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Τρακτέρ, οχήµατα
Από 23 Μαΐου 
αιτήσεις αγοράς 
εξοπλισμού σελ. 15  

Αγροτοβιοµήχανος
Νέα δράση για 
αγρότες με δική 
τους ετικέτα σελ. 16   

Πρώτη φορά 
δίκαιη τιμή για 
κτηνοτρόφους 

agrenda - σελ. 20

Επιπλέον 
100 εκατ. ευρώ  
για τους Νέους 
Αγρότες σελ. 11

Οι λεπτές 
ισορροπίες 
farm to fork 
και επάρκειας 

σελ. 42-43

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ     
Πάνω από 310 ευρώ ο τόνος 
στα συµβόλαια νέας σοδειάς 
µέχρι και τον Μάρτιο 2023.
Εµπορεύµατα σελ. 19-38

Ενίσχυση λιπασμάτων
αροτραία 12 ευρώ το στρέμμα
Καθοριστικής σημασίας οι χρηματοδοτικές λύσεις που προσφέρονται το επόμενο διάστημα, 

μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζει τις επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή με 5 τρόπους σελ. 8, 14

Νέο πριµ 60 ευρώ για επίσπορα 
Η σπορά ποικιλιών και υβριδίων µικρού βιολογικού 
κύκλου θα ανταµείβεται µε 60 ευρώ επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης από το 2023 και µετά. σελ. 4-5

σελ. 23-34
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πράξεις µε 10 ευρώ το κιλό στον παραγωγό κλείνουν στα 
σφαγεία της Στερεάς Ελλάδας, ενώ το κατσίκι έχει γράψει τα 9,5 
ευρώ. Οι αναλυτές µιλούν για πωλήσεις Σεπτεµβρίου στο σκληρό 
σιτάρι µε τιµή σαν τις σηµερινές, περί τα 540 ευρώ ο τόνος FOB. 
Στις πρώτες κοπές σε Στερεά Ελλάδα και Αιτωλοακαρνανία 25 
λεπτά για τα καθαρά τριφύλλια. Γερές βάσεις στα 30 λεπτά για 
το καλαµπόκι νέας εσοδείας δίνουν οι κινήσεις στην αγορά. 

Καρπόκαψα 
στους καρυδεώνες
Από τα µέσα Απριλίου ξεκινά η 
εµφάνιση των ακµαίων της Cydia 
pomonella στις θερµότερες περιοχές. 
Η καρπόκαψα, σύφµωνα µε τους 
γεωπόνους της ∆ΑΟΚ Βόλου, 
αποτελεί επικίνδυνο εχθρό για την 
καρυδιά, ιδιαίτερα όταν εµφανίζεται 
σε µεγάλους πληθυσµούς. 
Χαρακτηρίζεται από κλιµακωτή 
εµφάνιση 2 έως και 3 γενεών, καθώς 
συναντώνται ακµαία πρώτης γενεάς 
τον Απρίλιο σε ζεστές περιοχές και 
τον Ιούνιο στις ορεινές. Μια γενεά 
καταστρεπτική, λόγω πρόσβασης τους 
στους νεαρούς καρπούς (µε διάµετρο 
1 εκ.) και της συνεχόµενης προσβολής 
περισσοτέρων για να τραφούν, 
οδηγώντας στην καρπόπτωση. 
Ακολουθούν οι επόµενες γενεές από 
µέσα Ιουλίου και τα µέσα Αυγούστου 
εφόσον εκδηλωθεί τρίτη γενεά.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συστήνουν στους καλλιεργητές την 
τοποθέτηση φεροµονικών παγίδων 
για την παρακολούθηση των 
πληθυσµών των εντόµων στο στάδιο 
που οι καρποί δεν έχουν ακόµα 
το µέγεθος της προσβολής. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-04-2022
Αραιές νεφώσεις σταδιακά 
αυξηµένες στα δυτικά και 
βαθµιαία στην υπόλοιπη χώρα, 
ασθενείς τοπικές βροχές 
κυρίως στα δυτικά. Μεταφορά 
αφρικανικής σκόνης στα δυτικά 
και νότια. Άνεµοι µέτριας 
έντασης ανατολικοί 
βορειοανατολικοί, στα νότια 
ισχυροί ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 17-04-2022
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές σε 
όλη τη χώρα και µε σποραδικές 
καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά 
και βόρεια. Μεταφορά 
αφρικανικής σκόνης κυρίως στα 
νότια. Άνεµοι µέτριας έντασης 
ανατολικοί βορειοανατολικοί µε 
σταδιακή στροφή σε δυτικούς 
βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. 
Αισθητή πτώση της 
θερµοκρασίας, κυρίως στη 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Μ. ∆ευτέρα 18-04-2022 
Μ. Τρίτη 19-04-2022
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και στα 
ανατολικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης δυτικοί βορειοδυτικοί 
και κατά τόπους στο Ιόνιο έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση ως προς τις 
µέγιστες τιµές της.

Μ. Τετάρτη 20-04-2022 
Μ. Πέµπτη 21-04-2022
Βελτίωση του καιρού, µε γενικά 
αίθριο καιρό στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας. Άνεµοι 
ήπιας έντασης από δυτικές 
διευθύνσεις και στα πελάγη 
τοπικά έως µέτριοι. Αισθητή 
άνοδος της θερµοκρασίας, 
που κινείται σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από 3 
έως 5 µποφόρ, 
πρόσκαιρα έως 6 και 
στα νοτιοανατολικά 
ισχυροί από 6 έως 8 
µποφόρ.
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Όλες οι ιστορίες έχουν µια αρχή και ένα τέλος. 
Βεβαίως, η ιστορία του ΟΣ∆Ε, τουλάχιστον 
όπως αυτή γράφτηκε στη χώρα µας, µετά 
τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, επί Επιτρόπου 
Φραντζ Φίσλερ, δηλαδή από το 2003, εκτός 
του ότι ήταν κάλπικη, κράτησε και πολλά 
χρόνια. Επιβεβαιώθηκε έτσι η ρήση «ουδέν 
µονιµότερον του προσωρινού». Μια άποψη 
διατυπωµένη µε υπερβολή, όπως αναφέ-
ρουν τα λεξικά, προκειµένου για καταστά-
σεις που παρατείνονται από αµέλεια ή λό-
γω συµφέροντος. Στην πολύχρονη ιστορία 
του «κάλπικου ΟΣ∆Ε» ίσχυσαν και τα δύο. 

Οι βασικοί υπαίτιοι, προφανώς για λόγους 
συµφέροντος, προσπάθησαν µέχρι την 
τελευταία στιγµή, µε νύχια και µε δόντια, 
να διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους το 
σύστηµα πληρωµών των κοινοτικών ε-
νισχύσεων, χτίζοντας ταυτόχρονα, πάνω 
στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων, µια 
σειρά από παράλληλες business. 

Την ίδια περίοδο, βέβαια, κάποιοι άλλοι, πιθα-
νότατα από αµέλεια, άφησαν τον χρόνο 
να κυλήσει, σε βάρος της διαφάνειας, σε 
βάρος της συνετής διαχείρισης του κοινο-
τικού χρήµατος, σε βάρος της ανάπτυξης 
του τόπου, σε βάρος των αγροτών. Όπως 
έχει γραφτεί από τις σελίδες της Agrenda 
και άλλες φορές, αυτά που αποκόµισαν 
τελικά οι βασικοί υπαίτιοι και συνοδοιπό-
ροι τους απ’ αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ 
λίγα µπροστά σ’ αυτά που χάθηκαν, µε τη 
µορφή της σπατάλης πόρων, από τη βελ-
τίωση της θέσης των αγροτών και την οι-
κονοµική πρόοδο του τόπου. 

Χρειάσθηκε να παρελάσουν από την πλατεία 
Βάθη αρκετοί υπουργοί, µέχρι να ‘ρθει ο 
Κιλκισιώτης, Γιώργος Γεωργαντάς και να 
δώσει τέλος στο φαύλο καθεστώς της δυ-
ναστείας του ΟΣ∆Ε. Να πάρει τη γενναία, 
όπως αποδεικνύεται, απόφαση και να πε-
ράσει, όπως έχει γίνει µε πολλές και σπου-
δαίες υπηρεσίες προς τον πολίτη τα τελευ-
ταία χρόνια, τη συγκεκριµένη βάση δεδο-
µένων στο δηµόσιο υπολογιστικό νέφος 
και στην έγκυρη διεύθυνση του gov.gr. 

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγµατα, πρόκειται για ι-
στορική πραγµατικά απόφαση. Η δηµόσια 
αρχή, απαλλαγµένη από τους δυνάστες της 
νόθας πληροφορικής, καλείται, παράλλη-
λα µε την τεχνική λύση στο πρόβληµα, να 
αναλάβει ολοκληρωτικά την ευθύνη καθο-
δήγησης των εµπλεκοµένων (αγροτών και 
µελετητών), όχι µόνο για την έγκυρη υπο-
βολή των δηλώσεων όσο για την ουσια-
στική αξιοποίηση των ευκαιριών που προ-
σφέρονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτι-
κή. ∆ικαίωµα στις χρηµατοδοτικές ευκαιρί-
ες και ενισχύσεις της ΕΕ έχουν όλοι όσοι υ-
πηρετούν την αγροτική παραγωγή και δια-
θέτουν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις.  

∆εν είναι η ΚΑΠ υπόθεση κανενός κυκλώµα-
τος και καµιάς µηχανοπαρέας.       Agrenda

Κανένα κύκλωμα
και καμιά παρέα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,09260

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,36718

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,01904

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,82955

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
136,407
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• Νέα φορτωτάκια Torion από την Claas µε 
ύψος κάτω από 2,5 µέτρα σελ. 18-39
• Από 23 Μαΐου αιτήσεις ενίσχυσης για 
αγορά τρακτέρ και οχηµάτων σελ. 14-15

• Συµψηφισµός παλιών χρεών µε δικαίωµα 
µελλοντικών ενισχύσεων σελ. 46
• Η ενίσχυση για αγορά λιπασµάτων βάσει 
τιµολογίων και δηλώσεων ΟΣ∆Ε σελ. 8

• Ήδη στα 9,5 ευρώ το κατσίκι και στα 10 
ευρώ το αρνί στη Στερεά Ελλάδα σελ. 37
• Ο ∆εκέµβριος κοντά στα 120 σεντς, στο 
σύσπορο προπωλήσεις µε 82 λεπτά σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Eπιπλέον 60 ευρώ το στρέµµα θα 
λάβουν όσοι επιλέξουν να φυτέ-
ψουν του χρόνου επίσπορες καλ-
λιέργειες, στα πλαίσια των άµεσων 
ενισχύσεων 2023 στην Ελλάδα. Το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
αναµένεται να καθορίσει διάφο-
ρες επιλέξιµες ποικιλίες και υβρί-
δια µικρού βιολογικού κύκλου α-
νά περιφέρεια που θα λαµβάνουν 
την ενίσχυση, µε τις ζωοτροφές να 
προκρίνονται στο πλάνο. Ειδικό-
τερα το καλαµπόκι µικρού βιολο-
γικού κύκλου που µπαίνει είτε µε-
τά το σιτάρι για ενσίρωµα, είτε µέ-
σα στον Απρίλιο-Μάιο θεωρείται ως 
µία καλή επιλογή από τους καλλι-
εργητές που θέλουν να πάρουν τι-
µή τον Αύγουστο. Η ενίσχυση αυτή 
θα δίνεται ώστε να αποτελέσει ένα 
κίνητρο για την απώλεια στους τό-
νους που έχουν αυτές οι καλλιέρ-
γειες µικρού κύκλου όπως αναφέ-
ρεται στο στρατηγικό σχέδιο.

Λόγω του µικρού βιολογικού κύ-
κλου, οι ποικιλίες αυτές καλύπτουν 
τις αρδευτικές ανάγκες τους από 
το νερό της βροχής ή ακόµα και σε 
περιπτώσεις παρατεταµένης ξηρα-
σίας, όπως οι αναµενόµενες λόγω 
της κλιµατικής κρίσης, αναφέρεται 

παράλληλα στο σχέδιο που έχει κα-
τατεθεί προς έγκριση στην Κοµισιόν. 
Σηµειώνεται οι ανάγκες σε άρδευ-
ση είναι σηµαντικά µικρότερες λό-
γω της µικρότερης διάρκειας του 
βιολογικού τους κύκλου. 

Αυτά τα 60 ευρώ στο στρέµµα θα 
παρέχονται µέσα από το καθεστώς 
του νέου πρασινίσµατος. Επιπροσθέ-
τως λοιπόν της βασικής ενίσχυσης 
και της συνδεδεµένης ενίσχυσης 
που σχεδιάζεται να λάβουν τα κτη-
νοτροφικά φυτά και το καλαµπόκι. 

∆ιπλάσια η συνδεδεµένη 
για πρωτεϊνούχα ψυχανθή, 
µειωµένη 4 ευρώ στη µηδική

Ειδικότερα στις συνδεδεµένες, για 
τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυ-
χανθή (κτηνοτροφικό κουκί, κτηνο-
τροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό µπι-
ζέλι, βίκος, κτηνοτροφικό λαθούρι, 
λούπινο, ρόβι, σόγια) προβλέπε-
ται τιµή αναφοράς 19,2 ευρώ ανά 
στρέµµα και ποσό 14.396.928 ευ-

ρώ ετησίως. Το ποσό αυτό υπολο-
γίστηκε για 749.840 στρέµµατα. Το 
2021, πληρώθηκαν 6.114.622 ευρώ 
(7,88 ευρώ/στρέµµα) για 775.967 
στρέµµατα. Με τα νέα δεδοµένα, οι 
ίδιοι δικαιούχοι θα λάβουν πάνω α-
πό το διπλάσιο ποσό, δηλαδή 18,55 
ευρώ το στρέµµα. 

Για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά 
ψυχανθή (µηδική και τριφύλλι) προ-
βλέπεται τιµή αναφοράς στη νέα ΚΑΠ 
8,3 ευρώ το στρέµµα, για 1.949.350 
στρέµµατα και ποσό 16.179.605 
ευρώ ετησίως. Το 2021 πληρώθη-
κε αυτή η καλλιέργεια 23.604.211 
(12,03 ευρώ/στρέµµα). Με τα νέα 
δεδοµένα οι ίδιοι δικαιούχοι θα λά-
βουν µειωµένο ποσό που θα φτά-
νει τα 8,2 ευρώ. 

Όσον αφορά τώρα τη συνδεδε-
µένη ενίσχυση στο καλαµπόκι, εί-
ναι γεγονός πως µε βάση το φάκε-
λο που έχει σταλεί προς έγκριση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «περισ-
σεύουν» 48 εκατ. ευρώ και µε βάση 
τα στρέµµατα που δηλώνονται στο 
ΟΣ∆Ε, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 
56 ευρώ το στρέµµα. Ωστόσο, µετά 
τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν, α-
ναµένονται ανακατανοµές στα πο-
σά των συνδεδεµένων ενισχύσεων 
και θα πρέπει να χωρέσει και ο ηλί-
ανθος. Ως εκ τούτου, προς το παρόν 
είναι όλα ρευστά σε αυτό το κοµµάτι. 

Επίσπορες ζωοτροφές 
με ειδικό πριμ 60 ευρώ το στρέμμα

Επιπλέον 60 ευρώ 

θα λαμβάνουν 

όσοι επιλέγουν 

να σπείρουν 

καλλιέργειες μικρού 

βιολογικού κύκλου 

όπως το καλαμπόκι. 

Διπλάσια θα είναι 

η συνδεδεμένη 

για πρωτεϊνούχα 

ψυχανθή, μειώνεται 

κατά 4 ευρώ σε 

μηδική-τριφύλλι

Και ο ηλίανθος
Μετά τις παρατηρήσεις 

της Κοµισιόν, αναµένονται 
ανακατανοµές στα ποσά 

των συνδεδεµένων για να 
χωρέσει και ο ηλίανθος

Ψυχανθή
Για τη συνδεδεµένη στα 
πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή (κτηνοτροφικό 
κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, 
κτηνοτροφικό µπιζέλι, 
βίκος, κτηνοτροφικό 
λαθούρι, λούπινο, ρόβι, 
σόγια) προβλέπεται τιµή 
αναφοράς 19,2 ευρώ ανά 
στρέµµα και ποσό 
14.396.928 ευρώ ετησίως, 
όπως υπολογίστηκε για 
749.840 στρέµµατα.

Επιλογή
Το καλαµπόκι µικρού 
βιολογικού κύκλου που 
µπαίνει είτε µετά το σιτάρι 
για ενσίρωµα, είτε µέσα 
στον Απρίλιο-Μάιο 
θεωρείται ως µία καλή 
επιλογή από τους 
καλλιεργητές που θέλουν 
να πάρουν τιµή τον 
Αύγουστο.

Κίνητρο
Η ενίσχυση των 60 ευρώ 
το στρέµµα, µέσα από το 
καθεστώς του νέου 
πρασινίσµατος, θα δίνεται 
ώστε να αποτελέσει ένα 
κίνητρο για την απώλεια 
στους τόνους που έχουν 
αυτές οι καλλιέργειες 
µικρού κύκλου όπως 
αναφέρεται στο 
στρατηγικό σχέδιο. 
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Περιθώριο έως τις 30 Ιουνίου για αποστολή 
του ανανεωµένου στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ 
Έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχει απαντήσει σε όλες τις 
παρατηρήσεις της Κοµισιόν η χώρα µας, ώστε να προχωρήσει στην 
οριστική έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ. Οι 
παρατηρήσεις όπως έχει ήδη περιγράψει η Agrenda, έχουν να κάνουν 
κυρίως µε τις συνδεδεµένες ενισχύσεις µε «ενστάσεις» για ορισµένα 
προϊόντα, την αναδιανεµητική ενίσχυση και την έλλειψη τοµεακών 
προγραµµάτων σε νέους κλάδους πέρα τους υποχρεωτικούς. Παράλληλα 
ζητείται από την Κοµισιόν µέριµνα για τις ενεργειακές επενδύσεις. 

Εξατοµικευµένη ενηµέρωση για την αξία 
των δικαιωµάτων για όλη τη νέα ΚΑΠ  
Τις τελευταίες εβδοµάδες, οι αγρότες στην Ιρλανδία έλαβαν µια 
προσωποποιηµένη ενηµέρωση για τα δικαιώµατα του 2022 και την αξία 
τους για φέτος. Επιπλέον, το υπουργείο Γεωργίας της Ιρλανδίας 
επιβεβαίωσε ότι οι αγρότες θα λάβουν νέα δήλωση γύρω στον 
Φεβρουάριο του 2023 για το σύνολο της νέας προγραµµατικής περιόδου 
ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις πληρωµές τους. Μία παρόµοια πρακτική 
αναµένεται να ακολουθήσουν άλλα κράτη-µέλη που ακόµα συντηρούν το 
καθεστώς των δικαιωµάτων (συνολικά έξι χώρες στην Ευρώπη των 27). 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στη νέα ΚΑΠ οι επιδοτήσεις για τη δι-
ατήρηση Βιολογικής Γεωργίας (Μέ-
τρο 11.2) και η Απονιτροποίηση (Μέ-
τρο 10.1.4) µεταφέρονται στις άµεσες 
ενισχύσεις και όσοι ενταχθούν φέτος 
στις δύο αυτές προσκλήσεις, δεν θα 
µπορούν, όσο διαρκούν οι δεσµεύσεις 
τους, να αντλήσουν χρήµατα από ορι-
σµένα καθεστώτα του νέου πρασινίσµα-
τος. Πιο συγκεκριµένα, στα Βιολογικά 
το 2023 και το 2024 οι δικαιούχοι της 
φετινής πρόσκλησης δεν δύναται να 
λάβουν το αντίστοιχο πριµ από το νέο 
πρασίνισµα. Σε ορισµένες καλλιέργει-
ες αυτό δίχνει να... πονάει. 

Για παράδειγµα µέσω ΠΑΑ στα αρω-
µατικά φυτά το πριµ για τρία έτη είναι 
σύνολο 165 ευρώ το στρέµµα. Για τα 
έτη 2023-2024 θα απολέσουν όµως 
την ευκαιρία για συνολικά 259 ευρώ. 
Αντίστοιχα στα κηπευτικά από το ΠΑΑ 
θα µπουν στην τσέπη του παραγωγού 
180 ευρώ αντί για 228 ευρώ το στρέµ-
µα. Το ίδιο στα επιτραπέζια σταφύλια, 
αντί για 288 ευρώ, οι δικαιούχοι του 
ΠΑΑ θα λάβουν 255 ευρώ. Αντίθετα, 
σε καλλιέργειες όπως πυρηνόκαρπα, 
καλαµπόκι κ.α., είναι στο συµφέρον 
του παραγωγού η φετινή ένταξη στο 
ΠΑΑ. Ενδεικτικά, ορισµένα πριµ σε 
καλλιέργειες έχουν ως εξής: 

Πυρηνόκαρπα: Προκήρυξη 2022 

85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 94,1 ευ-
ρώ/στρµ.

Επιτραπέζια σταφύλια: Προκή-
ρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 
144 ευρώ/στρµ

 Ροδιά: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, 
Πρασίνισµα 2023, 112 ευρώ/στρµ.

Ακτινίδιο: Προκήρυξη 2022 82 ευ-
ρώ, Πρασίνισµα 2023, 87 ευρώ/στρµ.

Συκιά: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, 
Πρασίνισµα 2023, 101,5 ευρώ/στρµ.

Μικρόκαρπες / ∆άσους: Προκήρυ-
ξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 
94 ευρώ/στρµ

Ακρόδρυα: Προκήρυξη 2022 56,6 
ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 61,6 ευρώ/στρµ.

Αραβόσιτος βρώσιµος: Προκήρυ-
ξη 2022 49,4 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 
54,4 ευρώ/στρµ

 Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: Προ-
κήρυξη 2022 55 ευρώ, Πρασίνισµα 
2023 64,4 ευρώ/στρµ

Αρωµατικά: Προκήρυξη 2022 
55 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 129,5 ευ-
ρώ/στρµ.

Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: 60 
ευρώ στην προκήρυξη του 2022 και 114 
ευρώ/στρµ στο Πρασίνισµα του 2023. 

Όσον αφορά την Απονιτροποίηση, 
στη φετινή πρόσκληση του ΠΑΑ οι δε-
σµεύσεις είναι διετίας, οπότε έχουν α-
πλά να συγκρίνουν την αντίστοιχη ε-
πιδότηση µε το 2023. Όσοι µπουν στο 
πρόγραµµα δείχνουν ευνοηµένοι, κα-
θώς αντίστοιχες δεσµεύσεις από το 
νέο πρασίνισµα δεν αγγίζουν σε κα-
µία περίπτωση το αντίστοιχο πριµ από 
τα Νιτρικά, εκτός από την περίπτωση 
της Χλωράς Λίπανσης στα µήλα που 
αντί για 25 ευρώ το στρέµµα, θα λά-
βουν 18,8 ευρώ. Ειδικότερα, για περιο-
χές οικολογικής εστίασης που δεν δύ-
ναται να κάνουν αίτηση στη νέα ΚΑΠ 
οι δικαιούχοι Απονιτροποίησης η ενί-
σχυση είναι ανάλογη της έκτασης που 
αφήνεται σε µη παραγωγικά στοιχεία 

(π.χ αγρανάπαυση). Για 10% της εκµε-
τάλλευσης π.χ σε εκµεταλλεύσεις που 
διαθέτουν αρόσιµη έκταση άνω των 10 
εκταρίων η επιδότηση θα είναι:

Αραβόσιτο: 6,8 ευρώ/στρέµµα. 
 Πατάτες: 38,5 ευρώ/στρέµµα.
Σακχαρότευτλα: 7,8 ευρώ/στρέµµα.
Κηπευτικά: 50,5 ευρώ/στρέµµα.
Βαµβάκι: 11,9 ευρώ/στρέµµα.
Χειµερινά σιτηρά: 8,7 ευρώ/

στρέµµα.
Χειµερινά ψυχανθή: 9,1 ευρώ/

στρέµµα.
Μένει να φανεί αν υπάρχει και κά-

ποιο άλλο καθεστώς του νέου πρασι-
νίσµατος που προσκρούει σύµφωνα 
µε τους όρους διπλής χρηµατοδότη-
σης, µε τις δεσµεύσεις της Απονιτρο-
ποίησης, αλλά προς το παρόν δείχνει 
ότι οι δικαιούχοι του ΠΑΑ θα βγουν 
κερδισµένοι. 

Εναλλακτικά 
πριμ νιτρικών  
και βιολογικών    
Όσοι δεν τα καταφέρουν να ενταχθούν στα 
φετινά Μέτρα του ΠΑΑ το πρασίνισμα του 
2023 προσφέρει εναλλακτικές που ειδικά 
στα Βιολογικά αξίζουν την αναμονή  

Σε µία πρόταση συνδεδεµένης 
ενίσχυσης κοντά σε αυτή που 
προκρίνουν οι Έλληνες 
αγελαδοτρόφοι για τον κλάδο 
τους, κατέληξε η Ιταλία για τη 
στήριξη αυτού του τοµέα, 
επιλέγοντας να πριµοδοτήσει 
µε το µεγαλύτερο ποσό που 
προβλέπουν οι αρχές τους 
τα θηλυκά ζώα και µε το 
µικρότερο τους παχυντές. 
Πιο συγκεκριµένα οι επιλογές, 
συγκρητικά έχουν ως εξής:

 Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 
µηνών έως 12 ετών, που έχουν 
γεννήσει στο έτος ενίσχυσης: 
Επιλογή Ελλάδας 40 ευρώ ανά 
θηλυκό ζώο. Επιλογή Ιταλίας 
123 ευρώ / κεφάλι για 
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 
>20 µηνών στα ορεινά 
και 67 ευρώ για τις υπόλοιπες. 

 Βοοειδή (αρσενικά και 
θηλυκά) που προέρχονται είτε 
από εγχώρια παραγωγή ή και 
από άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ, µε 
σκοπό την εκτροφή για πάχυνση 
και σφαγή, σε ηλικία 14 έως 24 
µηνών και παραγωγή σφάγιων 
µεγάλου βάρους. Προϋπόθεση 
είναι τα ζώα να διατηρούνται 
στη µονάδα τουλάχιστον 5 
µήνες πριν τη σφαγή. Επιλογή 
Ελλάδας 250 ευρώ ανά 
κεφαλή. Επιλογή Ιταλίας 
βοοειδή που σφάζονται σε 
ηλικία 12 - 24 µηνών 57 ευρώ 
ανά κεφαλή και µόνο για ζώα 
που τηρούν συστήµατα 
πιστοποίησης ή ΠΓΕ ή 
εκτρέφονται για τουλάχιστον 
12 µήνες.

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 
ΣΤΑ ΒΟΟΕΙ∆Η

Το χρήμα 
στα θηλυκά 

Επιτραπέζιο σταφύλι
Στα επιτραπέζια σταφύλια, αντί 

για 288 ευρώ το στρέµµα, οι 
δικαιούχοι του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
λάβουν 255 ευρώ το στρέµµα
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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

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Για τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου δροµολο-
γούν οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆ο-
µοκού την πληρωµή των συνδεδεµένων στα ζω-
ικά. ∆εν αποκλείεται στην ίδια πίστωση να περι-
ληφθούν και κάποιες από τις συνδεδεµένες στο 
φυτικό κεφάλαιο, όπως σπόρων προς σπορά, 
πορτοκαλιών και ροδάκινων προς χυµοποίηση 
και βιοµηχανικής ντοµάτας, των οποίων οι δια-
δικασίες είναι ώριµες, κάποιες διορθώσεις της 
ενιαίας, αλλά και οι πρώτες εκκαθαρίσεις από 
τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς. Βέβαιο 
πρέπει να θεωρείται ότι µέσα στη Μεγάλη Εβδο-
µάδα δεν θα καταστεί δυνατό να πληρωθεί και 
η πρώτη ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών.

Επί των πληρωµών αναφέρθηκε ο ίδιος ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στις αρχές της 
εβδοµάδας από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου 
συµµετείχε σε σύσκεψη µε παραγωγούς, πα-
ρουσία του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναου-
τάκη, λέγοντας ότι «ειδικά για τους κτηνοτρό-
φους, την επόµενη εβδοµάδα θα καταβληθούν 
ως ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών ένα πο-

σό συνολικά στη χώρα που θα είναι κοντά στα 
50 εκατ. ευρώ, για να µπορέσουν ακριβώς να 
καλύψουν µέρος της αύξησης του κόστους πα-
ραγωγής και βεβαίως καταβάλλονται προσπά-
θειες, η συνδεδεµένη ενίσχυση που αφορά αυ-
τούς που έχουν ζωικό κεφάλαιο να δοθεί νω-
ρίτερα φέτος δηλαδή την Μεγάλη Εβδοµάδα».

Εν τω µεταξύ, για πρώτη φορά, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε αναλυτικό 
προγραµµατισµό των επερχόµενων πληρωµών 
από τα καθεστώτα της βασικής ενίσχυσης, των 
συνδεδεµένων και των προγραµµάτων, δια στό-
µατος του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά, ο ο-
ποίος απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βου-
λευτή ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Πουλά.

Ειδικότερα, ο προγραµµατισµός των επόµε-
νων πληρωµών είναι ως εξής:

Τέλος Απριλίου 2022
Υπόλοιπα πληρωµών βασικής, πράσινης ε-

νίσχυσης, ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και πληρωµές για τις παρακάτω συνδεδεµένες:

 Συνδεδεµένη σπόρων προς σπορά
 Συνδεδεµένη πορτοκαλιών προς χυµοποίηση
 Συνδεδεµένη ροδάκινων προς χυµοποίηση
 Συνδεδεµένη βιοµηχανικής ντοµάτας

Τέλος Μαΐου 2022
Υπόλοιπα πληρωµών βασικής, πράσινης ε-

νίσχυσης, ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας 
και πληρωµές για τις παρακάτω συνδεδεµένες:

 Συνδεδεµένη ρυζιού,
 Συνδεδεµένη κορινθιακής σταφίδας,
 Συνδεδεµένη βόειου κρέατος
 Συνδεδεµένη Βοοτρόφων (Μέτρο 1)
 Συνδεδεµένη µεταξοσκωλήκων,
 Συνδεδεµένη πρόβειου και αίγειου κρέατος,
 Συνδεδεµένη Αιγοπροβατοτρόφων (Μέτρο 2),

Eπιπλέον, ενισχύσεις ΜΝΑ: µαστίχα Χίου, 
VQBRD, παραγωγή γάλακτος για τυρί ΜΝΑ.
Τέλος Ιουνίου 2022

Υπόλοιπα πληρωµών βασικής, πράσινης ε-
νίσχυσης, ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικί-
ας, συνδεδεµένων και της ειδικής βάµβακος.
Μέχρι 21η Απριλίου 2022:

 Κοµφούζιο, 1η εκκαθάριση - 1η πρόσκληση,
 Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας, 1η εκ-

καθάριση - 1η πρόσκληση,
 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισ-

σας, 1η εκκαθάριση - 1η πρόσκληση,
 ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον 

αµπελώνα Θήρας, 1η εκκαθάριση - 1η πρόσκληση,
 Νιτρικά, 1η εκκαθάριση-1η πρόσκληση,
Κοµφούζιο 1η εκκαθάριση - 2η, 3η πρόσκληση,
 Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους 

ορυζώνες, 1η εκκαθάριση - 1η πρόσκληση,
 Εξισωτική, 2η εκκαθάριση.

1η -10η  Ιουνίου
 1η εκκαθάριση στη ∆ιατήρηση απειλού-

µενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
 10η -25η Ιουνίου: 1η εκκαθάριση Βιολογι-

κές καλλιέργειες, όλες οι προσκλήσεις.

Εκτός 
συνδεδεμένων 
οι εκτάσεις 
αγρανάπαυσης 
που θα 
καλλιεργηθούν
Εκτός συνδεδεµένης αλλά µε 
διατήρηση της ενίσχυσης από το 
πρασίνισµα τίθενται οι εκτάσεις υπό 
αγρανάπαυση που κατά παρέκκλιση 
µπορούν να καλλιεργηθούν στην 
τρέχουσα περίοδο, σύµφωνα µε 
οδηγίες του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Για τον περιορισµό των αρνητικών 
επιπτώσεων που προκλήθηκαν από 
τον πόλεµο στην Ουκρανία και την 
εκτίναξη των τιµών σε βασικά 
προϊόντα και ζωοτροφές, το 
ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να αξιοποιήσει 
τις παρεκκλίσεις  από υποχρεώσεις 
του «πρασινίσµατος» για το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2022, όπως 
αυτές προβλέπονται στην 
Εκτελεστική Απόφαση 2022/484 
της Επιτροπής. Υπενθυµίζεται ότι 
πρόκειται για 380.000 στρέµµατα 
σύµφωνα µε δηλώσεις στελεχών.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση από 
το αρµόδιο υπουργείο: «Οι 
ανωτέρω εκτάσεις δεν 
προσµετρώνται στο καθεστώς των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων, διότι 
παρά την εφαρµογή των 
παρεκκλίσεων, οι εκτάσεις αυτές 
διατηρούν την κατηγορία της γης 
υπό αγρανάπαυση στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του πρασινίσµατος».
∆ιευκρινίζεται, τέλος, ότι οι 
ανωτέρω παρεκκλίσεις δεν δύναται 
να εφαρµοστούν σε αγροτεµάχια 
που είναι ενταγµένα σε µέτρα της 
αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 
2014-2020, µε υποχρέωση 
αγρανάπαυσης.».

Μεγάλη Τετάρτη
το πριμ στα ζωικά,

κάτι λίγα υπόλοιπα
Αποκλείεται πληρωμή της πρώτης ενίσχυσης για 

την αγορά ζωοτροφών μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα 

Περιθώριο µέχρι τις 20 Απριλίου έχουν οι νέοι και οι 
νεοεισερχόµενοι προκειµένου να υποβάλλουν αιτήσεις 
αναθεώρησης, δηλαδή ενστάσεις σε σχέση µε το αίτηµά τους 
να λάβουν δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα ορίζει νέα 
εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά όσους κόπηκαν από τις 
πληρωµές ενιαίας ενίσχυσης του Οκτωβρίου στην 
προκαταβολή, όσο και στην εξόφληση του ∆εκεµβρίου, αλλά 
και στη συµπληρωµατική πίστωση του Μαρτίου.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αίτηση 
αναθεώρησης υποβάλλεται υποχρεωτικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος. Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση 
αναθεώρησης ως εξής: στην «ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ» επιλέγει 
«Εθνικό Απόθεµα 2021», «Αίτηση αναθεώρησης», «Νέα 
εγγραφή», επιλέγει «Καταχώρηση», συµπληρώνει την αίτηση 
και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιλέγει 
«Οριστικοποίηση» και  «Εκτύπωση».

Μέχρι 20 Απριλίου ενστάσεις για το Απόθεμα 

Αυτόχθονες φυλές
Μέχρι 26 Απριλίου αντίγραφα 

µητρώων για εκµεταλλεύσεις αιγο-
προβάτων και χοιροειδών για την 1η 

πρόσκληση Αυτόχθονων φυλών ζώων 
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Στα 12 ευρώ το στρέµµα για τα αροτραία και 18 
ευρώ για τα δέντρα διαµορφώνεται η ενίσχυση 
αγοράς λιπασµάτων που δροµολογεί το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τους 
πόρους που αποδεσµεύονται για τη χώρα από 
το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ. Οι πληροφορίες 
θέλουν την ενεργοποίηση ενός τριπλού φίλ-
τρου για την πίστωση της ενίσχυσης η οποία 

θα έχει αναδροµική ισχύ από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2022 µέχρι τις 30 Ιουνίου. Με τον έως τώ-
ρα προγραµµατισµό, για να στοιχειοθετήσουν 
φάκελο ενίσχυσης οι αγρότες θα χρειαστεί να 
προσκοµίσουν τα φετινά τιµολόγια αγοράς λι-
πασµάτων και να εµφανίζεται δηλωµένο στο ΟΣ-
∆Ε το αγροτεµάχιο και η καλλιέργεια. Συµπλη-
ρωµατικά σε αυτά, θα αξιοποιηθεί και µια βάση 
δεδοµένων, η οποία είναι έτοιµη, βάσει της ο-
ποίας προκύπτουν οι ανάγκες της κάθε καλλι-
έργειας σε λίπανση.

Για να προχωρήσει το µέτρο της επιδότησης, 
η Βάθη αναµένει την έγκριση του οικονοµικού 
επιτελείου για ένα κονδύλι 26 εκατ. ευρώ το ο-
ποίο θα συµπληρωθεί στα 26 εκατ. ευρώ που α-
ναλογούν στην Ελλάδα από το αποθεµατικό κρί-
σης. ∆ιαµορφώνεται δηλαδή, ένα πακέτο 52 ε-
κατ. ευρώ. ∆εν αποκλείεται όµως, εφόσον δια-
µορφωθεί το απαιτούµενο δηµοσιονοµικό πε-
ριθώριο, το τελικό ποσό να ανέλθει στα 78 ε-
κατ. ευρώ, να τριπλασιαστεί δηλαδή το κοινοτι-
κό κονδύλι, κάτι το οποίο ο ευρωπαϊκός κανο-
νισµός επιτρέπει.

