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Αυστηρά όρια για τα 10 ευρώ
της αναδιανεμητικής ενίσχυσης
Μπλόκο στις διαιρέσεις εκμεταλλεύσεων που εμφανίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 

και έχουν μοναδικό στόχο την είσπραξη της αναδιανεμητικής από το 2023 σελ. 4-5, 18-19

Άθλος Γεωργαντά οι τελευταίες 
πληρωµές ειδικών ενισχύσεων στην 
κτηνοτροφία, δεν επαρκούν ωστόσο 
τα οριζόντια µέτρα. σελ. 6, 8, 48

Με εξειδικευμένη 
θρέψη 20 κιλά 
ανά κλήμα σελ. 42-43   

Οι επιστήμονες
καταθέτουν ιδέες 
για τις ζωοτροφές

agrenda - σελ. 27-30

Αίτημα χωρών για 
έναρξη της νέας 
ΚΑΠ από το 2024 
Αναβολή για το 2024 στην έναρξη 
εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, λόγω του 
πολέµου στην Ουκρανία, εισηγούνται 
οι χώρες του Βίσεγκραντ. σελ. 47

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Σταγόνα 
στον ωκεανό 
της ακρίβειας

Έρχονται ζώνες καλλιέργειας 
Οριοθέτηση ζωνών καλλιέργειας που θα αξιοποιούν 
τα τοπικά πλεονεκτήµατα στον τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής, διερευνά το επιτελείο Γεωργαντά. σελ. 2
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στην κορυφή των 10 ευρώ µε µεµονωµένες πράξεις η αγορά 
σε αρνί και κατσίκι τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Νέα υψηλά η τιµή 
για το καλαµπόκι στις ευρωπαϊκές αγορές, µε τα συµβόλαια 
Μαρτίου 2023 να προσεγγίζουν πλέον τα 320 ευρώ ο τόνος. 
Λίγες µέρες πριν την ολοκλήρωση της σποράς ηλίανθου, οι 
µεταποιητές µιλούν για 50 λεπτά ως βάση διαπραγµάτευσης 
και οι παραγωγοί ζητούν 60+ λεπτά το κιλό. 

Φελλώδης σηψιρριζία 
στην πιπεριά
Η φελλώδης σηψιρριζία είναι ιδιαίτερα 
σοβαρή ασθένεια που προκαλείται από 
τον βραδείας ανάπτυξης µύκητα 
Pyrenochaeta lycopersici και εξανεµίζει 
την παραγωγή της πιπεριάς. Το εδαφικό 
παθογόνο προσβάλλει τις ρίζες του 
φυτού, προκαλώντας µεταχρωµατισµό 
και σήψη. Στα υπέργεια µέρη του φυτού 
δίνεται αρχικά απλώς η αίσθηση κακής 
λειτουργίας του ριζικού συστήµατος σαν 
τροφοπενία θρεπτικών στοιχείων, όταν 
ακόµα η ασθένεια βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο. Αργότερα τα προσβεβληµένα 
φυτά καταλήγουν νάνα και καχεκτικά, 
µε αποτέλεσµα να µην προσφέρουν 
ικανοποιητική παραγωγή. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Η ηλιοαπολύµανση αποτελεί τον 
κυριότερο τρόπο αντιµετώπισης της 
ασθένειας, καθώς έχει αποδειχθεί 
αποτελεσµατικότερη ακόµα και από 
χηµική απολύµανση του εδάφους. 
Εναλλακτικά η καλλιέργεια της πιπεριάς 
εντάσσεται σε πρόγραµµα αµειψισποράς 
και παράχωµα των ασθενικών φυτών 
για ανάπτυξη καινούριων υγιών ριζών. 
Υπάρχουν ακόµα και ανθεκτικά υβρίδια 
πιπεριάς ή ανθεκτικά υποκείµενα, πάνω 
στα οποία µπορεί να γίνει ο εµβολιασµός 
των επιθυµητών ποικιλιών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Μ. Πέµπτη 21-04-2022
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την 
Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη 
Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία. 
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές 
νεφώσεις βαθµιαία πυκνότερες 
στα ηπειρωτικά. Άνεµοι µέτριας 
έντασης νοτιοανατολικοί και 
κατά τόπους ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα.

Μ. Παρασκευή 
22-04-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα 
αραιές νεφώσεις. Άνεµοι 
µέτριας έντασης νότιοι και στο 
Ιόνιο τις πρωινές ώρες κατά 
τόπους ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο.

Μ. Σάββατο 23-04-2022 
και Κυριακή του Πάσχα 
24-04-2022 
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και βαθµιαία βελτίωση στα 
δυτικά και τα βόρεια. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός µε πρόσκαιρες τοπικές 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

νεφώσεις. Άνεµοι ήπιας έντασης 
νότιοι νοτιοδυτικοί µε βαθµιαία 
στροφή σε βορειοδυτικούς ίδιας 
έντασης. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή ως προς τις 
µέγοστες τιµές.

∆ευτέρα 25-04-2022 
ως Τετάρτη 27-04-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά κυρίως τις 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι 
ήπιας έντασης βόρειοι 
βορειοδυτικοί πρόσκαιρα 
στα δυτικά µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από δυτικές 
διευθύνσεις από 
3 έως 5 µποφόρ, 
πρόσκαιρα µέχρι 6, 
ενώ στο Ιόνιο 
έως 7 µποφόρ.
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Αυτό που χρειάζεται η αγροτική οικονοµία στη 
χώρα µας, είναι, πρώτα απ’ όλα, αέρας να α-
ναπνεύσει. ∆ηλαδή χώρος για να λειτουρ-
γήσει. Τις τελευταίες δεκαετίες, το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο κινείται η πρωτογενής πα-
ραγωγή είναι ασφυκτικό. Η κατάρρευση 
των συνεταιρισµών αποδυνάµωσε δραµα-
τικά τη διαπραγµατευτική θέση των αγρο-
τών. Την ίδια στιγµή δε, µια ιδιότυπη γρα-
φειοκρατία, επικουρούµενη από ιδιωτικά ή 
και στενά προσωπικά κάποιες φορές συµ-
φέροντα, εµποδίζει τις αλλαγές και κλείνει 
το δρόµο στην ανασυγκρότηση της ελληνι-
κής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

Η γενναία, όπως αποδεικνύεται, απόφαση Γεωρ-
γαντά για τη µεταφορά των δεδοµένων του 
ΟΣ∆Ε στο gov.gr και η υλοποίησή της το τε-
λευταίο δεκαήµερο δηµιουργεί κάποιες ελ-
πίδες για επάνοδο στην κανονικότητα. Ση-
µειωτέον ότι η επιλογή Γεωργαντά βρίσκει 
αντιµέτωπο έναν ολόκληρο «στρατό», που 
είχε δηµιουργηθεί για να περιφρουρεί αυτό 
το οποίο λέγεται… άρµεγµα των αγροτών. 

Όπως η πολυετής σύµβαση ανάθεσης του ΟΣ∆Ε 
στη συγκεκριµένη «ταξιαρχία» έβαλε την 
ελληνική γεωργία στο «γύψο» της καθυ-
στέρησης, έτσι και η απαγκίστρωση απ’ αυ-
τή τη διαδικασία µε την ανάρτηση των αντί-
στοιχων εφαρµογών στο δηµόσιο υπολογι-
στικό νέφος, απελευθερώνει την ανάπτυξη 
πολιτικών υπέρ των γνήσιων δυνάµεων της 
αγροτικής παραγωγής.

Οι πληροφορίες πάντως θέλουν τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης αποφασισµένο να α-
ξιοποιήσει ποικιλοτρόπως τη βάση δεδο-
µένων του ΟΣ∆Ε, µε στόχο τη χάραξη πολι-
τικών που δεν θα συντηρούν τον παθητικό 
ρόλο της ελληνικής γεωργίας, αντίθετα θα 
θέλουν να την καταστούν πρωταγωνιστή 
των εξελίξεων στο οικονοµικό γίγνεσθαι. 
Οι συνθήκες αυτό τον καιρό άλλωστε, µοιά-
ζουν να είναι ευνοϊκές. Οι αγωνίες που α-
ναφύονται όσον αφορά τη διατροφική επάρ-
κεια, εγχωρίως και διεθνώς, συνιστούν πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για τον επαναπροσδιο-
ρισµό του ρόλου των αγροτών και τη διευκό-
λυνσή τους να γίνουν καλύτεροι. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα πολλά και εν-
διαφέροντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
(ΠΑΑ, Αναπτυξιακός, Ταµείο Ανάκαµψης) 
που ξεδιπλώνονται αυτό τον καιρό µπο-
ρούν να δώσουν ισχυρή ώθηση στις αγρο-
τικές επενδύσεις. Όµως δεν αρκούν. Χρειά-
ζεται ένας συνολικός επανασχεδιασµός µε 
αιχµή νέα, ευέλικτα συλλογικά σχήµατα, 
ζώνες καλλιέργειας, µελετηµένη συµµετο-
χή σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας και 
διασύνδεση µε το τουριστικό προϊόν. Η χώ-
ρα οφείλει να χαράσσει τις προτεραιότητες 
στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, έ-
τσι ώστε οι αγρότες να προσαρµόζουν ανά-
λογα τη δραστηριότητά τους, αξιοποιώντας 
κατάλληλα τα δυνατά τους σηµεία. Agrenda

Καιρός να βρούμε 
τα δυνατά σημεία

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,08780

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,36389

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,02004

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,83015

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
138,723
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• Το πλάνο για µεγάλα τρακτέρ Goldoni 
και η νέα ειδική σειρά σελ. 20-37
• «Ό,τι έχουµε το φτάνουµε στα όριά του, 
εκτός από τα ελαιόδεντρα µας» σελ. 16

•  Στο χρόνο τους αλλά λίγες οι τελευταίες 
ενισχύσεις στην κτηνοτροφία σελ. 6
• Με έτοιµο πλάνο αλλά αργό βηµατισµό 
η επιδότηση για τα λιπάσµατα σελ. 8

• Στα 38 ευρώ το 40κιλο για την νιτρική 
αµµωνία, βάζει δύσκολα στα δένρα σελ. 36
• Με 320 ευρώ ο τόνος τα συµβόλαια για 
καλαµπόκι νέας σοδειάς  σελ. 22
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Εξηγήσεις για τα επιλέξιµα στρεµµα-
τικά όρια ζητά η Κοµισιόν για την α-
ναδιανεµητική ενίσχυση στην Ελλά-
δα, για την οποία σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ θα εξετάζεται τελικά ανά δι-
καιούχο η κάθε αγρονοµική περι-
φέρεια στην οποία έχει έκταση, οπό-
τε εν δυνάµει µπορεί να διεκδικήσει 
έξτρα πριµ επί τρία. Πιο αναλυτικά, 
όπως έχει γίνει γνωστό τα στρεµµα-
τικά όρια για τη λήψη της αναδιανε-
µητικής ανά αγρονοµική περιφέρεια 
έχουν ως εξής:

 Αροτραίες: 20-110 στρέµµατα
 ∆ενδρώδεις: 10-40 στρέµµατα
 Βοσκοτόπια: 10-170 στρέµµατα. 

Εάν ένας αγρότης δηλώνει για πα-
ράδειγµα 110 στρέµµατα σιτάρι και 
30 στρέµµατα αµυγδαλιές, θα λάβει 
πρώτα αναδιανεµητική ενίσχυση για 
το σιτάρι µε 11,6 ευρώ το στρέµµα 
αλλά και για τα δέντρα, 10,8 ευρώ 
το στρέµµα. Ακόµα και αν ξεπερνού-
σε στο σιτάρι τα όρια της επιλέξιµης 
έκτασης, θα πληρωνόταν κανονικά 
την αναδιανεµητική για τα δέντρα. 
Αυτό ξεκαθαρίζουν οι έχοντες γνώ-
ση των πραγµάτων στην Agrenda, 
καθώς στο στρατηγικό σχέδιο, όπως 
έγραφε η σχετική παράγραφος, φαι-
νόταν πως αν ξεπερνά ο αγρότης σε 

µία περιφέρεια τα στρεµµατικά όρια, 
δεν θα ενεργοποιούσε καθόλου την 
αναδιανεµητική. Αναλυτικότερα στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αναφέ-
ρεται αυτολεξεί:

Κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα 
θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεµητι-
κής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δη-
λώνουν σε κάθε αγρονοµική περιφέ-
ρεια, βρίσκονται ανάµεσα στα προα-
ναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα ό-
ρια εκταρίων. ∆εν δικαιούνται αναδι-
ανεµητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξι-
µες εκτάσεις ανά αγρονοµική περιφέ-
ρεια, µικρότερες από τις προαναφερ-
θείσες ελάχιστες εκτάσεις.

Παροµοίως, δεν δικαιούνται ανα-
διανεµητική στήριξη όσοι έχουν επι-
λέξιµες εκτάσεις ανά αγρονοµική πε-
ριφέρεια, µεγαλύτερες από τις προα-
ναφερθείσες µέγιστες εκτάσεις· οι εκ-
µεταλλεύσεις αυτές, δεν δικαιούνται α-
ναδιανεµητική στήριξη ούτε και για τα 
«πρώτα» εκτάρια που διαθέτουν, αυτά 
δηλαδή που βρίσκονται ανάµεσα στην 

ελάχιστη και µέγιστη έκταση που προ-
αναφέρθηκε.

Σηµειώνεται πως η αναδιανεµητι-
κή στήριξη αφορά τις επιλέξιµες εκτά-
σεις και όχι τις εκτάσεις που αναλο-
γούν στα δικαιώµατα που κατέχουν 
οι ενεργοί γεωργοί, εποµένως η συ-
µπληρωµατική στήριξη θα χορηγηθεί 
στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα 
οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενί-
σχυσης αλλά και για τα επιπλέον επι-
λέξιµα εκτάρια που δηλώνουν. 

Ωστόσο, ακόµα δεν είναι ξεκάθα-
ρο το πώς θα εφαρµοστεί η αναδια-
νεµητική πληρωµή, και επίσης το κα-
τά πόσο θα µετρήσουν οι φετινές δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε, καθώς όπως γράφεται 
στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 
«δεν χορηγείται πλεονέκτηµα σε γε-
ωργούς, οι οποίοι αποδεδειγµένα 
µετά την 1-1-2022 διαιρούν την εκ-
µετάλλευσή τους µε µοναδικό σκο-
πό την είσπραξη αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης.». Εδώ προκύπτει η απο-
ρία, εάν για παράδειγµα ο αγρότης 
του παραδείγµατος ξενοικιάσει ή µε-
ταβιβάσει π.χ τα 10 στρέµµατα σίτου 
που τον «πετάνε» εκτός αναδιανεµη-
τικής πριν το ΟΣ∆Ε 2023, ενώ τα εί-
χε δηλώσει κανονικά το 2022, τελικά 
θα µπορέσει να λάβει αναδιανεµητι-
κή ύψους 1.612 ευρώ (11,6 ευρώ το 
στρέµµα στα αροτραία και 10,8 ευρώ 
το στρέµµα στα δέντρα) του χρόνου; 

Αναδιανεμητική επί τρία
επανεξέταση στα στρεμματικά όρια    

Ξεδιαλύνει το τοπίο 

όσον αφορά την 

αναδιανεμητική 

ενίσχυση, καθώς 

όπως γίνεται γνωστό 

ο κάθε δικαιούχος θα 

πληρώνεται το ποσό 

που του αναλογεί 

ανά αγρονομική 

περιφέρεια, ακόμα 

κι αν ξεπερνά σε 

κάποιες τα επιλέξιμα 

στρεμματικά όρια

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος της αναδιανεµητι-

κής ενίσχυσης διαµορφώνε-
ται στα 11,6 ευρώ το στρέµµα 

στα αροτραία και στα 10,8 
ευρώ το στρέµµα στα δέντρα

Όρια
∆εν δικαιούνται 
αναδιανεµητική στήριξη 
όσοι έχουν επιλέξιµες 
εκτάσεις ανά αγρονοµική 
περιφέρεια, µεγαλύτερες 
από τα όρια που έχουν 
τεθεί. Οι εκµεταλλεύσεις 
αυτές δεν δικαιούνται 
αναδιανεµητική στήριξη 
ούτε και για τα «πρώτα» 
εκτάρια που διαθέτουν, 
αυτά δηλαδή που 
βρίσκονται ανάµεσα στην 
ελάχιστη και µέγιστη 
έκταση που 
προαναφέρθηκε.

Κυρώσεις
∆εν χορηγείται 
πλεονέκτηµα σε γεωργούς, 
οι οποίοι αποδεδειγµένα 
µετά την 1-1-2022 
διαιρούν την εκµετάλλευσή 
τους µε µοναδικό σκοπό 
την είσπραξη 
αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης, αναφέρει το 
στρατηγικό σχέδιο για την 
αναδιανεµητική. 

Μέγιστο
Tο µέγιστο ποσό ενίσχυσης 
ανά εκµετάλλευση θα 
φτάσει περί τα 1.290 ευρώ 
για τις αροτραίες, στα 430 
ευρώ για τα δέντρα 
και στα 1600 ευρώ για 
τα βοσκοτόπια.
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Ολοκληρωτική η απουσία µέτρων διαχείρισης 
κινδύνου από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
H απουσία µέτρων διαχείρισης κινδύνου όπως είναι για παράδειγµα η 
επιδότηση ασφαλίστρων και η ίδρυση Ταµείου Αλληλασφάλισης από το 
προτεινόµενο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας µας, είναι 
κάτι που επισηµαίνεται στις παρατηρήσεις της Κοµισιόν. Προς το παρόν, 
µόλις 9 από τα 19 κράτη-µέλη που έχουν εξεταστεί τα στρατηγικά τους 
σχέδια, έχουν συµπεριλάβει τέτοια µέτρα στο σχέδιό τους. Σηµειώνεται 
εδώ πως ούτε στην τρέχουσα περίοδο η χώρα µας, «έτρεξε» µέτρα 
διαχείρισης κινδύνου για απότοµη πτώση του αγροτικού εισοδήµατος. 

Ελλιπής ο φάκελος µε δράσεις για το νέο 
πρασίνισµα, ζητά νέες παρεµβάσεις η Κοµισιόν 
Να καταστήσουν ορισµένα οικολογικά συστήµατα (δράσεις στο νέο 
πρασίνισµα) ή αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα (ή στοιχεία τους) πιο φιλόδοξα 
όσον αφορά τα οφέλη που σχετίζονται µε το περιβάλλον και το κλίµα – 
βελτιώνοντας τις δεσµεύσεις ή συµπεριλαµβάνοντας νέες, ζητά η Κοµισιόν. 
Όπως αναφέρεται στις παρατηρήσεις ζητείται ακόµη η αποσαφήνιση των 
προγραµµατισµένων προτύπων πολλαπλής συµµόρφωσης (προϋποθέσεις 
λήψης βασικής ενίσχυσης), οικολογικών συστηµάτων και Μέτρων 
αγροπεριβαλλοντικών ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρηµατοδότηση. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε µόλις 30 εκατ. ευρώ από τα 435 ε-
κατ. διαθέσιµα αντιστοιχεί το µερίδιο 
των επιδοτήσεων από το νέο πρασίνι-
σµα για τους κτηνοτρόφους της χώ-
ρας, µε τις ενισχύσεις στην καλύτερη 
περίπτωση να δίνουν σε αυτούς 10 ευ-
ρώ το στρέµµα. Σε συνδυασµό µε τη 
µείωση της µοναδιαίας αξίας των δι-
καιωµάτων στις βοσκήσιµες εκτάσεις 
στα 12-18 ευρώ το στρέµµα ανάλογα 
τον αριθµό των βοσκοτόπων, γίνεται 
προφανές ότι ο κτηνοτροφικός κλάδος 
δεν έχει να περιµένει και πολλά από 
τις άµεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ. 

