα 
µε ακροφύσιο Agrotop 
RowFan 40-02 E. 

Νέα σπαρτική 
Amazone Centaya C 
Η Amazone επέκτεινε τη 
γκάµα σπαρτικών που το-
ποθετούνται σε σβάρνα 
µε τη νέα Centaya-C, ένα 
µηχάνηµα ικανό για εφαρ-
µογή πολλαπλών προϊό-

To πρώτο ροµπότ 
αποφύλλωσης
Η Priva δε θέλει να καταρ-
γήσει πλήρως το εργατικό 
δυναµικό αλλά να το υπο-
βοηθήσει µέσω της εξελισ-
σόµενης τεχνολογίας, η 
οποία κινείται παράλληλα 
µε τις ανάγκες της γεωργί-
ας. Το Kompano, ένα από 
τα πρώτα καινοτόµα προϊ-
όντα έχει θέση ακριβώς 
σε αυτό, να εργάζεται - 
φυσικά 24/7- ανάµεσα 
στους υπαλλήλους του 
θερµοκηπίου, χρησιµοποι-
ώντας όλη την προηγµένη 
τεχνογνωσία που η Priva 
έλαβε από τους ειδικούς. 

ντων, αφού οι απαιτήσεις 
για τις σύγχρονες σπορές, 
ως βάση για τη µεγιστο-
ποίηση των αποδόσεων, 
αλλάζουν συνεχώς λόγω 
των αυξανόµενων προ-
κλήσεων που προκύπτουν 
στην φυτική παραγωγή. 
Παράλληλα, η ακριβής 
µέτρηση των σπόρων και
η ακριβής τοποθέτηση 
σε σωστό βάθος έχουν 
κορυφαία προτεραιότητα.
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Εκπαίδευση στις 
νέες απαιτήσεις 
βιολογικών από 
τη BIOHELLAS
∆ύο προγράµµατα εξ’ αποστάσεως ενηµερωτικών σε-
µιναρίων µε τη χρήση αναγνωρισµένης ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας µε σκοπό την ενηµέρωση των εν-
διαφερόµενων µερών στις νέες απαιτήσεις, διοργα-
νώνουν ο µεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης προϊ-
όντων βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα BIOHELLAS 
σε συνεργασία µε το IQS.

Πρώτο πρόγραµµα
Εκπαίδευση στις απαιτήσεις για τον έλεγχο και την 

πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύµφωνα µε τον 
Καν. (ΕΕ) 2018/848 (10 ώρες). 

Αντικείµενο - Πεδία συζήτησης:  
 Βασικά στοιχεία για την ιστορία και τις τάσεις στην 

αγορά προϊόντων βιολογικής γεωργίας παγκοσµίως.
 Στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της βιολογι-

κής γεωργίας στην Ελλάδα και στον κόσµο.
 Κατανόηση, επεξήγηση, αποσαφήνιση εννοιών 

σχετικά µε τη βιολογική γεωργία.
 Νοµοθετικό πλαίσιο βιολογικής γεωργίας: Απαι-

τήσεις σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, µελισ-
σοκοµία, µεταποίηση και εµπορία βιολογικών προϊ-
όντων – Οµαδική πιστοποίηση.

 ∆ιαδικασίες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση.
 Παράθεση καλών πρακτικών – παραδείγµατα ε-

φαρµογής.
 Εφαρµογή της βιολο-

γικής γεωργίας στην Ελ-
λάδα.

Το σεµινάριο θα πραγ-
µατοποιηθεί εξ’ αποστά-
σεως µε τη χρήση ανα-
γνωρισµένης ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας 3-4 Μα-
ΐου 2022 (10:00-15:00). 
Απευθύνεται σε γεωπό-
νους, τεχνολόγους φυτι-
κής και ζωικής παραγω-
γής, φοιτητές, σπουδα-
στές, στελέχη και εργα-
ζόµενους στον πρωτογε-
νή τοµέα ή την µεταποίηση 
τροφίµων και γενικά σε ό-
σους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις 
για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων.

∆εύτερο πρόγραµµα
Μετάβαση στις νέες απαιτήσεις για τον έλεγχο και 

την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύµφωνα 
µε τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 (5 ώρες).

Αντικείµενο - Πεδία συζήτησης: 
 Στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της βιολογι-

κής γεωργίας στην Ελλάδα και στον κόσµο.
 Νέο νοµοθετικό πλαίσιο βιολογικής γεωργίας - 

Απαιτήσεις σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, 
µελισσοκοµία, µεταποίηση και εµπορία βιολογικών 
προϊόντων – Οµαδική πιστοποίηση.

 ∆ιαδικασίες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση.
 Εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί εξ’ αποστάσε-
ως το Σάββατο 7 Μαΐου (10:00-15:00). Περισσότερες 
πληροφορίες στο thessaloniki@bio-hellas.gr. 

κολότερο καθάρισµα εξασφαλίζουν εκτε-
ταµένα διαστήµατα σέρβις.

Το µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων προσφέ-
ρεται σε δύο παραλλαγές, και οι δύο βασί-
ζονται σε ένα κύριο κιβώτιο ταχυτήτων 5 
ταχυτήτων µε 3 σειρές. Η πρώτη από αυτές 
τις δύο διαµορφώσεις (µε 15+15 ταχύτητες) 
επιτρέπει τελική ταχύτητα 40 χλµ/ώρα, ε-
νώ η δεύτερη διαµόρφωση (15+15 ECO) ε-
πιτρέπει στο τρακτέρ να φτάσει τη µέγιστη 
ταχύτητα του δρόµου (επίσης 40 χλµ/ώρα) 
σε µια οικονοµική ταχύτητα κινητήρα µό-
λις 1800 σ.α.λ. Και στις δύο εκδόσεις µετά-
δοσης, η ελάχιστη ταχύτητα εδάφους είναι 
298 µέτρα/ώρες στις µέγιστες στροφές του 
κινητήρα. Ηλεκτροϋδραυλικά εµπλεκόµε-
να 4WD και µπλοκέ διαφορικό προσφέρο-
νται στάνταρ. Για ασφάλεια και αξιοπιστία 

ακόµη και στον ορυζώνα, το κιβώτιο ταχυ-
τήτων είναι εξοπλισµένο µε ειδικές υδατο-
στεγείς σφραγίδες.

Η ισχυρή πίσω ανύψωση µε το νέο σύ-
στηµα EasyLift διαθέτει µέγιστη δυνατό-
τητα φορτίου 3.500 κιλών και λειτουργεί 
σε συνδυασµό µε ένα υδραυλικό σύστηµα 
που προσφέρεται µε µέγιστη παροχή λα-
διού 48 ή 56 λίτρα/λεπτό και έως 6 µηχα-
νικά ελεγχόµενους ζεύκτες. Η ολοκλήρωση 
του πακέτου είναι µια επιλογή PTO µε έως 
και τρεις λειτουργίες ταχύτητας (540/540 
ECO/1000), καθιστώντας τα τρακτέρ της νέ-
ας οικογένειας Argon ιδανικά µηχανήµατα 
πολλαπλών ρόλων ιδανικά για µια µεγάλη 
ποικιλία γεωργικών εργασιών. Μια ειδική 
αντλία, που τοποθετείται στάνταρ, εξασφα-
λίζει άψογα οµαλή λειτουργία διεύθυνσης 
ακόµα και στις ελάχιστες στροφές του κινη-
τήρα.  Η θέση οδήγησης αναθεωρήθηκε, µε 
τα νέα χειριστήρια του διανοµέα και το κου-
µπί EasyLift να βρίσκονται τοποθετηµένα 
εργονοµικά στα αριστερά του καθίσµατος 
χειριστή. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων που 
είναι ενσωµατωµένος στο ταµπλό παρέχει 
στον οδηγό πλήρεις, σαφείς και άµεσα ευ-
ανάγνωστες πληροφορίες σχετικά µε την 
κατάσταση και τις λειτουργίες του τρακτέρ. 

Σκίαστρο και φώτα εργασίας
Η σειρά Argon διατίθεται και ως έκδοση 

µε πιστοποίηση FOPS, ενώ µπορεί να 
τοποθετηθεί µε πρακτικό προαιρετικό 

σκίαστρο και φώτα εργασίας
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Οι ικανοί και 
οι ανίκανοι

 ∆ιαχρονικός: Αν διευθύνουν 
οι ανίκανοι, τότε φταίνε οι ικανοί. 
Ελένη Γλύκατζη Αλβελέρ

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

 Olive Feed: 
To έργο: 
Αξιοποίηση 
παραπροϊόντων 
και αποβλήτων 
ελαιουργίας, για 
την παραγωγή 
καινοτόµων 
βιολειτουργικών 

ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών 
προϊόντων –OliveFeed στοχεύει 
στην παραγωγή υψηλής ποιότητας 
βιολειτουργικών ζωοτροφών, για 
πτηνά µε κρεατοπαραγωγική και 
αυγοπαραγωγική κατεύθυνση, 
από βιοδραστικά εκχυλίσµατα 
παραπροϊόντων και απόβλητων 
ελαιουργίας. Πρόκειται για 
συνεργασία 7 φορέων στα πλαίσια 
του ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Πληροφορίες στο 
olivefeed.gr. 

 Παραίτηση ή exit: Στους 
µήνες που πέρασαν, παρουσιάστηκε 
η «µεγάλη παραίτηση», οι 
Αµερικανοί που άφησαν τις 
δουλειές τους µέσα στο 2021 
το έκαναν διότι ήταν οι αµοιβές 
χαµηλές (63%), διότι δεν είχαν 
ευκαιρίες για ανέλιξη (63%) και 
διότι υπήρχε το αίσθηµα έλλειψης 
σεβασµού στην εργασία (57%). 
Το 39% που παράτησαν τη δουλειά 
τους πέρυσι αναφέρουν ότι ο λόγος 
ήταν ότι εργάζονταν πάρα πολλές 
ώρες. Το 18% αναφέρθηκαν στην 
απαίτηση του εργοδότη τους για 
εµβολιασµό. Pew Research Center. 
epixeiro.gr, 23/3/2022.                
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ Πρόκληση ο οινοτουρισμός
για τα οινοποιεία Μαντίνειας 
και Νεμέας, φλερτ με μεγάλα 
κρασιά  Με επενδύσεις εκατομμυρίων θωρακίζεται 

η Πελοπόννησος για την ανερχόμενη 
αγορά επισκεπτών στα οινοποιεία

Οι αµπελουργοί µετατοπίζονται από 
την πληθωρική και φλύαρη παραγωγή.

Καλύτερα και από Τοσκάνη οι ζώνες της Πελοπονήσου 

Στο κτήµα Τσέλεπου στις Ρίζες της Τεγέας, που ήδη έχουν γίνει αξιόλογα 
βήµατα προς το κοµµάτι τις επισκεψιµότητας, ενώ σε κοντινό ορίζοντα 
γίνονται ενέργειες για τη µετατροπή του µύλου που ανακατασκεύασε ο  
Γιάννης Τσέλεπος στην περιοχή Κοκκινόµυλος, ώστε να µετατραπεί σε χώρο 
οινογευσίας και κάβας που θα φιλοξενεί εταιρικά events κι άλλες εξορµήσεις. 
∆εν θα µπορούσε να λείπει από τον χάρτη το οινοποιείο Σεµέλη στο Κούτσι, 
µε την επένδυση ανακατασκευής 4,8 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε πριν από 
µερικούς µήνες, να αποτελεί σηµείο αναφοράς εντός και εκτός συνόρων. Το 
οινοποιείο που υπογράφει µια από τις πιο τυπικές και premium εκφράσεις του 
Αγιωργήτικου µε την ετικέτα Νεµέα Grand Reserve, δραστηριοποιείται στον 
οινοτουρισµό από το 2004 και υποδέχεται επισκέπτες σε ένα επιβλητικό 
τοπίο που δεν έχει να ζηλέψει το ορόσηµο της Τοσκάνης. Ο πήχης έχει 
µπει ψηλά και «ιντριγκάρει» αρκετούς να ακολουθήσουν το παράδειγµα.

Μεγάλα
Για την παρα-

γωγή µεγάλων 
οίνων ένας 

καλός κανόνας 
τοποθετεί το 

ταβάνι στα 600 
µε 700 κιλά 
το στρέµµα 

Αγιωργήτικο
Το Αγιωρ-
γίτικο, αν 

αφεθεί, µπορεί 
να γράψει 

αποδόσεις και 
πάνω από 2 µε 

2,5 τόνους

Συνέδριο
Το 3ο Συνέ-

δριο Οινοτου-
ρισµού έγινε 
το Σάββατο 2 
Απριλίου στο 

οινοποιείο 
Λαφαζάνη 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το µεγάλο στοίχηµα του οινοτουρισµού 
αναλαµβάνουν τα οινοποιεία της Πελο-
ποννήσου, µε τον κλάδο να αξιολογεί 
ως ζήτηµα υψηλής προτεραιότητας τις 
απαιτούµενες επενδύσεις αλλά και την 
υιοθέτηση της αναγκαίας αντίληψης, 
ώστε να καταστούν οι µονάδες της πε-
ριοχής ορµητήρια επισκεπτών από ό-
λον το κόσµο, που θα µπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του ελ-
ληνικού οίνου. Τρεις κρίσιµες ενδείξεις 
µαρτυρούν τη σηµαντική βαρύτητα που 
αποκτά το πεδίο της επισκεψιµότητας, 
έπειτα από τις ζυµώσεις -on stage αλλά 
και στα «πηγαδάκια» που σχηµατίστη-
καν στο περιθώριο του 3ου Συνεδρίου 
Οινοτουρισµού που έγινε το Σάββατο 
2 Απριλίου στο οινοποιείο Λαφαζάνη. 
Το φιλόξενο οινοποιείο στις Αρχαίες 
Κλεωνές έγινε χώρος θεσµικών και ε-
πιχειρηµατικών ζυµώσεων. 

Πολλές από τις παράλληλες δράσεις, 
όπως το σεµινάριο στη Νεµέα υπό τον 
Master of Wine Γιάννη Καρακάση ή η 
φύτευση αµπελώνα λίγο έξω από το 
χωριό Άγιος Βασίλειος, αλλά και η συ-
νολική υποστήριξη των αναγκών ενός 

µεγάλης εµβέλειας συνεδρίου που δι-
οργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, µαρτυρούν το πόσο ώριµες είναι 
ορισµένες µονάδες, όπως η Οινοποιία 
Λαφαζάνη για την ανάληψη του φιλό-
δοξου εγχειρήµατος του οινοτουρισµού. 

Οι περισσότεροι συµµετέχοντες πα-
ραδέχτηκαν ένα µεγάλο ενδιαφέρον 
για τον οινοτουρισµό, αναγνωρίζουν 
την ωφελιµότητα της διαδικασίας για 
τις τοπικές κοινότητες, ιδίως ορεινές και 
ηµιορεινές και ετοιµάζονται για νέες ε-
πενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει µε το α-
νανεωµένο ενδιαφέρον των επιχειρη-
µατιών και των µονάδων του κλάδου.

Εδώ εντοπίζεται και το δεύτερο στοι-
χείο, εκείνο της αλλαγής αντίληψης των 
ίδιων των οινοποιών. Όπως θα παρατη-

ρήσει ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Γενι-
κός ∆ιευθυντής του Semeli Estate, ενώ 
κάποτε ο οινοποιός απέρριπτε την ιδέα 
«του σερβιρίσµατος» υποστηρίζοντας 
κάθετα πως δουλειά του είναι να παρά-
γει, πλέον αντιλαµβάνεται τη σηµασία 
του οινοτουρισµού σε όλες τις πτυχές 
της επιχείρησής του, από τη συνολική 
εικόνα προς το κοινό έως τις πωλήσεις.

Στο τρίτο στοιχείο, στη ζώνη Νεµέας 
και Μαντινείας, όλο και περισσότεροι α-
µπελουργοί διαχωρίζουν τα αµπελοτε-
µάχια βάσει σύστασης εδάφους, έκθε-
σης και υψοµέτρου. Μετατοπίζονται α-
πό τη λογική της πληθωρικής και φλύ-
αρης παραγωγής προς µια προσεγµένη 
καλλιέργεια που στρώνει το έδαφος για 
την παραγωγή Μεγάλων Κρασιών αλλά 
και εν γένει ποιοτικού οίνου. 
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Τα τελευταία δύο χρόνια της πανδηµίας 
άφησαν το στίγµα τους και στη βιοµη-
χανία φρούτων. Σε µια θετική σηµείω-
ση, ο κορωνοϊός υπενθύµισε σε όλους 
πόσο σηµαντική είναι η ισορροπηµένη 
διατροφή για την υγεία, κάτι που αποτυ-
πώνεται και από την αυξανόµενη σηµα-
σία των φυτικών τροφίµων στην αγορά 
και τη στροφή των καταναλωτών σε πιο 
φρέσκα και τοπικά γεωργικά προϊόντα.

Ωστόσο, αυτή η τάση απειλεί να… πα-
ρακάµψει τον τοµέα των αµιγώς νωπών 
προϊόντων. Στην Ευρώπη, η επιθυµία των 
καταναλωτών για εύκολους, νέους τρό-
πους για την επίτευξη µιας πιο υγιεινής 
διατροφής ενισχύει τις πωλήσεις σε άλ-
λες κατηγορίες τροφίµων. ∆ιαφηµιστι-
κές καµπάνιες όπως το «Veganuary» έ-
χουν ως αποτέλεσµα την άνοδο της α-
γοράς προσυσκευασµένων, επεξεργα-
σµένων vegan τροφίµων, όπως φαίνε-
ται στην Έκθεση Τάσεων 2022, που πα-
ρουσιάστηκε στο τριήµερο της φετινής 
Fruit Logistica (5-7 Απριλίου) στο Βερο-
λίνο. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
θα µπορούσαν να λάβουν µεγαλύτερο 
µερίδιο της αναπτυσσόµενης αγοράς 
στο µέλλον, εντούτοις, η τιµή είναι µια 
µεγάλη πρόκληση, τόσο για τους κα-
ταναλωτές όσο και για τη βιοµηχανία. 

Όπως υπογραµµίστηκε στη διάρκεια 
της έκθεσης, η απότοµη άνοδος των τι-
µών των καυσίµων και της ενέργειας 
σηµαίνει δυσκολότερες συνθήκες πα-
ραγωγής και µεταφοράς. Οι φορείς εκ-
µετάλλευσης θερµοκηπίων στην Ολλαν-
δία και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν ήδη 
επιλέξει να περιορίσουν την παραγωγή, 
αντί να δαπανήσουν χρήµατα σε πόρους 
που δεν µπορούν να ανακτήσουν. Σ’ αυ-
τό προστίθενται οι αστοχίες των καλλι-
εργειών ως αποτέλεσµα ακραίων καιρι-
κών συνθηκών (πληµµύρες, παγετός).

Το Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
της Fruit Logistica δείχνει ότι αγγούρια 
και πιπεριές αντιµετωπίζουν καλύτερα 
την περιβαλλοντική αναταραχή και απέ-

δωσαν µεγαλύτερες συγκοµιδές το 2021. 
Μια εξαιρετική συγκοµιδή µήλων αντι-
στάθµισε µια εξαιρετικά κακή συγκοµιδή 
αχλαδιών. Συνολικά, ωστόσο, οι όγκοι 
συγκοµιδής στην Ευρώπη παρέµειναν 
σταθεροί. Η διοργανώτρια αρχή της έκ-
θεσης παρουσίασε τις προκλήσεις της ε-
πιταχυνόµενης κλιµατικής αλλαγής πα-
ράλληλα µε τις δυσκολίες που προκαλεί 
στην εφοδιαστική αλυσίδα η πανδηµία. 
Έµφαση δόθηκε στα νέα εργαλεία συ-
σκευασίας και την ανάγκη εξέλιξης των 
κρίκων της αλυσίδας διανοµής ώστε να 
γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ των προϊ-
όντων που µπορεί να διαθέσει στην α-
γορά ο παραγωγός κι αυτών που ο κα-
ταναλωτής είναι διατεθειµένος να πλη-
ρώσει. Ψηφιακές λύσεις, νέα προϊόντα 
και τεχνολογικός εξοπλισµός αιχµής εί-
χαν την τιµητική τους στο «Tech Stage» 
και το «Future Lab» της Fruit Logistica.

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Η πανδημία ανέδειξε την αξία 
των οπωρολαχανικών, τη θέση 
τους κρίνει η ανταγωνιστική τιμή

Την πόρτα στο ελληνικό μέλι ανοίγει 
η πολεμική κρίση στην Ουκρανία
Μονοπάτι ευκαιρίας για την ανά-
πτυξη των πωλήσεων ανοίγει η επι-
κρατούσα κατάσταση στην Ουκρα-
νία, δεδοµένου ότι όπως λέει ο επι-
κεφαλής της εταιρείας, Stayia Farm, 
Γιάννης Καρυπίδης, στην Agrenda, 
η συγκεκριµένη χώρα παράγει το 
30% των ποσοτήτων µελιού που δι-
οχετεύονται στην Ευρώπη. Οι δρα-
στηριότητες της Ουκρανίας στον 
συγκεκριµένο τοµέα όπως και σε 
αρκετούς ακόµη έχουν ανασταλεί 
λόγω του πολέµου. Ένα επιπλέον 
ποσοστό της τάξεως του 30% εισά-
γεται από την Κίνα, ενώ µικρότε-
ρες ποσότητες εισρέουν στην Ευ-
ρώπη από τη Λατινική Αµερική και 
κάποιες ακόµη από την Τουρκία. 

Σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση παράγει 240.000 τόνους µέ-
λι ετησίως, ενώ εισάγει 360.000 τό-
νους από τρίτες χώρες. Οι ελλείψεις 
που θα προκληθούν στην ευρωπα-
ϊκή αγορά αποτελούν την ευκαιρία 
των Ελλήνων παραγωγών να το-
ποθετηθούν σε αγορές που µέχρι 
στιγµής δεν έχουν παρουσία ή να 
αναπτύξουν την παρουσία τους σε 
χώρες που βρίσκονται ήδη. 

Την ίδια στιγµή, πάντως, σηµα-
ντικό εµπόδιο για τη φετινή παρα-

γωγή αποτέλεσαν οι καιρικές συν-
θήκες του Μαρτίου και οι ιδιαίτερα 
χαµηλές θερµοκρασίες, όπως ανα-
φέρει ο µελισσοκόµος, Βασίλης Κα-
ραχάλιος. Αυτή τη στιγµή η παρα-
γωγή «έχει πάει ένα µήνα πίσω, 
ενώ τα µελίσσια τώρα ξυπνάνε». 

Ο Β. Καραχάλιος αναφέρεται και 
στην ιδιαίτερη επιβάρυνση που έ-
χει δεχτεί ο κλάδος από µία σειρά 
ανελαστικών δαπανών όπως η γυά-
λινη συσκευασία, τα καπάκια, η ε-
νέργεια και το πετρέλαιο που χρη-
σιµοποιούν οι µελισσοκόµοι, είτε 
για να µετακινήσουν τα µελίσσια 
τους, είτε για να διαθέσουν τα προ-
ϊόντα τους στην αγορά. 

Βασικό παράγοντα αύξησης κό-
στους αυτή τη στιγµή αποτελεί η 
λευκή κρυσταλλική ζάχαρη από 
τεύτλα, η οποία τον Σεπτέµβριο εί-
χε τιµή χονδρικής 0,55 ευρώ το κι-
λό και στις 7 Απριλίου είχε εκτοξευ-
θεί στα 1,20 ευρώ για αγορά από το 
χονδρεµπόριο. Η αύξηση στα υλικά 
συσκευασίας υπερβαίνει το 40% σε 
σύγκριση µε πριν από έναν χρόνο, 
ενώ υφίστανται ελλείψεις στη διά-
θεση των γυάλινων βάζων για το 
µέλι, καθώς η Ουκρανία ήταν βασι-
κή χώρα παραγωγός.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η ντοµάτα 
Amela 
νικήτρια του 
FLIA 2022
Τον ιδιαίτερο 
συνδυασµό γευστικών 
και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της 
ισπανικής ντοµάτας 
Amela επέλεξαν ως 
νικητή του 
∆ιαγωνισµού 
Καινοτοµίας (FLIA) της 
Fruit Logistica 2022 οι 
επισκέπτες της 
έκθεσης. Η υψηλή 
συγκέντρωση 
σακχάρων και 
αµινοξέων καθιστούν 
τη γευστική εµπειρία 
της µοναδική, ενώ η 
θρεπτικότητάς της 
κέρδισε και τους πιο 
απαιτητικούς 
διατροφολόγους και 
τεχνολόγους 
τροφίµων. Η εξαιρετική 
ισορροπία µεταξύ 
οξύτητας αλλά και 
γλυκύτητας εξέπληξε 
πολλούς δοκιµαστές.

Η αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, 
αν και πιο αργά από ότι προηγούµενα.

Αναστολή
Η  Ουκρανία παράγει 
το 30% των ποσο-
τήτων µελιού που 

διοχετεύονται στην 
Ευρώπη

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΕ (ΕΤΗΣΙΩΣ)

240.000
ΤΟΝΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ ΚΙΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓH

ΤΟΝΟΙ
360.000

30% 



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ψαριανός στην καταγωγή, ο 
Ανδρέας Καραγιώργης, έζησε 
τα παιδικά, εφηβικά και µετε-
φηβικά του χρόνια στην Αθή-
να. Ο νόστος και η εξιδανίκευ-
ση για τον τόπο αναφοράς και καταγωγής του, 
τον οδήγησαν µετά την ολοκλήρωση των σπου-
δών του στα οικονοµικά και πάλι στα Ψαρά, ένα 
νησί µε πληθυσµό που σήµερα δεν υπερβαίνει 
τους 400 κατοίκους. Άσκησε τον πρώτο καιρό το 
επάγγελµά που είχε σπουδάσει, καθώς δούλεψε 
ως οικονοµικός σύµβουλος στον δήµο Ψαρών. 
Αρκετά σύντοµα όµως συνειδητοποίησε την ρο-
πή του προς ένα επάγγελµα που θα µπορούσε 
να του προσφέρει την επικοινωνία και την επα-
φή µε τη φύση που ο ίδιος αποζητούσε, προσφέ-
ροντάς του ταυτόχρονα τα προς το ζην. 

«Σπούδασα οικονοµικά και έζησα στην Αθήνα 
στα πρώτα χρόνια της ζωής µου. Κάποια στιγµή 
απέκτησα λίγα µελίσσια ως ερασιτέχνης µελισ-
σοκόµος, επηρεασµένος από την παράδοση του 

νησιού στη µελισσοκοµία», α-
φηγείται ο Καραγιώργης. 

«Παρά το γεγονός ότι είχε ο 
παππούς µου µελίσσια, κατά τη 
δεκαετία του 1980 κάποια στιγ-
µή εγκατέλειψε το επάγγελµα 
και δεν υπήρξε συνεχιστής. Ό-

λα αυτά συνέβησαν σε µία εποχή που η βαρόα 
έπληξε τα µελίσσια στην Ελλάδα. Είχα ακούσει 
µόνο κάποιες διάσπαρτες οικογενειακές ιστο-
ρίες για τα µελίσσια του παππού, καθότι δεν έ-
ζησα ποτέ κοντά στα µελίσσια για να γνωρίσω 
το επάγγελµά του».