Έτοιµα τα 47 εκατ. για κτηνοτρόφους
Υπενθυµίζεται ότι το υπουργείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης έχει δεσµευτεί για πληρωµή ενίσχυ-
σης ζωοτροφών πριν το Πάσχα, µε 47 εκατ. ευ-
ρώ, τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό µε τροπολογία που κατα-

τέθηκε στη Βουλή την περασµένη εβδοµάδα. 

Στο τραπέζι 100 εκατ. από κονδύλια του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα δηµοσιονοµικά περιθώρια θα µπορούσαν 
να αλλάξουν ωστόσο σε περίπτωση που η Κοµι-
σιόν δεν αργήσει να δώσει το πράσινο φως για 
απορρόφηση κοινοτικών πόρων από το ταµείο 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της µε-
ταβατικής περιόδου. Αν και την περασµένη εβδο-
µάδα οι Βρυξέλλες κινήθηκαν σε υποτονικούς 
ρυθµούς αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, δεν α-
ποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις τις επόµενες 
ηµέρες, αφού το αίτηµα ενεργοποίησης του λε-
γόµενου Μέτρου 21 (µεταφορά πόρων ΠΑΑ για 
ενισχύσεις) έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή από 13 κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων εί-
ναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Πο-
λωνία. Συγκεκριµένα, το αίτηµα αφορά σε µετα-
φορά του 5% των αδιάθετων κονδυλίων του ΠΑΑ, 
έναντι του 2% που προέβλεπε η αντίστοιχη δια-
δικασία όπως εφαρµόστηκε στην περίπτωση της 
πανδηµίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το µπά-
τζετ ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ακό-
µα και αν η έγκριση της Κοµισιόν ήταν άµεση, η 
προετοιµασία και η γραφειοκρατία που συνεπά-
γεται κάτι τέτοιο, θα τοποθετούσαν την πληρω-
µή των αγροτών, το συντοµότερο µετά το καλο-
καίρι. Σηµειώνεται πως το αντίστοιχο µέτρο για 
την ελιά, είχε προκηρυχθεί Σεπτέµβριο 2020 και 

είχε πληρωθεί τον ∆εκέµβριο 2020. Παράλληλα 
αναµένονται και διευκολύνσεις στην υλοποίη-
ση επενδυτικών έργων µέσω ΠΑΑ.

Η απόκριση της Κοµισιόν πάντως, ήταν µάλ-
λον θετική µε το τοπίο να ξεκαθαρίζει στην επό-
µενη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
αν όχι νωρίτερα, δεδοµένου ότι σχετικό ψήφι-
σµα έχει περάσει και από την Ευρωβουλή. Βα-
σικό επιχείρηµα της οµάδας κρατών που αιτή-
θηκαν την ενεργοποίηση του Μέτρου, είναι το 
γεγονός ότι τα µέχρι σήµερα µέτρα για την α-
ντιµετώπιση της κρίσης που έφερε η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, βασίζονται στα δηµοσι-
ονοµικά περιθώρια του εκάστοτε κράτους µέ-
λους, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι στενά. 
Από την πλευρά του ο επίτροπος γεωργίας, Γιά-
νουζ Βοϊτσεχόφσκι, εξήγησε ότι θα χρειαστεί α-
ναθεώρηση του κανονισµού, αν και τίθεται θε-
τικά προσκείµενος µιας και το εν λόγω µέτρο α-
ποτελεί «δική του έµπνευση». 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, η Ελλάδα θα µπο-
ρούσε εύκολα πάντως να συγκεντρώσει το πο-
σό από τους πόρους του ΠΑΑ, αφού εκκρεµούν 
ακόµα οχτώ µέτρα της µεταβατικής περιόδου, 
τα οποία δεν έχουν προκηρυχτεί. Με εξαίρεση 
τα Σχέδια Βελτίωσης των 180 εκατ. ευρώ και τις 
µικροπιστώσεις των 21,5 εκατ. ευρώ, που είναι 
πιο ώριµα, υπάρχουν 2 προγράµµατα που εξα-
σφαλίζουν ικανούς πόρους για το µέτρο 21: 

Ευζωία Παραγωγικών Ζώων: 45 εκατ. ευ-
ρώ. Η ενίσχυση αφορά χοιροτρόφους και πτη-
νοτρόφους. Το ύψος της ορίζεται στα 95 ευρώ 
ανά χοιροµητέρα συν 47 ευρώ για λοιπά χοιρι-
νά και στα 2,6 ευρώ για κάθε πτηνό.

∆ασώσεις: 90 εκατ. ευρώ. Συνολικά 69 δέ-
ντρα περιλαµβάνει ο ανανεωµένος κατάλογος 
επιλέξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα επιδο-
τείται από το πρόγραµµα. Καλύπτονται εργα-
σίες εγκατάστασης φυτείας, εγκατάστασης αρ-
δευτικού, συντήρησης φυτείας για 12 έτη και δί-
νεται αποζηµίωση για το διαφυγών εισόδηµα.

Με 12 ευρώ τα αροτραία
18 τα δέντρα για λίπασμα  

Η στρεμματική ενίσχυση 
για αγορά λιπασμάτων θα 

πιστωθεί μόλις εγκριθεί 
από το Οικονομικών, 

βάσει τιμολογίων, 
δηλώσεων ΟΣΔΕ και 

αναγκών λίπανσης

Ακόµα και αν η 
έγκριση της Κοµισιόν 
για το Μέτρο 21 
ήταν άµεση, η 
προετοιµασία και 
η γραφειοκρατία 
που συνεπάγεται 
κάτι τέτοιο, θα 
τοποθετούσαν 
την πληρωµή των 
αγροτών, µετά το 
καλοκαίρι. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Πρώτο βήμα 
Με την εφαρμογή 
στο gov.gr ΟΣΔΕ 
από 14 Απριλίου
Απόφαση Γεωργαντά λύνει τελικά τον γόρδιο δεσμό 
και επιβάλλει από φέτος δηλώσεις χωρίς βαρώνους

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στο δηµόσιο υπολογιστικό νέφος του  
υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
µεταφέρονται από φέτος οι εφαρµογές 
και τα δεδοµένα του ΟΣ∆Ε, απόφαση που 
βάζει τέλος στη «βασιλεία της παρέας» 
και επιτρέπει την υποβολή των δηλώ-
σεων (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) σε έ-
να άνετο και λειτουργικό ψηφιακό πε-
ριβάλλον, χωρίς τα «διόδια» της βαρω-
νίας. Το θέµα είναι ο αρµόδιος για τις 
πληρωµές οργανισµός, δηλαδή ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, να αναλάβει τις ευθύνες του στην 

πολιτική διαχείριση των θεµάτων και η 
γενική γραµµατεία Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων να «τρέξει» την αναβάθµιση.  

Η σχετική απόφαση επισηµοποιή-
θηκε µετά την επίσκεψη του υπουργού 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ το µεσηµέρι της ∆ευτέ-
ρας 11 Απριλίου. Εκεί κατέστη σαφές 
προς όλους τους εµπλεκόµενους ό-
τι το ΟΣ∆Ε γυρίζει σελίδα και από την 
Πέµπτη 14 Απριλίου, οφείλουν όλοι 
να συµµορφωθούν ώστε οι δηλώσεις 
των αγροτών να υποβάλλονται απρό-
σκοπτα από την επίσηµη ηλεκτρονική 
βάση του δηµοσίου. 

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε 
λίγο µετά ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργος Γεωργαντάς έχει ως εξής:

Οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 2022 
µέσω του gov.gr

Σήµερα το µεσηµέρι πραγµατοποιή-

θηκε σύσκεψη στα γραφεία του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ υπό την ηγεσία του Υπ.ΑΑΤ, κ. Γ. 
Γεωργαντά µε τον Πρόεδρο, κ. ∆. Μελά, 
καθώς και µε τη ∆ιοίκηση και τους ∆ιευ-
θυντές του Οργανισµού.

Αντικείµενο της συσκέψεως ήταν η δέ-
σµευση και συνεργασία των στελεχών του 
οργανισµού για την επίτευξη της ουσια-
στικής αλλαγής του επιχειρησιακού καθε-
στώτος που υφίσταται στην υποβολή, συλ-
λογή και επεξεργασία των Αιτήσεων Ενι-
αίας Ενίσχυσης και του ΟΣ∆Ε συνολικά.

Ανακοινώνεται σήµερα η µετάβαση 
στη νέα εποχή µε την υλοποίηση ενός 
ψηφιακού άλµατος αξιοποιώντας τη χρή-

ση των νέων τεχνολογιών, 
µέσα σε ένα πλαίσιο από-
λυτης διαφάνειας.

Η έναρξη της πλατφόρµας 
λειτουργίας αναµένεται να 
γίνει την Πέµπτη 14/04/22, 
αξιοποιώντας και ενσωµα-
τώνοντας όλα τα νέα διαθέ-
σιµα προηγµένα δεδοµένα 
και εργαλεία που συντελούν 
στην υλοποίηση αυτής της 
κορυφαίας µεταρρύθµισης 
στην υπηρεσία του Έλληνα 
αγρότη. Η διαδικασία για 
την υποβολή των αιτήσε-

ων ενισχύσεων της φετινής χρονιάς σχε-
διάστηκε και θα υλοποιηθεί, ως η πρώτη 
απλή ψηφιακή διαρθρωτική παρέµβα-
ση στον αγροτικό τοµέα και αποτελεί εκ-
πλήρωση της δέσµευσης της Κυβέρνη-
σης για µετάβαση των πληροφοριακών 
συστηµάτων της δηµόσιας διοίκησης σε 
δηµόσιο υπολογιστικό νέφος (gov.gr).

Η υποβολή, διαχείριση και αξιολόγη-
ση των αιτήσεων ενίσχυσης, καθώς και 
η διαδικασία πληρωµών θα γίνονται µε 
αµεσότητα, ταχύτητα, χωρίς επιβαρύν-
σεις, µε τη θεσµική κατοχύρωση της πο-
λιτείας, διασφαλίζοντας µε απόλυτο τρό-
πο το δηµόσιο χρήµα.

Η οικονοµική ενίσχυση του εισοδήµα-
τος των αγροτών, εγγυηµένα, θα είναι 
πλήρως συµβατή µε την ευρωπαϊκή και 
την εθνική νοµοθεσία, ενταγµένη στον Ε-
θνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό της της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής. 

Αφετηρία
αξιοποίησης
των δεδοµένων
«Επίσης» τονίζεται στην ανακοίνωση 
του υπουργείου, «δηµιουργείται η 
αναγκαία υποδοµή για πλήθος 
δράσεων και έργων που αφορά στην 
αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου 
Ανάκαµψης. Με αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται παράλληλα ο θεσµικός 
ρόλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, διασφαλίζονται 
τα δεδοµένα των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων µας, µειώνονται 
σηµαντικά τα λειτουργικά κόστη και 
διευκολύνονται οι διασταυρωτικοί 
έλεγχοι. Τέλος, σηµειώνεται πως η 
µεταρρύθµιση που ανακοινώνεται, 
ενισχύει και επικυρώνει τη σύννοµη 
και δίκαιη κατανοµή των κοινοτικών 
πόρων προς όφελος του δηµοσίου 
συµφέροντος».
«Θετική εξέλιξη που ωθεί στο 
περιθώριο παθογένειες που έθιξαν τα 
συµφέροντα του αγροτικού κόσµου», 
χαρακτηρίζει την απόφαση 
µεταφοράς του ΟΣ∆Ε στο gov.gr η 
ΕΘΕΑΣ και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος 
της, Παύλος Σατολιάς. 

Η µεταφορά των 
δεδοµένων στο δηµόσιο 
υπολογιστικό νέφος 
σηµατοδοτεί αξιοποίησή 
τους για τη χάραξη 
αγροτικών πολιτικών. 

Με βάση 
τις πιέσεις 
που µέχρι 
τώρα 
ασκούνται, 
γενναία θα 
µπορούσε 
να χαρα-
κτηρισθεί 
η απόφαση 
Γεωργα-
ντά για 
το ΟΣ∆Ε.
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Σ
υνεχίζεται στην ελληνική αγορά το 
μοτίβο των σταδιακών προπωλήσε-
ων εκκοκκισμένου νέας σοδειάς 
χωρίς εξάρσεις, ενώ ακούγονται 

περισσότερα φιξαρίσματα από πλευράς πα-
ραγωγών. Είμαστε οι πρώτοι στο Βόρειο ημι-
σφαίριο που μπορούμε να φορτώσουμε βαμ-
βάκια και οι πιθανότητες είναι με το μέρος 
μας στο να πιάσουμε τις πολύ υψηλές τιμές 
που βιώνουμε περί τα 130 σεντς ανά λίμπρα.

  Στην αγορά μας κουβεντιάζεται ακό-
μα η έλλειψη βροχών, ειδικά στη Θεσσαλία, 
και αρκετοί πιστεύουν πως αν αργήσουν οι 
αποδόσεις στο σκληρό σιτάρι θα είναι χαμη-
λότερες. Η εξαγωγή βρίσκεται αυτές τις μέ-
ρες στα 490 ευρώ ο τόνος FOB σε λιμάνι μας.

Οι προπωλήσεις 
ευνοϊκά στο βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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)

530

372

117,75

3,49

528,90

1694,0

24,03

99,95

136,42

135,67

530

390

122,13

3,67

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

540

383

130,00

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

550

359

140,20

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

550

360

133,78

3,46

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

547

393

143,50

3,37

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

17/03

405 405 407

385
375

395

435 440 440

434
424

430

10/03 24/03 31/03 07/04 14/04

Τιμή παραγωγού 
στο τριφύλλι 
(λεπτά / κιλό)

Καθαρά   25

Χορτάρια  18 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πριν τη Μεγάλη 
Εβδομάδα έπιασε 
τα 10 ευρώ το αρνί 

Βάσεις στα 30 λεπτά 
για το καλαμπόκι 
της νέας εσοδείας 

Τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
δίνουν 82 λεπτά στο σύσπορο 
Σε ανοδικό κανάλι τα συµβόλαια της νέας 
σοδειάς βάµβακος, µε την αναλογία της 
διεθνούς τιµής να δίνει πάνω από 82 
λεπτά για το σύσπορο προς προπώληση, 
ενώ τα συµβόλαια του ∆εκεµβρίου 
δοκιµάζουν τα 120 σεντς ανά λίµπρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πρώτες κοπές 
στα τριφύλλια 
με 25 λεπτά 
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Πήρε ΦΕΚ η αναµενόµενη απόφαση πα-
ράτασης για τις µεταβιβάσεις τρακτέρ χω-
ρίς αψίδα προστασίας, µε ισχύ έως το τέ-
λος του έτους. Σύµφωνα µε την απόφα-
ση, που υπέγραψε ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος, η παρά-
ταση της προθεσµίας µέχρι 31/12/2022 
για την προµήθεια και εγκατάσταση των 
ειδικών προστατευτικών µπαρών-αψίδων 
στους γεωργικούς ελκυστήρες -τρακτέρ, 
αφορά µηχανήµατα που κατασκευάστη-
καν και πήραν άδεια κυκλοφορίας στη 
χώρα µας πριν τις 22 Μαΐου 1998.

Για τερµατισµό παρατάσεων απαιτείται:
α. Απογραφή διαξονικών ελκυστήρων:
Η απογραφή γίνεται στις Περιφέρειες 

αλλά δεν υπάρχει ενιαίο µηχανογραφι-
κό σύστηµα ώστε να υπάρχει εικόνα για 
το πόσοι και ποιοι τύποι ελκυστήρων κυ-
κλοφορούν στην ελληνική επικράτεια.

β. Θεσµοθέτηση διαφορετικής διαδικα-
σίας εθνικής έγκρισης τύπου των ∆ΠΕΑ:

Σήµερα η εθνική έγκριση τύπου (ισχύει 
µόνο για κυκλοφορία αγροτικών µηχανη-
µάτων στην Ελλάδα) µιας ∆ΠΕΑ, απαιτεί 
ως δικαιολογητικό την έγκριση τύπου ΕΕ.

Επιπλέον 100 εκατ. ευρώ θα δι-
ατεθούν για το πρόγραµµα Νέ-
ων Αγροτών 2021, γεγονός που 
ανεβάζει το τελικό ύψος των δι-
καιούχων στους περίπου 14.500, 
σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργος Γεωργαντάς. Σύµ-
φωνα µε τη νέα κατανοµή των 
κονδυλίων πλέον η κατάσταση 
ανά περιφέρεια σύµφωνα µε 
τον πίνακα που δηµοσίευσε το 
ΥΠΑΑΤ διαµορφώνεται ως εξής:

-Σε Αττική, Ιόνια Νησιά, Νό-
τιο Αιγαίο, Ήπειρο, ∆υτική Μα-
κεδονία εντάσσονται όλοι όσοι 
τηρούν τις προϋποθέσεις έντα-
ξης στο πρόγραµµα.

-Σε Κεντρική Μακεδονία εντάσ-
σονται 2.410 δικαιούχοι (3.020 
αιτήσεις), στην Κρήτη 1.864 δι-
καιούχοι (2.599 αιτήσεις), στη 
∆υτική Ελλάδα 1.726 δικαιού-
χοι (2.244 αιτήσεις), στην Θεσ-
σαλία 1.628 δικαιούχοι (1.968 
αιτήσεις) , στην Πελοπόννησο 
1.507 δικαιούχοι (1.873 αιτή-
σεις) και στην Ανατολική Μα-
κεδονία-Θράκη 1.461 δικαιού-
χοι (1.257 αιτήσεις).

-Στη Στερεά Ελλάδα εντάσσο-
νται σχεδόν όλοι (1.043 δικαι-
ούχοι σε σύνολο 1.067 αιτήσε-

ων). Το ίδιο ισχύει και στο Βό-
ρειο Αιγαίο µε 704 δικαιούχους 
και 859 αιτήσεις.  

Βέβαια αναµένονται και αρ-
κετές απορρίψεις από το πρό-
γραµµα λόγω του γνωστού ζη-
τήµατος των χαµηλής κάλυψης 
και ως εκ τούτου, µε αυτά τα ε-
πιπλέον 100 εκατ. ευρώ, η τελι-
κή ζήτηση θα καλυφθεί σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό. Σηµειώνεται 
εδώ πως µετά το τέλος της αξιο-
λόγησης (υπολογίζεται προς τα 
τέλη Μαΐου) θα ακολουθήσει η 
δηµοσίευση των πινάκων και η 
καταβολή της α’ δόσης πληρω-
µής. Από εκεί και πέρα, ο καθέ-
νας µπορεί να τροποποιήσει το 
επιχειρηµατικό του σχέδιο, χω-
ρίς βέβαια να µπορεί να πέσει 
κάτω από τη βαθµολογία του τε-
λευταίου δικαιούχου. 

Ουσιώδεις αλλαγές όπως εί-
ναι για παράδειγµα η αλλαγή 
στη µόνιµη κατοικία εκτός της 
Περιφέρειας που έχει δηλωθεί, 
µπορούν να γίνουν µετά το πέ-
ρας του επιχειρηµατικού σχεδί-
ου. Η β’ δόση δίνεται µετά από 3-
4 χρόνια (διάρκεια επιχειρηµα-
τικού σχεδίου) και όταν τελειώ-
σουν οι δικαιούχοι τα σχολεία 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

Ως τέλος έτους 
οι μεταβιβάσεις 
των τρακτέρ 
χωρίς αψίδα

Επιπλέον 100 εκατ. ευρώ 
για τους Νέους Αγρότες  

Ο σηµαντικότερος λόγος που 
εξακολουθεί να δίνεται η παράταση 

είναι ότι δεν υπάρχουν στην 
αγορά εγκεκριµένες αψίδες για 
όλους τους τύπους ελκυστήρων 

που κυκλοφορούν στην ελληνική 
επικράτεια.

Οι δαπάνες για 
τις οποίες έχει 
καταβληθεί η 
ενίσχυση χωρίς να 
έχουν επαληθευτεί 
µε επιτόπιο 
έλεγχο, πρέπει 
να ολοκληρωθούν 
µέχρι και τις 20 
Οκτωβρίου 2022.

∆ικαίωµα για αίτηµα πληρωµής µικρότερο 
από το ποσό της προκαταβολής στα Σχέδια Βελτίωσης

Τη δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή να 
υποβάλλουν αίτηµα πληρωµής για δαπάνες οι οποίες υπολείπονται της 
αξίας της προκαταβολής, χωρίς όµως την αποδέσµευση της εγγυητικής 
επιστολής, παρέχει µεταξύ άλλων η 9η τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωση. 
Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρωση των διαχειριστικών αρχών, παράλληλα 
προβλέπεται πως όσα τιµολόγια πολυετών φυτειών έχουν εκδοθεί έως και 
την 31η ∆εκεµβρίου του 2021, δεν απαιτούν την προσκόµιση 
φυτοϋγιειονοµικού διαβατηρίου ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας. Επιπλέον 
σηµειώνεται πως για τις δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δηµόσια 
οικονοµική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί µε επιτόπια επίσκεψη, 
αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου του 
2022, είτε ως αυτοτελείς επιτόπιες επισκέψεις είτε ως µέρος επόµενου 
αιτήµατος πληρωµής που έχει κατατεθεί ή που θα κατατεθεί. 
Υπενθυµίζεται ότι όσοι δεν έχουν υποβάλλει πρώτο αίτηµα πληρωµής µετά 
από 24 µήνες από την απόφαση ένταξης απεντάσσονται από το πρόγραµµα. 
Το 24µηνο έληξε στις 15 Απριλίου για κάποιες περιφέρειες. 

Λίγοι επιλαχόντες
Το τελικό ύψος των 

δικαιούχων θα φτάσει 
περίπου τους 14.500. 

Εφόσον από τις 17.488 
αιτήσεις που έγιναν 
πραγµατοποιηθούν 
απορρίψεις λόγω 

κηπευτικών χαµηλής 
κάλυψης, τότε αναµέ-
νεται να µην υπάρχουν 

πολλοί επιλαχόντες
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Ανθόπτωση και 
πτώση καρπών
Σκωληκόμορφα ακάρεα εξασθενούν 
τη νέα βλάστηση των ελαιόδεντρων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι προσβολές στους ελαιώ-
νες από τα σκωληκόµορφα 
ακάρεα τα τελευταία χρόνια 
παραµένουν και εντείνονται 
στους νοµούς Μαγνησίας, 
Λάρισας και Φθιώτιδας. Στό-
χος των εχθρών την τρέχου-
σα περίοδο αποτελεί η νεα-
ρή βλάστηση των ελαιόδε-
ντρων, όπως παρατηρούν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Σηµειωτέον διαπιστώ-
θηκε ότι η προσβολή επεκτεί-
νεται στα επόµενα στάδια α-
νάπτυξης αν οι εχθροί πα-
ραµείνουν και δεν αντιµε-
τωπιστούν.

Συγκεντρώσεις εχθρών
Κατά τη χειµερινή περίοδο 

οι εχθροί παραµένουν κρυµ-

µένοι στην κάτω επιφάνεια 
των φύλλων όπου και δια-
χειµάζουν. Ακολουθεί η µε-
τακίνηση τους στη νέα βλά-
στηση τη στιγµή που οι θερ-
µοκρασίες ανεβαίνουν στα-
διακά και η δηµιουργία µε-
γάλων πληθυσµών στις αν-
θοταξίες που έχουν αρχίσει 
να διαµορφώνονται. Κατά συ-
νέπεια αυτό συµβαίνει λίγο 
πριν την άνθηση της ελιάς.

Συµπτώµατα στις ελιές
Με κίτρινες κηλίδες και ε-

ξογκώµατα στην άνω και στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων, 
αντίστοιχα, παρουσιάζεται η 
προσβολή από τα ακάρεα, ενώ 
η φυλλόπτωση είναι το στά-
διο που ακολουθεί αν ο πλη-
θυσµός είναι µεγάλος. Κατά 
την περίοδο της άνθησης, η 
προσβολή προκαλεί ξήραν-
ση και πτώση των ταξιανθι-
ών. Χαρακτηριστική είναι η 
ανθόπτωση αλλά και η πτώ-
ση των καρπίσκων της ελιάς 
που προκαλείται από την προ-
σβολή των ακάρεων. 

Κρίσιµο, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους της ∆ΑΟΚ Βόλου, 
θεωρείται το τελευταίο δεκα-
ήµερο πριν την ανθοφορία 
για την έγκαιρη και σωστή 
αντιµετώπιση της ασθένειας 
στους ελαιώνες. ∆εν συνιστά-
ται η καταπολέµηση µε εξει-
δικευµένα σκευάσµατα, κα-
θώς δεν είναι εγκεκριµένα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Ενδείκνυνται η χρήση 

θερινών ορυκτέλαιων για 
την κατάλληλη καταπολέ-
µηση των ακάρεων, επεµ-
βαίνοντας στη νέα βλάστη-
ση που έχει φθάσει στα 6-8 
εκατοστά. Παράλληλη δράση 
έχει η εφαρµογή τους και σε 
άλλους εχθρούς που δραστη-
ριοποιούνται εκείνη την πε-
ρίοδο στους ελαιώνες, όπως 
είναι οι προνύµφες κοκκοει-
δών και άλλων οµοπτέρων.

Το κρισιµότερο στάδιο 
αντιµετώπισης είναι την ε-
ποχή που δηµιουργούνται 
οι µεγάλοι ακαρεο-πληθυ-
σµοί. Συγκεκριµένα, όταν οι 
ανθοφόροι οφθαλµοί είναι 
κλειστοί.

Η επόµενη επέµβαση ε-
φαρµόζεται µετά την πτώση 
των πετάλων και µετά των σχη-
µατισµό των νεαρών καρπών.

Υποστήλωση στα φυτά ντοµάτας προς αποφυγή ριζοκτόνιας
Όλα τα στάδια ανάπτυξης της ντοµάτας προσβάλλονται από τον 
µύκητα Rhizoctonia solani. Το παθογόνο επιβιώνει στο έδαφος 
και προσβάλλει την ρίζα και την βάση τους στελέχους. Καχεκτικά 
φυτά, καρουλιασµένα φύλλα και καρποί µε καστανούς συγκεντρικούς 
κύκλους είναι τα εµφανή αποτελέσµατα της ασθένειας στα 
προσβεβληµένα φυτά. Οι καρποί που βρίσκονται κοντά στο έδαφος 

είναι εκείνοι που εκδηλώνουν τις κηλίδες και γι’ αυτό προτείνεται η υποστύλωση 
των φυτών της ντοµάτας. Κατά την προσβολή του µύκητα στα αναπτυγµένα φυτά 
δηµιουργούνται κηλίδες σε σηµεία του στελέχους που είναι υπέργεια αλλά και 
υπόγεια. Η λανθασµένη θρέψη και η κακή δοµή του εδάφους διευκολύνουν 
την εξέλιξη της ασθένειας. Εύκολη φαίνεται να είναι η µετάδοσή του και µε 
ποικίλους τρόπους που συνδέονται µε τη βροχή, την άρδευση, το έδαφος, 
το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα καλλιεργητικά εργαλεία. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν στους καλλιεργητές ντοµάτας να κρατούν τις σωστές αποστάσεις 
φύτευσης, να προχωρούν σε κατάλληλη άρδευση και ισορροπηµένη λίπανση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Θερινά ορυκτέλαια
Όταν η νέα βλάστηση 

είναι στα 6-8 εκατοστά 
χρήση θερινών 
ορυκτέλαιων 

Περονόσπορος 
στον ηλίανθο
Με µορφή χνουδωτής µούχλας 
εµφανίζεται ο περονόσπορος στον 
ηλίανθο. Η ασθένεια προκύπτει από 
τον µύκητα Plasmopara halstedii και 
ευνοείται από την εδαφική υγρασία. 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει το ποσοστό 
της προσβολής, καθώς αυτό είναι 
που καθορίζει και τις απώλειες στις 
αποδόσεις. Υπάρχει περίπτωση η 
ασθένεια να µην γίνει αντιληπτή µέχρι 
να ξεπεράσει το 15% της προσβολής. 
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, 
χλωρωτικά συµπτώµατα και λευκοί όγκοι 
σαν βαµβάκι παρατηρούνται στην άνω 
και µερικές φορές στην κάτω επιφάνεια 
των φύλλων. Η προσβολή της νεαρής 
ρίζας µπορεί και να µηδενίσει την 
παραγωγή. Φαινοµενικά µπορεί να 
επιφέρει ξήρανση στα νεαρά φυτά και 
να ακολουθήσει υποανάπτυκτη ανάπτυξη 
του φυτού. Η µεταφορά του µύκητα 
γίνεται µε τον αέρα, τους σπόρους και 
µε το χώµα στο οποίο µπορεί να ζήσει 5 
έως 10 χρόνια µε την µορφή µακρόβιου 
ζυγωτού. Η εφαρµογή κατάλληλων 
καλλιεργητικών τεχνικών, η χρήση 
ανθεκτικών ποικιλιών και επενδυµένων 
σπόρων αποτελούν σηµαντικά εργαλεία 
για την αντιµετώπιση της ασθένειας.

Μύγα της κερασιάς
Σοβαρές ζηµιές στους καρπούς 
προκαλεί η Μύγα της κερασιάς 
(Rhagoletis cerasi) σε περιπτώσεις 
πυκνού πληθυσµού. ∆ραστηριοποιείται 
από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές του 
Μαΐου, που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
ώστε να εναποθέσει τα αυγά της στους 
καρπούς της κερασιάς. Για να 
διαπιστωθεί η ύπαρξη της προσβολής 
χρειάζεται άνοιγµα των καρπών, έτσι 
ώστε να επιβεβαιωθεί η παρουσία της 
προνύµφης στο εσωτερικό τους. Οι 
προνύµφες τρέφονται µε τη σάρκα των 
καρπών και στη συνέχεια εξέρχονται 
από το κεράσι και συνεχίζουν τον κύκλο 
τους στο έδαφος ως διαχειµάζουσες 
προνύµφες. Ο βαθµός της προσβολής 
εξαρτάται από την ποικιλία, την 
πρωιµότητα των κερασιών, τον τύπο και 
την υγρασία του εδάφους. Σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα µετά την προσβολή 
παρατηρείται κατάρρευση των καρπών 
στα σηµεία ανάπτυξης των εντόµων. 
Οι γεωπόνοι συνιστούν έγκαιρη 
αντιµετώπιση και η χρήση κατάλληλου 
εντοµοκτόνου, ώστε να µην υπάρξουν 
υπολείµµατα εντοµοκτόνου στα 
συγκοµισµένα κεράσια.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Decis trap Ραγολέτιδα, 
Decis Evo 25EW
FMC Hellas: Simin 2.5 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στον αέρα πέντε 
προσκλήσεις για 
αγροτικά έργα  
Επιδοτήσεις για τρακτέρ, οχήματα, μονάδες 
επεξεργασίας, αγροτουρισμό και αναδιάρθρωση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ηµοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβο-
λής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της 
∆ράσης Οικονοµικός Μετασχηµατισµός 
Αγροτικού Τοµέα που θα υλοποιηθούν 
στα πλαίσια χρηµατοδότησης από το Τα-
µείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας του 
ΥΠΑΑΤ συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 
510 εκατ. ευρώ. Τα υποέργα  που προ-
κηρύσσονται µε τη σειρά που παρουσι-
άζονται στην Agrenda είναι:

1) Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενούς 
Τοµέα (98,1 εκ. ευρώ).  Στόχος του υπο-
έργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων µε 
προσανατολισµό την πράσινη γεωργία 
και τη γεωργία ακριβείας. ∆ικαιούχοι των 

ενισχύσεων είναι 
συλλογικά σχή-
µατα, επιχειρή-
σεις που εφαρ-
µόζουν Συµβο-
λαιακή Γεωργία. 
Ενδεικτικά οι ε-
πιλέξιµες δαπά-
νες που προβλέ-
πονται αφορούν 
σε αγορά εξοπλι-
σµού, εισαγωγή 
νέων τεχνολογι-
ών ΤΠΕ και γε-

ωργία ακριβείας, δαπάνες για δηµιουρ-
γία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες 
συµβουλευτικής. Ο ελάχιστος προϋπο-
λογισµός κάθε πρότασης προβλέπεται 
για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. ευρώ και ο µέγι-
στος στα 10 εκ. ευρώ για τις µεγάλες ε-
πιχειρήσεις, µε το ποσοστό ενισχύσε-
ων ανάλογα µε την Περιφέρεια για τις 
ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 % και στο 75% 
για επενδύσεις σε ενσώµατα ή σε άυλα 
στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται µε 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Η υ-
ποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 
23/05/2022 και λήγει στις 30/09/2022

2) Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβα-
ση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προ-
ϊόντων (181,5 εκατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι 
της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήµα-
τα, και σχήµατα που εφαρµόζουν Συµ-
βολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέ-
ξιµες δαπάνες που προβλέπονται αφο-

ρούν σε ενεργειακή αναβάθµιση κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, α-
γορά εξοπλισµού, διαχείριση αποβλή-
των και προστασία περιβάλλοντος, κα-
θώς και δαπάνες συµβουλευτικής. Ο ε-
λάχιστος προϋπολογισµός κάθε πρότα-
σης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. 
ευρώ και ο µέγιστος στα 12,5 εκ. ευρώ 
για τις µεγάλες επιχειρήσεις, µε το πο-
σοστό ενισχύσεων ανάλογα µε την Πε-
ριφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 
55 %. Υποβολή αιτήσεων: 16/5/2022 έ-
ως 30/09/2022. 

3) Γενετική Βελτίωση Ζώων (14,7 ε-
κατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων 
είναι σύλλογοι και συνεργατικά σχήµα-
τα και Οργανισµοί ερευνών και διάδοσης 
γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπά-
νες που προβλέπονται αφορούν σε σρά-
σεις µεταφοράς γνώσεων και ενηµέρω-
σης, µέτρα προώθησης γεωργικών προ-
ϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων 
γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευ-
νας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες 
συµβουλευτικής. Υποβολή αιτήσεων:  
06/06/2022 έως 30/09/2022

4) Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών 
(166,7 εκατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι των ενι-
σχύσεων είναι συλλογικά σχήµατα, Ορ-
γανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισµοί. Εν-
δεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες που προ-
βλέπονται αφορούν σε εκρίζωση υφι-
στάµενης φυτείας, προµήθεια και εγκα-
τάσταση νέων δενδρυλλίων και προµή-
θεια και εγκατάσταση συστήµατος στή-
ριξης. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός κά-
θε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκατ. 
ευρώ για ΜΕΕ και ο µέγιστος στο 1 εκατ. 
ευρώ µε το ποσοστό ενίσχυσης ανάλο-
γα την Περιφέρεια κυµαίνεται περίπου 
από 60% έως 80%. Η υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης ξεκινά στις 28/07/2022 και 
λήγει στις 30/09/2022

5) Πράσινος αγρο-τουρισµός (49 ε-
κατ. ευρώ): ∆ικαιούχοι των ενισχύσεων 
είναι Νοµικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συ-
νεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπρα-
ξίες. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες 
που προβλέπονται αφορούν σε ενεργει-
ακή αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστά-
σεων και υποδοµών, προώθηση νέων 
τουριστικών προϊόντων.  Το ποσοστό ε-
νίσχυσης ανέρχεται στο 50 %. Αιτήσεις 
30/05/2022 έως 30/09/2022.