Ειδικότερα, για τη δράση που α-
φορά την επιδότηση ζωοτροφών για 
δύο µήνες, η επιδότηση κυµαίνεται 
από 1,7 στα πεδινά έως 10,5 ευρώ το 
στρέµµα στα ορεινά αναλόγως την 
Περιφέρεια. Τα ποσά αυτά προφα-
νώς σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρούν να αποτελέσουν επαρκές κί-
νητρο για αναστολή βόσκησης και 
µε δεδοµένο την τρέχουσα κατάστα-
ση στην αγορά ζωοτροφών η οποία 
δεν αναµένεται να αποκλιµακωθεί 
σε µεγάλο βαθµό το 2023. 

Πάντως, η Κοµισιόν σηµειώνει στις 
παρατηρήσεις της για τα στρατηγικά 
σχέδια, ότι θα πρέπει να δίνεται ένα 
επαρκές χρηµατικό κίνητρο για το 
νέο πρασίνισµα ώστε να µην µείνουν 

οι δράσεις στα αζήτητα, κάτι που θα 
πρέπει η χώρα µας να φροντίσει ιδι-
αίτερα στις δράσεις της κτηνοτροφί-
ας. Πιο αναλυτικά από το νέο πρασί-
νισµα οι κτηνοτρόφοι έχουν να περι-
µένουν χρήµατα από τις εξής δράσεις:

1) Αναστολή βόσκησης: α) για τους 
µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή 
υψοµετρική ζώνη (<600µ.), β) για τους 
µήνες Απρίλιο και Μάιο στην ηµιορει-
νή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.) και 
γ) και για τον µήνα Μάιο στην ορεινή 
υψοµετρική ζώνη (>800µ.). Θα καλύ-
πτονται οι πρόσθετες δαπάνες για την 
αγορά ζωοτροφής για τον επιπλέον 
χρόνο που τα ζώα θα παραµείνουν 
στο στάβλο. Η αποζηµίωση για τη δέ-
σµευση αυτή εξαρτάται από τη διοικη-
τική περιφέρεια στην οποία δραστηρι-
οποιείται η εκµετάλλευση και την υ-
ψοµετρική ζώνη στην οποία βρίσκε-
ται. Κυµαίνεται για τους πεδινούς βο-
σκοτόπους από 1,7 έως 5 ευρώ/στρέµ-
µα, για τους ηµιορεινούς από 3,5 έως 
10,5 ευρώ/στρέµµα ενώ για τους ορει-
νούς από 2,7 έως 7,9 ευρώ/στρέµµα.

2) Μετακινούµενη κτηνοτροφία: 
Μετακίνηση του συνόλου του ζωικού 
κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιµες γαί-
ες για τουλάχιστον 4 συνεχόµενους 
µήνες το έτος. Πρέπει επίσης να κα-
ταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο διαχείρισης 
Βοσκοτόπου της εκµετάλλευσης, µε 
τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµ-
βούλου, η δε συµµόρφωση στην εκ 
περιτροπής βόσκηση αλλά και η µε-
τακίνηση του κοπαδιού θα πιστοποι-
είται µε την χρήση συστήµατος γεωε-
ντοπισµού (GPS). Η αποζηµίωση για τη 
δέσµευση αυτή εξαρτάται από τη διοι-
κητική περιφέρεια, την απόσταση που 
πρέπει να διανύσει αλλά και το είδος 
του εκτρεφόµενου ζώου, Έτσι για τα 
βοοειδή κυµαίνεται από 1,1 έως 7,4 

ευρώ/στρέµµα ενώ για τα αιγοπρόβα-
τα από 1,7 έως 8,5 ευρώ/στρέµµα. Κα-
λύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και 
παρακολούθησης του Σχεδίου ∆ιαχεί-
ρισης βοσκοτόπου αλλά και η αγορά 
και χρήση του συστήµατος γεωεντο-
πισµού. Το κόστος γι’ αυτό εκτιµάται 
στα 0,5 ευρώ/στρέµµα.

3) Βελτιστοποίηση σιτηρεσίου: Η 
δράση συνίσταται στην ενίσχυση για 
την εφαρµογή προγράµµατος κατάλ-
ληλου εµπλουτισµού και τελικά βελ-
τιστοποίησης του σιτηρεσίου. Καλύ-
πτονται µεταξύ άλλων οι δαπάνες κα-
τάρτισης, παρακολούθησης και προ-
σαρµογής βελτιωµένου σιτηρεσίου. 
Η ενίσχυση υπολογίζεται στα 10 ευ-
ρώ ανά ΜΖΚ.

Η κτηνοτροφία
μοιάζει ριγμένη 
στις ενισχύσεις  
Μόλις 7% των πόρων από το νέο πρασίνισμα 
διεκδικούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι στη 
νέα ΚΑΠ, με το μέγιστο ποσό ενίσχυσης 
να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ το στρέμμα

Για τους κτηνοτρόφους που 
διαθέτουν βοσκότοπους σε 
µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 
(αραιά δάση) δίνεται η ευκαιρία 
για ενίσχυση 25 ευρώ το 
στρέµµα από το νέο πρασίνισµα. 
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται 
στο στρατηγικό σχέδιο η δράση 
αφορά στις µερικώς δασοσκεπείς 
εκτάσεις (αραιά δάση) 
βοσκοτόπων µε κάλυψη δέντρων 
µέχρι 40% και υπόροφο µε 
ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. 
Η δράση συνίσταται στη 
συστηµατική φροντίδα/
καθαρισµό των δέντρων/θάµνων, 
στην υποχρέωση για ελεγχόµενη 
βόσκηση, µε παράλληλη αυστηρή 
προστασία στοιχείων του τοπίου. 
Επίσης υποχρέωση του 
παραγωγού είναι καρατόµηση 
και αποµάκρυνση ξενικών και 
εισβλητικών δένδρων και 
θάµνων από την επιλέξιµη 
έκταση που εφάπτεται των 
αγροτεµαχίων, κατά την 
χειµερινή περίοδο). Και στις 
δύο δράσεις υποχρέωση των 
παραγωγών είναι η προστασία 
και διατήρηση των 
προστατευόµενων στοιχείων του 
τοπίου που έχουν οριοθετηθεί 
και χαρακτηριστεί από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητα από το 
µέγεθός τους. Η ενίσχυση δίνεται 
για τη συνέχιση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις δυσπρόσιτες 
και µειωµένης παραγωγικότητας 
εκτάσεις αλλά και για τον 
καθαρισµό αποµάκρυνση 
χωροκατακτητικών ειδών, 
εκ περιτροπής / ελεγχόµενη 
βόσκηση. 

ΣΤΑ 25 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Ενίσχυση για 
δασολίβαδα 

Υψοµετρική ζώνη
Η αποζηµίωση για την ανα-

στολή βοσκησης εξαρτάται από 
τη διοικητική περιφέρεια στην 

οποία δραστηριοποιείται 
η εκµετάλλευση
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

33 

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

15

ΝΙΤΡΙΚΑ 

29,3

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΕΛΓΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ολοκληρώθηκε µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα η 
πληρωµή των συνδεδεµένων στη ζωική παρα-
γωγή, µαζί µε κάποια άλλα ψιλά, συνολικού ύ-
ψους περί τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά και η πίστω-
ση της ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για την 
αγορά ζωοτροφών ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στο α-
µέσως επόµενο διάστηµα οι διοικητικοί του Ορ-
γανισµού Πληρωµών θα κινηθούν στα βήµα-
τα της συνηθισµένης διαδικασίας, προκειµένου 
µέχρι το τέλος Ιουνίου να κλείσουν όλα τα υπό-
λοιπα της περσινής χρονιάς τόσο όσον αφορά 
την ενιαία ενίσχυση, αλλά και τα προγράµµατα. 
Οι πιστώσεις θα γίνονται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα, ανάλογα µε το πως προχωρούν οι δια-
σταυρωτικοί έλεγχοι, µε περιθώριο µέχρι τις 30 
Ιουνίου, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, 
προς αποφυγή καταλογισµών. 

Οι µεγαλύτερες εκκρεµότητες αφορούν τα Βι-
ολογικά, για τα οποία ακόµα δεν έχουν εγκριθεί 
οι σχετικές πιστώσεις, αλλά όσα έχουν µείνει α-
πλήρωτα σχετικά µε την ενιαία, που µπλέκονται 
και µε το Εθνικό Απόθεµα. Χρήµατα περιµένουν 

ακόµα και οι κτηνοτρόφοι χωρίς γη για τα ειδι-
κά δικαιώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βο-
οτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ 
περίπου για αιγοπροβατοτρόφους, κάποιες τε-
λευταίες συνδεδεµένες στη φυτική παραγωγή, 
αλλά και όσοι βαµβακοπαραγωγοί δεν έπιασαν 
το πλαφόν και δεν πληρώθηκαν την ειδική ενί-
σχυση στα τέλη Μαρτίου. 

Εν τω µεταξύ, πριν λίγες ηµέρες, το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε αναλυ-
τικό προγραµµατισµό των επερχόµενων πλη-
ρωµών από τα καθεστώτα της βασικής ενίσχυ-
σης, των συνδεδεµένων και των προγραµµάτων, 
δια στόµατος του υπουργού Γιώργου Γεωργα-
ντά, ο οποίος απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Πουλά.

Ειδικότερα, το πλάνο των επόµενων πληρωµών 
µέχρι τα τέλη Μαΐου δείχνει: υπόλοιπα βασικής, 

πράσινης ενίσχυσης, ενίσχυσης γεωργών νε-
αρής ηλικίας και πληρωµές για συνδεδεµένες 
ρυζιού, κορινθιακής σταφίδας, µεταξοσκωλή-
κων, Βοοτρόφων (Μέτρο 1), Αιγοπροβατοτρό-
φων (Μέτρο 2) και ενισχύσεις ΜΝΑ: µαστίχα Χί-
ου, VQBRD, παραγωγή γάλακτος για τυρί ΜΝΑ.

Όσον αφορά τα προγράµµατα προς πληρω-
µή µένουν ακόµα: Κοµφούζιο, 1η εκκαθάριση 
- 1η πρόσκληση, προστασία άγριας ορνιθοπα-
νίδας, 1η εκκαθάριση - 1η πρόσκληση, προ-
στασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας, 1η 
εκκαθάριση - 1η πρόσκληση, διατήρηση αµπε-
λοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Θήρας, 
1η εκκαθάριση - 1η πρόσκληση, Κοµφούζιο 1η 
εκκαθάριση - 2η, 3η πρόσκληση, καταπολέµη-
ση ζιζανίων στους ορυζώνες - 1η εκκαθάριση - 
1η πρόσκληση και εξισωτική - 2η εκκαθάριση.

Ενώ για τις αρχές Ιουνίου τοποθετείται η πλη-
ρωµή της 1ης εκκαθάρισης στη ∆ιατήρηση απει-
λούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώ-
ων και για τα τέλη Ιουνίου η 1η εκκαθάριση για 
όλες τις προσκλήσεις στα Βιολογικά.

Για Ιούνιο η ειδική βάµβακος 
για όσους δεν έπιασαν το πλαφόν

Το πρώτο αρχείο µε τους παραγωγούς βαµ-
βακοπαραγωγούς που υπέστησαν ζηµιές από 
τις βροχοπτώσεις - πληµµύρες του περασµέ-
νου φθινοπώρου, µε αποτέλεσµα να µην πιά-
σουν το πλαφόν των κιλών που απαιτείται για 
να λάβουν την ειδική ενίσχυση των 70 ευρώ α-
νά στρέµµα απέστειλε ο ΕΛΓΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο του φορέα. Μά-
λιστα, όπως αναφέρεται, εντός των επόµενων 
ηµερών αναµένεται να στείλει και τα στοιχεία 
για τους υπόλοιπους, προκειµένου ο Οργανι-
σµός Πληρωµών να προχωρήσει τη διαδικασία.

Σχετικά µε το χρόνο πίστωσης, στο χρονοδι-
άγραµµα πληρωµών του ΥπΑΑΤ, η ειδική ενί-
σχυση βάµβακος, µαζί µε υπόλοιπα συνδεδε-
µένων και άλλη µια παρτίδα βασικής, πράσινης 
ενίσχυσης και ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλι-
κίας δροµολογείται για τα τέλη Ιουνίου.

Έγκριση 20 
εκατ. ευρώ για 
τον παγετό 
σε προανθικό 
στάδιο
Με την υπογραφή του 
αναπληρωτή υπουργού Θ. 
Σκυλακάκη πίστωσης ποσού 20 
εκατ. ευρώ, λύνεται µετά από 13 
µήνες, πολλές παλινωδίες και 
πιέσεις όλων των εµπλεκοµένων 
φορέων το ζήτηµα που αφορά τις 
αποζηµιώσεις από τον παγετό του 
2021, στις καλλιέργειες που 
επλήγησαν στο προανθικο στάδιο. 
Σύµφωνα µε τον βουλευτή Πέλλας 
της Ν∆ Λάκη Βασιλειάδη, η 
σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε 
στην αρµόδια ευρωπαϊκή επιτροπή, 
στάδιο το οποίο υποχρεωτικά 
διαρκεί 10 ηµέρες, ενώ κατόπιν 
αναµένεται η σχετική ΚΥΑ. 
Αυτό σηµαίνει ότι η πίστωση των 
λογαριασµών των  πληγέντων 
παραγωγών τοποθετείται µέσα 
στον Μάιο. Υπενθυµίζεται ότι η εν 
λόγω απόφαση αφορά κυρίως 
καλλιέργειες όψιµου κερασιού στις 
ορεινές περιοχές.
Εν τω µεταξύ, τη Μεγάλη Τρίτη 
πιστώθηκαν 29.280.073 εκατ. 
ευρώ για ζηµιές σε φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο στους 
λογαριασµούς 12.803 δικαιούχων 
από διάφορα ζηµιογόνα αίτια, 
ασφαλιστικά καλυπτόµενα από τον 
ΕΛΓΑ (παγετό άνοιξης, καύσωνα, 
χαλάζι, βροχοπτώσεις κ.λπ. έτους 
2021 και παγετό Ιανουαρίου 
2022).
Πρόκειται για ποσό 30 εκατ. ευρώ 
περίπου, το σύνολο της ετήσιας 
κρατική επιχορήγησης του 2022, 
κατόπιν έγκρισης του 
πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη και των υπουργών  κ.κ. 
Γ.Γεωργαντά και Θ. Σκυλακάκη,
το οποίο εγκρίθηκε και µπήκε στο 
ταµείο του ΕΛΓΑ από τον κρατικό 
προϋπολογισµό στις 15 Απριλίου. 

Μετά τα ζωικά,
2 μεγάλες πιστώσεις
μία Μάιο, μία Ιούνιο

Σε εκκρεμότητα συνδεδεμένες σε κτηνοτρόφους 
χωρίς γη, υπόλοιπα ενιαίας και προγραμμάτων 

Μέσα στον Μάιο και σίγουρα µετά το Πάσχα µεταφέρεται, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες η πληρωµή της ειδικής 
ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στους χοιροτρόφους. Και µπορεί ο 
αρχικός προγραµµατισµός των αρµοδίων να τοποθετούσε την 
εν λόγω πίστωση πριν το Πάσχα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
κατέστη δυνατό, λόγω τεχνικών ζητηµάτων. Μεγάλο πρόβληµα 
προέκυψε µε τους χοιροτρόφους που είχαν δηλώσει τα ζώα 
τους στην Κτηνιατρική βάση, αλλά όχι και στο ΟΣ∆Ε. Μάλιστα, 

απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Πρέβεζας Κων. 
Μπάρκα µε αφορµή επιστολή διαµαρτυρίας της Οµάδας 
Χοιροτρόφων Ηπείρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργος Γεωργαντάς ανέφερε πως θα επανέλθει µε νέα 
ρύθµιση. Να σηµειωθεί ότι οι απλήρωτοι παραγωγοί 
ανέρχονται σε 118 µε το σύνολο των ζώων τους στα 22.637, 
ενώ τα χρήµατα υπάρχουν στα ταµεία του υπουργείου και 
η πληρωµή των δικαιούχων τοποθετείται µέσα στον Μάιο. 

Τον Μάιο η ειδική ενίσχυση των χοιροτρόφων

Κοµφούζιο 
Τροποποιήσεις και µεταβιβάσεις 
για τη 2η και 3η πρόσκληση στο 

Κοµφούζιο έως 15 Ιουνίου 
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Με αργούς ρυθµούς κινούνται οι ιθύνοντες σε 
Βάθη και υπουργείο Οικονοµικών αναφορικά µε 
την ενίσχυση των παραγωγών για την αγορά λι-
πασµάτων, αν και εν πολλοίς το πλάνο επιδότη-
σης είναι σχεδόν ολοκληρωµένο. Η βασική αι-
τία καθυστέρησης της εν λόγω ενίσχυσης, που 
σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές της 
Agrenda θα διαµορφωθεί στα 18 ευρώ για τα δέ-

ντρα και τα 12 για τις αροτραίες καλλιέργειες, α-
ποδίδεται στις Βρυξέλλες.Η ενηµέρωση δείχνει 
την Κοµισιόν, η οποία πέρα από τις εξαγγελίες 
που έγιναν πριν από µερικές εβδοµάδες, δεν έ-
χει θεσµοθετήσει το πλαίσιο µεταφοράς των πό-
ρων από το αποθεµατικό κρίσης, κάτι που ανα-
µένεται να συµβεί το προσεχές διάστηµα. 

Υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση της Ελλά-
δας, πρόκειται για ένα ποσό 26 εκατ. ευρώ, το 
οποίο στη συνέχεια µπορεί να προσαυξηθεί έ-
ως 200% εθνικούς πόρους. Εδώ έγκειται και ο 
δεύτερος παράγοντας που καθυστερεί την ενί-
σχυση, η οποία την δεδοµένη περίοδο θα διευ-
κόλυνε σηµαντικά τις εργασίες των παραγωγών 
καθώς ολοκληρώνονται οι εαρινές σπορές και 
ξεκινά η προετοιµασία για τη διαφυλλική λί-
πανση στις µεγάλες καλλιέργειες. Εν προκει-
µένο, η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η συνθή-
κη είναι πιο δύσκολη στην περίπτωση των δεν-
δρωδών καλλιεργειών, αφού η αγορά δεν ακο-
λούθησε την ανοδική πορεία που έγραψαν οι 
τιµές στις βασικές εκτατικές καλλιέργειες (βλ 
ρεπορτάζ σελ. 36). 

Όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σε µια 
επιδότηση συνολικού ύψους 52 εκατ. ευρώ, µε 
τη Βάθη να αναµένει στο µεταξύ µια έγκριση α-
πό το υπουργείο Οικονοµικών ύψους 26 εκατ. 
ευρώ. Φαίνεται πως η χώρα δεν θα εξαντλήσει 
τα περιθώρια χρηµατοδότησης που επιτρέπουν 
οι Βρυξέλλες (δηλαδή ένα συνολικό κονδύλι 78 

εκατ. ευρώ) αν κρίνει κανείς από την µέχρι σή-
µερα στάση των ιθυνόντων που επικαλούνται 
στενά δηµοσιονοµικά περιθώρια. 

Μεγαλύτερα ποσά θα µπορούσε να εξασφαλί-
σει εύκολα η Βάθη, µόνο σε περίπτωση έγκρισης 
του αιτήµατος για µόχλευση πόρων του ΠΑΑ, ω-
στόσο κάτι τέτοιο δεν έχει οριστικοποιηθεί από 
την Κοµισιόν, η οποία δηλώνει µεν θετική, ω-
στόσο επικαλείται γραφειοκρατικές διεργασίες 
προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόταση και να 
προχωρήσει στην έγκριση ή την απόρριψη της. 
Ακόµα και µε το πράσινο φως της Ευρώπης πά-
ντως, µια τέτοια ρύθµιση, αν και µε µεγαλύτε-
ρο µπάτζετ, θα τοποθετούσε στο τελευταίο τρί-
µηνο του έτους την πίστωση της ενίσχυσης, ο-
πότε δεν θα «κούµπωνε καλά» στις σηµερινές 
ανάγκες του κλάδου οι οποίες τρέχουν. 