Επαγγελµατικά ενεπλάκη µε τη µελισσοκοµία 
από το 2015 και ύστερα. Μόλις πριν από ένα χρό-
νο συνέστησε και µία οικοτεχνία, µε στόχο να µε-
ταποιεί υποπροϊόντα του µελιού όπως κεραλοιφή, 
πετιµέζι και ξύδι από µέλι, το παραδοσιακό γλυ-
κό των Ψαρρών, την µελοκουρκούτα. Πρόκειται 
για να προϊόν που προσοµοιάζει στη µουσταλευ-
ριά µε κύρια συστατικά το µέλι, το νερό, τους ξη-
ρούς καρπούς, το αλεύρι. Επόµενο βήµα είναι η 
πιστοποίηση του µελιού ως βιολογικού προϊόντος.
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Μελισσοκήπι 

Ένας Ψαριανός 
φτιάχνει μέλι στο 
νησί 400 κατοίκων
Σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα, αλλά η παράδοση 
του νησιού στη μελισσοκομία τον κέρδισε κατά κράτος 

Οικοτεχνία 
Μόλις πριν ένα χρόνο 

συνέστησε και µία 
οικοτεχνία, µε στόχο 
να µεταποιεί υποπροϊ-
όντα του µελιού όπως 
κεραλοιφή, πετιµέζι 
και ξύδι από µέλι, το 
παραδοσιακό γλυκό 
των Ψαρρών, την 
µελοκουρκούτα Το Μελισσοκήπι, η επιχείρηση 

που συνέστησε το 2015 ο 
Ανδρέας Καραγιώργης στα Ψαρά, 
παράγει µόνο θυµαρίσιο µέλι σε 
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 
τους δύο τόνους ετησίως

Σε µία παραγωγική χρονιά χωρίς σηµαντικές κλιµατικές µεταβολές, 
ο µελισσοκόµος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Μελισσοκήπι Ανδρέας  
Καραγιώργης βγάζει από τα µελίσσια του περίπου 2 τόνους µέλι.

Ανδρέας Καραγιώργης
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«Όταν το 2010 γύρισα και πάλι στα 
Ψαρά, αφήνοντας πίσω µου την Α-
θήνα, ήµουν παρακινούµενος από 
τον ροµαντισµό µου. Μετά την εγκα-
τάστασή µου στο νησί, έγινα περισ-
σότερο ρεαλιστής. Η διαµονή σε έ-
να µικρό νησί παρουσίασε εξαρχής 
θετικές αλλά και αρνητικές παραµέ-
τρους. Βασικότερα προβλήµατα απο-
τελούν η δυσχέρεια στην επικοινω-
νία, αλλά και οι µεταφορές. Συχνά ό-
ταν ακούω κάποιον να επιχειρεί στα 
νησιά, πιστεύω ότι το κάνει γιατί εί-
ναι τρελός. Ενδεικτικό είναι ότι µία 
παλέτα χρειάζεται µόλις 5 ευρώ για 
να φτάσει από την Αθήνα σε κατά-
στηµα της πόλης, ενώ θα χρειαστεί 
35 ευρώ από τα Ψαρά για να ταξιδέ-
ψει στην Αθήνα», εξηγεί ο Ανδρέας.

Όπως λέει µεταξύ άλλων, το µε-
ταφορικό ισοδύναµο που έχει θε-
σπίσει το κράτος δεν επαρκεί πα-
ρά ελάχιστα για να καλύψει τα έξο-
δά του. «Έτσι, εάν υποθέσουµε ό-
τι το κόστος αποστολής µίας παλέ-
τας στην Αθήνα µέσω Χίου ανέρχε-
ται στα 35 ευρώ, η κάλυψη του µε-
ταφορικού κόστους δεν υπερβαίνει 
τα 10 ευρώ ανά παλέτα». 

Παραγωγή έως 2 τόνων ετησίως
Σε µία παραγωγική χρονιά χωρίς 

σηµαντικές κλιµατικές µεταβολές, ο 
Καραγιώργης βγάζει από τα µελίσ-
σια του περίπου 2 τόνους µέλι. Κά-
τι που δεν συνέβη κατά την περσι-
νή χρονιά, όπου η παραγωγή λόγω 
του έντονου καύσωνα δεν προσέφε-
ρε πάνω από 700 κιλά. «Οι καύσω-
νες επηρέασαν την ανθοφορία του 
θυµαριού. Το γεγονός αυτό συνέ-
τεινε στην περιορισµένη παραγω-
γή, σε συνδυασµό µε τους ήδη µει-
ωµένους φυσικούς πόρους λόγω µί-
ας παλαιότερης πυρκαγιάς, η οποία 
κατέστρεψε ένα µεγάλο µέρος του 
θυµαρότοπου που διαθέτει το νησί». 

Η µοναδική ποικιλία που εκµεταλ-
λεύονται οι συνολικά 20 µελισσο-
κόµοι - επαγγελµατίες και ερασιτέ-
χνες - που δραστηριοποιούνται στα 
Ψαρά, είναι το θυµάρι. Ο λόγος είναι 
ότι το ρείκι που φύεται στο νησί εί-
ναι ελάχιστο για να καλύψει τις ανά-
γκες τους. «Έχουµε µία πολύ µικρή 
παραγωγή σε ρείκι κι έχουµε απο-
φασίσει ότι δεν την τρυγάµε για να 
βρίσκει τον χειµώνα να τραφεί η µέ-
λισσα», αναφέρει ο µελισσοκόµος.  

« Όταν ακούω κάποιον να επιχειρεί 
στα νησιά, πιστεύω ότι είναι τρελός»

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στα Ψαρά, στο νησί του βορειοανατολικού 
Αιγαίων δραστηριοποιούνται συνολικά 20 

µελισσοκόµοι, από τους οποίους οι περισσότεροι 
ερασιτεχνικά, ενώ η 10 αυτούς 

δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στη 
µελισσοκοµία.

Θυµάρι 
Οι 20 µελισσοκόµοι των 
Ψαρών εκµεταλλεύονται 
το θυµάρι, γιατί το ρείκι 
δεν αρκεί να καλύψει 

τις ανάγκες 

ΨΑΡΑ

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

agrenda@agronews.gr

Dr. Jeff Lansdale
Αμερικάνικη 
Γεωργική Σχολή
Επτά µήνες µετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του ως προσωρινός 
Πρόεδρος της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, ο Dr. Jeff 
Lansdale αποδέχθηκε την 
οµόφωνη πρόταση του Συµβουλίου 
των Εφόρων να συνεχίσει ως 
Πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού 
Εκπαιδευτικού Οργανισµού.  

ΔΟΕΠΕΛ
Νέα Διοίκηση
Ολοκληρώθηκαν στις 30 Μαρτίου 
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 
νέας διοίκησης της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Επιτραπέζιας 
Ελιάς. Πρόεδρος ο Γ. Ντούτσιας 
(Α.Ε.Σ. Αγ. Κωνστ.Λοκρίδας), 
αντιπρόεδρος Ν. Γεωργούδης 
(Γεωργούδης ΑΕ), γραµµατέας Κ. 
Κοντίνος (Ιντεαλ ΑΕ), ταµίας Αθ. 
Μπαλτάς (Α.Σ. Αρχαία Ωλενεία 
Αιτ/νίας), µέλη: Ν. Ανοιξάς, Κ. 
Ζούκας, ∆. Λυµπέρης, Χ. Σιούρας, 
Στ. Μιχαλούτσος, Β. Τρίψας. 

Από αντιπρόεδρος
Πρόεδρος ΕΒΟΛ 
ο Στέφ. Διακομής 
Μετά την απροσδόκητη απώλεια 
του προέδρου του ∆.Σ του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Βόλου, 
Νικήτα Πρίντζου, συνήλθαν σε 
συνεδρίαση τα µέλη του ∆Σ για 
την ανακατανοµή των αξιωµάτων. 
Με µυστική ψηφοφορία οµόφωνα 
εξελέγησαν πρόεδρος ο Στέφανος 
∆ιακοµής, αντιπρόεδρος ο ∆ηµ. 
Σπαθής, ταµίας ο Χρ. Τσιαµήτας 
και γραµµατέας ο Στ. Βουλάγκας.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Σχεδόν βέβαιη µπορεί να θεωρείται µια πα-
ράταση στο ζήτηµα των µεταβιβάσεων τρα-
κτέρ που δεν φέρουν αψίδα προστασίας, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της αγοράς, µε τον 
προγραµµατισµό του υπουργείου να τοπο-
θετεί µέχρι το τέλος του 2022 την προθεσµία 

Με την παράταση διευκολύνονται οι ιδιο-
κτήτες των παλαιών µηχανηµάτων και οι α-
γοραστές τους ώστε να προχωρήσουν στην 

πράξη της µεταβίβασης, κάτι που πάγωσε στις 
αρχές του έτους, όταν έληξε η προηγούµε-
νη περίοδος χάριτος. Η λογική της παράτα-
σης, έγκειται στο να τοποθετηθούν οι αψί-
δες προστασίας σε παλαιά µηχανήµατα τα ο-
ποία δεν έχουν τοποθετηµένο µηχανισµό α-
πό εργοστασιακής κατασκευής τους. Ωστό-
σο το πρόβληµα εδώ έχει να κάνει µε την α-
πουσία πιστοποιηµένων συνεργείων και κα-

τασκευαστών που να µπορούν να προχωρή-
σουν στις απαραίτητες από το νόµο αλλα-
γές. Άνθρωποι της αγοράς πάντως επιση-
µαίνουν ότι ένα πρόγραµµα απόσυρσης θα 
µπορούσε να διευκολύνει περισσότερο την 
κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, η οποία 
τώρα αφήνει σε ακινησία έναν αριθµό τρα-
κτέρ που θα µπορούσαν να είχαν µεταπωλη-
θεί σε κάποιον άλλο παραγωγό. 

Προσεχώς παράταση στις μεταβιβάσεις τρακτέρ χωρίς αψίδα

Το κενό στη διάθεση 
πρόβειου από τη 
Νέα Ζηλανδία 
στην ΕΕ μπορεί να 
καλύψει η χώρα μας, 
δίνοντας έμφαση 
στις γηγενείς φυλές 
αιγών και προβάτων 
με καλές αποδόσεις 
σε κρέας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια αναδιάρθρωση των προβάτων και 
κατσικιών κρεατοπαραγωγής και κυρίως 
ένα καινούριο εµπορικό σήµα σχηµατί-
ζουν την ατζέντα της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Κρέατος (Ε∆ΟΚ) για το προ-
σεχές διάστηµα, µε το συνολικό εγχεί-
ρηµα να εστιάζει στη διαµόρφωση µιας 
επίσηµης εµπορικής ταυτότητας για ελ-
ληνικό κρέας που κατά γενική οµολογία 
λείπει αυτήν τη στιγµή. 

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το µε-
σηµέρι της Τρίτης 5 Απριλίου, ο κ. Γίτσας 
επιχείρησε να χαρτογραφήσει τα δεδο-
µένα που έχουν διαµορφωθεί τόσο στην 
εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά 
κρέατος. Ένα σηµαντικό κενό, στο πεδίο 
της διάθεσης πρόβειου κρέατος, εντοπί-
ζεται στην περίπτωση της Νέας Ζηλανδί-
ας, από την οποία -σχηµατικά- η Ευρώ-
πη ζητά «10» και παραλαµβάνει τελικά 
µόλις «2». Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα 
για να καλύψει το κενό αυτό, ωστόσο θα 
πρέπει να κινηθεί µε γρήγορα αντανα-
κλαστικά, δίνοντας έµφαση σε γηγενείς 
φυλές αιγών και προβάτων µε καλές α-
ποδόσεις σε κρέας και αξιοποιώντας το 
ανάγλυφο που ευνοεί την εκτατική κτη-
νοτροφία. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί αυτή η 
επιζητούµενη ταυτότητα, πρέπει παράλ-
ληλα να γίνουν βήµατα στο πεδίο της 
µεταποίησης, τα οποία ξεκινούν από το 
παραγωγικό κοµµάτι. «Το µικρότερο πο-
σοστό µεταποίησης, αντιµετωπίζεται είτε 

µε την καθετοποίηση των µονάδων, κά-
τι που απαιτεί επενδύσεις και ίσως είναι 
πιο δύσκολο, είτε µε την συµµετοχή σε 
συλλογικά σχήµατα και συνεταιρισµούς, 
είτε µε τη µορφή της συµβολαιακής κτη-
νοτροφίας» θα ξεκαθαρίσει ο κ. Γίτσας. 

Αν και ο σχεδιασµός παραµένει ακό-
µα σε µάλλον θεωρητικό επίπεδο στο πε-
δίο των προβάτων, ο Λευτέρης Γίτσας, ο 
πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής, εκτιµά 
ότι τα ρεφλέξ του κλάδου υφίστανται ώ-
στε να προλάβουν τις καταστάσεις. «Η 
µίνι αναδιάρθρωση, έχει να κάνει µε το 
να δώσουµε λύση στο πρόβληµα έλλει-

ψης προϊόντος. Πέρα από την παραγω-
γή, θα πρέπει να βάλουµε τα πράγµατα 
σε µια σειρά, ώστε να µεταποιήσεις αλ-
λά και ο καταναλωτής να είναι έτοιµος 
να τα πάρει», θα πει. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιχειρού-
µενη αναδιάρθρωση στο κοπάδι, ίσως 
διευκολύνεται από τη γενικότερη φύση 
του επιχειρήµατος, αφού σε αντίθεση µε 
την αιγοπροβατοτροφία γαλακτοπαραγω-
γής, συνολικά για την κρεατοπαραγωγή 
απαιτούνται µικρότερες επενδύσεις από 
τους κτηνοτρόφους. Χρειάζονται ωστόσο 
οι πρόθυµοι που θα διεκδικήσουν την τύ-

Ένα καινούριο 
εµπορικό σήµα συ-
ζητά η ∆ιεπαγγελ-
µατική Οργάνωση 
Κρέατος (Ε∆ΟΚ),

Πρόταση της ΕΔΟΚ 
Με αναδιάρθρωση 
κοπαδιών πρόβατα 
ντόπιας φυλής

ΚΟΠΑ∆Ι ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΡΕΑΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΚΡΕΑΤΟΣ

3,7% 

1,5% 

2% 

1,2% 
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Την παραχώρηση αναξιοποίητων εκτάσεων 
του ∆ηµοσίου σε αγρότες που διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και τον εξοπλισµό, προκειµέ-
νου, το συντοµότερο, να καλλιεργηθούν δη-
µητριακά άµεσης ωρίµανσης, ζητά από το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµε-
λητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Με επιστολή 
του στον αρµόδιο υπουργό, Γιώργο Γεωργα-

ντά, το ΕΒΕΘ κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου για τους σοβαρούς κλυδωνισµούς που 
θα µπορούσε να προκαλέσει µια επισιτιστι-
κή κρίση και ζητά να θωρακιστεί η χώρα. 
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζει πως σε σχέση 
µε την πρότασή του, το ύψος της αποζηµίω-
σης για κάθε αγρότη ανά κιλό παραδιδόµε-
νης ποσότητας σιτηρών ή η ανανέωση του 
δικαιώµατος χρήσης της γης για έναν επι-

πλέον κύκλο σποράς, µπορούν να συµφω-
νηθούν και να επικυρωθούν µε τη σύναψη 
και υπογραφή σχετικών συµβολαίων. «Με 
την προσοχή µας στραµµένη στους επόµε-
νους µήνες κατά τους οποίους η προµήθεια 
σιτηρών από άλλες χώρες θα καταστεί ακό-
µη πιο δυσχερής, […] η ανωτέρω εισήγησή 
µας συνιστά µια αποτελεσµατική και εθνικά 
συµφέρουσα λύση» αναφέρει η επιστολή.  

Αίτημα παραχώρησης εκτάσεων δημοσίου για σιτηρά

Παγιδευµένες µεταξύ υψηλής ενεργεια-
κής και διατροφικής δαπάνης, οι οποί-
ες καλύπτουν σχεδόν το 95% του συνο-
λικού λειτουργικού κόστους τους, είναι 
οι εγχώριες πτηνοτροφικές µονάδες, ε-
νώ ήδη αρκετές έχουν χάσει εκτροφές 
λόγω οικονοµικής αδυναµίας.

«Συνάδελφοι στη Μακεδονία ανα-
γκάστηκαν να χάσουν έως και δύο ε-
κτροφές από τις αρχές του 2022, κα-
θώς δεν µπορούσαν να καλύψουν τα 
έξοδά τους. Σε όλη τη σεζόν θα βάλου-
µε 5-6 εκτροφές συνολικά» επισηµαί-
νει ο πτηνοτρόφος Πέτρος Σαραµούρ-
τσης, για να καταδείξει το µέγεθος της 
ζηµιάς. Με εκτροφή 300.000 κοτόπου-
λων κρεοπαραγωγής στη Νεοχωρούδα 
Θεσσαλονίκης, ο συνοµιλητής µας το-
νίζει πως «αυτή τη στιγµή µόνο τα θερ-
µαντικά κόστη, που είναι καίριας σηµα-
σίας για το πρώτο 15νθήµερο των νε-
οσσών, αντιπροσωπεύουν περί το 35% 
του κόστους, ενώ έχουµε και το ηλε-
κτρικό ρεύµα. Το µεγαλύτερο πρόβλη-
µα, ωστόσο, είναι από τον υπερδιπλα-
σιασµό του κόστους των ζωοτροφών».

Για πολύ δύσκολη περίοδο για τους 
πτηνοτρόφους, κάνει λόγο και ο παρα-
γωγός Ηρακλής Μπαλαντάνης από τα 
Ιωάννινα, ο οποίος, πάντως, διευκρι-
νίζει ότι στα µέλη του Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Ιωαννίνων, «λόγω του 
καλού προγραµµατισµού, τουλάχιστον 
έως τώρα δεν έχουν χαθεί εκτροφές».

Προβληµατισµένος και ο πρόεδρος 
του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιω-
αννίνων «Πίνδος» Ανδρέας ∆ηµητρί-
ου, που αναφέρει ότι «τα νούµερα εί-
ναι δυσθεώρητα πλέον και αυτό το κό-
στος παραγωγής αντικειµενικά δεν µπο-
ρεί να το αντέξει κανένας παραγωγός 
και καµία πτηνοτροφική επιχείρηση».

Την ίδια στιγµή, πυκνώνουν οι δια-
µαρτυρίες για τις δυσκολίες εύρεσης 
ζωοτροφών, αλλά και για προµηθευ-
τές, οι οποίοι εκµεταλλεύονται την κα-
τάσταση. «Όταν πάµε να φορτώσουµε 
ζητάνε 5 έως 10 ευρώ τον τόνο πάνω 
από το συµφωνηµένο ποσό, το οποίο 
την επόµενη φορά θα είναι τιµή βά-
σης», τονίζει παραγωγός.

Πολύ κρίσιµο είναι, κατά τον κ. ∆η-
µητρίου, να αντιµετωπιστούν τα φαινό-
µενα αισχροκέρδειας και να διασφαλι-
στεί η επάρκεια της χώρας σε ζωοτρο-
φές ώστε να σιτίζονται απρόσκοπτα τα 
ζώα. «Η επάρκεια µε τα σηµερινά δεδο-
µένα, δυστυχώς, είναι για λίγες εβδο-
µάδες κι αυτό θα το βρούµε νοµοτελει-
ακά και στα ράφια. Για αυτό ζητήσαµε 
από την κυβέρνηση µέτρα για πρόσβα-
ση σε πρώτες ύλες και επιτέλους να ε-
νεργοποιηθεί η κυβερνητική δέσµευ-
ση για ενίσχυση των ζωοτροφών» το-
νίζει ο κ. ∆ηµητρίου και ζητά παρεµβά-
σεις και προς τις γειτονικές χώρες της 
ΕΕ, για να εξασφαλίσουν οµαλή ροή ε-
ξαγωγών. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

χη τους στο χωριό και στους ορεινούς/η-
µιορεινούς όγκους. 

Σε επίπεδο διεπαγγελµατικής, η δι-
οίκηση του οργάνου, εκτιµά πάντως ό-
τι διαθέτει τα οργανωτικά εργαλεία που 
θα µπορούσαν να κατευθύνουν την πα-
ραγωγική δυναµική του τόπου προς την 
κατεύθυνση αυτή. Ήδη η διεπαγγελµα-
τική τρέχει επτά προγράµµατα προβολής 
και εκπαίδευσης, µε τα στοιχεία που πα-
ραθέτει ο κ. Γίτσας στην Agrenda, να θέ-
λουν έναν διπλασιασµό στη ζήτηση για 
πρόβειο κρέας την τελευταία δεκαετία. 

Συγκεκριµένα, όπως εξηγεί, ενώ πριν 
ξεκινήσουν τα προγράµµατα, το πρόβειο 
κρέας διατηρούσε µερίδιο 6% στη ζήτηση 
για κρέας των καταναλωτών, πλέον δια-
µορφώνεται στο 12%, κάτι που σύµφω-
να µε τους ανθρώπους της διεπαγγελ-
µατικής, έχει να κάνει και µε τη σφιχτή 
προσφορά που παρατηρείται στην αγο-
ρά το τελευταίο διάστηµα. ∆ηλαδή πλέ-
ον η κατανάλωση δεν περιορίζεται στην 
πασχαλινή περίοδο, αλλά έχει απλωθεί 
σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε 
το πικ να εξακολουθεί να σηµειώνεται ό-
πως είναι λογικό κατά το εαρινό τρίµηνο. 

Ανατίµηση
Οι προµηθευτές, 
οι οποίοι εκµε-
ταλλεύονται 

την κατάσταση, 
ζητούν 5 έως 10 
ευρώ τον τόνο 
πάνω από το 

συµφωνηµένο 
ποσό 

Σε κλοιό ενεργειακού και λειτουργικού 
κόστους οι πτηνοτροφικές στη Μακεδονία

Έλλειψη 
εµβολίων κόβει 
25% των ζώων

Από τις ζωονόσους 
ξεκινά το παραγωγικό 
έλλειµµα της χώρας 
στην παραγωγή ικανών 
ποσοτήτων πρόβειου και 
αίγειου κρέατος, λένε 
οι άνθρωποι της Ε∆ΟΚ, 
που κάνουν λόγο για 
απώλειες 25% κάθε 
χρόνο. Υπήρξαν δράσεις 
που εξασφάλισαν έναν 
αριθµό εµβολίων για τα 
ζώα, κάτι που, σύµφωνα 
µε τις µετρήσεις της 
Ε∆ΟΚ, έχει περιορίσει 
στο 15% τις απώλειες, 
ποσοστό που παραµένει 
υψηλό σε σύγκριση µε 
άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες που κινούνται σε 
ποσοστό κάτω του 10%. 
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Την παραχώρηση αναξιοποίητων εκτάσεων 
του ∆ηµοσίου σε αγρότες που διαθέτουν την 
τεχνογνωσία και τον εξοπλισµό, προκειµέ-
νου, το συντοµότερο, να καλλιεργηθούν δη-
µητριακά άµεσης ωρίµανσης, ζητά από το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµε-
λητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Με επιστολή 
του στον αρµόδιο υπουργό, Γιώργο Γεωργα-

ντά, το ΕΒΕΘ κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου για τους σοβαρούς κλυδωνισµούς που 
θα µπορούσε να προκαλέσει µια επισιτιστι-
κή κρίση και ζητά να θωρακιστεί η χώρα. 
Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζει πως σε σχέση 
µε την πρότασή του, το ύψος της αποζηµίω-
σης για κάθε αγρότη ανά κιλό παραδιδόµε-
νης ποσότητας σιτηρών ή η ανανέωση του 
δικαιώµατος χρήσης της γης για έναν επι-

πλέον κύκλο σποράς, µπορούν να συµφω-
νηθούν και να επικυρωθούν µε τη σύναψη 
και υπογραφή σχετικών συµβολαίων. «Με 
την προσοχή µας στραµµένη στους επόµε-
νους µήνες κατά τους οποίους η προµήθεια 
σιτηρών από άλλες χώρες θα καταστεί ακό-
µη πιο δυσχερής, […] η ανωτέρω εισήγησή 
µας συνιστά µια αποτελεσµατική και εθνικά 
συµφέρουσα λύση» αναφέρει η επιστολή.  

Αίτημα παραχώρησης εκτάσεων δημοσίου για σιτηρά

Παγιδευµένες µεταξύ υψηλής ενεργεια-
κής και διατροφικής δαπάνης, οι οποί-
ες καλύπτουν σχεδόν το 95% του συνο-
λικού λειτουργικού κόστους τους, είναι 
οι εγχώριες πτηνοτροφικές µονάδες, ε-
νώ ήδη αρκετές έχουν χάσει εκτροφές 
λόγω οικονοµικής αδυναµίας.

«Συνάδελφοι στη Μακεδονία ανα-
γκάστηκαν να χάσουν έως και δύο ε-
κτροφές από τις αρχές του 2022, κα-
θώς δεν µπορούσαν να καλύψουν τα 
έξοδά τους. Σε όλη τη σεζόν θα βάλου-
µε 5-6 εκτροφές συνολικά» επισηµαί-
νει ο πτηνοτρόφος Πέτρος Σαραµούρ-
τσης, για να καταδείξει το µέγεθος της 
ζηµιάς. Με εκτροφή 300.000 κοτόπου-
λων κρεοπαραγωγής στη Νεοχωρούδα 
Θεσσαλονίκης, ο συνοµιλητής µας το-
νίζει πως «αυτή τη στιγµή µόνο τα θερ-
µαντικά κόστη, που είναι καίριας σηµα-
σίας για το πρώτο 15νθήµερο των νε-
οσσών, αντιπροσωπεύουν περί το 35% 
του κόστους, ενώ έχουµε και το ηλε-
κτρικό ρεύµα. Το µεγαλύτερο πρόβλη-
µα, ωστόσο, είναι από τον υπερδιπλα-
σιασµό του κόστους των ζωοτροφών».

Για πολύ δύσκολη περίοδο για τους 
πτηνοτρόφους, κάνει λόγο και ο παρα-
γωγός Ηρακλής Μπαλαντάνης από τα 
Ιωάννινα, ο οποίος, πάντως, διευκρι-
νίζει ότι στα µέλη του Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Ιωαννίνων, «λόγω του 
καλού προγραµµατισµού, τουλάχιστον 
έως τώρα δεν έχουν χαθεί εκτροφές».

Προβληµατισµένος και ο πρόεδρος 
του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιω-
αννίνων «Πίνδος» Ανδρέας ∆ηµητρί-
ου, που αναφέρει ότι «τα νούµερα εί-
ναι δυσθεώρητα πλέον και αυτό το κό-
στος παραγωγής αντικειµενικά δεν µπο-
ρεί να το αντέξει κανένας παραγωγός 
και καµία πτηνοτροφική επιχείρηση».

Την ίδια στιγµή, πυκνώνουν οι δια-
µαρτυρίες για τις δυσκολίες εύρεσης 
ζωοτροφών, αλλά και για προµηθευ-
τές, οι οποίοι εκµεταλλεύονται την κα-
τάσταση. «Όταν πάµε να φορτώσουµε 
ζητάνε 5 έως 10 ευρώ τον τόνο πάνω 
από το συµφωνηµένο ποσό, το οποίο 
την επόµενη φορά θα είναι τιµή βά-
σης», τονίζει παραγωγός.

Πολύ κρίσιµο είναι, κατά τον κ. ∆η-
µητρίου, να αντιµετωπιστούν τα φαινό-
µενα αισχροκέρδειας και να διασφαλι-
στεί η επάρκεια της χώρας σε ζωοτρο-
φές ώστε να σιτίζονται απρόσκοπτα τα 
ζώα. «Η επάρκεια µε τα σηµερινά δεδο-
µένα, δυστυχώς, είναι για λίγες εβδο-
µάδες κι αυτό θα το βρούµε νοµοτελει-
ακά και στα ράφια. Για αυτό ζητήσαµε 
από την κυβέρνηση µέτρα για πρόσβα-
ση σε πρώτες ύλες και επιτέλους να ε-
νεργοποιηθεί η κυβερνητική δέσµευ-
ση για ενίσχυση των ζωοτροφών» το-
νίζει ο κ. ∆ηµητρίου και ζητά παρεµβά-
σεις και προς τις γειτονικές χώρες της 
ΕΕ, για να εξασφαλίσουν οµαλή ροή ε-
ξαγωγών. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

χη τους στο χωριό και στους ορεινούς/η-
µιορεινούς όγκους. 

Σε επίπεδο διεπαγγελµατικής, η δι-
οίκηση του οργάνου, εκτιµά πάντως ό-
τι διαθέτει τα οργανωτικά εργαλεία που 
θα µπορούσαν να κατευθύνουν την πα-
ραγωγική δυναµική του τόπου προς την 
κατεύθυνση αυτή. Ήδη η διεπαγγελµα-
τική τρέχει επτά προγράµµατα προβολής 
και εκπαίδευσης, µε τα στοιχεία που πα-
ραθέτει ο κ. Γίτσας στην Agrenda, να θέ-
λουν έναν διπλασιασµό στη ζήτηση για 
πρόβειο κρέας την τελευταία δεκαετία. 