Αξιολογήσεις
Οι αξιολογήσεις 

των αιτήσεων θα 
διαρκέσουν τρεις 

µήνες σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα 
των προκηρύξεων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από τις 23 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ενίσχυσης στο 
πρόγραµµα «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογε-
νούς Τοµέα», σύµφωνα µε την προκήρυξη 
που εκδόθηκε προϋπολογισµού 100 εκατ. 
ευρώ για εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων 
και παραγωγικών συστηµάτων φυτικής και 
ζωικής παραγωγής. Μέσω του προγράµµα-
τος αυτού, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ε-
πιλέξει µέσα από µία ευρεία γκάµα δαπα-
νών, καθώς αυτές κυµαίνονται από τρακτέρ 
και παρελκόµενα, έως φωτοβολταϊκά και 
βαριά επαγγελµατικά οχήµατα µηδενικών 
εκποµπών ρύπων. Σηµειώνεται βέβαια ότι 
ο φάκελος θα πρέπει να έχει ύψος 500.000 
ευρώ και άνω και ότι θα πρέπει να δραστη-
ριοποιηθεί ο δικαιούχος και στη µεταποίη-
ση των δικών του προϊόντων ή να συνάψει 
συµβόλαια µε παραγωγούς. Όσον αφορά 
το ύψος ενίσχυσης. Σύµφωνα µε την προ-
κήρυξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις:

α) Συλλογικά Σχήµατα αγροτών.
β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-

χειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του 
εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέ-
ρω περίπτωσης α), οι οποίες: εφαρµόζουν 
συµβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους 
όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς:

αα) εφόσον µεταποιούν ή/και εµπορεύο-
νται γεωργικό προϊόν µε παραγόµενο, τελι-

κό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% 
κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρη-
σιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυ-
ση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής 
γεωργίας,

ββ) εφόσον µεταποιούν ή/και εµπορεύο-
νται γεωργικό προϊόν µε τελικό προϊόν µη 
γεωργικό προϊόν και κατ’ ελάχιστον το 40% 
κατ’ έτος, της αξίας του γεωργικού προϊόντος 
που χρησιµοποιείται, ως Α΄ ύλη, στην ενι-
σχυόµενη επένδυση, είναι γεωργικό προϊ-
όν συµβολαιακής γεωργίας.

γγ) η υποχρέωση εφαρµογής της συµ-
βολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την η-
µεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης 
της επένδυσης και τα συµβόλαια είναι3-ε-
τούς διάρκειας.

δδ) µε την πάροδο 3-ετίας από την ολο-
κλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης 
και εντός προθεσµίας 2 µηνών, ο δικαιού-
χος υποχρεούται να προσκοµίσει ενυπό-
γραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου 
θα τεκµηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση 
των περιπτώσεων αα) και ββ).

γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του 
εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περί-
πτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανίζουν 
βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλά-
χιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα 
αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρη-
σης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει 
µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της 
επένδυσης και είναι 3-ετής. 

Από 23 Μαΐου 
αγοράς τρακτέρ 
Δύο ξεχωριστά Μέτρα επενδύσεων στις αγροτικές
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δ) ∆ικαιούχοι δύνανται να κριθούν και 
υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ολο-
κληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν 
την έκδοση της ατοµικής εγκριτικής από-
φασης ενίσχυσης, της παραγράφου 12.1.

 Αναλυτικότερα στην πρόσκληση προ-
βλέπονται τα εξής:

Ελάχιστος προϋπολογισµός 
 Από 500.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ 

για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
 Από 1 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ 

για µεγάλες επιχειρήσεις.

Ύψος ενισχύσεων 
 ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακε-
δονία – Θράκη, Ιόνια -Νησιά, Πελοπόννη-
σος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακε-
δονία: 50%

 Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από 
την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, 
Νότιο Αιγαίο): 75%

 Αττική: 40%
Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν τις δα-

πάνες που συνδέονται µε πρωτογενή γεωρ-
γική παραγωγή. Για τις υπόλοιπες δαπάνες 
ισχύει ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων

∆απάνες πρωτογενούς τοµέα
α) Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώ-

µατα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις που συνδέο-
νται µε πρωτογενή γεωργική παραγωγή 

(Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τµήµατος
αα) Κατασκευή και βελτίωση ακινήτων 

(σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.).

ββ) Αγορά µηχανηµάτων και εξοπλι-
σµού, µέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας 
του στοιχείου ενεργητικού.

γγ)Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισµικού 
υπολογιστών και απόκτηση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, αδειών εκµετάλλευσης, δι-
καιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ε-
µπορικών σηµάτων.

δδ) Μπορούν να υπαχθούν, επενδυτι-
κά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο ση-
µείο 5 του άρθρου 2 του Καν. 702/2014, 
στους ακόλουθους τοµείς, τα οποία αφο-
ρούν συγκεκριµένα:

 Στον τοµέα φυτικής παραγωγής: Εκµε-
ταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγι-
κών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, ό-
πως συµβατική, πιστοποιηµένη -ολοκληρω-
µένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κά-
λυψη (θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας 
µανιταριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυο-
κήπια κ.ά.).

 Στον τοµέα ζωικής παραγωγής: Κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέ-
ων, εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκατα-
στάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 
4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012). Συγκεκριµέ-
να υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των 
παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και ό-
λων των τύπων εκτροφής.

∆απάνες για οχήµατα
α) Επιλέξιµες είναι οι πρόσθετες δαπά-

νες που είναι απαραίτητες για την υπέρβα-
ση των εφαρµοστέων ενωσιακών προτύ-
πων ή για την αύξηση του επιπέδου προ-
στασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενω-
σιακών προτύπων.

β) Επιλέξιµες είναι δαπάνες για την αγο-
ρά καινούργιων οχηµάτων για οδικές µε-
ταφορές αγαθών και προϊόντων, µε σκο-
πό τη συµµόρφωση σε εκδοθέντα ενωσι-
ακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η αγορά πραγµατοποιείται πριν αυτά τε-
θούν σε ισχύ.

 Για οχήµατα µε µικτό φορτίο έως 3,5 
τόνους επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχή-
µατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών 
CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 
µικρότερο των 50g/Km.

 Για οχήµατα των κατηγοριών Ν1, Ν2 
και γενικά το σύνολο των βαρέων οχηµά-
των, επιλέξιµα είναι τα βαριά επαγγελµα-
τικά οχήµατα µηδενικών εκποµπών και 
τα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα χαµη-
λών εκποµπών όπως ορίζονται στον Καν. 
2019/1242.

δ) Όταν το κόστος της επένδυσης για 
την προστασία του περιβάλλοντος µπο-
ρεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επεν-
δυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, αυ-
τό το κόστος που σχετίζεται µε την προστα-
σία του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέ-
ξιµες δαπάνες. Σε όλες τις άλλες περιπτώ-
σεις, το κόστος της επένδυσης στην προ-

στασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται 
µε βάση παρόµοια, λιγότερη φιλική προς 
το περιβάλλον επένδυση που θα µπορού-
σε προφανώς να πραγµατοποιηθεί χωρίς 
την ενίσχυση. Η διαφορά µεταξύ του κό-
στους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει 
το κόστος που συνδέεται µε την προστα-
σία του περιβάλλοντος και συνιστά τις ε-
πιλέξιµες δαπάνες.

∆απάνες για ΑΠΕ
α) Ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές δεν ενισχύεται 
ως µεµονωµένη δράση, αλλά ως τµήµα 
της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

β) Οι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαµβανοµέ-
νης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται 
σε σχετική µελέτη ενεργειακών απαιτήσε-
ων και στην οποία γίνεται ανάλυση του πο-
σοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργί-
ας της επιχείρησης του δικαιούχου. Βάσει 
της µελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του 
τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και 
εκτιµάται η αποδοτικότητα της επένδυσης 
υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών α-
πό ΑΠΕ (kWh παραγόµενης ενέργειας συ-
στήµατος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης, µε ακρί-
βεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Η σχετική 
µελέτη προσκοµίζεται στο αίτηµα πληρω-
µής που περιλαµβάνει τη δαπάνη των ΑΠΕ.

γ) Οι ενισχυόµενες επενδύσεις χρησιµο-
ποιούνται για την παραγωγή βιώσιµων βι-
οκαυσίµων που δεν είναι βασιζόµενα σε 
εδώδιµα φυτά.

Καινοτοµία και
Πράσινη Μετάβαση
στη Μεταποίηση
Αγροτικών 
Προϊόντων

Εκσυγχρονισµός
του Πρωτογενούς
Τοµέα

Πράσινος
αγρο-
τουρισµός

Γενετική
Βελτίωση
Ζώων

Αναδιάρθρωση
των Καλλιεργειών

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

2

3

4

5
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2022
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0,5 � 10,0

0,5 � 12,5

0,5 � 2,0

0,5 � 1,0

181,5

98,1

49

14,7

166,7

55%

50%�75%

50%

70%�80%

40%�75%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

αιτήσεις 
και οχημάτων
 εκμεταλλεύσεις προβλέπει το ελληνικό σχέδιο 
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TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Όποιος έχει ελιές µε αυτό το πρόγραµµα µπο-
ρεί να κάνει το δικό του λιοτρίβι. Όποιος έχει α-
µπέλι, το δικό του οινοποιείο, όποιος έχει πολ-
λά ζώα, το δικό του µπουτίκ τυροκοµείο και µία 
µικρή οµάδα µε αρωµατικά φυτά το δικό της ξη-
ραντήριο. Όποια και να είναι η επένδυση που α-
φορά την επεξεργασία της πρώτης αγροτικής ύ-
λης, το πρόγραµµα «Καινοτοµία και πράσινη µε-
τάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων» 
που ανοίγει στις 15 Μαΐου για αιτήσεις φιλοδο-
ξεί να προσφέρει µία λύση χρηµατοδότησης µε 
ποσοστό κάλυψης δαπανών έως 55% σε φιλόδο-
ξες επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ. Ο προϋ-
πολογισµός ανέρχεται σε 181.521.000 ευρώ και 
τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε:

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θρά-
κη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα: Μεγάλες επιχειρήσεις 45%, Με-
σαίες και Μικρές επιχειρήσεις 55%.

Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στε-
ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: Μεγάλες επιχειρή-
σεις 40%, Μεσαίες επιχειρήσεις 50% και Μικρές 
επιχειρήσεις 55%

Νότιο Αιγαίο: Μεγάλες επιχειρήσεις 30%, Με-
σαίες επιχειρήσεις 40%, Μικρές επιχειρήσεις 50%

∆ικαιούχοι του προγράµµατος
α) Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών 
β) Εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυ-

τών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες κατ’ 
ελάχιστον το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υ-
λών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη ε-
πένδυση είναι γεωργικό προϊόν συµβολαιακής 
γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρµογής της συµ-
βολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµερο-
µηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επέν-
δυσης και τα συµβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ε-
τούς διάρκειας.
γ) Εταιρίες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών 
της περίπτωσης α) πιο πάνω, οι οποίες εµφανί-
ζουν βαθµό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλά-

χιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα α-
γροτικά προϊόντα. 

Επιλέξιµες δαπάνες
 Κατασκευή και εκσυγχρονισµός ακινήτων. 
  ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 

προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
της µονάδας. γ) Οχήµατα µε τα οποία η επιχεί-
ρηση διενεργεί µεταφορές Α΄ υλών και προϊό-
ντων (έτοιµων και ηµι-έτοιµων), εντός του χώ-
ρου της µονάδας. Επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρι-
κά οχήµατα, τα οχήµατα µηδενικών εκποµπών 
CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρό-
τερο των 50g/Km. 

  Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξο-
πλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξο-
πλισµού εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπη-
ρετεί την λειτουργία της µονάδας. 

  Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργη-
τικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατά-
σταση που έχει κλείσει.

  ∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης 
της επιχείρησης.

  Eκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δικτύ-
ων διανοµής (logistic) της επιχείρησης. 

 Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες, για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις

 Aγορά καινούργιων οχηµάτων για οδικές 
µεταφορές αγαθών και προϊόντων, µε σκοπό 

τη συµµόρφωση σε εκδοθέντα ενωσιακά πρό-
τυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγ-
µατοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. i. Για 
οχήµατα µε µικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επι-
λέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµα-
τα µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα 
που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km. ii. 
Για οχήµατα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και γενι-
κά το σύνολο των βαρέων οχηµάτων, επιλέξι-
µα είναι τα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα µη-
δενικών εκποµπών και τα βαριά επαγγελµατι-
κά οχήµατα χαµηλών εκποµπών όπως ορίζο-
νται στον Καν. 2019/1242.

  Eξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από α-
νανεώσιµες πηγές. Oι επενδύεις σε ΑΠΕ, περι-
λαµβανοµένης της ηλιακής ενέργειας, θα στη-
ρίζονται σε σχετική µελέτη ενεργειακών απαιτή-
σεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσο-
στού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της ε-
πιχείρησης του δικαιούχου. 

Με πρόγραμμα όποιος έχει 
ελιές κάνει ελαιοτριβείο
και με κοπάδι τυροκομείο   
Ξεκινάνε 15 Μαΐου οι αιτήσεις για κατασκευή μονάδων 
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων για όσους θέλουν 
να αξιοποιήσουν μόνοι τους τη δική τους πρώτη ύλη

Γενετική Βελτίωση
αγροτικών ζώων
Στις 6 Ιουνίου ξεκινάνε οι αιτήσεις 
για το υποέργο «Γενετική 
Βελτίωση» που αφορά τη ποσοτική 
και ποιοτική αναβάθµιση του ζωικού 
κεφαλαίου και την αύξηση του 
εισοδήµατος των παραγωγών. 
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι 
συνεργατικά σχήµατα και 
Οργανισµοί ερευνών και διάδοσης 
γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες 
δαπάνες που προβλέπονται 
αφορούν σε συλλογή και τήρηση 
στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, 
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης 
καθώς και δαπάνες 
συµβουλευτικής.

Συνεχίζεται στη σελίδα 36 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Θέλοντας να επεκτείνει την γκάµα Torion 
των συµπαγών τροχοφόρων φορτωτών της, 
η Claas παρουσιάζει τρία νέα µοντέλα 46 
έως 74 ίππους στη σειρά αυτή, µε το πρώ-
το εισαγωγικό µοντέλο να ικανοποιεί από 
την αρχή τις απαιτήσεις στον γεωργικό κλά-
δο. Αναλυτικότερα, το υδραυλικό σύστηµα 
που αποδίδει 61 λ./λ. στα 230 bar επιτρέ-
πει ανατροπή φορτίου 3.000 κιλών. Χάρη 
στο παράλληλο σύστηµα καθοδηγούµενης 

κίνησης Z του ιστού, είναι δυνατά ύψη α-
πόρριψης έως και 2,82 µ. και φθάνουν έως 
και 1,46 µ. µε σηµείο περιστροφής φτυα-
ριού 3,18 µ.. Ο ιστός και το εξάρτηµα λει-
τουργούν χρησιµοποιώντας ένα joystick. 
Εναλλακτικά, τα δύο πρόσθετα κυκλώµα-
τα ελέγχου µπορούν να ελεγχθούν χρησι-
µοποιώντας έναν πρόσθετο µοχλό ή πατώ-
ντας ένα κουµπί.

Τα µεγαλύτερα µοντέλα τώρα, τα Torion 
535 και Torion 639 µε τετρακύλινδρους κι-
νητήρες Yanmar 2,1 λίτρων αποδίδουν 74 
ίππους. ∆ιατίθενται πλέον είτε µε το βασικό 

Μίνι φορτωτής από 
την Claas χωράει σε 
κάθε εκμετάλλευση          
Με ύψος κάτω από 2,5 μέτρα και ισχυρές αποδόσεις 
ανύψωσης τα ολοκαίνουργια φορτωτάκια Torion 

Αναβάθµιση για τα 
βαγόνια της Krone
H Krone έχει ανανεώσει 
τεχνικά και εν µέρει επα-
νασχεδίασε τη σειρά ZX 
φορτωτών και βαγονιών 
µεταφοράς ζωοτροφών. 
Το αποτέλεσµα είναι µια 
ακόµη πιο ακριβής κοπή 
ενώ ταυτόχρονα µε τις 
νέες λειτουργίες προστα-
τεύεται η χορτονοµή και 
απαιτείται λιγότερη ισχύς 
από το τρακτέρ.

Ανανέωση για 
τα Mondiale 120
Το Mondiale 120 Combi 
είναι το χορτοδετικό στα-
θερού θαλάµου µε κυλίν-
δρους που αντιπροσωπεύ-
ει την Maschio Gaspardo 
στις εργασίες τυλίγµατος 
µε ένα πέρασµα. Κατά τη 
συγκοµιδή, το προϊόν κό-
βεται, προετοιµάζεται και 
τυλίγεται σε ένα µόνο βή-
µα, µειώνοντας σηµαντικά 
την παραµονή του αγρότη 
στο χωράφι.

Πιο παραγωγικοί 
οι φορτωτές MF
Ένα πλήθος αλλαγών που 
βελτιώνουν τις επιδόσεις, 
την άνεση και την εξοικο-
νόµηση σε κόστη κάνει η 
Massey Ferguson στα 6 
νέα µοντέλα τηλεσκοπι-
κών φορτωτών που έχει 
ήδη στην γκάµα της. Στο 
νέο εξοπλισµό περιλαµβά-
νονται µία πιο «παραγωγι-
κή» καµπίνα µε µεγάλη 
ορατότητα και ένα νέο ερ-
γονοµικό joystick.

Στο Google Drive τα 
δεδοµένα Bogballe
Οπτικοποίηση των δεδοµέ-
νων από τον Google Earth 
και µεταφορά τους µέσω 
του Google Drive δίνει τη 
δυνατότητα η Bogballe να 
κάνουν οι χρήστες των δι-

Νέος ηλεκτρικός 
φορτωτής Merlo
Το χαµηλών εκποµπών και 
αθόρυβο τηλεσκοπικό 
eWorker της Merlo έρχε-
ται να χαιρετίσει την φιλι-
κότητα προς το περιβάλ-
λον, κατάλληλο για εξειδι-
κευµένες καλλιέργειες µε 
περιορισµένους χώρους. 
Η γκάµα αποτελείται από 
δύο µοντέλα, το 25,5-60 
και το 25,5-90, αντίστοιχα, 
µε µέγιστη ισχύ 60 ίππους 
και 90 ίππους αντίστοιχα. 
Και τα δύο διαθέτουν µέ-
γιστο ύψος ανύψωσης 4,8 
µέτρα και µέγιστη ικανότη-
τα 2,5 τόνων. 

ανοµέων της. Όπως ανα-
φέρει η εταιρεία, εκτός 
από το ότι είναι δωρεάν, 
αυτό το λογισµικό διευκο-
λύνει τη µεταφορά δεδο-
µένων από την πλατφόρµα 
Navi Com και επιτρέπει 
στον χρήστη να µεταδίδει, 
να λαµβάνει και αποθη-
κεύει τα δεδοµένα διανο-
µής σε ένα λογισµικό στο 
οποίο µπορεί να έχει πρό-
σβαση από οπουδήποτε.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι 
ζυµώσεις στη διεθνή αγορά σκλη-
ρού σίτου ενόψει της επερχόµε-
νης περιόδου αλωνισµού σε Ελ-
λάδα και Ιταλία, όσο στον Κανα-
δά αναλυτές µιλούν για πωλή-
σεις Σεπτεµβρίου µε ίδια τιµή µε 
τις σηµερινές, ήτοι γύρω από τα 
540 ευρώ ο τόνος FOB.

Τα τελευταία 24ωρα, στην Ελ-
λάδα η τιµή διαµορφώνεται κο-
ντά στα 48 µε 49 λεπτά το κιλό, 
µε τα FOB να έχουν ξεπεράσει τα 
505 ευρώ ο τόνος, όσο η Ιταλία κι-
νείται στα 547 ευρώ ο τόνος για 
την πρώτη ποιότητα και ο Κανα-
δάς στα 545 ευρώ ο τόνος FOB.

Συµβόλαια και προαγορές δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόµα, ωστόσο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προ-

σεγγίσεις για τη νέα σοδειά στον 
Καναδά, ο οποίος ολοκλήρωσε 
τις σπορές µε δυναµική παραγω-
γής στους 5,6 εκατ. τόνους, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες. Στην ε-
παρχεία Σασκάτσουαν, όπου πα-
ράγεται και το 80% της συνολι-
κής σοδειάς σκληρού σίτου της 
χώρας, γίνονται συζητήσεις για 
συµβόλαια στα σκληρά της νέας 
σοδειάς στα 15,75 δολάρια (ΗΠΑ) 

ανά µπούσελ, κάτι που µεταφρά-
ζεται σε 534 ευρώ ο τόνος FOB. Άν-
θρωποι της αγοράς στην Ελλάδα 
σχολιάζουν ότι ένα τέτοιο σενά-
ριο δεν φαντάζει και τόσο µακρι-
νό, αφού οι διαθέσιµες ποσότη-
τες στην αγορά σήµερα είναι ε-
λάχιστες, αλλά και οι προοπτικές 
για τη νέα παραγωγή του Καναδά 
δεν συντελούν σε επιστροφή του 
τονάζ σε επίπεδα άνω των 7 εκατ. 
τόνων µε τους οποίους «δούλευε» 
έως το 2020 η χώρα. 

Η τιµή του µαλακού σίτου στην 
Ευρώπη έπιασε νέα υψηλά στα 
407 ευρώ ο τόνος, µε τα συµβό-
λαια Σεπτεµβρίου στα 370 ευρώ. 
Εφόσον το µαλακό σιτάρι νέας 
εσοδείας διαπραγµατεύεται στη 
Γαλλία στα 37 λεπτά το κιλό, δεν 
θα µπορούσε το σκληρό, µε spot 
τιµή στα 430 ευρώ ο τόνος, να 
κινηθεί σε χαµηλότερα επίπεδα.  

Οι συνθήκες στο σκληρό σιτάρι επιτρέπουν
Αλώνια µε τις σηµερινές τιµές  
Συζητήσεις στον Καναδά για πωλήσεις Σεπτεµβρίου στα 540 ευρώ FΟB

ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ
∆εν αποκλείεται αν σηµειω-

θούν πάλι καιρικές συνθήκες 

επιβαρυντικές για την καλλιέρ-

γεια, οι τιµές να εκτοξευτούν 

µε ευκολία σε νέα υψηλά

Σ
την αγορά µας είναι αρκετά 
ήσυχα καθώς οι ποσότητες 
σκληρού σίτου είναι περιορι-
σµένες και οι αγοραστές κα-

λυµµένοι για τους προσεχείς µήνες. Πα-
ράλληλα, λόγω του Καθολικού και του 
Ορθόδοξου Πάσχα η δραστηριότητα µει-

ώνεται. Η εξα-
γωγή από την 
Ιταλία βρίσκε-
ται λίγο πάνω 
από τα 490 ευ-
ρώ ο τόνος FOB 

για τα µέτρια σιτάρια. Οι τιµές της Φότζια 
σηµείωσαν µια µικρή διόρθωση κατά 
3 ευρώ ο τόνος λόγω αδύναµης ζήτη-
σης των τελευταίων ηµερών, µε τα ποι-
οτικά σιτάρια µε υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 12% στα 542-547 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία είχαµε ανοδική αντίδραση 
µε τις τιµές ξανά στα 430 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 
ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α
(∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2022

ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ
2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2021 304,71

585

575*575*

304,71

585

*ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
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Κινήσεις που λίγο έως πολύ έρχονται να διαµορφώσουν γερές βάσεις στα 30 λεπτά για το καλαµπόκι νέας εσοδείας επιχειρούν 
οι αγορές τις τελευταίες εβδοµάδες τόσο εντός των συνόρων, όσο και στα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης.

Σε ανοδικό κανάλι κινείται η αγορά βάµβακος στο 
κοµµάτι που αφορά στα συµβόλαια της νέας σοδειάς, 
µε την αναλογία της διεθνούς τιµής να δίνει πάνω 
από 82 λεπτά το κιλό για το σύσπορο προς προπώ-
ληση. Τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου δοκιµάζουν τα 120 
σεντς η λίµπρα, καθώς κλείνει η ψαλίδα ανάµεσα σε 
αυτά και τα ενεργά συµβόλαια της περσινής σοδειάς, 
µε τον Μάιο να κινείται ανάµεσα στα 135 και τα 140 
σεντς η λίµπρα. Σ’ αυτό το σηµείο, οι διεθνείς ανα-
λυτές εκτιµούν πως τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου 
στα ενεργά συµβόλαια περιορίζονται, καθώς το εν-

διαφέρον της αγοράς µεταφέρεται στις φετινές σπο-
ρές και τη νέα σεζόν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εύκολα γίνεται η διαπί-
στωση ότι οι ισορροπίες στην παγκόσµια αγορά, ε-
ξακολουθούν να ευνοούν το προϊόν, αφού η άνοδος 
των αγορών έρχεται έπειτα από µια έκθεση προθέ-
σεων σποράς που έδωσε +9% επιπλέον εκτάσεις στις 
ΗΠΑ, αλλά και µια έκθεση προσφοράς και ζήτησης, 
τη δεύτερη κατά σειρά που δίνει αφορµές υποχώρη-
σης παρά ανόδου, µιας και διαφαίνεται µια υποχώ-
ρηση της ζήτησης από την Κίνα. Βέβαια, ο πιο κρίσι-
µος παράγοντας σε αυτήν την περίοδο, είναι η επί-
µονη ξηρασία που πλήττει τη ζώνη του Τέξας και της 
Οκλαχόµα, κάτι που σίγουρα θα έχει αντίκτυπο τό-
σο στο επερχόµενο τονάζ των ΗΠΑ, όσο και στη χρη-
µατιστηριακή τιµή.                                ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΣΚΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ στις διε-
θνείς τιµές καλαµποκιού προχωρούν 
οι σπορές στα παραγωγικά κέντρα 
της Ελλάδας, ενώ ήδη διαφαίνεται 
µια τάση ενίσχυσης των στρεµµά-
των, όσο οι παραγωγοί λαµβάνουν 
εξασφαλίσεις για την καλή εµπορι-
κή πορεία του προϊόντος τουλάχι-
στον µέχρι το τέλος του 2022. Στο 

διεθνές προσκήνιο, η Κίνα εξακο-
λουθεί να «σκουπίζει» τα αποθέµα-
τα των Ηνωµένων Πολιτειών, µε α-
γορά 1 εκατ. τόνων την προηγού-
µενη εβδοµάδα, όσο οι σπορές εκεί 
προχωρούν µε πιο αργό ρυθµό, κά-
τι που αποδίδεται τόσο στις καιρι-
κές συνθήκες, όσο και στις επιπλο-
κές εξαιτίας των ακριβών εισροών.

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ πληρώνουν από 42 
λεπτά το κιλό και πάνω στις αποθή-
κες εµπόρου για το σακιασµένο, χω-
ρίς να υπολογίζονται τα έξοδα µε-
ταφοράς. Η φυσική αγορά στην Ι-
ταλία κινείται µε µέση τιµή στα 375 
ευρώ, από τα υψηλά των 405 ευρώ 
προ ολίγων ηµερών, ενώ στο Μπορ-

ντό και το Ρήνο, τα FOB διαµορφώ-
νονται στα 342 και 362 ευρώ ο τό-
νος αντίστοιχα. Παρά την αυξηµέ-
νη παραγωγή στην Ευρώπη πέρυσι 
(+7% από τον µέσο όρο 5ετίας), φαί-
νεται ότι τα αποθέµατα είναι περι-
ορισµένα και οι ισορροπίες πιο εύ-
θραυστες για τις εισαγωγικές χώρες.

ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΙ αναπάντεχο 
µετά την τελευταία έκθεση προσφο-
ράς και ζήτησης του αµερικανικού 
υπουργείου γεωργίας αυτό ήταν ο 
τρόπος µε τον οποίο αυτές αντέδρα-
σαν σε µια θεωρητικά πτωτική αξιο-
λόγηση των ισορροπιών. Με τα τελι-

κά αποθέµατα καλαµποκιού να αυ-
ξάνονται κατά 5 εκατ. τόνους στο τέ-
λος της τρέχουσας εµπορικής περι-
όδου (στους 305 εκατ. τόνους ένα-
ντι των 300 εκατ. τόνων που υπολό-
γιζε το USDA τον Μάρτιο) οι αγορές 
στην Ευρώπη αντέδρασαν ανοδικά.

ΠΛΕΟΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ µια συµφω-
νία ως προς τις τιµές που πληρώνει 
η φυσική αγορά για τη νέα σοδειά 
και τις τιµές των συµβολαίων µελ-
λοντικής εκπλήρωσης, µε αρκετούς 
εµπόρους να προσεγγίζουν αγρότες 
στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους 
κλειστά συµβόλαια αγοράς µε 30 
λεπτά και ρήτρα την παράδοση ό-

λης της αναµενόµενης σοδειάς. Στα 
διαθέσιµα αποθέµατα, για τα περισ-
σότερα παραγωγικά καλαµπόκια, η 
τιµή έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 
40 µε 41 λεπτά εδώ και δύο-τρεις ε-
βδοµάδες, µε το εµπόριο από εκεί 
και πέρα να χρεώνει αρκετά παρα-
πάνω σε κτηνοτρόφους, σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda.

ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ στη φυσική αγορά να 
διαµορφώνουν µια ισχυρή βάση, 
που παρά τις µικρές διορθώσεις των 
τελευταίων ηµερών δεν έχουν προ-
σεγγίσει τα «προ εισβολής», επίσης 
ενισχυµένα επίπεδα, τα µελλοντικά 
συµβόλαια έρχονται να επικυρώσουν 
τις τάσεις σε βάθος 12µήνου. Στις 

αγορές της Γαλλίας, όπου διαµορ-
φώνεται η τάση και για τα λιµάνια 
της Μαύρης Θάλασσας που εξακο-
λουθούν να λειτουργούν (Βουλγα-
ρία, Ρουµανία), τα συµβόλαια Νο-
εµβρίου πιάνουν νέα κορυφή στα 
312 ευρώ ο τόνος και τα συµβόλαια 
Μαρτίου του 2023 στα 313 ευρώ.

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ καλαµπο-
κιού εκτός ΗΠΑ ήταν υψηλότερα 
στην εν λόγω έκθεση, αντανακλώ-
ντας τις αυξήσεις για Ουκρανία,  Σερ-
βία, ΕΕ και Ινδονησία που αντισταθ-
µίστηκαν εν µέρει από µια µείωση 
για τον Καναδά και από τη µια απο-

δίδεται στη µικρή παραγωγή του Κα-
ναδά και από την άλλη στους εµπο-
ρικούς περιορισµούς της Ουκρανί-
ας και στα αποθέµατα της Σερβίας. 
Κατά τα λοιπά, το USDA δεν προέ-
βη σε σηµαντικές αλλαγές στις ε-
κτιµήσεις ζήτησης και προσφοράς.

Με το Δεκέμβριο κοντά στα 120 
σεντς, προπωλήσεις με 82 λεπτά
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Για 12 µήνες πάνω από τα 300 ευρώ το καλαµπόκι
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Νέος βιοδιεγέρτης 
από την COMPO 
EXPERT Hellas
Το Basfoliar Link αποτελείται από ένα σύµπλεγµα καρβο-
ξυλικών οξέων χαµηλού µοριακού βάρους. Ο µοναδικός 
συνδυασµός και οι αναλογίες µεταξύ τους προσδίδουν στο 
σκεύασµα τις παρακάτω ιδιότητες:

 Ρυθµίζει το pH του ψεκαστικού διαλύµατος φυσικά ώ-
στε να αποφεύγεται η υδρόλυση και µείωση της δραστικό-
τητας των φυτοφαρµάκων. ∆εν αυξάνουν την επιθετικότη-
τά του και δεν προσθέτουν στοιχεία που µπορεί να διαταρά-
ξουν την επιθυµητή ισορροπία του διαλύµατος.

 Βελτιώνει τη συνδυαστικότητα φυτοφαρµάκων και λι-
πασµάτων στο ψεκαστικό διάλυµα.

 Ελαχιστοποιεί την κατακρήµνιση αδιάλυτων συστατικών 
όταν αναµειγνύονται φωσφορικά ή θειικά λιπάσµατα µε ιόντα 
ασβεστίου, σιδήρου, ψευδαργύρου, µαγγανίου, χαλκού κά.

 Σηµατοδοτεί άνοιγµα των στοµατικών πόρων, ώστε να 
διευκολύνουν περαιτέρω την διείσδυση των δραστικών 
και θρεπτικών συστατικών (π.χ. φυτοφάρµακα, µακρο-
στοιχεία, µεσοστοιχεία, ιχνοστοιχεία, φυτοορµόνες κλπ).

Με διαφυλλική εφαρµογή τα ενεργά συστατικά του Basfoliar 
Link Επιτυγχάνουν καλή διαβροχή της επιφάνειας των φύλ-
λων και βελτιώνουν την διασπορά των σταγονιδίων. ∆ιεισ-
δύουν µέσω της φυλλικής επιφάνειας στα φυτά και συµµε-
τέχουν ενεργά σε σειρά βιοχηµικών δραστηριοτήτων ως πη-

γή ενέργειας και άνθρακα.
∆ηµιουργούν σταθερά σύµπλο-

κα µε θρεπτικά µεσοστοιχείων και 
µικροστοιχείων (Ca +2, Mg +2, Fe 
+2, Mn +2 Cu +2 , Zn +2 .), ευνοώ-
ντας την διείσδυση, µετακίνηση και 
αφοµοίωσή τους στο φυτό.

Αυξάνουν την ωσµωτική πίεση του 
φυτού, µε αποτέλεσµα την βελτίωση 

της ροής του νερού και της µεταφοράς θρεπτικών συστα-
τικών και σακχάρων στα όργανα των φυτών. Μόλις µπουν 
στο φυτό, τα καρβοξυλικά οξέα χαµηλού µοριακού βάρους 
αναλαµβάνουν δράση στην εσωτερική µεταφορά των θρε-
πτικών στοιχείων σε µέρη του φυτού όπου είναι απαραίτη-
τα. ∆ρουν δηλαδή ως µεταφορείς και µεταβολικοί ενδιάµε-
σοι πολύπλοκων βιολογικών αντιδράσεων.

Με εφαρµογή µέσω υδρολίπανσης τα ενεργά συστατικά 
του Basfoliar Link λειτουργούν κατά της αλατότητας και 
της αλκαλικότητας των εδαφών, ιδιαίτερα στην περιοχή 
της ρίζας και µειώνουν τη δράση διασποράς του νατρίου. 
Ταυτόχρονα λειτουργούν ως βελτιωτικό δοµής, αυξάνο-
ντας τη διαπερατότητα του νερού και του αέρα και ρυθµί-
ζουν του pH του εδάφους κοντά στις ρίζες.

Προωθούν το σχηµατισµό συµπλόκων µε κατιόντα ό-
πως ασβέστιο, µαγνήσιο ή σίδηρος, ευνοώντας την απορ-
ρόφησή τους από το φυτό. Βο-
ηθούν στη διαλυτοποίηση του 
ασβεστίου και άλλων θρεπτι-
κών συστατικών στο έδαφος 
καθιστώντας τα ευκολότερα 
αφοµοιώσιµα. 

Είναι φυσικά σύµπλοκα που 
τα φυτά αναγνωρίζουν στη δι-
ατροφική αφοµοίωση, παρέχο-
ντας άµεση και διαρκή διαθε-
σιµότητα του θρεπτικού συστα-
τικού, αποφεύγοντας µπλοκα-
ρίσµατα στο έδαφος. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ 
PRODUCT MANAGER

Z kinematics σύστηµα είτε µε Z kinematics 
στην έκδοση υψηλής ανύψωσης.

Στην τυπική έκδοση, µπορούν να επιτευ-
χθούν ύψη απόρριψης 2,82 µ. (Torion 535) 
ή 2,98 µ. (Torion 639), µε την έκδοση υψη-
λής ανύψωσης 2,97 µ. έως 3,18 µ. Ανάλογα 
µε την έκδοση, το σηµείο περιστροφής του 
φτυαριού είναι 3,19 µ. έως 3,54 µ..

Η µέγιστη προσέγγιση είναι 1,49 µ. έως 
και 1,71 µ. Με υδραυλική απόδοση 70 ή 80 
λ./λ., το ανατρεπόµενο φορτίο του Torion 
535 είναι 3.500 κιλά, όταν είναι πλήρως 
αρθρωτό (υψηλή ανύψωση: 3.300 κιλά), 
και για το Torion 639 είναι 3.900 κιλά (υ-
ψηλή ανύψωση: 3.600 κιλά). Οι κινητή-
ρες και των τριών «µικρών» Torion πλη-
ρούν το πρότυπο εκποµπών Stage V χρη-
σιµοποιώντας φίλτρο σωµατιδίων ντίζελ 

(DPF) και καταλύτη οξείδωσης πετρελαί-
ου (DOC), δηλαδή χωρίς SCR. 

Πιο γρήγορα και πιο άνετα
Και τα τρία µοντέλα διαθέτουν ελεγχόµε-

νη µε ακρίβεια και ανθεκτική υδροστατική 
µετάδοση κίνησης µε δύο ταχύτητες, µε το 
Torion 530 να κινείται µε 20 χλµ./ώρα και 
µε τα δύο µεγαλύτερα µοντέλα να επιτυγ-
χάνουν ταχύτητες έως και 30 χλµ./ώρα. Η 
προαιρετική απόσβεση κραδασµών του ι-
στού που µπορεί να ενεργοποιηθεί αποτρέ-
πει την ταλάντευση σε ανώµαλο έδαφος και 
προσφέρει γρήγορους κύκλους φόρτωσης. 
Χάρη στη γωνία διεύθυνσης 40° της άρθρω-
σης του εκκρεµούς και στις δύο πλευρές, 
οι ελιγµοί δεν αποτελούν πρόβληµα, ακό-
µη και σε στενά σηµεία, όπως οι µικροί στά-
βλοι, λέει η Claas. Τα Torion 530 και Torion 
535 παραµένουν επίσης κάτω από το ύψος 
των 2,50 µέτρων µε τα βασικά ελαστικά δι-
αστάσεων 340/80 R18.