Πίστωση για την ενίσχυση 
ζωοτρόφων µε γκρίνια

Εν τω µεταξύ, την Μεγάλη Τρίτη πιστώθηκε η 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγορά ζω-
οτροφών, για την οποία είχε δεσµευτεί η ηγε-
σία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ό-
τι θα καταβληθεί πριν το Πάσχα. Παρά τις γρα-
φειοκρατικές επιπλοκές, τελικά κατέστη δυνα-
τή η έγκαιρη σύνταξη των λιστών µε τους δικαι-
ούχους και η καταβολή της επιδότησης που α-
ντιστοιχεί στο 2% του τζίρου των µονάδων κατά 
το 2021. Ωστόσο, ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι 

οι οποίοι αποκλείστηκαν από την ενίσχυση. Το 
ΦΕΚ µε το εφαρµοστικό πλαίσιο της ενίσχυσης, 
ξεκαθαρίζει ότι για τα φυσικά πρόσωπα απαιτεί-
ται η παρουσία τους στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ενώ δικαιούχοι τις 
ενίσχυσης είναι και οι επιχειρήσεις µε τους ΚΑ∆ 
που αφορούν σε όλες τις βασικές εκτροφές πα-
ραγωγικών ζώων.

Η υποχρέωση για παρουσίαση στο ΜΑΑΕ ό-
µως, απέκλεισε κόσµο, ο οποίος είτε δεν έχει ε-
πικαιροποιήσει τα στοιχεία του, είτε ετεροεπαγ-
γελµατίες, που δεν περιλαµβάνονται στο εν λό-
γω µέτρο. Από την άλλη, κατέστη δυνατή η ενί-
σχυση επιχειρήσεων, που διατηρούν τον κωδικό 
ΚΑ∆ ο οποίος ξεκλειδώνει τη δυνατότητα επιδό-
τησης, ακόµα και αν η ουσία ορισµένων επιχειρή-
σεων γέρνει προς την πλευρά της µεταποίησης. 

Για φιλοδώρηµα µιλούν 
σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Με σκληρή γλώσσα υποδέχτηκαν την πίστω-
ση της ενίσχυσης τοι κτηνοτρόφοι Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι µιλούν για 
«ελεηµοσύνη» και «ψίχουλα» όσο αναδεικνύ-
ουν την ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών στη 
βάση πρότασης που έχουν καταθέσει και προκρί-
νει επιδότηση µε 200 ευρώ ανά ζωική µονάδα. 

Με επιστολή που απευθύνεται στην ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Περι-
φέρεια και στους τοπικούς κυβερνητικούς βου-
λευτές, οι κτηνοτρόφοι ΑΜΘ σχολιάζουν στο υ-
στερόγραφο: «Θα θέλαµε χρηστικά να εφιστή-
σουµε την προσοχή στους συναδέλφους κτηνο-
τρόφους, να υπολογίσουν το ποσό που τους α-
ντιστοιχεί µε το 2% επί του τζίρου του 2021, για-
τί ελλοχεύει ο κίνδυνος το ποσό αυτό, να είναι 
µικρότερο από τα έξοδα µετακίνησης από το χω-
ριό τους, µέχρι την τράπεζα ή το ΑΤΜ. Συµβου-
λή: Συνδυάστε την είσπραξη αυτή µε άλλες δου-
λειές ή µε την είσπραξη της συνδεδεµένης. ∆εν 
είναι εποχή για σπατάλες!».

Ενίσχυση στο λίπασμα
με βήμα σημειωτόν

Μπορεί το πλάνο της 
επιδότησης που θα 

ξεκλειδώσει ενισχύσεις 
18  ευρώ για τα δέντρα 

και 12 για τις  αροτραίες 
να είναι ολοκληρωμένο, 

εντούτοις σκοντάφτει στη 
γραφειοκρατία

Όλα δείχνουν ότι 
η Ελλάδα θα κινηθεί 
µε επιδότηση 
συνολικού ύψους 52 
εκατ. ευρώ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την υποχρέωση προσκόµισης αντιγράφου 
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του αντίστοι-
χου έτους µε τη ∆ήλωση Φορολογίας Εισο-
δήµατος διευκρινίζει η Γενική Γραµµατεία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προ-
κειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χο-
ρήγησης βεβαιώσεων στους αγρότες για την 
εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων. 

Για τη φετινή χρονιά, µε διευκρινιστική εγκύ-
κλιο εισάγονται οι προϋποθέσεις για την εγ-
γραφή στο Μητρώο, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

1) Έως και την ηµεροµηνία λήξης της υπο-
βολής της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος 

του φορολογικού έτους 2021, για τη χορήγη-
ση βεβαιώσεων ΜΑΑΕ λαµβάνονται υπόψη:

1α) Αν δεν έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φορο-
λογίας Εισοδήµατος έτους 2021, τα οικονοµικά 
στοιχεία φορολογικού έτους 2020, σε συσχέ-
τιση µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 και 
την ΕΑΕ έτους 2021, προς απόδειξη ότι συνεχί-
ζεται η κατοχή της αγροτικής εκµετάλλευσης.

1β) Αν έχει υποβληθεί η ∆ήλωση Φορολογί-
ας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2021, τα 
οικονοµικά στοιχεία του φορολογικού έτους 
2021, σε συσχέτιση µε την ΕΑΕ έτους 2021.

2) Από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της 
∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος φορολο-
γικού έτους 2021, λαµβάνονται υπόψη τα οι-
κονοµικά στοιχεία φορολογικού έτους 2021, 
σε συσχέτιση µε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 

(Ε.Α.Ε.) έτους 2021 και την Ε.Α.Ε. έτους 2022, 
προς απόδειξη ότι συνεχίζεται η κατοχή της α-
γροτικής εκµετάλλευσης.

3) Η Ε.Α.Ε. έτους 2022, εφόσον υποβάλλεται 
για πρώτη φορά, λαµβάνεται υπόψη, σε συσχέ-
τιση µε τα οικονοµικά στοιχεία του φορολογι-
κού έτους 2021, για τη χορήγηση βεβαιώσεων:

3α) Στους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό το-
µέα και µε την υπ’ αριθµ. 909/61979/27-5-2016 
εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ.

3β) Στους κατόχους αγροτικής εκµετάλλευ-
σης, εφόσον έχει γίνει ένταξη του ενδιαφερόµε-
νου στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. 
Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση της ει-
κόνας επιχείρησης (στοιχεία Μητρώου-Επιχεί-
ρησης) από την προσωποποιηµένη πληροφό-
ρηση µέσω της πύλης my AADE ή µε τη βεβαί-
ωση έναρξης/µεταβολής εργασιών στη ∆ΟΥ.

4) Το Τµήµα Υποστήριξης και Μητρώου Α-
γροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων δια-
βίβασε στην ΑΑ∆Ε αρχείο µε τους επαγγελµα-
τίες αγρότες, προκειµένου να προσυµπληρω-
θούν οι κωδικοί 037-038 στο έντυπο Ε1, ώστε 
κατά την εκκαθάριση των ∆ηλώσεων Φορολο-
γίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2021, να 
αποδοθεί η προβλεπόµενη έκπτωση φόρου.

5) Στις περιπτώσεις υποβολής των ∆ηλώ-
σεων Φορολογίας Εισοδήµατος φορολογι-
κού έτους 2021 µε επιφύλαξη, για τη χορή-
γηση Βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΑΑΕ δεν 
είναι απαραίτητη η προσκόµιση του εκκα-
θαριστικού φόρου εισοδήµατος. Τα οικο-
νοµικά στοιχεία θα εξετάζονται από τα προ-
σκοµιζόµενα αντίγραφα, της υποβληθείσας 
∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) φο-
ρολογικού έτους 2021 και της Κατάστασης 
Οικονοµικών Στοιχείων από Επιχειρηµατι-
κή ∆ραστηριότητα (Ε3).

Με δήλωση ΟΣΔΕ 
και φορολογική 
εγγραφή στο ΜΑΑΕ
Απαραίτητη η απόδειξη κατοχής εκμετάλλευσης 
μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τη 
χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Στο gov.gr 
οι αιτήσεις για 
εργάτες γης 
Αίτηση, στην οποία αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία του προς 
απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, 
ο οποίος πρέπει να µην έχει 
συµπληρώσει το εξηκοστό έτος 
της ηλικίας, καθώς και ο αριθµός 
φορολογικού µητρώου του 
εργοδότη υποβάλλονται σε 
ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω 
του gov.gr. Σηµειώνεται πως τα 
τελευταία 24ωρα έχει ξεκινήσει 
και αυξάνεται ο αριθµός 
δηλώσεων αγροτών για την 
απασχόληση εργατών γης από 
τρίτες χώρες. Όταν το κατάλυµα 
δεν παρέχεται από τον εργοδότη, 
ο εργοδότης οφείλει να 
προσκοµίσει στην αρµόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
στοιχεία που να καταδεικνύουν 
ότι ο εποχικά εργαζόµενος 
διαθέτει εξ ιδίων κατάλυµα, το 
οποίο πληροί τις απαιτούµενες από 
τις κείµενες διατάξεις 
προδιαγραφές υγείας 
και ασφάλειας.
Η πλατφόρµα θα παραµείνει 
ανοιχτή µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
του 2022. Η αίτηση συνοδεύεται 
µεταξύ των υπόλοιπων 
δικαιολογητικών και από παράβολο 
(κωδ. 2113) και αποδεικτικό 
καταβολής του, ύψους 110 ευρώ 
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που 
πρόκειται να απασχοληθεί, το 
οποίο εισπράττεται υπέρ του 
∆ηµοσίου και δεν επιστρέφεται.

Η αίτηση συνοδεύεται µεταξύ των 
δικαιολογητικών και από παράβολο 
(κωδ. 2113) ύψους 110 ευρώ.

ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 30% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ50%

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΝΕΟ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΚΑΤ’ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

30%
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Λερναία Ύδρα
Με πολλά παρακλάδια
η φατρία του ΟΣΔΕ,
Ηρακλής ο Γεωργαντάς
Ανθίσταται η δυναστεία στη μεταφορά εφαρμογών 
και του ιστορικού αρχείου του ΟΣΔΕ στο gov.gr

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε µαραθώνιο εξελίσσεται η διαδικα-
σία µεταφοράς των εφαρµογών και 
του ιστορικού αρχείου του ΟΣ∆Ε στο 
κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος του 
gov.gr, µε την οµάδα συµφερόντων 
που έχει στοιχηθεί εδώ και χρόνια πί-
σω από το έργο να υπονοµεύει µε κά-
θε τρόπο τις αποφάσεις Γεωργαντά και 
το στελεχιακό δυναµικό του ΟΠΕΚΕΠΕ 
να αντιδρά σπασµωδικά στις ευθύνες 
που καλείται να αναλάβει. 

Η εικόνα µέχρι τα µέσα της Μεγάλης 

Εβδοµάδας κατέγραφε θεαµατική πρό-
οδο στη µετάπτωση των δεδοµένων, 
πράγµα που σηµαίνει ότι µέχρι την ώ-
ρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, οι 
έχοντες πρόσβαση στη «δεξαµενή» eae.
opekepe.gov.gr είναι σε θέση να προ-
χωρήσουν και την υποβολή της δήλω-
σης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022).

Αυτό, ωστόσο, αποτελεί µόνο το πρώ-
το βήµα. Η δυνατότητα υποβολής των 
δηλώσεων και φιλοξενίας όλων των δε-
δοµένων στο ασφαλές περιβάλλον που 
παρέχει το κυβερνητικό υπολογιστικό 
νέφος, συνιστά την αφετηρία για την 
απαλλαγή των συντελεστών της αγρο-
τικής παραγωγής από τον «στενό κορ-
σέ» εντός  του οποίου καλούνται να λει-
τουργήσουν εδώ και κάποια χρόνια. Για 
τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ εί-
ναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία, 
οι κατευθυντήριες της «φατρίας του ΟΣ-

∆Ε» υπαγόρευσαν ένα ασφυκτικό πλαί-
σιο εντός του οποίου κινήθηκε τελικά η 
αγροτική πολιτική στη χώρα µας.

Με άλλα λόγια, οι σκόπιµες καθυστε-
ρήσεις απέναντι στα σφιχτά χρονοδια-
γράµµατα του ΟΣ∆Ε επηρέαζαν σε πο-
λύ µεγάλο βαθµό ένα ευρύ φάσµα των 
λύσεων όσον αφορά την εγχώρια προ-
σαρµογή των κανόνων της ΚΑΠ και την 
ίδια στιγµή, οι αναγκαιότητες επιµέρους 
προγραµµάτων και πολιτικών, υπαγόρευ-
αν αντίστοιχα τις επιλογές στο πεδίο της 
«τεχνικής υποστήριξης» του ΟΣ∆Ε. Η δια-
χείριση αυτής της «εξουσίας» (πρώτα και 
κύρια προς όφελος αυτών που την κα-

τείχαν) έδινε ευκαιρίες 
για «εσωτερική πληρο-
φόρηση» στη βάση και 
δροµολογήθηκαν, όπως 
όλα δείχνουν,  µια σειρά 
από business. Η άτυπη 
εξουσία από τη µια και 
οι υποσχέσεις για εύκο-
λο χρήµα από την άλλη 
βοήθησαν να οικοδοµη-
θεί ένα ευρύ δίκτυο δια-
πλοκής, απέναντι στο ο-
ποίο, λίγοι µπορούσαν 
να αντιδράσουν.

Η πραγµατικότητα έρ-
χεται να επιβεβαιώσει, µάλιστα, ότι το 
εν λόγω δίκτυο διαπλοκής απειλεί να 
ανατρέψει, µέχρι την τελευταία στιγ-
µή, ακόµα και ειληµµένες αποφάσεις 
σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο. Έ-
τσι, πότε οι «µισθοφόροι» σε νευραλ-
γικές θέσεις του Οργανισµού Πληρω-
µών και πότε οι «στρατολογηµένοι» 
στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπο-
νοµεύουν συστηµατικά τη µετάπτωση 
των δεδοµένων στο gov.gr και την ίδια 
στιγµή αναπαράγουν τις όποιες επιµέ-
ρους δυσκολίες στην οµαλή λειτουργία 
της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας. 

Κι ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, αφορ-
µές για σπέκουλα από την «παλιά φρου-
ρά» συνδαιτυµόνων του ΟΣ∆Ε, προσφέ-
ρουν οι κινήσεις ενός νεόκοπου σχή-
µατος στο πεδίο της Πληροφορικής, το 
οποίο φλερτάρει µε την ιδέα να γίνει… 
χαλίφης στη θέση του χαλίφη. 

∆εν υπάρχει
χώρος 
για χαλίφη 
στη θέση 
του χαλίφη 
Προς άρση κάθε παρεξήγησης, θα πρέπει 
να γίνει σαφές ότι η µεταφορά των 
δεδοµένων του ΟΣ∆Ε και η υποστήριξη 
των δηλώσεων από το eae.opekepe.gov.
gr είναι η απαρχή για την αποκατάσταση 
της τάξης στη λειτουργία του κράτους 
και την εγκαθίδρυση της διαφάνειας στη 
διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. 
∆εν υπάρχει η πολυτέλεια για νέους 
πειραµατισµούς στη διαχείριση της 
βάσης του ΟΣ∆Ε, όπως δεν µπορεί να 
υπάρξει περιθώριο για την ανάπτυξη 
νέων «ιδιότυπων υπηρεσιών» γύρω από 
τη συγκέντρωση και εξακρίβωση των 
στοιχείων των δηλώσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, η υπηρεσία που προσφέρεται 
από τα λεγόµενα Κέντρα Υποδοχής 
∆ηλώσεων (ΚΥ∆), είναι η µόνη που 
δικαιολογείται, τουλάχιστον για κάποιο 
διάστηµα, ως υπηρεσία µε κάποια µικρή 
χρέωση στον παραγωγό.Όλα τ’ άλλα 
είναι εκ του πονηρού. 

Χωρίς τέλος η σκουριά 
των συνδαιτυµόνων του 
ΟΣ∆Ε, που επιµένουν 
στη διάβρωση του 
κρατικού µηχανισµού 
δια ίδιον όφελος. 

∆εν χω-
ρούν νέες 
στρεβλώ-
σεις στη 
διαχείριση 
των ενι-
σχύσεων 
και την 
ανάπτυξη 
πολιτικών.
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Με πράξεις που έγιναν στην επάνω πλευ-
ρά του εύρους τιμών που επέτρεψε η αγο-
ρά, κλείνει τη Μεγάλη Πέμπτη η εμπορι-
κή περίοδος στα αμνοερίφια, με τις τιμές 
για το αρνί και το κατσίκι να συναντιού-
νται στην κορυφή των 10 ευρώ σε μεμο-
νωμένες πράξεις. Η μέση τιμή που διαμόρ-
φωσε η αγορά τις τελευταίες ημέρες προ-
σέγγισε τα 8 με 8,5 ευρώ για το αρνί και 
συν 50 λεπτά για το κατσίκι. Όπως μετα-
φέρουν στην Agrenda άνθρωποι της αγο-
ράς, το εμπόριο κινήθηκε συντονισμένα ώ-

στε να συγκρατήσει τις τιμές παραγωγού. 
Ο απολογισμός θέλει τους κτηνοτρόφους 

μερικώς ικανοποιημένους από τη συνθήκη 
της αγοράς, αφού αν και οι τιμές ήταν ομο-
λογουμένως ενδιαφέρουσες, τα υψηλά κό-
στη στις ζωοτροφές και την ενέργεια έσβη-
σαν την κερδοφορία των μονάδων. Μεγά-
λος χαμένος, οι πιο αδύναμες κτηνοτροφι-
κές μονάδες, οι οποίες τόσο σε επίπεδο πα-
ραγωγικού τονάζ όσο και οικονομικού προ-
γραμματισμού δεν κατάφεραν να ελιχθούν 
στην πρωτόγνωρη συνθήκη της αγοράς. 

Ούτε δείγμα από αρνί στο τσιγκέλι
 Στην κορυφή των 10 ευρώ με μεμονωμένες πράξεις η αγορά σε αρνί και κατσίκι  

 Υψηλά κόστη σε ζωοτροφές και ενέργεια έσβησαν την κερδοφορία μονάδων
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Η 
εξαγωγή για τα ποιοτικά σκλη-
ρά σιτάρια βρίσκεται λίγο πάνω 
από 500 ευρώ ο τόνος FOB λι-
μάνι μας. Οι τιμές στα σκληρά 

συντηρούνται υψηλά λόγω της χαμηλής δια-
θεσιμότητας αλλά και της συνεχιζόμενης ανό-
δου στα μαλακά. Εκτός από τη χαμηλή προσφο-
ρά παγκοσμίως με μοχλό τον Καναδά που είχε 
αρνητικό ρεκόρ παραγωγής, το ράλι στα μαλα-
κά σιτάρια συνεχίζει να στηρίζει και τις τιμές 
σκληρού όποτε αυτό πάει να διορθώσει. Οι τι-
μές της Φότζια δεν μεταβλήθηκαν, η προσφορά 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και η πρώ-
τη ποιότητα πιάνει τα 542-547 ευρώ ο τόνος. 

 Έκατσε λίγο η αγορά του εκκοκκισμένου 
βάμβακος για τη νέα σοδειά αυτές τις μέρες. 
Θα λέγαμε ότι περισσότερο αποτραβήχτηκαν 
οι εμπορικοί οίκοι παρά οι εκκοκκιστές. Μόλις 
φιξαριστούν περισσότερα σύσπορα και σπαρ-
θούν τα βαμβάκια, η αγορά θα ζεσταθεί πάλι. 
Άλλωστε οι προπωλήσεις υπολογίζονται στους 
35.000 τόνους, ποσό υψηλό για την εποχή. 
Χρηματιστηριακά, η Ινδία άρχισε να αγοράζει 
άλλες σοδειές κι αυτό υποστήριξε τις χρημα-
τιστηριακές τιμές και τη φυσική αγορά. Οι τι-
μές της νέας σοδειάς πιάνουν τα 130 σεντς.