Συγκεκριµένα, όπως εξηγεί, ενώ πριν 
ξεκινήσουν τα προγράµµατα, το πρόβειο 
κρέας διατηρούσε µερίδιο 6% στη ζήτηση 
για κρέας των καταναλωτών, πλέον δια-
µορφώνεται στο 12%, κάτι που σύµφω-
να µε τους ανθρώπους της διεπαγγελ-
µατικής, έχει να κάνει και µε τη σφιχτή 
προσφορά που παρατηρείται στην αγο-
ρά το τελευταίο διάστηµα. ∆ηλαδή πλέ-
ον η κατανάλωση δεν περιορίζεται στην 
πασχαλινή περίοδο, αλλά έχει απλωθεί 
σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε 
το πικ να εξακολουθεί να σηµειώνεται ό-
πως είναι λογικό κατά το εαρινό τρίµηνο. 

Ανατίµηση
Οι προµηθευτές, 
οι οποίοι εκµε-
ταλλεύονται 

την κατάσταση, 
ζητούν 5 έως 10 
ευρώ τον τόνο 
πάνω από το 

συµφωνηµένο 
ποσό 

Σε κλοιό ενεργειακού και λειτουργικού 
κόστους οι πτηνοτροφικές στη Μακεδονία

Έλλειψη 
εµβολίων κόβει 
25% των ζώων

Από τις ζωονόσους 
ξεκινά το παραγωγικό 
έλλειµµα της χώρας 
στην παραγωγή ικανών 
ποσοτήτων πρόβειου και 
αίγειου κρέατος, λένε 
οι άνθρωποι της Ε∆ΟΚ, 
που κάνουν λόγο για 
απώλειες 25% κάθε 
χρόνο. Υπήρξαν δράσεις 
που εξασφάλισαν έναν 
αριθµό εµβολίων για τα 
ζώα, κάτι που, σύµφωνα 
µε τις µετρήσεις της 
Ε∆ΟΚ, έχει περιορίσει 
στο 15% τις απώλειες, 
ποσοστό που παραµένει 
υψηλό σε σύγκριση µε 
άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες που κινούνται σε 
ποσοστό κάτω του 10%. 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν κάτι άξιζε πραγµατικά στην πρώ-
τη πανηγυρική γενική συνέλευση 
των αντιπροσώπων της Εθνικής Έ-
νωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(ΕΘΕΑΣ) ήταν το κλίµα. Μετά από 
6 χρόνια διχασµού, στην ίδια αί-
θουσα του President, οι καθοδηγη-
τές του συνεταιριστικού κινήµατος, 
βρήκαν τον τρόπο να µονιάσουν, 
να χαράξουν νέα γραµµή πλεύσης 
και να βάλουν τα θεµέλια για µια 

οργάνωση – άξιο εκπρόσωπο των 
αγροτών και αξιόπιστο συνοµιλη-
τή της Πολιτείας. Μέσα σ’ αυτό το 
κλίµα ήταν φυσικό επόµενο και 
οι εκλογές που διενεργήθηκαν το 
µεσηµέρι του Σαββάτο 2 Απριλίου, 
να δώσουν µια σφριγηλή και αντι-
προσωπευτική διοίκηση, επικεφα-
λής της οποίας τέθηκε, µε την ιδιό-
τητα το προέδρου, ο καταξιωµένος 
συνεταιριστής από τα Καλάβρυτα, 
Παύλος Σατολιάς. Φυσικά, τίποτα 
απ’ όλα αυτά δεν θα είχε γίνει δί-
χως την κοπιώδη και ανιδιοτελή, 

όπως αποδείχθηκε, προσπάθεια 
του πολύπειρου στα συνεταιριστι-
κά, Χρήστου Γιαννακάκη. 

Το χρονικό της ιστορικής 
εκλογικής διαδικασίας

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9:00 
µ.µ το βράδυ του Σαββάτου 2 Απριλί-
ου η διαδικασία εκλογής του νέου ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου της ΕΘΕΑΣ µε 
τον Παύλο Σατολιά να αναλαµβάνει 
την προεδρία, ενώ στη θέση του α’ α-
ντιπροέδρου στο ∆Σ της οργάνωσης 
τοποθετείται ο Ανδρέας ∆ηµητρίου 

και του β’ αντιπροέδρου ο Χρήστος 
Γιαννακάκης. Τη θέση του γραµµα-
τέα ανέλαβε ο Θωµάς Κουτσουπιάς, 
ενώ του ταµία η ∆ιάµαντω Κρητικού. 

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αντωνόπουλος Σπυρίδων, Αργυ-

ράκης Σάββας , Βαϊόπουλος Γεώρ-
γιος, Γαβαλάς Σταύρο, Γκούφας Γε-
ώργιος, Γλεντζάκης Ιωάννης ,Καρα-
ϊσκος Αθανάσιος, Κουκουρίκης Βα-
σίλειος, Κουτλιάµπας Νικόλαος ,Μη-
νάς Νικόλαος ,Παπαγεωργίου Πανα-
γιώτης, Σπανός ∆ηµήτριος, Τσιτσι-
ρίγγος Χρήστος, Φαρµάκης Μιχαήλ. 

Η Agrenda παρουσιάζει τη σταυ-
ροδοσία των υποψηφίων για το ∆.Σ. 
στις αρχαιρεσίες που έγιναν το από-
γευµα της 2ας Απριλίου.

Η ενότητα ήρθε, 
οι συνεταιρισμοί 
ξανά σε θέση μάχης 
Με ένα συμπαγές συμβούλιο και πρόεδρο τον Π. Σατολιά η ΕΘΕΑΣ

Συστράτευση
Η εµπειρία από τα λάθη του 
παρελθόντος και η ανάγκη 

αντιµετώπισης των προκλή-
σεων οδηγός για την ΕΘΕΑΣ, 

που καλεί σε συστράτευση

Ενθαρρυντική η παρουσία της νέας γενιάς συνεταιριστών στη γενική 
συνέλευση της ΕΘΕΑΣ. Εδώ ο εκπρόσωπος του Συνεταιρισµού Ζαγοράς 
Πηλίου, Κυριάκος Κόνσουλας που έκλεψε τα φλας της Agrenda. 

Υπόδειγµα πολιτισµένης εκλογικής διαδικασίας οι πρώτες αρχαιρεσίες 
της ΕΘΕΑΣ, που σφράγισαν το ενωτικό πνεύµα µε το οποίο προσήλθαν 
στην πρώτη γ.σ. της οργάνωσης συνεταιριστές από όλη τη χώρα.  

Καθοριστική, 
υπεύθυνη και 
ανιδιοτελής 
η στάση του 
µέχρι πρότινος 
προσωρινού 
προέδρου 
Χρήστου 
Γιαννακάκη. 
Εδώ 
δέχεται τις 
φιλοφρονήσεις 
του νέου 
προέδρου 
Παύλου 
Σατολιά, 
η εκλογή 
του οποίου 
αποτέλεσε 
καθολικό 
αίτηµα της γ.σ.
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Αποτελέσµατα εκλογών-ψήφοι: 
Ανθόπουλος Κωσταντίνος του 

Χριστοφόρου (38), Αντωνόπουλος 
Σπυρίδων του Παναγιώτη( 167) Αρ-
γυράκης Σάββας του Χρήστου(151), 
Βαϊόπουλος Γεώργιος του Αθανασί-
ου(105), Γαβαλάς Σταύρος του Εµµα-
νουήλ (111), Γιαννακάκης Χρήστος 
του Παναγιώτη (203), Γκούφας Γε-
ώργιος του ∆ηµητρίου(113), Γλε-
ντζάκης Ιωάννης του Ιωσήφ (136), 
∆ηµητρίου Ανδρέας του Χρήστου 
(132), Καλαντζής Γεώργιος του Κω-
σταντίνου (15) Κάνιαρος Μηνάς του 

Αντωνίου (22), Καραϊσκος Αθανά-
σιος του Χαραλάµπους (128), Κου-
γιουµτζής Εµµανουήλ του Κωστα-
ντίνου (78), Κουκουρίκης Βασίλει-

ος του Κωσταντίνου (124), Κουτ-
λιάµπας Νικόλαος του Αθανασί-
ου(143),  Κουτσουπιάς Θωµάς του 
Ιωάννη (158), Κρητικού ∆ιαµα-
ντούλα του Ανδρέα (154), Μηνάς 
Νικόλαος του Κωσταντίνου (134), 
Παπαγεωργίου Παναγιώτης του Α-
ναστασίου (132), Προκοβάκης Νι-
κόλαος του Κυριάκου (131) , Σατο-
λιάς Παύλος του Φωκίωνα (199), 
Σπανός ∆ηµήτριος του ∆ανιήλ 
(114), Σωτηρόπουλος Αθανάσι-
ος του Νικολάου (126) Τούµπος 
Γεώργιος του Ιωάννου (55), Τσι-
τσιρίγγος Χρήστος του Γεωργί-
ου (123), Φαρµάκης Μιχαήλ του 
∆ηµητρίου (106).

Ανασύνταξη και αναδιοργάνωση 
τα µότο της νέας ηγεσίας

Τίτλους τέλους ρίχνει η καθο-
δική πορεία αποδιοργάνωσης του 
συνεταιριστικού κινήµατος της χώ-
ρας σύµφωνα µε τον νέο πρόεδρο 
της ΕΘ.Ε.Α.Σ, ενώ αρχίζει µία νέα 
πορεία ανασύνταξης και αναδιορ-
γάνωσης. Όπως επεσήµανε σε δη-
λώσεις του µετά το τέλος των αρ-
χαιρεσιών ο Παύλος Σατολιάς «Η 
εµπειρία των λαθών που οδήγησαν 
στην κατάρρευση ενός µοναδικού 
οικονοµικού οικοδοµήµατος του α-
γροτικού χώρου, η αναγκαιότητα 
να αντιµετωπίσουµε οργανωµένα, 
τις προκλήσεις και τα προβλήµατα 
που διαρκώς διογκώνονται, οδήγη-
σαν στην ιστορική απόφαση ίδρυ-
σης της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών. Η συστράτευση ό-
λων των Συνεταιριστικών Οργανώ-
σεων που άντεξαν στην οικονοµική 
θύελλα που σάρωσε την χώρα και 
που αποτελούν τον ισχυρότερο οι-
κονοµικό µηχανισµό που διαθέτει 
σήµερα ο αγροτικός κόσµος, αποτε-
λεί το ισχυρότερο µήνυµα προς κά-
θε κατεύθυνση της αποφασιστικό-

τητας και της βούλησης για ενότη-
τα. Μιας ενότητας που έχει ανάγκη 
τόσο ο συνεταιριστικός χώρος όσο 
κυρίως οι Έλληνες αγρότες. ∆ιανύ-
ουµε µια εξαιρετικά δύσκολη περί-
οδο, η οποία απαιτεί συσπείρωση  
όλων των δυνάµεων [...]. 

Πλέον δεν µπορεί κανείς, να α-
γνοεί το Ενιαίο Συνεταιριστικό όρ-
γανο, το οποίο επαναδιεκδικεί τη 
θέση του ως ισότιµος συνοµιλητής 
και παράγοντας συνδιαµόρφωσης 
αποφάσεων και πολιτικών».

Αντίστοιχα, ο β’αντιπρόεδρος Χρή-
στος Γιαννακάκης, έκανε λόγο για έ-
να ∆Σ που δεν θα καταµετρά κοµµα-
τικές επιρροές και εξαρτήσεις αλλά 
Συνεταιριστικές περγαµηνές, διοι-
κητικά προσόντα και επιχειρηµατι-

κές ικανότητες. «Τα αµέσως επόµε-
να χρόνια είναι εξαιρετικά απαιτη-
τικά για την ελληνική γεωργία και 
για τους συνεταιρισµούς και δεν θα 
αντέξουν µια δεύτερη µεγάλη απο-
τυχία παρόµοια µε αυτή που γνωρί-
σαµε τα προηγούµενα χρόνια. Μια 
αποτυχία της ΕΘΕΑΣ θα σηµάνει και 
την αποτυχία των αγροτικών Συνε-
ταιρισµών και την οπισθοδρόµηση 
της υπαίθρου», δήλωσε µε νόηµα. 

Από την πλευρά της, η ταµίας της 
ΕΘΕΑΣ, ∆ιαµάντω Κρητικού είπε:

«Η σηµερινή µέρα, είναι από τις 
σηµαντικότερες στην ιστορία του συ-
νεταιριστικού κινήµατος, ίσως η πιο 
σηµαντική από την ίδρυση της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ το 1933. Μετά από 10 χρό-
νια απουσίας εκπροσώπησης των 
παραγωγών όλης της χώρας, των 
αγροτικών επιχειρήσεων, και των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, τό-
σο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευ-
ρωπαϊκό, ήρθε η στιγµή της πρώ-
της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και 
της πρώτης Εκλογικής διαδικασίας, 
ώστε να µπορεί να εκπροσωπείται 
ο Αγροτικός τοµέας της χώρας µας, 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η 10ετής απουσία εκπροσώπησης, 
έχει φέρει στρεβλώσεις και αδικί-
ες σε πάρα πολλά νοµοσχέδια που 
έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική 
Βουλή, από διάφορα Υπουργεία, 
που αφορούν τους αγρότες, τους 
κτηνοτρόφους αλλά και τους συνε-
ταιρισµούς. [...]

Είναι απολύτως αναγκαίο σήµερα, 
όσο ποτέ άλλοτε, η συµµετοχή της Ε-
ΘΕΑΣ στους κοινωνικούς εταίρους, 
αλλά και σε όλους τους οργανισµούς, 
που αφορούν το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως 
και στις Βρυξέλες, εκεί που συζητεί-
ται, και διαµορφώνεται, η κάθε προ-
γραµµατική περίοδος της γεωργίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά από 10 χρόνια 
απουσίας 

Ίσως η πιο σηµαντική από 
την ίδρυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, λέει 
η ∆ιαµάντω Κρητικού για την 
εκλογική ηµέρα της ΕΘΕΑΣ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα χρόνια 
που έρχονται

Άκρως απαιτητικά τα 
χρόνια που έρχονται για 

την ελληνική γεωργία και 
τους συνεταιρισµούς, 

στη σκέψη του Σ. Γαβαλά

Ζεστή, ανθρώπινη και συγκινητική η τοποθέτηση Μάκη Βορίδη στην 
πρώτη γ.σ. της ΕΘΕΑΣ. Εδώ µε τον γενικό γραµµατέα του υπουργείου 
Κώστα Μπαγινέτα και τον Α’ Αντιπρόεδρο της οργάνωσης Α. ∆ηµητρίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς δια των εκπροσώπων της, Γιάννη Χανιωτάκη 
και Άλκη Αλεξάνδρου, δήλωσε παρούσα στη νέα αρχή για τους 
συνεταιρισµούς, όπως αυτή χαράχθηκε στη γ.σ. της ΕΘΕΑΣ.
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Περίεργες
διεργασίες
στις αλλαγές 
πιστοποίησης
ΠΟΠ/ΠΓΕ
Για περαιτέρω ενίσχυση της 
προβληµατικής κατάστασης που αφορά 
στο ελεγκτικό πλαίσιο πιστοποίησης των 
ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, µιλά ο Σύλλογος 
Εργαζοµένων στον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, 
καταγελώντας τη διοίκηση ότι 
δροµολογεί «ακατανόητες διεργασίες» 
µετά την πρόσφατη αλλαγή 
προϊστάµενων της ∆/νσης Πιστοποίησης 
και Προδιαγραφών, σχετικά µε την 
τροποποίηση της διαδικασίας 
πιστοποίησης.
Συγκεκριµένα ζητείται από τους 
ελεγκτές να εισηγούνται οι ίδιοι την 
πιστοποίηση της κάθε επιχείρησης που 
ελέγχουν, αντίθετα µε ό,τι προβλέπεται 
στον Κανονισµό Πιστοποίησης και στο 
ίδιο το Οργανόγραµµα.
Όπως αναφέρεται στο ψήφισµα Γενικής 
Συνέλευσης του Συλλόγου 
Εργαζοµένων ∆ΗΜΗΤΡΑ «σε όλους 
τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης 
(ΕΣΥ∆, ΟΕΠ (Οργανισµοί Ελέγχου και 
Πιστοποίησης) Βιολογικών Προϊόντων, 
Ιδιωτικοί Φορείς Πιστοποίησης για τα 
πρότυπα AGRO-2 κ.ά.) η εισήγηση για 
την πιστοποίηση γίνεται από άλλο 
πρόσωπο, που δε συµµετέχει στον 
έλεγχο, όπως επιτάσσεται από το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 17065, αλλά 
και τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
ΕΕ 2017/625.». Επιπλέον, αναφέρουν 
«δροµολογείται ακατανόητη µετακίνηση 
υπαλλήλων εντός της ∆ΠΠ (rotation), 
σε µία στιγµή που περισσότερες από 
400 από τις 2.000 πιστοποιήσεις 
επιχειρήσεων για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, 
είναι ληγµένες και οι επιχειρηµατίες 
ζητούν εναγωνίως ανανέωση για να 
διακινήσουν τα προϊόντα τους. Είναι 
σίγουρο ότι το αποτέλεσµα αυτών των 
µετακινήσεων θα δυσχεράνει ακόµα 
περισσότερο την ήδη προβληµατική 
κατάσταση» αναφέρουν. Kαταλήγοντας 
οι εργαζόµενοι στον ΕΛΓΟ ζητούν:

 να δοθεί άµεση λύση µε τις ληγµένες 
πιστοποιήσεις των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στα ΠΟΠ/ΠΓΕ,

 να διατηρηθεί η συµβατή µε τα διεθνή 
πρότυπα και Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 
διαδικασία πιστοποίησης, που διασφαλίζει 
την αµεροληψία και αντικειµενικότητα 
των ελέγχων και να ενισχυθεί µε 
προσωπικό η ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης 
και Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ

Δεν σηκώνει δεύτερη μεγάλη 
αποτυχία στους συνεταιρισμούς
Τα 14 βήματα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση του συνεργατισμού στην Ελλάδα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σήµα για την επόµενη µέρα του αγροτικού συνε-
ταιριστικού κινήµατος µέσω 14 βηµάτων έδωσε 
στην µεστή οµιλία του ο µέχρι πρότινος προσω-
ρινός πρόεδρος και πλέον β’ αντιπρόεδρος της Ε-
ΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης στα πλαίσια των αρ-
χαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης το 
Σάββατο 2 Απριλίου, κάνοντας παράλληλα µία α-
ναδροµή στις διαχρονικές παθογένειες του πρω-
τογενή τοµέα και στα λάθη της τελευταίας 10ετίας.

Ο σχεδιασµός της επόµενης µέρας για την Ε-
ΘΕΑΣ περιλαµβάνει την εξάπλωση του συνεται-
ριστικού µηχανισµού σε όλη την επικράτεια, την 
σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνε-
ταιρισµών που έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 
500.000 ευρώ, -έτσι ώστε να αποτελούν ενεργό 
τµήµα της ΕΘΕΑΣ- καθώς και την δηµιουργία των 
Εθνικών Επιτροπών Προϊόντων, µε σκοπό οι συ-
νεταιρισµοί να συνεργάζονται µεταξύ τους και να 
εκπροσωπούνται στις ∆ιεπαγγελµατικές οργανώ-
σεις και στα όργανα διαλόγου της χώρας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα αποτελέσουν τις 
πρώτες ενέργειες της νέας εκλεγµένης διοίκησης 
της ΕΘΕΑΣ σύµφωνα µε τον Χρήστο Γιαννακάκη. 
Μεταξύ των διαθέσεων της νέας διοίκησης, υπό 
το τιµόνι του Παύλου Σατολιά, βρίσκεται η θεσµο-
θέτηση συστήµατος οικονοµικού ελέγχου αλλά 
και συµβουλευτικής των συνεταιρισµών κατά τα 
γερµανικά πρότυπα, για περισσότερη διαφάνεια 
αλλά και οικονοµοτεχνική βοήθεια για  αποφυγή 
λανθασµένων επενδυτικών σχεδίων.

To οργανωτικό πλέγµα των 14 σηµείων
1.Συγκρότηση παραρτηµάτων ΕΘΕΑΣ σε κάθε 

περιφερειακή ενότητα και ορισµός προσωρινών 

∆Σ τα οποία θα εγγράψουν ως µέλη όλους τους 
εγκεκριµένους συνεταιρισµούς οι οποίοι θα εκλέ-
ξουν ακολούθως τα δικά τους όργανα. Σύσταση 
Εθνικής Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισµών που 
έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, 
ώστε να αποτελούν ενεργό τµήµα της ΕΘΕΑΣ.

2. Σύσταση Εθνικών Επιτροπών Προϊόντων, ώ-
στε οι συνεταιρισµοί που παράγουν τις συγκεκρι-
µένες κατηγορίες, να συνεργάζονται, να εκπρο-
σωπούνται στις ∆ιεπαγγελµατικές οργανώσεις 
και στα όργανα διαλόγου της χώρας και της Ε.Ε.

3. Αποκατάσταση συνεργατικής σχέσης µε τα 
αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύµατα και τα πανεπι-
στήµια, έτσι ώστε η γνώση να έχει εφαρµογή 
και διάχυση σε όλο τον παραγωγικό µηχανισµό.

4. Σύσταση εµπορικών εταιρικών σχηµάτων 
για δηµιουργία κρίσιµων ποσοτικών µεγεθών 
αλλά και ποικιλία ειδών µε στόχο εµπορικές συ-
νεργασίες µε αλυσίδες σουπερµάρκετ κυρίως 
στο εξωτερικό.

5. Πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των συνεταιρι-
στικών οργανώσεων και διαπραγµάτευση µε τις 
εταιρείες φαρµάκων και λιπασµάτων για καλύ-
τερους οικονοµικούς όρους για την προµήθεια 
των γεωργικών εφοδίων.

6. Οργάνωση συστήµατος ανταλλαγής πληρο-

φοριών και διακίνησης των εργατών γης,, για δι-
ευκόλυνση διαδικασιών εύρεσης εργατών και µε-
τακίνησής τους ανά περιοχές, ανάλογα µε τις ανά-
γκες συνεταιρισµένων αγροτών και παραγωγής.

7. Συµµετοχή εκπροσώπων ΕΘΕΑΣ, όπως κατά 
το παρελθόν, στις διοικήσεις των οργανισµών που 
υπάγονται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

8. Θεσµοθέτηση συστήµατος οικονοµικού ελέγ-
χου και συµβουλευτικής των συνεταιρισµών έτσι 
ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην δι-
αχείριση  αλλά και οικονοµοτεχνική βοήθεια για 
την αποφυγή λανθασµένων επενδυτικών σχεδί-
ων. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται στην Γερµανία.

9.Επέκταση του Ευρωπαϊκού θεσµού των ορ-
γανώσεων παραγωγών και των Οµάδων Παρα-
γωγών σε όλες τις Αγροτικές Συλλογικότητες για 
εισροή προσθέτων ευρωπαϊκών πόρων µέσω των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

10. ∆ιαπραγµάτευση µε το τραπεζικό σύστηµα, 
σε συνεργασία µε την Κυβέρνηση, για τις συνεται-
ριστικές αγροτικές υποδοµές που βρίσκονται σε 
εκκαθαριστές ώστε να επανέλθουν σε συλλογι-
κότητες και στην υπηρεσία του αγροτικού τοµέα.

11. Αλλαγή και βελτίωση του φορολογικού συ-
στήµατος για  αποκατάσταση της αντιµετώπισης 
των συνεταιρισµένων αγροτών σε σχέση µε τρίτους.

12.Συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 
του νέου προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

13. Επαναδραστηριοποίηση της εκπαιδευτι-
κής λειτουργίας των Οργανώσεων σε συνεργα-
σία µε τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ και τις Πανεπιστηµι-
ακές σχολές.

14. Εξασφάλιση χρηµατοδότησης προς την Ε-
ΘΕΑΣ όπως γίνεται για τα εµπορικά επιµελητή-
ρια, τη Γ.Σ.Ε.Ε. τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών και 
τις άλλες εθνικές επαγγελµατικές οργανώσεις.

Οπισθοδρόµηση
«Τα επόµενα χρόνια είναι εξαιρετικά 
απαιτητικά για την ελληνική γεωργία 
και για τους συνεταιρισµούς και δεν 

θα αντέξουν µια δεύτερη µεγάλη απο-
τυχία», προειδοποιεί ο Γιαννακάκης
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Τα νέα µέτρα αναµένεται να αυξήσουν την 
απορρόφηση των Γεωγραφικών Ενδείξεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ εκτιµά η Κοµισιόν, η οποία 
παραθέτει στοιχεία από την έως τώρα πορεία των 
καταχωρήσεων που αγορά σε 3.458 ονοµασίες εκ 
των οποίων τα  1.624 αφορούσαν τα κρασιά , 1.576 
τα τρόφιµα και τα αγροτικά  προϊόντα και 258 τα 
αλκοολούχα ποτά. Ο στόχος της παρέµβασης, που 
µένει τελικά να φανεί το κατά πόσο θα έχει θετικό 
ή αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά των ΠΟΠ και των 

ΠΓΕ, αποτελείται από τέσσερεις άξονες
 Συντοµευµένη και απλουστευµένη διαδικασία 

εγγραφής
 Αυξηµένη διαδικτυακή προστασία
 Αύξηση της βιωσιµότητας
 Εξουσιοδοτηµένες οµάδες παραγωγών

Η πρόταση επαναφέρει επίσης το σύστηµα 
ποιότητας για το  «Εγγυηµένο παραδοσιακό ιδιότυπο 
προϊόν» και τη χρήση του όρου «προϊόν ορεινής 
παραγωγής» ως προαιρετικό όρο ποιότητας.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το όραµα της Κοµισιόν να µεταρρυθ-
µίσει το καθεστώς Γεωγραφικών Εν-
δείξεων αγροτικών προϊόντων, τουλά-
χιστον για το κρασί δεν φαίνεται να 
συµµερίζονται εκπρόσωποι του ευρω-
παϊκού τοµέα οίνου οι οποίοι µιλούν 
για κινδύνους οπισθοδρόµησης στην 
προστασία των ΓΕ. Μάλιστα, περίπου 
δεκαπέντε έχουν ήδη δηλώσει την α-
ντίθεσή τους στην προτεινόµενη µε-
ταρρύθµιση, η οποία όπως υποστηρί-
ζουν θα καθορίζεται στο πλαίσιο των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και όχι 
από το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Οίνων Προέλευσης (EFOW), ανησυχεί 
δε, ότι εάν εγκριθούν ως έχουν, αυτοί 
οι κανονισµοί θα θέσουν σε κίνδυνο 
ένα σύστηµα το οποίο, από τη δεκα-
ετία του 1970, έχει αποδειχθεί καθο-
ριστικό για την ενίσχυση των προστα-
τευοµένων ονοµασιών των κρασιών 
και τη ζωτικότητα πολλών ευρωπαϊ-
κών περιοχών και εδαφών.

«Είµαστε οι πρωταγωνιστές των ΓΕ 
για περισσότερο από έναν αιώνα και 
δεν σκοπεύουµε να γίνουµε προξενικά 
επιµελητήρια, αλλά να παραµείνουµε 
συνδικάτα οινοποιών» επισηµαίνει ο 
Eric Tesson , διευθυντής της Εθνικής 
Συνοµοσπονδίας παραγωγών κρα-
σιού και αποσταγµάτων του CNAOC.

Η πρόταση για την αναθεώρηση του 
συστήµατος γεωγραφικών ενδείξεων 
(ΓΕ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που 
εγκρίθηκε και δηµοσιεύθηκε την προ-
ηγούµενη Πέµπτη, 31 Μαρτίου, θα ε-
πιτρέψει την «αύξηση της χρήσης ΓΕ 
σε ολόκληρη την Ένωση προκειµέ-
νου να ωφεληθεί η οικονοµία των α-
γροτών, ώστε να επιτύχουν υψηλό-
τερο επίπεδο προστασίας, ειδικά στο 
διαδίκτυο», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Κοµισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Οίνων 
Προέλευσης ανησυχεί ιδιαίτερα για 
τη µελλοντική συµµετοχή του Γρα-
φείου Πνευµατικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το ο-
ποίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
µια αγγλοσαξονική προσέγγιση για 
την προστασία των εµπορικών σηµά-
των και την προστασία των γεωγρα-
φικών ενδείξεων (GI).