Η καµπίνα είναι επανασχεδιασµένη και 
ευρύχωρη, λέει η κατασκευάστρια. ∆ιαθέ-
τει πολλές επιλογές αποθήκευσης, προσφέ-
ροντας καλή ορατότητα σε όλες τις πλευρές 
και, χάρη στο χαµηλό, κυρτό παρµπρίζ, ε-
νισχύεται όλη η άνεση.

Υδροστατική κίνηση
Και τα τρία µοντέλα διαθέτουν 

ελεγχόµενη µε ακρίβεια και ανθε-
κτική υδροστατική µετάδοση κίνησης 

µε δύο ταχύτητες
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Τα ψέματα 

 ∆ιαχρονικό: Αν πει κάποιος µια 
φορά ψέµατα, είναι αναξιόπιστος! 
Αν πει δεύτερη φορά ψέµατα, είναι 
ανέντιµος! Αν πει τρίτη φορά 
ψέµατα, είναι απατεώνας! Αν πει 
τέταρτη φορά ψέµατα, καλά σας 
κάνει!. Αρκάς

 YuanPay: Αυτό που 
φοβόντουσαν οι µεγαλύτερες 
τράπεζες σε όλο τον κόσµο και οι 
κυβερνήσεις συνέβη. Η Κίνα 
αποφάσισε να κάνει ένα βήµα προς 
τα κρυπτονοµίσµατα, τα blockchain, 
µε αποτέλεσµα να κυκλοφορήσει 
ένα επίσηµο νόµισµα. Η Κινεζική 
κυβέρνηση ενηµέρωσε ότι επέλεξε 
µια συγκεκριµένη εταιρεία για την 
αγορά και το µάρκετινγκ του νέου 
της νοµίσµατος-Τον Όµιλο YuanPay. 
Ο Κινέζος υπουργός Οικονοµικών, ο 
Liu Kun ανακοίνωσε ότι η αρχική 

τιµή του 
νοµίσµατος θα 
είναι US$0,01! 
isecureoffer.
com, 31/3/2022

 ΕΦΕΤ: Η 
κατά κεφαλή 
κατανάλωση 

ελαιολάδου είναι εξαιρετικά υψηλή 
στην Ελλάδα, µε 18 κιλά το χρόνο, 
ακολουθούν η Ισπανία µε 12,6 κιλά, 
η Ιταλία µε 10,9 κιλά, η Κύπρος µε 
7,5 κιλά και η Πορτογαλία µε 7,4 
κιλά. Το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται 
από τα νοικοκυριά σε όλους τους 
τρόπους µαγειρέµατος και µε 
σπορέλαια στο τηγάνισµα ενώ έχει 
παράλληλη χρήση µε το βούτυρο για 
την παρασκευή γλυκών. Το 57% 
χρησιµοποιεί εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, που προµηθεύεται κατά 
74% από συγγενείς, φίλους και 
γνωστούς. Το 59% όσων δεν έχουν 
φίλους αγοράζουν τυποποιηµένο. 
ΕΦΕΤ, 16/11/2021

 ∆ασικό χώµα: Μέσα σε 30 
ηµέρες παιχνιδιού µε δασικό χώµα 
και φυλλώδη σκουπίδια, τα 
Φινλανδικά νηπιαγωγεία βελτίωσαν 
το ανοσοποιητικό σύστηµα των 
παιδιών. Στο πείραµα, τα παιδιά 
έπαιζαν για 1,5 ώρα κάθε µέρα για 
ένα µήνα. Μετά από 28 ηµέρες, η 
ποικιλοµορφία των βακτηρίων του 
εντέρου και του δέρµατος τους 
αυξήθηκε πάρα πολύ καθώς και 
τα Τ-κυτταρικά τους. ygeia-sos.
blogspot.com, 16/3/2022              
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Την κουλτούρα του ελαιολάδου έζη-
σαν όσοι παρευρέθηκαν στον 7ο δι-
εθνή διαγωνισµό ATHENA IOOC στη 
Σητεία της Κρήτης, µιας πόλης άρρη-
κτα συνδεδεµένης µε το έξτρα παρθέ-
νο και τους αιωνόβιους ελαιώνες. Ε-
ξάλλου, και η ονοµασία «Σητεία» εί-
ναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα 
εµπορικά σήµατα ελαιόλαδου διεθνώς.

Το Σάββατο, 8 Απριλίου, η Agrenda 
και το Ελαίας Καρπός, παρευρέθη-
καν στο Sitia Beach Hotel, όπου και 
πραγµατοποιήθηκε ο διαγωνισµός 
της ATHENA INTERNATIONAL OLIVE 
OIL COMPETITION 2022, στον οποίο 
συµµετείχε όλη η αφρόκρεµα γευσι-
γνωσίας του ελαιολάδου από πολλές 
χώρες και ηπείρους για να βαθµολό-
γησουν ένα προς ένα τα περίπου 560 
διαφορετικά δείγµατα  από 23 χώρες 
του κόσµου, που πρωταγωνιστούν στην 
ελαιοπαραγωγή. Να σηµειωθεί ότι την 
30µελή κριτική επιτροπή του διαγωνι-
σµού συνθέτουν πιστοποιηµένοι δο-
κιµαστές ελαιολάδου διεθνούς εµβέ-
λειας, µε τα 2/3 να έρχονται από µα-
κρινούς τόπος. 

Οι δοκιµές των ελαιόλαδων ήταν 
τυφλές , ενώ τα αποτελέσµατα του δι-
αγωνισµού θα ανακοινωθούν στο τέ-
λος του µήνα, στην τελετή απονοµής 
των βραβείων, στο Ζάππειο Μέγαρο. 
Τα τοπικά εδέσµατα και οι παραδό-
σεις χάρισαν στους κριτές όµορφες ε-
µπειρίες, γεύσεις και αρώµατα. «Αυ-
τός είναι ο ATHENA», δήλωσε η Μα-
ρία Κατσούλη, διευθύντρια του διαγω-
νισµού και γευσιγνώστρια , «ο κριτής 
να ζει την κουλτούρα του ελαιόλαδου». 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε το πόσο 
συµβάλλει µια  τέτοια εκδήλωση στην 
εξέλιξη του ελαιόλαδου ποιοτικά στην 
Ελλάδα. «Ο διαγωνισµός θα βοηθήσει 
πολύ σε αυτό το έργο», ήταν η γνώµη 
των περισσότερων ειδικών αλλά και των 
διοργανωτών του διαγωνισµού, µε τον 

κύριο Στεργίδη, ιδρυτή της Vinetum να 
συντονίζει τις «ηµέρες λαδιού» και να 
επισηµαίνει πως «πρόκειται για µια δι-
αδικασία αξιολόγησης και πιστοποίη-
σης στον καταναλωτή».

Αναµφίβολα, η Σητεία αποτέλεσε µια 
ιδανική επιλογή για τους λάτρεις του ε-
λαιόλαδου, δίνοντάς τους την ευκαιρία 
στους καλεσµένους του διαγωνισµού 
να επισκεφτούν τη µονή Τοπλού, δο-
κιµάζοντας τα τοπικά της προϊόντα αλ-
λά και να περπατήσουν στον αιωνόβιο 
Ελαιώνα του χωριού Πεύκοι της Σητεί-
ας. Από την εκδήλωση δεν έλειψε ο δή-
µαρχος της Σητείας, Γεώργιος Ζερβά-
κης, αλλά και ο αντιδήµαρχος  Νίνος 
Μακρυνάκης, δίνοντας το παρόν και 
ξεναγώντας την οµάδα στα πιο όµορ-
φα µέρη της περιοχής. 

Οι τυφλές δοκιμές ΑTHENA
θα αποκαλύψουν τα νέα 
διαμάντια της τέχνης του 
ελαιολάδου Στον 7ο διεθνή διαγωνισμό ATHENA 

IOOC πάνω από 560 δείγματα ελαιόλαδου 
από 23 χώρες έψαξαν για τη διάκριση

Κατά την διάρκεια δοκιµής η ισπανίδα 
κριτής Maria de la Paz Aguilera Herrera.

Η νέα γενιά δείχνει ενδιαφέρον στο να ειδικευτεί
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου

Στον Athena συµµετείχαν µε προϊόντα τους µερικοί από τους πλέον καταξιωµένους 
ελαιοπαραγωγούς της υφηλίου, αποτέλεσµα της σοβαρής οργάνωσής του σε συνδυασµό 
µε το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο της κριτικής επιτροπής. Μιας τέτοιας εµβέλειας 
εκδήλωση, όπως ειπώθηκε, συµβάλλει σηµαντικά στην ποιοτική εξέλιξη του ελαιόλαδου 
στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι ειδικοί, δήλωσαν πως η Ελλάδα χρειάζεται πολλή δουλειά 
στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, αλλά και πολλή εκπαίδευση. Με βάση τα όσα 
ειπώθηκαν, επί της ουσίας λίγοι είναι οι φορείς σήµερα, που εκπαιδεύουν κοινό στην 
τέχνη του λαδιού. Παρόλα αυτά, οι νέες γενιές ενδιαφέρονται. Πολλοί νέοι τα τελευταία 
χρόνια προτιµούν να ειδικευτούν στο χώρο του ελαιόλαδου, αλλά και να µάθουν να 
ελέγχουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Στις συνοδευτικές  δραστηριότητες που 
διεξήχθησαν, υπήρχαν και «αρχάριοι» στην ελαιοπαραγωγή, πρόθυµοι να µάθουν, 
προσπαθώντας να διαχωρίσουν αν το άρωµα θύµιζε µυρωδιά βοτάνων ή αγκινάρας.

Άρωµα
Υπήρχαν και 

αρωµατισµένα 
ελαιόλαδα, 

που δεν 
ανήκουν στα 

έξτρα παρθένα

Nικητής
Στο τέλος του 
µήνα θα δείξει 
η αφρόκρεµα 
της γευσιγνω-
σίας το καλύ-

τερο έξτρα 
παρθένο

Σητεία
Την κουλ-
τούρα του 

ελαιόλαδου 
βίωσαν όσοι 

βρέθηκαν στον 
ATHENA IOOC 

στη Σητεία

ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ
psilioti@agronews.gr
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«Όταν το προϊόν είναι καλό σε διαφη-
µίζει από µόνο του» θα πει ο Βιτσέντζος 
Κορνάρος, ένας ελαιοπαραγωγός µι-
κρών όγκων, αλλά µεγάλων ποιοτήτων. 

Το 2010 ξεκίνησε την παραγωγή 
λαδιού, µε τον συνέταιρό του, Χρυσο-
βαλάντη Λασηθιωτάκη, στη Σητεία της 
Κρήτης, ενώ µετά το πρώτο βραβείο ξε-
κίνησε και την τυποποίηση των προ-
ϊόντων του. Με το όνοµα «Chrisopigi 
EVOO » τα προϊόντα έχουν πολυβρα-
βευτεί από το φεστιβάλ ελαιόλαδου 
Αθηνών έως διεθνείς διαγωνισµούς 
στη Νέα Υόρκη. 

Πρόκειται για µια παραγωγή 3.000 
ελαιόδεντρων συνολικά εκ των οποί-
ων το 1/3 είναι ενοικιαζόµενα, στην 
ίδια περιοχή και της ίδιας ποικιλίας. 
Το 95% περίπου των ελαιών είναι από 
κορωνέικη. Κατά τον ίδιο, η παραγω-
γή του ελαιόλαδου ποιοτικά ανεβαίνει 
στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες 
για την εκπαίδευση στον κόσµο της ε-
λιάς και την ένταξη νέων ανθρώπων 
που ενδιαφέρονται να µορφωθούν 
ως προς αυτό και να εξελίξουν την τέ-
χνη. «Γίνονται προσπάθειες, στην Κα-
λαµάτα και µε πολλά σεµινάρια πλέ-
ον», δηλώνει αισιόδοξα ο Β. Κορνά-
ρος, και προσθέτει πως τα πράγµατα 
έχουν αρχίσει να αλλάζουν προς το 
καλύτερο. Ακόµα και οι ίδιοι οι ελαι-
οτριβείς έχουν αρχίσει να βλέπουν τα 
πράγµατα από άλλη οπτική γωνία, ε-
στιάζοντας στην κατεύθυνση µε τελι-
κό σκοπό την καλή ποιότητα του ελαι-
όλαδου, δηµιουργώντας έτσι πιο γό-
νιµο έδαφος στην εµπιστοσύνη που 
τους έχουν οι παραγωγοί. 

Σύµφωνα µε τον Β. Κορνάρο,  εκείνο 
που χρήζει προσοχής αυτή τη στιγµή 
είναι η υλοποίηση ενός προγράµµα-
τος επιδοτήσεων για την ανεξαρτητο-
ποίηση των ελαιοπαραγωγών, δηλαδή 
για στήσιµο µικρών ελαιοτριβείων και 

τυποποιητήριων. «Ακόµη µαθαίνουνε 
από τους ειδικούς, βήµα βήµα, παρα-
κολουθώντας σεµινάρια και µε συνε-
χή ενηµέρωση», µας λέει ο Β. Κορνά-
ρος, προσθέτοντας πως παρωχηµένα 
µυαλά πάντα θα υπάρχουν, σε όλους 
τους τοµείς και τους κλάδους, αλλά α-
κόµα κι αυτό κρίνεται απαραίτητο ώ-
στε να διακριθεί η εξέλιξη. 

Από τα νέα δεδοµένα και τις ανατα-
ραχές της αγοράς δεν επηρεάστηκαν 
τόσο όσο άλλοι, πιο µεγάλοι παραγω-
γοί. Οι ίδιοι έχουν µόνο µια συνεργα-
σία µε τη Ρωσία αλλά ακόµη δεν έχει 
έρθει ο καιρός για να κρίνουν τις συ-
νέπειες που θα έχει στην παραγωγή 
τους. Κύρια συνεργασία ως παραγω-
γοί, έχουν µε µεγάλους σεφ, µε εστι-
ατόρια της Αθήνας αλλά και ευρύτερα 
στην Ελλάδα.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΙΛΙΩΤΗ

Διδακτικό μάθημα η κουβέντα
με έναν ελαιοπαραγωγό 
από τη Σητεία της Κρήτης 

Όσο υπάρχει το «χύμα» δεν κλείνουν 
οι τρύπες στην αναγνώριση ελαιολάδου

Πολλές «τρύπες» στο ταµπλό της 
ελληνικής ελαιοπαραγωγής εντο-
πίζει στην προσπάθειά της να ανα-
δείξει την ποιότητα και την αξία του 
η Μαρία Καλιτσουνάκη, µία από τις 
πρώτες ειδικούς ελαιόλαδου της 
Κρήτης και πλέον εργαστηριακή 
αναλύτρια του προϊόντος. 

Τονίζοντας την αξία της τυποποί-
ησης του ελαιόλαδου, υπογραµµί-
ζει πόσο αναγκαία κρίνεται η προ-
ώθηση αυτής της διαδικασίας. Με 
οποιοδήποτε µέσο, ο κόσµος, και 
ειδικά οι νέοι ενασχολούµενοι µε 
την παραγωγή του πολύτιµου αυ-
τού προϊόντος, χρειάζεται να εν-
στερνιστούν τη νοοτροπία παρα-
γωγής ποιοτικού ελαιόλαδου και 
να αφήσουν στο παρελθόν τις πα-
ραγωγές µεγίστων όγκων παρα-
γωγής µε χαµηλότερη ποιότητα. 

Στο οικονοµικό όφελος δίνει ό-
λη του την προσοχή το καταναλω-
τικό κοινό αλλά και οι ελαιοπαρα-
γωγοί της χώρας, επενδύοντας σε 
χύµα ελαιόλαδο, γεγονός που συ-
νιστά τροχοπέδη στην ποιοτική εξέ-
λιξη του παραδοσιακού προϊόντος. 

«Τα τυποποιηµένα εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα του εξωτερι-
κού είναι πολύ πιθανό να περιέ-

χουν ελληνικό ελαιόλαδο, που έ-
χει πουληθεί χύµα και µετέπειτα 
τυποποιήθηκε» δηλώνει δυσαρε-
στηµένη στην Αgrenda, η συνοµι-
λήτρια µας και προσθέτει «πρέπει 
να υπάρξει ένα κίνητρο, για να γί-
νουν οι τυποποιήσεις ελαιόλαδου, 
αυστηρή προϋπόθεση για την πώ-
ληση του προϊόντος». Κατά την ί-
δια, δεν δίνεται από το µέσο Έλλη-
να η δέουσα προσοχή στην σηµα-
σία στην αξία του ελαιολάδου, κά-
τι που συνάγεται τελευταία και µε 
τις αυξήσεις τιµών του ηλιέλαιου. 

Αναµφίβολα, επικρατεί αβεβαι-
ότητα και στον ορίζοντα της ελαι-
οπαραγωγής µε την κ. Καλιτσου-
νάκη να αναφέρει πως «Η αγορά 
είναι παγωµένη και το πιο τροµα-
κτικό είναι πως ελαιόδεντρα ξερι-
ζώνονται για να φυτευτούν άλλες 
καλλιέργειες. Όταν το µόνο εισό-
δηµα είναι η ελαιοπαραγωγή και 
δεν ξέρουµε αν αύριο θα πωλείται 
λάδι, είναι λογικό να προσαρµόζο-
νται οι παραγωγοί σε µόδες, τάσεις 
της εποχής και περιοδικές προτι-
µήσεις». Καταλήγοντας, η ειδικός 
δηλώνει αισιόδοξη «Πρέπει να υ-
πάρξει ανταγωνισµός για να γίνου-
µε καλύτεροι. Η αρχή έχει γίνει».

Εµπορικές 
επαφές για 
ελληνικό 
ελαιόλαδο 
στο Ντουµπάι
Σε προάγγελο νέων 
συνεργασιών 
εξελίχθηκε µια 
ελληνική αποστολή 
επιχειρήσεων της 
αγροδιατροφής στο 
Ντουµπάι στο πλαίσιο 
του πολύµηνου Dubai 
Expo 2020 που 
έκλεισε στα τέλη 
Μαρτίου. Ήδη 
γίνονται εµπορικές 
επαφές για την 
περίπτωση του 
premium ελαιολάδου 
Ranis και για την 
συσκευασία Castello 
del Barone. Κατά την 
επιχειρηµατική 
αποστολή δόθηκε 
δώρο και µια 
συσκευασία Castello 
del Barone στον 
εκπρόσωπο του Σεΐχη 
του Dubai.

Το 95% περίπου των ελαιών για τα 
προϊόντα Chrisopigi είναι κορωνέικη.

Ποσότητες
Οι καλλιεργητές 

πρέπει να αφήσουν 
στο παρελθόν τις 

παραγωγές µεγίστων 
όγκων παραγωγής µε 
χαµηλότερη ποιότητα

ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ-
ΧΥΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΑΓΟΡΑΖΕΙ

27,4% 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ

57% 

ΧΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ EINAI

80% 



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Λεπτές αποδεικνύονται στην πράξη οι ισορροπί-
ες ανάµεσα στην επισιτιστική επάρκεια και την 
πράσινη µετάβαση που επιχειρεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε τη στρατηγική Farm to Fork, όπως έ-
δειξει και η ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση επί του θέµατος σε ευρύ πάνελ εµπειρογνω-
µόνων και ανθρώπων της αγοράς στη διάρκεια 
της τρίτης µέρας του Delphi Economic Forum. 

Στη σύνδεση γνώσης και πρακτικών που ε-
φαρµόζονται στο χωράφι κατά τον βέλτιστο δυ-
νατό τρόπο αναφέρθηκε ο Τάσος Χανιώτης, ε-
πικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικής, Απλο-
ποίησης και Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενι-
κή ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Τον συντονισµό της συγκεκριµένης ενότη-
τας του Delphi Economic Forum είχε ο εκδότης 
και διευθυντής της Agrenda και του Agronews, 
Γιάννης Πανάγος. 

Στο πλαίσιο συζήτησης µε αντικείµενο την ε-
φαρµογή των βέλτιστων παραγωγικά, αλλά και 
περιβαλλοντικά πρακτικών, βάσει της στρατη-
γικής «From Farm to Fork» της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, ο κ. Χανιώτης τόνισε ότι αυτή τη στιγµή 
δεν υπάρχει γνώση των παραγωγών στον τοµέα 
των πρακτικών που εφαρµόζονται, καθώς και 
ότι δεν υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης των πρα-
κτικών αυτών µε µετρήσιµα αποτελέσµατα µε 

βάση την ευρύτερη πολιτική που ακολουθείται. 
Ο ίδιος αναφέρθηκε εκτός των άλλων στον 

ρόλο αλλά και στη στάση που τηρούµε όλοι α-
πέναντι στην τεχνολογία, κάτι που όπως είπε, 
είδαµε να συµβαίνει και µε τα εµβόλια για τη 
νόσο Covid-19. «Η υγεία των ανθρώπων, των 
φυτών, των ζώων πρέπει να έχουν κοινά στοι-
χεία αντιµετώπισης. ∆εν γίνεται να υπάρχουν 
πράγµατα που θεωρούνται καλά για τους αν-
θρώπους και ταυτόχρονα θεωρούνται άσχηµα 
για τα ζώα ή τα φυτά», σχολίασε. 

«Σε κάθε περίπτωση όµως, εάν δεν υπάρξουν 
αλλαγές στην καταναλωτική συµπεριφορά, δεν 
θα αλλάξει τίποτα», συµπλήρωσε.

Φραντζέσκα Υδραίου: Γραφειοκρατικές 
οι διαδικασίες για την έγκριση βιολογικών 
φυτοπροστατευτικών

Η Φραντζέσκα Υδραίου, Γενική ∆ιευθύντρια 
του Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας, ση-
µείωσε ότι στη φυτοπροστασία υπάρχουν δύο 
βασικοί άξονες, µε βάση τους οποίους η στρα-
τηγική farm to fork πιστεύει ότι θα πετύχουµε 
τους στόχους που έχουν τεθεί έως και το 2030, 
µε τη µείωση πάνω από 50% των φυτοπροστα-
τευτικών χηµικής προέλευσης και την ταυτόχρο-
νη αύξηση των βιολογικής προέλευσης προϊό-
ντων φυτοπροστασίας, που θα προέρχονται α-
πό συστατικά όπως µικροοργανισµοί, εκχυλί-

σµατα, φεροµόνες. «Με αυτά θα λύσουµε τα κε-
νά από την απόσυρση των χηµικών φυτοφαρ-
µάκων. Ωστόσο, οι διαδικασίες έγκρισης είναι 
πολύ αργές και γραφειοκρατικές για την έγκρι-
ση των βιολογικών φυτοπροστατευτικών. Είναι 
σίγουρο ότι έως το 2030 δεν θα είµαστε σε θέση 
να καλύψουµε όλες τις απώλειες από τη χρήση 
των χηµικών», σηµείωσε η ίδια. 

Σπύρος Κίντζιος: Στο µέλλον θα µιλάµε 
για κρέας από κυτταροκαλλιέργεια

Όπως είπε από την πλευρά του ο Σπύρος Κί-
ντζιος, πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών, «η γεωργία και στην Ελλάδα και πα-
γκοσµίως έχει να αντιµετωπίσει ένα τετράπτυχο 
προκλήσεων: την κλιµατική αλλαγή, την ανά-

γκη για παραγωγή - κάτι που είδαµε πρόσφα-
τα µε την επισιτιστική επισφάλεια και την αύ-
ξηση του πληθυσµού αλλά και στην µετά-Covid 
περίοδο -, το κόστος και τέλος τις εξελίξεις του 
µέλλοντος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «διακυβεύεται 
το µέλλον τοµέων της ζωικής παραγωγής λό-
γω υψηλού αποτυπώµατος άνθρακα, ενώ αλ-
λάζουν και οι διατροφικές συνθήκες. Στο µέλ-
λον θα µιλάµε για κρέας από κυτταροκαλλιέρ-
γεια, ζωοτροφές από έντοµα ή άλλα στοιχεία».

Μανώλης Παναγιωτόπουλος (Bayer Ελλάς): 
Όλες οι προκλήσεις θα απαντηθούν 
µε αποφάσεις που θα πάρει ο παραγωγός 
στο χωράφι

«Έχουµε θέσει στόχους πολύ συγκεκριµένους 
σε πολύ φιλόδοξα πλαίσια. Κοιτάµε τους παρα-
γωγούς στα µάτια και εκείνοι περιµένουν απα-
ντήσεις από εµάς. Συχνά ο παραγωγός ζητάει 
τώρα µία λύση. Οφείλουµε να αντιληφθούµε ό-
τι θα πρέπει επιταχύνουµε και να δώσουµε λύ-
σεις του χρόνου ή το πολύ σε δύο χρόνια», ση-
µείωσε ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country 
Commercial Lead για τον Τοµέα Επιστήµης Γε-
ωργίας της Bayer Ελλάς.

«Όλες οι προκλήσεις καλούνται να απαντη-
θούν µε αποφάσεις που θα πάρει ο παραγωγός 
στο χωράφι, µε την εµπειρία του και από αυτό 
που θα ακούσει. Πολλές φορές δυσκολεύεται 

Λεπτές οι ισορροπίες μεταξύ 
Farm to Fork και επισιτιστικής ασφάλειας
Οι αγρότες καλούνται να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές υψηλών απαιτήσεων που θέλουν γνώση και μέσα 

Με πιο λίγους πόρους
Οι αγρότες πλέον καλούνται να 
παράξουν περισσότερα τρόφιµα 

µε λιγότερους πόρους, ενώ 
µεγαλώνει ο πληθυσµός της 

γης και ταυτόχρονα πρέπει να 
καταναλώνουµε λιγότερο
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να χρησιµοποιήσει τεχνολογία για να απαντή-
σει στις προσκλήσεις και να λάβει αποφάσεις 
βάσει δεδοµένων, που δεν είναι πάντα εύκο-
λες», συµπλήρωσε. 

«Μιλάµε για νέες τεχνολογίες. Και στο ψηφι-
ακό κοµµάτι η εταιρεία επενδύει πάρα πολύ, ό-
χι µόνο στο κοµµάτι των drones αλλά και σε άλ-
λους τοµείς. Επενδύουµε σε νέες τεχνολογίες, 
στη γενετική βελτίωση και πρέπει να είµαστε πο-
λύ ανοιχτοί για το πώς θα πετύχουµε αυτό που 
θέλουµε. Ο τοµέας των βιολογικών είναι πολύ 
σηµαντικός και εάν θέλουµε να πετύχουµε λύ-
σεις που να προέρχονται από βιοδραστικά στοι-
χεία, πρέπει να επιταχύνουµε τις διαδικασίες και 
µε συνεργασίες όχι µόνο µέσα από τη δράση µί-
ας εταιρείας», είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος.

∆ανιηλίδης: Το κριθάρι που παράγουν 
οι Έλληνες αγρότες πάει από το χωράφι 
στο ποτήρι του καταναλωτή

Ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναφέρθη-
κε στο πρόγραµµα συµβολαιακής καλλιέργει-
ας που εφαρµόζει η εταρεία, λέγοντας χαρακτη-
ριστικά ότι: «Είµαστε µία ζυθοποιία που συµµε-
τέχει σε ένα αγροτικό πάνελ και όχι σε πάνελ 
για καταναλωτικά προϊόντα, όπως θα συνέβαι-
νε υπό άλλες συνθήκες. Κι αυτό γιατί εδώ και 
14 χρόνια υλοποιούµε το πρόγραµµα συµβο-

λαιακής καλλιέργειας που καλύπτει 2.000 α-
γρότες, απορροφώντας το 20% της παραγωγής 
κριθαριού της Ελλάδας. Έχουµε πετύχει πράγ-
µατα µε τη συµβολή της επιστηµονικής κοινό-
τητας και του γεωπονικού πανεπιστηµίου, που 
βοήθησε εµάς και τους αγρότες να βελτιστοποι-
ήσουµε την παραγωγή και να δηµιουργήσου-
µε σπόρους που θα είναι ανθεκτικοί στις νέες 
κλιµατικές συνθήκες. Κινούµαστε από το ελλη-
νικό χωράφι στο ποτήρι, γιατί σκεφτείτε ότι µι-
λάµε για κριθάρι που παράγεται από τους Έλ-
ληνες αγρότες, έρχεται στα βυνοποιία που δι-
αθέτουµε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην 
Πάτρα και από εκεί καταλήγουν µέσω της ζυθο-
ποίησης στο ποτήρι του Έλληνα καταναλωτή».

Νίκος Χριστοδούλου: Πρέπει να έχουµε 
αυτοηγεσία

Αναφερόµενος στην στρατηγική «farm to 
fork», ο Νίκος Χριστοδούλου, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος του Οµίλου CHB σηµείωσε ότι «για να 
πετύχουµε τη στρατηγική από το farm to fork 
πρέπει να έχουµε αυτοηγεσία, να επηρεάσου-
µε το συναίσθηµα και την πράξη για να πετύ-
χουµε τον σκοπό µας, το οποίο είναι αλληλέν-
δετο µε την εκπαίδευση. Από πλευράς µας αξι-
οποιούµε το 99% των εσπεριδοειδών που επε-
ξεργαζόµαστε, δεν πετάµε τίποτα». 

Α. Βεζύρογλου: Η επιτυχία της πολιτικής 
έγκειται στο κατά πόσο θα εφαρµοστεί 
και εκτός Ε.Ε.

Όπως είπε σχετικά µε την πολιτική της ενω-
µένης Ευρώπης και τις πιθανότητες επιτυχίας 
που µπορεί να έχει το «farm to fork», ο Αντώ-
νης Βεζύρογλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
εταιρείας Φάρµα Βεζύρογλου, «η επιτυχία  της 
πολιτικής έχει να κάνει από το πόσο θα υιοθε-
τηθεί και σε τρίτες χώρες πέρα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν 
υιοθετηθεί εντός των τειχών της Ευρώπης, δεν 
θα µπορέσει να υλοποιηθεί πλήρως γιατί ζού-
µε σε παγκοσµιοποιηµένο χώρο και οι εταιρεί-
ες τροφίµων πρέπει να πωλούν ανταγωνιστικά 
τα προϊόντα τους και σε τρίτες χώρες. Η στρατη-

γική της ΕΕ επηρεάζει σηµαντικά τις εξελίξεις, 
καθώς οι αγρότες καλούνται να παράξουν πε-
ρισσότερα τρόφιµα µε λιγότερους πόρους, ενώ 
µεγαλώνει ο πληθυσµός της γης και ταυτόχρο-
να πρέπει να καταναλώνουµε λιγότερο. Συγ-
χρόνως µειώνονται και τα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα και αναµένονται µειώσεις των α-
ποδόσεων και αύξηση του κόστους των παρα-
γόµενων αγαθών».

Θ. Αραπογιάννης (TUV Hellas): Η γνώση 
για το ανθρακικό αποτύπωµα θα αποτελεί 
στο µέλλον προαπαιτούµενο

Tέλος, ο Θωµάς Αραπογιάννης, Vice President 
Agricuture, TUV Hellas, σηµείωσε ότι σήµερα 
το 1/3 της παγκόσµιας παραγωγής αερίων του 
θερµοκηπίου παράγεται από τα συστήµατα πα-
ραγωγής τροφίµων. «Η πολιτική της ΕΕ µέσω 
της στρατηγικής farm to fork είναι ένα βιώσι-
µο σύστηµα παραγωγής τροφίµων µε βασικό 
πυλώνα τη µείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώµατος. Εµείς ήρθαµε να σταθούµε δίπλα 
σε εταιρείες - συνεργάτες όπως η εταιρεία του 
κ. Βεζύρογλου και του κ. Χριστοδούλου. Η τά-
ση που κυριαρχεί σε µεγάλες αγορές, είναι ότι 
θέλουν πλέον να γνωρίζουν ποιο είναι το αν-
θρακικό αποτύπωµα ενός προϊόντος. Είναι µα-
θηµατικά βέβαιο ότι µελλοντικά κάτι τέτοιο θα 
αποτελεί προαπαιτούµενο».

1. Ο Γιάννης Πανάγος, εκδότης, διευθυντής 
Agrenda-Agronews.
2. Αριστερά: Ο Νίκος Xριστοδούλου ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του οµίλου CHB, ο Αντώνης 
Βεζύρογλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Φάρµα 
Βεζύρογλου και ο Θωµάς Αραπογιάννης, Vice 
President Agricuture, TUV Hellas.
3. Ο Τάσος Χανιώτης, επικεφαλής της 
∆ιεύθυνσης Στρατηγικής, Απλοποίησης και 
Αναλύσεων Πολιτικής στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Αριστερά: Ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας και ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, 
Country Commercial Lead για τον Τοµέα 
Επιστήµης Γεωργίας της Bayer Ελλάς.

Ανθρακικό αποτύπωµα
Η τάση που κυριαρχεί σε µεγάλες 
αγορές, είναι ότι θέλουν πλέον 

να γνωρίζουν ποιο είναι το 
ανθρακικό αποτύπωµα ενός 

προϊόντος, κάτι που µελλοντικά  
θα αποτελεί προαπαιτούµενο
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Έτοιµο να δεχθεί ενδιαφερόµενους είναι το νέο 
πρόγραµµα κατάρτισης για επαγγελµατίες αγρό-
τες, που έθεσε στη γραµµή εκκίνησης, από τις 12 
Απριλίου, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µέσω του υποµέτρου 
6.3 για την «Ανάπτυξη Μικρών Εκµεταλλεύσεων».

Η νέα δράση έχει προϋπολογισµό 1,89 εκατ. 
ευρώ, πρόκειται να υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα  
και ωφελούµενοι θα είναι 3.192 άτοµα, στα ο-
ποία εξειδικευµένα στελέχη, θα παρέχουν και 

βιωµατική εκπαίδευση στη δραστηριότητά τους.
«Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τέσσερα πε-

δία. Τη φυτική παραγωγή, τη ζωική παραγωγή, 
τη µελισσοκοµία και τη συνδυαστική παραγωγή, 
µε διάρκεια 90 ώρες, εκ των οποίων το 40% υπο-
χρεωτική παρακολούθηση στο πεδίο, ώστε να υ-
πάρχει πρακτική άσκηση. Επίσης, θα παρέχεται 
σχετική βεβαίωση», είπε ο γενικός διευθυντής 
αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΛ-

ΓΟ ∆ήµητρα, Σ. Σταχτιάρης, παρουσιάζοντας την 
πρωτοβουλία, σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Στην ηµερίδα αναφέρθηκε πως ο ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα θα πυκνώσει τα ταχύρρυθµα 4ήµερα σεµινά-
ρια για επαγγελµατίες αγρότες, που ξεκίνησε να 
υλοποιεί από την περιφέρεια του Βορείου Αιγαί-
ου, παρέχοντας εξειδικευµένη πληροφόρηση στη 
διαχείριση ζωοτροφών, ορθολογική χρήση νε-
ρού, επιχειρηµατικότητα, marketing. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Πυκνώνει τα ταχύρρυθμα κατάρτισης αγροτών ο ΕΛΓΟ

Ηλεκτρονικό 
εμπόριο και 
ανάπτυξη της 
Συμβολαιακής, 
τα κυρίαρχα 
επιχειρηματικά 
μοντέλα, που θα 
αναδυθούν ως 
το 2050, και θα 
επηρεάσουν την 
αγροδιατροφή

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το επόµενο κύµα της αγροτικής επιχειρηµα-
τικότητας απαιτεί επενδύσεις, κατά µήκος της 
αλυσίδας αξίας, επικεντρωµένες στη βιωσι-
µότητα και την καινοτοµία. Μάλιστα, το κυ-
ρίαρχο επιχειρηµατικό µοντέλο, που θα ανα-
δυθεί έως το 2050, όπως προκύπτει από έ-
ρευνα της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΥ Ελ-
λάδος θα είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο µε 
την αλλαγή της αγοράς εισροών και της πώ-
λησης προϊόντων και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της συµβολαιακής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Στο ερώτηµα «Πώς µπορεί ο Αγροδιατρο-
φικός τοµέας να αντιµετωπίσει τις προκλή-
σεις του αύριο, σήµερα;» επιχειρεί να απα-
ντήσει η εν λόγω έρευνα πεδίου, σύµφω-
να µε την οποία πέρα από την ανάγκη σίτι-
σης του πλανήτη (40% περισσότεροι άνθρω-
ποι), στο άκρο της διατροφής υπάρχουν και 
οι καταναλωτές που ζητούν πλέον περισ-
σότερο υγιεινά, βιώσιµα και τοπικής αξίας 
προϊόντα. Κι όλα αυτά σε ένα µεταβαλλό-
µενο περιβάλλον λόγω και της κλιµατικής 
αλλαγής και της αστάθειας που προκάλεσε 
τελευταία η πολεµική σύρραξη Ρωσίας-Ου-
κρανίας, δύο από τους µεγαλύτερους παρα-
γωγούς σιτηρών στον κόσµο. Η µελέτη κα-
ταδεικνύει τα δυνατά σηµεία του εγχώριου 
πρωτογενούς τοµέας ήτοι, η ποιότητα και η 
πληθώρα των ελληνικών αγροτικών προϊ-
όντων λόγω ιδανικών συνθηκών παραγω-
γής. Εντούτοις, στον αντίποδα το υψηλό κό-
στος παραγωγής και οι µικρές και κατακερ-
µατισµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, εντο-
πίζονται ως σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Στον τοµέα του κόστους παρα-
γωγής αγροτικών προϊόντων, σύµφωνα µε 
την ετήσια έκθεση της ΕΕ, η Ελλάδα δαπανά 
6 δισ. ευρώ ετησίως τα τελευταία τρία έτη (ε-
κτιµώµενο στα 5.963 εκατ. για το 2020). Κα-
τά µέσο όρο, για την περίοδο 2018-2020, τα 
µεγαλύτερα ποσοστά κατευθύνονται σε ζω-
οτροφές (42%) και ενέργεια (16%), ενώ ακο-
λουθούν σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλι-
κό (6,5%), λιπάσµατα και λοιπά προϊόντα θρέ-
ψης (5,4%), φυτοπροστατευτικά (4,3%), κ.ά.