 Η καλλιέργεια ηλίανθου απαιτεί λιγότερη 
αζωτούχα λίπανση και οι αγρότες της ΕΕ φέτος 
αναμένεται να το προτιμήσουν σε σχέση με το 
καλαμπόκι. Αυτό θα σημάνει αύξηση της ευρω-
παϊκής παραγωγή ηλιέλαιου, σύμφωνα με τις 
τελευταίες προβλέψεις της Κομισιόν. Μετά την 
εισβολή στην Ουκρανία οι τιμές εξαγωγής ηλί-
ανθου αυξήθηκαν κατά 50% και ξεπέρασαν τα 
1.000 ευρώ τον τόνο. Η παγκόσμια παραγωγή 
ηλίανθου το 2021-2022 ήταν αυξημένη 16,7%, 
σύμφωνα με το IGC στους 56,6 εκατ. τόνους.

Από τον Καναδά 
στήριξη στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

24/03

559,45

31/03

547,31 550,07

07/04 14/04 19/04

575,57
579,93

Ηλεία
Κάτω από τον μέσο όρο της αγο-
ράς κινήθηκαν Ηλεία και Κρήτη, 
όπου η τιμή με δυσκολία υπερέβη 

τα 7 ευρώ το κιλό στο σφαγείο

Στερεά
Υψηλό έγραψαν οι κτηνοτρό-
φοι στα ορεινά της Λιβαδειάς 

που έκλεισαν στα σφαγεία 
ντιλ περί τα 10 ευρώ 

Ρουμανία
Τα επίσημα στοιχεία της ΕΔΟΚ 

δίνουν μεταξύ 50.000 και 60.000 
ζώων τα οποία έφτασαν στην 

εγχώρια αγορά από τη Ρουμανία

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

530

405

390

122,13

527,10

1666,2

23,27

116,85

136,12

140,58

540

407

383

130,00

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

550

385

359

140,20

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

550

375

360

133,78

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

547

395

393

143,50

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

547

395

389

142,50

544,40

1689,00

25,05

121,7

136,32

166,90

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

17/03

3,67 3,63

3,56 3,46
3,37

440 440

434
424

430

24/03 31/03 07/04 14/04 19/04

430

3,44

Πασχαλινή  
αγορά αρνιών  
(ευρώ το κιλό)

Υψηλά 9 με 9,5

Μέση τιμή 8 με 8,5 

Χαμηλά 7 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Κρήτη Πάσχα 2022  1,45-1,70

Κρήτη Πάσχα 2021 1,10-1,35 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στην αγορά 35.000 
τόνοι ελληνικού 
βάμβακος νέας σοδειάς 

Στα 320 ευρώ τα 
συμβόλαια Μαρτίου 
2023 στο καλαμπόκι

Πάνω από 60 λεπτά θέλουν 
οι παραγωγοί ηλίανθου 
Λίγες ηµέρες πριν την ολοκλήρωση της 
σποράς ηλίανθου, ακούγεται από τους 
µεταποιητές τιµή 50 λεπτά το κιλό ως 
βάση διαπραγµάτευσης. Με τα αυξηµένα 
κόστη παραγωγής, οι παραγωγοί µιλούν 
για «ψίχουλα» και ζητούν 60+ λεπτά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έπιασε πάνω 
από 1,50 ευρώ 
η θερμοκηπιακή 
ντομάτα λουξ
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Ανούσια σε σχέση µε την οικονοµική 
επιβάρυνση που έχουν υποστεί χαρα-
κτηρίζουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλο-
γοι Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
τη στήριξη µε 2% επί του τζίρου του 
2021 προς τους κτηνοτρόφους για α-
ναχαίτιση του κόστους ζωοτροφών, 
καθώς όπως υποστηρίζουν µοιράζε-
ται οριζόντια την ώρα που οι διατρο-
φικές ανάγκες των ζώων δεν είναι  α-
νάλογες µε την αξία του παραγόµε-
νου προϊόντος. «Σας προτείνουµε τα 
χρήµατα αυτά να τα µοιράσετε στους 
άπορους, γιατί εµείς οι κτηνοτρόφοι 
δεν έχουµε ανάγκη από ελεηµοσύ-
νη αλλά από πραγµατική οικονοµι-
κή στήριξη, που θα την επιστρέψουµε 
πολλαπλάσια στα δηµόσια ταµεία, µε 
την αύξηση του παραγόµενου προϊό-
ντος και του κύκλου εργασιών», λέει 
η ανακοίνωση των κτηνοτρόφων της 
ΑΜΘ. Οι ίδιοι ζητούν από τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης να πολλα-
πλασιάσει το ποσό της ενίσχυσης και 
να προχωρήσει σε πραγµατική στή-
ριξη της κτηνοτροφίας.

Κοντά στα 90 λεπτά το κιλό προ-
σφέρουν µεγάλα εκκοκκιστήρια 
σε καλά οργανωµένους παρα-
γωγούς τα τελευταία 24ωρα, σε 
µια προσπάθεια φιξαρίσµατος 
µέρους της παραγωγής που αυ-
τές τις ηµέρες µπαίνει στα χωρά-
φια. Οι πληροφορίες θέλουν τα 
εκκοκκιστήρια Μάρκου να στέλ-
νουν SMS µε σήµα προπώλησης 
σε µεγάλους παραγωγούς, προ-
σφέροντας µάλιστα την ευελιξία 
να φιξαριστεί ποσότητα µεγαλύ-
τερη των 150 κιλών ανά στρέµµα 
που προβλέπουν οι επίσηµοι όροι 
των συµβολαίων προπώλησης. 
Σηµειώνεται ότι στην τιµή αυ-
τή δεν περιλαµβάνονται τα πριµ 
ποιότητας και τα µεταφορικά, 
κάτι που σηµαίνει ότι στο τέλος 
της καλλιεργητικής περιόδου, 
οι παραγωγοί που θα κλείσουν 
τώρα µε 89,2 λεπτά το κιλό, έ-
χουν λαµβάνειν τουλάχιστον 4 
µε 6 λεπτά το κιλό εφόσον καλ-
λιεργήσουν τις ποικιλίες που ε-
µπίπτουν στα ειδικά κριτήρια για 
µπόνους ποιότητας. 
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ενδια-
φέρον, αφού δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις έµπειρων παραγω-
γών που προχώρησαν σε προ-
πωλήσεις νωρίτερα φέτος, κλεί-

νοντας ποσότητες µε τιµή χαµη-
λότερη, δηλαδή κοντά στα 82 µε 
83 λεπτά το κιλό. Η δυνατότητα 
να συµφωνήσουν σε µεγαλύτε-
ρο µέρος της παραγωγής, έρχε-
ται να βελτιώσει την τελική τιµή 
για τις περιπτώσεις αυτές, χωρίς 
να ενεργοποιηθούν οι αυστηρές 
ρήτρες ακύρωσης συµβολαίων. 
Έτσι, για παραγωγούς που διεκ-
δικούν αποδόσεις, η δυνατότητα 
φιξαρίσµατος έως και 300 κιλών 
το στρέµµα έρχεται να εξασφα-
λίσει από τώρα µια βιώσιµη τιµή 
και να δώσει και το κίνητρο που 
απαιτεί η καλλιέργεια σε µια συ-
γκυρία σαν τη φετινή, κατά την 
οποία τα καλλιεργητικά έξοδα 
έχουν ξεφύγει προς τα πάνω. 
Στο ταµπλό του χρηµατιστηρίου 
βάµβακος, τα συµβόλαια ∆εκεµ-
βρίου, βάσει των οποίων διαµορ-
φώνονται και οι εγχώριες τιµές για 
το σύσπορο, έχουν διαµορφώσει 
ένα γερό στήριγµα στα 120 σεντς 
η λίµπρα και πλέον η αγορά δεί-
χνει να θέλει να δοκιµάσει τα 125 
σεντς. Για τις παραδόσεις Μαΐου 
του 2023, το ταµπλό γράφει τα 
117 σεντς, κάτι που δείχνει ότι οι 
αντοχές της αγοράς στα υψηλά µε-
ταφέρονται και στον πυρήνα της 
επόµενης εµπορικής περιόδου. 

«Το 2% του 
τζίρου δεν 
αρκεί ούτε να 
πας στο ΑΤΜ» 

SMS δίνει σήμα για 90 λεπτά 
στα συμβόλαια του σύσπορου

Στην επιστολή των κτηνοτρόφων της 
ΑΜΘ, µε µπροστάρη τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Καβάλας Νίκο ∆ηµόπουλο, 

προτείνεται στον υπουργό να 
στηρίξει την κτηνοτροφία στη βάση 
της πρότασης που έχουν καταθέσει 

ενισχύοντας το  ζωικό κεφάλαιο 
µε 200 ευρώ/ΖΜ. 

Η τελετή της 
υπογραφής 
πραγµατοποιήθηκε 
στο campus της 
Αµερικανικής 
Γεωργικής 
Σχολής.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση φέρνει το µνηµόνιο 
συνεργασίας του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και Αµερικανική Γεωργική Σχολή συµφώνησαν 
να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία και δράση για τον από κοινού σχεδιασµό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης µε τη µέθοδο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συνεργασία των δύο µερών έχει ήδη αρχίσει µε 
την οργάνωση τεσσάρων Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Επιµόρφωσης, τα 
οποία θα προσφερθούν τον Σεπτέµβριο του 2022 από το Κέντρο Επιµόρφωσης 
και ∆ια Βίου Μάθησης του ΕΑΠ. Το σχετικό µνηµόνιο, υπέγραψαν ο Πρόεδρος 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, Dr. Jeff Lansdale, και ο Αντιπρόεδρος 
Ακαδηµαϊκών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων και φοιτητικής µέριµνας του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος. Η 
συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της προαγωγής του εκπαιδευτικού, 
κοινωνικού και ερευνητικού έργου τους, της προώθησης της συµβολής τους 
στην ανάπτυξη των κοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, της ανάπτυξης ευρύτερων επιστηµονικών και ερευνητικών 
συµπράξεων και της ενίσχυσης της υψηλού επιπέδου διδασκαλίας και µάθησης.

Επιπλέον 
4-6 λεπτά

Στην τιµή δεν περι-
λαµβάνονται τα πριµ 

ποιότητας και τα 
µεταφορικά, οπότε 
ο παραγωγός έχει 

λαµβάνειν 4 µε 6 λεπτά 
το κιλό επιπλέον
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Ιδέες για νέες εµπορικές διεξόδους 
στον κλάδο των λεγόµενων «Super 
Oils» (Υπέρ-Έλαια) δηµιουργεί το 
πριµ 60 ευρώ το στρέµµα που υπό-
σχεται το νέο πρασίνισµα της ΚΑΠ σε 
αγρότες που θα σπείρουν τα χωρά-
φια τους µε καινοτόµες καλλιέργει-
ες. Μία από αυτές είναι η καµελίνα, 
µία άγνωστη για τα σηµερινά ελλη-
νικά δεδοµένα καλλιέργεια, µε κα-
λές όµως προοπτικές προσόδου για 
παραγωγούς που θα τη συνοδεύσουν 
µε µία µονάδα εκχύλισης, παράγο-
ντας έλαιο για µία ποικιλία εµπο-
ρικών και βιοµηχανικών χρήσεων. 

Τα κόστη της καλλιέργειας
Στην περίπτωση της Καµελίνας τα 

καλλιεργητικά κόστη στις ελληνικές 
συνθήκες προσεγγίζουν αυτά του 
σκληρού σίτου και λοιπών χειµερι-
νών σιτηρών και υπολογίζονται σύµ-
φωνα µε τον καθηγητή του ΓΠΑ ∆η-
µήτρη Μπιλάλη στα 120 µε 140 ευ-
ρώ το στρέµµα σε συµβατική καλλιέρ-
γεια, ενώ να αυξάνονται κατά 50 πε-
ρίπου ευρώ στην περίπτωση της βιο-
λογικής. Η ενίσχυση λοιπόν των 60 
ευρώ έρχεται να «κουµπώσει» πάνω 
στην παραγωγική διαδικασία, ουσια-
στικά καλύπτοντας σχεδόν το µισό α-
πό το καλλιεργητικό κόστος, ώστε να 
ισοφαρίσει τυχόν απώλεια εισοδήµα-
τος από την αντικατάσταση κυρίως α-
νοιξιάτικων αρδευόµενων, ενεργοβό-
ρων και µε στηµένη αγορά καλλιερ-
γειών (όπως βαµβάκι και καλαµπό-
κι) έως ότου οργανωθεί η νέα εγχώ-
ρια αγορά για το προϊόν και ισορρο-

πηθούν εκ νέου οι µηχανισµοί προ-
σφοράς και ζήτησης. 

Έσοδα και επιχειρηµατική 
προσέγγιση

Οι τιµές παραγωγού διαµορφώνο-
νται στα 2 µε 2,5 ευρώ το κιλό, µε τον 
κύριο αγοραστή του προϊόντος στην 
Ελλάδα να είναι οι εταιρείες µε προ-
ϊόντα Superfoods, οι οποίες πωλούν 
τους σπόρους σε µικρές συσκευασίες 
µε πολύ υψηλό περιθώριο κέρδους. 
Όπως όµως επισηµαίνει ο καθηγη-
τής Β. Μπιλάλης στην Agrenda, οι νέ-
οι παραγωγοί καµελίνας θα πρέπει να 
έχουν µία διαφορετική επιχειρηµατι-
κή προσέγγιση στη νέα κατάσταση. 

Η κατασκευή µονάδων εκχύλισης 
µε κοχλιοπρέσα, µέσω της ένταξης σε 
Σχέδια Βελτίωσης ή προγράµµατα µε-
ταποίησης του ΠΑΑ, θα επιτρέψει στον 
παραγωγό να καρπωθεί την υψηλή 
προστιθέµενη αξία που προσφέρει η 

µεταποίηση του σπόρου καµελίνας σε έ-
λαιο, το οποίο πουλιέται σε ακόµα υψη-
λότερες τιµές, µε ποικιλία εµπορικών και 
βιοµηχανικών χρήσεων. 

Η µετέπειτα αυξηµένη πρόσοδος, θα φέ-
ρει την οικονοµική µεγέθυνση που θα ε-
δραιώσει τον παραγωγό στον νέο κλάδο 
ως κερδοφόρο επαγγελµατία, την ίδια ώ-
ρα που οι ευρωπαϊκές συνθήκες επιβάλ-
λουν στο νέο αγρότη να εστιάσει ο ίδιος 
στο λεγόµενο «Farm market», κάνοντας 
ο ίδιος την τελική µεταποίηση στο προϊ-
όν του. Σύµφωνα µε τα εµπειρικά δεδο-
µένα, ένα στρέµµα καµελίνας µπορεί να 
αποδώσει από 40-50 λίτρα το στρέµµα, 
όταν στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς µπου-
καλάκια ελαίου των 100 χιλιοστόλιτρων 
µε τιµές κοντά στα 10 ευρώ.

Αποδόσεις από πειραµατικά χωράφια
Όπως αναλύεται σε µεταπτυχιακή µε-

λέτη της Μαρίας Ι. Κοµπιλάκου, τον Μάιο 
του 2016 πραγµατοποιήθηκε σπορά στον 
πειραµατικό αγρό του ΓΠΑ, όπου επιχει-
ρήθηκε η καλλιέργεια Καµελίνας και υ-
πολογίστηκαν οι αποδόσεις της και οι α-
νάγκες της. Τα συµπεράσµατα της µελέ-
της αναφέρουν πως η καλλιέργεια πετυ-

Με 60 ευρώ πριμ,
μικρό το ρίσκο της καμελίνας
Φρέσκιες ιδέες για εναλλακτικό εισόδημα σε όσους επενδύσουν και στη μεταποίηση

Σύµφωνα µε τα 
εµπειρικά δεδοµένα, 
ένα στρέµµα καµελίνας 
µπορεί να αποδώσει 
40 µε 50 λίτρα ελαίου 
το στρέµµα.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr
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χαίνει καλύτερες αποδόσεις µε τη χρήση 
οργανικής λίπανσης µε κοµπόστ σε σύ-
γκριση µε την παροχή ανόργανης θρέ-
ψης, ενώ η βέλτιστη ποσότητα απαιτού-
µενου σπόρου υπολογίστηκε στα 3-3,5 κι-
λά ανά στρέµµα, µε µεγαλύτερες πυκνό-
τητες να αυξάνουν σηµαντικά την αντα-
γωνιστικότητα σε θρεπτικά συστατικά και 
να καθυστερούν την ωρίµανση των σπό-
ρων.  Στις ελληνικές συνθήκες, σύµφωνα 
µε υπολογισµούς, η καλλιέργεια Καµελί-
νας µπορεί να αποφέρει στον παραγωγό 
πρόσοδο έως και 500 ευρώ το στρέµµα.

Υψηλότερη περιεκτικότητα ελαίου από 
ηλίανθο και σόγια
Η υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα αποτελούν 
το χαρακτηριστικό γνώρισµα των πολύ µι-
κρών σπόρων Καµελίνας, των οποίων το 
έλαιο αποκτάται από τους σπόρους του 
φυτού µε την µέθοδο της ψυχρής εκθλί-
ψης και το µετέπειτα φιλτράρισµα. 
Η ελαιοπεριεκτικότητα των σπόρων της 
ξεπερνάει καθιερωµένες ελαιοπαραγω-
γικές καλλιέργειες όπως η σόγια και ο 
ηλίανθος και κυµαίνεται µεταξύ 30 και 
45%, ενώ το έλαιό της αποτελεί πλούσια 
πηγή ω3 και ω6 λιπαρών. 

Τις καρδιές λίγων αλλά δραστήριων παραγω-
γών στη νότια Ελλάδα έχει κερδίσει από το γύ-
ρισµα της χιλιετίας η καλλιέργεια γλυκοπατά-
τας. Πρόκειται για υποτροπικό φυτό που στην 
Ελλάδα καλλιεργείται για τις εδώδιµες κονδυ-
λώδεις ρίζες του που έχουν υψηλή διατροφι-
κή αξία. Είναι επίσης ένα πολύ γευστικό λα-
χανικό µε µεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό, ό-
που καλλιεργείται τόσο για ανθρώπινη κατα-
νάλωση όσο και για βιοµηχανική χρήση αλ-
λά εναλλακτικά και ως ζωοτροφή. Η γλυκο-
πατάτα έχει καταγωγή από την Κεντρική Αµε-
ρική και συγκεκριµένα από το Περού και πα-
ρά την ονοµασία της δεν έχει καµία βοτανική 
συγγένεια µε τη γνωστή µας πατάτα. 

Αποτελεί επίσης µία από τις έξι καινοτόµες 
καλλιέργειες που πριµοδοτούνται µε 60 ευρώ 
το στρέµµα στη νέα ΚΑΠ µαζί µε την καµελί-
να, τη νιγκέλα, την κινόα και άλλες. Στη χώρα 
µας ξεκίνησε να καλλιεργείται από το 2002, ό-
ταν και πρωτοασχολήθηκαν µαζί της παραγω-
γοί από τη Μεσσηνία και τη Νάξο, ενώ συνεχί-
στηκε σε µεγαλύτερη κλίµακα τα τελευταία 5-7 
χρόνια κυρίως λόγω του…Άρη Πετρετζίκη και 
των συνταγών του, οι οποίες σύστησαν στο ελ-
ληνικό καταναλωτικό κοινό το προϊόν. 

Πλέον οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις αγγίζουν 
τα 2.000 στρέµµατα σε Ηλεία και Μεσσηνία, 
οµοιόµορφα µοιρασµένες µεταξύ των δύο, µε 
µερικές εκατοντάδες ακόµα στο νησί της Νά-
ξου. Οι υψηλές απαιτήσεις σε νερό και θερµο-
κρασίες καθιστούν την καλλιέργειά της σε υ-
ψηλότερο γεωγραφικό πλάτος ασύµφορη, µε 
δραστική µείωση στη µάζα του τελικού προϊ-
όντος κάτω από τα 200 γραµµάρια ανά τεµά-
χιο, που θεωρείται το άτυπο όριο στην αγορά 
για τις εµπορεύσιµες ποσότητες. 