«Η αυξηµένη συµµετοχή του EUIPO 
στη διαχείριση των ΓΕ, είναι απλώς ε-
ξαιρετικά ανησυχητική», συνοψίζει 
και ένα δελτίο τύπου του ευρωπαϊ-
κού αγροτοσυνδικαλιστικού βραχίο-
να Copa-Cogeca, προσθέτοντας ότι «η 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τη DG 
Agri σε οργανισµό που ειδικεύεται στα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
και χωρίς την απαραίτητη γνώση των 
ιδιαιτεροτήτων του γεωργικού τοµέα 

ή της φύσης των ΓΕ, θέτει σε κίνδυ-
νο την επιτυχία αυτής της πολιτικής».

Στην πρότασή της, η Επιτροπή ανα-
φέρεται σε µια συντοµευµένη και α-
πλουστευµένη διαδικασία εγγραφής: 
«οι διάφοροι τεχνικοί και διαδικαστι-
κοί κανόνες σχετικά µε τις γεωγραφι-
κές ενδείξεις θα συγχωνευθούν, µε α-
ποτέλεσµα µια ενιαία απλουστευµένη 
διαδικασία για την καταχώριση των ΓΕ 
για τους αιτούντες στην ΕΕ και για ε-
κείνες των Τρίτων Χωρών». Για να γί-
νει αυτό, «το EUIPO θα παρέχει τεχνι-
κή υποστήριξη στη διαδικασία ελέγ-
χου προκειµένου να επιταχύνει τις δι-
αδικασίες», προσθέτουν οι Βρυξέλλες.

Ωστόσο, ως έχει, «η απλούστευση 
αφορά µόνο την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και όχι τους παραγωγούς των ΓΕ», 
θεωρεί ο πρόεδρος της EFOW Bernard 
Farges, ο οποίος σηµειώνει ότι «οι προ-

τεινόµενες αλλαγές θα συνεπάγονταν 
µια ουσιαστική αποδυνάµωση της σύν-
δεσης µεταξύ των ΓΕ και του πλαισί-
ου πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης».

«Έχοντας µάθει πρόσφατα, πριν 
από µερικές εβδοµάδες, ότι η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είχε ήδη συνδιασκε-
φθεί µε την τεχνική αντιπροσωπεία 
του EUIPO για αρκετά χρόνια χωρίς 
να το έχει πει σε κανέναν, εγείρεται 
πρόβληµα της απαραίτητης διαφά-
νειας στη διεξαγωγή της ευρωπαϊ-
κής δηµόσιας δράσης» προσθέτει ο 
Éric Tesson, διευθυντής της Εθνικής 
Συνοµοσπονδίας παραγωγών κρα-
σιού και αποσταγµάτων του CNAOC, 
σύµφωνα µε τον οποίο «θα πρέπει να 
βρούµε έναν τρόπο να εδραιώσουµε 
εµπιστοσύνη µεταξύ µας, για το εάν 
αυτή η µεταρρύθµιση έπρεπε να ο-
λοκληρωθεί».

Διχάζει η πρόταση 
για τις Γεωγραφικές  
Ενδείξεις στο κρασί 

Ανησυχία έχει 
προκαλέσει 

στον ευρωπαϊκό 
κλάδο οίνου η 

μεταρρυθμιστική 
πρόταση της ΕΕ που 
δίνει τον πρώτο λόγο 

για την προστασία 
των Γεωγραφικών 

Ενδείξεων στο 
γραφείο για τα 

πνευματικά 
δικαιώματα

Τα 4 κοµβικά σηµεία 
για την εφαρµογή

του νέου συστήµατος 

Χρήση
Η πρόταση για την 
αναθεώρηση του συστήµατος 
γεωγραφικών ενδείξεων 
(ΓΕ) από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα επιτρέψει την 
«αύξηση της χρήσης ΓΕ 
σε ολόκληρη την Ένωση 
προκειµένου να ωφεληθεί 
η οικονοµία των αγροτών.

EUIPO
Το Γραφείο Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε µια 
αγγλοσαξονική προσέγγιση 
για την προστασία των 
εµπορικών σηµάτων 
και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων. 

Απλά
«Η απλούστευση που 
προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αφορά µόνο την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι 
τους παραγωγούς των ΓΕ», 
θεωρεί ο πρόεδρος της 
EFOW Bernard Farges.
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ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΝΟΥΛΑΝΤ 
ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΠΑ
«Η Τουρκία κατάλαβε πως 
πρέπει να κόψουµε τη ροή 
του χρήµατος προς την 
πολεµική µηχανή του 
Πούτιν. Ακόµη κι αν δεν 
συµµετέχει στις κυρώσεις, 
τα εδάφη της Τουρκίας δεν 
πρέπει να µετατραπούν σε 
χώρο συγκέντρωσης του 
µαύρου χρήµατος των 
ολιγαρχών».

ΕΡΝΣΤ ΡΑΙΧΕΛ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ
«Στη Γερµανία 
χρησιµοποιούµε τον όρο 
«αλλαγή εποχής» για να 
εκφράσουµε το σοκ που 
προκάλεσε ο ρωσικός 
πόλεµος στην Ουκρανία. 
Ζούµε ένα ιστορικό 
έγκληµα, που θα αλλάξει 
πολλά και για πολύ καιρό. 
Ξεκινάει µια νέα εποχή, 
χωρίς να το θέλουµε».

ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«∆υστυχώς εδώ και δέκα 
ηµέρες υπάρχει µια ήπια 
άνοδος των θανάτων, περί 
τους 55 την ηµέρα. Είναι 
ένας αριθµός µεγάλος, 
δείχνει την καταστροφική 
επίπτωση της Όµικρον 
και της Όµικρον 2. Σε 
πληθυσµιακό επίπεδο, η 
παραλλαγή αυτή είναι 
καταστροφική».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΣΕ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Έκπληξη
Στη σχεδόν τρίωρη συνάντηση 
µε παραγωγούς του Έβρου, ο 
υπουργός επανέλαβε ότι η 
στήριξη στο πετρέλαιο που έχει 
υποσχεθεί η κυβέρνηση θα 
δοθεί έως το τέλος του χρόνου 
και θα αφορά κατ’ επάγγελµα 
αγρότες, µε τιµολόγια και µε τη 
δήλωση ΟΣ∆Ε. Προανάγγειλε 
και µια θετική «έκπληξη» για 
όσους ασκούν συµβολαιακή, 
χωρίς όµως λεπτοµέρειες.

Επαναφορά
Τα µανίκια ψηλά, λένε πως θα 
σηκώσουν, οι νεοκλεγέντες 
στην ΕΘΕΑΣ για να φέρουν 
ξανά κοντά στους 
συνεταιρισµούς τους αγρότες, 
που είχαν χάσει την 
εµπιστοσύνη τους. Όπως είπε 
κι ο Γιαννακάκης, αφήνονται 
ανεκµετάλλευτες επιδοτήσεις 
πολλών εκατ. ευρώ, την ώρα 
που χώρες όπως Ισπανία και 
Ιταλία αξιοποιούν στο έπακρο.

Μηνύσεις
Την οδό της µηνυτήριας 
αναφοράς σκέπτεται, λένε οι 
πληροφορίες, να ακολουθήσει 
ο πρόεδρος της Ε∆ΟΚ προς το 
υπουργείο της πλατείας και το 
µέγαρο της ∆οµοκού, για το 
παγωµένο εδώ και καιρό 1 
εκατ. ευρώ για δράσεις του 
signed by nature, διαδόχου 
του προγράµµατος meet the 
lamb. Aν δεν τρέξει γ’ κύκλος, 
έρχεται απώλεια επιδοτήσεων.

Οι αγρότες πάντα είναι έτοιµοι να στηρίξουν

Με τον αραµπά άνοιξε η πλατφόρµα για καταγραφή των αποθε-
µάτων σιτηρών, ζωοτροφών κλπ, κάπως έτσι και οι αποφάσεις για 
τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, ενώ προσδοκίες γεννώνται και 
για ένταξη στο νέο καλάθι των συνδεδεµένων για το µαλακό σι-
τάρι και το καλαµπόκι. Ο υπουργός της πλατείας πάντως εµφανί-
στηκε αποφασισµένος στην Ορεστιάδα, σε συνάντηση που είχε µε 
παραγωγούς από τον Έβρο. Αποκάλυψε, ακόµη, πως σχεδιάζει να 
θέσει στο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ αίτηµα για συν-
δεδεµένη και στον ηλίανθο, ώστε να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην 
καλλιέργεια, και εφόσον πάρει το πράσινο φως θα προχωρήσει. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
O γόρδιος δεσµός 
στην παροιµιώδη 
κωλυσιεργία µε 
την πρόσκληση στο 
βιοντίζελ ίσως κοπεί 
από βδοµάδα. Έχει 
κλειστεί ραντεβού 
παραγωγών και της 
µεταποιητών µε τους 
υπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης-Ενέργειας.

Πάντως στο υπουργείο 
Ενέργειας φέτος 
το τερµάτισαν. 
Πιάσαµε Απρίλιο 
και οι διαδικασίες 
παραµένουν 
παγωµένες, αν και 
κανονικά η πρόσκληση 
για το βιοντίζελ 
έπρεπε το αργότερο 
να έχει βγει από τις 
αρχές του έτους.

Υβρίδια
Το υπουργείο της πλατείας, 

λέει ο Στύλιος δίνει 
προτεραιότητα στην 
προώθηση των καλοκαιρινών 
καλλιεργειών για τις οποίες 
υπάρχει ακόµα χρόνος, 
όπως είναι ο αραβόσιτος, 
η µηδική και η σόγια. 

Εξετάζεται µάλιστα το 
ενδεχόµενο να αξιοποιηθεί η 
συνδεδεµένη ενίσχυση προς 
όφελος των συγκεκριµένων 
καλλιεργειών. 

«Ειδικά για το ηλιέλαιο, 
αν και αυτή τη στιγµή υπάρχει 
επάρκεια, δεχόµαστε 
εισηγήσεις να γίνει µια 
ανακατεύθυνση καλλιεργειών 
που πήγαιναν από το 
βιοκαύσιµο ώστε να 
στραφούν για την παραγωγή 
ηλιελαίου το οποίο θα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για τα 
τρόφιµα», είπε στον Καστανίδη 
του ΚΙΝΑΛ.

;

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Κερδίσαµε το League Cup 
αλλά ρεαλιστικά η Σίτι 
είναι το φαβορί για τους 
υπόλοιπους τίτλους. ∆εν 
θέλω να σταµατήσω τα 
συναισθήµατα του κόσµου, 
δεν θέλω ο κόσµος να 
σταµατήσει να ονειρεύεται 
όµως νοµίζω ότι και οι 
ίδιοι καταλαβαίνουν την 
δυσκολία του στόχου».

Ό,τι και να 
ψηφίσεις, πρώτος 
σε σταυρούς 
θα είναι 
ο Γιαννακάκης! 

«Μαζεύει» ο χρόνος, ούτε δέκα εργάσιµες 
ηµέρες δεν έµειναν στους αρµόδιους τόσο από 
τα περιφερειακά όσο και από τα κεντρικά της 
∆οµοκού προκειµένου να ολοκληρωθούν 
οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις µε 
την ετήσια απογραφή ζώων, τις άδειες για τους 
µετακινούµενους κτηνοτρόφους, αλλά και τις 
παραδόσεις γάλακτος στα τυροκοµεία. Στόχος, 
µήπως και µπουν οι συνδεδεµένες στα ζωικά πριν 
από το Πάσχα και δη µέχρι τη Μεγάλη Πέµπτη. 

Ότι ζορίζονται, λόγω της τρέχουσας 
κατάστασης, οι κτηνοτρόφοι είναι γνωστό. Είναι 
κι αυτή η περιβόητη επιδότηση των ζωοτροφών, 
που περιµένουν. Φίλος αγρότης, σε ανάρτηση 
του Αgronews, σχολιάζει -δικαίως- ότι «το 
επεξεργάζονται δύο µήνες τώρα και ποιος ξέρει 
πόσο καιρό ακόµη θα το συζητάνε και στο τέλος 
θα δώσουν ζωοτροφή µιας µέρας σε κάθε 
κτηνοτρόφο»! Για να συµπληρώσεις άλλος 
αναγνώστης «ευτυχώς τα δικά µου ζώα έχουν 
φερµουάρ και περιµένουν τις αποφάσεις τους 
για το πότε και (αν) φάνε». Καλό! 

Υπάρχει, εν τω µεταξύ, απόφαση στη ∆ιαύγεια, 
µε υπογραφή Λυκουρέντζου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης ποσού περί τα 
52 εκατ. ευρώ για την καταβολή αποζηµιώσεων 
φυτικού τοµέα του οικονοµικού έτους 2022. 
Μετά, ο πρόεδρος του φορέα, αφού συναντήθηκε 
µε τον πρωθυπουργό, ανακοίνωσε ότι έρχονται 
πάνω από 100 εκατ. ευρώ γαι ζηµιές του 2021! 
Εκατό ή 52 εκατ. ευρώ ; Έκπληξη, µάλλον! 

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ µίλησε για µία 
επίπονη διετία αντιµετώπισης των συνεπειών 
ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως ο «Ιανός», 
«παγετός Άνοιξης 2021», χαλαζοπτώσεις και οι 
«πυρκαγιές Αυγούστου 2021», ενώ καλόπιασε 
τον πρωθυπουργό µε ατάκες περί «γενναιόδωρης 
χρηµατοδότησης του ΕΛΓΑ από την κυβέρνηση». 

Το «στοίχηµα» της πρωιµότητας φαίνεται πως 
χάθηκε για το ελληνικό σπαράγγι φέτος και η 
αιτία είναι ο καιρός. Κάτι οι συνεχείς βροχές, κάτι 
οι χαµηλές θερµοκρασίες η συγκοµιδή αντί να 
ξεκινήσει αρχές Μαρτίου άρχισε να ρολάρει µετά 
τις 25 Μαρτίου. Έκτοτε βέβαια η ροή είναι καλή 
κι αρκετά ικανοποιητικές οι τιµές, µε σύµµαχο 
αυτή τη φορά τον καιρό, διότι το χιόνι που έπεσε 
στη Γερµανία έχει οψιµίσει την παραγωγή τους, 
όπως και της Πολωνίας, µε αποτέλεσµα να 
αυξηθεί η ζήτηση για τα ελληνικά σπαράγγια. 
Τελικά, έχει ο καιρός… γυρίσµατα.

Και µια και ο λόγος για τη συγκοµιδή στο 
σπαράγγι να πούµε πως φέτος το µεροκάµατο 
πήρε 5 ευρώ και «έπιασε» τα 35 ευρώ την ηµέρα. 
Για την ώρα δεν υπάρχει πρόβληµα µε τα 
εργατικά χέρια γιατί δεν γίνονται δουλειές 
στις δενδρώδεις, οπότε η προσφορά ικανοποιεί 
τη ζήτηση. Το θέµα είναι τί θα γίνει όταν αρχίσει 
το αραίωµα στα ακτινίδια, όπως λέει φίλος της 
στήλης, που δεν θα αργήσει.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
συζήτηση περί διατροφικής επάρκειας ή 
ανεπάρκειας, µάλλον επιδρά αποπροσα-
νατολιστικά στο δηµόσιο διάλογο, ενι-
σχύοντας τη θέση αυτών που έχουν κάθε 

συµφέρον να λένε… ψωµί νάνε και ό,τι νάνε. Αργά 
ή γρήγορα ο πόλεµος θα τελειώσει κι ακόµα καλύ-
τερα θα ήταν να µην έχει γίνει ποτέ. Σε ότι αφορά 
την αγροτική παραγωγή και τη λειτουργία της αγο-
ράς, το ζήτηµα είναι να µην ισοπεδωθούν και τα ε-
λάχιστα όρια που υπήρχαν πριν από τον πόλεµο. 

Βρήκε αντάρα ο λύκος
ΕΧΩ ΤΗΝ ΥΠΟΨΙΑ ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι, 
αξιοποιώντας τη συγκυρία, επιχειρούν να καταλύ-
σουν κάθε έννοια ταυτότητας και να εισάγουν στη 
χώρα ό,τι είχε µείνει απούλητο για χρόνια. Περιτ-
τό να πούµε βέβαια ότι στις περισσότερες των περι-
πτώσεων η ζήτηση είναι τεχνική, δεν έχει να κάνει 
µε τα απολύτως απαραίτητα και εξυπηρετούν αυτό 
που λέµε… ο λύκος στην αντάρα χαίρεται. 

Ακριβό το οικόπεδο
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η Ελλάδα δεν έχει κανέ-
ναν απολύτως λόγο να παρεκκλίνει από το µοντέ-
λο της ποιοτικής παραγωγής, ειδικά σε ότι έχει να 
κάνει µε τη διατροφή. Όπως έχω πει πολλές φο-
ρές, το «οικόπεδο» στην Ελλάδα είναι ακριβό και 
σπάνιο. ∆εν έχει εποµένως κανένα νόηµα να δε-
σµεύεται για την παραγωγή προϊόντων χαµηλής α-
ξίας, ειδικά όταν αυτά δεν µπορούν να ενταχθούν 
σε µια ευρύτερη παραγωγική αλυσίδα και να χτί-
σουν πρόσθετες υπεραξίες. 

Σταγόνα στον ωκεανό
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ότι οι ιθύνοντες ενδιαφέρονται 
περισσότερο να κάνουν τα χατίρια των µεγαλοει-
σαγωγέων και να λύσουν προσωρινά κάποιες ανι-
σορροπίες της αγοράς, παρά να διευκολύνουν ε-
πί της ουσίας τη συνέχιση της αγροτικής παραγω-
γής, εξασφαλίζοντας σ’ αυτή τη φάση χρηµατοδο-

τικές λύσεις και επάρκεια µέσων για την τόνωση 
της εγχώριας παραγωγής. Μ’ αυτή την έννοια τα 
380.000 στρέµµατα για τα οποία δεσµεύθηκε, ο α-
ξιαγάπητος -κατά τα λοιπά- υφυπουργός Γιώργος 
Στύλιος, ότι δηλαδή, θα φύγουν από την αγρανά-
παυση για να κατευθυνθούν στην παραγωγή, εί-
ναι σταγόνα στον ωκεανό µπροστά στη ζηµιά που 
θα γίνει από την ελλειµµατική καλλιεργητική φρο-
ντίδα στα υπόλοιπα αγροκτήµατα.  

Απλοχεριά με μέτρο
ΕΙ∆Α ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ, από το Forum των ∆ελφών, 
τους φίλους µας τους τραπεζίτες να διαρρηγνύουν 
τα ιµάτιά τους για το πόσο καλές γίνονται πλέον οι 
τράπεζες (good bank) και για το πόσο απλόχερες 
είναι τελευταία µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Η εµπειρία από τον πρωτογενή τοµέα, αλλά και ευ-
ρύτερα από τον κλάδο της αγροδιατροφής δεν πεί-
θει για την αποφασιστικότητα του χρηµατοπιστωτι-

κού συστήµατος να σταθεί αρωγός στις 
µονάδες του χώρου σ’ αυτή τη δύ-

σκολη φάση.

Κοκκίνισμα 
ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ. Ως γνω-
στόν, οι άµεσες ενισχύσεις 
στο χώρο της αγροτικής πα-
ραγωγής µε τον έναν ή άλ-
λο τρόπο µειώνονται. Είτε 
γιατί υπάρχει άµεση µείω-
ση στις στρεµµατικές ενισχύ-
σεις, είτε γιατί το λεγόµενο 
«πρασίνισµα» µοιράζεται σε 
δέκα κοµµάτια, είτε γιατί έ-

να σηµαντικό µέρος µεταφέρεται στα διαρθρωτικά 
προγράµµατα. Ωστόσο οι τράπεζες, στα λεγόµενα 
Α∆Α (Ανοιχτά ∆άνεια Αγροτών), δηλαδή τα δάνεια 
που χορηγούνται µε βάση το τσεκ (ενιαία ενίσχυ-
ση) µειώνονται, χωρίς µάλιστα να υπάρχει προς το 
παρόν αναπλήρωση αυτού του κενού µε κάτι άλλο.   

Αγρανάπαυση λόγω ρεύματος
ΟΠΩΣ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ προς το παρόν κάποια πρό-
σθετη µέριµνα από την πλευρά της Πολιτείας για τις 
χιλιάδες αγροτικές εκµεταλλεύσεις που έχουν πρό-
βληµα µε χρέη προς τη ∆ΕΗ. Το 60% προκαταβολή 
και 12 δόσεις (για το υπόλοιπο) µπορεί να ήταν καλό 
πριν τα τιµολόγια ρεύµατος φθάσουν στα ύψη. Τώρα 
τα πράγµατα έχουν δυσκολέψει και πολλές καλλιέρ-
γειες θα µείνουν χωρίς άρδευση, αφού το ρεύµα στα 
αντλιοστάσια είναι κοµµένο για παλιά χρέη. Μήπως, 
λέω µήπως, αυτά είναι περισσότερα από τα 380.000 
στρέµµατα αγρανάπαυσης του αγαπητού Στύλιου;  

Πρόσθετες υπεραξίες
∆εν έχει νόηµα η Ελλάδα να δεσµεύεται 
για την παραγωγή προϊόντων χαµηλής 

αξίας, όταν αυτά δεν µπορούν να 
χτίσουν πρόσθετες υπεραξίες 

Ο
ι καταναλωτές, τον Μάρτιο του 2020, 
άρχισαν να «στοκάρουν». Οι κατα-
ναλωτές στο Βερολίνο είχαν τη δυ-
νατότητα να αγοράσουν ένα πακέ-

το αλεύρι και ένα µπουκάλι µαγειρικό λάδι. 
∆ύο χρόνια αργότερα, αυτό επέστρεψε, και σε 
κάποιες περιοχές, επέστρεψαν και οι περιορι-
σµοί. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έ-
χει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις, από λιπά-
σµατα και σιτηρά για τη γεωργία, µέχρι στα βα-
σικά προϊόντα µαγειρικής για τα νοικοκυριά. 
Οι τιµές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Λες και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν εί-
χαν προειδοποιηθεί για την ανάγκη να διαφο-
ροποιήσουν τους ενεργειακούς τους πόρους ώ-
στε να µειώσουν την εξάρτηση τους από το ρω-
σικό αέριο και πετρέλαιο. Σαν να µην είχαν ε-
νηµερωθεί οι Ευρωπαίοι για την ανάγκη να ε-
ξοικονοµήσουν ενέργεια και εµµέσως, δεδο-
µένης της ταχείας υποβάθµισης του περιβάλ-
λοντος, να αλλάξουν έναν τρόπο ζωής που µε 
τις δεκαετίες θεωρούνταν δεδοµένος. Αυτός ο 
τρόπος ζωής αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Χάλυβα και Άνθρακα -τον πρόδροµο 
της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδρυτές 
της νέας Ευρώπης ήταν αποφασισµένοι να α-
φήσουν πίσω τους αιώνες πολέµων και αιώνες 

εχθρότητας µεταξύ 
Γαλλίας και Γερµα-
νίας. Η Ευρώπη µε-
τά το 1945 θα στη-
ριζόταν στην ειρή-
νη, την ευηµερία και 
την ήπια δύναµη. 
Με τα χρόνια, κα-
θώς η ∆υτική Ευρώ-
πη έγινε πλουσιό-

τερη, αυτό το τµήµα της ηπείρου έγινε άνετο. 
Οι πολίτες της θεώρησαν ως δεδοµένο τα γε-

µάτα καταστήµατα, τις τακτικές διακοπές, την 
πρόσβαση σε απεριόριστη ενέργεια και φυσι-
κά τη σταθερότητα. […] Ο πόλεµος στην Ου-
κρανία, µπορεί να είναι το σηµείο καµπής. Με 
µια βάναυση εισβολή στη γείτονα της ΕΕ που 
έχει οδηγήσει σε τεράστιες ροές προσφύγων 
και προέρχεται από τους ιµπεριαλιστικούς στό-
χους του Ρώσου προέδρου Πούτιν, εγείρει πολ-
λά ερωτήµατα για τη σταθερότητα της αρχιτεκτο-
νικής ασφάλειας της Ευρώπης. ∆εν είναι πλέ-
ον προβλέψιµα σταθερό και ασφαλές, καθώς 
αυξάνεται η πίεση στις προµήθειες ενέργειας 
και τροφίµων. Η Ευρώπη πρέπει να αντιµετωπί-
σει τη Ρωσία που αµφισβητεί τη ζώνη άνεσης.

Οι ηγέτες της ΕΕ σπεύδουν να µειώσουν την 
εξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.
[…] Καθώς ο ρωσοουκρανικός πόλεµος συνε-
χίζει και οι τιµές αυξάνονται, θα εξαρτηθεί α-
πό τους ηγέτες στην Ευρώπη να επικοινωνή-
σουν µε τους πολίτες τους τι σηµαίνουν όλα 
αυτά για τη ζώνη άνεσης τους.

*AΝΑΛΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
CARNEGIE ΕUROPE

Η ΕΕ χάνει 
τη ζώνη άνεσης

ΤΗΣ  ΤΖΟΥΝΤΙ 
ΝΤΕΜΠΣΕΪ *
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ΤOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ

Σηµαντική πινελιά στο οινικό ραντεβού 
που δόθηκε στην έκθεση των µικρών οι-
νοποιών στις 3-4 Απριλίου, αποτέλεσαν 
οι προσπάθειες που έχουν γίνει για πα-
ραγωγή οίνων από τοπικές ποικιλίες, α-
ναγεννώµενες από νέες φουρνιές πα-
ραγωγών. Ύστερα από δύο πανδηµικά 
έτη απουσίας, τα µέλη του Συνδέσµου 
Μικρών Οινοποιών Ελλάδος παρουσί-
ασαν την παραγωγή τους στο οινόφιλο 
κοινό, µε τους πάγκους γεµάτους καινο-
τόµες ιδέες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και 
κλασσικές, αέναες προτιµήσεις. Στις αί-
θουσες του Κέντρου Πολιτισµού «Ελλη-
νικός Κόσµος» διαµορφώθηκαν και πα-
ράλληλες εκδηλώσεις, από τη µια µε κε-
ντρικό άξονα τα οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά σπάνιων ελληνικών ποικιλι-
ών και από την άλλη η σύνδεση τους µε 
την ελληνική γαστρονοµία.

Τα βλέµµατα των πιο µυηµένων στην 
οινογνωσία έπεσαν κατευθείαν στις νέες 
αφίξεις ετικετών και σε φιάλες µε µονο-
ποικιλιακά κρασιά από γηγενή αµπέλια.

Οι Έλληνες οινοπαραγωγοί πλέον και 
κυρίως η νέα γενιά, αναβιώνει τις γηγε-
νείς ποικιλίες. Άλλες από προφυλοξηρι-
κά αµπέλια, άλλες από αποµονωµένους 
αµπελώνες κι άλλες µε καινοτόµες οινο-
ποιήσεις. Ρωµέικο, Μαυροθήρικο, Βραδι-
ανό και Βοστολίδι δίνουν ενδιαφέροντα 
αποτελέσµατα. Πολλά κρασιά από άγνω-
στες ως τώρα ποικιλίες έρχονται να ση-
µαδέψουν τη «νέα εποχή του κρασιού».

∆εν έλειψαν και οι διαφοροποιήσεις 
στους τρόπους οινοποίησης σε ποικιλίες 
πιο συνηθισµένες, ή η ανάδειξη των ήδη 

υπαρχόντων και τα χαρακτηριστικά που 
δίνουν στο πέρασµα του χρόνου. Σε εντυ-
πωσιακό ποσοστό από τα δείγµατα των 
οινοποιείων υπήρχαν και τα orange κρα-
σιά. Μια τάση νέα στην Ελλάδα, µε πολ-
λούς θαυµαστές και πολλούς οπαδούς, 
αρχίζει να παίρνει θέση σε δεξαµενές ο-
λοένα και περισσότερων παραγωγών.

Μεταξύ των σχετικά σπάνιων ποικιλι-
ών στους πάγκους των σαράντα τεσσά-
ρων µικρών οινοποιείων που παραβρέ-
θηκαν, ήταν η ερυθρή ποικιλία Μαυροθή-
ρικο. Μέρος του σχεδίου «ΠΑΤΟΙΝΟΣ» ή-
ταν η καλλιέργεια αυτόχθονων ποικιλιών 
για τη συµβολή αυτών στη διατήρηση της 
εθνικής αµπελλουργικής κληρονοµιάς. 