Τα κυριότερα ευρήµατα της µελέτης, πα-
ρουσιάστηκαν, για πρώτη φορά, στις 9 Απρι-
λίου στο 7ο Οικονοµικό Φόρουµ ∆ελφών, α-

πό τον Θάνο Μαύρο, Εταίρο στο Τµήµα Συµ-
βουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και 
Επικεφαλής Τοµέα Καταναλωτικών Προϊό-
ντων και Λιανεµπορίου της EY στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη, και τον Άλκη Αλεξάν-
δρου, General Manager Αγροτικής Τραπεζι-
κής της Τράπεζας Πειραιώς. Στην Ελλάδα, ο 
αγροτικός κλάδος χαρακτηρίζεται από χαµη-
λή παραγωγικότητα σε σχέση µε τον ευρω-
παϊκό µέσο όρο, η οποία αποδίδεται σε µια 
σειρά από παθογένειες, µεταξύ των οποίων:

 Το επίπεδο γεωργικής εκπαίδευσης των 
αγροτών στη χώρα (από τα χαµηλότερα στην 
ΕΕ και τη µεγάλη ηλικία των αγροτών

Η έρευνα καταγρά-
φει 11 προτάσεις 
για τη θωράκιση, 
την ενίσχυση και 
τον µετασχηµατι-
σµό του αγροδια-
τροφικού τοµέα. 

Μελέτη Πειραιώς-ΕΥ Ελλάδος

Η αγροδιατροφή
κλείνει συμβόλαια
για βιώσιμα προϊόντα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ Ο.Π.  ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φρούτα και 
λαχανικά

Γάλα και 
γαλακτοκοµικά

Άλλα

9%

39%
52%

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2001
6.542

7.665

7.205

7.910

7.704

7.992

7.994

2.610

2.536

2.447

2.451

2.417

2.302

2.290

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

* ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Μείωση τιµής σε επίπεδα που θα κινηθούν 
στα 0,35 ευρώ στο συµπύρηνο, εκτιµά ότι θα 
φέρει η φετινή χρονιά, ο γενικός διευθυντής 
της Venus Growers, Στέλιος Θεοδουλίδης. Tη 
συγκεκριµένη κατεύθυνση επιβεβαιώνουν και 
άλλα στελέχη της βιοµηχανίας κοµπόστας, 
µε τα οποία ήρθαµε σε επικοινωνία. Ωστό-
σο η τιµή αυτή σε καµία περίπτωση δεν φαί-
νεται ικανή σε µία χρονιά έντονων αυξήσε-

ων στην αγορά, σε ενέργεια, εισροές και πε-
τρέλαιο, να καλύψει τα έντονα αυξηµένα κό-
στη των παραγωγών. Όλα αυτά έρχονται µά-
λιστα µετά από το 2021, όπου η τιµή έφτασε 
και σε κάποιες περιπτώσεις υπερέβη τα 0,43 
ευρώ το κιλό, λόγω των ελλείψεων που πα-
ρουσιάστηκαν στην παραγωγή και κατ’ επέ-
κταση στην αγορά µετά τον παγετό που προ-
ηγήθηκε την άνοιξη, γεγονός που ευνόησε 

να δοθούν υψηλότερες τιµές στον πρωτογε-
νή τοµέα. Με αυτά τα δεδοµένα οι αγρότες 
αναµένεται ότι θα βρεθούν φέτος εν µέσω ι-
σχυρών πιέσεων τόσο από πλευράς της βιο-
µηχανίας όσο και από πλευράς των σούπερ 
µάρκετ, που µε τη σειρά τους πιέζουν την βι-
οµηχανία για όσο το δυνατόν µικρότερες αυ-
ξήσεις στο τελικό προϊόν και για την παρο-
χή καλύτερων τιµών.         ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Κομποστάδικα κατεβάζουν τις τιμές παραγωγού ροδάκινου 

Πρώτα η διασφάλιση τροφίµων και µε-
τά η οικονοµική ανάπτυξη, είπε το 76% 
των επαγγελµατιών που συνδέεται µε 
την αλυσίδα της εγχώριας αγροδιατρο-
φής στην έρευνα της ΕΥ και της Τρά-
πεζας Πειραιώς, ενώ µεταξύ των αλ-
λαγών, που θα µπορούσαν να βελτιώ-
σουν τη λειτουργία και να ενισχύσουν 
την απόδοση του τοµέα, ως σηµαντικό-
τερες θεωρούνται η χρηµατοδότηση µε 
ευνοϊκότερους όρους µε την αξιοποίη-
ση χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Η µελέτη πεδίου κατέγραψε, µέσω 
online και προσωπικών συνεντεύξε-
ων, τις απόψεις και τους προβληµατι-
σµούς πάνω από 400 επαγγελµατιών 
που συνδέονται µε όλη την αλυσίδα 
του ελληνικού Αγροδιατροφικού το-
µέα. Πρόκειται για αγρότες, εκπροσώ-
πους αγροτικών συνεταιρισµών, επαγ-
γελµατίες των κλάδων µεταποίησης και 
συσκευασίας, καθώς και του εµπορίου. 
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα προκύπτει:

 Η µεγάλη σηµασία του αγροδια-
τροφικού τοµέα αποδίδεται κυρίως στη 
συνεισφορά του στην εξασφάλιση τρο-
φίµων και στην κατανάλωση φαγητού 
παγκοσµίως (76%) και στη συµβολή 
του στην οικονοµική ανάπτυξη (55%).

 ∆υνατά σηµεία του πρωτογενούς 
τοµέα στην Ελλάδα αποτελούν η ποι-
ότητα των ελληνικών αγροτικών προ-
ϊόντων (74%) και οι ιδανικές συνθήκες 
παραγωγής (54%), ενώ χρήζουν προσο-

χής το υψηλό κόστος παραγωγής (70%) 
και οι µικρές γεωργικές µονάδες (42%).

 Ως σηµαντικές καταναλωτικές τά-
σεις, που επηρεάζουν άµεσα τη λειτουρ-
γία του αγροδιατροφικού τοµέα, ανα-
δεικνύονται η αυξηµένη σηµασία που 
αποδίδουν οι καταναλωτές στη διαφά-
νεια, την προέλευση των προϊόντων και 
η προτεραιότητα σε υγιεινά προϊόντα.

 Μεταξύ των αλλαγών, που θα µπο-
ρούσαν να ενισχύσουν την απόδοση του 
αγροδιατροφικού τοµέα, σηµαντικότε-
ρες κρίνονται η χρηµατοδότηση µε ευ-
νοϊκότερους όρους µε την αξιοποίηση 
χρηµατοδοτικών εργαλείων και η βελ-
τίωση των υπηρεσιών από το ∆ηµόσιο.

 Πιο σηµαντικές επιπτώσεις της νέ-
ας ΚΑΠ για τον τοµέα τα επόµενα χρό-
νια, αναδεικνύονται η υποστήριξη της 
υλοποίησης επενδύσεων για τον εκσυγ-
χρονισµό των παραγωγικών µονάδων 
(41%) και η διευκόλυνση της εισόδου 
νέων γεωργών στο επάγγελµα (28%).

 Σηµαντικές παγκόσµιες τάσεις, που 
θα επηρεάσουν στο µέλλον την αγρο-
διατροφή θεωρούνται οι µεταβαλλόµε-
νες καταναλωτικές συνήθειες (46%), οι 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες (36%).

 Κυρίαρχα επιχειρηµατικά µοντέλα, 
που θα αναδυθούν στην ελληνική αγο-
ρά αναδεικνύονται το ηλεκτρονικό ε-
µπόριο (57%) και η ανάπτυξη της συµβο-
λαιακής γεωργίας-κτηνοτροφίας (37%). 

 Το µικρό µέγεθος των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων και το χαµηλό επίπεδο συνεργασίας 

Το χαµηλό επίπεδο τεχνολογικής καινοτοµίας.

Οι 11 προτάσεις για την αγροδιατροφή
Η έρευνα καταλήγει σε προτάσεις για τη θω-

ράκιση, την ενίσχυση και τον µετασχηµατισµό 
του αγροδιατροφικού τοµέα. Συγκεκριµένα:

 Ολιστική προσέγγιση στην αγροδιατρο-
φική αλυσίδα, µέσω της ανάπτυξης ανθεκτι-
κών και βιώσιµων αλυσίδων αξίας

 ∆ιαµόρφωση ενός σύγχρονου και ολο-
κληρωµένου σχεδίου ανάπτυξης 

 Οργανωτικός, λειτουργικός και ψηφια-
κός µετασχηµατισµός όλων των επιχειρήσε-
ων του αγροδιατροφικού τοµέα.

 ∆ιευκόλυνση ανάπτυξης συνεργασιών 
και εµποροδιανεµητικών πλατφορµών.

 Έµφαση στην εκπαίδευση και αποτελε-
σµατική προσέλκυση νέων παραγωγών

 Ανάπτυξη της εξωστρέφειας µε συντονισµέ-
νο και επαγγελµατικό εξαγωγικό µάρκετινγκ

 Αποτελεσµατικό και σύγχρονο branding
 Υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµής
Υιοθέτηση νέων παραγωγικών µεθόδων
 Αξιοποίηση των διαθέσιµων χρηµατοδοτι-

κών εργαλείων, ΚΑΠ και Ταµείο Ανάκαµψης.

Η εγχώρια παραγωγική αλυσίδα αξίας 
μέσα από τα μάτια των επαγγελματιών της

Τα τρόφιµα 
εργοδότης 
µεταποίησης
Στην Ελλάδα, η 
βιοµηχανία τροφίµων, 
ποτών και καπνού, 
διατηρεί την πρώτη θέση 
σε αριθµό επιχειρήσεων 
µεταξύ των κλάδων 
µεταποίησης (16.263 
επιχειρήσεις σε σύνολο 
57.014) και αποτελεί τον 
µεγαλύτερο εργοδότη 
εγχώριας µεταποίησης, 
σε ποσοστό 39%. Το 
2020 ο αγροτικός 
κλάδος συνεισέφερε το 
4,7% της συνολικής 
Ακαθάριστης 
Προστιθέµενης Αξίας 
(ΑΠΑ), ενώ απασχολεί 
πάνω από 400.000 
άτοµα, ποσοστό πάνω 
από 10% του συνόλου 
του απασχολούµενου 
δυναµικού στη χώρα και 
παρουσίασε εµπορικό 
ισοζύγιο µε πλεόνασµα 
207 εκατ. ευρώ.

Άριστοι
Στη δηµιουργία 

«άριστων» 
αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων 
προσβλέπει 
η Τράπεζα 

Πειραιώς, µέσα 
από πράσινες 
επενδύσεις
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Πρώτο 
διοικητικό 
συμβούλιο 
για την 
ΕΘΕΑΣ μετά 
τις εκλογές
Τα ζητήµατα που απασχολούν 
αγρότες και συνεταιρισµούς θα 
βρεθούν στο επίκεντρο της πρώτης 
συνεδρίασης της νεοεκλεγείσας 
διοίκησης της Εθνικής Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών που 
συνεδριάζει το Σάββατο 16 Απριλίου. 
Η ατζέντα της συνεδρίασης ξεκινά µε 
την έγκριση των πρακτικών του 
προηγούµενου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και την ενηµέρωση των 
εκλεγµένων µελών του ∆Σ. Στη 
συνέχεια θα διατυπωθούν οι 
προγραµµατικοί στόχοι ΕΘΕΑΣ, που 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη 
σύσταση εθνικών επιτροπών ανά 
προϊόν. Στα πιο οργανωτικά 
ζητήµατα, θα συζητηθούν θέµατα 
προσωπικού καθώς θα χρειαστεί να 
γίνουν προσλήψεις, ενώ µένει να 
δηµοσιευτεί και πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για την θέση του 
Γενικού ∆ιευθυντή. 
Προβλέπεται ακόµα η µεταφορά της 
ιστοσελίδας της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 
στην ΕΘΕΑΣ,η εγγραφή νέων µελών 
στο µητρώο της ΕΘΕΑΣ. 
Ακόµα, θα οριστεί η ετήσια εισφορά 
των µελών της ΕΘΕΑΣ. Τέλος, θα 
γίνει και  προγραµµατισµός 
συνάντησης του προεδρείου της 
ΕΘΕΑΣ µε τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενώ η 
συνεδρίαση θα κλείσει µε ενηµέρωση 
της ΕΘΕΑΣ για το πρόγραµµα 
Προώθησης Προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ σε 
Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και Βιετνάµ.

Συμψηφισμός παλιών χρεών με 
δικαίωμα χορήγησης ενίσχυσης
Πακέτα Κοντού και Χατζηδάκη συμψηφίζονται με μελλοντικές κρατικές επιδοτήσεις

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σβήνει την απαίτηση επιστροφής στα δηµό-
σια ταµεία, αγροτικών χρεών που ξεπερνούν 
τα 800 εκατ. ευρώ και είχαν δοθεί τη δεκαε-
τία του ‘90 και την περίοδο 2008-2009 , κυ-
βερνητική απόφαση που έρχεται να συµψη-
φίσει τις οφειλές αυτές µε µελλοντικές κρα-
τικές επιδοτήσεις.

Πρόκειται για άτοκα δάνεια που είχαν δο-
θεί σε συνεταιρισµούς το 1992 και 1994 µε 
αφορµή το Τσερνόµπιλ, αλλά και τα γνωστά 
«πακέτα» Κοντού (λόγω χαµηλών τιµών στα 
σιτηρά) και Χατζηγάκη (αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ 
για ζηµιές 2008), προκειµένου να κατευνα-
στούν οι αντιδράσεις των αγροτών που εί-
χαν αποκλείσει τις εθνικές οδούς.

Η ρύθµιση αυτή δεν αποκλείεται να εµπο-
δίζει µελλοντικές έκτακτες ενισχύσεις σε ό-
σες περιπτώσεις -συνεταιρισµών ή µεµονω-
µένων αγροτών- εµπίπτουν στη δυνατότη-
τα συµψηφισµού. Αυτό έχει να κάνει µε το 
όριο ενίσχυσης των 2,3 εκατ. ευρώ ανά ε-
ταιρεία και των 290.000 ευρώ ανά αγροτι-
κή επιχείρηση που έχει ορίσει η Κοµισιόν 
για βάθος τριετίας.

Για τους συνεταιρισµούς, το συνολικό πο-
σό των οφειλών ανέρχεται σε 110 εκατ. ευ-
ρώ, εκ των οποίων τα 92 αντιστοιχούν στα 
άτοκα δάνεια που είχαν εγκριθεί στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 και τα υπόλοιπα 13 

εκατ. στο πακέτο Κοντού. Σηµειώνεται ότι 
η ρύθµιση δεν ισχύει στις περιπτώσεις των 
χρεοκοπηµένων συνεταιρισµών, αφού εδώ 
το χρέος έχει µεταβιβαστεί στην εκκαθαρί-
στρια εταιρεία. Η υπόθεση αυτή ξεκινά το 
2016, όταν όδευαν προς καταλογισµό 110 
συνεταιρισµοί για ένα συνολικό ποσό της 
τάξης των 465 εκατ. ευρώ περίπου. 

Τότε, τέσσερις συνεταιρισµοί (Venus, Πίν-
δος, Ρέα και Παναιγειάλιος) προχώρησαν 
σε διαπραγµατεύσεις κατεβάζοντας το πο-
σό στα 92 εκατ. Στις διαπραγµατεύσεις για 
τη µείωση του ποσού αλλά και στον διακα-
νονισµό συµµετείχε ο τότε γ.γ Ενωσιακών 
Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, ενώ επί Βο-
ρίδη, το 2020 ψηφίστηκε νόµος που έδινε 
περιθώριο εξόφλησης 20 ετών στους συνε-
ταιρισµούς. Παράλληλα, µε την πανδηµία, 
αυξήθηκαν τα ποσά κρατικής ενίσχυσης 

ήσσονος σηµασίας (de minimis) που µπο-
ρούν τα κράτη µέλη να καταβάλουν χωρίς 
να κρίνονται οι επιδοτήσεις παράνοµες, ε-
νώ πρόσφατα η ενέκρινε βάσει του προσω-
ρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 
προϋπολογισµό 815 εκατ. ευρώ για άµε-
σες επιχορηγήσεις. Κάπως έτσι, συµψηφί-
ζονται στα χαρτιά οι απαιτήσεις του δηµο-
σίου από τα χρέη αυτά µε ενισχύσεις που 
επίσης στα χαρτιά κατευθύνει το δηµόσιο 
στις εταιρείες. 

Ρύθµιση µε την PQH
Στο µεταξύ, στο πλαίσιο του πρώτου διοι-

κητικού συµβουλίου της ΕΘΕΑΣ το Σάββα-
το 16 Απριλίου, αναµένεται να γίνει µια συ-
στηµατική προσέγγιση του ζητήµατος που 
αφορά στις συνεταιριστικές περιουσίες που 
έχουν περάσει στην PQH. Το αρκετά αισι-
όδοξο πλάνο της ΕΘΕΑΣ περιλαµβάνει µια 
συνολική καταγραφή της συνεταιριστικής 
περιουσίας και των κεφαλαίων που έχουν 
περάσει στην εκκαθαρίστρια αρχή και που 
δεν έχουν ακόµα «βγει» στο σφυρί. 

Στη συνέχεια, υπάρχει η ιδέα συνεργασί-
ας µε κάποιο fund το οποίο θα µπορούσε 
να αγοράσει την περιουσία αυτήν και στη 
συνέχεια να τη µεταπουλήσει στα υγιή συ-
νεταιριστικά σχήµατα, αφού µια απευθεί-
ας συνεργασία µε την PQH θα συνεπαγό-
ταν αποπληρωµή χρέους που υπερβαίνει 
κατά πολύ τις τιµές των πλειστηριασµών. 

Ανώτατο όριο
Στη ρύθµιση υπάρχει όριο ενί-

σχυσης στα 2,3 εκατ. ευρώ ανά 
εταιρεία και στα 290.000 ευρώ 

ανά αγροτική επιχείρηση, 
όπως το έχει ορίσει η Κοµισιόν 

για βάθος τριετίας
Ο νέος πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, 
Παύλος Σατολιάς.
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Πρόθεση της πολιτείας µέσω του έργου 
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός της Γεωργίας, 
είναι µε τα δεδοµένα που θα συλλέγονται να 
πραγµατοποιείται και η παρακολούθηση των 
δεσµεύσεων των αγροτών στο πλαίσιο του νέου 
πρασινίσµατος και των αγροπεριβαλλοντικών 
της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. 
Παράλληλα τα δεδοµένα θα αξιοποιούνται 
για την εκτίµηση κινδύνου και ανθεκτικότητας 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ. 

Οι σχετικές υποδοµές επιπλέον έχουν σκοπό 
να εξασφαλίσουν την ύπαρξη διαδικτύου 
υψηλής ταχύτητας ακόµη και στις πλέον 
αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές. 
Όσον αφορά τέλος το χρονοδιάγραµµα της 
υλοποίησης του έργου, αυτό υπολογίζεται σε 16 
µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης. Ως εκ τούτου, στην καλύτερη 
περίπτωση υπολογίζεται πως το 2024 
θα υπάρχει πρόσβαση στα δεδοµένα. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε διαβούλευση τίθεται τις επόµε-
νες µέρες ένας ακόµα διαγωνισµός 
που φιλοδοξεί να φέρει εις πέρας 
τον «Ψηφιακό Μετασχηµατισµό του 
Γεωργικού Τοµέα». Το πρόβληµα 
είναι ότι ο διαγωνισµός κινείται στο 
ίδιο πνεύµα µε έναν προηγούµενο 
που αποδείχθηκε φωτογραφικός, 
και µάλιστα για τα µισά πράγµατα 
προβλέπει διπλάσιο κοστολόγιο.  Για 
τους παρεπιδηµώντας στην Ιερου-
σαλήµ τα πράγµατα είναι γνωστά.

Πιο συγκεκριµένα, τέθηκε σε δια-
βούλευση η σχετική προκήρυξη για 
διαγωνισµό ύψους 54,97 εκατ. ευ-
ρώ για την εύρεση ανάδοχου που 
θα αναλάβει το σύνολο του έργου, 
το οποίο θα περιλαµβάνει:

Πανελλαδική υποδοµή µε 3.050 
Σταθµούς Συλλογής ∆εδοµένων.

Συστήµατα µη Επανδρωµένων 
Αεροσκαφών (ΣµηΕΑ) (50 στον α-
ριθµό).

∆ορυφορικά δεδοµένα τηλεπι-
σκόπησης και παρατήρηση.

Κέντρα ∆ιανοµής και Υποστή-
ριξης (σύνολο 15).

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τα 
δοµικά στοιχεία µίας τεχνολογικής 
πλατφόρµας, που θα συνδέουν τους 
παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ε-
ρευνητικά ιδρύµατα, την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλους εµπλεκόµε-
νους µε την γη και την παραγωγι-
κή διαδικασία. Σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρει η προκήρυξη θα διασφα-
λιστεί µέσω του έργου πρόσβαση 
όλων των ενδιαφεροµένων σε αυ-
τό το ανοιχτό σύστηµα δεδοµένων, 
τα οποία δεν θα περιγράφουν απο-
σπασµατικά συγκεκριµένες παρα-
µέτρους της καλλιέργειας αλλά θα 
µπορούν να δώσουν πληροφορία 
για όλους τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, 
το φυτό, την ατµόσφαιρα, το νερό, 
την αγροτική εκµετάλλευση. 

Τα οφέλη για παραγωγούς
Όσον αφορά τώρα τα οφέλη των 

παραγωγών από αυτό το έργο, η 
προκήρυξη αναφέφερει περιληπτι-
κά τα εξής:

Εκπαίδευση και ενηµέρωση των 
παραγωγών στη χρήση προηγµένων 
τεχνολογιών, στην εφαρµογή βέλ-
τιστων καλλιεργητικών µεθόδων, 
στην τήρηση των κανόνων και των 
υποχρεώσεων απέναντι στους κα-
ταναλωτές, την ΚΑΠ κ.λπ.

 Άµεση πρόσβαση των δικαιού-
χων σε µέτρα και επιδοτήσεις όπως 
αυτές διαµορφώνονται από τους 
δύο πυλώνες της ΚΑΠ.

Σηµαντική µείωση του κόστους 

παραγωγής λόγω της µείωσης της 
εφαρµογής εισροών.

 Αύξηση παραγωγής και βελτί-
ωση των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών των προϊόντων.

Μείωση βιολογικής ανισορρο-
πίας, λειψυδρίας και ερηµοποίη-
σης που συχνά προκαλούνται από 
την εντατική γεωργία.

Ορθολογική διαχείριση του αρ-
δευτικού νερού.

Προστιθέµενη αξία των προϊό-
ντων, λόγω των καλύτερων ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών, που επιτυγ-
χάνουν υψηλότερες τιµές διάθεσης.

Το προϊόν γίνεται πιο ελκυστικό 
για τον καταναλωτή, δεδοµένου ότι 
παράγεται µε µεθόδους που µειώ-
νουν το περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
λόγω της ορθολογισµένης χρήσης 
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων.

Παραγωγή ασφαλέστερων και 
ποιοτικότερων τροφίµων δεδοµένης 
της ελεγχόµενης και ακριβούς χρή-
σης γεωργικών εισροών.

Βελτιστοποίηση του κόστους 
των γεωργικών ασφαλίστρων ένα-
ντι φυσικών καταστροφών, λόγω 
της ύπαρξης του αντίστοιχου υπο-
συστήµατος.

Οι ωφελούµενοι του έργου εκτι-
µώνται σε 450.000, καλύπτοντας 
κατηγορίες πληθυσµού που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροδιατρο-
φικό τοµέα είτε άµεσα ή έµµεσα, ό-
πως οι αγρότες, οι εποπτευόµενοι 
από το ΥπΑΑΤ οργανισµοί, οι γε-
ωργικοί σύµβουλοι, ερευνητές και 
ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις 
του αγροδιατροφικού τοµέα, κα-
ταναλωτές καθώς και νεοφυείς ε-
πιχειρήσεις. 

Ψηφιακό άλμα 
και μπαστουνάκια 

διπλοτιμής    
Σε διαβούλευση ο 

διαγωνισμός του 
έργου «Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός 
της Γεωργίας» για  

3.050 σταθμούς 
συλλογής δεδομένων 

και 50 drones  αξίας 
55 εκατ. ευρώ 

Παρακολούθηση
δεσµεύσεων της νέας

ΚΑΠ και γρήγορο internet
σε όλα τα χωριά

Δεδομένα
Tα δεδοµένα θα είναι 
ανοιχτά σε όλους τους 
εµπλεκόµενους και στόχος 
είναι η ανάπτυξη 
εφαρµογών που θα 
αξιοποιούνται για την 
βελτίωση της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής.

450.000
Οι ωφελούµενοι του έργου 
εκτιµώνται σε 450.000, 
καλύπτοντας κατηγορίες 
πληθυσµού που 
δραστηριοποιούνται στον 
αγροδιατροφικό τοµέα 
είτε άµεσα ή έµµεσα.

Λογισμικό
Προβλέπεται ακόµη και ο 
σχεδιασµός και η ανάπτυξη 
µιας τεχνολογικής 
Πλατφόρµας Λογισµικών 
Ευφυούς Γεωργίας, βασικός 
σκοπός της οποίας θα είναι 
η επεξεργασία και 
αποθήκευση των δεδοµένων 
που συλλέγονται από 
τους σταθµούς και τα 
υπόλοιπα. µέσα.
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ΤΖΑΝΕΤ ΓΕΛΕΝ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΠΑ
«Η ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία είναι πιθανό να 
αποτελέσει πλήγµα στην 
παγκόσµια ανάπτυξη. Η 
Ευρώπη ήταν περισσότερο 
ευάλωτη σε διαταραχές 
στον ενεργειακό 
ανεφοδιασµό. […]. Θα 
περάσει πολύς καιρός, αν 
γίνει ποτέ το δολάριο να 
χάσει την κυριαρχία του».

ΟΛΕΝΑ ΖΕΛΕΝΣΚΑ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
«O πόλεµος είναι σαν να 
περπατάς σε τεντωµένο 
σκοινί. Αν αρχίσεις να 
σκέφτεσαι πώς θα το 
κάνεις, χάνεις χρόνο και 
ισορροπία. Έτσι, για να 
κρατηθείς, πρέπει απλώς 
να προχωρήσεις. Με αυτό 
τον τρόπο, απ’ όσο ξέρω, 
όλοι οι Ουκρανοί 
αντέχουν».

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
«∆εν είναι η καλύτερη 
εποχή να λες πράγµατα 
εναντίον της Τουρκίας στο 
ΝΑΤΟ. ∆ιότι οι σύµµαχοι, 
θέλουν να εξασφαλίσουν 
ότι η Τουρκία παραµένει 
προσδεδεµένη στο άρµα 
του ΝΑΤΟ. Το ότι 
παραβλέπουν την αγορά 
ρωσικών συστηµάτων, 
είναι δικό τους ζήτηµα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΑΦΗΝΕΙ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ 5 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ΤΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙΑ ΜΕ 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Γκρίνια
«Οι απαιτήσεις για υπηρεσίες 
που θα παρείχαν οι Φορείς 
Υποστήριξης και Παροχής 
Υπηρεσιών θα καλυφθούν από 
τον Οργανισµό, στο πλαίσιο και 
του Μνηµονίου Συνεργασίας 
ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργείου 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης», 
λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τη 
µετάβαση του ΟΣ∆Ε στο 
κυβερνητικό συννεφάκι. Και 
ήδη άρχισαν τα όργανα!

Μπάνκα
Aπό την Κρήτη, ο υπουργός 
της πλατείας ανέβασε την 
µπάνκα των Νέων Αγροτών το 
2021 σε επιπλέον 100 εκατ. 
ευρώ. Τουτέστιν, να φθάσει τα 
520 εκατ. και στους περίπου 
14.500 δικαιούχους. Μένει να 
φανεί πώς θα µοιραστούν τα 
κονδύλια ανά Περιφέρεια, 
καθώς έχουν γίνει συνολικά 
17.488 αιτήσεις, µε αιτούµενο 
ποσό στήριξης τα 628 εκατ. 

Κουτόχορτο
Σε αποτυχία κινδυνεύει να 
εξελιχθεί η περιβόητη 
ενίσχυση των 45 εκατ. ευρώ 
προς τους κτηνοτρόφους για 
την αγορά ζωοτροφών, µε τους 
παραγωγούς να διαφωνούν µε 
τον τρόπο κατανοµής της. Το 
ποσοστό επί του τζίρου ήταν 
αρχικά στο 4% για το εξάµηνο 
του 2021 και στη συνέχεια 
πήγε στο 2% για όλο το 2021. 
Τουτέστιν, πείνα…

Ψηφιακό άλµα για τις ενισχύσεις αγροτών

«Η υποβολή, διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυ-
σης, καθώς και η διαδικασία πληρωµών θα γίνονται µε αµεσό-
τητα, ταχύτητα, χωρίς επιβαρύνσεις, µε τη θεσµική κατοχύρω-
ση της πολιτείας, διασφαλίζοντας µε απόλυτο τρόπο το δηµό-
σιο χρήµα», λέει µεταξύ άλλων η ανακοίνωση Γεωργαντά για 
το ψηφιακό άλµα που βγάζει εκτός τη µηχανοπαρέα. Προσοχή, 
για «τρικλοποδιές στα όρια της σοβαρής και µεθοδευµένης υ-
πονόµευσης στο νέο εγχείρηµα ενσωµάτωσης της διαδικασίας 
υποβολής δηλώσεων ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο νέφος του gov.gr» ε-
φιστά ο Κακαβάς και η παρέα του, στον υπουργό της πλατείας.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Σβήνει…αγρο-
συνεταιριστικά χρέη το 
κυβερνητικό επιτελείο 
για ενισχύσεις που 
δόθηκαν παράτυπα 
(πακέτα Χατζηγάκη-
Κοντού και παλιότερα 
δάνεια το 1992 και το 
1994 για ζηµιές από το 
Τσερνόµπιλ), τα οποία 
ξεπερνούν τα 800 εκατ. 

Το σβήσιµο όµως, έχει 
και τα γκρίζα σηµεία 
του, αφού συµψηφίζει 
τις οφειλές έναντι 
µελλοντικών 
κρατικών ενισχύσεων 
για πανδηµία ή άλλα 
δεινά… και υπό τις 
σηµερινές συνθήκες 
της «πολεµικής 
οικονοµίας», που 
είπε και η Θεοδώρα.

Υβρίδια
Μέχρι να ’ρθει ο 

εκσυχρονισµός του 
νοµοθετικού πλαισίου για την 
απογραφή των αγροτικών 
µηχανηµάτων, δόθηκε άλλη µια 
παράταση για την εγκατάσταση 
των ειδικών προστατευτικών 
µπαρών-αψίδων στα τρακτέρ.

Τι να λέµε! Πρόκειται για 
τρακτέρ, που κατασκευάστηκαν 
και πήραν άδεια κυκλοφορίας 
στη χώρα µας πριν τις 22 
Μαΐου 1998. Αρχικά δόθηκε 
µια περίοδος προσαρµογής έως 
τις 31-12-1999 και σταδιακά 
συνεχίστηκαν οι παρατάσεις…

Ο Στύλιος λέει, πάντως ότι 
η παράταση επιλύει ένα 
σηµαντικό πρόβληµα για 
πολλούς αγρότες, που θα είχε 
ως συνέπεια την απαξίωση του 
καλλιεργητικού εξοπλισµού 
(τρακτέρ) και θα έθετε σε 
κίνδυνο τη συµµετοχή τους σε 
κοινοτικά προγράµµατα.

;

ΡΟΝΑΛΝΤΟ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
«Ο Μπενζεµά αξίζει τη 
Χρυσή Μπάλα, το λέω εδώ 
και χρόνια και δέχοµαι 
κριτική γι’ αυτό. Αλλά 
πραγµατικά το αξίζει, είναι 
ένας εξαιρετικός 
επιθετικός [σ.σ σε σχόλιο 
του για τον µεγάλο 
πρωταγωνιστή του 
προηµιτελικού της Ρεάλ 
µε την Τσέλσι]».

Οι άλλοι κόκκινα 
φουλάρια κι εµείς 
κόκκινα τελάρα!

Εµάθαµε δα και το ηλιέλαιο, που ι θα γενεί πλια 
ακριβό από το λιόλαδο και συροµαδιούµαστε από 
την απελπισιά µας. Κοντεύοµε να ξεχάσοµε τις 
θαυµατουργές ιδιότητες του λιόλαδου, απού τση 
κατέχανε οι γονέοι και οι παππούδες µας.

Λάδι εβάνανε στα πάντα απού ετρώγανε. Από 
τα φαγιά ίσαµε τση σαλάτες κι από τση φέτες του 
ψωµιού ίσαµε τα καλιτσούνια και τση µαραθόπιτες.

Ετρίζανε οι µεντεσέδες στση πόρτες; Λιόλαδο 
και τέρµα τα τριξίµατα.

Έπεφτες και σβολωνόσουνα; Λιόλαδο στση 
πληγές και δεν εκακοσινεύανε.

Έκρουβε σε ο βήχας; Έπινες ένα φλυτζανάκι 
λάδι και ντελόγο εµαλάκωνε ο λαιµός και 
κοβότανε µαχαίρι ο βήχας.

Επόνιε η κοιλιά σου; Λιόλαδο και εσταµάτα 
ο πόνος. Εσκούσανε τα χέργια σου από την 
κρυγιότη; Λιόλαδο κι αυτό ήτανε.

Επόνιε τα’ αφτί σου; ∆υο στάξεις λιόλαδο και 
τέρµα οι πόνοι.

Επόµενε καθούρα στη ντίνα του λαδιού; 
Την ανακάτευες µε ποτάσα κι είχες έτοιµο 
το σαπούνι τση χρονιάς.

∆εν ανάβανε τα ξύλα στην παραστιά; Μια ολιά 
λάδι απάνω τους και γινότανε λαµπάδες.

Εθώριες αδυνατισµένα και κακοποδοµένα τα 
ζούµπερα σου; Έβανες λάδι στση τροφές τους 
και ξαναπέρνανε τα πάνω τους.

Ήθελες να ‘φχαριστήσεις το Θεό και τσ’ Αγίους; 
Μπουκάλι λάδι επήγαινες στη εκκλησά.

Έβγανες µαλάθρακα στο σώµα σου; Λιόλαδο 
απάνω και εµαλάκωνε κι έσπα ο µαλάθρακας.

Ήθελες να φέξει η νύχτα; Λιόλαδο στο λύχνο. 
Εχτύπα σου την πόρτα διακονιάρης; Λάδι του 
‘βανες στο λαδικό.

Ελέγανε σου κοπέλια τα κάλαντα; Με λάδι τα 
ποχέριζες.

Ήθελες να καλοπιάσεις το βουλευτή και 
το δάσκαλο; Μια ντενέκα λάδι τους έδινες.

Όλα ετούτανα τα ξεχάσαµε, γιατί εσήµανε 
η ώρα του ηλιέλαιου, του σπορέλαιου, του 
σογιέλαιου, του καλαµποκέλαιου και γενικά του 
διαολόλαδου, που εγίνηκε τση µοδός.

Και δως του τα συροµαδήµατα, επειδή 
ακριβαίνουνε.