Όπως περιγράφει ο ∆ηµήτρης Τάµπασης, πα-
ραγωγός γλυκοπατάτας από τα Φιλιατρά Μεσση-
νίας εδώ και 15 χρόνια, η καλλιέργεια έχει ιδι-
αίτερες ανάγκες άρδευσης και φυτοπροστασί-
ας, απαιτώντας πειραµατισµούς σε µικρή κλίµα-
κα για όποιον ενδιαφέρεται σοβαρά να αρχίσει 
να την καλλιεργεί ώστε να βρει τον «µπούσου-
λα», καθότι όπως εξηγεί ο ∆ηµήτρης Τάµπασης 

στην Agrenda, υπάρχει σοβαρό κενό γνώσης. 
Οι οδηγοί που υπάρχουν για άλλες καλλιέρ-
γειες, όπως τα οπωροφόρα, είναι άφαντοι στην 
περίπτωση της γλυκοπατάτας παρά το γεγονός 
πως το φυτό καλλιεργείται εδώ και 20 χρόνια 
στη χώρα, µε αποτέλεσµα η γνώση για τις καλ-
λιεργητικές πρακτικές και τη φυτοπροστασία 
να µεταδίδεται ουσιαστικά από στόµα σε στόµα. 

Παρά το έλλειµµα γνώσης, όποιος επιθυµεί 
πραγµατικά να ασχοληθεί µε την καλλιέργεια 
και έχει πειραµατιστεί ενδελεχώς µπορεί να βγά-
λει καλά χρήµατα. Με µία πρώτη µατιά, η καλλι-
έργεια φαίνεται ιδιαίτερα «αλµυρή» στα κόστη, 
µε το συνολικό κόστος παραγωγής να υπολογί-
ζεται σύµφωνα µε παραγωγούς στα 800 µε 850 
ευρώ το στρέµµα πριν τις ανατιµήσεις του τελευ-
ταίου έτους και στα 1050 µε 1100 ευρώ φέτος, 
κυρίως λόγω υψηλότερου κόστους άρδευσης, 
λίπανσης και πλαστικών. Ωστόσο, οι στρεµµατι-
κές  αποδόσεις που µπορεί να πετύχει κάποιος 
παραγωγός στη Πελοπόννησο φτάνουν συχνά 
και τα 2.000 κιλά ανά στρέµµα, µε πιο συνήθεις 
τιµές µεταξύ 1.500 και 1.700 κιλών. 

Έχοντας κατά νου πως η τιµή παραγωγού υ-
πολογίζεται κατά µέσο όρο σταθερή στο 1,00 µε 
1,05 ευρώ το κιλό, γίνεται εµφανές ότι η καλ-
λιέργεια γλυκοπατάτας εάν πραγµατοποιηθεί 
σωστά αφήνει ένα περιθώριο κέρδους µεταξύ 
400 και 700 ευρώ ανά στρέµµα, που δυνητικά 
θα µπορούσε να είναι υψηλότερο όπως επιση-
µαίνει ο συνοµιλητής µας ∆ηµήτρης Τάµπα-
σης, καθώς υπό ιδανικές συνθήκες η καλλιέρ-
γεια θα µπορούσε θεωρητικά να αποδώσει µέ-
χρι και 3.000 κιλά το στρέµµα. 

Έχοντας εξίσου υψηλά κόστη όσο και περι-
θώρια κέρδους, το στρεµµατικό πριµ των 60 
ευρώ στη νέα ΚΑΠ χάνει την αίγλη του, αποτε-
λώντας περισσότερο ένα…φιλικό χτύπηµα στη 
πλάτη για όσους δοκιµάσουν την τύχη τους µε 
την πολλά υποσχόµενη γλυκοπατάτα, η οποία 
εδραιώνεται πλέον στα ράφια των ελληνικών 
σούπερ µάρκετ και στις λαϊκές αγορές κατά τη 
φθινοπωρινή και χειµερινή περίοδο, αφήνο-
ντας υποσχέσεις αξιοπρεπούς εισοδήµατος σε 
όσους παραγωγούς την δοκιµάσουν.

Farm Market
Η κατασκευή µονάδων 

εκχύλισης µε κοχλιοπρέσα, 
θα επιτρέψει στον παρα-
γωγό να καρπωθεί την 

υψηλή προστιθέµενη αξία 
που προσφέρει η µεταποί-
ηση του σπόρου Καµελίνας 

σε έλαιο

ΤΟ 2002 ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΞΟ  

Με πειραματισμό και διάβασμα επικερδής 
και με κοινό στην αγορά η γλυκοπατάτα
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Όψιμη η σπορά 
του ηλίανθου
Αποστράγγιση και σωστό βάθος 
φύτευσης βελτιώνουν αποδόσεις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ο ηλίανθος χαρακτηρίζεται 
για την προσαρµοστικότητά 
του σε διάφορα φάσµατα κλι-
µατικών και εδαφικών συν-
θηκών. Μπορεί να καλλιερ-
γηθεί ως ξερικός ή αρδευό-
µενος αλλά συστήνεται να ει-
σάγεται σε συστήµατα αµειψι-
σποράς 2ετή σε συνδυασµό 
µε κάποιο χειµερινό σιτηρό 
ή 3ετη-4ετη σε συνδυασµό 
µε αρδευόµενα, αντίστοιχα. 

Με την πιο πρώιµη σπορά 
αυξάνονται οι στρεµµατικές 
αποδόσεις και η ελαιοπεριε-
κτικότητα του σπόρου. Επίσης 
δίνεται η δυνατότητα στο φυ-
τό να αξιοποιήσει τις βροχές 
Μαΐου – Ιουνίου, δεδοµένου 
ότι το κρίσιµο στάδιο για την 
παραγωγή του ηλίανθου είναι 
το τελείωµα της ανθοφορίας. 

Ως κατάλληλη εποχή σποράς 
θεωρείται µεν παραδοσιακά 
το διάστηµα 15 Μαρτίου - 15 
Απριλίου, ανάλογα βέβαια 
µε την περιοχή. Ωστόσο φέ-
τος που η άνοιξη οψίµισε, οι 
καλλιεργητές σπέρνουν η-
µερολογιακά λίγο πιο αργά. 
Οι κατά τόπους γεωπόνοι ε-
πισηµαίνουν πως πριν ξεκι-
νήσει η διαδικασία της σπο-
ράς καλό είναι να έχει προ-
ηγηθεί ένα ελαφρύ όργωµα 
και σβάρνισµα.

Συνθήκες σποράς
Ο σηµαντικότερος παράγο-

ντας που φαίνεται να επηρε-
άζει το φύτρωµα του σπόρου 
φαίνεται να είναι η θερµο-
κρασία. Ενδείκνυται η θερ-
µοκρασία του εδάφους να εί-
ναι στους 8 περίπου βαθµούς 
και παράλληλα να δίνεται ι-
διαίτερη προσοχή στο βάθος 
της σποράς, το οποίο συνή-
θως κυµαίνεται µεταξύ 3-5 ε-
κατοστών. Επίσης, σπορά µε-
γαλύτερου αριθµού σπόρων 
µπορεί να γίνει και τα φυτά 
αργότερα να αραιωθούν δια-
τηρώντας τα πιο δυνατά, στο 
ύψος των 15 εκατοστών

Οι αποστάσεις µεταξύ των 
γραµµών σποράς υπολογίζο-
νται ιδανικά στα 75 εκατοστά 
µε τις αποστάσεις των φυτών 
πάνω στη γραµµή στα 15-25 
εκατοστά, ανάλογα την ποι-
κιλία που έχει χρησιµοποιη-

θεί και τη γονιµότητα του χω-
ραφιού. Συνηθίζεται η σπο-
ρά να γίνεται µε πνευµατικές 
σπαρτικές µηχανές αλλά και 
µε τις µηχανές που χρησιµο-
ποιούνται στον αραβόσιτο.

Ακόµα ένας παράγοντας 
που χρειάζεται να ληφθεί υ-
πόψη είναι η κρούστα που 
µπορεί να έχει δηµιουργη-
θεί από τις εποχικές βροχές, 
η οποία µπορεί να εµποδίσει 
το φύτρωµα. Επιπροσθέτως, 
υπενθυµίζεται πως ο ηλίαν-
θος είναι από τα φυτά που α-
ντέχουν σε ξηρό περιβάλλον. 
Μέσω του ριζικού του συστή-
µατος µπορεί να αντλήσει την 
υγρασία από το έδαφος µέ-
χρι και τα 2 µέτρα βάθος. Ε-
ποµένως, αφού ανήκει στα 
βαθύρριζα, στο έδαφος που 
αναπτύσσεται χρειάζεται να 
έχει κατασκευαστεί ένα κα-
λό σύστηµα αποστράγγισης. 

Μετασυλλεκτικά εµφανίζεται ο βοτρύτης στη φιστικιά 
Τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική υποβάθµιση στη φιστικοπαραγωγή 
προκαλεί ο ύπουλος νεκροτροφικός µύκητας Botrytis cinerea και ο 
Botryosphaeria dothidea. Ο µύκητας αναπτύσσεται κατά την καλλιέργεια, 
ωστόσο τα συµπτώµατα παρουσιάζονται στους αποθηκευµένους καρπούς 
µετά τη συγκοµιδή. Ο µύκητας εισέρχεται στους καρπούς που βρίσκονται 
στα δέντρα και δραστηριοποιείται µετασυλλεκτικά όταν οι µολυσµένοι 

καρποί, µέσω της επαφής και τριβής, ζηµιώνουν τους υγιείς καρπούς. Εξωτερικά 
οι προσβεβληµένοι καρποί εκδηλώνουν καστανή µαλακή σήψη, ανάλογα µε τις 
συνθήκες αποθήκευσης, ενώ σε περιπτώσεις υψηλής υγρασίας γίνεται γρηγορότερα 
εµφανής και η καρποφορία του µύκητα. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου ένας αποδοτικός τρόπος 
για να αποφευχθεί η µόλυνση είναι η χρήση εξειδικευµένων βοτρυδιοκτόνων πριν 
τη συλλογή των καρπών, ακολουθώντας τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στα 
συσκευαστήρια και στους χώρους αποθήκευσης. Επιπλέον, ενδείκνυται να γίνεται 
η συγκοµιδή των καρπών µόνο κατά περιόδους που επικρατεί ξηρός καιρός.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Απρίλιος
Τα κρύα του Μαρτίου 

µεταθέτουν 1-2 βδοµά-
δες τη σπορά µέχρι 

τέλος Απριλίου

Τετράνυχος 
στα πυρηνόκαρπα
Κύριοι στόχοι του τετράνυχου 
(Tetranychus urticae) είναι η ροδακινιά 
και η νεκταρινιά, και αποτελεί έναν από 
τους πιο σηµαντικούς εχθρούς που 
προσβάλλει τα πυρηνόκαρπα. Το έντοµο 
κάνει την εµφάνισή του στους οπωρώνες 
από τα µέσα Μαρτίου, δηµιουργώντας στα 
φύλλα αργυρούς χρωµατισµούς και 
ιστούς στην κάτω πλευρά. Παρόµοια 
συµπτώµατα εντοπίζονται και στα τέλη του 
Απρίλη που εµφανίζεται ο καρπίσκος και 
την περίοδο του καλοκαιριού που η 
καλλιέργεια εισέρχεται σε καρποφορία. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ναυπλίου ο τακτικός έλεγχος των 
οπωρώνων είναι η αποτελεσµατικότερη 
µέθοδος πρόληψης, και αν διαπιστωθεί ότι 
οι προσβολές αφορούν περισσότερες από 
5 κινητές µορφές σε 5 φύλλα σε δείγµα 
50 φύλλων, τότε συνιστάται χηµική 
επέµβαση µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Flipper EC
FMC Hellas: Rufast 7,5 EW,  Tripsol Pro 
EW
SIPCAM Hellas: Kendo UM 5,12SC
SYNGENTA: Voliam Targo 063 SC, 
Vertimec Pro 1.8 SC
UPL – LTD: Ovitex 81,7 EC

Τήξεις νεαρών φυτών 
καλαµποκιού
Οι τήξεις των νεαρών φυτών στο 
καλαµπόκι οφείλονται σε προσβολές τόσο 
του σπόρου πριν ή κατά τη βλάστησή του 
όσο και σε προσβολές των νεαρών φυτών 
πριν και µετά την ανάδυσή τους από 
µύκητες του γένους Pythium και τους 
Diplodia zeae, Gibberella zeae, G. 
fujikuroi, κλπ. Οι µύκητες του γένους 
Pythium είναι µύκητες εδάφους και 
προκαλούν έντονες προσβολές σε 
συνθήκες που δεν ευνοούν το γρήγορο 
φύτρωµα και την ανάπτυξη των νεαρών 
φυτών (π.χ. πολύ υγρό έδαφος και 
θερµοκρασίες κάτω από 10 βαθµών 
Κελσίου). Τα υπόλοιπα είδη των µυκήτων 
µεταδίδονται µε τον σπόρο και επίσης 
προσβάλλουν το υπέργειο και υπόγειο 
τµήµα ανεπτυγµένων φυτών. Τα νεαρά 
φυτά αραβόσιτου που έχουν προσβληθεί 
παρουσιάζουν κηλίδες ποικίλης έκτασης 
στις ρίζες, το µεσοκοτύλιο και το 
κολεόπτιλο. Γεωπόνοι αναφέρουν πως η 
χρήση καλής ποιότητας σπόρου 
επιταχύνει το φύτρωµα και αυξάνει τον 
ρυθµό ανάπτυξης των νεαρών φυτών, 
µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες έντονης 
προσβολής. Από χηµικής πλευράς 
συνιστάται η απολύµανση των σπόρων µε 
ειδικά µυκητοκτόνα σκευάσµατα. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έως 11 Νοεµβρίου
Η έγκριση της δραστι-
κής ουσίας Phosmet 
έληξε την 1η/2/2022 

και ως προθεσµία 
εφαρµογής της έχει 
οριστεί το αργότερο 

η 1η Νοεµβρίου 2022

Στοπ στη χρήση του Phosmet, 
συστάσεις σε παραγωγούς
Η Κομισιόν δεν ανανέωσε την έγκριση της δραστικής ουσίας

Σε εύρεση νέων µεθόδων αντιµετώ-
πισης φυσικών εχθρών (όπως η Μύ-
γα Μεσογείου) καλεί η Κοµισιόν τους 
Έλληνες παραγωγούς εσπεριδοειδών 
και µηλοειδών (94/2022 Εκτελεστικός 
Κανονισµός της Επιτροπής), καθώς α-
ποφάσισε την µη ανανέωση της έγκρι-
σης για την δραστική ουσία Phosmet.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης τη θέσπι-
ση των αντίστοιχων µεταβατικών µέ-
τρων, σύµφωνα µε τα οποία τα κράτη 
µέλη ανακαλούν τις εγκρίσεις φυτο-
προστατευτικών προϊόντων που πε-
ριέχουν τη δραστική ουσία Phosmet 
έως την 1η Μαΐου 2022 το αργότερο.

Ήδη το ελληνικό υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης εξέδωσε σχετικές προς 
τούτο αποφάσεις µε την ανάκληση των 
εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων που περιέχουν την δραστική 
ουσία Phosmet όπως γνωστοποίησε 
απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα του 
Incofruit Hellas.

Επιπλέον, ο εν λόγω Κανονισµός 
προβλέπει ότι οποιαδήποτε περίο-
δος χάριτος (προσαρµογής) χορηγεί-
ται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε 
το άρθρο 46 του κανονισµού (ΕΚ) α-
ριθ. 1107/2009 και λήγει την 1η Νο-
εµβρίου 2022 το αργότερο.

Αυξηµένες οι απαιτήσεις 
της αγοράς, ανάγκη άµεσης 
προσαρµογής των παραγωγών

Όπως επισηµαίνει τόσο ο Ειδικός 
Σύµβουλος Γιώργος Πολυχρονάκης 
όσο και παραγωγοί µε τους οποίους 
µίλησε η Agrenda, υπάρχει ιστορικό 
προηγούµενο (Χλωρπυριφός, 2018) 
όπου αγρότες έµειναν µε «το προϊόν 
στα χέρια» λόγω ύπαρξης υπολειµµά-
των µίας δραστικής ουσίας που ο αγο-
ραστής δεν επιθυµεί να έχει το προ-
ϊόν του ακόµη και κατά τη διάρκεια 
της µεταβατικής περιόδου εφαρµο-
γής του απαγορευτικού Κανονισµού.

Aπόδειξη αυτού το γεγονός πως ε-
νώ ο σχετικός Κανονισµός αναφέρει 
ρητά πως η οποιαδήποτε µεταβατι-
κή περίοδος λήγει την 1η Νοεµβρίου 
2022, πολλές γερµανικές πολυεθνι-
κές αλυσίδες, στα πλαίσια απαιτήσε-
ων τους τήρησης των ιδιωτικών πρω-
τοκόλλων, απαγορεύουν άµεσα πλέ-
ον την χρήση του Phosmet. Όπως χα-
ρακτηριστικά επισηµαίνουν σε σχετι-
κή επιστολή τους προς τους Έλληνες 
εξαγωγείς, «σας ενηµερώνουµε ότι η 
έγκριση της δραστικής ουσίας phosmet 

στην ΕΕ έχει λήξει την 1η/2/2022 και 
ως προθεσµία εφαρµογής της έχει ο-
ριστεί το αργότερο µέχρι 1η/11/2022. 
Επιπλέον η τιµή Οξείας ∆όσης Αναφο-
ράς (Acute Reference Dose ή ARfD) για 
τη συγκεκριµένη δραστική ουσία µει-
ώθηκε από την EFSA στα 0,001 mg/
kg. Λόγω αυτής της εξαιρετικά χαµη-
λής τιµής και λόγω της οξείας τοξικό-
τητας της ουσίας για την ανθρώπινη 
υγεία, όλα τα προϊόντα που µας παρέ-
χονται πρέπει να είναι απαλλαγµένα 
από υπολείµµατα Phosmet».

Πολλές γερµανικές αλυσίδες απαγορεύουν άµεσα πλέον τη χρήση Phosmet 
στο πλαίσιο τήρησης των ιδιωτικών πρωτοκόλλων των προϊόντων τους.
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Μεθοδικοί και 

ακούραστοι 
οι παραγωγοί του ΑΣ 

Ελαιοπαραγωγών 
Αστερουσίων 

δηλώνουν εραστές 
της ελαιοκαλλιέργειας 

και της τεχνολογίας   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το πρωί στο χωράφι, το απόγευµα στο 
συνεταιρισµό. Αυτές είναι οι δύο βα-
σικές και απαραίτητες στάσεις στην 
καθηµερινότητα των ελαιοπαραγω-
γών που δραστηριοποιούνται στα χω-
ριά των Αστερουσίων Ορέων κοντά 
στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
Με τη µεθοδικότητά τους, οι παραγω-
γοί της «Φαµελιάς» έχουν εξασφαλί-
σει πολυετείς συνεργασίες µε σοβα-
ρές παρουσίες του εγχώριου κλάδου 
του ελαιολάδου, καθώς και ακριβο-
θώρητες βραβεύσεις τόσο για τη δου-
λειά τους, όσο και για το ελληνικό ε-
λαιόλαδο εν γένει. Τελευταία ήταν η 
διάκριση στο διαγωνισµό ελαιολάδου 
Mario Solinas, που σε συνεργασία µε 
την Terra Creta, έβαλε µετά από 13 
χρόνια την Ελλάδα ξανά στην «αυ-
στηρή» λίστα µε τους βραβευθέντες.

Φυσικά, ο κόπος τους εξασφαλίζει 
τιµές πολύ πάνω από αυτά που πλη-
ρώνει η αγορά τόσο για τα συµβατι-
κά ελαιόλαδα όσο και για τις πολύ 
premium ποσότητες. 