Το Μαυροθήρικο µε ρίζες στη Νίσυρο, 
σύµφωνα µε την Ειρήνη ∆ούκα - οινολό-
γο του πρότζεκτ αγροοικολογίας στην 
Πάτµο, είναι η µοναδική µονοποικιλια-
κή οινοποίηση του εν λόγω σταφυλιού, 
που καλλιεργείται βιολογικά, µε βιοδυ-
ναµικές πρακτικές. Η παραγωγή περιορί-

ζεται σε 800 φιάλες από κόκκινο κρασί. 
Άλλες προσπάθειες από προφυλοξη-

ρικά αµπέλια, όπως το Μοσχάτο Σπίνας 
του κτήµατος Μανουσάκη στην Κρήτη, άλ-
λες µε καινοτόµες οινοποιήσεις, όπως το 
Blanc de Noir, από την ποικιλία Ρωµέικο 
και άλλες προσπάθειες καινοτόµων ιδε-
ών που ζητήθηκαν από το εξωτερικό, ό-
πως το Pet Nat, από 100% Σαββατιανό του 
κτήµατος Mylona στα Μεσόγεια.

Αµφιβολίες όµως, και ανησυχίες για 
το µέλλον εκφράστηκαν από τους παρα-
γωγούς. «Είµαστε σε πόλεµο κι αυτό πρέ-
πει να το καταλάβουµε» είπε ο οινοποιός 
Κωνσταντίνος Μποσινάκης µε τον συνά-
δελφο του κ. Παπαργυρίου από το οµώ-
νυµο κτήµα να προσθέτει πως υπάρχει 
µεγάλη αβεβαιότητα για το αύριο. 

Αυτό που κατέδειξε και η έκθεση του 
ΣΜΟΕ είναι ότι η νέα εποχή του κρασιού 
στην Ελλάδα φαίνεται να έχει ξεκινήσει, 
όµως η προσαρµογή σε νέα δεδοµένα α-
ποτελεί κρίσιµη παράµετρο βιωσιµότητας. 

Σαν…ιός εξαπλώνονται οι ελληνικές 
σπάνιες ποικιλίες που δίνουν γεύση
Στην έκθεση του ΣΜΟΕ νέες ετικέτες και μονοποικιλιακά κρασιά από γηγενή αμπέλια

Μαυροθήρικο
Μεταξύ των σχετικά 
σπάνιων ποικιλιών 
που υπήρχαν στους 

πάγκους των 44 
µικρών οινοποιείων 
που παραβρέθηκαν 
στην έκθεση, ήταν 

και η ερυθρή ποικιλία 
Μαυροθήρικο

Βραδιανό 
Το κτήµα Βρυνιώτη 
στην Εύβοια επανέ-
φερε την ερυθρή 

ποικιλία Βραδιανό, 
παράγοντας τόσο 
µονοποικιλιακά 

κρασιά, όσο και συν-
δυασµούς µε Syrah, 

για την ισορροπία του 
αποτελέσµατος

Με προτάσεις 
υψηλών 
απαιτήσεων 
44 οινοποιεία 
Στην έκθεση του ΣΜΟΕ  
παρευρέθηκαν τα 44 από τα 
56 οινοποιεία που αποτελούν 
τον βραχύωνα του συνδέσµου, 
µε τις φιάλες τους ανοιγµένες 
και έτοιµες να οδηγηθούν 
στον ουρανίσκο των 
οινόφιλων. Τα οινοποιεία που 
πήραν µέρος στην έκθεση 
ήταν τα εξής:
1. Οινοποιία Αϊβαλής
2. Ακριώτου Οινοποιείο
3. Ασλάνης Οινοποιείο
4. Οίνοι Αδάµ
5. Κτήµα Βουρβουκέλη
6. Οινοποιείο Βρυνιώτης
7. Γαβαλάς Οινοποιία
8. Οινοποιείο Μοσχόπολις
9. Αµπελώνες Γκανή
10. Οινοποιείο Γκίκας
11. Κτήµα Γράµψα
12. Οινοποιείο ∆αλαµάρας
13. Agrovision
14. Πάτοινος
15. TerraOlympus
16. Σφένδαµος
17. ΟΙΝΩΨ Wines
18. Θηβαϊκή Γη
19. Κατσαρού Κτήµα
20. Αρλεκοίνων Χώρα
21. Μανουσάκης Οινοποιία
22. Κτήµα Μανωλεσάκη
23. Μπελίδη Αµπελώνες
24. Μποσινάκης Οινοποιία
25. Μυλωνάς Μικροοινοποιία
26. Οινοποιείο Σκίουρος
27. Ανατολικός Αµπελώνας
28. Οινοποιία Ντούγκος
29. Οινοποιείο Παπαθανασίου
30. Κτήµα Παπαργυρίου
31. Οινοποιείο 
Πετρακόπουλος
32. Οινοποιία Πουλτσίδη
33. Κτήµα Πυργάκη
34. Κτήµα Ρωµαλίδη
35. Οινοποιείο Σαρρής
36. Οίνοι Σγουρίδη
37. Οινοποιία Αλατά
38. Κίκονες
39. Οινόλπη
40. Οινοποιία Τσικρικώνη
41. Αµπελόεις
42. Κτήµα Καρανίκα
43. Κτήµα ΠΕΤΡΗΕΣΣΑ
44. ∆ιγενάκης Οινοποιείο
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Πυρήνας ανάπτυξης 
το φόρουµ ∆ελφών
Επιστροφή µετά από δύο χρόνια φυσικής 
παρουσίας σηµατοδοτείται φέτος για το Delphi 
Economic Forum, το οποίο διεξάγεται µε 760 
επιβεβαιωµένους οµιλητές από 36 χώρες. Το 7o 
Forum ξεκίνησε την Τετάρτη 6 Απριλίου και θα 
διαρκέσει έως το Σάββατο 9 Απριλίου. Από το 
σύνολο των συµµετεχόντων στα πάνελ του 
Forum, οι 446 οµιλητές προέρχονται από την 
Ελλάδα και οι 314 από το εξωτερικό. Στο Forum 
λαµβάνουν µέρος ως οµιλητές σηµαντικές 
προσωπικότητες από όλο τον κόσµο αλλά και από 
την Ελλάδα, σχετιζόµενες µε καίριους τοµείς των 
διεθνών αλλά και εγχώριων εξελίξεων. 
Ειδικότερα 35 προέρχονται από το Βέλγιο, 24 
από τη Γαλλία, 13 από τη Γερµανία, 14 από την 
Ιταλία, 45 από το Ηνωµένο Βασίλειο, 44 από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.delphiforum.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
H Άνοιξη των ροζέ 

κρασιών (3rd Rose Frand 
Tasting), µια σύγχρονου 
προφίλ εκδήλωση ελευθέρου 
τύπου γευστικής δοκιµής  θα 
πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 
9 Μαΐου, στο ξενοδοχείο 
Makedonia Palace στη 
Θεσσαλονίκη.

∆ίµηνη αναβολή για τις 
15-17 Μαΐου για τη διεθνή 
έκθεση κρασιού Prowein 
2022, λόγω της πορείας της 
πανδηµίας στη Γερµανία.

Τριήµερο συµπόσιο µε 
θέµα τη µετασυλλεκτική 
διαχείριση φρούτων, 

λαχανικών, βοτάνων και 
λουλουδιών από τις 29 
Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου για 
πρώτη φορά στη Λεµεσό της 
Κύπρου, από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο. 

Το 10 διεθνές Συµπόσιο 
Ροδάκινου διοργανώνεται 
φέτος στις 30 Μαΐου µε 3 
Ιουνίου στη Νάουσα υπό την 
αιγίδα του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου και 
του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου. Για 
πληροφορίες www.
fruitsciences.eu/peach2021. 

H ασιατική έκδοση της 

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

Oι συνθήκες από το 
µέτωπο της πανδηµίας 
υποχρέωσαν τη µεταφορά 
της πολυαναµενόµενης από 
τον 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 
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.

Πλούσια οινογνωσία 
αχαϊκών ποικιλιών 
στις 13 Απριλίου
Οινογνωσία των αχαϊκών ποικιλιών Ροδίτη και 
Σιδερίτη οργανώνει το Patras Wine Club την 

Τετάρτη 13 Απριλίου στις 19:30 το απόγευµα. Η 
εκδήλωση θα λάβει µέρος στο MyWay Hotel 
Πάτρας στην οδό Όθωνος Αµαλίας 15. Κατά τη 
διάρκεια του masterclass οινογνωσίας, θα 
εξεταστεί η συµπεριφορά των αχαϊκών ποικιλιών 
του Ροδίτη και του Σιδερίτη, και οι εκφράσεις τους 
στο αχαϊκό terroir ως προς τις περιοχές 
καλλιέργειας και τα διαφορετικά στυλ οινοποίησης. 
Παράλληλα θα δοκιµαστούν ενδεικτικές ετικέτες 
της περιοχής. Την παρουσίαση θα κάνει ο 
σύµβουλος οινολόγος Τάσος ∆ροσιάδης. Εισιτήρια 
για την εκδήλωση είναι διαθέσιµα στο Viva. 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6907637635. 

ΠΑΤΡΑ

Ορθολογική 
διατροφή 
παραγωγικών 
ζώων στις 11/4
Ηµερίδα για τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις και πρακτικές 
στην διατροφή παραγωγικών 
ζώων µε φόντο την 
επισιτιστική ασφάλεια 
οργανώνει το ∆ιατµηµατικό 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (∆.Π.Μ.Σ.) του 
ΓΠΑ, υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στις 11 Απριλίου 
στο Αµφιθέατρο του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (Ιερά οδός 75) µε 
ώρα έναρξης τις 11:00 το 
πρωί και λήξης τις 15:00 το 
µεσηµέρι. Η ηµερίδα θα 
µεταδίδεται διαδικτυακά, µε 
οµιλητές καθηγητές του 
ΓΠΑ, θεσµικούς παράγοντες 
και εκπροσώπους εταιρειών 
της αγοράς. Οι διοργανωτές 
επισηµαίνουν πως Θα 
τηρηθούν όλα τα µέτρα 
προστασίας κατά του 
κορονοϊού SARS-CoV-2. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ: 210 5294770.

ΓΠΑ

∆ΕΛΦΟΙ

Από 4 Απριλίου έως 3 
Ιουνίου αιτήσεις Φορέων 
Παροχής Γεωργικών 
Συµβουλών ώστε να µπορούν 
να συµµετέχουν στο Μέτρο 2.1, 
το οποίο τους επιδοτεί να 
προσφέρουν δωρεάν συµβουλές 
σε αγρότες.

Ενστάσεις έως 14 Απριλίου 
κατά των αποτελεσµάτων 
ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης 
καθώς και ελέγχων για τη 
πληρωµή των συνδεδεµένων.

Έως 15 Απριλίου ηλεκτρονικά 
η υποβολή των αιτήσεων 
στήριξης για το πρόγραµµα 
µείωσης της Νιτρορύπανσης. 

Έως τις 15 Απριλίου και µόνο 
τα ηλεκτρονικά αιτήµατα 
τροποποιήσεων και 
µεταβιβάσεων έτους εφαρµογής 
2022 της δράσης Κοµφούζιο.

Aνοικτό έως 29 Απριλίου για 
αιτήσεις το µέτρο της ενίσχυσης 
για ιδιωτική αποθεµατοποίηση 
στον τοµέα χοίρειου κρέατος. 

Έως 30 Σεπτεµβρίου 
υποβολές αιτήσεων για τη 
δράση Καινοτοµίας και 
Πράσινης Μετάβασης στη 
Μεταποίηση Αγροτικών 
Προϊόντων.

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σεµινάριο γευσιγνωσίας 
ελαιολάδου 9 Απριλίου

Το Οργανοληπτικό Εργαστήριο 
Κρήτης ΑΣΡ σε συνεργασία µε το 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο 
(ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνουν το 
βιωµατικό & υβριδικό σεµινάριο 
«Γευσιγνώστη Ελαιολάδου». Το 
Σεµινάριο έχει συνολική διάρκεια 
40 ωρών µε δοκιµές τουλάχιστον 
70 δειγµάτων, είναι σχεδιασµένο σε 
επτά ενότητες ενώ η συµµετοχή στο 
σεµινάριο µπορεί να γίνει µε δύο 
τρόπους: µε φυσική παρουσία στις 
εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου 
είτε από απόσταση µε αποστολή 
ατοµικών δειγµάτων και µέσα από 
την πλατφόρµα Ζoom. Στις 9 
Απριλίου έναρξη της 1ης ενότητας 
µε φυσική παρουσία. Ακολουθούν 
οι επόµενες ενότητες 10 Απριλίου, 
7 Μαΐου, 4 Ιουνίου, 2 και 3 Ιουλίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.oliveoiltastinglab.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρνάδες Λακόν 4 µηνών καθαρόαι-
µες,περιοχή Βόλου.Τηλ.6906/432076.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµεντάλ 
βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά τους πο-
σού 50000 ευρώ.Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική κα-
τάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τι-
µή.Τηλ.6947/728582.

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

Πωλούνται 150 προβατα Λακον γαλακτοπαρα-
γωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες και 10 
κριάρια, περιοχη Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

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

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, έγκυ-
ες 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, ρά-
τσας Holstein υψηλών αποδόσεων,έγκυες στη 
δεύτερη γέννα σε πολύ καλή τιµή,περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6974/930677..

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµασκού.
Τηλ.6974/638271.

Πωλούνται 300 πρόβατα Λακον µε Ασαφ 
.Τηλ.6947/004517.

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

Πωλούνται 150 γίδια ετοιµόγεννα.
Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 60 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, ρά-
τσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και γεν-
νηµένες.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.

Πωλούνται µοσχαράκια από 4 έως 6 µηνών ελ-
ληνικής εκτροφής περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας.Τηλ 6947/728582.

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

Πωλείται ένα κριάρι χιώτικο 2 ετών για αυ-
ξηµένη απόδοση γαλακτοπαραγωγής.Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρνάδες χιώτικες για µεγάλες απο-
δόσεις. Τηλ. 6955/316314.

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµ-
βο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτρο-
φία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολται-
κά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

Πωλούνται 5 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Νο-
µός Πρέβεζας.Τηλ.6980/292176.

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

Πωλούνται 120 αίγες βελτιωµένες, περιοχή Τρί-
πολης. Τηλ. 6985/603508.

Πωλούνται 100 πρόβατα Γερµανοχιώτικα γεν-
νηµένα µε 100 αρνιά. Τιµή 5.000 ευρώ. 

Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.

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

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

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

Πωλούνται 280 πρόβατα Ασαφ και Λακον 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6934/102401.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958..

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού σε σακιά, πα-
ράδοση 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 ζω-
οτροφή γύρω στα 500 κιλά.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται σιτάρι για ζωοτροφή γύρω στα 400 κι-
λά.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά δέµα-
τα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφύλλι 2.000 δέµατα.
Tηλ.6944/340117.

Πωλούνται τριφύλλια, ενσίρωµα, τριφύλλι µπά-
λα µικρή , άχυρα και καλαµποκιές . µε δυνατότη-
τα παράδοσης. Τηλ.6976/860425.

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας ΥΛΙΚΗ κα-
θαρισµένος Α ποιότητας Τηλ.6972/271604.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες διαθέσιµα από τέλη Μαΐου. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παρα-
γωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή λί-
πανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώ-
δη.Τηλ.6948/423151.

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.

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

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

Πωλείται βίκος, τριφύλλι, σανός, άχυρα, µικρές 
µπάλες 30 κιλών αρίστης ποιότητας. 

Πωλoύνται 2 τόνοι βρώµης για ζωοτροφές, πε-
ριοχή Φαρσάλων.Τηλ.6944/985675.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

Πωλούνται 300 µικρές µπάλες τριφυλλιού, πε-
ριοχή Φθιώτιδα.Τηλ.6976/226113.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα 
στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερί-
ου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζα-
κύνθου.Τηλ.6937/314086.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά αγροτε-
µαχίων καθώς και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10 ετή 
µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέντρα. 
Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

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

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώ-
ληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περι-
οχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από γε-
ώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και 
φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το στρέµ-
µα.Τηλ.6974/426911

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλόκα-
στρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλεως µε 
απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

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

Πωλείται οικόπεδο 650-700 τ.µ., περιοχή Κο-
ρινθίας. Τιµή 10000 ευρώ. Τηλ.6937/030859.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στην Λα-
µία, κτηµατική περιφέρεια Αγίας Παρασκευ-
ής(Λιµογάρδι) ,ξερικό για φωτοβολταικά, 1.700 
ευρώ ανά στρέµµα ή ως ποτιστικό 2.700 ευ-
ρώ 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.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδει-
οδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε 
ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσ-
σαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος,µε υποσταθµο της ∆εή,ιδανικό για φωτοβολ-
ταικά,καλλιέργειες,εκµετάλευση.Τιµή ανάλογως 
µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λούτσας.∆ιατί-
θεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ.6942/228503.

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, περιο-
χή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

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

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

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κο-
πής 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.

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. Τιµή 1000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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 πα-
ράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χω-
ρητικότητας 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 αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 
24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυ-
ντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία 
κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάστα-
ση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325. 

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας 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 πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή και 
διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.

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

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

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρ-
να ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιερ-
γητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα ραντιστι-
κό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304. 
2392/031829.

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

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προ-
ϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξω-
τερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώ-
θηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονά-
δες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθα-
ριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιο-
χή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

Πωλoύνται σωλήνες γαλβανιζε 200 µετρων,4 
ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλβανι-
ζέ για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 64 µέ-
τρων, 196 θέσεων σχεδόν καινούριες στο Ευπά-
λιο Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.Τηλ.6932364640 
2108137514.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.

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

Πωλείται γεννήτρια 32 KWA µε κινητήρα πετρε-
λαίου.Τηλ.6944/614947.

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

Πωλείται ισοπεδωτήρας BG.Τηλ.6944/614947.

Πωλείται αγροτικό όχηµα NISSAN περιοχή Κο-
ρινθία, Τηλ.6944/624443.

Πωλείται καλαµποµάχαιρο Capello 6αρι σπα-
στό µοντέλο του 2007.Περιοχή Καβάλα. 
Τηλ.6974/877648.

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

Πωλείται αγροτικό Mercedes για µεταφορά σιλό.
Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

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

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

AGRE846Πωλείται στάβλος 1.100 τµ µε απερι-
όριστο βοσκότοπο, άδεια λειτουργίας για 477 αι-
γοπρόβατα,περιοχή Κιλκίς.Τιµή 30000 ευρώ. Κος 
Θεόδωρος.Τηλ. 6947/404701.

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατάστα-
ση.Tηλ.6978/554824.

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή 

εκπαίδευση στο εξωτερικό προ-

σφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σέρβις, βελτιστοποίηση και τοπο-

θέτηση καινούργιων και µεταχειρι-

σµένων αρµεκτικών µηχανηµάτων 

µε στόχο τη µείωση χρόνου άρµε-

ξης, σωµατικών κυττάρων, µικρο-

βίων µε µηδενικές µαστήτιδες, την 

αύξηση παραγωγή γάλακτος, λί-

πους και πρωτεΐνης.

ΤΗΛ.: 6989/977779
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Mία παρέα παιδιών, µε τα µαγικά τους 
χαρίσµατα κατορθώνουν να λύνουν 
µυστήρια. Ο Γιάννης, η Χριστίνα, ο 
∆ηµήτρης, ο Ιάσονας, ο Ορέστης, ο 
Πάρις, που ζουν στη Μαργαριτοχώρα, 
πίνουν λάδι και τρώνε ελιές από την 
Ιερή Ελιά της θεάς Αθηνάς, για να πά-
ρουν δύναµη. Ταξιδεύουν στον χρό-
νο στην Ιερή Βελανιδιά της ∆ωδώνης, 
για να πάρουν χρησµό. Φτάνουν στο 
Εργαστήρι του παππού Αρχιµήδη, που 
είναι ΑµεΑ αλλά είναι το «µυαλό» της 
ιστορίας, που τους δίνει τις κατάλλη-
λες λύσεις, για να πολεµήσουν τους 
«κακούς», Νταν και Μπάρτον.

Όλα αυτά, στο νέο βιβλίο της δη-
µοσιογράφου-συγγραφέως, Άννας Ι. 
Στεργίου: «Οι περιπέτειες των Ατρό-
µητων της Μαργαριτοχώρας. Η κλοπή 
των λαγηνιών από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αθήνας» από τις εκδό-
σεις Κοµνηνός, έλαχε πολύ θερµής 
υποδοχής από µικρούς φίλους, γο-
νείς κι εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, τα 
παιδιά που διάβασαν το βιβλίο βίω-
σαν τη µαγεία των ηρώων και δήλω-
σαν πως τρώνε λάδι κι ελιές και θέ-
λησαν να γίνουν …Ατρόµητα!

Έναν µήνα µετά την κυκλοφορία 
του, το βιβλίο έχει ήδη παρουσιαστεί 
σε εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συ-

νοµοσπονδίας Ελλάδας, στο Κέντρο 
Μελέτης «Το σπιτάκι µου» της Μαρί-
νας ∆εκούλου και της Έλενας Παπα-
γερασίµου και στο φιλόξενο, 13ο δη-
µοτικό σχολείο, στις τρεις τελευταίες 
τάξεις στο πλαίσιο της έκθεσης βι-
βλίου σε συνεργασία µε τους εκπαι-
δευτικούς και τον Σύλλογο Γονέων.

Στην εκδήλωση τα παιδιά διάβασαν 
αποσπάσµατα του βιβλίου, ζωγράφι-
σαν τους ήρωες, πρόσθεσαν δικούς 
τους. Ζήτησαν από την κ. Στεργίου να 
συµπεριλάβει κι άλλα χαρίσµατα και 

πρότειναν να ταξιδέψουν οι Ατρόµη-
τοι σ’ ευρωπαϊκές πόλεις. Να σηµειω-
θεί πως τα µικρότερα παιδιά ενθουσι-
άστηκαν µε το σκυλάκι των Ατρόµη-
των τον Τζέφρι και τα περισσότερα ή-
θελαν ν’ αποκτήσουν το χάρισµα του 
νερού και της φωτιάς. Άλλα δήλωσαν 
πως θέλουν το χάρισµα του πάγου, ε-
νώ ένα ζήτησε οι ήρωες να πετούν. Τα 
µεγαλύτερα παιδιά διάλεξαν το χάρι-
σµα του χρόνου, όπως ο πρωταγωνι-
στής του βιβλίου, για να αλλάζουν ό-
σα δεν γίνονται σωστά! 

Μήνυµα
Το βιβλίο περνά µε ένα 
φυσικό τρόπο τα οφέλη 

της µεσογειακής διατροφής 
στα παιδιά

∆ράσεις ΕQUALL από 
την Τράπεζα Πειραιώς
Mε µεγάλη συµµετοχή ξεκίνησαν 
πανελλαδικά οι δράσεις του 
προγράµµατος EQUALL της 
Τράπεζας Πειραιώς, µε 3 δράσεις: 
α) Women Founders and Makers, 
για γυναίκες που έχουν ή 
επιθυµούν να δηµιουργήσουν τη 
δική τους επιχείρηση, β)Women 
Back to Work για γυναίκες που 
θέλουν να επιστρέψουν στην 
αγορά εργασίας, γ)Profession has 
no Gender, για να ακολουθήσουν 
µαθητές ακαδηµαϊκή πορεία.

Ενεργειακή ανεξαρτησία
από τα ΑΠΕ στην Κοζάνη
Μήνυµα ενεργειακής 
ανεξαρτησίας της χώρας εξέπεµψε 
ο πρωθυπουργός κατά τα εγκαίνια 
στην Κοζάνη του µαµούθ πάρκου 
φωτοβολταϊκού του οµίλου 
«Ελληνικά Πετρέλαια». Θεωρείται 
το µεγαλύτερο σε λειτουργία έργο 
ΑΠΕ στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, κόστους 130 εκατ. 
ευρώ και αφορά την κατασκευή 
18 φ/β εγκαταστάσεων σε 4.400 
στρέµµατα. Αναµένεται να παράγει 
ενέργεια 350 GWh ετησίως.

Η Ορεστιάδα έδειξε 
αύξηση δηµητριακών 
Οι δυνατότητες στοχευµένων 
παρεµβάσεων µε σκοπό την 
αύξηση των καλλιεργειών σε 
µαλακό σιτάρι, καλαµπόκι και 
ηλίανθο εξετάστηκαν κατά τη 
διάρκεια ηµερίδας στην Ορεστιάδα 
από το Συνεταιρισµό ∆ηµητριακών 
«Η Ένωση», Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς προανήγγειλε µέτρα 
για ενίσχυση της συµβολαιακής 
γεωργίας, τα οποία θα ευνοήσουν 
και τους καλλιεργητές ηλίανθου.

Οι νικητές των Olive Oil
και Table Olives Trophy
Με την απονοµή των βραβείων 
στους διακριθέντες των δύο 
διαγωνισµών «Olive Oil Trophy» 
και «Table Olives Trophy», µε 
σηµαντικές ειδήσεις για τον 
ανταγωνισµό, την καινοτοµία και 
την εξωστρέφεια στον ελαιοκοµικό 
τοµέα και την απόφαση για την 
συγκρότηση φόρουµ έκλεισαν τα 
Olive Trophies 2022. Αφορά το 
αποτέλεσµα της συνεργασίας της 
∆ΕΘ Helexpo µε την Λέσχη Φίλων 
Ελαιολάδου & Ελιάς ΦΙΛΑΙΟΣ. 

«Οι περιπέτειες των Ατρόµητων της Μαργαριτοχώρας. Η κλοπή των λαγηνιών από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αθήνας» είναι η αρχή µιας νέας σειράς παιδικών βιβλίων της Άννας Στεργίου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Οι υπερήρωες που
τρώνε λάδι και ελιές
Στο βιβλίο της Άννας Στεργίου  «Ατρόμητοι», οι περιπέτειες των 
υπερηρώων εμπνέουν τα παιδιά να τρώνε ελαιόλαδο και ελιές

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

Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λειτουργίας 
σε άριστη κατάσταση, δυναµικότητας 3,5 τόνων την 
ώρα, περιοχή Αγρινίου.Τηλ.6976/516447.

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

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, κλα-
δευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, κα-
ρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονόυ-
νο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο, οχτάυ-
νο,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 πλήρες µε inox τσιγκέ-
λια, περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επισκευα-
σµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κοχλία τριφασι-
κό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ Lamborg για ανταλ-
λακτικα 155 δενδροκοµικού.Τηλ.6978/308061

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και πρέσα δενδροκοµικιά συρόµενη.Τηλ. 
6979/163866.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110, αλέτρι Γκλαβάν 
4υνο,δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα, ρίπερ και ρα-
ντιστικό 600αρι.Τηλ.2310/715037.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι,άροτρο 
3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων,πνευµατική µηχανή 
pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο gaspardo, σφυρό-
µυλος για τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκκινο µε κου-
βούκλιο 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 τηλέ-
φωνο Tηλ. 6976/141565.
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Όλοι μιλάνε 
για τον Big Ben
Ρεβάνς για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πέρα από τη Λίβερπουλ που έδειξε ότι 
δύσκολα θα χάσει την πρόκριση από 
την Μπενφίκα για τα ηµιτελικά του 
Τσάµπιονς Λιγκ, στα άλλα τρία ζευ-
γάρια δεν είναι απίθανο να υπάρξουν 
εκπλήξεις, στις ρεβάνς που θα διεξα-
χθούν την ερχόµενη εβδοµάδα στις 
12-13 Απριλίου. Πιο συγκεκριµένα, 
την ερχόµενη Τρίτη, η Ρεάλ Μαδρί-
της θα υποδεχτεί την Τσέλσι, υπερα-
σπιζόµενη το 1-3 του πρώτου µατς ό-
που ο Καρίµ Μπενζεµά, ή αλλιώς Big 
Ben όπως τον χαρακτήρισε η ισπανι-
κή Marca βρήκε δίχτυα τρεις φορές. 
Το προβάδισµα αυτό είναι τεράστιο, 
αλλά η κάτοχος του τίτλου Τσέλσι 

δεν τα παρατάει τόσο εύκολα. Παί-
ζοντας µε εξαιρετική τακτική η κάτο-
χος του Γιουρόπα Λιγκ Βιγιαρεάλ ε-
πιβλήθηκε µε 1-0 της Μπάγερν και 
πήρε προβάδισµα πρόκρισης στα η-
µιτελικά του Τσάµπιονς Λιγκ. Το έρ-
γο των παικτών του Ουνάι Έµερι πα-
ραµένει δύσκολο στον επαναληπτι-
κό (12/4) αφού οι Βαυαροί είναι µία 
εξόχως ποιοτική οµάδα. 