Μα και γι’ αυτά τα συροµαδήµατα, µια χαρά 
γιατρικό είναι το λαδάκι.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
ανάκτηση της ευθύνης 
του ΟΣ∆Ε από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλά 
θέµα γοήτρου ενός δη-

µόσιου οργανισµού που είναι επι-
φορτισµένος µε την ευθύνη δια-
χείρισης των κοινοτικών ενισχύ-
σεων και τον έλεγχο των πληρω-
µών προς τους αγρότες. Η βάση δε-
δοµένων του ΟΣ∆Ε είναι το κατ’ ε-
ξοχήν εργαλείο βάσει του οποίου 
γίνονται οι µετρήσεις, στοιχειοθε-
τούνται οι αναλύσεις και χαράσσο-
νται οι πολιτικές.

Μέχρι να τρυπώσει
Ε∆Ω ΚΑΙ µια 20ετία περίπου, δη-
λαδή µετά την εφαρµογή των µε-
ταρρυθµίσεων Φίσλερ το 2003, η 
αγροτική δραστηριότητα στη χώ-
ρα µας µοιάζει µε τοπίο στην οµί-
χλη. Η µετάβαση από τις ενισχύ-
σεις στην παραγωγή στην πολιτι-
κή των άµεσων ενισχύσεων, επιβά-
λει για πρώτη φορά την υποβολή 
δηλώσεων καλλιέργειας – εκτρο-
φής (σήµερα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης), από τους αγρότες, διαδικα-
σία την οποία αναλαµβάνουν αρ-
χικά οι Ενώσεις Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών (ΕΑΣ) και στη συνέχεια 
ένας στενός πυρήνας ιδιωτικών 
συµφερόντων. 

Χρόνια διάβρωση
ΤΟ ΠΟΥ είχαν στραµµένη την προ-
σοχή τους οι «ιδιώτες» µετά την α-
πόβασή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαί-
νεται από τις πολυποίκιλες επιχει-
ρηµατικές δραστηριότητες που 
ανέπτυξαν δια ίδιον όφελος 
και πάντα µε τη βοήθεια των 
κοινοτικών προγραµµά-
των στα χρόνια που δια-
τηρούσαν την ευθύνη δι-
αχείρισης του ΟΣ∆Ε. Το 
πώς έφθασαν να έχουν 
αυτή την ευθύνη, έχει να 
κάνει φυσικά µε τη διά-
βρωση του κράτους. Το 
πως παρέµεναν σ’ αυτό 
το ρόλο οφείλεται στην πο-
λιτική διαπλοκή, τον εκµαυ-
λισµό συνειδήσεων και το  έλ-

λειµµα θεσµικής εκπροσώπησης 
των αγροτών. ∆εν είναι τυχαίο ό-
τι οι ίδιοι «ιδιώτες» επιχείρησαν 
σε κάποια φάση όχι µόνο να κυ-
ριαρχήσουν, αλλά και να υποκα-
ταστήσουν το κίνηµα.

Ω χαίρε λευτεριά
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ σε παρελθόντα χρό-
νο, γιατί, µετά τη θεσµική αποκα-
τάσταση της τριτοβάθµιας εκπρο-
σώπησης των συνεταιρισµών µε 
τη συγκρότηση και ανάδειξη αιρε-
τής διοίκησης στην ΕΘΕΑΣ, κλεί-
νει ο δρόµος για µια τέτοιας έκτα-
σης εκτροπή. 
Από το απόγευµα της περασµένης 
∆ευτέρας βέβαια, µοιάζει να κλεί-
νει ο κύκλος της εκτροπής και στη 
διαχείριση του ΟΣ∆Ε. Η θαρραλέα 
απόφαση Γεωργαντά για τη µετα-
φορά των δεδοµένων και την α-
νάρτηση των αντίστοιχων εφαρ-
µογών στο δηµόσιο υπολογιστι-
κό νέφος gov.gr, φαίνεται να δίνει 
τέλος στην πολύχρονη στρέβλωση 
του αγροτικού χώρου και την υπο-
νόµευση των αγροτών.

Λερναία Ύδρα
ΦΥΣΙΚΑ, τίποτα δεν έχει τελειώ-
σει. Η Λερναία Ύδρα του κρατι-
κού παρασιτισµού έχει πολλά κε-
φάλια και ο εξοβελισµός της από 
τα γνώριµα γι’ αυτή εδάφη δεν θα 
είναι εύκολη υπόθεση. Ήδη έχει 
βάλει λυτούς και δεµένους να προ-
βλέπουν την αποτυχία του εγχει-
ρήµατος (gov.gr µε ρόλο στον Ο-

ΠΕΚΕΠΕ) και την κατάρρευση 
του συστήµατος πληρωµών. 

Μόνο που αυτή τη φορά… 
ο κύβος ερρίφθη. 
Το ποτάµι δεν γυρίζει πί-
σω και σε λίγο καιρό αυ-
τό που έµοιαζε ακατόρ-
θωτος άθλος, θα είναι έ-
να ακόµα παρακλάδι της 
πετυχηµένης συνταγής 
του ψηφιακού κράτους 
που σκοτώνει τη γραφει-
οκρατία και γκρεµίζει τα 
τείχη της διαφθοράς και 
της διαπλοκής. 

Αυτή τη φορά… 
το ποτάµι δεν 
γυρίζει πίσω και 
σε λίγο καιρό 
αυτό που έµοιαζε 
ακατόρθωτος 
άθλος, θα είναι ένα 
ακόµα παρακλάδι 
της πετυχηµένης 
συνταγής του 
ψηφιακού κράτους 
που σκοτώνει τη 
γραφειοκρατία και 
γκρεµίζει τα τείχη 
της διαφθοράς και 
της διαπλοκής

Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία έχει αναδείξει τις προϋπάρ-
χουσες διαιρέσεις παγκοσµίως. 
Έχει επίσης δηµιουργήσει παρά-

πονα για τα δύο µέτρα και δύο σταθµά, όσον 
αφορά στη µεταχείριση των προσφύγων.

Ο Ψυχρός Πόλεµος µεταξύ των ενωµέ-
νων Πολιτειών και της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, δίχασε τον κόσµο στο δεύτερο 
µισό του 20ου αιώνα, σε τρία τµήµατα: τη 
∆ύση, την Ανατολή και το Κίνηµα των Αδέ-
σµευτων. Ο πόλεµος της Ρωσίας στην Ου-
κρανία έχασε το πρώτο µισό του 21ου αι-
ώνα τον κόσµο εκ νέου για άλλη µια φο-
ρά, σε τρία µέρη.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ είναι ενωµένες στην κα-
ταγγελία τους για τον πόλεµο της Ρωσίας 
και στην αποφασιστικότητα τους να επι-
βάλλουν κυρώσεις στον πρόεδρο Πούτιν 
και στο κυβερνών κατεστηµένο του για την 
επιθετικότητά τους. Η Ρωσία και τα καθε-
στώτα-δορυφόροι της στη Λευκορωσία και 
στη Σύρια, αµφισβητούν το δικαίωµα της 
Ουκρανίας να υπάρχει ως κυρίαρχο κράτος 
και δικαιολογούν την εισβολή επικαλούµε-
να τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφά-
λεια. Ο υπόλοιπος κόσµος, συµπεριλαµβα-

νοµένης της Κί-
νας και της Ινδία, 
διακηρύσσει την 
ουδετερότητα του 
στον πόλεµο που 
διεξάγεται σε ευ-
ρωπαϊκό έδαφος 
και µε ευρωπαϊ-
κά και αµερικα-
νικά όπλα.

Σε αντίθεση µε τον Ψυχρό πόλεµο του 
20ου αιώνα, στον οποίο η κοµµουνιστική 
Κίνα ήταν σύµµαχος της Σοβιετικής Ένω-
σης, στον σηµερινό διχασµένο κόσµο, η 
ακόµη κοµµουνιστική Κίνα πρωτοστατεί 
στην αναγέννηση της Ουδετερότητας και 
στη µη ευθυγράµµιση, ως βιώσιµες αρχές 
στη διεθνή πολιτική.

Η µεγάλη δύναµη Κίνα, µαζί µε την Ιν-
δία και διάφορες άλλες µεσαίες δυνάµεις 
στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Λα-
τινική Αµερική, χρησιµοποιούν τη νέα α-
ντιπαράθεση µεταξύ των ΗΠΑ και της Ρω-
σίας για να πιέσουν για µια πολυπολικό 
παγκόσµια τάξη πραγµάτων, που αποκα-
θιστά τη διεθνή ειρήνη και αποµακρύνε-
ται από τον καταστροφικό στρατιωτικό 
τυχοδιωκτισµό και τα σχέδια κυρώσεων 
που πλήττουν το παγκόσµιο εµπόριο και 
ακρωτηριάζουν την παγκόσµια ασφάλεια 
σε ενέργεια και τρόφιµα.

*ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CARNEGIE 

MIDDLE EAST PROGRAM

Ο πόλεμος που 
δίχασε τον κόσμο

ΤOY   AMR HAMZAWY *
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
 ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Τη νέα εποχή των Κλιάφα, που α-
πό το 1926 προσφέρουν ελληνικά 
αναψυκτικά χωρίς συντηρητικά ση-
µατοδοτεί το υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο στα Τρίκαλα  που εγκαινία-
σε η οικογένεια Σαράντη της εται-
ρείας Ελληνικά Γαλακτοκοµεία. Η 
νέα επένδυση των 18 εκατ. ευρώ, 
η οποία θα προσφέρει νέες θέσεις 
εργασίας ήρθε ως συνέχεια στο ό-
ραµα του πρωτοπόρου ιδρυτή της 
Θεόδωρου Κλιάφα και στη συντα-
γή του, που παραµένει αναλλοί-
ωτη εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Η Κλιάφα στις νέες εγκαταστά-
σεις της µπορεί να εµφιαλώσει όλη 
τη γκάµα κλασσικών και σύγχρο-
νων αναψυκτικών, προϊόντα cola, 
ενεργειακά ποτά, εµφιαλωµένο νε-
ρό, τσάι και χυµούς. Η ασηπτική τε-
χνολογία εµφιάλωσης, σε συνδυ-
ασµό µε την υψηλή τεχνογνωσία 
της εταιρείας, καθιστά την Κλιάφα 
την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα 
µε προϊόντα χωρίς χρήση συντη-
ρητικών. Η γκάµα των προϊόντων 
που παράγει η Κλιάφα περιλαµβά-
νει όλες της κλασσικές γεύσεις α-
ναψυκτικών: πορτοκαλάδα, λεµο-
νάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα και σό-
δα µε ανθρακικό, πορτοκαλάδα και 
λεµονάδα χωρίς ανθρακικό, πορ-

τοκάλι, λεµόνι και βύσσινο χωρίς 
ζάχαρη, καθώς και την BiBi cola σε 
κλασσική και zero.

Η εγκατάσταση και τα προϊόντα της 
Κλιάφα πληρούν τα πιο σύγχρονα 
standard ποιότητας και έχουν λάβει 
τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, 
HACCP, ISO 22000:2018, BRC και 
IFS. Σήµερα, οι καταναλωτές µπο-
ρούν να βρουν τα προϊόντα Κλιά-
φα στα ράφια των καταστηµάτων 
των µεγαλύτερων retailer της χώ-
ρας, ενώ στόχος της εταιρείας είναι 
η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλή-
σεων της στις αγορές λιανεµπορίου 
και HORECA πανελλαδικά. 

Ταυτόχρονα, η Κλιάφα έχει ανοί-
ξει τα φτερά της και στις διεθνείς α-
γορές Γερµανίας, Ολλανδίας, Βελ-
γίου, Βουλγαρίας, Ρουµανίας και 
Αλβανίας, όπου σηµειώνεται πο-
λύ θετική αποδοχή, ενώ στα άµε-
σα σχέδια της είναι η είσοδος στις 
αγορές ΗΠΑ, Αυστραλίας και Κί-
νας, αφού καταγράφεται ενδιαφέ-
ρον για συνεργασία από µεγάλους 
εµπορικούς εισαγωγικούς οίκους.

Το Σάββατο 9 Απριλίου, οι κ.κ. 
Στέλιος Μ. Σαράντης, πρόεδρος της 
Κλιάφας Α.Ε. και Στέλιος ∆. Σαρά-
ντης, πρόεδρος της ∆ουµπιά Α.Ε., 
έκοψαν την κορδέλα και έθεσαν 
σε λειτουργία τη νέα γραµµή του 
εργοστασίου, η οποία έχει δυνατό-
τητα εµφιάλωσης έως και 23.000 

φιαλών την ώρα. Τα εγκαίνια έγι-
ναν, παρουσία του υπουργού Α-
νάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, του υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα, του Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγορα-
στού, του ∆ηµάρχου Τρικάλων και 
Προέδρου της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρη Πα-
παστεργίου, τοπικών βουλευτών, 
εκπροσώπων της τοπικής κοινω-
νίας και πλήθους κόσµου.

Ο Στέλιος Σαράντης σε σύντοµη 
ιστορική αναδροµή για την πορεία 
της Κλιάφα από την ίδρυσή της, το 
1926, έως την εξαγορά της από τα 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία το 2020 
αναφέρθηκε στον κεντρικό στόχο 
της εταιρείας τονίζοντας πως δεν 
είναι άλλος από το «να ανταποκρι-
θούµε στις σύγχρονες ανάγκες των 
καταναλωτών, διατηρώντας πάντα 
την αυθεντικότητα και την ποιότητα 

που αντιπροσωπεύει εδώ και 100 
χρόνια το όνοµα Κλιάφα».

Από την πλευρά του, ο Στέλιος 
∆. Σαράντης τόνισε ότι «σήµερα 
ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στην ι-
στορία των αναψυκτικών Κλιάφα 
κι έχουµε θέσει τον πήχη ψηλά. Α-
πόδειξη αποτελεί η νέα επένδυση, 
που µπορεί να στηρίξει δραστηριό-
τητα πολλαπλάσια της σηµερινής. 
Η συνταγή της επιτυχίας είναι πλέ-
ον γνωστή και βασίζεται στον συν-
δυασµό της ιστορίας και της ανα-
γνωρισιµότητας του brand Κλιά-
φα µε την επαγγελµατική εµπει-
ρία του οµίλου και της οικογένειάς 
µας». Στους στόχους της εταιρείας, 
η συνεχής βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων της, η καινοτοµία 
µέσω της επένδυσης στην έρευνα 
και την ανάπτυξη, η ισχυροποίηση 
της εµπορικής επωνυµίας Κλιάφας. 

Η Κλιάφα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα Τρίκαλα έναν αιώνα. Οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Κώστας Σκρέκας έκοψαν την κορδέλα στα εγκαίνια της νέας µονάδας.

Η Κλιάφα στις νέες εγκαταστάσεις µπορεί να εµφιαλώσει όλη 
τη γκάµα κλασσικών και σύγχρονων αναψυκτικών. Τα ινία της 
εταιρείας αναλαµβάνει η τρίτη γενιά της οικογένειας Σαράντη. 

Το brand Κλιάφα 
χτίζει προφίλ για 
τις ξένες αγορές
Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 
εγκαινίασε η Ελληνικά Γαλακτοκομεία 

Εξωστρέφεια
Στους κεντρικούς στό-

χους η ισχυροποίηση της 
εµπορικής επωνυµίας 

Κλιάφας και η επέκταση 
σε αγορές εντός και εκτός



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Νέο ξεκίνημα 26/4
για τη Seafood 
Έπειτα από την αναγκαστική ματαίωση των 
διοργανώσεων του 2020 και του 2021 λόγω 
της πανδημίας, η 29η Seafood θα διεξαχθεί σε 
ένα από τα πιο σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα 
της Ευρώπης, το Fira de Barcelona – Gran Via 
Venue το διάστημα από τις 26 έως τις 28 
Απριλίου. Η συμμετοχή στη Seafood Expo 
Global 2022 αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς 
σηματοδοτεί ένα νέο, δυναμικό ξεκίνημα για 
όλο τον κλάδο των ιχθυηρών και θαλασσινών. 
Στην εκδήλωση συμμετέχει και η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό τη γνωριμία 
των τοπικών επαγγελματιών φρέσκων, 
κατεψυγμένων και καπνιστών ψαριών και 
κονσερβών με το διεθνή χώρο. Για 
πληροφορίες στο www.pkm.gov.gr.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

Σε λιγότερο 
από ένα μήνα 
η PROWEIN
Σε λιγότερο από 30 μέρες ανοίγει τις 
πύλες της η κορυφαία οινική έκθεση 
ProWein, στο Ντίσελντορφ της 
Γερμανίας, που θα διεξαχθεί εν τέλει 

το τριήμερο  
15-17 Μάϊου. 
Αποτελεί μία 
από τις 
κορυφαίες και 
πιο σχετικές 
εμπορικές 
εκθέσεις στο 
κόσμο για 
κρασιά και 
οινοπνευματώδη 
ποτά με μεγάλη 
ιστορία 25 

χρόνων. Για τρεις μέρες, παραγωγοί 
από όλο τον κόσμο θα έχουν την 
ευκαιρία να συναντηθούν με μεγάλες 
επιχειρήσεις του εξωτερικού και να 
συνάψουν εμπορικές συμφωνίες (μέσω 
b2b συναντήσεων), με περισσότερους 
από 50.000 φίλους του κρασιού  
να επισκέπτονται την έκθεση. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
https://www.prowein.com/en/.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Συστήματα χωρικής 
ανάλυσης  
στη γεωργία  
στι 24-26 Μαΐου
 
Η Ερευνητική Μονάδα GIS του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και η Ελληνική 
Εταιρεία Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών 
(HellasGIs) διοργανώνουν το 
4º Συνέδριο Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Χωρικής Ανάλυσης στη 
Γεωργία και στο Περιβάλλον 
στις 24-25-26 Μαΐου στο 
Συνεδριακό Αμφιθέατρο του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Οι εργασίες του 4ου 
Συνεδρίου θα υλοποιηθούν  
με παρακαταθήκη την 
επιστημονική γνώση του 
προηγούμενου συνεδρίου, το 
οποίο έλαβε χώρα το 2019 
υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
ΓΠΑ. Πληροφορίες στο http://
giscongress.aua.gr/.

H Άνοιξη των 
ροζέ κρασιών  
9 Μαΐου
Aνταποκρινόμενη στη 
διαρκώς αυξανόμενη 
διάθεση των καταναλωτών 
αλλά και των 
επαγγελματιών να 
ενημερωθούν για όλες τις 
εξελίξεις στον κόσμο των 
ροζέ κρασιών, η Wineplus 
διοργανώνει για τρίτη φορά 
τη μεγαλύτερη γευστική 
δοκιμή ροζέ κρασιών στη 
Βόρεια Ελλάδα. Μία 
σύγχρονου προφίλ 
εκδήλωση ελευθέρου 
τύπου γευστικής δοκιμής, 
στην οποία ο επισκέπτης 
δοκιμάζει μόνος του κρασιά, 
έχοντας μια μεγάλη γκάμα 
από νέες κυκλοφορίες και 
σημαντικές ξένες ετικέτες. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.wineplus.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρνάδες Λακόν 4 µηνών καθαρό-
αιµες, περιοχή Βόλου.Τηλ.6906/432076.

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

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

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

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

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

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 
έγκυες στην 2η γέννα υψηλών αποδόσεων σε 
πολύ καλή τιµή.Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 150 γίδια στην Ριτσώνα Χαλκίδας, 
τιµή συζητήσιµη.Tηλ.6934/287105.

Πωλούνται αρνιά θηλυκά και αρσενικά. 
Τηλ.6974/875833.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, 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, 
ράτσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και 
γεννηµένες.Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 12 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης, 
περιοχή Εδεσσας.Τηλ.6977/259943.

Πωλούνται 15 µοσχίδες ελληνικής εκτροφής 
ποιότητας Α εκ των οποίων οι 7 είναι έγκυες. 
Τηλ. 6947/728582.

Πωλούνται µοσχαράκια από 4 έως 6 µηνών 
ελληνικής εκτροφής περιοχή Κεντρικής Μακε-
δονίας.Τηλ 6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες καθαρόαιµες ρά-
τσας αγγλονούµπια Τηλ. 6955/316314.

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά 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. 
Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6980/292176.

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

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

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

Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.

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

Πωλείται κριάρι Αβάσι κόκκινο 15-16 µηνών, 
περιοχή 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 µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού σε σακιά, 
παράδοση σε όλη την Ελλάδα, από 10 τόνους.
Τηλ.6974/567958.

Πωλείται τριφύλλι µαζί µε χόρτο σε 120 µικρά 
δέµατα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθάρι για ζω-
οτροφή γύρω στα 500 κιλά.Τηλ.6955/361856.

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

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

Πωλείται τριφύλλι 2.000 δέµατα.
Tηλ.6944/340117.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται βίκος, τριφύλλι, σανός, άχυρα, µι-
κρές µπάλες 30 κιλών αρίστης ποιότητας. 

Πωλoύνται 2 τόνοι βρώµης για ζωοτροφές, 
περιοχή 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 κιλό συν ΦΠΑ και τριφύλλι προς 0,20 λε-
πτά το κιλό συν ΦΠΑ, περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6943/267411.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια 
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµι-
κή θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά αγρο-
τεµαχίων 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 συνεργά-
της σε υποκαταστήµατα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµέ-
νο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλε-
ως 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 
Λαµία, κτηµατική περιφέρεια Αγίας Παρα-
σκευής(Λιµογάρδι) ,ξερικό για φωτοβολταικά, 
1.700 ευρώ ανά στρέµµα ή ως ποτιστικό 2.700 
ευρώ ανά στρέµµα µε δικαίωµα σε γεώτρηση.
Τηλ.6976/896021.

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

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

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

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

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περι-
φραγµένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων 
-Λούτσας. ∆ιατίθεται 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, προβά-
των και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 
14, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

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

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

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

Πωλείται 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 κα-
τάσταση, περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.  

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

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. 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 στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

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

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

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko 
χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 
ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τό-
νο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή 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 Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ισοπεδωτήρας 
BG.Τηλ.6944/614947.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται στάβλος 1.100 τµ µε απεριόριστο βο-
σκότοπο, άδεια λειτουργίας για 477 αιγοπρόβα-
τα,περιοχή Κιλκίς.Τιµή 30000 ευρώ. Κος Θεό-
δωρος.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 κατά-
σταση.Tηλ.6978/554824.

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

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

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο φωτογραφι-
κός διαγωνισµός που διεξάγεται στα 
πλαίσια του έργου «OLYMPUS+» και 
έχει θέµα «Τα αρωµατικά –φαρµακευ-
τικά φυτά του Ολύµπου-Πηγή ζωής 
και οι επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλ-
λαγής στο µυθικό βουνό».

Στο διαγωνισµό, που ξεκίνησε την 
1η Απριλίου και λήγει στις 30 Σεπτεµ-
βρίου δικαίωµα δωρεάν συµµετοχής 
έχουν όλοι οι ερασιτέχνες φωτογρά-
φοι ηλικίας άνω των 15 ετών, οποιασ-
δήποτε υπηκοότητας. ∆ιοργανωτής 
Φορέας είναι ο Χιονοδροµικός – Ο-
ρειβατικός – Περιβαλλοντικός Σύλ-
λογος Σπαρµού Ελασσόνας «O Όλυ-
µπος», που έχει αναλάβει και να υλο-
ποιήσει τη ∆ράση 8, για τη διοργάνω-
ση του φωτογραφικού διαγωνισµού, 
µε τη συνεργασία και την υποστήριξη 
της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας 
και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Κισσάβου-Ελασσόνας. Οι 
συµµετέχοντες καλούνται να απαθα-
νατίσουν, µέσα από τον φακό τους:

 τα περίφηµα αρωµατικά φυτά του 
Ολύµπου, τσάι, ρίγανη, χαµοµήλι, µε-
λισσόχορτο, µαντζουράνα, λεβάντα, 
φασκόµηλο, µέντα δενδρολίβανο κ.ά. 

 τις επιπτώσεις που προκαλεί η 
κλιµατική αλλαγή στο Όλυµπο, όπως 

πληµµύρες, πυρκαγιές, καταστροφή 
βιοποικιλότητας, ξηρασία, αλλοίωση 
φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.

Οι φωτογραφίες που θα υποβλη-
θούν, θα αξιολογηθούν από ειδική 
καλλιτεχνική και επιστηµονική επι-
τροπή (φωτογράφοι, βοτανολόγοι, 
περιβαλλοντολόγοι) που έχει συστα-
θεί, σε συνεργασία µε τη Φωτογραφι-
κή Λέσχη Λάρισας. Μετά το πέρας του 
διαγωνισµού, η Ειδική Επιτροπή θα 
επιλέξει τις καλύτερες φωτογραφίες. 
Στα Βραβεία ο 1ος νικητής θα κερδίσει 

µια φωτογραφική µηχανή ο 2ος και 
3ος νικητής από µια action camera.

Οι σαράντα καλύτερες φωτογραφί-
ες θα αποτελέσουν το υλικό µιας ψη-
φιακής φωτογραφικής έκθεσης, η ο-
ποία µπορεί να εκτυπωθεί και να γίνει 
κινητή έκθεση, αναδεικνύοντας το έρ-
γο των φωτογράφων, τα αρωµατικά 
φυτά του Ολύµπου και οι επιπτώσεις 
της Κλιµατικής Αλλαγής σε αυτόν.

Τα ονόµατα των νικητών θα ανακοι-
νωθούν στην ιστοσελίδα του OLYMPUS+, 
µετά τη λήξη του διαγωνισµού. 

Μελισσόχορτο
Τσάι, ρίγανη, χαµοµήλι, 

µελισσόχορτο, µαντζουράνα, 
λεβάντα, φασκόµηλο, µέντα, 

δενδρολίβανο κ. ά., στο 
επίκεντρο των φωτογράφων

Έως 31 ∆εκεµβρίου 2023 
τα διαχειριστικά βόσκησης
Προβληµατισµό για τις 
προγραµµατικές συµβάσεις και 
τους τεχνικούς συµβούλους κατά 
την εκπόνηση των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης εξέφρασαν 
στον υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σίµο Κεδίκογλου, οι 
περιφερειάρχες. Τέθηκαν προς 
συζήτηση η χρηµατοδότηση των 
µελετών από το ΥπΑΑΤ στις 
Περιφέρειες, ενώ εγκρίθηκε νέα 
παράταση µέχρι 31/12/2023 για 
ολοκλήρωση των συµβάσεων. 

Στον πρωθυπουργό για 
το υδατικό στη Θεσσαλία
Ανοικτή επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό απέστελλε η 
Επιτροπή ∆ιεκδίκησης επίλυσης 
Υδατικού Προβλήµατος Θεσσαλίας, 
εκφράζοντας την αγωνία της για 
το υδατικό ζήτηµα της Θεσσαλίας. 
Τονίζεται η ανάγκη εκτροπής του 
Αχελώου, ενώ υπογραµµίζεται η 
έλλειψη σχεδίου αντιµετώπισης 
της ξηρασίας και η απουσία 
επικέντρωσης στη δηµιουργία 
των αποθεµάτων (ταµιευτήρες 
και έργα µεταφοράς του νερού).

Το Κατώγι Αβέρωφ 
δίπλα στα αδέσποτα
Το Κατώγι Αβέρωφ εγκαινιάζει 
και φέτος τo «The Black Squirrel 
Project», πρόγραµµα υποστήριξης 
για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων 
στο Μέτσοβο. Με την αγορά κάθε 
φιάλης από τις τρεις επιλεγµένες 
ετικέτες, διατίθεται 1 ευρώ στη 
φροντίδα ζώων στο ∆ήµο 
Μετσόβου. Το πρότζεκτ έχει 
ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια, ενώ 
το όνοµα των ετικετών αποδίδεται 
στις επισκέψεις ενός µικρού, 
µαύρου σκίουρου στο οινοποιείο.

Σε ανοικτή γραµµή µε 
το υπουργείο οι αγρότες
Ραγδαία άνοδο παρουσιάζει ο 
βαθµός ικανοποίησης του κόσµου 
σε ποσοστό 54% για την 
επικοινωνία που έχει µε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
βάσει πανελλαδικής έρευνας της 
KapaResearch. Σχεδόν 9 στους 10 
πολίτες γνωρίζουν ότι το ΥΠΑΑΤ 
προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες, 
6 στους 10 έχουν χρησιµοποιήσει. 
Η τηλεφωνική γραµµή 1540 
παραµένει βασικό κανάλι 
επικοινωνίας για µεγάλο ποσοστό.

Οι σαράντα καλύτερες φωτογραφίες θα αποτελέσουν το υλικό µιας ψηφιακής φωτογραφικής 
έκθεσης, η οποία στην πορεία µπορεί να εκτυπωθεί και να αποτελεί κινητή έκθεση.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Κλικ στα αρωματικά 
φυτά του Ολύμπου
Φωτογραφικός διαγωνισμός θα κάνει ζουμ στα αρωματικά φυτά 
του μυθικού βουνού και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

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, 
κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, 
καρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονό-
υνο, 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 τσι-
γκέλια, 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 επι-
σκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κο-
χλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ 
Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµι-
κού.Τηλ.6978/308061

Πωλείται αρµεκτήριο Alpha Delaval 24/24 και 
σπαρτική Βαµβακιού (Μatermacc 4 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 Γκλα-
βάν 4υνο,δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα, ρίπερ 
και ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310/715037.

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άροτρο 
3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµατική µη-
χανή Pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο Gaspardo, 
σφυρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

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

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Η τελική οχτάδα
της Ευρωλίγκα
Πρεμιέρα προημιτελικών τη Μ. Εβδομάδα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα προηµιτελικά της Ευρωλίγκα 
µονοπωλούν το ενδιαφέρον τη Με-
γάλη Εβδοµάδα, µε τον Ολυµπια-
κό να ξεκινά τις υποχρεώσεις του 
στις 20 Απριλίου, απέναντι στη Μο-
νακό, έχοντας εξασφαλίσει πλεο-
νέκτηµα έδρας. Αν όλα πάνε κατ’ 
ευχήν για τους «ερυθρόλευκους», 
στο Final Four διασταυρώνεται µε 
τον νικητή του ζευγαριού Αρµά-
νι Μιλάνο-Εφές. Στα άλλα ζευγά-
ρια, η Μπαρτσελόνα που τερµά-
τισε πρώτη στην κανονική περί-
οδο, υποδέχεται τη Μ. Τρίτη την 
Μπάγερν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης 
την επόµενη ηµέρα δοκιµάζεται 

απέναντι στη Μακάµπι Τελ Αβίβ. 
Όπως όλα δείχνουν το πιο πιθα-
νό είναι στο Final Four, οι δύο ι-
σπανικές οµάδες να αναµετρη-
θούν για το εισιτήριο στον τελικό. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, αυτό το 
Σάββατο 16 Απριλίου ξεχωρίζει το 
σπουδαίο ντέρµπι Μάντσεστερ Σί-
τι-Λίβερπουλ, οι οποίες συναντώ-
νται για άλλη µία φορά µετά τη 
µατσάρα που έληξε ισόπαλη την 
περασµένη βδοµάδα. Οι δύο οµά-
δες θα αναµετρηθούν στα πλαίσια 
των ηµιτελικών του FA Cup. Την 
επόµενη ηµέρα, η Τσέλσι θα α-
ντιµετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας 
στα πλαίσια του ίδιου θεσµού. Ο 
τελικός της διοργάνωσης θα διε-
ξαχθεί στις 14 Μαΐου. 

Γερές βάσεις για το… νταµπλ φαίνεται να βάζουν από 
το µόλις τρίτο Grand Prix της σεζόν στη Formula 1 
Σαρλ Λεκλέρ και Ferrari, καθώς ήδη έχουν «χτίσει» 
σηµαντική διαφορά από τον ανταγωνισµό. Μάλιστα, 
η Σκουντερία αγωνίζεται στο επόµενο GP εντός έδρας 
καθώς στις 24 Απριλίου, οι οµάδες θα συναντηθούν 
στην Ιταλία και στην πίστα της Εµίλια Ροµάνια. 

Θέλουν το νταμπλ
Σκουντερία-Λεκλέρ  

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

Τένις (Μόντε Κάρλο)

Ηµιτελικός 14.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ηµιτελικός 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 17.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (Μόντε Κάρλο)

Τελικός 12.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ιωνικός 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 18.30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasport Prime

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 21.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Playoffs 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (Μόντε Κάρλο)

Ηµιτελικός 14.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ηµιτελικός 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 17.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Τένις (Μόντε Κάρλο)

Τελικός 12.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ιωνικός 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (FA Cup)

Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας 18.30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasport Prime

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 21.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Playoffs 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 16 Απριλίου

Κυριακή 17 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Θέµα ηµερών
η ενίσχυση στα 
λιπάσματα με 12 
ευρώ στα αροτραία 

Ψυχολογικό  
πόλεμο άνοιξαν 
Μ. Εβδομάδα έμποροι 
και  κρεοπώλες

Καλά ξεκίνησε   
η εφαρμογή για 
τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 
από το gov.gr

Τελικός στο Μόντε Κάρλο
Αυτό το Σαββατοκύριακο 16-17 
Απριλίου διεξάγονται οι ηµιτελικοί 
και οι τελικοί του µεγάλου 
Μάστερς στο Μόντε Κάρλο. 
Μεγάλη έκπληξη, µέχρι στιγµής, 
ο αποκλεισµός του Σέρβου σούπερ 
σταρ Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς 
ο κορυφαίος τενίστας της ATP 
έµεινε εκτός συνέχειας στο πρώτο 
κιόλας µατς που έδωσε, απέναντι 
στον Αλεχάνδρο Νταβίντοβιτς 
Φοκίνα (νούµερο 47 στον κόσµο). 

Τα ζευγάρια των «4» 
Την πρόκριση στην ηµιτελική φάση 
του Τσάµπιονς Λιγκ εξασφάλισαν 
οι Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, 
Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι. 
Η Ρεάλ θα αντιµετωπίσει τη Σίτι 
και οι «κόκκινοι» αναµετρώνται µε 
τη Βιγιαρεάλ. Οι πρώτοι αγώνες 
θα διεξαχθούν το διήµερο 26-27 
Απριλίου και οι επαναληπτικοί 
3-4 Μαΐου. Ο τελικός θα διεξαχθεί 
στο «Σταντ ντε Φρανς». 

  
Στην τελική ευθεία
Τον Ολυµπιακό Βόλο την Κυριακή 
17 Απριλίου αντιµετωπίζει η ΑΕΛ 
στα πλαίσια της 32ης αγωνιστικής 
της Σούπερ Λιγκ 2. Παραµένουν 
ακόµα δύο αγωνιστικές πριν το 
τέλος του πρωταθλήµατος, µε τους 
«βυσσινί» να έχουν στο πρόγραµµα 
τους, τον ΠΑΟΚ Β’ την Τετάρτη 27 
Απριλίου (εκτός έδρας), ενώ στο 
φινάλε, κλείνουν τις υποχρεώσεις 
τους στη διοργάνωση καθώς θα 
αντιµετωπίσουν τα Τρίκαλα, στο 
στάδιο Αλκαζάρ. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ ΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΤΗΝ M. ΠΕΜΠΤΗ 
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
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Σ
υνεχίζεται στην ελληνική αγορά το 
μοτίβο των σταδιακών προπωλήσε-
ων εκκοκκισμένου νέας σοδειάς 
χωρίς εξάρσεις, ενώ ακούγονται 

περισσότερα φιξαρίσματα από πλευράς πα-
ραγωγών. Είμαστε οι πρώτοι στο Βόρειο ημι-
σφαίριο που μπορούμε να φορτώσουμε βαμ-
βάκια και οι πιθανότητες είναι με το μέρος 
μας στο να πιάσουμε τις πολύ υψηλές τιμές 
που βιώνουμε περί τα 130 σεντς ανά λίμπρα.

  Στην αγορά μας κουβεντιάζεται ακό-
μα η έλλειψη βροχών, ειδικά στη Θεσσαλία, 
και αρκετοί πιστεύουν πως αν αργήσουν οι 
αποδόσεις στο σκληρό σιτάρι θα είναι χαμη-
λότερες. Η εξαγωγή βρίσκεται αυτές τις μέ-
ρες στα 490 ευρώ ο τόνος FOB σε λιμάνι μας.

Οι προπωλήσεις 
ευνοϊκά στο βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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)
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372

117,75

3,49

528,90

1694,0

24,03

99,95

136,42

135,67

530

390

122,13

3,67

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

540

383

130,00

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

550

359

140,20

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

550

360

133,78

3,46

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

547

393

143,50

3,37

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

17/03

405 405 407

385
375

395

435 440 440

434
424

430

10/03 24/03 31/03 07/04 14/04



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2022AgrendaA2 | 20

Βάζει φωτιά στην αγορά βάµβακος η Ινδία

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
143,78 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

395

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

390

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,77

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Ανοδική κινητικότητα για την αγορά 
βάµβακος, βασισµένη σε συµπαγή 
θεµελιώδη ωθούν προς τη ζώνη των 
125 σεντς τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου.