Τίποτα από όλα αυτά δεν ήρθε στην 
τύχη, µε την στόχευση των επενδύ-
σεων, των συνεργατών, αλλά και της 
παρουσίας τους στην αγορά να δεί-
χνει την αφοσίωση σε αυτό που γί-
νεται από το 2016 και µετά στην πε-
ριοχή, το έτος δηλαδή που συστά-
θηκε αυτό το δραστήριο συνεταιρι-
στικό σχήµα. 

«∆εν υπάρχει καλλιέργεια όπου ο 
παραγωγός θα κάνει προσπάθεια, θα 
ρίξει βάρος και αυτό δεν θα το πλη-

ρωθεί. Θέλει όµως χρόνο για να έρ-
θει αυτή η ανταµοιβή. Χρειάζεται 
ένα διάστηµα µέχρι να συναντη-
θούν εκείνοι που παράγουν εξαι-
ρετικά προϊόντα και αυτοί που θέ-
λουν να αγοράσουν το ιδιαίτερο» 
θα πει στην Agrenda ο Μανώλης 
Ιατράκης, ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Ελαιοπαρα-
γωγών Αστερουσίων, καθώς κλά-
δευε τον ελαιώνα του, νωρίς το µε-
σηµέρι ενός Σαββάτου του Απρίλη. 

Από τις πρώτες κουβέντες που 
θα ανταλλάξει κανείς µε τους συ-
νεταιριστές, θα καταλάβει ότι δεν 
πρόκειται για µια συνηθισµένη πε-
ρίπτωση αγροτών. «Ξεκινήσαµε 
30 άτοµα και τώρα πλησιάζουµε 
τα 100 µέλη. Ό,τι κάνουµε όµως, 
δεν το κάνουµε µόνο για να βιο-
ποριστούµε. ∆ηλώνουµε εραστές 
της ελαιοκαλλιέργειας» θα περι-
γράψει ο κ. Ιατράκης, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι η οµάδα αυτή δεν είναι 
για όλους.Η είσοδος κάποιου στον 
συνεταιρισµό γίνεται σε 3 στάδια, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 

όλοι έχουν τη δυνατότητα παραγω-
γής µε υψηλά standards. Πρώτα κά-
ποιος ξεκινά ως συνεργαζόµενος πα-
ραγωγός, στη συνέχεια γίνεται υπο-
ψήφιο µέλος και µόλις ολοκληρωθεί 
η αξιολόγησή του, αποκτά τις υποχρε-
ώσεις και τα προνόµια του µέλους. 

«Βασικό κριτήριο για να µπει κανείς 
στην οµάδα, είναι ο χαρακτήρας. Να 
δείξει δηλαδή ότι είναι δεκτικός στην 
αλλαγή» θα ξεκαθαρίσει ο Μανώλης 
Ιατράκης. «Όπως άλλοι πηγαίνουν 
στο γραφείο καθηµερινά και µε ωρά-
ριο, έτσι και εµείς. Υπάρχει µια πα-
ρεξήγηση στη δουλειά µας, ότι µπο-
ρείς να περνάς για λίγο µια στο τό-
σο να δεις τα δέντρα και ότι αυτό αρ-
κεί. ∆εν είναι όµως έτσι. Θέλει κάθε 
µέρα να είσαι εκεί» συµπληρώνει ο 
συνοµιλητής µας, αναφέροντας ότι 

πλέον η οµάδα διαχειρίζεται περίπου 
140.000 ρίζες ελαιόδεντρων, µε τέ-
τοιον τρόπο που ακόµα και στις πιο 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο συ-
νεταιρισµός δεν αποµακρύνεται από 
το στόχο του. Το παραπάνω δεν είναι 
σχήµα λόγου, αφού προ διετίας ο δά-
κος και οι καιρικές συνθήκες πράγ-
µατι κατάφεραν ένα ισχυρό πλήγµα 
στην παραγωγή του νησιού, µε τους 
συνεταιριστές από την άλλη, να αντα-
ποκρίνονται στο ακέραιο στους στό-
χους της παραγωγής τους.  

Φροντίδες κατ´εντολή
επιστηµονικού επιτελείου

Πυρήνας της διαχείρισης του Συ-
νεταιρισµού είναι το επιστηµονικό 
του επιτελείο. Πρόκειται για µια ο-
µάδα γεωπόνων και έµπειρων παρα-

γωγών, ώστε η θεωρία και η πράξη 
να αποτυπώνονται στις αποφάσεις 
για την καλλιέργεια. «∆εν κάνουµε 
κάτι επειδή το κάναµε και την ίδια 
περίοδο πέρυσι. Το κάνουµε γιατί 
βγήκε εντολή από το επιτελείο» το-
νίζει ο κ. Ιατράκης. Λίπανση, κλά-
δεµα, φυτοπροστασία, χρόνος συ-
γκοµιδής. Όλα γίνονται έπειτα από 
απόφαση αυτού του επιτελείου. «Το 
να καλλιεργήσεις ελιές δεν είναι δύ-
σκολο. ∆ύσκολο είναι το να καλλι-
εργείς αγγίζοντας τη λεπτοµέρεια 
που θα σου δώσει την ίδια ποιότη-
τα ή και καλύτερη κάθε χρόνο. Εκεί 
κρύβεται η υπεραξία» συνεχίζει ο ί-
διος. Η παραγωγή διατηρείται στα-
θερά σε 4ψήφια νούµερα και µετα-
ξύ των 1.000 και 1.300 τόνων, ενώ 
στόχος είναι η εξασφάλιση τονάζ κο-
ντά στους 2.000 τόνους. Αυτό όµως 
γίνεται µε σεβασµό στο δέντρο και 
το περιβάλλον. «Παίρνουµε υπολο-
γισµένα, µόνο ένα µέρος της δυνα-
µικής του, κάτι που προγραµµατίζε-
ται ήδη από την περίοδο του κλαδέ-
µατος. Αυτό γίνεται για να µην κα-
ταπονούµε τα δέντρα και να προκα-
λούµε αφαίµαξη στο φυσικό περι-
βάλλον, τονίζοντας ότι η διατήρη-
ση της ισορροπίας για το συνεταιρι-
σµό αποτελεί πρωταρχικό στόχο» α-
ναφέρει ο κ. Ιατράκης.

Εργαλεία και μυαλό πίσω 
από τον grand cru ελαιώνα

Συνεργασίες υπεραξίας και βραβεύσεις έφερε η μεθοδικότητα των παραγωγών στα Αστερούσια 
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ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ 

Το τρίπτυχο λειτουργίας και 
η επιδότηση των φροντίδων

«Ασύγκριτη η σειρά 5GL 
της John Deere για ελαιώνες»

Η λειτουργία του συνεταιρισµού βασίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος 
έχει να κάνει µε την εξασφάλιση της υπεραξίας από την ποιότητα της 
παραγωγής, λέει ο κ. Ιατράκης. Έτσι προστατεύεις το περιβάλλον αλλά και τον 
καταναλωτή, εξηγεί στη συνέχεια. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει µε τη 
µείωση του κοστολογίου στις εισροές. «Έχουµε γεωπονικό κατάστηµα 
αποκλειστικά για µέλη χωρίς να δηµιουργούµε αναστάτωση στην αγορά 
εφοδίων της περιοχής. Επιδοτούµε εφαρµογές θρέψης και φυτοπροστασίας. 
Βάζουµε ό,τι χρειάζεται. Αυτό προκύπτει από αναλύσεις, φυλλοδιαγνωστική και 
ό,τι θεωρεί το επιστηµονικό επιτελείο πως πρέπει να γίνει» αναφέρει σχετικά ο 
παραγωγός και συνεταιριστής. Ο τρίτος πυλώνας εστιάζει στις συνεργασίες, 
αφού αυτές θα εξασφαλίσουν και την προστιθέµενη αξία του προϊόντος. «Είναι 
σηµαντικό να βρεις τους κατάλληλους συνεργάτες που είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν την προσπάθειά σου» εξηγεί ο κ. Ιατράκης, καταλήγοντας ότι 
στο πεδίο αυτό έρχεται να προστεθεί και η τυποποίηση, κάτι που υπάρχει στα 
κοντινά πλάνα του συνεταιρισµού. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο Συνεταιρισµός 
έχει υιοθετήσει µια στρατηγική ανάπτυξης σε συνάρτηση µε τις εξελίξεις στο 
ευρύτερο τεχνολογικό, οικονοµικό, θεσµικό και φυσικό περιβάλλον. Μέσα από 
τα προγράµµατα των ΟΕΦ, δίνει µεγάλη βαρύτητα και αναπτύσσει - µεταξύ 
άλλων - πρακτικές για τη βελτίωση της απορροής του εδάφους, αλλά και την 
κατάρτιση των παραγωγών. Έχει εγκαταστήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα 
παρακολούθησης πληθυσµού δάκου, αλλά και ηλεκτρονικό Σύστηµα 
Ιχνηλασιµότητας . Εφαρµόζει ένα σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, και 
τεχνικές µέτρησης ανθρακικού αποτυπώµατος στην ελαιοκαλλιέργεια, ενώ 
στηρίζει έµπρακτα τους παραγωγούς µε τον εφοδιασµό εξοπλισµού, 
κατάλληλου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Η µεθοδικότητα που διέπει τους συνεται-
ριστές, καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
και τις επιλογές τους σε εξοπλισµό, αφού 
η πρωτοπόρα -θα έλεγε κανείς- προσέγγι-
ση που ακολουθούν για την ελαιοκαλλιέρ-

γεια, αν µη τι άλλο, συνε-
πάγεται υψηλών απαιτήσε-
ων εργαλεία. 

«Όταν κάνεις κάτι µοναδι-
κό και θεωρείς ότι είσαι κο-
ρυφαία οργάνωση στη χώ-
ρα. Κάνεις συνεργασίες µε 
αυτούς που είναι δίπλα στον 
αγρότη και είναι οι καλύτεροι 
στο πεδίο τους» θα σχολιάσει 
ο Μανώλης Ιατράκης, µε α-
φορµή την τελευταία συνερ-
γασία που είχε ο συνεταιρι-
σµός µε την John Deere για 
την αγορά ελκυστήρων και 
µηχανηµάτων που απαιτού-
νται στις καθηµερινές τους 
υποθέσεις. Τελευταία προ-
σθήκη στον στόλο των συ-
νεταιριστών, το καθαρόαι-
µο δενδροκοµικό John Deere 
5090GL. «Με αυτό το κριτήριο 
ήρθαµε στην John Deere. Το 
∆Σ αποφάνθηκε ότι πρόκει-
ται για µια εταιρεία που δια-
χρονικά έχει δείξει πόσο κο-
ντά είναι στον παραγωγό, ε-

νώ παράλληλα υποστηρίζει την πρόσβασή 
µας σε νέα τεχνολογία και κορυφαία προϊό-
ντα µε συµφέροντα χρηµατοδοτικά εργαλεία». 

Η αγορά αυτή, έρχεται να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες µελών του Συνεταιρισµού που για 
διαφορετικούς λόγους δεν είχαν µέχρι σή-

µερα πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία, που έρ-
χονται να τους λύσουν τα χέρια στις απαιτη-
τικές φροντίδες που εφαρµόζουν στους ελαι-
ώνες τους. Θα εξυπηρετεί καθηµερινά πάνω 
από 1.000 ρίζες. «Είναι ένα καθαρά δενδρο-
κοµικό τρακτέρ, µπαίνει µε άνεση στο χωρά-
φι για όλες τις φροντίδες που χρειάζεται το 
δέντρο. ∆ιαθέτει ευελιξία, ιπποδύναµη και 
είναι αξιόπιστο για τον οδηγό. Ό,τι πρέπει 
για να αντέξει για τις απαιτήσεις που έχει η 
δική µας οργάνωση» συµπλήρωσε ο συνο-
µιλητής µας. 

«∆εν είµαστε ο µέσος όρος, ότι και αν έχου-
µε το πάµε στα όριά του εκτός από τα δέντρα 
µας. Κάθε µέρα το µηχάνηµα θα βρίσκεται 
στον αγρό µε µεγάλη καταπόνηση, είτε έχει 
να κάνει µε θρυµµατισµό κλαδιών, χορτοκο-
πή, είτε έχει να κάνει παρεµβάσεις φυτοπρο-
στασίας, χαλκούχα κλπ» συνέχισε ο ίδιος.

Προφανώς σε µια τέτοια απόφαση συµ-
µετείχε και το επιστηµονικό επιτελείο. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι µέχρι πρόσφατα η Κρή-
τη δεν είχε «ιστορικό» πάνω στη χρήση των 
John Deere. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
Συνεταιρισµού, Ο συνεργάτης της αντιπρο-
σωπείας της John Deere στην περιοχή Γιάν-
νης Μανουσιδάκης έχει προµηθεύσει µεµο-
νωµένα µέλη της οργάνωσης στο παρελθόν 
και έτσι φάνηκε ότι τα δενδροκοµικά τρακτέρ 
της John Deere ταιριάζουν γάντι στο κρητι-
κό τερέν. «Τα τρακτέρ αυτά δουλεύτηκαν πο-
λύ και δεν έβγαλαν ζηµιές. Με τη σωστή λει-
τουργία έχουν εξαιρετικές καταναλώσεις, ε-
νώ καθοριστικό ρόλο για την απόφασή µας 
έπαιξε και το after sales. Είναι σηµαντικό για 
εµάς, όταν συµβεί κάτι, να είναι κάποιος εκεί 
για να το διορθώσει. Οι εργασίες τρέχουν και 
δεν µπορούµε να περιµένουµε» καταλήγει. 

Ο συνεργάτης της Agrotech (αποκλειστικός αντιπρόσωπος John Deere στην Ελλάδα) στο Ηράκλειο Γιάννης 
Μανουσιδάκης (κέντρο) µε τον Μανώλη Ιατράκη (δεξιά), πρόεδρο του AΣ Ελαιοπαραγωγών Αστερουσίων.

Κατάκτηση 
πρώτης θέσης στο 
διαγωνισµό Mario 
Solinas 2021 για το 
ελαιόλαδο Grand 
Cru Κορωνέικης



Διορία ένας μήνας για ενδιαφερόμενους 

Από 10 Μαΐου και μόνο 
ηλεκτρονικά αιτήσεις για 
αναδιάρθρωση αμπελώνων 

 Δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι δεν προχωρούν σε 
παράδοση της παραγωγής τους σε οινοποιείο, αποκλείεται από 
το πρόγραμμα η μετατροπή σουλτανίνας σε οινάμπελο 

 Ενίσχυση 1.455 ευρώ ανά στρέµµα σε περιοχές ορεινές και 
ειδικά µειονεκτήµατα, και 1.260 ευρώ σε λοιπές περιοχές

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις 10 Μαΐου και αποκλειστικά 
ψηφιακά ξεκινάνε οι αιτήσεις για 
το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Αµπελώνων, µε την επερχόµενη 
σχετική υπουργική απόφαση να 
φέρνει αλλαγές κυρίως ως προς 
την επιλεξιµότητα των δικαιού-
χων. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
στο πρόγραµµα δεν θα µπορούν 
να κάνουν αίτηση όσοι δεν προ-
χωρούν σε παράδοση της παρα-
γωγής τους σε οινοποιείο (π.χ ό-
σοι κάνουν αποκλειστικά χύµα τσί-
πουρο, ή χύµα κρασί), κάτι που ί-
σχυε και στο παρελθόν, ωστόσο 
πλέον αποτυπώνεται στην απόφα-
ση και επίσηµα. Όσων αφορά την 
περίοδο υποβολής των αιτήσεων, 
αυτή θα διαρκέσει ένα µήνα, δη-
λαδή έως τις 10 Ιουνίου. 

Επιλέξιµες δαπάνες και τα ποσά 
ενίσχυσης ανά στρέµµα

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα ε-
πιδοτεί για τον καθένα µία ή περισ-
σότερες από τις παρακάτω δράσεις:

α) Εκρίζωση - αναφύτευση, που 
επιµερίζεται σε: i. εκρίζωση ii. προ-
ετοιµασία εδάφους iii. αναφύτευση: 
Ενίσχυση 1.455 ευρώ ανά στρέµµα 
σε περιοχές ορεινές και ειδικά µει-
ονεκτήµατα, και 1.260 ευρώ σε 
λοιπές περιοχές, στις λιγότερο α-
νεπτυγµένες Περιφέρειες (Ανατ. 
Μακεδονία και Θράκη, Κ. Μακεδο-
νία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτ. Ελ-
λάδα). Ενίσχυση 1.175 ευρώ ανά 
στρέµµα σε περιοχές ορεινές και 
ειδικά µειονεκτήµατα, και 1.020 
ευρώ σε λοιπές περιοχές, στις υ-
πόλοιπες περιφέρειες.

β) Φύτευση αµπελώνων που πε-
ριλαµβάνει: i. προετοιµασία εδά-
φους ii. φύτευση (βάσει άδειας α-

Παράταση έως τις 29 Απριλίου πή-
ραν οι αιτήσεις για ένταξη στο πρό-
γραµµα της Απονιτροποίησης. Ό-
πως φαίνεται δεν έχει ακόµα συ-
µπληρωθεί ο όγκος των αιτήσεων 
που επιθυµούσαν οι αρχές, που έ-
χουν δεσµεύσεις για τις ανάγκες 
του προγράµµατος 150 εκατ. ευ-
ρώ, για το οποίο η διορία κανονικά 
έληγε στις 15 Απριλίου. Υπενθυµί-
ζεται πως έχουν εκδοθεί για το πρό-
γραµµα, δύο προσκλήσεις µία για τις 
δράσεις αµειψισποράς, αγρανάπαυ-
σης για αρόσιµες εκτάσεις, µε προ-
ϋπολογισµό 120 εκατ. ευρώ και µία 
για την εφαρµογή χλωράς λίπανσης 
σε δενδρώδεις καλλιέργειες µε προ-
ϋπολογισµό 30 εκατ. ευρώ.

Για την αγρανάπαυση τα ποσά ε-
νίσχυσης ανά στρέµµα είναι 60 ευ-
ρώ για βαµβάκι και κηπευτικά, 50,2 
έως 60 ευρώ για τα ζαχαρότευτλα και 
43,5 έως 53,4 ευρώ στο καλαµπόκι. 
Στην αµειψισπορά, τα ποσά ενίσχυ-
σης ανά στρέµµα είναι 51,5 έως 60 
ευρώ για βαµβάκι, 60 ευρώ για 
κηπευτικά, 35,8 έως 46,5 ευρώ 
για ζαχαρότευτλα, 29,2 έως 39 ευ-

ρώ για το καλαµπόκι και 31,6 έως 
32,2 ευρώ στον ηλίανθο.

Για τη Χλωρά Λίπανση, επιλέξιµα 
προς ενίσχυση είναι αγροτεµάχια µε 
εσπεριδοειδή (ενίσχυση 27,2 ευρώ 
το στρέµµα), µηλοειδή (18,8 ευρώ 
το στρέµµα), ελιά (45,2 ευρώ 
το στρέµµα) και πυρηνόκαρπα 
(31,7 ευρώ το στρέµµα). 

Τα κριτήρια µοριοδότησης για τις 
δύο προκηρύξεις έχουν ως εξής: 

 Συνολική υπό ένταξη γεωργική 
γη (στρέµµατα) σε υπόγεια υδατικά 

Παράταση έως 29 Απριλίου

ναφύτευσης). Ενίσχυση 745 ευρώ 
ανά στρέµµα σε περιοχές ορεινές 
και ειδικά µειονεκτήµατα, και 620 
ευρώ σε λοιπές περιοχές, στις λιγό-
τερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες. Ε-
νίσχυση 515 ευρώ ανά στρέµµα σε 
περιοχές ορεινές και ειδικά µειονε-
κτήµατα, και 390 ευρώ σε λοιπές πε-
ριοχές, στις υπόλοιπες περιφέρειες.

γ) Επανεµβολιασµός (για την ποι-
κιλιακή µετατροπή των αµπελώνων). 
Ενίσχυση 680 ευρώ ανά στρέµµα 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέ-
ρειες και 620 ευρώ στις υπόλοιπες.