Την επόµενη ηµέρα, η Ατλέτικο 
Μαδρίτης θα προσπαθήσει να γυρί-
σει το εις βάρος της 1-0 απέναντι στη 
Μάντσεστερ Σίτι. Σίγουρα, η ισπανι-
κή οµάδα πρέπει να παράταξει ένα δι-
αφορετικό σχήµα από το...5-5-0 του 
πρώτου αγώνα αν θέλει την πρόκριση. 
Παράλληλα, η Λίβερπουλ υποδέχεται 
την Μπενφίκα (1-3 το πρώτο µατς). 

Η Formula 1, επέστρεψε έπειτα από δύο χρόνια 
απουσίας στο Albert Park της Μελβούρνης όπου θα 
διεξαχθεί στις 10 Απριλίου το τρίτο γκραν πρι της 
σεζόν. Υπενθυµίζεται πως στο GP του Μπαχρέιν, 
Τσαρλς Λεκλέρκ και Ferrari πανηγύρισαν την νίκη, 
ενώ στο GP της Σαουδικής Αραβίας ο Μαξ 
Φερστάπεν µε Red Bull βρέθηκε στην κορυφή. 

Στη Μελβούρνη το
τρίτο ραντεβού F1  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 09.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Λαµία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Ιωνικός 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Φιλ. 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Αγώνας 08.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 19.00 Novasports Prime

ΑΕΚ - Άρης  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 19.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 09.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Λαµία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Ιωνικός 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Φιλ. 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς 20.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Αγώνας 08.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 19.00 Novasports Prime

ΑΕΚ - Άρης  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 19.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 9 Απριλίου

Κυριακή 10 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τώρα τα παιδιά    
της οδού Μεθώνης 
είναι ευχαριστημένα  
με Συριζαίο πρόεδρο

Ο Γεωργαντάς  
το πήρε πάνω του 
για τη μεταφορά 
του ΟΣΔΕ στο gov.gr 

Με αναδροµική  
ισχύ η ενίσχυση 
στα λιπάσματα, λίγο 
το 2% στις ζωοτροφές

Φήµες για Λέβα-Μπάρτσα
Τα δηµοσιεύµατα που θέλουν τον 
Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι να 
«κοιτάει» προς τη Βαρκελώνη 
καλά κρατούν. Η Μπαρτσελόνα 
λέγεται πως προσφέρει στον 
Λεβαντόφσκι διετές συµβόλαιο 
συνεργασίας, αλλά ο Πολωνός 
σταρ ζητά τριετές συµβόλαιο και 
συνολικές αποδοχές 50 εκατ. 
ευρώ για να φύγει από το 
Μόναχο. Φυσικά όλα αυτά είναι 
ακόµα στο στάδιο της φηµολογίας.

Οι ώρες του Κατάρ
Ανακοινώθηκαν οι ώρες και οι 
ηµέρες για το Μουντιάλ του Κατάρ, 
που ξεκινά στις 21 Νοεµβρίου 
2022. Θα υπάρχουν τέσσερις 
ζώνες (σε ώρες Ελλάδας) µε τα 
πρώτα παιχνίδια στη φάση των 
οµίλων να διεξάγονται στις 13:00 
και ακολούθως στις 16:00, τις 
19:00 και τις 22:00. Ο τελικός 
της 18ης ∆εκεµβρίου θα ξεκινήσει 
στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Το παλεύει µέχρι τέλους
Η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 της 
Καβάλας εκτός έδρας την 
περασµένη εβδοµάδα και µείωσε 
στο -6 από την κορυφή όπου 
βρίσκεται η Βέροια. Πλέον έχουν 
µείνει µόλις πέντε παιχνίδια για τη 
λήξη της κανονικής περιόδου της 
Σούπερ Λιγκ 2 και οι ελπίδες των 
«βυσσινί» φαντάζουν ελάχιστες. 
Στις 10 Απριλίου η ΑΕΛ 
υποδέχεται τον Αλµωπό Αριδαίας 
και θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο 
για να συνεχίσει να ελπίζει. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΤΗΝ M. ΠΕΜΠΤΗ 
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
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Με τιµές παραγωγού που «φλερτάρουν» 
µέχρι και µε τα 4 ευρώ οι πράξεις για την 
πρώτη ποιοτική κατηγορία στο σπαράγγι 
της Καβάλας, που προσπαθεί να ανακτή-
σει το χαµένο έδαφος, από το µουδιασµέ-
νο ξεκίνηµα της σεζόν. «Για την εποχή πά-
µε καλά. Ο παραγωγός εξασφαλίζει 2,5 έως 
4 ευρώ, ανάλογα µε την ποιότητα», σχολιά-
ζει προς την Agrenda ο γενικός διευθυντής 
της ΕΑΣ Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης.

Ο ίδιος εκτιµά πως το επικείµενο Πάσχα 
των Καθολικών και ο χιονιάς που έπληξε 

προ ηµερών τη Βόρεια Ευρώπη θα ανοίξει 
ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ελληνικό 
σπαράγγι. «Το χιόνι στη Γερµανία θα κα-
θυστερήσει την τοπική γερµανική παρα-
γωγή όσο και εκείνη της Πολωνίας, ευνο-
ώντας τα δικά µας σπαράγγια», ανέφερε.

Η χρονιά, πάντως, δεν ξεκίνησε µε τους 
καλύτερους οιωνούς. Όπως λέει ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου Σάββας Αρ-
γυράκης το κρύο και οι συνεχόµενες βροχο-
πτώσεις, οδήγησαν στο να χαθεί η πρωιµό-
τητα και µείωσαν την παραγωγή. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Έως 4 ευρώ πράξεις στο σπαράγγι 
 Το Πάσχα των Καθολικών ανοίγει παράθυρο εξαγωγών για το εγχώριο προϊόν
Ο χιονιάς στη Γερµανία οψίµισε το γερµανικό και ευνοεί το ελληνικό σπαράγγι
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Σ
την αγορά µας γίνονται κλεισί-
µατα τιµών από τους παραγω-
γούς και επακόλουθα από τους 
εκκοκκιστές. Είναι πολύ λογική 

στρατηγική καθώς οι τιµές που βιώνουµε 
σε όλα τα εµπορεύµατα είναι στα ύψη και 
κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσουν. Αν υ-
πάρξει αποκλιµάκωση παγκοσµίως, οι ανα-
λυτές θεωρούν ότι δεν περιµένουν το βαµ-
βάκι να σταθεί στα ίδια επίπεδα τιµών. Τα 
βαµβάκια της νέας σοδειάς κυµαίνονται γύ-
ρω από τα 122 σεντς ανά λίµπρα.

Στην ελληνική αγορά, σηµειώνεται έλ-
λειψη βροχοπτώσεων το τελευταίο διάστη-
µα, κυρίως στη Θεσσαλία, γεγονός το οποίο 
λογικά θα επηρεάσει τις παραγωγές σκλη-
ρού σίτου. Παράλληλα, η σοδειά είναι όψι-
µη, ενώ µε τα µαλακά να συντηρούνται σε 
υψηλά επίπεδα, αναθεωρούνται προς τα πά-
νω οι εκτιµήσεις τιµών για τη νέα σοδειά. 
Παράλληλα, υπάρχει ένα θέµα µε την ξηρα-
σία στην Ευρώπη, που «τραβά» λίγο υψηλό-
τερα τις τιµές νέας σοδειάς µαλακού σίτου.

∆εν υπάρχουν αρκετές ποσότητες υ-
παίθριας ντοµάτας από Πελοπόννησο και 
Κεντρική Ελλάδα αυτό το διάστηµα στην α-
γορά, λόγω  µειωµένων φυτεύσεων και µει-
ωµένων αποδόσεων. Οι τιµές στη χονδρική 
ανέρχονται στα 2 ευρώ και ο παραγωγός 
πληρώνεται 1,50 - 1,60 ευρώ το κιλό, µε α-
νοδικές τάσεις, αφού η ζήτηση για το προ-
ϊόν αναµένεται να ενισχυθεί τις επόµενες 
εβδοµάδες µέσα στο Πάσχα. Στην Κρήτη η 
παραγωγή είναι όψιµη και οι τιµές παρα-
γωγού φτάνουν έως τα 1,50 ευρώ το κιλό.

Φιξαρίσματα 
στα ψηλά για 
το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

10/03 24/03

556,48

17/03

552,65
559,45

31/03

547,31 550,07

07/04

Πέλλα 
Σε ποσοστό 15 µε 20% έχει προ-
χωρήσει η συγκοµιδή του λευκού 

σπαραγγιού, που καλλιεργείται στο 
νοµό Πέλλας και φέτος είναι όψιµο

Τέλος 
Επειδή έχει αυξηθεί το κόστος 
παραγωγής, το πρόσηµο της 
χρονιάς θα βγει τέλος Μαΐου 

µε αρχές Ιουνίου

Μείωση 
Για πάνω από δύο εβδοµάδες 

η συγκοµιδή γινόταν µέρα παρά 
µέρα ή µια φορά κάθε τρεις µέρες 
και η σοδειά είναι 50% µειωµένη

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

397

317

118,75

3,27

515,30

1658,60

23,13

106,80

140,37

128,20

435

405

117,75

3,49

528,90

1694,0

24,03

99,95

136,42

135,67

440

405

122,13

3,67

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

440

407

130,00

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

434

385

140,20

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

424

375

133,78

3,46

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

17/03

324
372 390 383

359 360

525 530 530

02/03 10/03 24/03

540

31/03

550 550

07/04

Τιμές παραγωγού 
στο σπαράγγι
 (ευρώ το κιλό) 

Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 

Μάρτιος 2022     4,2 - 4,5
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 Απρίλιος 2022    2,5 - 4,0 
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Ανεβαίνουν οι προπωλήσεις για τη νέα σοδειά

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
133,78 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

375

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
450

400

350

300

250

200

150

360

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,46

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Μικρή διόρθωση για την αγορά 
βάµβακος µε την χρηµατιστηριακή τιµή 
να διατηρεί τη ζώνη άνω των 130 
σεντς η λίµπρα.

Αµετάβλητη η τιµή του 
σκληρού σίτου στην αγορά 
της Φότζια, όσο τα αποθέµατα 
εξαντλούνται.

∆ιορθώνει από τα πρόσφατα 
υψηλά η τιµή για το καλαµπόκι, 
που διατηρείται ωστόσο στην 
πάνω πλευρά του εύρους. 

Σηµάδια σταθεροποίησης από ένα 
πρωτοφανές ράλι στην αγορά 
κριθαριού, όσο το βυνοποιίσιµο 
φορτώνεται µε 415 ευρώ ο τόνος. 

Στα 3,46 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε την αγορά να βρίσκει 
πάτηµα ανόδου στα σπορέλαια.

07
∆ΕΚ

550

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

145.00

140.00

135.00

130.00

125.00

IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
07

IΑΝ
07

ΑΠΡ
07

ΜΑΡ
07

ΦΕΒ
07

ΝΟΕΝΟΕ
07

∆ΕΚ
07

IΑΝ
07

ΜΑΡ
07

ΦΕΒ
07

ΝΟΕ
07

∆ΕΚ
07

IΑΝ
07

ΜΑΡ
07

ΦΕΒ
07

∆ΕΚ
07

IΑΝ
07

ΜΑΡ
07

ΦΕΒ
07

ΑΠΡ
07

ΑΠΡ
07

ΑΠΡΑΠΡ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανακάµπτουν και πάλι πάνω από τα 
505 ευρώ ο τόνος τα FOB για τα ελ-
ληνικά σκληρά σιτάρια, µε τους ελά-
χιστους παραγωγούς που εξακολου-
θούν να διατηρούν ποσότητες στα σι-
λό τους να ξεφορτώνονται τις τελευ-
ταίες ποσότητες µε τιµές στα 47 λεπτά 
το κιλό, όσο παράγοντες της αγοράς 
προεξοφλούν διατήρηση της αγοράς 
σε κοντινά επίπεδα µε τα αλώνια.

Την περίοδο αυτή, οι επιµελείς πα-
ραγωγοί προχωρούν σε ποτίσµατα ό-
που οι ιδιοµορφίες των χωραφιών το 
απαιτούν, εκτιµώντας και οι ίδιοι ότι 
η φετινή ισορροπία στην αγορά δι-
καιολογεί µια πιο προσεκτική προ-
σέγγιση της καλλιέργειας. Όλα δεί-
χνουν ότι η νέα σοδειά θα είναι όψι-
µη κατά περίπου 10 ηµέρες, τη στιγµή 
που οι περισσότεροι µύλοι και έµπο-
ροι βλέπουν τα αποθέµατά τους να υ-
ποχωρούν εβδοµάδα την εβδοµάδα, 
έπειτα και από το γύρισµα της αγο-

ράς τις προηγούµενες ηµέρες, κατά 
τις οποίες η Φότζια ανέκαµψε συνο-
λικά γράφοντας κέρδη 30 ευρώ ο τό-
νος περίπου, όσο τα FOB του Καναδά 
ξεκινούν από τα 535 ευρώ ο τόνος.

Άνθρωποι της αγοράς µε πολύ κα-
λή γνώση των ζυµώσεων στο εµπό-
ριο, εκτιµούν ότι τα 40 λεπτά για τα 
φετινά αλώνια είναι λίγα και δεν θα 
τους εξέπληττε άνοιγµα της αγοράς 
για τη νέα σοδειά κοντά ακόµα και 
στα 45 λεπτά το κιλό. Άλλωστε, όταν 
το µαλακό σιτάρι διαπραγµατεύεται 
στα συµβόλαια της νέας σοδειάς στα 
35 λεπτά, δεν υπάρχουν πολλά περι-
θώρια στη µικρότερη αγορά του σκλη-
ρού σίτου για υποχώρηση των τιµών 
κάτω από τη ζώνη των 40 λεπτών.

Μάλιστα, όπως εξηγεί στην Agrenda 
έµπειρος µυλωνάς µε παρουσία στο 
θεσσαλικό κάµπο, την Πελοπόννη-
σο και την Κεντρική Μακεδονία, η α-
γορά αυτή τη στιγµή είναι διψασµέ-
νη, προερχόµενη από µια χρονιά µε 
σηµαντικά µειωµένη παραγωγή και 
όλοι θα σπεύσουν να φτιάξουν τα α-

ποθέµατά τους µόλις ξεκινήσει ο α-
λωνισµός. Στο µεταξύ, εκφράζονται 
ανησυχίες για την παραγωγή γειτο-
νικών χωρών, αν και ακόµα δεν έχει 
αποτυπωθεί ακόµα κάτι στα reports 
που λαµβάνει σοβαρά υπόψιν η α-
γορά. Συγκεκριµένα, Ισπανία και Βό-
ρεια Αφρική έχουν υποστεί σηµαντι-
κές ζηµιές στην παραγωγή τους εξαι-
τίας της ξηρασίας που έπληξε τα σι-
ταροχώραφα τους προηγούµενους 
µήνες. Στην αγορά ακούγεται και 
για ανοµβρία στον Καναδά, ο οποί-
ος βρίσκεται σε διαδικασία σπορών, 
αν και δύσκολα θα µπορούσε να ε-
παναληφθεί η χρονιά του 2021 κα-
τά την οποία η χώρα έχασε το 50% 
και πλέον της σοδειάς της.

Ακόµα και 45 λεπτά το σκληρό στα αλώνια
 Tα 40 λεπτά στα φετινή αλώνια είναι λίγα, ενώ βλέπουν και τα 45 λεπτά άνθρωποι της αγοράς
H αγορά είναι διψασµένη, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για τις σοδειές σε Ισπανία και Βόρεια Αφρική

Παρά τις ενδιαφέρουσες 
τιµές παραγωγού, οι εκτάσεις 
σκληρού σίτου, µαλακού και 
κριθαριού σηµείωσαν οριακή 
αύξηση το φθινόπωρο, βάσει 
στοιχείων της Κοµισιόν, η 
οποία στην έκθεση 
προοπτικών αγροτικών 
εµπορευµάτων για την εαρινή 
περίοδο, υπολογίζει σε 20,7 
και 4,8 εκατ. εκτάρια τις 
εκτάσεις µε χειµερινά σιτηρά 
και κριθάρι αντίστοιχα.
Η ισορροπία αυτή, όπως λέει, 
συνεπάγεται διατήρηση της 
αγοράς στα υψηλά του εύρους 
τιµών, αφού η εξέλιξη της 
Ουκρανίας ακολούθησε την 
ολοκλήρωση των σπορών 
χωρίς να αφήσει περιθώρια 
στους Ευρωπαίους αγρότες να 
προγραµµατίζουν αλλιώς τις 
φετινές καλλιεργητικές τους 
επιλογές. Από την άλλη, 
ενισχυµένη κατά 9,6% 
αναµένεται η παραγωγή 
ηλίανθου, ως προς τον µέσο 
όρο της πενταετίας, αν οι 
καιρικές συνθήκες στην 
Ευρώπη δεν έχουν αποκλίσεις.

ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ 1% Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αρχίζει να φαίνεται µια σταδιακή διόρθωση 
στο βαµβάκι – κυρίως στους µήνες που αφορούν 
τη φετινή σοδειά - όπως και στα περισσότερα 
εµπορεύµατα. Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως µε 
την άνοδο του δολαρίου, την επικείµενη άνοδο των 
επιτοκίων αλλά και την εκτίµηση για χαµηλότερο 
ρυθµό ανάπτυξης της κινεζικής οικονοµίας. 
Ειδικότερα στο βαµβάκι υπάρχει µια ανησυχία 
αναφορικά µε τις συνθήκες ξηρασίας στο Τέξας, 
το οποίο αποτελεί την καρδιά βαµβακοκαλλιέργειας 
των ΗΠΑ. Γι’ αυτό και ο ∆εκέµβριος ‘22 κατέγραψε 
καλύτερη πορεία σε σχέση µε τον Μάιο και Ιούλιο.

ΝEA ΥOΡKH
Άρχισαν τα κλεισίµατα τιµών νέας σοδειάς από 
πλευράς παραγωγών, δεδοµένου ότι οι τιµές άνω 
των 80 λεπτών το κιλό είναι άκρως δελεαστικές. 
Κατ’ επέκταση γίνονται φιξαρίσµατα τιµών πώλησης 
και από τους εκκοκκιστές. Αυτό ακούγεται αρκετά 
λογικό δεδοµένου ότι οι τιµές όλων των 
εµπορευµάτων είναι αυτή τη στιγµή στα ύψη, χωρίς 
κανείς να ξέρει που θα βρίσκονται σε πέντε µήνες 
από σήµερα στην περίπτωση οµαλοποίησης και 
αποκλιµάκωσης των τιµών ενέργειας. Πάντως 
το χρηµατιστήριο συνεχίζει να ενισχύεται και 
παγκοσµίως η προσφορά ίνας έχει γίνει δύσκολη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι µύλοι και έµποροι βλέπουν τα 
αποθέµατά τους να υποχωρούν.

ΜΑΛΑΚΟ 
Με το µαλακό σιτάρι στα 35 

λεπτά, δεν υπάρχουν πολλά 

περιθώρια στο σκληρό για 

τιµή κάτω των 40 λεπτών

Συνεδρίαση 06/04/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘22  135,69 -1,84

Ιούλιος ‘22 132,60 -1,37
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Απώλεια µεριδίων στις αγο-
ρές του εξωτερικού µε µεί-
ωση εξαγωγών έως και 13% 
σε σύνολο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ακόµα µεγαλύτερο πο-
σοστό µείωσης των εισαγω-
γών µε 18% από Τρίτες Χώ-
ρες και συρρίκνωση του ζω-
ικού κεφαλαίου προβάτων 
και αιγών, ιδίως στην Ελλά-
δα, µε ρυθµό 3% αποτυπώ-

νουν τα τελευταία στοιχεία 
της Κοµισιόν για τις προο-
πτικές των αγορών αγροτι-
κών εµπορευµάτων. 
Η εν λόγω έκθεση αποδίδει 
στο κόστος των ζωοτροφών 
την τάση περιορισµού της 
προσφοράς που περιγράφε-
ται, κάτι που αποδεικνύεται 
και από το βάρος των σφαγί-
ων, το οποίο είναι µικρότερο 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Κοµισιόν.

Σε αυτό το καινούργιο πε-
ριβάλλον, η γραµµατεία α-
γροτικών υποθέσεων της ΕΕ 
(DG AGRI) εκτιµά ότι οι τι-
µές παραγωγού θα διατηρη-
θούν στην πάνω πλευρά του 
εύρους για αρκετό διάστηµα 
ακόµα και σίγουρα µέχρι και 
το πρώτο εξάµηνο του 2023.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 8,5 ευρώ το κιλό µπαίνει 
ο στόχος για την τιµή παραγω-
γού στο αρνί ενόψει Πάσχα, µε 
την αγορά να αφήνει περιθώ-
ρια για πτήση ακόµα και στα 
10 ευρώ ιδίως στις τελευταί-
ες ηµέρες της περιόδου κατά 
τις οποίες οι ρυθµοί στο εµπό-
ριο ανεβαίνουν κατακόρυφα. 

Σ’ αυτό το κλίµα, ήδη η αγο-
ρά διαµορφώνει 8,5 ευρώ το κι-
λό για τα κατσίκια προς εξαγω-
γή, ενώ πράξεις έχουν ακουστεί 
στην πιάτσα που θέλουν την τι-
µή παραγωγού στα 9,5 ευρώ το 
κιλό για σφάγιο. Την εβδοµάδα 
που πέρασε, για τα αρνιά η αγο-
ρά πλήρωνε µέχρι και 7 ευρώ 
το κιλό ενώ σύσσωµος ο κλά-
δος προεξοφλεί έναν ανήφο-
ρο των τιµών από εδώ και στο 
εξής. Ο µέσος όρος που µπορεί 
να διαµορφώσει η αγορά σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις θεωρεί 
σε κάθε περίπτωση δεδοµένη 
τη βάση των 8,5 ευρώ το κιλό 
για τα αρνιά και +50 λεπτά µε 
1 ευρώ για τα κατσίκια. Άλλω-
στε όλοι µιλούν για σηµαντική 
έλλειψη επαρκών ποσοτήτων.

Η δυναµική της εγχώριας α-
γοράς πρόβειου και αίγειου 
κρέατος απασχόλησε και συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησαν το µεσηµέρι της περα-
σµένης Τρίτης 5 Απριλίου οι ε-
πικεφαλής της ∆ιεπαγγελµα-
τικής Οργάνωσης Κρέατος, µε 
τον Λευτέρη Γίτσα, πρόεδρο της 
Ε∆ΟΚ να στέκεται στο κοµµάτι 

της περιορισµένης προσφοράς, 
δίνοντας το εύρος τιµών που α-
ναφέρεται παραπάνω.

Περιορισµένη προσφορά 
από τη Ρουµανία

Στους παράγοντες που ωθούν 
σ’ αυτό το ανοδικό κανάλι τις 
τιµές παραγωγού, ο κ. Γίτσας, 
συγκαταλέγει τόσο την περιορι-
σµένη προσφορά από την πλευ-
ρά της Ρουµανίας, που ειδικά 
παλαιότερα, λόγω και αναπο-

τελεσµατικών ελέγχων, καθή-
λωναν στα χαµηλά την εγχώ-
ρια αγορά, όσο και στην αυξη-
µένη κατανάλωση το προηγού-
µενο διάστηµα.

∆ηλαδή, όπως υποστηρίζουν 
οι άνθρωποι της Ε∆ΟΚ, µε την 
εσωτερική κατανάλωση αλλά 
και τις εξαγωγές ενισχυµένες 
τα τελευταία χρόνια, «φεύγει» 
περισσότερο αρνί καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, κάτι που 
συνεπάγεται περιορισµένη προ-
σφορά όταν σε ειδικές περιό-
δους όπως η πασχαλινή, φου-
ντώνει κατακόρυφα η ζήτηση. 
Το κοπάδι της χώρας άρα, έµει-
νε σχετικά σταθερό, αντί να α-
κολουθήσει την τάση της αγο-
ράς, αυξάνοντας το τονάζ. Φυσι-
κά η φετινή περίοδος δεν µπο-
ρεί παρά να στιγµατιστεί και α-
πό τις ισορροπίες στην αγορά 
σιτηρών και ζωοτροφών, κάτι 
που ωθεί αρκετούς παραγω-

γούς στο να διοχετεύσουν πιο 
γρήγορα από το σύνηθες την 
παραγωγή τους, η οποία φεύ-
γει για εξαγωγή. Έτσι, τις επό-
µενες ηµέρες όταν θα αρχίσει 
να εντείνεται η ζήτηση από την 
εγχώρια αγορά, αναµένεται έ-
να εκρηκτικό ράλι ανόδου στις 
τιµές παραγωγού.

Ακόµα δεν έχει ενεργοποι-
ηθεί η ζήτηση για το ελληνικό 
Πάσχα, µε την αγορά να δρα-
στηριοποιείται πιο έντονα κα-
τά παράδοση το τελευταίο δε-
καήµερο πριν την Κυριακή του 
Πάσχα. Σε κάθε περίπτωση, οι 
τιµές αυτές, οι οποίες είχαν ε-
πιτευχθεί τα Χριστούγεννα έρ-
χονται να «µπαλώσουν τρύπες» 
στα οικονοµικά των κτηνοτρο-
φικών µονάδων, αφήνοντας α-
νεπαίσθητα περιθώρια κέρδους 
στους παραγωγούς. Ενδεικτι-
κό είναι και το ότι ήδη οι κτη-
νοτρόφοι στέλνουν στο σφα-
γείο τα «παλιά πρόβατα», 10 
ετών, τα οποία συνήθως σφά-
ζονται το καλοκαίρι, λόγω κό-
στους ζωοτροφών.

Ήδη στα 8,5 ευρώ η τιµή για το κατσίκι
Για τα 10 ευρώ το αρνάκι το Πάσχα
Περιορισµένη προσφορά από Ρουµανία και κατανάλωση στηρίζουν την αγορά

Μειωµένες 18% εισαγωγές από Τρίτες χώρες 
δείχνει η Κοµισιόν, όσο το κοπάδι συρρικνώνεται

ΡΑΛΙ ΑΝΟ∆ΟΥ
Τις επόµενες ηµέρες όταν 

θα αρχίσει να εντείνεται η 

ζήτηση από την εγχώρια 

αγορά, αναµένεται ένα 

εκρηκτικό ράλι ανόδου

 στις τιµές παραγωγού

ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
Ήδη κάποιοι κτηνοτρόφοι 

στέλνουν στο σφαγείο τα «παλιά 

πρόβατα», 10 ετών, τα οποία 

συνήθως σφάζονται 

το καλοκαίρι

Σ
την αγορά µας, η έλλειψη 
βροχοπτώσεων έχει αρχί-
σει και σχολιάζεται στον 
κλάδο του σκληρού σιτα-

ριού. Αν ο Απρίλιος δεν πάει καλά 
από βροχές οι παραγωγές εκτιµά-
ται ότι θα µειωθούν. Παράλληλα, η 
νέα σοδειά εξακολουθεί να είναι ό-
ψιµη. Με τα µαλακά σιτάρια να δι-
ατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, αν 
και δεν υπάρχει κάποια απόλυτη 
σύνδεση µε τα σκληρά σιτάρια, οι 
τιµές της νέας σεζόν δείχνουν πως 
θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, 
δύσκολα όµως σε νέες τιµές ρεκόρ. 
Είναι σχεδόν αδύνατο ο Καναδάς 
για δεύτερη συνεχόµενη σεζόν να 

έχει τόσο χα-
µηλή παραγω-
γή, όπως φέ-
τος.

Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τι-

µές της Φότζια κράτησαν την ανο-
δική αντίδραση της προηγούµενης 
εβδοµάδας και δεν παρουσίασαν 
µεταβολές. Συγκεκριµένα, για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 545-550 ευ-
ρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 535-540 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία αντιθέτως για δεύτερη εβδο-
µάδα σηµειώθηκε µείωση, και µά-
λιστα αυτή τη φορά µεγαλύτερη, 
κατά 20 ευρώ ο τόνος, δηλαδή στα 
430 ευρώ ο τόνος. Βέβαια νωρίτερα 
οι τιµές είχαν πιάσει τα 450 ευρώ ο 
τόνος, αλλά η αδύναµη ζήτηση δεν 
µπόρεσε να κρατήσει την άνοδο.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
δηµητριακά επηρεάζονται από τις 
καιρικές συνθήκες σε συνδυασµό 
µε τις ειδήσεις από το µέτωπο της 
Ουκρανίας. Η αρµόδια υπηρεσία 
της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως η 
νέα παραγωγή του µαλακού σίτου 
θα φτάσει τους 19,8 εκ. τόνους από 
32,1 εκατ. Τόνους φέτος. Στη Γαλ-
λία, τέλος, αυτές οι ειδήσεις παράλ-
ληλα µε την ξηρασία στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση ενίσχυσαν τις τιµές για 
τη νέα σοδειά, ενώ τα συµβόλαια 
φετινής σοδειάς διόρθωσαν λίγο.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΝΕΑΣ 
ΣΟ∆ΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

7 8,5�9,5

10,5010

ΚΑΤΣΙΚΙΑΡΝΙ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36 Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Μέχρι 60 λεπτά 
για τον ηλίανθο

Συμβάσεις με το 
6 μπροστά στην 
τιμή αξιώνουν 
οι παραγωγοί 

Με τα 50 λε-
πτά το κιλό 

να ακούγεται ως τιµή ασφαλεί-
ας στις συµβάσεις προχωράει η 
σπορά του ηλίανθου για τη φετι-
νή καλλιεργητική περίοδο, «γεν-
νώντας» βάσιµες ελπίδες στους 
παραγωγούς ότι δεδοµένων των 
συνθηκών στην αγορά, εγχώρια 
και διεθνή, το προϊόν δεν έχει πιά-
σει ακόµη «ταβάνι».

«Εµείς παλεύουµε να πιάσου-
µε το όριο των 60 λεπτών το κιλό, 
αλλιώς δεν συµφέρει. Το κόστος 
παραγωγής έχει ανέβει πολύ, στα 
110 – 120 ευρώ το στρέµµα για τα 
ποτιστικά και στα 80 - 90 ευρώ το 
στρέµµα στα ξερικά χωράφια» ση-
µειώνει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορε-
στιάδας, Λάµπρος Κουµπρίδης. 
Το τί πραγµατικά θα γίνει µε τις 
τιµές ίσως να ξεκαθαρίσει και την 
ερχόµενη εβδοµάδα, καθώς προ-
γραµµατίζεται συνάντηση των εκ-
προσώπων των παραγωγών και 
της βιοµηχανίας µεταποίησης, µε 
τους υπουργούς Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Ενέργειας & Περιβάλ-
λοντος, για να ξεµπλοκάρει επι-
τέλους η πρόσκληση κατανοµής.

Πρόκειται για µια καίρια εκκρε-
µότητα, που λόγω της καθυστέρη-
σής της δεν επιτρέπει στους βιο-
ντιζελάδες να κάνουν τον προ-
γραµµατισµό τους και να δουν τί 
περιθώρια έχουν σε επίπεδο της 
τιµολογιακής πολιτικής που θα α-
κολουθήσουν για τις συµβάσεις 
της τρέχουσας σεζόν. Επί του πα-
ρόντος, λόγω και της εκκρεµότη-
τας αυτής η διαδικασία σποράς 
είναι στο 50%. «Υπάρχει µια ανα-
ποφασιστικότητα στους παραγω-
γούς, διότι έχουν αργήσει οι µε-
ταποιητές να ανακοινώσουν τι-
µές στα συµβόλαια, ενώ ήδη κά-
ποιοι επέλεξαν το σκληρό στάρι 
και άρα µάλλον οι εκτάσεις θα 
είναι λιγότερες φέτος», τονίζει ο 
Βασίλης Κακουλίδης, διευθυντής 
παραγωγής στην εταιρεία «Σπο-
ρέας», η οποία εξειδικεύεται και 
στους σπόρους ηλίανθου κι έχει 
πανελλαδική κάλυψη. 

Στην αξίωση των παραγωγών για συµ-
βάσεις µε το «6» µπροστά στην τιµή, πη-
γές του χώρου των βιοντιζελάδων επιση-
µαίνουν ότι για να δώσει η µεταποίηση 
κάτι παραπάνω από 50 λεπτά, πρέπει να 
στηρίξουν και τα διυλιστήρια. «∆εν γίνε-
ται σε περίοδο πολέµου να δώσουµε τι-
µές για ηλιέλαιο και να πάρουµε σπό-
ρια για βιοντίζελ. Όταν συµβολαιοποι-
ούσαµε στα 35 µε 40 λεπτά η τιµή από τα 
διυλιστήρια ήταν στα 1.200 ευρώ το κυ-
βικό. Τώρα έχει ανέβει στα 1.300-1.400 
ευρώ αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να βάλουν 
όλοι πλάτη» τονίζεται χαρακτηριστικά.

∆εδοµένων και των ελλείψεων που κα-
ταγράφονται ήδη στο ηλιέλαιο από την 
Ουκρανία, ο εγχώριος µεταποιητικός το-
µέας δεν αντιτίθεται να κρατηθεί ένα µέ-
ρος της επικείµενης παραγωγής ηλίαν-
θου, ως απόθεµα ασφαλείας και να αξι-
οποιηθεί στην παραγωγή ηλιέλαιου για 
βρώση. Ένα ποσοστό 10%-15% της εγχώ-
ριας παραγωγής θα µπορούσε να πηγαί-
νει σε ανθρώπινη κατανάλωση σε περιό-
δους κρίσης. Πρέπει όµως να παραµείνει 
η κατανοµή βιοντίζελ», δηλώνει ο πρόε-
δρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Βιο-
ντίζελ και Βιοµάζας, Γιάννης Τυχάλας.

Ο υπουργός διερευνά το κατά πόσο µπορούν να αυξηθούν τα στρέµµατα ηλίανθου, 
ενώ εξετάζει µια ποσότητα να διατεθεί προς την παραγωγή βρώσιµου ηλιέλαιου

Υπό εξέταση να δοθεί συνδεδεμένη

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 

ΣΠΟΡΑ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως 
προέκυψε στη συνάντηση που είχε την περασµένη 
∆ευτέρα στην Ορεστιάδα ο Γιώργος Γεωργαντάς µε 
παραγωγούς κι εκπροσώπους των µεταποιητών 
άφησε να φανεί πως εξετάζεται µια στήριξη. «Μας 
είπε ότι θα προτείνει στο συµβούλιο υπουργών στις 
Βρυξέλλες να δοθεί συνδεδεµένη και για τον ηλίανθο 
και αν πάρει το πράσινο φως θα εξετάσει τις 
λεπτοµέρειες, ενώ εκτιµά ότι φέτος ο ηλίανθος θα 
έχει πολύ καλή τιµή παραγωγού», είπε στην Agrenda 
ο Λάµπρος Κουµπρίδης. 
Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας ανέφερε, 
ακόµη, πως ο κ. Γεωργαντάς θέλησε να διερευνήσει 
κατά πόσο µπορούν να αυξηθούν τα στρέµµατα και 
έδειξε πως σκέφτεται να πάει µια ποσότητα της 
παραγωγής για παραγωγή ηλιέλαιου για βρώση. 
«Του προτείναµε να πάµε σε επίσπορες καλλιέργειες, 
µετά από σιτάρι, κριθάρι και αρακά, να αξιοποιήσουµε 
και τις αγραναπαύσεις, τα κοφτολίβαδα και τα 
βιολογικά, που στον Βόρειο Έβρο φτάνουν τα 
130.000 στρέµµατα, µε την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει στήριξη», επεσήµανε ο συνοµιλητής µας. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

110�120

ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
50

 ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ
150

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ
300 80�90

ΜΕ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΞΕΡΙΚΑ
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ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ: 
Ολοκληρώθηκε και τυπικά  
η συγχώνευση της Μέλισσα-

Κίκιζας με την Terra Creta, 
με απορρόφηση της δεύτερης από 
την πρώτη. Η σχετική σύμβαση 
υπεγράφη στις 30 Μαρτίου από τους 
Αλέξανδρο Κίκιζα και Λεωνίδα 
Βαρβασαινίτη, η καταχώριση της 
σύμβασης στο ΓΕΜΗ έγινε την 1η 
Απριλίου και ήδη η Terra Creta έχει 
διαγραφεί από τη μητρώο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Τράπεζα 
Πειραιώς, έχοντας ως γνώμονα την 
ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας και 
της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, 
δημιούργησε και προσφέρει το 
«Πειραιώς EQUALL 360°», μία 
ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων  
και υπηρεσιών, με ειδικές τιμολογήσεις 
και προνόμια, αποκλειστικά για 
γυναίκες επιχειρηματίες.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Σε συζητήσεις για το 
ενδεχόμενο συνεργασίας βρίσκονται 
η Παπαστράτος με την πλατφόρμα 
Shopflix.gr, σύμφωνα με τον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο της 
εταιρείας Χρήστο Χαρπαντίδη. 
Αντικείμενο των συζητήσεων είναι  
τα προϊόντα της Παπαστράτος να 
ενταχθούν στο marketplace του 
ομίλου Μαρινάκη.

CONSTELLATION: Η Constellation 
Brands ανακοίνωσε ότι τα κέρδη δ΄ 
τριμήνου αυξήθηκαν στα 395,4 εκατ. 
Δολάρια ή 1,91 δολάρια ανά μετοχή 
από τα 382,9 εκατ. δολάρια ή 1,80 
δολάρια ανά μετοχή πριν από ένα 
χρόνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη δ΄ 
τριμήνου αυξήθηκαν στα 2,37 δολάρια 
ανά μετοχή από τα 1,82 δολάρια πριν 
 από ένα χρόνο.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η τεταμένη κατάσταση λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία προκάλεσε και συνεχίζει 
να προκαλεί άνοδο των τιμών στο πετρέ-
λαιο που είναι τροφοδότης του πληθωρι-
σμού και πηγή πολλών αλυσίδων αξίας. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως τον Μάρ-
τιο, η τιμή του μαύρου χρυσού αυξήθη-
κε περίπου 20%, ενώ λόγω αυτού του σοκ 
οι τιμές παραγωγού είναι 6% υψηλότερες 
τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό το άλμα 
θα διατηρήσει τις τιμές καταναλωτή 1,5% 
υψηλότερες για πάνω από δύο χρόνια - 
ακόμα κι αν οι τιμές του πετρελαίου πέ-
σουν ξανά γρήγορα, λέει μελέτη του Γερ-
μανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευ-
νών (DIW). Οι ερευνητές Malte Rieth και 
Lukas Menkhoff χρησιμοποίησαν ένα μο-
ντέλο που βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των τιμών πετρελαίου και του πλη-
θωρισμού τα τελευταία 30 χρόνια.

Το συμπέρασμα είναι πως οι αγορές υπό 
τον φόβο ακόμη υψηλότερων τιμών ή ελ-
λείψεων παραδόσεων είναι επί του παρό-
ντος η κινητήρια δύναμη του πληθωρισμού. 

Στα του οίκου μας στο οικονομικό Φό-
ρουμ των Δελφών (6-9 Απριλίου), διακε-
κριμένοι ομιλητές της εγχώριας και διε-
θνούς σκακιέρας ξεδίπλωσαν τις τοποθε-
τήσεις έχοντας κοινό παρονομαστή την α-
στάθεια από την πανδημία, τις γεωπολιτι-
κές κρίσεις, το δημοσιονομικό περιβάλλον.

Σ ’αυτό το πλαίσιο και η έκθεση του διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρ-
νά, που με βάση το βασικό σενάριο βλέπει 
φέτος επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυ-
ξης κατά μία μονάδα – από εκτίμηση 4,8% 
πριν τον πόλεμο σε 3,8% – με τον πληθω-
ρισμό να εκτοξεύεται στο 5,2% έναντι εκτι-
μήσεων για 4,1%. Στο δυσμενές σενάριο, 
η ανάπτυξη «προσγειώνεται» στο 2,8%.

Μποκ 
Η Ζυθοποιία Πηνειού και η Ζυθοποιία 
Αναστασίου παρουσιάζουν τη νέα τους, 
τέταρτη στη σειρά, συλλεκτική και 
περιορισμένη σε ποσότητα μπύρα, τη 
Μποκ. Πρόκειται για μια σκουρόχρωμη 
μπύρα τύπου lager με ρουμπινί 
ανταύγειες και παχύ, κρεμώδη, 
καστανής απόχρωσης αφρό μεγάλης 
διάρκειας. Διακρίνονται αρώματα 
καραμέλας και κόκκινων φρούτων.

Αγγελάκης
Το χειροποίητο Μπιφτέκι από 
Ελαιοπουλάκι με βρώμη της Αγγελάκης 
Α.Ε. συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά 
στα Βραβεία Ποιότητας του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Monde Selection και 
ξεχώρισε για την ποιότητα και τη γεύση 
του, αποσπώντας το Ασημένιο Βραβείο 
στην κατηγορία προϊόντων τροφίμων. Το 
καινοτόμο αυτό προϊόν βραβεύτηκε και 
στα Best Launching Awards 2022.

To αργό ανάβει
τον πληθωρισμό 

 Mελέτη δείχνει 2ετία υψηλών τιμών καταναλωτή 
 Διολισθαίνει η ανάπτυξη στο 3,8%, λέει η ΤτΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 07/04

890,85

Τρίτη
05/04

Τετάρτη
06/04

Πέµπτη
07/04

Παρασκευή
01/04

∆ευτέρα
04/04

895

890

885

880

875

870

865

860

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ. 0,0360 +20,00%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 2,8900 +8,24%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,3760 +7,00%

ΑΝΩΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡ. ΚΡΗΤHσ Α.Ε. 0,0775 +6,90%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,3880 +6,59%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠ. ΝΗΜ. 0,2880 -20,00%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1010 -3,81%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 6,0000 -2,76%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 8,2000 -2,15%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 1,8000 -1,64%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34,332.86 -0.47%
 NASDAQ Comp 13,716.06 -1.25%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,800.02 -0.65%
Λονδίνο FTSE 100 7,551.81 -0.47%
Φρανκφούρτη DAX-30 14,078.15 -0.52%
Παρίσι CAC-40 6,461.68 -0.57%
Ζυρίχη SMI 12,372.46 +0.42%
Τόκιο NIKKEI-225 26,888.57 -1.69%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Με μικρούς τζίρους τζίρους 
το Χρηματιστήριο Αθηνών
Η αγορά ακροβατεί ανάμεσα στη στήριξη των 
880 μονάδων και την αντίσταση των 891 
μονάδων, οι οποίες, με μικρές εξαιρέσεις, 
οριοθετούν την «κανονικότητα» του Απριλίου 
μέχρι στιγμής. Και σε αυτό το κανάλι ο 
μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής είναι ο 
τζίρος, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε επίπεδα 
σχεδόν 30% χαμηλότερα από το μέσο όρο του 
πρώτου τριμήνου του έτους. Για να ανακάμψει 
η αγορά πειστικά θα πρέπει να κατοχυρώσει 
τις 908 μονάδες λένε οι αναλυτές.
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Ποιος θα υλοποιήσει τη διαβίβαση αποθεμάτων;

∆
ήλωση αποθεµάτων γεωργικών προϊόντων 
και τροφίµων, βάσει του ΦΕΚ Β’ 1549/04-04-
2022, αποφασίζουµε:

Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρε-
ων, των αρµόδιων αρχών, των κυρώσεων και της διαδι-
κασίας υποβολής δήλωσης αποθεµάτων σε α) πρώτες ύ-
λες για την παραγωγή λιπασµάτων, β) λιπάσµατα, γ) ζω-
οτροφές, δ) ωµά δηµητριακά παντός είδους και ιδίως σι-
τάρι ή σµιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι, ε-

δώδιµο φαγόπυρο, ε) άλευρα και ι-
δίως αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού 
και αλεύρια δηµητριακών, στ) ηλίαν-
θο, και ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το 
ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο 
ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αρα-
βοσιτέλαιο. Η καταγραφή των προ-
αναφερθέντων ειδών αποσκοπεί α-
φενός στην εποπτεία της αγοράς ως 
προς την επάρκεια των εν λόγω γε-
ωργικών προϊόντων και τροφίµων 
και αφετέρου στην παρακολούθηση 
των αποθεµάτων σε συνδυασµό µε 
την τιµή πώλησής τους, ώστε να απο-
φευχθούν φαινόµενα αισχροκέρδειας 
και αθέµιτων εµπορικών πρακτικών.

Άρθρο 1
Εξειδίκευση των ειδών για τα οποία 

δηµιουργείται υποχρέωση δήλωσης
α) Πρώτες ύλες λιπασµάτων και ειδικά:
β) Λιπάσµατα σε υγρή και στερεά 

µορφή και ειδικά:
γ) Ζωοτροφές και ειδικότερα:
γα) πρώτες ύλες ζωοτροφών: 
γα1) αραβόσιτος και προϊόντα αυτού
γα2) σιτάρι και προϊόντα αυτού
γα3) κριθάρι και προϊόντα αυτού
γα4) βρώµη και προϊόντα αυτής
γα5) σόγια και προϊόντα αυτής
γα6) ηλιόσπορος και προϊόντα αυτού
γα7) ζάχαρη ως πρώτη ύλη παρασκευής µελισσοτροφών

γβ) σύνθετες ζωοτροφές που πε-
ριέχουν φυτική πρώτη ύλη και συ-
γκεκριµένα αραβόσιτο, ή/και σιτάρι, 
ή/και κριθάρι, ή/και βρώµη, ή/και 

σόγια, ή/και ηλιόσπορο ή/ και προϊόντα αυτών σε ποσο-
στό άνω του 50% του συνολικού µίγµατος.

γγ) παρασκευασµένες µελισσοτροφές που περιέχουν 
ως πρώτη ύλη ζάχαρη σε ποσοστό άνω του 50%

δ) ∆ηµητριακά που προορίζονται για κατανάλωση α-
πό τον άνθρωπο και ειδικότερα:

δα) Σιτάρι και σµιγάδι,
δβ) σίκαλη,
δγ) κριθάρι,
δδ) καλαµπόκι,
δε) βρώµη,

Άρθρο 2
Υπόχρεοι δήλωσης αποθεµάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης αποθεµάτων σε οποιαδήποτε 

µορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στην παραγωγή, εισαγωγή, εµπορία, χονδρική και 
λιανική πώληση, µεσιτεία, διακίνηση, διανοµή και απο-
θήκευση των ειδών του άρθρου 1 εφόσον:

α) για κάθε είδος των περ. α’ και β’ του άρθρου 1 το α-
πόθεµα υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) κιλά, αν το α-
πόθεµα διατηρείται σε στερεά κατάσταση ή τα χίλια (1.000) 
λίτρα, αν το απόθεµα διατηρείται σε υγρή κατάσταση,

β) για κάθε είδος των περ. γ’ και δ’ του άρθρου 1 το α-
πόθεµα υπερβαίνει τα δέκα χιλιάδες (10.000) κιλά,

γ) για κάθε είδος της περ. ε’ του άρθρου 1 το απόθεµα 
υπερβαίνει τα διακόσια (200) κιλά,

δ) για κάθε είδος της περ. στ’ του άρθρου 1 το απόθε-
µα υπερβαίνει τα εκατό (100) λίτρα.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία δήλωσης αποθεµάτων
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 µπορούν να εισέλθουν 

στην ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα για τους σκο-
πούς της παρούσας είτε απευθείας, µέσω του συνδέσµου 
https://supplies.businessportal.gr, είτε µέσω της κεντρι-
κής ιστοσελίδας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων (http://www.mindev.gov.gr/), στην οποία µπορούν 
να επιλέξουν τον σύνδεσµο: «∆ήλωση Αποθεµάτων».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ∆ΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 
∆ΙΑΒΑΖΕΙ ΑΡΘΡΑ, ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ:

 Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4 Απριλίου.
 Η πλατφόρµα άνοιξε την ίδια µέρα.
 Η προθεσµία ανάρτησης των αποθεµάτων στην 

πλατφόρµα έληξε δύο (2) µέρες µετά, στις 6 Απριλίου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΚ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
 Οι αγρότες κκ υπουργοί, συµπεριλαµβάνονται στους 

υπόχρεους ή όχι; Όπως το διαβάζω, ΝΑΙ.
 Ποιος θα τους ενηµερώσει για την υποχρέωση; 
 Πώς ακριβώς θεωρούν, όσοι πρότειναν την εφαρ-

µογή αυτής της υποχρέωσης, ότι είναι δυνατή η διαβί-
βαση κάθε πέντε µέρες των αποθεµάτων τους;

 Ποιος θα διαβιβάσει στην πλατφόρµα τα αποθέµα-
τα των προϊόντων και εµπορευµάτων;

ΚΚ. Υπουργοί, θα πρέπει να ξαναδείτε την εν λόγω 
διάταξη, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά διότι, τα ό-
ποια χρήµατα δόθηκαν στους αγρότες µε τις επιστρε-
πτέες, προβλέπω να εξαφανίζονται µε τη µορφή προ-
στίµων. Απ’ ότι παρατηρώ στο άρθρο 8 τη εν λόγω α-
πόφασης, τα χιλιάρικα «πηγαίνουν γόνα» (πολύ γαλα-
ντόµοι στάθηκαν όσοι τα πρότειναν).

Τέλος να τονίσω ότι οι λογιστές δεν έχουν καµία ε-
µπλοκή µε το εν λόγω θέµα. Θα πρέπει να βρείτε κά-
ποιο τρόπο να ενηµερώσετε τους αγρότες αλλά και τις 
επιχειρήσεις, γιατί τους λογιστές ξεχάστε τους.

Επάρκεια
Στόχος η εποπτεία της 
αγοράς ως προς την 

επάρκεια των εν λόγω 
γεωργικών προϊόντων 

και τροφίµων

∆ύο µέρες µόνο
Η πλατφόρµα άνοιξε στις 
4 Απριλίου και η ανάρ-
τηση των αποθεµάτων 
έληξε στις 6 του µήνα

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

∆ιαβίβασης αποθεµάτων συνέχεια…

Καταργήθηκε σχεδόν από όλες τις Υπηρεσίες, η 
δυνατότητα να προσέρχεται ο πολίτης µε φυσική 
παρουσία. Η υποτιθέµενη δυνατότητα που έχει 
«παρακαλώ να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά», 
τον αναγκάζει να τσακώνεται µε κάθε ευκαιρία. 
Αλήθεια, οι φωστήρες που τα προτείνουν αυτά, 
είναι Υπηρεσιακοί παράγοντες; Και αν ναι, έχουν 
δει πόσοι από τους εργαζοµένους στις ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες έχουν τις γνώσεις που απαιτούν να 
γνωρίζουν οι πολίτες; Λίγη σοβαρότητα....

∆ιαβίβασης αποθεµάτων συνέχεια…

Το γεγονός ότι η δήλωση αποθεµάτων 
γίνεται µε τους κωδικούς taxis είναι άσχετο. 

Κι αυτό πρέπει να το κατανοήσετε εκεί στα 
υπουργεία. Θεωρείτε ότι, επειδή ανοίγετε µία 

πλατφόρµα και τη συνδέετε µε τους 
κωδικούς taxis, θα υλοποιηθεί κιόλας; Ζητάτε 

από τους πολίτες να τα κάνουν µόνοι τους, 
χωρίς να γνωρίζετε ποια είναι η δυνατότητα 

υλοποίησης από µέρους τους όλων των 
σχετικών µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
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Σε καινοτόµες διαδροµές ελαιοπα-
ραγωγής βαδίζει αυτή την περίοδο 
ο Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Στύ-
ψης µε έδρα το χωρίο Στύψη της 
Λέσβου, καθώς σε συνεργασία µε 
το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, διερευ-
νά την παραγωγή έξτρα παρθένου 
και παρθένου ελαιολάδου από τα 
φύλλα του ελαιόδεντρου. Όπως 
αναφέρει στην Agrenda ο διευθυ-
ντής του συνεταιρισµού, Στρατής 
Σλουµάτης, «έχουµε ξεκινήσει έ-
να ερευνητικό πρόγραµµα σε συ-
νεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αι-
γαίου. Στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος αυτού έχουµε στείλει δείγ-
µατα από τα φύλλα ελιάς στο Πα-
νεπιστήµιο Αιγαίου, προκειµένου 
να ξεκινήσουµε να παράγουµε ε-
λαιόλαδο από αυτά. Επί της ουσί-
ας αυτό που θέλουµε να κάνου-
µε είναι να προσδώσουµε και νέα 
διατροφικά χαρακτηριστικά στο ε-
λαιόλαδο που τυποποιούµε. ∆εν 
θα υποκαταστήσουµε το υπάρχον 
ελαιόλαδο, αντιθέτως στοχεύου-
µε να δηµιουργούµε ένα µείγµα 
προϊόντος, που θα προέρχεται α-
πό την έκθλιψη του καρπού αλ-
λά και από την έκθλιψη των φύλ-
λων, τα οποία µε βάση τα δείγµα-
τα που έχουµε µέχρι στιγµής στα 
χέρια µας παρουσιάζουν ενισχυ-

µένα διατροφικά χαρακτηριστικά. 
Μεταξύ των χαρακτηριστικών που 
παρουσιάζει έντονα το φύλλο εί-
ναι η χλωροφύλλη και η ελευρο-
παΐνη, η οποία θεωρείται ασπίδα 
για την καρδιά»

Τα µέλη του συνεταιρισµού πα-
ράγουν και συλλέγουν αποκλει-
στικά της ελιές από την Αδραµυ-
τινή ποικιλία, φέρνοντας στην α-
γορά  ένα µονοποικιλιακό έξτρα 
παρθένο αλλά και παρθένο ελαιό-
λαδο. Οι ελαιώνες είναι στο σύνο-
λό τους ξηρικοί. Αριθµεί συνολικά 
400 µέλη – 200 ελαιοπαραγωγούς 
και 200 κτηνοτρόφους – και η πα-
ραγωγή του σε ετήσια βάση ανέρ-
χεται στους 250 τόνους ετησίως σε 
όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου, ή-
τοι στο παρθένο και στο εξαιρετικό 
παρθένο και στο λαµπάντε. 

Στο ελαιόλαδο η µέση απόδοση 
για τον Συνεταιρισµό είναι στα επί-
πεδα 1 προς 5. Αυτό σηµαίνει ότι 
από τα 500 κιλά καρπού παράγο-
νται 100 κιλά ελαιόλαδο. 

Το 45% της παραγωγής 
διατίθεται στο εξωτερικό

Από το σύνολο της παραγω-
γής ελαιολάδου περίπου το 55% 
διοχετεύεται στην Ελλάδα και το 
45% σε εξαγωγές. Το ελαιόλαδο 
του Ελαιουργικού Συνεταιρισµού 
Στύψης διατίθεται σε χώρες της 

ΕΕ όπως Βέλγιο, Γερµανία, Γαλ-
λία, Ολλανδία, ∆ανία και στην Κύ-
προ αλλά και εκτός ΕΕ στην Αυ-
στραλία και ειδικότερα στη Μελ-
βούρνη, όπου υφίσταται οµογέ-
νεια, όπως λέει ο κ. Σλουµάτης.

Το νησί έχει συνολικά 11 εκατοµ-
µύρια ελαιόδεντρα. Η πλειοψηφία 
των καλλιεργειών είναι της Αδρα-
µυτινής ποικιλίας, ενώ η Λέσβος 
παράγει στο νότιο τµήµα της και τις 
ποικιλίες Κολοβή και Κορωνέικη. 