Μικρή διόρθωση για την αγορά 
σκληρού σίτου, που παραµένει στα 
υψηλά του εύρους λίγους µήνες 
πριν την έναρξη των αλωνιών.

Σε ανοδικό κανάλι οι τιµές καλαµποκιού 
στην Ευρώπη, µε τα συµβόλαια της νέας 
σοδειάς να διαµορφώνουν νέα υψηλά, 
δείχνοντας πως η συγκυρία θα έχει διάρκεια. 

Προσεγγίζει τα 400 ευρώ ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι, όσο οι βυνοποιίσιµες 
ποικιλίες πιάνουν τα 420 ευρώ. 

Στα 3,37 ευρώ το κιλό η µέση τιµή του 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία, 
µε την αγορά να διορθώνει από τα υψηλά 
των προηγούµενων εβδοµάδων. 

14
∆ΕΚ
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ΑΠΡΑΠΡ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πράξεις µε 10 ευρώ το κιλό στον παρα-
γωγό κλείνουν στα σφαγεία της Στερε-
άς Ελλάδας για ντόπιο αρνί, τη στιγµή 
που η αγορά στην Θεσσαλία προσεγ-
γίζει πλέον τα 8,5 ευρώ το κιλό, µε το 
κατσίκι να έχει γράψει τα 9,5. Στη ζώ-
νη των 8 ευρώ µπήκε και ο Λαγκαδάς.

Η δυναµική που διαµορφώνεται στην 
αγορά ενόψει του Πάσχα, αναµένεται 
να επιτρέψει την εδραίωση των 10 ευ-
ρώ το κιλό και στα υπόλοιπα παραγω-
γικά κέντρα της χώρας, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις ανθρώπων της αγοράς. Να 
σηµειωθεί ότι ανεξάρτητα από τους στό-
χους των κτηνοτρόφων, αρκετοί εκ των 
οποίων και ιδίως οι καλά οργανωµέ-
νοι έχουν βάλει το όριο των 8,5 ευρώ 
προκειµένου να προχωρήσουν σε πω-
λήσεις, οι ισορροπίες στην αγορά δεί-
χνουν σηµαντικά µειωµένη προσφο-
ρά. Ήδη στα σφαγεία έχουν φτάσει α-
κόµα και µεγαλύτερης ηλικίας ζώα, τα 
οποία σε µια φυσιολογική χρονιά προ-

ορίζονται για την κατανάλωση των κα-
λοκαιρινών µηνών. 

Μεσοσταθµικά η τιµή παραγωγού 
πάντως, διαµορφώνεται στα 8 ευρώ τις 
ηµέρες πριν από τη Μεγάλη Εβδοµά-
δα, µε τους καλά οργανωµένους κτη-
νοτρόφους που κατάφεραν να κρατή-
σουν ποσότητες µέχρι και σήµερα, να 
διεκδικούν τιµές πάνω από 8,5 µε 9 
ευρώ το κιλό, κάτι που θα γίνει όπως 
µεταφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος 
της ∆ιεπαγγελµατικής Κρέατος, Λευ-
τέρης Γίτσας. Στο σηµείο αυτό, αξίζει 
να σηµειωθεί ότι παρατηρούνται τα τε-
λευταία 24ωρα στα σφαγεία ποσότη-
τες ρουµάνικων αρνιών, που ωστόσο 
δεν είναι ικανές ώστε να ανατρέψουν 
την τάση ανόδου στην αγορά. Άλλω-
στε, µε τα µεταφορικά στα ύψη, οι ει-
σαγωγές είναι ασύµφορες. 

Η συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαί-
ου προβάτων και αιγών στην Ελλάδα 
προχωρά µε ρυθµό 3% όπως αποτυπώ-
νουν τα τελευταία στοιχεία της Κοµι-
σιόν για τις προοπτικές των αγορών α-
γροτικών εµπορευµάτων. Εκεί, η γραµ-

µατεία αγροτικών υποθέσεων της ΕΕ 
(DG AGRI) εκτιµά ότι οι τιµές παραγω-
γού θα διατηρηθούν στην πάνω πλευ-
ρά του εύρους για αρκετό διάστηµα α-
κόµα και σίγουρα µέχρι και το πρώτο 
εξάµηνο του 2023. Παράλληλα, η πε-
ριορισµένη προσφορά συνεπάγεται 
σε απώλεια µεριδίων στις αγορές του 
εξωτερικού µε µείωση εξαγωγών σε 
ποσοστό έως και 13% στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, 
ακόµα µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 
µείωσης των εισαγωγών από Τρίτες 
χώρες, που διαµορφώνεται στο 18%. 

Σηµειωτέον ότι στο κόστος των ζω-
οτροφών, αποδίδεται τόσο από την 
Κοµισιόν, όσο και από τους συντελε-
στές της αγοράς, η υποχώρηση αυτή.

Εδραιώνονται τα 10 ευρώ στα αρνιά 
 Πράξεις γίνονται ήδη στη Στερεά Ελλάδα µε 10 ευρώ το κιλό, ενώ ανεβαίνει ο Λαγκαδάς 
 Περιορισµένη αισθητά η προσφορά, λόγω και της συρρίκνωσης του ζωικού κεφαλαίου

Μπήκαν στα χωράφια για τις 
πρώτες κοπές οι αγρότες σε 
Στερεά Ελλάδα και 
Αιτωλοακαρνανία, µε τις 
αποδόσεις ελαφρά 
µειωµένες από πέρυσι, όσο οι 
συµφωνίες στην αγορά 
διαµορφώνουν τα 25 λεπτά 
για τα καθαρά τριφύλλια και 
τα 18 λεπτά για τα χορτάρια. 
Στους κάµπους της Κωπαΐδας 
και της Λαµίας, οι εργασίες 
έχουν προχωρήσει στο 15%, 
ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, 
όπου οι τιµές υστερούν κατά 
1 λεπτό και στις δυο 
κατηγορίες, στο 5%. µε βάση 
τις πληροφορίες, οι κατά 
περίπου 50 κιλά το στρέµµα 
µειωµένες αποδόσεις, 
αποδίδονται στο ότι «δεν 
έχουν δέσει» ακόµα τα 
τριφύλλια, ενώ αναµένεται 
ενίσχυση του τονάζ προς το 
Μάιο. Σηµειώνεται ότι για τις 
περσινές ποσότητες, που 
ήταν και δυσεύρετες έως 
τώρα, η τιµή αποθήκης 
εµπόρου είχε γράψει ακόµα 
και τα 40 λεπτά το κιλό.

ΠΡΩΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΤΑ 
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ 
ΣΤΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

Η αγορά ήταν ήδη ανοδική λόγω της γενικευµένης 
πορείας των εµπορευµάτων µαζί µε τα θετικά 
θεµελιώδη στο βαµβάκι. Επιπρόσθετα ήρθε η 
ανακοίνωση της Ινδίας για άρση του δασµού 
εισαγωγής που ήταν σε ισχύ µε σκοπό την προστασία 
των τιµών στο εσωτερικό της Ινδίας. Τώρα παίρνουν 
την απόφαση να καταργήσουν το 11% δασµό µέχρι 
τον Σεπτέµβριο για ν’ αποφορτίσουν τις τιµές,
οι οποίες έχουν ξεφύγει, και να βοηθήσουν τα 
κλωστήρια να βρουν ποσότητες. Παραµένει η 
ανησυχία για τις συνθήκες ξηρασίας στο Τέξας, που 
αποτελεί την καρδιά βαµβακοκαλλιέργειας των ΗΠΑ.

ΝEA ΥOΡKH
Συνεχίζονται µε σταθερό ρυθµό χωρίς εξάρσεις 
οι προπωλήσεις εκκοκκισµένου της νέας σοδειάς 
εν µέσω µιας ανοδικής χρηµατιστηριακής αγοράς. 
Παράλληλα και οι παραγωγοί αρχίζουν να κλείνουν 
σε τιµή κοµµάτι της επερχόµενης παραγωγής τους 
σε ιστορικά πολύ υψηλές τιµές. Ο ∆εκέµβριος ‘22 
εξακολουθεί να σηµειώνει νέα υψηλά και το δολάριο 
δυνατό. Όσο οι τιµές των εµπορευµάτων είναι στα 
ύψη, ακούγονται φιξαρίσµατα. ∆εδοµένου πως 
αποτελούµε την πρώτη χώρα στο Βόρειο ηµισφαίριο 
που συγκοµίζει, είναι πολύ πιθανό να µπορέσουµε 
να επωφεληθούµε τις τιµές ρεκόρ στο βαµβάκι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στα σφαγεία έχουν φτάσει ακόµα 
και µεγαλύτερης ηλικίας ζώα.

ΜΕΙΩΣΗ 13% 
Η περιορισµένη προσφορά 

συνεπάγεται µείωση 

εξαγωγών έως και 13% 

στο σύνολο της Ευρώπης

Συνεδρίαση 13/4/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘22   142,77 +4,26

Ιούλιος ‘22 141,51 +4,06
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι 
ζυµώσεις στη διεθνή αγορά σκλη-
ρού σίτου ενόψει της επερχόµε-
νης περιόδου αλωνισµού σε Ελ-
λάδα και Ιταλία, όσο στον Κανα-
δά αναλυτές µιλούν για πωλή-
σεις Σεπτεµβρίου µε ίδια τιµή µε 
τις σηµερινές, ήτοι γύρω από τα 
540 ευρώ ο τόνος FOB.

Τα τελευταία 24ωρα, στην Ελ-
λάδα η τιµή διαµορφώνεται κο-
ντά στα 48 µε 49 λεπτά το κιλό, 
µε τα FOB να έχουν ξεπεράσει τα 
505 ευρώ ο τόνος, όσο η Ιταλία κι-
νείται στα 547 ευρώ ο τόνος για 
την πρώτη ποιότητα και ο Κανα-
δάς στα 545 ευρώ ο τόνος FOB.

Συµβόλαια και προαγορές δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόµα, ωστόσο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προ-

σεγγίσεις για τη νέα σοδειά στον 
Καναδά, ο οποίος ολοκλήρωσε 
τις σπορές µε δυναµική παραγω-
γής στους 5,6 εκατ. τόνους, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες. Στην ε-
παρχεία Σασκάτσουαν, όπου πα-
ράγεται και το 80% της συνολι-
κής σοδειάς σκληρού σίτου της 
χώρας, γίνονται συζητήσεις για 
συµβόλαια στα σκληρά της νέας 
σοδειάς στα 15,75 δολάρια (ΗΠΑ) 

ανά µπούσελ, κάτι που µεταφρά-
ζεται σε 534 ευρώ ο τόνος FOB. Άν-
θρωποι της αγοράς στην Ελλάδα 
σχολιάζουν ότι ένα τέτοιο σενά-
ριο δεν φαντάζει και τόσο µακρι-
νό, αφού οι διαθέσιµες ποσότη-
τες στην αγορά σήµερα είναι ε-
λάχιστες, αλλά και οι προοπτικές 
για τη νέα παραγωγή του Καναδά 
δεν συντελούν σε επιστροφή του 
τονάζ σε επίπεδα άνω των 7 εκατ. 
τόνων µε τους οποίους «δούλευε» 
έως το 2020 η χώρα. 

Η τιµή του µαλακού σίτου στην 
Ευρώπη έπιασε νέα υψηλά στα 
407 ευρώ ο τόνος, µε τα συµβό-
λαια Σεπτεµβρίου στα 370 ευρώ. 
Εφόσον το µαλακό σιτάρι νέας 
εσοδείας διαπραγµατεύεται στη 
Γαλλία στα 37 λεπτά το κιλό, δεν 
θα µπορούσε το σκληρό, µε spot 
τιµή στα 430 ευρώ ο τόνος, να 
κινηθεί σε χαµηλότερα επίπεδα.  

Οι συνθήκες στο σκληρό σιτάρι επιτρέπουν
Αλώνια µε τις σηµερινές τιµές  
Συζητήσεις στον Καναδά για πωλήσεις Σεπτεµβρίου στα 540 ευρώ FΟB

ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ
∆εν αποκλείεται αν σηµειω-

θούν πάλι καιρικές συνθήκες 

επιβαρυντικές για την καλλιέρ-

γεια, οι τιµές να εκτοξευτούν 

µε ευκολία σε νέα υψηλά

Σ
την αγορά µας είναι αρκετά 
ήσυχα καθώς οι ποσότητες 
σκληρού σίτου είναι περιορι-
σµένες και οι αγοραστές κα-

λυµµένοι για τους προσεχείς µήνες. Πα-
ράλληλα, λόγω του Καθολικού και του 
Ορθόδοξου Πάσχα η δραστηριότητα µει-

ώνεται. Η εξα-
γωγή από την 
Ιταλία βρίσκε-
ται λίγο πάνω 
από τα 490 ευ-
ρώ ο τόνος FOB 

για τα µέτρια σιτάρια. Οι τιµές της Φότζια 
σηµείωσαν µια µικρή διόρθωση κατά 
3 ευρώ ο τόνος λόγω αδύναµης ζήτη-
σης των τελευταίων ηµερών, µε τα ποι-
οτικά σιτάρια µε υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 12% στα 542-547 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία είχαµε ανοδική αντίδραση 
µε τις τιµές ξανά στα 430 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ 
ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α
(∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2022

ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ
2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2021 304,71

585

575*575*

304,71

585

*ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
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Κινήσεις που λίγο έως πολύ έρχονται να διαµορφώσουν γερές βάσεις στα 30 λεπτά για το καλαµπόκι νέας εσοδείας επιχειρούν 
οι αγορές τις τελευταίες εβδοµάδες τόσο εντός των συνόρων, όσο και στα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης.

Σε ανοδικό κανάλι κινείται η αγορά βάµβακος στο 
κοµµάτι που αφορά στα συµβόλαια της νέας σοδειάς, 
µε την αναλογία της διεθνούς τιµής να δίνει πάνω 
από 82 λεπτά το κιλό για το σύσπορο προς προπώ-
ληση. Τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου δοκιµάζουν τα 120 
σεντς η λίµπρα, καθώς κλείνει η ψαλίδα ανάµεσα σε 
αυτά και τα ενεργά συµβόλαια της περσινής σοδειάς, 
µε τον Μάιο να κινείται ανάµεσα στα 135 και τα 140 
σεντς η λίµπρα. Σ’ αυτό το σηµείο, οι διεθνείς ανα-
λυτές εκτιµούν πως τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου 
στα ενεργά συµβόλαια περιορίζονται, καθώς το εν-

διαφέρον της αγοράς µεταφέρεται στις φετινές σπο-
ρές και τη νέα σεζόν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εύκολα γίνεται η διαπί-
στωση ότι οι ισορροπίες στην παγκόσµια αγορά, ε-
ξακολουθούν να ευνοούν το προϊόν, αφού η άνοδος 
των αγορών έρχεται έπειτα από µια έκθεση προθέ-
σεων σποράς που έδωσε +9% επιπλέον εκτάσεις στις 
ΗΠΑ, αλλά και µια έκθεση προσφοράς και ζήτησης, 
τη δεύτερη κατά σειρά που δίνει αφορµές υποχώρη-
σης παρά ανόδου, µιας και διαφαίνεται µια υποχώ-
ρηση της ζήτησης από την Κίνα. Βέβαια, ο πιο κρίσι-
µος παράγοντας σε αυτήν την περίοδο, είναι η επί-
µονη ξηρασία που πλήττει τη ζώνη του Τέξας και της 
Οκλαχόµα, κάτι που σίγουρα θα έχει αντίκτυπο τό-
σο στο επερχόµενο τονάζ των ΗΠΑ, όσο και στη χρη-
µατιστηριακή τιµή.                                ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΣΚΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ στις διε-
θνείς τιµές καλαµποκιού προχωρούν 
οι σπορές στα παραγωγικά κέντρα 
της Ελλάδας, ενώ ήδη διαφαίνεται 
µια τάση ενίσχυσης των στρεµµά-
των, όσο οι παραγωγοί λαµβάνουν 
εξασφαλίσεις για την καλή εµπορι-
κή πορεία του προϊόντος τουλάχι-
στον µέχρι το τέλος του 2022. Στο 

διεθνές προσκήνιο, η Κίνα εξακο-
λουθεί να «σκουπίζει» τα αποθέµα-
τα των Ηνωµένων Πολιτειών, µε α-
γορά 1 εκατ. τόνων την προηγού-
µενη εβδοµάδα, όσο οι σπορές εκεί 
προχωρούν µε πιο αργό ρυθµό, κά-
τι που αποδίδεται τόσο στις καιρι-
κές συνθήκες, όσο και στις επιπλο-
κές εξαιτίας των ακριβών εισροών.

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ πληρώνουν από 42 
λεπτά το κιλό και πάνω στις αποθή-
κες εµπόρου για το σακιασµένο, χω-
ρίς να υπολογίζονται τα έξοδα µε-
ταφοράς. Η φυσική αγορά στην Ι-
ταλία κινείται µε µέση τιµή στα 375 
ευρώ, από τα υψηλά των 405 ευρώ 
προ ολίγων ηµερών, ενώ στο Μπορ-

ντό και το Ρήνο, τα FOB διαµορφώ-
νονται στα 342 και 362 ευρώ ο τό-
νος αντίστοιχα. Παρά την αυξηµέ-
νη παραγωγή στην Ευρώπη πέρυσι 
(+7% από τον µέσο όρο 5ετίας), φαί-
νεται ότι τα αποθέµατα είναι περι-
ορισµένα και οι ισορροπίες πιο εύ-
θραυστες για τις εισαγωγικές χώρες.

ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΙ αναπάντεχο 
µετά την τελευταία έκθεση προσφο-
ράς και ζήτησης του αµερικανικού 
υπουργείου γεωργίας αυτό ήταν ο 
τρόπος µε τον οποίο αυτές αντέδρα-
σαν σε µια θεωρητικά πτωτική αξιο-
λόγηση των ισορροπιών. Με τα τελι-

κά αποθέµατα καλαµποκιού να αυ-
ξάνονται κατά 5 εκατ. τόνους στο τέ-
λος της τρέχουσας εµπορικής περι-
όδου (στους 305 εκατ. τόνους ένα-
ντι των 300 εκατ. τόνων που υπολό-
γιζε το USDA τον Μάρτιο) οι αγορές 
στην Ευρώπη αντέδρασαν ανοδικά.

ΠΛΕΟΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ µια συµφω-
νία ως προς τις τιµές που πληρώνει 
η φυσική αγορά για τη νέα σοδειά 
και τις τιµές των συµβολαίων µελ-
λοντικής εκπλήρωσης, µε αρκετούς 
εµπόρους να προσεγγίζουν αγρότες 
στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους 
κλειστά συµβόλαια αγοράς µε 30 
λεπτά και ρήτρα την παράδοση ό-

λης της αναµενόµενης σοδειάς. Στα 
διαθέσιµα αποθέµατα, για τα περισ-
σότερα παραγωγικά καλαµπόκια, η 
τιµή έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα 
40 µε 41 λεπτά εδώ και δύο-τρεις ε-
βδοµάδες, µε το εµπόριο από εκεί 
και πέρα να χρεώνει αρκετά παρα-
πάνω σε κτηνοτρόφους, σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda.

ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ στη φυσική αγορά να 
διαµορφώνουν µια ισχυρή βάση, 
που παρά τις µικρές διορθώσεις των 
τελευταίων ηµερών δεν έχουν προ-
σεγγίσει τα «προ εισβολής», επίσης 
ενισχυµένα επίπεδα, τα µελλοντικά 
συµβόλαια έρχονται να επικυρώσουν 
τις τάσεις σε βάθος 12µήνου. Στις 

αγορές της Γαλλίας, όπου διαµορ-
φώνεται η τάση και για τα λιµάνια 
της Μαύρης Θάλασσας που εξακο-
λουθούν να λειτουργούν (Βουλγα-
ρία, Ρουµανία), τα συµβόλαια Νο-
εµβρίου πιάνουν νέα κορυφή στα 
312 ευρώ ο τόνος και τα συµβόλαια 
Μαρτίου του 2023 στα 313 ευρώ.

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ καλαµπο-
κιού εκτός ΗΠΑ ήταν υψηλότερα 
στην εν λόγω έκθεση, αντανακλώ-
ντας τις αυξήσεις για Ουκρανία,  Σερ-
βία, ΕΕ και Ινδονησία που αντισταθ-
µίστηκαν εν µέρει από µια µείωση 
για τον Καναδά και από τη µια απο-

δίδεται στη µικρή παραγωγή του Κα-
ναδά και από την άλλη στους εµπο-
ρικούς περιορισµούς της Ουκρανί-
ας και στα αποθέµατα της Σερβίας. 
Κατά τα λοιπά, το USDA δεν προέ-
βη σε σηµαντικές αλλαγές στις ε-
κτιµήσεις ζήτησης και προσφοράς.

Με το Δεκέμβριο κοντά στα 120 
σεντς, προπωλήσεις με 82 λεπτά
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Για 12 µήνες πάνω από τα 300 ευρώ το καλαµπόκι
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ΚΕΟΣΟΕ: Συνολική αύξηση 
19,92% σε αξία (70.669.750 
ευρώ ο 2020 – 84.745.745 

ευρώ το 2021) και 7,43% σε 
ποσότητα (26.081 τόνοι το 2020 – 
28.018 τόνοι το 2021) παρουσιάζουν 
τα εξαγωγικά μεγέθη του ελληνικού 
κρασιού, ενώ από τον Μάρτιο 2020 
οι εξαγωγές επλήγησαν από την 
επίδραση της πανδημίας, ενώ 
σημαντική άνοδος καταγράφεται  
στις αποστολές σε Τρίτες χώρες. 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Στην 
υπογραφή νέας τριετούς 
επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας προχώρησε η διοίκηση  
της Παγκρήτιας Τράπεζας με τους 
εκπροσώπους του Συλλόγου 
Εργαζομένων, μετά από δύο μήνες 
εποικοδομητικού διαλόγου, όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωση της.

COCA COLA HBC: Αντιδιαβρωτικά και 
αντιπλημμυρικά έργα σε έκταση 7.715 
στρεμμάτων στην περιοχή 
Βαρυμπόμπης - Τατοΐου, 
παραδόθηκαν από την Coca-Cola  
Τρία Έψιλον. Σύμφωνα με εταιρική 
ανακοίνωση το έργο αποκατάστασης, 
δωρεάς ύψους 1,8 εκατ. ευρώ είναι 
το μεγαλύτερης έκτασης έργο που 
υλοποιήθηκε στον νομό Αττικής. 

ΑΜΒΥΞ: Σε διεύρυνση του 
χαρτοφυλακίου της προχωρά η Άµβυξ 
µε την ισπανική µπύρα Estrella Galicia 
και την ολλανδική εταιρεία λικέρ και 
σιροπιών De Kuyper. Η Estrella Galicia 
(1906) εξάγεται σε περισσότερες από 
70 χώρες.  Αντίστοιχα, ο οίκος De 
Kuyper από το 1695, δημιουργεί 
εξαιρετικά λικέρ, ποτά και σιρόπια, 
έχοντας µία πολύ µεγάλη γκάµα µε 
κωδικούς όπως Apricot Brandy, Triple 
Sec, Βlue Curacao & Parfait Amour.  

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για μια ελκυστική αφήγηση, που όμως 
δεν ευσταθεί, μιλά η Rabobank για τα 
περί μια νέας νομισματικής επανάστα-
σης «Bretton Woods 3» όπου νομίσμα-
τα που υποστηρίζονται από εμπορεύμα-
τα, όπως το γιουάν, γίνονται κυρίαρχα 
και σταδιακά εκτοπίζουν το παγκόσμιο 
αποθεματικό νόμισμα, δηλαδή το αμε-
ρικανικό δολάριο.

Ο Μάικλ Έβερυ της Rabobank, προ-
βληματισμένος με το γεωπολιτικό status 
quo, που διαμορφώνεται από την ρωσο-
ουκρανική διένεξη, εκτιμά ότι η… ευκαι-
ρία να μετατοπιστούν οι παγκόσμιες ε-
μπορικές ροές από το δολάριο σε άλλα 
νομίσματα είναι περιορισμένη καθώς 
ούτε το κινεζικό νόμισμα ούτε άλλα έ-
χουν ρυθμιστεί για να ανταγωνιστούν 
το δολάριο παγκοσμίως. «Προσπαθή-
στε να μιλήσετε για τάσεις στο παγκό-
σμιο ΑΕΠ χωρίς να χρησιμοποιήσετε το 
δολάριο ως κοινό παρονομαστή. Με α-

ντανακλαστική λογική, όσο περισσότε-
ροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα νόμι-
σμα, τόσο περισσότερο ισχυροποιείται. 
Επιπλέον, οι παγκόσμιες αγορές πετρε-
λαίου χρειάζονται ένα βασικό νόμισμα 
που είναι: ρευστοποιήσιμο και διαθέσι-
μο, το οποίο δεν είναι το Κινεζικό νόμι-
σμα.», λέει ο αναλυτής.

Στο μεταξύ, η επιθετική αποσύνδεση 
της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια 
της στοιχίζει. Mε τον πληθωρισμό στην 
Ευρωζώνη στο 7,5%, η συνεδρίαση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ι-
ούνιο θα είναι αυτή που θα καθορίσει τη 
νομισματική πολιτική της καθώς τότε θα 
είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για τον αντί-
κτυπο του πολέμου στην Ουκρανία. «Για 
την Ευρώπη, ο πόλεμος αλλάζει πολύ πε-
ρισσότερο το παιχνίδι από ότι η πανδη-
μία, κυρίως για την οικονομία στο σύνο-
λό της» τονίζει ο επικεφαλής της Global 
Macro Research της ING Carsten Brzeski.

Κλιάφα
Η καινοτομία εκτόξευσε στην κορυφή 
του διαγωνισμού «Προϊόν της 
Χρονιάς» τα Αναψυκτικά ΚΛΙΑΦΑ, 
που επαναλανσαρίστηκαν το 2021 σε 
καινοτόμα, διαφοροποιημένη 
συσκευασία, η οποία κέρδισε αμέσως 
τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 
Πρόκειται για τα μόνα ανθρακούχα 
αναψυκτικά με χυμούς φρούτων, τα 
οποία είναι χωρίς συντηρητικά. 

Όλυμπος
Οκτώ διεθνή βραβεία κατέκτησαν τα 
προϊόντα της ΟΛΥΜΠΟΣ στα World 
Quality Awards 2022. Τα προϊόντα που 
διακρίθηκαν είναι: η Φέτα (Χρυσό), το 
Στραγγιστό γιαούρτι 5%  (Χρυσό), το 
Στραγγιστό γιαούρτι 2% (Χρυσό), το Τσάι 
του βουνού Λεμόνι χωρίς ζάχαρη (Χρυσό), 
το Τσάι του βουνού Ροδάκινο χωρίς 
ζάχαρη (Χρυσό) και 4 φυτικά ροφήματα 
της σειράς ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ.

Το δολάριο διατηρεί 
την παντοδυναμία του

 Διαφωνεί η Rabobank για Bretton Woods 3 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΝΩΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡ. ΚΡΗΤHΣ Α.Ε. 0,0845 +16,55%

ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝ. ΕΤ. ΠΕΤΡ. Α.Ε. 1,9250 +11,92%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 1,1000 +5,77%

ΟΠΤΟN ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 2,2000 +5,77%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ. Α.Ε. 1,8000 +5,26%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2320 -9,38%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,3260 -3,81%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,4600 -8,00%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ. 0,0290 -7,94%

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤ. 1,1900 -7,75%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.668,15 +0,30%
 NASDAQ Comp 13.481,63 -1,19%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.851,99 +0,63%
Λονδίνο FTSE 100 7.610,18 +0,39%
Φρανκφούρτη DAX-30 14.169,19 +0,66%
Παρίσι CAC-40 6.597,37 +0,84%
Ζυρίχη SMI 12.462,71 +0,68%
Τόκιο NIKKEI-225 27.172,00 +1,22%
 
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

Τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα 
ανόδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
Με βελτιωμένη τεχνική εικόνα και επιδόσεις το 
Χρηματιστήριο Αθηνών έχει πατήσει στη ζώνη 
των 920 μονάδων, ωστόσο το μείγμα εξελίξεων 
που έρχεται από το εξωτερικό αναμένεται ότι θα 
επιβραδύνει την πρόοδο στον δείκτη, χωρίς να 
είναι σαφές το κατά πόσο η τάση ανόδου μπορεί 
να ανατραπεί. Ο πληθωρισμός φέρνει νωρίτερα 
τις αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές 
τράπεζες, ενώ το πολεμικό μέτωπο μετά από 50 
ημέρες εχθροπραξίων δεν δείχνει σημάδια 
εκτόνωσης με το ενεργειακό κόστος ψηλά.
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Κίνητρα αντικατάστασης και αποσβέσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού αγροτών 

Ο
αρχαίος Έλληνας  ποιητής Θεόκριτος είπε 
ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί». 
Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υπο-
χρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να 

είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους το-
ξικούς ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγ-

γενείς. «Κλέβοντας» από παλαιότε-
ρο άρθρο της Αgrenda, διαβάζουµε: 
«…Με δεδοµένο το γεγονός ότι ο νέ-
ος προϋπολογισµός αξιολογείται από 
το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης ως µια ευκαιρία επιδίωξης οικονο-
µικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία, 
που ενισχύεται από κοινοτικά κονδύ-
λια αλλά και ευελιξία ως προς την δη-
µοσιονοµική πολιτική, πάγια αιτήµα-
τα του αγροτικού χώρου -που αποδε-
δειγµένα στέκεται στο ύψος των πε-
ριστάσεων όταν η συνθήκη καλεί σε 
ενίσχυση της παραγωγικότητας- έρ-
χονται ξανά στο προσκήνιο και χρή-
ζουν ευνοϊκής ρύθµισης. Ένα εκ των 
αιτηµάτων, είναι και η ανάγκη δηµι-
ουργίας ειδικού αφορολόγητου απο-
θεµατικού από την πώληση παλαιού 
αγροτικού εξοπλισµού το οποίο θα 
συµψηφίζεται ισόποσα µε την αξία 
αγοράς του καινούργιου µηχανή-
µατος, καθώς και η αύξηση του πο-

σοστού απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων….»  
Σχεδόν τρία χρόνια µετά, και δεν έχει αλλάξει απο-

λύτως τίποτε στον τρόπο αντιµετώπισης του παγίου ε-
ξοπλισµού από το Οικονοµικό Επιτελείο.

ΑΠΟ ΤΟ 2017 έχω επισηµάνει ότι πρέπει να πά-
ψει η υφιστάµενη κατάσταση στην αντικατάσταση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού. Κι ενώ αυτό είναι 
εµφανές, µέχρι στιγµής δεν είχε γίνει καµία ενέρ-

γεια της τροποποίησης του τρό-
που λειτουργίας στην αγορά. Ε-
πισηµαίνω ότι οι αποσβέσεις πα-
γίου εξοπλισµού γίνονται από ο-

ποιονδήποτε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε α-
γρότη του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος. 
Οι δε επιχειρηµατίες, που έχουν και αγροτικά εισο-
δήµατα αντιµετωπίζονται ως αγρότες του κανονι-
κού, αφού από την 01.01.17 υποχρεούνται πλέον 
να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες ό-
λα τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου.

Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέρ-
γειες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το πα-
λιό του τρακτέρ, µε καινούργιο, µαζί µε τα παρελκό-
µενα αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του 
προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το 
αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µε-
τρητοίς και το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. 
Το παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρα-
τά για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατά-
σταση και µε λίγες ώρες εργασίας (για την ηλικία 
του, ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκδο-
θούν 2 παραστατικά: 

α) Τιµολόγιο πώλησης, το οποίο θα εκδώσει ο αγρό-
της προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  
τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.

β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρεί-
ας προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, 
διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.]. 

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε 
ηµεροµηνία 02.01.18. Πως θα αποτυπωθούν στα βι-
βλία του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;

Α) Η ΑΓΟΡΑ: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η 
αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κά-
θε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 
ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξά-
νουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

Β) Η ΠΩΛΗΣΗ: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επι-
χειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευ-
ρώ από την πώληση του τρακτέρ. 

Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να 
καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο πα-
ράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυ-
τού να διενεργούνται αποσβέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνο-
νται µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδη-
µα, δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους 
ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνη-
τρο για αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Οικονοµικών; Η δηµιουργία αφορολόγη-
του αποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από 
την πώληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξη-
ση των συντελεστών απόσβεσης. Ελπίζω να γίνουν 
πράξη µε οποιονδήποτε τρόπο κριθεί σκόπιµο οι πλη-
ροφορίες αυτές. 

Η αγορά χρειάζεται τόνωση κι αυτό γίνεται µε α-
πλούς τρόπους: µείωση φορολογίας, κίνητρα αντι-
κατάστασης εξοπλισµού, καθιστάς ασύµφορη τη φο-
ροδιαφυγή, τέλος. Όλα τα υπόλοιπα περί απειλών, 
προστίµων κλπ., είναι για να έχουν λόγο ύπαρξης 
όσοι τα προτείνουν.

Εξοπλισµός
Αποσβέσεις παγίου 

εξοπλισµού γίνονται 
από οποιονδήποτε ασκεί 
αγροτική δραστηριότητα 

Αποθεµατικό
Συζητείται η δηµιουργία 
αφορολόγητου αποθε-

µατικού για τα ποσά από 
πώληση παλιών τρακτέρ 

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)

Υποχρέωση του οικονοµικού 
επιτελείου η ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων

Κάποιοι έξυπνοι στα καφενεία λένε «…και τι θα 
κάνετε τώρα εσείς οι λογιστές; θα µείνετε χωρίς 
δουλειά λόγω της εφαρµογής των ηλεκτρονικών 
βιβλίων…». Εγώ ενηµερώνω ότι η εφαρµογή των 
ηλεκτρονικών βιβλίων δεν µπορεί να γίνει χωρίς 
το λογιστή. Το Οικονοµικό Επιτελείο πότε θα 
ενηµερώσει τις επιχειρήσεις (και τους αγρότες) 
γι’ αυτό που θέλει να κάνει εν αγνοία τους; 

Ηλεκτρονικά βιβλία: ενηµερώστε τον κόσµο
Tο οικονοµικό επιτελείο έχει αποφασίσει 
ότι πρέπει σώνει και καλά να εφαρµόσει 

τα ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα, 
όταν δεν εφαρµόζονται πουθενά στον κόσµο. 

Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση.
Το µεγάλο λάθος, κατά την άποψη µου, είναι ότι 

δεν κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση: 
να ενηµερώσουν τον κόσµο.  
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Από τον Ιούλιο ξεκινάνε οι αιτήσεις για 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιερ-
γειών που επιδοτεί µε έως 80% την εκρί-
ζωση υφιστάµενης φυτείας, την προµή-
θεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλί-
ων και την προµήθεια και εγκατάσταση 
συστήµατος στήριξης (γραµµική φύτευ-
ση – παλµέτα), σύµφωνα µε την προκή-
ρυξη ύψους 166 εκατ. ευρώ που δηµο-
σιεύτηκε.  Ο λόγος που το άνοιγµα των 
αιτήσεων µεταφέρεται για Ιούλιο (σ.σ εί-
χε προγραµµατιστεί για 15 Μαΐου) είναι 
το γεγονός ότι δεν είναι ακόµα έτοιµη η 
µελέτη σχετικά µε τις καλλιέργειες και 
τις ποικιλίες που θα µπορούν να εντα-
χθούν στο πρόγραµµα. 

Η µελέτη που αναµένεται να ανατεθεί 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, θα 
ορίζει γενικότερα την επιλεξιµότητα των 
φυτεύσεων. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν 
γίνει γνωστά αναµένεται στο πρόγραµ-
µα να µπουν καλλιέργειες όπως σταφί-
δα, πορτοκάλια και πυρηνόκαρπα. Εκτός 
προγράµµατος βρίσκονται ελιές και οι-
νάµπελα. Σηµειώνεται ότι στο πρόγραµ-
µα αυτό αιτήσεις θα κάνουν τα συλλογι-
κά σχήµατα αγροτών, τα οποία είναι υ-
πεύθυνα για την υλοποίηση των φυτεύ-
σεων στα µέλη τους. Επιπλέον από την 
προκήρυξη και τις επιλέξιµες δαπάνες 
λείπουν πολύ κρίσιµες παράµετροι για 
την επιτυχία του Μέτρου όπως είναι για 
παράδειγµα η αποζηµίωση των αγροτών 
για το διαφυγών εισόδηµα έως ότου οι 
φυτεύσεις φτάσουν σε παραγωγική ηλι-
κία. Αναλυτικότερα η προκήρυξη αναφέ-
ρει ως επιλέξιµες δαπάνες:

 α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρω-
δών καλλιεργειών και συγκεκριµένα: 

αα) Εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας.β) 
Προµήθεια και εγκατάσταση νέων δεν-
δρυλλίων. γ) Προµήθεια και εγκατάστα-
ση συστήµατος στήριξης (γραµµική φύ-
τευση – παλµέτα).