δ) Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 
των αµπελουργικών εκτάσεων που 
αναλύονται σε: i. υποστύλωση ii. κα-
τασκευή αναβαθµίδων iii. αλλαγή 
αποστάσεων φύτευσης (ελάχιστη 
ποσοστιαία µεταβολή στον αριθµό 
των πρέµνων πριν και µετά την α-
ναδιάρθρωση 20%) χωρίς αλλαγή 
συστήµατος διαχείρισης. Ενίσχυ-
ση 500 ευρώ το στρέµµα για όλους.

Η νέα φυτεία σύµφωνα µε τα όσα 
προέβλεπαν οι περασµένες αποφά-
σεις για το πρόγραµµα, θα πρέπει να 
διατηρηθεί για χρονική περίοδο του-
λάχιστον 10 (δέκα) ετών από το οικο-
νοµικό έτος πληρωµής. Τονίζεται ότι 
τα αµπέλια µε σουλτανίνα δεν µπο-
ρούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
και να µετατραπούν σε οινάµπελα.

Πίνακας δικαιούχων
Η κατάταξη των δικαιούχων 
παραγωγών για την ένταξή 
τους στο πρόγραµµα αναδι-

άρθρωσης δηµοσιεύεται µετά 
συνήθως Οκτώβριο-Νοέµβριο

Η εγκατάσταση 
της νέας φυτείας 
µπορεί να γίνει και 
σε διαφορετική 
τοποθεσία από αυτή 
που εκριζώθηκε, 
αλλά ισοδύναµη 
σε έκταση.
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Για 10 έτη
Η νέα φυτεία σύµφωνα µε τα 
όσα προέβλεπαν οι περασµένες 
αποφάσεις για το πρόγραµµα, 
θα πρέπει να διατηρηθεί για 
χρονική περίοδο τουλάχιστον 
10 ετών από το οικονοµικό έτος 
πληρωµής. 

Ενίσχυση
Για τον επανεµβολιασµό 
(για την ποικιλιακή µετατροπή 
των αµπελώνων) η ενίσχυση 
είναι 680 ευρώ ανά στρέµµα 
στις λιγότερο ανεπτυγµένες 
Περιφέρειες και 620 ευρώ 
στις υπόλοιπες.

Παράδοση
Στο πρόγραµµα δεν θα µπορούν 
να κάνουν αίτηση όσοι δεν 
προχωρούν σε παράδοση της 
παραγωγής τους σε οινοποιείο 
(π.χ όσοι κάνουν αποκλειστικά 
χύµα τσίπουρο, ή χύµα κρασί)



στα Νιτρικά

Ανακατανομές στο
ΠΑΑ ακυρώνουν
νέες προκηρύξεις 
Αλλάζει ο σχεδιασµός των προ-
κηρύξεων του ΠΑΑ που αναµέ-
νονταν για φέτος, καθώς οι δια-
χειριστικές αρχές ήδη δέσµευσαν 
επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για το 
Μέτρο Νέων Αγροτών, ενώ ανα-
µένουν και το «πράσινο φως» α-
πό την Κοµισιόν για να προσφέ-
ρουν 100 εκατ. ευρώ έκτακτες 
ενισχύσεις µε ευρωπαϊκά κον-
δύλια. Ως εκ τούτου, πλέον, πέ-
ρα από τα Σχέδια Βελτίωσης και 
τις Μικροπιστώσεις των αγροτών 
που έχουν πάρει κάποιο δρόµο 
ως προς την υλοποίηση τα υπό-
λοιπα Μέτρα που είχαν δροµο-
λογηθεί είτε θα ακυρωθούν τε-
λείως είτε, θα µειωθεί σε µεγάλο 
βαθµό η προβλεπόµενη δαπάνη.

Αναλυτικότερα, µένουν διαθέ-
σιµα πλέον 240 εκατ. ευρώ. Εκτι-
µάται πως θα µειωθούν τα ποσά 
που είναι διαθέσιµα για τις ∆α-
σώσεις (αρχικά 90 εκατ. ευρώ), 
την Ευζωία (αρχικά 45 εκατ. ευ-
ρώ) και την ενίσχυση για πιστο-
ποίηση ολοκληρωµένης διαχεί-
ρισης Agro2 (41 εκατ. ευρώ). Πα-
ράλληλα, θολό είναι και το µέλ-

λον προγραµµάτων που δεν εί-
χαν προκηρυχθεί στο παρελθόν 
και η υλοποίησή τους θα ήταν πι-
λοτική όπως για παράδειγµα το 
Ταµείο Σταθεροποίησης Εισο-
δήµατος µε 9,5 εκατ. ευρώ. Το 
Ταµείο αυτό θα αφορά τα συλλο-
γικά σχήµατα στα πυρηνόκαρπα. 

Μόνο παλιές υποχρεώσεις στη 
∆άσωση της νέας ΚΑΠ

Ειδικότερα όσον αφορά το πρό-
γραµµα της ∆άσωσης, ενδιαφέρον 
έχει πως στο στρατηγικό σχέδιο 
της νέας ΚΑΠ που έχει κατατεθεί, 
δεν προβλέπεται νέα προκήρυ-
ξη. Αντίθετα προβλέπεται µόνον 
η κάλυψη των ανειληµένων υπο-
χρεώσεων, δηλαδή η πληρωµή 
των δικαιούχων που θα προκύψει 
από την αναµενόµενη προκήρυ-
ξη του Μέτρου 8.1 φέτος. Συγκε-
κριµένα, στο στρατηγικό σχέδιο 
αναφέρονται τα εξής:

«∆ικαιούχοι της Παρέµβασης 
είναι οι δικαιούχοι του Μ8.1 «∆ά-
σωση γεωργικών γαιών» ΠΑΑ 
2014-2022 [...]. Η Παρέµβαση ∆ά-
σωση και ∆ηµιουργία ∆ασικών 
Εκτάσεων θα καλύψει ανειληµ-
µένες υποχρεώσεις για τέσσερα 
έτη και εκτιµάται ότι:

 Αριθµός εκταρίων που θα ε-
νισχυθούν: 634.260 στρµ. / έτος.

 Μέση ενίσχυση ανά στρέµµα: 
27,9 ευρώ ανά στρέµµα και έτος

 Μέση ετήσια κατανοµή ∆η-
µόσιας ∆απάνης: 17.680.147 ευ-
ρώ ανά έτος.

Χώρο για αγροτικά φ/β
ανοίγει ο Σκρέκας 
Την απελευθέρωση του δικτύου 
ώστε να µπορέσουν να εγκριθούν 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 
στον αγροτικό τοµέα, ανακοίνωσε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Όπως 
ανάφερε ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα εκπονήσει 
µελέτη για να αξιολογήσει µε µια 
νέα ευέλικτη µεθοδολογία τη 
χωρητικότητα του δικτύου του µε 
στόχο να µπορεί να αποδεσµευθεί 
επιπλέον ηλεκτρικός χώρος 1 
Γιγαβάτ που θα αξιοποιηθεί για 
εγκατάσταση ΑΠΕ και συγκεκριµένα 
θα κατανεµηθεί στις εξής τέσσερις 
κατηγορίες: Φωτοβολταϊκά σε 
αγρότες, σε οικιακούς καταναλωτές 
(στέγες), Βιοµηχανία και µικρές 
επενδύσεις ΑΠΕ. Σηµειώνεται 
εδώ πως το ερχόµενο διάστηµα 
ανοίγουν προκηρύξεις για την 
επιδότηση ΑΠΕ στον πρωτογενή 
τοµέα από τον Αναπτυξιακό Νόµο 
και το Ταµείο Ανάκαµψης. Μένει 
να φανεί αν θα είναι επιλέξιµες 
οι δαπάνες αυτοπαραγωγής και 
στα νέα Σχέδια Βελτίωσης που 
σχεδιάζονται για προκήρυξει 
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. 

συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) 
κατάσταση. Κάθε ένα στρέµµα µετρά 
για 0,2 µόρια (µέγιστο 40 µόρια). Ε-
πιπλέον, µετράται το ποσοστό της υ-
πό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπό-
γεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποι-
οτική (χηµική) κατάσταση σε σχέση 
µε την συνολική υπό ένταξη γεωργι-
κή γη. Κάθε 1% µετρά για 0,6 µόρια. 
Μέγιστο 60 µόρια. : 1%=0.6, 2%=1.2, 
3%=1.8… 100% =60.
 Περιοχή Natura: Κάθε ένα στρέµµα 

0,1 µόρια. Μέγιστο 20 µόρια.

Μειώσεις
Εκτιµάται πως θα µειω-
θούν τα διαθέσιµα ποσά 
για ∆ασώσεις (αρχικά 

90 εκατ. ευρώ), Ευζωία 
(αρχικά 45 εκατ. ευρώ) 

και Agro2 (41 εκατ. ευρώ) 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
Η προθεσµία για το α’ 
αίτηµα πληρωµής Σχεδίων 
Βελτίωσης είναι: Κεντρική 
Μακεδονία: 5 Μαΐου. 
Αττική: 18 Μαΐου. Νότιο 
Αιγαίο: 12 Ιουνίου. Βόρειο 
Αιγαίο: 8 Οκτωβρίου.Ιόνια 
Νησιά: 30 Οκτωβρίου.

Ταµείο Ανάκαµψης
∆ηµοσιεύτηκαν οι 
προσκλήσεις υποβολής 
αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 
έργα της ∆ράσης 
Οικονοµικός 
Μετασχηµατισµός 
Αγροτικού Τοµέα. Οι 
ηµεροµηνίες αιτήσεων 
έχουν ως εξής: 
Μεταποίηση: Υποβολή 
αιτήσεων: 16/5/2022.
Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
Υποβολή αιτήσεων: 
23/05/2022. 
Πράσινος αγρο-τουρισµός:
Υποβολή αιτήσεων: 
30/05/2022.  
Γενετική Βελτίωση Ζώων:
Υποβολή αιτήσεων: 
06/06/2022. 
Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: Υποβολή 
αιτήσεων: 28/07/2022. 
Όλες οι προκηρύξεις 
λήγουν 30 Σεπτεµβρίου. 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

440

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ 240

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

200
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H Keestrack, ο νέος Βέλγος ιδιοκτήτης του 
πρώην εργοστασίου τρακτέρ Goldoni στη 
Migliarina di Carpi στην Ιταλία που ανήκει 
στην Arbos, σχεδιάζει να αναπτύξει µια σει-
ρά τρακτέρ που πριν από το τέλος αυτής της 
δεκαετίας θα µπορούσε να εκτείνεται στους 
200 ίππους. Η εγκατάσταση των 102.000 m² 
βρισκόταν στο παρελθόν στα χέρια του κι-
νεζικού οµίλου Foton Lovol, ο οποίος αγό-
ρασε τα δικαιώµατα της ιταλικής επωνυµίας 

Arbos στα µέσα του 2014. Παρά την επέν-
δυση πολλών εκατοµµυρίων ευρώ για την 
ανάπτυξη τρακτέρ και εξοπλισµού, η περι-
πέτεια Arbos τελείωσε απότοµα στα τέλη του 
2019 και το εργοστάσιο έφτασε τελικά στα 
χέρια της βέλγικης εταιρείας, που τη διαχει-
ρίζεται η οικογένεια Hoogendoorn. Το ιτα-
λικό εργοστάσιο τρακτέρ παρείχε στον κα-
τασκευαστή εξοπλισµού εξόρυξης, ανακύ-
κλωσης και κατασκευής µια τέλεια ευκαι-
ρία να εισέλθει στη γεωργική αγορά. Μό-
λις τρεις εβδοµάδες µετά την παράδοση 
και µετά από 18 µήνες αδράνειας, η γραµ-

Νέα ειδικά μοντέλα 
Goldoni και πλάνα 
για μεγάλα τρακτέρ  
Από την Keestrack, τη βέλγικη εταιρεία που αγόρασε 
το εργοστάσιο παραγωγής των Goldoni στην Ιταλία

Υψηλές πωλήσεις 
για την Lemken
Η γερµανική εταιρεία 
Lemken έκλεισε την τε-
λευταία της επιχειρηµατική 
χρονιά µε αύξηση πωλήσε-
ων 22%. Ο όγκος πωλήσε-
ων που έφτασε τα 446 
εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύ-
ει ένα ρεκόρ για την οικο-
γενειακή επιχείρηση. Η 
νέα χρονιά ξεκίνησε εξί-
σου καλά µε µεγάλο αριθ-
µό παραγγελιών.

Τρία νέα µοντέλα 
από McCormick
Με τρία µοντέλα µέγιστης 
ισχύος 155 ίππων µπαίνει 
ξανά δυνατά στον ανταγω-
νισµό των τρακτέρ 150 ίπ-
πων η McCormick, η οποία 
αλλάζει στα σηµεία το στιλ 
των µικρών τρακτέρ της 
και τα ενισχύει ως προς 
την ευελιξία και την παρα-
γωγικότητα. Tα µοντέλα 
εξοπλίζονται µε κιβώτιο 
P6-Drive µε 6 ταχύτητες 
Power Shift και 4 σειρές.

Σειρά σπαρτικών 
Claydon Evolution
Μεγαλύτερη χοάνη, καλύ-
τερη πρόσβαση σε αυτήν 
και προηγµένη τεχνολογία 
ρύθµισης βάθους σποράς 
φέρνει µαζί της η νέα σει-
ρά σπαρτικών Evolution 
της Claydon. Τα 9 µοντέ-
λα διατίθεται σε πλάτη ερ-
γασίας 3/4,5/4,8/5 και 6 
µέτρων. Για περισσότερες 
επιλογές, εξοπλίζεται η 
µηχανή µε δεύτερη και 
τρίτη χοάνης.

Νέα γενιά τρακτέρ 
SAME Dorado
Η SAME παρουσιάζει µια 
νέα γενιά τρακτέρ Dorado 
που αποτελείται από τα 
µοντέλα Dorado 95 και 
Dorado 105 µε µηχανικό 
κιβώτιο ταχυτήτων και τα 

Πλήρης ανανέωση 
για τις Rollant
Η επί σειρά ετών best 
seller πρέσα σταθερού θα-
λάµου Rollant της Claas 
ανανεώνεται ολοκληρωτι-
κά µε το ολοκαίνουργιο 
µοντέλο 520 RC ανεβάζο-
ντας τον πήχη στον τοµέα 
της αντοχής και της ποιό-
τητας κατασκευής. Η έκδο-
ση RC περιλαµβάνει ρότο-
ρα συλλογής προϊόντος µε 
14 ξεχωριστά µαχαίρια κο-
πής τα οποία ρυθµίζονται 
υδραυλικά και επιτρέπουν 
κοπή προϊόντος κοντά στα 
70 χιλιοστά. Το πικ απ έχει 
πλάτος εργασίας 2,10 µ.

Dorado 95 CVT, Dorado 
105 CVT και Dorado 115 
µε κιβώτιο CVT. Αυτό που 
είναι εντελώς νέο χαρα-
κτηριστικό στα µοντέλα εί-
ναι ότι όλα εξοπλίζονται µε 
τετρακύλινδρο κινητήρα 
Farmotion 45 Stage V 3,8 
λίτρων µε ισχύ που κυµαί-
νεται από 66 kW (90 ίπ-
ποι) για το Dorado 95 
(CVT) έως 85 kW (126 
ίπποι) για το Dorado 115.
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Μεγάλη ποικιλία 
χαρτοτελάρων από 
UNIPAKHELLAS
Σε µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και µεγεθών διατίθενται 
τα αυτόκλειστα χαρτοτελάρα αγροτικών προϊόντων της 
UNIPAKHELLAS, τα οποία εφοδιάζονται µε ένα ειδικό σύ-
στηµα ενδοασφάλισης που ενδυναµώνει τις πλευρές του 
τελάρου και τις γωνίες, προστατεύοντας τα νωπά προϊό-
ντα από τυχόν αλλοίωση ή απώλεια.

Τα συγκεκριµένα χαρτοτελάρα κατασκευάζονται από 
φύλλα κυµατοειδούς χαρτονιού µε προηγµένες τεχνικές 
εκτύπωσης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συσκευα-
σίες λιανικής, µε τυπωµένο το λογότυπο και το διαφηµι-
στικό σλόγκαν κάθε επιχείρησης.

Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή τους, τα ανακυκλώσι-
µα χαρτοτελάρα της UNIPAKHELLAS σχεδιάζονται ώστε να 
προσφέρουν πολυχρηστικότητα, αντοχή κατά τη στοίβαξη 
και έχουν χαµηλό κόστος παραγωγής, ενώ έχουν επιπλέ-
ον την ιδιότητα να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των νω-
πών προϊόντων στο ράφι έως και τρεις ηµέρες.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:
 100% ανακυκλώσιµο
 Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία για µεγαλύτερη εξοι-

κονόµηση χώρου κατά τη στοίβαξη και µείωση του κόστους.
 Κατάλληλο για µεταφορές µεγάλης χρονικής διάρκειας
 Σύστηµα ενδοασφάλισης για µεγαλύτερη σταθερό-

τητα κατά τη στοίβαξη.

Βράβευση ρομπότ 
για ζιζανιοκτονία
Στη ροµποτική καταπολέµηση των ζιζανίων οι Lemken-
Steketee έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη του τελευ-
ταίου µηχανικής ζιζανιοκτονίας IC-Weeder ΑΙ, που ε-
φοδιάζεται µε τεχνητή νοηµοσύνη για να ξεχωρίζει τα 
ζιζάνια από τα ζαχαρότευτλα, κερδίζοντας για φέτος το 
βραβείο Farm Machine 2022. Το IC-Weeder AI µαθαί-
νει συνεχώς ποια φυτά είναι ζαχαρότευτλα και ποια ό-
χι - για να τα σκαλίσει στη συνέχεια. Ακόµη και σε δυ-
σµενείς συνθήκες, αποφασίζει σωστά σε πολύ πάνω 
από το 95% των περιπτώσεων. Λαµβάνοντας 30 φω-
τογραφίες ανά δευτερόλεπτο από τις ενσωµατωµένες 
κάµερες, το IC-Weeder AI αποφασίζει αν έχει να κάνει 
µε παντζάρι ή ζιζάνιο. Στη συνέχεια αφαιρεί το τελευ-
ταίο µε τα δρεπανοειδή µαχαίρια του, κάνοντας µάλι-
στα χρήση του αλγόριθµού του.

µή παραγωγής ξεκίνησε ξανά τον Απρίλιο 
του 2021. Μια νέα αυτοµατοποιηµένη α-
ποθήκη ανταλλακτικών ύψους 9 µέτρων 
εγκαθίσταται επίσης εντός του εργοστασί-
ου για την επιτάχυνση των χρόνων παρα-
λαβής. Τα νέα προϊόντα της εταιρείας για 
φέτος περιλαµβάνουν το Q80 (75 ίππων), 
το οποίο τοποθετείται κάτω από το Q100 
των 100 ίππων και το Q110 µε 110 ίππους. 
Ο τετρακύλινδρος κινητήρας Stage V στο 
νέο µοντέλο προέρχεται από την Doosan. 
Όπως η υπόλοιπη γκάµα και άλλα µοντέ-
λα Goldoni, τα νέα µοντέλα Q διατηρούν τη 
γνωστή πορτοκαλί βαφή, αλλά υποστηρί-
ζουν νέο λογότυπο, αυτοκόλλητα και αση-
µί ζάντες. Το ύψος στο καπό είναι 1.220 χι-
λιοστά και το µεταξόνιο 1.890 χιλιοστά και 
προσφέρεται µε προστατευτική καµάρα, χα-

µηλό προφίλ ή τυπική καµπίνα - διαθέτει 
περισσότερους εργονοµικούς µοχλούς, α-
ναβαθµισµένα χειριστήρια και νέο ψηφια-
κό ταµπλό πίσω από το τιµόνι. Το τρακτέρ 
προσφέρει όχι µόνο καλύτερη οδηγική ε-
µπειρία, αλλά και δύναµη έλξης συγκρίσι-
µη µε ερπυστριοφόρο και σταθερότητα α-
ντάξια των ισοδιαµετρικών µοντέλων, επι-
σηµαίνει η εταιρεία. Στην οικογένεια «Q» 
ενσωµατώνεται επίσης και το ηµι-ερπυστρι-
οφόρο Q100 Professional, το οποίο, χάρη 
στις πίσω ελαστικές ερπύστριες, εγγυάται 
λιγότερη συµπίεση του εδάφους, µεγαλύ-
τερη πρόσφυση και σταθερότητα.