Στην αγορά από το 1928
Ο Συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 

1928 και η πρώτη του δραστηρι-
ότητα ήταν να συστήσει το δικό 
του ελαιοτριβείο, στοχεύοντας να 
ενώσει τους ελαιοπαραγωγούς της 
περιοχής, και να τους παρέχει την 
δυνατότητα να αλέθουν τον ελαιό-
καρπο στις εγκαταστάσεις του. Ταυ-

τόχρονα όµως διατηρεί και κτηνο-
τροφική δραστηριότητα για την πα-
ραγωγή πρόβειου γάλακτος, το ο-
ποίο διαθέτει σε τυροκοµεία προς 
τυροκόµηση. Βασικός τοµέας για 
τον Ελαιουργικό Συνεταιρισµό Στύ-
ψης είναι επίσης η παραγωγή και 
εµπορία ζωοτροφών. 

Ο κύκλος εργασιών του Συνεται-
ρισµού ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ 
και προέρχεται από το σύνολο των 
παραγωγικών του δραστηριοτήτων 
(ελαιόλαδο, ζωοτροφές, γαλακτο-
παραγωγή). Πρόσφατα ολοκληρώ-
θηκε ο εκσυγχρονισµός του ελαι-
οτριβείου, ενώ στο πλάνο εντάσ-
σεται και η προσθήκη µηχανολο-
γικού εξοπλισµού και συσκευαστι-
κών µηχανών για την παραγωγή 
ζωοτροφών σε πέλετ καθώς και 
νέου αποθηκευτικού χώρου. Μια  
επένδυση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. 

Αριθµεί ως µέλη 200 ελαιοπαραγωγούς και 200 κτηνοτρόφους. Στο συνεταιρισµό, µε αποδόσεις 1 προς 5, από 500 κιλά καρπού παράγονται 100 κιλά ελαιόλαδο. 

Ο Συνεταιρισµός διαθέτει ιδιόκτητες καθετοποιηµένες 
εγκαταστάσεις αρχής γενοµένης από την έκθλιψη, τη συσκευασία 
έως και την αποθήκευση του παραγόµενου ελαιολάδου.

Στα σκαριά παρθένο 
ελαιόλαδο από 
φύλλα Αδραμυτινής
Δοκιμές του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μονοποικιλιακό
Τα µέλη του συνεται-
ρισµού παράγουν ένα 
µονοποικιλιακό έξτρα 

παρθένο και ένα παρθένο 
ελαιόλαδο
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΗ

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

�ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΑΝΑ 500 

ΚΙΛΑ ΚΑΡΠΟΥ�

5

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

200

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

45%

400

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

100



Νέα θεμέλια μετά το ταρακούνημα, 
αυτοματισμοί και γαλακτομέτρηση 
Ισορροπία µε νέες επενδύσεις καλείται να εξασφαλίσει ο κλάδος της κτηνοτροφίας.  
Ήδη τρέχουν projects σε όλο το πεδίο της αλυσίδας αξίας από τις ζωοτροφές µέχρι 
και τον εξοπλισµό στο στάβλο. Ειδικά στην αιγοπροβατοτροφία οι πρωτοβουλίες 
κινούνται στη λογική της ενίσχυσης του ζωικού κεφαλαίου και της  αύξησης της 
παραγωγικότητας των µονάδων. Η συγκυρία κάνει πιο επιτακτική την αποδέσµευση 
της χώρας από εισαγωγές ζωοτροφών. Προέχει η στοχευµένη αξιοποίηση των 
επενδυτικών προγραµµάτων όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και οι Νέοι Κτηνοτρόφοι 2023. 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ
ΚΑΙ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΩΝ ΖΩΩΝ

85% 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

80% }
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Ό,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΛΕΕΙ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΙΣΚΟΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Aφορμή για επενδυτικές προσπάθειες στο 
πεδίο της κτηνοτροφίας δίνει υπό μια έννοια 
η υφιστάμενη κατάσταση που έχει ξεδιπλω-
θεί τους τελευταίους μήνες στην εγχώρια ζώ-
νη πρόβειου και γίδινου γάλακτος, με τις νέες 
ισορροπίες στα κόστη παραγωγής να υπερτονί-
ζουν τα ελλείμματα στο πεδίο της παραγωγής. 
Αυτή η συγκυρία έρχεται να αλλάξει την στά-
ση των τυροκομείων και της βιομηχανίας που 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες 
ποσότητες, δηλώνουν ότι η τιμή δεν είναι πρό-
βλημα, σε μια εξέλιξη που θέλει να σβήσει τις 
αρνητικές αναμνήσεις των χαμηλών πτήσεων 
που διατηρήθηκαν μέχρι και πριν από δύο έτη. 
Έρχεται επίσης να επιταχύνει τις διαδικασίες 
για μια μερική αποδέσμευση της χώρας από 
τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών στο πε-
δίο των ζωοτροφών και ιδίως της σόγιας. Ζη-
τούμενο πλέον είναι η ανάπτυξη καινοτόμων 
φόρμουλων με έντονο το ελληνικό στοιχείο. Με 
άλλα λόγια, ίσως ήρθε η ώρα να εφαρμοστούν 
ευρέως τα δεδομένα από έρευνες που έτρεξαν 
την περασμένη δεκαετία στον τομέα αυτό. 
Παράλληλα όμως αναπτύσσονται σχέδια για α-
ναγκαίες αναβαθμίσεις στους στάβλους.  
Οι εξασφαλίσεις από την πλευρά της βιομηχανί-
ας για νέα ενίσχυση των τιμών παραγωγού στα 
συμβόλαια της επόμενης γαλακτοκομικής περι-

όδου, σε επίπεδα σαφώς πάνω από τα 1,25 ευ-
ρώ το κιλό, σε συνδυασμό με τα νέα αναπτυξια-
κά προγράμματα της ΚΑΠ αλλά και με προϋπό-
θεση παρέμβασης της πολιτείας για επιδότηση 
του κόστους αυτήν την περίοδο, κρατάνε σε κά-
θε περίπτωση ζεστό το ενδιαφέρον των οργα-
νωμένων μονάδων για νέες επενδύσεις. 
Μια αισιόδοξη ανάγνωση της κατάστασης λοι-
πόν θα υπαγόρευε τον επανασχεδιασμό της 
σχέσης μεταξύ κτηνοτρόφων και τυροκομείων 
αλλά και γαλακτοβιομηχανιών, καθώς και την 
ανάπτυξη στρατηγικών ενίσχυσης της παρα-
γωγικότητας των μονάδων.

Άλλωστε, η συζήτηση για την ενίσχυση της πα-
ραγωγικότητας των μονάδων δεν είναι νέα. 
Πλέον όμως αποκτά βαρύτητα επιβίωσης του 
κλάδου εν γένει. 
Το ζήτημα είχε προκύψει έντονα και προς τα 
τέλη της προηγούμενης γαλακτοκομικής περι-
όδου, πριν κορυφωθεί το κύμα ανόδου στις δι-
εθνείς αγορές αγροτικών εμπορευμάτων εξαι-
τίας της πανδημίας και φυσικά πολύ πριν ξε-
κινήσει ο πόλεμος της Ουκρανίας. Αφορμή τό-
τε ήταν η διαπίστωση ότι η εγχώρια παραγωγή 
πρόβειου και γίδινου γάλακτος δεν ήταν αρκε-
τή για να καλύψει τη ζήτηση για Φέτα.
Ήδη πριν από την έναρξη της πανδημίας εί-
χε εκφραστεί μια τάση επιτάχυνσης των επεν-
δύσεων από την πλευρά οργανωμένων κτηνο-
τρόφων, αφού διαφαινόταν πως η προσφορά 
γάλακτος δεν ήταν ικανή για να καλύψει τις α-
νάγκες της παραγωγής Φέτας και άλλων γαλα-
κτοκομικών. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που έρ-
χεται από συντελεστές της αγοράς ότι όσο γά-
λα και αν είχαν, η παραγωγή θα έφευγε. Ίσως 
γι’ αυτό η νέα -προφορική βέβαια- εξασφάλιση 
ότι «πλέον η τιμή δεν είναι πρόβλημα» που με-
ταφέρουν σε κτηνοτρόφους οι γαλακτοβιομη-
χανίες, έχει βάθος. 
Πάντως και επί τούτου, οι επιπτώσεις στην α-
λυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού από αυτές 
τις πρωτοφανείς συνθήκες φαίνεται ότι θα έ-
χουν διάρκεια.

> Νέες ισορροπίες στη ζώνη πρόβειου και γίδινου γάλακτος φέρνουν τα αυξημένα κόστη με τη βιομηχανία έτοιμη για πάνω από 1,2 ευρώ το κιλό

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

1 ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2022

ΕΥΡΩΦΑΚΕΛΩΝ ΕΩΣ �ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

200.000 

40% - 80%

2 ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 2023

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΙΜ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ � 40.000 

+2.500



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ & ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΩΝ 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ ΖΏΟΥ

Η κακή υγιεινή της στρωμνής έχει 
σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο στην καλή 
διαβίωση των ζώων (άνεση, υγεία και 
ευζωία), αλλά και στην παραγωγή, την 
αναπαραγωγή και την κερδοφορία των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Μια ανεξέλεγκτη παραμονή των 
απεκκριμάτων των ζώων στο δάπεδο 
του στάβλου για μεγάλη χρονική περίοδο 
μπορεί να αποβεί σημαντικά επιζήμια 
για την υγεία των ζώων και συνολικά 
την κτηνοτροφική εγκατάσταση καθώς 
ευνοούνται: 
■ Μικρόβια και έντομα με άμεσες 
συνέπειες σε περιβαλλοντικές ασθένειες 
μεταξύ των οποίων: μαστίτιδα, μητρίτιδα, 
χωλότητα και διάρροιες για νεαρά 
μηρυκαστικά.
■ Η αύξηση της υγρασίας δημιουργεί 
επίσης ενόχληση στα εκτρεφόμενα ζώα 
με αίσθημα κρύου όταν ξαπλώνουν και 
κίνδυνο γλιστρήματος όταν σηκώνονται 
ή ξαπλώνουν, μειώνοντας τις περιόδους 
ανάπαυσης (μηρυκασμός) και αυξάνοντας 
το στρες των ζώων.
■ Ίσχυρές εκπομπές αμμωνίας και 
θειούχων αερίων που μπορεί να 
δημιουργήσουν δυσφορία στο κοπάδι, στον 
αγρότη, το προσωπικό της μονάδας και 
στην ευρύτερη περιοχή της κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να 

συνεπάγεται σημαντική απώλεια μονάδων 
λίπανσης (N, S) στην παραγωγή κοπριάς.
H ευζωία κατά την εκτροφή αποτελεί 
απαιτούμενο σύμφωνα με την directive 
98/58/EC για όλα τα εκτρεφόμενα ζώα, και 
η TimacAgro πρωτοπορεί με την εισαγωγή 
του Actisan 360, ενός σύγχρονου προϊόντος 
με στόχο την ευζωία, την υγιεινή και την 

ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου και του 
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται 
σε κτηνοτροφικές μονάδες.
Το Actisan 360 αποτελεί ένα προϊόν 
καθαρισμού του χώρου σταβλισμού 
και κίνησης των ζώων. Η τεχνολογία 
360 απορροφά την περιττή υγρασία που 
προκαλείται από τα απεκκρίματα των 
ζώων έχοντας ως αποτέλεσμα ένα στεγνό 
πάτωμα που προσδίδει στα ζώα ελευθερία 
κίνησης και μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, 
χάρη στις αρωματικές ουσίες που περιέχει 
και απελευθερώνονται κατά τη χρήση του 

δίνει ένα άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί 
και ανακουφίζει τα σταβλιζόμενα ζώα και 
τους έχοντες εργασία στον χώρο. 
Το Actisan 360 εμπεριέχει οξεοποιητικές 
ουσίες οι οποίες προκαλούν την σημαντική 
οξύνιση της επιφάνειας του δαπέδου. Με 
το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός 
του πληθυσμού των παθογόνων 
μικροοργανισμών με αποτέλεσμα τη 
μείωση των κινδύνων της εμφάνισης 
μαστίτιδας, χωλότητας, διάρροιας και 
μητρίτιδας. 

Δέσμευση αμμωνίας
Η αμμωνία είναι ένα από τα σημαντικότερα 
αέρια στην ατμόσφαιρα των κτηνοτροφικών 
μονάδων. Λόγω των φυσικών και χημικών 
ιδιοτήτων της και σε συνδυασμό με τις 
συνθήκες έκθεσης, η αμμωνία ανήκει 
στα ερεθιστικά αέρια με υψηλή ικανότητα 
αρνητικής επίδρασης στον αναπνευστικό 
βλεννογόνο, στα μάτια και στο δέρμα 
των ζώων και των ανθρώπων. Τα 
παρατηρούμενα αποτελέσματα κυμαίνονται 
από απώλειες απόδοσης έως σοβαρές 
διαταραχές της ομοιόστασης του επιθηλίου 
συμπεριλαμβανομένων φλεγμονών του 
αναπνευστικού συστήματος. Σε αυτό το 
σοβαρό ζήτημα το Actisan 360 δρα ως 
αντλία αζώτου δεσμεύοντας σημαντικά την 
αμμωνία που εκλύεται και μειώνοντας τους 
κίνδυνους και βελτιώνοντας την ευζωία 
των παραγωγικών πτηνών και ζώων.   

> Μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών με το προϊόν καθαρισμού Actisan 360
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Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού αρ-
μεγής είναι μία σημαντική απόφαση για κά-
θε κτηνοτρόφο. Το αρμεκτήριο πρέπει να 
διευκολύνει την καθημερινότητα του κτη-
νοτρόφου στη μονάδα παρέχοντας ταυτό-
χρονα γρήγορο και εύκολο άρμεγμα, δια-
σφαλίζοντας την ευκολία των ζώων και υ-
ψηλή ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. 
Η Milkplan παρέχει μία μεγάλη γκάμα σε ε-
ξοπλισμό αρμεγής που μπορεί να ανταπο-
κριθεί σε όλες τις ανάγκες μίας φάρμας. Με 
την προσαρμογή νέων τεχνολογιών στο 
αρμεκτικό σύστημα εξασφαλίζεται και η 
μείωση των λειτουργικών εξόδων όπως το 
κόστος ενέργειας και η ελαχιστοποίηση κα-
τανάλωσης νερού και απορρυπαντικών. 

Νέα Σειρά Αρμεκτικού συστήματος  
MP Rotary S&G
Το περιστροφικό αρμεκτήριο MP Rotary 
S&G αποτελεί την ιδανική λύση για μεσαί-
ες και μεγάλες μονάδες αιγοπροβάτων, οι 
οποίες απαιτούν ταχύτητα, βέλτιστη από-
δοση, ευκολία καθαρισμού και μείωση λει-
τουργικών εξόδων.
Το MP Rotary S&G έχει ευέλικτη και εργο-
νομική σχεδίαση, η οποία σε συνδυασμό με 
τον σύγχρονο εξοπλισμό του συμβάλλει ε-
ξαιρετικά στη διευκόλυνση και επίσπευση 
της διαδικασίας άμελξης. Ο σχεδιασμός του 
επιτρέπει την άνετη μετακίνηση απαλλαγ-
μένη από κάθε κίνδυνο τραυματισμού.

MP Armektron F4A - Σταθερή αξία
Το MP Armektron F4A έχει μειωμένες ανά-
γκες χώρου εγκατάστασης χάρη στην ευέ-
λικτη και εργονομική του σχεδίαση, η οποία 
σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό 
του συμβάλλει εξαιρετικά στη διευκόλυνση 

και επίσπευση της διαδικασίας άμελξης. Ο έ-
ξυπνος σχεδιασμός εισόδου και διαδρόμου 
επιταχύνει σημαντικά την κίνηση των ζώων 
και προσφέρει άνετη μετακίνηση απαλλαγ-
μένη από κάθε κίνδυνο τραυματισμού.

MP Armektron Mobile & MP Armektron 
EasySetUp
Το MP Armekton Mobile είναι η ιδανική λύ-
ση για μετακινούμενα κοπάδια. Συνδυάζο-
ντας όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς F4A 
το αρμεκτικό σύστημα είναι εγκατεστημένο 
σε μετακινούμενη πλατφόρμα εξαιρετικά υ-
ψηλής αντοχής για την εύκολη μετακίνηση 
του συστήματος από περιοχή σε περιοχή. 
Το MP Armektron EasySetUp αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα αρμεγής το οποίο 
είναι εγκατεστημένο σε πατάρι ειδικής κατα-
σκευής ενώ ο εξοπλισμός είναι τοποθετη-
μένος σε ειδικά σχεδιασμένη πλάτη. Είναι ι-
δανική λύση με μηδενικά έξοδα εγκατάστα-
σης σε πρόχειρα καταλύματα. 

MP Armektron S4S
Είναι η πιο απλή λύση για νέες μονάδες ή 
φάρμες με μικρό αριθμό ζώων. Το σύστημα 
συνδυάζεται με εξοπλισμό αρμεγής με κά-
δους και ημιαυτόματο σύστημα πλύσης.

Συστήματα που βελτιώνουν την ρουτίνα 
της φάρμας. Σύστημα ηλεκτρονικής γα-
λακτομέτρησης και διαχείρισης κοπαδιού
Στην εποχή που η πληροφορία έχει τερά-
στια αξία, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζε-
τε ο κτηνοτρόφος τι συμβαίνει στην καθημε-
ρινή του ρουτίνα. Οι πληροφορίες της κατα-

γραφής της παραγωγής γάλακτος για κάθε 
ζώο ξεχωριστά, η καταγραφή των συμβά-
ντων, ο συνεχής έλεγχος των ζώων γίνεται 
πιο εύκολος με το σύστημα ηλεκτρονικής 
γαλακτομέτρησης και διαχείρισης κοπαδιού 
από τη Milkplan. 

MP Nautilus Inverter 
Ο MP Nautilus Inverter μπορεί να μειώ-
σει την κατανάλωση ρεύματος των μονά-
δων κενού του αρμεκτικού συστήματος έ-
ως και 40%. Επιπλέον μεγαλώνει ο χρόνος 
διάρκειας ζωής της μονάδας κενού καθώς 
δουλεύει στις ελάχιστες στροφές. Η μονάδα 
οδηγείται από ηλεκτρονικό αισθητήρα υ-
ψηλής ακριβείας και άμεσης απόκρισης σε 
αυξομειώσεις του επιπέδου κενού του συ-
στήματος. Ο MP Nautilus είναι διαθέσιμος 
για μονά ή διπλά συστήματα μονάδων κε-
νού από 2.2kW έως 15kW.

MP Armektron Ultra
Ο νέος πίνακας Armektron Ultra βελτιώνει 
το αρμεκτηριο. Χάρη στο νέο σύστημα πλύ-
σης, o κτηνοτρόφος μπορεί πλέον να ελέγχει 
και να ενημερώνεται με ευκολία για την κα-
ταγραφή της θερμοκρασίας πλύσης και των 
συναγερμών που προκύπτουν κατά την λει-
τουργία. Επίσης ενημερώνεται για τον έλεγ-
χο της ηλεκτρονικής παλμοδότησης καθώς 
και για όλες τις διαδικασίες πλύσης, τον χρό-
νο και τις θερμοκρασίες των χημικών

Λύσεις σίτισης – Εξοικονόμηση  
χρόνου MP Feeding Belt
Η ταινία τροφής Milkplan με τον εργονομι-

κό και λειτουργικό σχεδιασμό της αποτελεί 
την ιδανική λύση για τη σίτιση των αιγοπρο-
βάτων. Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και ε-
πιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλο-
γα με την προτίμηση του κτηνοτρόφου. Δι-
ευκολύνει τη σίτιση αφού μπορεί να γίνει α-
πό μια πλευρά καθώς και το μαρκάρισμα ή 
τον εμβολιασμό παρέχοντας ασφαλές κλεί-
δωμα ανά θέση.

Λίγα λόγια για την Milkplan
Η Milkplan είναι μια αμιγώς ελληνική εται-
ρία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς 
της κατασκευής και εμπορίας κτηνοτροφι-
κού εξοπλισμού, δεξαμενών μεταφοράς 
και ψύξης γάλακτος, ψυκτικών συστημά-
των και τεχνολογικών εφαρμογών για κτη-
νοτροφικές μονάδες.
Διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό 
και εστιάζει στην επιτυχία του κτηνοτρόφου. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργηθεί ξε-
χωριστό τμήμα υποστήριξης και εξυπηρέ-
τησης πελατών που αναλαμβάνει από τον 
ορθό σχεδιασμό μίας μονάδας, μέχρι την ε-
γκατάσταση προϊόντων και την υποστήριξη 
των κτηνοτρόφων σε σέρβις, ανταλλακτικά 
και αναλώσιμα. Επιπλέον έχουν δημιουρ-
γηθεί σημεία εξυπηρέτησης και υποστήρι-
ξης ανά την Ελλάδα με το τελευταίο σημείο 
να ανοίγει στο Αγρίνιο για την εξυπηρέτηση 
των κτηνοτρόφων του νομού Αιτωλ/νίας. 

Περισσότερες πληροφορίες : www.milkplan.com

Γιώργος Κουιμτζής  
Τμήμα Marketing Milkplan SA
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ΦΑΚΕΛΟΣ    

> Συστήματα κατάλληλα για μικρούς, μεγάλους και μετακινούμενους κτηνοτρόφους

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ 
ΑΡΜΕΓΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
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ΦΑΚΕΛΟΣ    

Η αιγοπροβατοτροφία μετά από μια 
δύσκολη περίοδο κρίσης των τιμών του γάλακτος 
αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα , των υψηλών 
τιμών των α υλών, του ενεργειακού κόστους 
παραγωγής και  των μεταφορικών. Οι στόχοι όλων 
των συμμετεχόντων στην αλυσίδα παραγωγής 
ποιοτικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων πρέπει να είναι ταυτόσημοι.
1. Αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων της 
κρίσης, επιβίωση και ευημερία.
2. Παραγωγή και εμπορία αναβαθμισμένων ποιοτικά 
προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
3. Διατήρηση και αναβάθμιση της υγείας και ευζωίας 
των κοπαδιών αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα.
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ με αίσθημα ευθύνης, για την επίτευξη  
των παραπάνω στόχων, προχώρησε στις παρακάτω 
δράσεις:

1. Eντατικοποίηση των ελέγχων πρώτων υλών 
ώστε να αποκλείονται αυτές που δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές
Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν χημικές αναλύσεις για 
την ακριβή εκτίμηση της θρεπτικής τους αξίας και 
προσδιορισμό του επιπέδου αφλατοξινών. Οι χημι-
κές αναλύσεις μας δίνουν τη δυνατότητα για αξιο-
ποίηση στο έπακρο των θρεπτικών συστατικών, ώ-
στε να επιτύχουμε την παραγωγή της μέγιστης δυ-
νατής απόδοσης μέσω της διατροφής, με το χαμηλό-
τερο κόστος. Ο έλεγχος των αφλατοξινών στις ζωο-
τροφές, διασφαλίζει όχι μόνο την καταλληλόλητα του 
παραγόμενου γάλακτος άλλα και την καλή υγιεινή 
κατάσταση των ζώων. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα 
πλαίσια των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότη-
τας και ασφάλειας τροφίμων ISO 9001 και ISO 22000, 
που εφαρμόζει η εταιρεία ΒΙΟΖΩΚΑΤ.

2. Επενδύσεις στην υποδομή παραγωγής 
και διακίνησης προϊόντων σε μορφή χύμα
Η προμήθεια ζωοτροφών σε μορφή χύμα έχει μεγά-
λο όφελος για τον κτηνοτρόφο. Πέρα από την οικο-
νομικότητα, το προϊόν χύμα διαχειρίζεται ευκολότε-
ρα κατά την αποθήκευση και τη χορήγησή του, ενώ 
αποτελεί και σημαντική κίνηση προστασίας του πε-
ριβάλλοντος.
Οι επενδύσεις της ΒΙΟΖΩΚΑΤ αφορούν τη βελτιστο-
ποίηση της ποιότητας του pellet προϊόντος ώστε να 
είναι πιο ανθεκτικό στη χύμα διακίνηση, οικονομική 
βοήθεια στους κτηνοτρόφους για εγκατάσταση σιλό 
στη μονάδα τους και ανανέωση-ανάπτυξη του στό-
λου ιδιόκτητων σιλοφόρων οχημάτων για τη μεταφο-
ρά των προϊόντων σε μορφή χύμα.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων, η πώ-
ληση των χύμα προϊόντων υπερ-διπλασιάστηκε το  

τελευταίο έτος, με ορατό το οικονομικό όφελος 
 στον κτηνοτρόφο.

3. Συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία παραγωγής 
καινοτόμων προσθετικών ζωοτροφών IDENA 
Τα προϊόντα διατροφής της IDENA, παράγονται κυρίως 
από αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα και επιτυγ-
χάνουν την μέγιστη αξιοποίηση της πρωτεΐνης και ε-
νέργειας του ολικού σιτηρεσίου (χονδροειδείς και συ-
μπυκνωμένες ζωοτροφές).
Τα προσθετικά Vioherbal +protein, Vioherbal +energy 
και Vioherbal +growth, έχουν ενσωματωθεί στα μίγματα 
αιγοπροβατοτροφών της ΒΙΟΖΩΚΑΤ, με αποτέλεσμα ό-
χι μόνο το οικονομικό όφελος λόγω της καλύτερης αξι-
οποίησης των θρεπτικών συστατικών άλλα και την πα-
ραγωγή γάλακτος με αυξημένη περιεκτικότητα σε λιπο-
πρωτεΐνη, χαρακτηριστικό που ανεβάζει τη θρεπτική α-
ξία και την τιμή πώλησης του παραγόμενου γάλατος.
Η IDENA, με τη μεγάλη εμπειρία που έχει στην εκτρο-
φή των προβάτων φυλής Lacaune, παρέχει στην εται-
ρεία τεχνική υποστήριξη στην κατάρτιση σιτηρεσίων 
και τον σχεδιασμό καινοτόμων μιγμάτων ζωοτροφών, 
για την αντιμετώπιση της τοξιναιμίας εγκυμοσύνης, της 
κοκκιδίωσης και ουρολιθίασης αμνοεριφίων κ.α.

4. Συνεργασία με τη Γερμανική εταιρεία 
συμπληρωμάτων διατροφής Josera 
Περιλαμβάνουν ισορροπιστές βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων, κτηνοτροφικά γάλατα και εξειδικευμένα 
προϊόντα που δίνουν λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κτηνοτροφία.
Τα προϊόντα της Josera, ενσωματώνουν βρα-
βευμένες ευρεσιτεχνίες όπως το προστατευμέ-
νο σελήνιο (Se-protect), τα χηλικά ιχνοστοιχεία 
της γλυκίνης (Keragen), ειδικό μίγμα φλαβονοει-
δών (Flavovital) κ.α. Η χρήση των συμπληρωμά-
των διατροφής της Josera εγγυάται την επιτυχία 
της εκτροφής, άλλα και την ευρωστία του ζωικού 
κεφαλαίου.
Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ πέρα από την αποκλειστική διακίνηση 
των προϊόντων της Josera, ενσωματώνει στις ζω-
οτροφές που παράγει για αιγοπρόβατα, τους ισορ-
ροπιστές της Josera για να προσδώσει τα χαρα-
κτηριστικά της εγγύησης των αποδόσεων και της 
υγείας των ζώων στο σύνολο των προϊόντων της.
Η κρίση αυτή φαίνεται ότι θα διαρκέσει για κάποιο 
χρονικό διάστημα, ωστόσο θα περάσει όπως και 
κάθε άλλη κρίση. Οι ειδικοί ζωοτέχνες της ΒΙΟΖΩ-
ΚΑΤ και η διοίκηση είναι στη διάθεση των κτηνο-
τρόφων για συμβουλές ώστε να αντιμετωπίσουμε 
την κρίση και να καταφέρουμε να αναδείξουμε την 
φέτα, τα διάφορα τυροκομικά και το γιαούρτι ανά-
μεσα στα εξαιρετικά προϊόντα που προσφέρει η 
Ελλάδα στην παγκόσμια κοινότητα.

Αλέξανδρος Τριανταφύλλου 
Business Development Manager

> Επενδύσεις σε χύμα διακίνηση και διεθνείς συνεργασίες για συμπληρώματα και πρόσθετα από τη ΒΙΟΖΩΚΑΤ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
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