Οι νέες, επιλέξιµες ποικιλίες θα πρέ-
πει: α) Να είναι ανθεκτικές στη κλιµατι-
κή αλλαγή. β) Να είναι ανθεκτικές σε ε-
χθρούς και ασθένειες που έχουν κατα-
γραφεί και επηρεάζουν την παραγωγι-
κότητα και τη βιωσιµότητα των εκµεταλ-
λεύσεων. γ) Τα παραγόµενα αγαθά και 
προϊόντα να έχουν εξαγώγιµο εµπορικό 
προσανατολισµό. δ) ∆εν είναι επιλέξιµες 
οι οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου και η 
ελαιοκαλλιέργεια. Οι αιτήσεις ενίσχυσης 
για την αναδιάρθρωση των καλλιεργει-
ών θα πρέπει να λάβουν υπόψη µελέτη 
από Πανεπιστηµιακό Φορέα που θα δη-
µοσιευτεί έως την ηµεροµηνία έναρξης 
υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης.

Ύψος προϋπολογισµού
Κατώτατος αιτούµενος επιλέξιµος προ-

ϋπολογισµός 500.000 ευρώ και ανώτα-
τος αιτούµενος επιλέξιµος προϋπολογι-
σµός ΜΜΕ 1.000.000 ευρώ.

Ένταση ενίσχυσης
∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, 

Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακε-
δονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόν-
νησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική 
Μακεδονία: 70%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός α-
πό την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αι-
γαίο, Νότιο Αιγαίο: 80%

Αττική: 60%

Ο λόγος που το άνοιγµα των 
αιτήσεων µεταφέρεται για Ιούλιο 
(σ.σ είχε προγραµµατιστεί για 15 

Μαΐου) είναι το γεγονός ότι δεν είναι 
ακόµα έτοιµη η µελέτη σχετικά µε 
τις καλλιέργειες και τις ποικιλίες 

που θα µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα. 

Δενδρύλλια, 
υποστυλώματα 
και έως 80% 
επιδότηση
Λείπει ακόμα η μελέτη για τις επιλέξιμες 
φυτείες ώστε να πάρει μπρος το μέτρο 
της Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών 

Αγροτουρισμός, εστίαση
Από τις 30 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις ενίσχυσης στα πλαίσια του προγράµµατος «Πράσινος 
Αγροτουρισµός» προϋπολογισµού 50 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τη 
σχετική προκήρυξη που αφορά επενδύσεις αγροτουρισµού, 
οινοτουρισµού και εστίασης από αγροτικές επιχειρήσεις. Στόχος της 
πρόσκλησης όπως αναφέρεται είναι η βελτίωση της θέσης του αγροτών 
στην αλυσίδα αξίας, µε την ενίσχυση να φτάνει έως το 55%, ενώ θα 
γίνονται δεκτοί επενδυτικοί φάκελοι από 500.000 ευρώ και άνω. 
∆ικαιούχοι στο πρόγραµµα δύνανται να κριθούν όλα τα νοµικά πρόσωπα 
είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις µεγάλες επιχειρήσεις. Η ένταση 
ενίσχυσης κυµαίνεται από 30 έως 55% ανάλογα την περιφέρεια και το 
µέγεθος της επιχείρησης. Στις τουριστικές δραστηριότητες που 
ενισχύονται περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων καταλύµατα και 
δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης. Ενδεικτικά οι επιλέξιµες δαπάνες 
που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακών 
εγκαταστάσεων και υποδοµών, αγορά εξοπλισµού και νέων 
τεχνολογιών, δηµιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, 
προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συµβουλευτική.

Η αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών θα 
περάσει μέσα από 
τα συλλογικά 
σχήματα των 
αγροτών

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

6 ΜΗΝΕΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Το μομέντουμ είναι θετικό για την πατάτα
Άδεια αγορά συναντά η εαρινή υπαίθρια πατάτα µε τις συγκοµιδές να ξεκινούν όψιµα στις 
αρχές Μαΐου για την Πελοπόννησο και προς τέλη Ιουνίου σε Θήβα και Βοιωτία. 
Οι εκτάσεις είναι σαφώς µειωµένες φέτος, µε τη ευρωπαϊκή αγορά καθαρά ελλειµµατική 
όσο ενισχύεται η ζήτηση από αγορές που εξυπηρετούνται συνήθως από την Ουκρανία. 
Οι Έλληνες παραγωγοί πατάτας, µπαίνουν στα χωράφια για τις αναγκαίες εργασίες λίπανσης 
και φυτοπροστασίας, σε µια συνθήκη που υπόσχεται εκκίνηση της σεζόν µε 60 λεπτά το κιλό. 
Έτσι, η επίτευξη µεγαλύτερων αποδόσεων αποκτά την τρέχουσα χρονιά ιδιαίτερη βαρύτητα. 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΄22∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΄21MAΪΟΣ ΄21
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΞΕΚΊΝΗΜΑ ΜΕ 60 ΛΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΒΑΝΤΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Σήμα για 60 λεπτά το κιλό στην υπαίθρια πατά-
τα, η συγκομιδή της οποίας ξεκινά στις αρχές Μα-
ΐου σε περιοχές τις Πελοποννήσου, με τους παρα-
γωγούς να βρίσκονται αυτό το διάστημα στα χωρά-
φια για τις τελευταίες φροντίδες και τη λίπανση της 
καλλιέργειας. 
Ήδη, οι πρώτες πατάτες της χρονιάς από τα θερμο-
κήπια της περιοχής βγήκαν στην αγορά στο επίπε-
δο τιμών αυτών, σε μια συγκυρία που θέλει τις γαλ-
λικές εξαγωγές να έχουν σταματήσει όσο αραιώ-
νουν παράλληλα και οι αποστολές της Αιγύπτου. Αν 
και η εξέλιξη της αγοράς διαφαινόταν ήδη από το 
περασμένο φθινόπωρο, όταν η αγορά υποδέχτηκε 
την πατάτα Νευροκοπίου σε τιμές που προσέγγισαν 
τα 40 λεπτά το κιλό στο ξεκίνημα, για να διαμορφω-
θούν ως το χειμώνα τα 55 λεπτά στις εναπομείνα-
σες της ηπειρωτικής χώρας, πριν γράψει τα 89 λε-
πτά η πατάτα της Νάξου.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά έχουν 
να κάνουν με την μικρή παραγωγή της κεντρικής 
Ευρώπης το περασμένο φθινόπωρο, την υποχώ-
ρηση των στρεμμάτων στην Ελλάδα και πλέον την 
υπόθεση της Ουκρανίας, η οποία με παραγωγή πά-
νω από 20 εκατ. τόνους ετησίως, ήταν τρίτη δύναμη 
παγκοσμίως στην παραγωγή πατάτας και εξυπηρε-
τούσε πολλές Τρίτες Χώρες στην ευρύτερη γειτονιά 
της Ευρώπης. Η περιορισμένη παρουσία της ελέω 
πολέμου και οι επίσης περιορισμένες σπορές για τη 

νέα περίοδο, έρχονται να διαμορφώσουν ένα ση-
μαντικό κενό στην παγκόσμια αγορά και μια έντονη 
ζήτηση στα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα.
Επιστρέφοντας στην εγχώρια παραγωγή, αν και οι 
ενδείξεις στην αγορά προηγήθηκαν των σπορών, 
οι ζημιογόνα διετία 2020-2021 αποθάρρυνε ή απέ-
τρεψε αρκετούς παραγωγούς από την σπορά, με 
αποτέλεσμα οι εκτάσεις στην Πελοπόννησο να εί-
ναι μειωμένες από 10 έως 15%, ενώ στη Βοιωτία 
και την Θήβα η υποχώρηση των στρεμμάτων αγγί-
ζει ακόμα και το 30% σύμφωνα με κατά προσέγγι-
ση υπολογισμούς ανθρώπων της αγοράς. Βέβαια, 

σημειώνεται ότι στην Στερεά Ελλάδα, περισσεύ-
ουν ακόμα μερικές ημέρες μέχρι το οριστικό κλεί-
σιμο της περιόδου σποράς, οπότε ενδέχεται να υ-
πάρξει μια μικρή ενίσχυση. Σ’αυτή τη συνθήκη, άν-
θρωπος της αγοράς μεταφέρει στην Agrenda την 
προσωπική του εκτίμηση ότι η αγορά «θα πάει τρέ-
νο τουλάχιστον μέχρι και τον Αύγουστο». Ο λόγος 
έγκειται στο γεγονός πως τα αποθέματα είναι ελά-
χιστα και σε καμία περίπτωση δεν διευκολύνθηκαν 
από τις πρώτες πρώιμες ανοιξιάτικες πατάτες, όσο 
η ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τέτοια που 
θα καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική την αιγυπτιακή 
παραγωγή. Ενδεικτικό των ελλείψεων που υπάρ-
χουν στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, ήταν η 
δυσκολία με την οποία η Γαλλία εξυπηρετούσε πα-
ραγγελίες το προηγούμενο διάστημα, όταν στο ά-
κουσμα 3 κοντέινερ, οι εξαγωγείς περιορίζοντας 
στο 1 και αυτό με το ζόρι.

Φροντίδες για πάνω από 3,5 τόνους
Σε αυτήν τη φάση, οι παραγωγοί εστιάζουν σε μια 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή, με συνομι-
λητή της Agrenda να αναφέρει χαρακτηριστικά ό-
τι «έχουν – δεν έχουν, ρίχνουν ό,τι χρειάζεται για 
περισσότερα κιλά». Εμπειρικοί υπολογισμοί, κά-
νουν λόγο για μια σοδειά τουλάχιστον 3,5 τόνων α-
νά στρέμμα, ενώ σε περίπτωση μη ορθής λίπανσης 
των φυτών στο τελευταίο στάδιο πριν τη συγκομι-
δή, οι απώλειες από την παραγωγή θα μπορούσαν 
να ανέλθουν σε άνω των 700 κιλά.

> Το παραγωγικό κενό που διαμορφώνεται στην διεθνή αγορά ελέω και Ουκρανίας σπεύδουν να καλύψουν Έλληνες πατατοκαλλιεργητές 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 2022)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΗΒΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

15%

ΜΕΙΩΣΗ

30%

20�25%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ55
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Τα θρεπτικά στοιχεία (Starters) που 
περιέχει, βοηθούν τα φυτά στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης τους, στη δημιουργία 
ριζικού συστήματος αλλά και στην 
αντοχή τους σε συνθήκες στρες.
Συγκεκριμένα περιέχει μία σχέση 
αμμωνιακών 10 : φωσφορικών 
44 (ΜΑΡ) το οποίο αποτελεί το 
καλύτερο συνδυασμό λόγω της 
υψηλής διαλυτότητας του φωσφόρου, 
της βραδύτερης αποδέσμευσης 
αμμωνιακών αλλά και του ότι δεν 
επηρεάζει το ΡΗ.
Επίσης περιέχει μαγγάνιο (3%) και 

ψευδάργυρο (2%) τα οποία αποτελούν 2 
από τα 6 βασικά ιχνοστοιχεία, σημαντικής 
σημασίας για τη φυσιολογική ανάπτυξη 
των φυτών και τα οποία καταναλώνονται 
σε μεγαλύτερες ποσότητες.
Σημαντικές ζημιές από τα 
σιδηροσκώληκα προκαλούνται και στο 
τελικό παραγόμενο προϊόν με άμεση 
απώλεια παραγωγής και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών.
Το Force Evo παρέχει πολύ υψηλή 
προστασία όπως φαίνεται και στα 
αποτελέσματα των παρακάτω 
πειραμάτων (βλ. γράφημα). 

> To Force Evo έρχεται ως απάντηση στην απόσυρση δραστικών ουσιών για την πατάτα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ SYNGENTA 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΚΏΛΗΚΟΥ 

Τα σιδηροσκώληκα και άλλοι 
εχθροί εδάφους μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικές απειλές 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των 
καλλιεργειών και όπως είναι γνωστό 
από φέτος κάποιες παραδοσιακές 
λύσεις φυτοπροστασίας δεν θα 
υπάρχουν πλέον στην αγορά

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι 
εχθροί εδάφους
Οι πλέον επιζήμιοι εχθροί εδάφους 
είναι τα είδη των σιδηροσκωλήκων, 
Agriotes obscurus, A. lineatus και A. 
Sputator τα οποία προσβάλλουν είτε 
τις ρίζες είτε τους κονδύλους.
Στην περίπτωση της πατάτας 
δημιουργούν στενές στοές αρκετών 
χιλιοστών σε βάθος και όταν η 
προσβολή είναι έντονη τα φυτά 
ξηραίνονται. Ένας άλλος επιζήμιος 
εχθρός είναι η Αγρότιδα ή καραφατμέ 
όπου οι προνύμφες ζουν στα 
επιφανειακά στρώματα του εδάφους 
και προσβάλλουν τα νεαρά φυτά  
στο «λαιμό». 

Οι μεγαλύτερης ηλικίας προνύμφες 
είναι περισσότερο αδηφάγες και 
συνήθως κατατρώγουν ολοκληρωτικά 
τις ρίζες και τα νεαρά φυτά ενώ στις 
πατάτες δαγκώνουν την επιφάνεια και 
μπορεί να ανοίξουν τρύπες. 

Καταπολέμηση
Μετά την απόσυρση δραστικών 
ουσιών για την καταπολέμηση αυτών 
των εχθρών ανοίγει μία νέα σελίδα 
στην προστασία των καλλιεργειών.
Το Force Evo είναι η νέα καινοτόμα 
λύση της Syngenta που συνδυάζει 
υψηλή εντομοκτόνο δράση και 
θρέψη αφού είναι εμπλουτισμένο με 
σημαντικά θρεπτικά στοιχεία για την 
καλύτερη ανάπτυξη των καλλιεργειών.
Πιο συγκεκριμένα περιέχει το 
πυρεθρινοειδες δραστικό tefluthrin 
που χαρακτηρίζεται για την υψηλή 
αποτελεσματικότητα του στα έντομα, 
λόγω του διπλού τρόπου δράσης 
του, αφ’ ενός με επαφή και κατάποση 
και αφ’ ετέρου με την έντονη 
εντομοαπωθητική του δράση λόγω 
της πολύ υψηλής τάσης ατμών.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

▲

Η καινοτόμος σύνθεση του νέου 
προϊόντος της Syngenta, παρέχει 
υψηλή προστασία στις καλλιέργειες 
και βελτίωση των ποιοτικών και 
ποσοτικών χαρακτηριστικών του 
συγκομιζόμενου προϊόντος
Επιπλέον το Force Evo εκτός από 
την πατάτα έχει έγκριση χρήσης για 
πολλές καλλιέργειες κηπευτικών αλλά 

και για εκτατικές καλλιέργειες όπως 
το βάμβακι και το καλαμπόκι 
Η νέα σελίδα στην προστασία των 
καλλιεργειών ήρθε, καθώς το 
Force Evo είναι μία επιλογή χωρίς 
διλήμματα.

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ  
MARKETING MANAGER ΚΗΠΕΥΤΙΚΏΝ  

ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΑΣ
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Το Nemathorin 10 G με δραστική 
ουσία το fosthiazate αποτελεί την 
πρόταση της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ στη 
διαχείριση των νηματωδών και του 
σιδηροσκούληκου και αποτελεί 
το μοναδικό οργανοφωσφορικό 
νηματωδοκτόνο – εντομοκτόνο στην 
καλλιέργεια της πατάτας.

Πλεονεκτήματα Nemathorin 10 G.
■ Συνδυάζει νηματωδοστατική και 
νηματωδοκτόνο δράση ελέγχοντας τα 
δύο κύρια είδη κυστονηματωδών που 
προσβάλλουν την πατάτα, Globodera 
rostochiensis και G. pallida καθώς και 
νηματώδεις του γένους Meloidogyne spp.
■ Έχει εντομοκτόνο δράση στα 
σιδηροσκούληκα Agriotes spp..

Σημεία κλειδιά για να επιτευχθεί η 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα
■ Ομοιόμορφη διασπορά του 
Nemathorin στην επιφάνεια του 
εδάφους και άμεση ενσωμάτωση του 

πριν τη φύτευση της πατάτας.
■ Σωστό βάθος ενσωμάτωσης των 
κόκκων του, στα 10-15 εκατοστά και όχι 
βαθύτερα.
■ Εφαρμογή σωστής δοσολογίας.
■ Σε περίπτωση γραμμικής εφαρμογής 
να γίνεται χρήση των ειδικών διανομέων 
(σπάτουλες) για καλύτερη διασπορά.

Παράλληλα με το Nemathorin η γκάμα 
των προϊόντων της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 
στην καλλιέργεια της πατάτας 

συμπληρώνεται από τα:

■ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ:
OHAYO 50SC (fluazinam), BRONX 
250SC (mandipropamid), ASBELTO PRO 
(dimethomorph + propamocarb), PHYTO 
SARCAN 51SL (potassium phosphonate), 
RIZOLEX GOLD WP (tolclophos methyl), 
LIMBOR 25SC (azoxystrobin) και τα 
χαλκούχα JADE 40WG, ΚΟΥΠΡΟΛ 50WP, 
MANIFLOW 12,4SC και ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20WP 
& ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20WG.

■ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ:
BACTECIN DP (Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki strain ABTS-351),  
CYBOR MAX (cypermethrin), DELIR 
(deltamethrin), VOLUR 10CS with Zeon 
technology (lambda cyhalothrin) και 
DELMUR GREEN (deltamethrin).

■ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:
PLAZA 25WG (rimsulfuron), VETRI 
24EC (clethodim), QUICK 12EC 
(quizalofop-p-ethyl) και MUMETAL 33EC 
(pendimethalin).

Το κοχλιολειμακοκτόνο CLARTEX 
ΝΕΟ (metaldehyde).
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και 
τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση καθώς και τις 
προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ΔΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΑΛΠΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

> Οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο – εντομοκτόνο για την καλλιέργεια της πατάτας

ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ NEMATHORIN G  
ΓΙΑ ΝΗΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣΚΟΥΛΗΚΟ

▲

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων χορήγησε κατά παρέκκλιση 
άδεια διάθεσης στην αγορά στο 
Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό AFFINITY® 6 
ME (δραστική ουσία: carfentrazone-ethyl) 
στην καλλιέργεια της πατάτας για την 
αποξήρανση του υπέργειου μέρους πριν 
τη συγκομιδή. Η περίοδος ισχύος έχει 
καθοριστεί για το διάστημα 15-05-2022 
έως 11-09-2022 και για χρήση εντός 
των Π.Ε. Αχαΐας, Φθιώτιδας, Λασιθίου, 
Ηρακλείου, Σερρών, Κοζάνης, Αρκαδίας, 
Ηλείας, Φλώρινας, Βοιωτίας, Δράμας, 
Κυκλάδων, Καστοριάς και Πέλλας. 
Μια από τις συνήθεις γεωργικές 
πρακτικές στην καλλιέργεια της πατάτας 
είναι η καταστροφή του πράσινου 
τμήματος της καλλιέργειας λίγο πριν την 
συγκομιδή. Η πρακτική αυτή διευκολύνει 

τη συγκομιδή, δρα υποβοηθητικά στο 
«ψήσιμο» του φλοιού της πατάτας, αλλά 
και στην αντιμετώπιση του όψιμου 
περονόσπορου.
Το AFFINITY® 6 ME με δραστική ουσία 
το carfentrazone-ethyl (τριαζολινόνες, 

ομάδα Ε κατά HRAC) σε ποσοστό 6% 
β/ο, δρα με επαφή, είναι εξίσου δραστικό 
τόσο στην φυλλική επιφάνεια όσο 
και στα στελέχη της πατάτας, δεν έχει 
διασυστηματικές ιδιότητες και επιτρέπει 
την είσοδο στην ψεκασμένη επιφάνεια 

των εργατών αμέσως μόλις στεγνώσει το 
ψεκαστικό διάλυμα. Διακρίνεται επίσης 
για το αρκετά μικρό χρονικό διάστημα 
από την εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή 
(PHI) που είναι μόνο 3 μέρες.
Το AFFINITY® 6 ME  αποτελεί ένα νέο 
και ιδιαίτερα αποτελεσματικό προϊόν που 
καλύπτει επάξια πιθανά κενά στην χρήση 
αυτή, για να επιτευχθεί το «ψήσιμο» του 
φλοιού της πατάτας και να διασφαλιστεί 
η μέγιστη δυνατή ποιοτική απόδοση της 
παραγωγής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον 
σύνδεσμο: https://www.fmchellas.gr/
product/affinity-6-me/

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑ  
ΣΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ AFFINITY 6 ME 





Οι πατάτες αποτελούν σημαντική 
καλλιέργεια για ολόκληρο τον πλανήτη 
και βέβαια για την Ελλάδα. Για να 
διατηρηθεί η ποιότητα των κονδύλων 
και να επεκταθεί η διαθεσιμότητα 
τους, υπάρχει η ανάγκη αποθήκευσης 
των κονδύλων για μεγάλες περιόδους, 
συχνά σε αποθήκες βιομηχανικής 
κλίμακας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση 
της ποιότητας της πατάτας είναι 
ζωτικής σημασίας για τους τομείς 
της εμπορίας και μεταποίησης. 
Ωστόσο, οι συνεχόμενοι περιορισμοί 
προϊόντων (πχ. του chlorpropham- 
CIPC) καθώς και η αλλαγή της στάσης 
των καταναλωτών έχουν ανανεώσει 
το ενδιαφέρον για τη δημιουργία 
εναλλακτικών ή συμπληρωματικών 
μεθόδων παρεμπόδισης  βλάστησης 
των κονδύλων μετά τη συγκομιδή. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως 
η συγκεκριμένη ανάγκη ορθής 
διαχείρισης στην αποθήκευσης της 
πατάτας, είναι εξίσου πολύ σημαντική 
για την εταιρεία μας, που μέσα από 
συνεχείς επενδύσεις, έχει αναπτύξει 
δύο πολύ αποτελεσματικές λύσεις 
που οδηγούν αποδεδειγμένα σε μια 
βελτιωμένη αποθήκευση μετά τη 
συγκομιδή, τα προϊόντα FAZOR® STAR 
και ARGOS®.

Το FAZOR® STAR είναι ένας ρυθμιστής 
ανάπτυξης που παρεμποδίζει 
τη βλάστηση των κονδύλων 
της πατάτας στην αποθήκη και 
εφαρμόζεται στο χωράφι. Η δραστική 
ουσία Maleic Hydrazide (χημική 
ομάδα πυριαζινών) μεταφέρεται 
διασυστηματικά από τα φύλλα στο 
μεριστωματικό ιστό του βλαστού 
και τελικά εντός του κονδύλου. 
Παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση 
χωρίς να ανακόπτει τη διεύρυνση 
ή την επιμήκυνση των κυττάρων, 
με αποτέλεσμα να ελέγχεται η 

δευτερεύουσα βλάστηση στο χωράφι, 
να παρεμποδίζεται η εσωτερική και 
εξωτερική βλάστηση στην αποθήκη, 
και να μειώνει σημαντικά την 
ανάπτυξη εθελοντών φυτών πατάτας 
στην επόμενη καλλιέργεια.
Το FAZOR® STAR προσφέρει 
παρεμπόδιση της βλάστησης στους 
κονδύλους μέχρι και 4 μήνες μετά 
την εφαρμογή και κάποιες φορές 
και περισσότερο. Έχει αποδείξει 
την αποτελεσματικότητά του όλα τα 
χρόνια που χρησιμοποιείται. Είναι σε 
μορφή κόκκων και μπορεί εύκολα να 
αποθηκευτεί και να εφαρμοστεί σε 
υδατικό διάλυμα με χαμηλή ποσότητα 
ανά στρέμμα.  Αναγνωρίζεται σαν 
ένα από τα προϊόντα αναφοράς για 
την παρεμπόδιση βλάστησης των 
κονδύλων πατάτας από την αγορά και 
την διατροφική αλυσίδα της πατάτας.

Το ARGOS® είναι φυσικής προέλευσης 
προϊόν αφού η βάση του είναι 
το αιθέριο έλαιο που εξάγεται με 
φυσικό τρόπο από πορτοκάλια χωρίς 
την προσθήκη διαλυτών η άλλων 
πρόσθετων. 

Όταν εφαρμόζεται καταστρέφει τους 
φυτρωμένους βλαστούς και εμποδίζει 
την ανάπτυξη νέων, με αποτέλεσμα 
την επιμήκυνση της ζωής και της 
φρεσκότητας των πατατών. 
Η εφαρμογή με ARGOS® δεν 
δημιουργεί υπολείμματα στα προϊόντα 
πατάτας. Συνεπώς οι φρέσκες και 
βιομηχανικές πατάτες μπορούν να 
διακινηθούν εμπορικά χωρίς κανένα 
πρόβλημα αφού το ARGOS® εξαιρείται 
από τον καθορισμό MRLs από τις 
Ευρωπαϊκές αρχές.
Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής για 
το ARGOS®. Οι πατάτες μπορούν 
να βγουν από την αποθήκη και να 
χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την 
εφαρμογή. 
Το ARGOS® δεν προκαλεί καμμιά 
δυσάρεστη οσμή κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. Επιπλέον, δεν υπάρχει 
καμμιά επίδραση στην οσμή και γεύση 
των πατατών ούτε στην ποιότητα 
μαγειρέματος ή το χρώμα κατά 
παραγωγή τσιπς πατάτας.
Το ARGOS® εφαρμόζεται με ειδικές 
συσκευές θερμής εκνέφωσης 
ελεγχόμενης θερμότητας, καθώς και 
ψυχρής εκνέφωσης, σε κατάλληλα 
εξοπλισμένες και με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές αποθήκες πατάτας 
όλων των τύπων. Η εφαρμογή μπορεί 

να συνδυαστεί σε ένα πρόγραμμα με 
άλλες πιθανές εφαρμογές.   
Τα παραπάνω προϊόντα αποτελούν 
λύσεις πριν (FAZOR® STAR) και 
μετά (ARGOS®) τη συγκομιδή για 
τη διασφάλιση της ποιότητας του 
κονδύλου της πατάτας. Λύσεις που 
μπορούν με τη σωστή τους ένταξη 
σε πρόγραμμα να οδηγήσουν σε 
μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμη 
αποθήκευση της πατάτας στην 
Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΥΊΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

MARKETING MANAGER UPL HELLAS

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣ 

TECHNICAL SALES REPRESENTATIVE
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> Δύο προϊόντα που βοηθούν στον έλεγχο της βλάστησης της πατάτας στις αποθήκες

ΔΥΝΑΤΌΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΑΠΌ ΤΗΝ UPL 
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
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>  Το Fertiactyl GZ επιτρέπει την ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συστήματος για βελτιωμένη 
πρόσληψη θρεπτικών, αντοχή στα αβιοτικά στρες, καθώς και καλύτερη κονδυλοποίηση

ΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ TIMAC AGRO ΞΕΚΛΕΙΔΏΝΟΥΝ 
ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Στην καλλιέργεια της πατάτας 
το πιο σημαντικό στάδιο ανάπτυξης 
είναι αυτό της κονδυλοποίησης. 
Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο το φυτό 
προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη 
ισορροπία μεταξύ της φυλλικής/ 
βλαστικής ανάπτυξης, εγκατάστασης 
– βασικός πυλώνας η ανάπτυξη 
ισχυρού ριζικού συστήματος για 
βελτίωση πρόσληψης θρεπτικών 
- και αναπαραγωγής. Σημαντικό 
συστατικό για την επίτευξη καλής 
κονδυλοποίησης είναι η κάλυψη 
των υψηλών αναγκών του φυτού 
σε διαθέσιμο φώσφορο και η 
αποφυγή των αβιοτικών στρες 
(θερμοκρασία υψηλές υγρασίες 
κ.λπ.). Χαρακτηριστικό δε, είναι πως 
υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ 
κονδύλων ανά φυτό με την ποσότητα 
φωτός που έχει απορροφήσει το 
φυτό κατά την 1η βδομάδα της 
κονδυλοποίησης και τον ρυθμό της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. 
Γενικά, ο αριθμός των κονδύλων 
έχει καθοριστεί στις 45-50 ημέρες 
μετά το φύτρωμα και άρα ο 
κυριότερος στόχος των παραγωγών 
είναι η επίτευξη μέγιστου αριθμού 

κονδύλων με μέγεθος πάνω από 
15-20mm. Oι κόνδυλοι που δεν 
φτάνουν αυτό το μέγεθος μειώνονται 
και εξαφανίζονται. Σημαντικός 
σύμμαχος του παραγωγού σε 
όλα αυτά αποτελεί ο βιοδιεγέρτης 
Fertiactyl GZ, χάρη στην εγγυημένη 
του σύνθεση σε ειδικά επιλεγμένα 
χουμικά και φουλβικά οξέα, γλυκίνη 
μπεταΐνη και ζεατίνη επιτρέπει την 
ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού 
συστήματος για βελτιωμένη 
πρόσληψη θρεπτικών, αντοχή στα 
αβιοτικά στρες, καθώς και καλύτερη 
κονδυλοποίηση.
Μετά την κονδυλοποίηση τα 

αφομοιώσιμα και διαλυτά σάκχαρα 
(προϊόντα της φωτοσύνθεσης) 
αρχίζουν να κατανέμονται στους 
νεαρούς κονδύλους από το 
φλοιό. Η κύρια πρόκληση για την 
καλλιέργεια σε αυτό το στάδιο είναι 
η επιτυχημένη αναδιανομή των 
θρεπτικών στοιχείων και η αυξημένη 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα 
στα φύλλα και τα στελέχη με 
σκοπό τη μέγιστη συσσώρευση 
αποθησαυριστικών στοιχείων 
που συμβάλλουν στην αύξηση 
του μεγέθους και εν τέλει σε μια 
καλή εμπορεύσιμη παραγωγή. Στο 
τέλος του καλλιεργητικού κύκλου 

(γήρανση) πραγματοποιείται η 
μεταφορά των αποθησαυριστικών 
στοιχείων και νερού από τα 
φύλλα και τους μίσχους στους 
κονδύλους. Η σειρά βιοδιεγερτών 
FERTILEADER με τεχνολογία 
Seactiv® αποτελούν την ιδανική 
επιλογή για την αντιμετώπιση όλων 
αυτών των προκλήσεων. Χάρη στην 
περιεκτικότητά του συμπλόκου 
Seactiv® σε IPA, επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα στα φύλλα ενώ 
παράλληλα βελτιστοποιείται 
η μεταφορά και αναδιανομή 
των λιπαντικών μονάδων, των 
παραγόμενων σακχάρων και 
του νερού στους κονδύλους, 
προάγοντας το ομοιόμορφο 
αυξημένο βάρος τους. Ταυτόχρονα, 
η καλλιέργεια θωρακίζεται από τις 
αβιοτικές καταπονήσεις λόγω της 
σύστασης του συμπλόκου Seactiv 
σε γλυκίνη μπεταΐνη, αλλά και 
σε επιλεγμένα αμινοξέα τα οποία 
διασφαλίζουν την βελτιστη θρέψη και 
διασυστηματικότητα του προϊόντος 
κατά μήκος του φυτού. 

ΤΕΧΝΙΚΌ ΤΜΉΜΑ  
TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ





ΠΑΤΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑB14 |34 ΠΑΤΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Το καινοτόμο Leimay-S είναι η 
νεότερη πρόταση της ADAMA ΕΛΛΑΣ 
για την προστασία της πατάτας από τον 
Περονόσπορο (phytophthora infestans). 
Με τη νέα δραστική ουσία amisulbrom 
το Leimay-S παρουσιάζει ισχυρή 
προστατευτική και μεγάλης 
διάρκειας (έως και 3 εβδομάδες) 
δράση. Παρεμποδίζει τις αρχικές 
μολύνσεις, όσο και  την εξάπλωση της 
ασθένειας, δρώντας σε διαφορετικά 
στάδια της ανάπτυξης του μύκητα, 
προστατεύοντας την καλλιέργεια όλες 
τις εποχές, ανεξαρτήτως θερμοκρασίας 
και υγρασίας.
Επιπλέον, το Leimay-S χαρακτηρίζεται 
από υψηλή αντοχή στην έκπλυση, 
καθώς διεισδύει ταχύτατα στο 
εσωτερικό του φύλλου, όπου και 
παραμένει λειτουργώντας ως  μια 
«δεξαμενή» δραστικής ουσίας. Σε 
υγρές συνθήκες, ανακατανέμεται 

από το εσωτερικό στην επιφάνεια, 
δημιουργώντας ισχυρό στρώμα 
προστασίας από ενδεχόμενη μόλυνση.
Το Leimay-S είναι η νέα φιλοσοφία 
στην προστασία από τον Περονόσπορο 
για την πατάτα.

Μαζί με τα Verbono SC 
(mandipropamid+difenoconazole), 
Banjo SC (fluazinam), Sacron WG / 
Dauphin WG (cymoxanil), Traverso 
WG (dimethomorph+υδροξείδιο του 
χαλκού) αποτελούν ένα  ολοκληρωμένο 

πακέτο μυκητοκτόνων  για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του περονόσπορου από την 
ADAMA ΕΛΛΑΣ.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και 
τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση, καθώς και τις 
προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Leimay-S ΑΑΔΑ: 60671-15/03/2018
Verbono SC ΑΑΔΑ: 60980-31/08/2020
Banjo SC ΑΑΔΑ: 60991-13/11/2020
Sacron WG ΑΑΔΑ: 60483-03/11/2015
Dauphin WG ΑΑΔΑ: 60605-06/04/2017
Traverso WG ΑΑΔΑ: 
60560-04/11/2016-Η/Μ τροπ: 23/01/2019

ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΈΑΣ 

 ΓΈΏΠΟΝΟΣ MSC ΤΜΉΜΑ ΜΑRKETING

LEIMAY-S: ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ  
ΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ AΠΟ ΤΗΝ ADAMA
> Διεισδύει ταχύτατα στο εσωτερικό του φύλλου λειτουργώντας ως μια «δεξαμενή» δραστικής ουσίας

Μετά την ανάδειξη των νικητών του 
μεγάλου διαγωνισμού που αφορούσε το 
εντομοκτόνο BELEM PRO, η ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ πραγματοποίησε τις εκδηλώσεις 
παράδοσης των τριών πατατοφυτευτικών 
μηχανών της εταιρείας Μοχωρίδης 
Γεωργικά μηχανήματα. Πιο συγκεκριμένα:

 Στις 3 Μαρτίου η εταιρεία παρέδωσε 
δύο μηχανήματα στην περιοχή Περιθώρι 
Δράμας. Οι πρώτες παραδόσεις των δύο 
πατατοφυτευτικών μηχανών αφορούσαν 
στον Τσιμπλίδη Κωνσταντίνο και στην 
Στεφανίδου Ειρήνη, και έγιναν παρουσία 
των συνεργατών της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
Μοχωρίδου Δέσποινας και του Βασδέκη 
Βασιλείου.

 Στις 31 Μαρτίου 2022 στην περιοχή 
Δουνέικα Ηλείας, παραδόθηκε το τελευταίο 
μηχάνημα στον Σκλάβο Κωνσταντίνο. Αυτή 
ήταν η τρίτη πατατοφυτευτική μηχανή, που 

παραδόθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού 
και έγινε με την παρουσία του συνεργάτη 
της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Μιχαλόπουλου 
Φώτιου. 

BELEM PRO 0,8 MG
Το BELEM PRO 0,8 MG είναι 
πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο εδάφους, 
σε μορφή μικρόκοκκων (MG) για την 
καταπολέμηση των σιδηροσκούληκων.
Δρα διά επαφής και στομάχου στο νευρικό 

σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας 
το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους 
νευράξονες των νευρικών κυττάρων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή 
νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που 
οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και 
θάνατο των εντόμων.
Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα 
του BELEM PRO 0,8 MG παίζει η 
καινοτόμος φόρμουλά του. Οι μικρόκοκκοι 
με βάση το ανθρακικό ασβέστιο, δε 

διαλύονται στο νερό και παραμένουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος 
προστατεύοντας έτσι το σπόρο.
Η ομοιόμορφη κατανομή των 
μικροκόκκων, σε συνδυασμό με τη 
σταθερότητα τους στο έδαφος, καθιστούν 
το BELEM PRO 0,8 MG ιδανική λύση κατά 
των σιδηροσκούληκων. Επιπλέον, το 
BELEM PRO δεν έχει ενοχλητική οσμή, 
ούτε σκόνη καθώς και δε φέρει σήμανση 
τοξικότητας για τον άνθρωπο.

▲

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΙΏΝ ΦΥΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΑΤΑΤΑΣ  
ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΈΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BELEM PRO
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