Κοιτάζοντας το µέλλον, υπάρχουν σχέδια 
για την ανάπτυξη µιας πιο ισχυρής σειράς K 
για τις αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας 
Αµερικής. Το πρώτο βήµα στο εγγύς µέλ-
λον θα είναι οι 110 ίπποι και το σχέδιο εί-
ναι να αυξηθεί σταδιακά η ισχύς στους 200 
ίππους κάποια στιγµή 2027-2029. «Βλέπου-
µε µια µεγάλη συνέργεια µεταξύ των τρε-
χουσών επιχειρήσεων, όπως τα συστήµατα 
παραγωγής, οι προµηθευτές και το δίκτυο 
αντιπροσώπων, που θα αξιοποιήσουν την 
επιχείρηση Goldoni για να φέρει επιτυχία 
στην εταιρεία», λέει ο αντιπρόεδρος του ο-
µίλου Keestrack, Peter Hoogendoorn.

Μέχρι 200 ίππους
Το πρώτο βήµα θα είναι οι 110 ίπποι 
και το σχέδιο είναι να αυξηθεί σταδι-
ακά η ισχύς στους 200 ίππους κάποια 

στιγµή µέσα στο 2027-2029
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Άνθρωπος, 
η ασθένεια 

 ∆ιαχρονικό: Η γη έχει επιδερµίδα 
και αυτή η επιδερµίδα έχει ασθένειες. 
Μια από αυτές τις ασθένειες λέγεται 
«άνθρωπος».. Φ. Νίτσε

 Ελαιόλαδα: Στην ανάκληση 
νοθευµένων ελαιολάδων από την 
αγορά προέβη ο ΕΦΕΤ. Έγραφαν 
«Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα», 
ενώ βρέθηκαν να περιέχουν 
σπορέλαιο. Πρόκειται για δύο 
παρτίδες της «OLIS» που 
τυποποιούνται στην Ελλάδα από την 
«ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ-
OLIS AE», 64004 ΘΑΣΟΣ µε 
αλφαριθµητικό αριθµό µονάδας 
τυποποίησης EL 40457, µε αριθµό 
παρτίδας LF132821 και L F052621. 
ΕΦΕΤ, athensvoice.gr, 5/4/2022

 Big Bang: Πώς θα έπρεπε να 
προετοιµάζει ένα 
σχολείο τον 
πολίτη, 20 χρόνια 
µπροστά από 
σήµερα, σε ένα 
µέλλον το οποίο 
λόγω της 
εκθετικής 
τεχνολογικής 

ανάπτυξης, αλλάζει συνεχώς; Στο 
ερώτηµα αυτό απαντά ο Άγγελος 
Πατσιάς, από το Big Bang School 
(Λάκωµα, Θεσσαλονίκης). Τα παιδιά 
βρίσκονται σε εργαστήρια, όπου 
διδάσκονται µαθηµατικά, γλώσσα, 
ξυλουργική, καλλιεργούν λαχανόκηπους 
και µαγειρεύουν, συνεργαζόµενα µεταξύ 
τους, όπως κάναµε στο προσκοπικό 
παιδαγωγικό κοινωνικό σύστηµα. 
citypatras.gr, 7/5/2019.

 Αυγά: Εκτοξεύτηκε 13% η τιµή 
στα αυγά, λόγω παγκοσµιοποίησης και 
θανάτωσης 19 εκατ. ορνίθων στις 
ΗΠΑ, αφαιρώντας το 6% του κοπαδιού 
των ΗΠΑ, λόγω γρίπης πτηνών. Το ίδιο 
συµβαίνει στη Γαλλία (-8%), ενώ λόγω 
Ουκρανίας διακόπηκαν οι εφοδιαστικές 
αλυσίδες. «Η βιοµηχανία προϊόντων 
αυγού βρίσκεται σε γενικό πανικό» και 
δεν προβλέπεται επαναφορά της 
ηρεµίας. Στην Αϊόβα-ΗΠΑ σφάχθηκαν 
δύο σµήνη µε περισσότερα από 5 εκατ. 
κοτόπουλα ωοπαραγωγής το καθένα. 
Το τεράστιο «βιοµηχανικό» µέγεθος 
τέτοιων επιχειρήσεων επιτάχυνε τον 
αντίκτυπο στη βιοµηχανία τροφίµων 
των ΗΠΑ, σε σύγκριση µε την Ευρώπη. 
France AgriMer. Reuters, 15/4/2022.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ένα γαστρονοµικά σύνθετο εγχεί-
ρηµα έφεραν εις πέρας οι Οινοποι-
οί της Βορείου Ελλάδος, που απέ-
δειξαν µε 18 διαφορετικούς τρό-
πους το πόσο εύκολα διεισδύουν 
πλέον οι ζώνες ΠΟΠ και ΠΓΕ της 
επικράτειάς τους σε «απαιτητικά» 
τραπέζια γεµάτα µε σύγχρονες και 
δηµιουργικές εκφράσεις της µεσο-
γειακής κουζίνας. 

Μια…γεύση από το εν λόγω εγ-
χείρηµα πήρε η «Αgrenda» στη δι-
άρκεια µιας µυσταγωγικής βραδιάς 
γεµάτη από εκλεκτούς οίνους και 
ψαγµένες γαστρονοµικές δηµιουρ-
γίες. Οι ετικέτες που σέρβιραν το 
βράδυ της ∆ευτέρας 11 Απριλίου 
επιδέξιοι σοµελιέ στο νεοκλασικό 
που φιλοξενεί το εστιατόριο Aleria 
στο Μεταξουργείο, ήταν καλυµµέ-
νες. Χρειάστηκε να προχωρήσει η 
βραδιά, πριν γίνουν κατ’ απαίτη-
ση των καλεσµένων οι αποκαλύ-
ψεις των ετικετών. 

Άλλωστε, η διοργάνωση είχε δώ-
σει ένα «ραντεβού στα τυφλά» µε 
την υπόσχεση της αρµονίας των 

γεύσεων µεταξύ ενός µενού έξι 
σταδίων, που επιµελήθηκε ο επί 
δεκαετίας σεφ του Aleria, Γκίκας 
Ξενάκης, και των ζωνών της Βό-
ρειας Ελλάδας, από την Ζίτσα ως 
τη ∆ράµα και από την Φλώρινα ως 
την Κρανιά Ολύµπου. 

Τον συντονισµό των οινικών 
πτήσεων ανέλαβε ο Dip WSET, Αν-
δρέας Ματθίδης, που «παρέλαβε» 
την σκηνή έπειτα από µια αισιό-
δοξη παρατήρηση για την εξέλι-
ξη του ελληνικού οίνου από τον 
πρόεδρο των Οινοποιών Βορείου 
Ελλάδας, Στέλιο Μπουτάρη, ο ο-
ποίος προεξοφλεί µε αυτοπεποί-
θηση «µεγάλα πράγµατα» προσε-

χώς από το σύνολο των εκπροσώ-
πων του ελληνικού αµπελώνα σε 
διεθνές επίπεδο.  

Επιστρέφοντας στα  «food and 
wine flights», προφανώς δεν υπήρ-
ξε κάποια απόλυτη συµφωνία των 
συνδαιτυµόνων ως προς τα ταιριά-
σµατα, υπήρξαν όµως µερικές ανα-
τροπές σε καθιερωµένες νόρµες, 
όπως αυτή που θέλει το κόκκινο 
κρασί «να κλωτσάει» µε το ψάρι. 
Τέτοιες αντιλήψεις υπάρχουν για-
τί ισχύουν, θα εξηγήσει ο Ανδρέας 
Ματθίδης, για να συµπληρώσει, ό-
τι το Ληµνιό από τις Πλαγιές Μελί-
τωνα, µπορεί εύκολα να υποστη-
ρίξει ένα µπαρµπούνι. 

Έξι πτήσεις αρμονίας των 
οινοπαραγωγών της Βόρειας 
Ελλάδας στη μεσογειακή 
κουζίνα Οι ζώνες οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ διεισδύουν σε 

απαιτητικά τραπέζια γεμάτα με σύγχρονες 
εκφράσεις της μεσογειακής κουζίνας

Η Αλεξάνδρα Ανθίδου, υπεύθυνη 
επικοινωνίας της ΕΝΟΑΒΕ µε 
τον Dip WSET, Ανδρέα Ματθίδη.

Αναπάντεχα ταιριάσµατα που σπάνε νόρµες
Ανατροπές σε καθιερωµένες νόρµες, όπως αυτή που θέλει το κόκκινο κρασί 
«να κλωτσάει» µε το ψάρι, σηµειώθηκαν στο event, δείχνοντας πως οι κανόνες 
καµιά φορά είναι για να… σπάνε. Τα έξι οινογαστρονοµικά ταιριάσµατα: 

 Amuse Bouche: Cracker ρεβυθιού µε κατσικίσιο τυρί και βερίκοκο, γαρίδα 
σαγανάκι και Λευκός ξηρός ΠΟΠ Ζίτσα, Ροζέ ξηρός ΠΟΠ Αµύνταιο. 

 Λευκά σπαράγγια µε κατσικίσιο τυρί Εύβοιας, grapefruit και λάδι µάραθου
Sauvignon Blanc και ΠΓΕ Φλώρινα, ΠΓΕ Μακεδονία, Χαρµάνι ΠΓΕ ∆ράµα. 

 King Oyster µε φουντούκια και ΠΟΠ Ζίτσα, ΠΓΕ Βελβεντό, ΠΟΠ Νάουσα.
 Μπαρµπούνι µε σελινόριζα, σταφίδα, δενδρολίβανο και Ασύρτικο ΠΓΕ 

Χαλκιδική, Ροζέ Ξινόµαυρο ΠΟΠ Νάουσα, Ληµνιό ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα. 
 Αρνί µε topinambur, άγρια µανιτάρια, κρεµµύδι και Βλάχικο ΠΓΕ Ιωάννινα, 

Ξινόµαυρο ΠΟΠ Νάουσα, Tempranillo ΠΓΕ ∆ράµα, Merlot ΠΓΕ Κρανιά. 
 ΠΓΕ Παγγαίο, ΠΓΕ Φλώρινα, ΠΓΕ Φλώρινα (50% Μαλαγουζιά), Λευκή 

σοκολάτα µε τριαντάφυλλο, αχλάδι και λίτσι.

Αρµονία
Αρµονία γεύ-
σεων µεταξύ 
ενός µενού 
έξι σταδίων, 
που έκρυβε 
εκπλήξεις

Ληµνιό
Το Ληµνιό από 

τις Πλαγιές 
Μελίτωνα, 
υποστηρίζει 
ένα µπαρ-

µπούνι, λέει ο 
Dip WSET, 

Α. Ματθίδης

Μπουτάρης
Ο πρόεδρος 
Οινοποιών 

Βορείου Ελλά-
δας προεξο-

φλεί «µεγάλα 
πράγµατα» 
προσεχώς 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Οι αυξηµένες φυτεύσεις νέων αµπελώ-
νων από το 2015 έως το 2020 δεδοµέ-
νου του προγράµµατος αναδιάρθρωσης, 
αλλά και νέων ποικιλιών να µπαίνουν 
στο παιχνίδι της οινοποίησης τραβούν 
το µάτι από τα νέα στατιστικά στοιχεία 
που δηµοσίευσε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τις εκτάσεις οιναµπέ-
λων και σταφιδαµπέλων.  Οι οινοποιήσι-
µες ποικιλίες µε τη µεγαλύτερη έκταση 
στο Σύνολο Χώρας για το 2020 είναι το 
Σαββατιανό µε 18.455 εκµεταλλεύσεις 
και 103.699 στρέµµατα και ο Ροδίτης 
µε 28.787 εκµεταλλεύσεις και 90.598 
στρέµµατα. Η έκταση των δύο αυτών 
ποικιλιών αποτελεί το 30,2 % της συνο-
λικής έκτασης µε οινάµπελα.

Σηµαντική µεταβολή σύµφωνα στα 
στατιστικά της έρευνας σηµείωσαν οι 
εκµεταλλεύσεις αµπέλων µη παραγω-
γικής ηλικίας, δηλαδή νέοι αµπελώνες, 
µε ποσοστό µεταβολής στο 35,8%, ενώ 
οι συνολικές εκτάσεις της ίδιας κατη-
γορίας, ανέβηκαν κατά  54,6%, δηλαδή 
στα 29.801 στρέµµατα. Από την άλλη, 
τα δεδοµένα δείχνουν τα παραγωγικά 
πρέµνα να αυξάνονται σε ποσοστό εκ-
µεταλλεύσεων κατά  2,1%, ενώ η µείω-
ση της έκτασής τους είναι 1,2%.

Το αθροιστικό ποσοστό των εκµεταλ-
λεύσεων σταφιδάµπελων και οινάµπε-
λων ανέρχεται στο 2,3% πιο ψηλά, µε το 
πρώτο να εµφανίζει µείωση 0,2% και το 
δεύτερο να ανεβαίνει 2,6%. 

Για τα ΠΓΕ αυξήθηκαν αρκετά τα ποσο-
στά τόσο των εκτάσεων όσο και των εκ-
µεταλλεύσεων των αµπελώνων, µε σειρά 
να παίρνουν τα αµπέλια ΠΟΠ κρασιών, 
και σηµαντική εκτίναξη των εκτάσεων 
να δείχνουν τα απροσδιορίστου τύπου 
παραγωγής αµπέλια, στο 6,1%. 

Συγκεκριµένα, για τις κατηγορίες των 
οιναµπέλων το 2020 καταγράφηκαν: 

 29.988 εκµεταλλεύσεις µε 142.030 
στρέµµατα µε οινάµπελα για την παρα-
γωγή οίνων ΠΟΠ. Η έκταση αυτή απο-

τελεί το 22,1% της συνολικής έκτασης.
 108.729 εκµεταλλεύσεις µε 406.715 

στρέµµατα µε οινάµπελα για την παρα-
γωγή οίνων ΠΓΕ. Η έκταση αποτελεί 
το 63,1% της συνολικής µε οινάµπελα.

 34.157 εκµεταλλεύσεις µε 73.113 
στρέµµατα µε οινάµπελα για την παρα-
γωγή λοιπών οίνων. Η έκταση αυτή α-
ποτελεί το 11,4% της συνολικής.

 11.524 εκµεταλλεύσεις µε 22.230 
στρέµµατα µε οινάµπελα µε σταφύλια 
διπλού σκοπού. Η έκταση αυτή αποτε-
λεί το 3,5% της συνολικής µε οινάµπελα.

Το 2020 οι περισσότερες εκτάσεις 
καταγράφονται στην Πελοπόννησο µε 
247.739 στρέµµατα- ελαφρώς µειωµένες 
- και ακολουθεί η Κρήτη µε εκτάσεις που 
ανέρχονται σε 221.845 στρέµµατα , µει-
ωµένες κατά 1,6% σε σχέση µε το 2015. 

   Κ. ΨΙΛΙΩΤΗ

Έντονη αύξηση αμπελώνων 
μη παραγωγικής ηλικίας 
το 2020 δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Η νέα γενιά καταναλωτών δεν θέλει 
βιομηχανικές μπράντες τροφίμων 
Η προτίµηση των καταναλωτών µε-
τατοπίζεται προς τα υγιεινά, ανιχνεύ-
σιµα και εξατοµικευµένα τρόφιµα, 
καθώς επίσης η ζήτηση για φρέσκα, 
τοπικά, βιώσιµα προϊόντα µε προ-
έλευση, δηµιουργεί µια ευκαιρία 
για νέα επιχειρηµατικά µοντέλα.

Γενικότερα, η πανδηµία βοήθησε 
τους καταναλωτές να καταλάβουν 
ότι µπορούν να ζήσουν µε λιγότε-
ρα και να καταναλώνουν «καλύτε-
ρα», µε έµφαση στα αγροτικά και 
τα φρέσκα προϊόντα, ενώ συνέβαλε 
στο να συνειδητοποιήσουν τη ση-
µαντικότητα της βιωσιµότητας και 
να εστιάζουν µε µεγαλύτερη προ-
σοχή στον περιβαλλοντικό αντίκτυ-
πο των προϊόντων που αγοράζουν.

Η παγκόσµια έρευνα της Ernest 
Young αποκαλύπτει ότι οι κατα-
ναλωτές επαναπροσδιορίζουν τις 
αγοραστικές τους αποφάσεις και 
ξοδεύουν λιγότερα για ό,τι αντι-
λαµβάνονται ως µη απαραίτητο α-
γαθό, για οικονοµικούς (49%) και 
περιβαλλοντικούς λόγους (30%). 
Πράγµατι, τα brands αποτελούν 
δευτερεύον κριτήριο για το 44% 
των καταναλωτών παγκοσµίως 
(49% για τους millennials -γεν-
νηµένοι µεταξύ 1981-1996- και 

47% για την Gen Z – γεννηµένοι 
µεταξύ 1997-2012).

Αντίστοιχα, σχεδόν οι µισοί κατα-
ναλωτές παγκοσµίως (41%), αισθά-
νονται λιγότερη πίεση να συµβα-
δίσουν µε την τελευταία λέξη στην 
τεχνολογία και τις εξειδικευµένες 
ηλεκτρονικές συσκευές (gadgets). 
Μόλις 27% αναφέρουν ότι αγορά-
ζουν σήµερα περισσότερα πράγµα-
τα επειδή αυτό τους κάνει να νιώ-
θουν πιο χαρούµενοι. Επιπρόσθε-
τα, σχεδόν οι µισοί ερωτηθέντες πα-
γκοσµίως (47%) δηλώνουν ότι αι-
σθάνονται πιο άνετα µε τον εαυτό 
τους, χωρίς να έχουν ανάγκη από 
προϊόντα καλλωπισµού.

Σύµφωνα µε τη µελέτη «Πώς µπο-
ρεί ο Αγροδιατροφικός τοµέας να 
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του 
αύριο, σήµερα;», που εκπόνησαν α-
πό κοινού η Τράπεζα Πειραιώς και 
η ΕΥ Ελλάδος, οι εταιρείες αγροδι-
ατροφής που λαµβάνουν τα απα-
ραίτητα µέτρα σήµερα, ώστε να εί-
ναι προετοιµασµένες να καλύψουν 
τις ανάγκες των καταναλωτών για 
τα επόµενα 10 έτη, θα είναι και ε-
κείνες που θα πρωταγωνιστήσουν 
στη βιοµηχανία του τρόφιµου και 
της αγροτικής παραγωγής.

Με άρωµα
άνοιξης
το Nouvelle
Epoque της
«Ορεάλιος Γη»
Η άνοιξη µπήκε για τα 
καλά στο όµορφο νησί 
της Κεφαλονιάς και 
έφερε ένα νέο κρασί 
από το Οινοποιείο της 
«Ορεάλιος Γη».Το 
«Nouvelle Epoque Μ_
υρ_δ_φνη» είναι η 
µονοποικιλιακή ξηρή 
έκφραση της 
εµβληµατικής 
ερυθρής ποικιλίας 
Μαυροδάφνη. 
Τα σταφύλια για την 
παραγωγή αυτού του 
κρασιού είναι από 
προφυλλοξηρικούς 
αµπελώνες της 
Παλλικής, οι οποίοι 
αποδίδουν µόλις 400 
κιλά το στρέµµα. Το 
κρασί εσοδείας 20202 
ωρίµασε για 12 µήνες 
σε γαλλικά δρύινα 
βαρέλια.

Το 53,3% των εκµεταλλεύσεων είναι 
στην κατηγορία «1-4,9 στρέµµατα».

Λίγα και καλά
Η πανδηµία βοήθησε 
τους καταναλωτές 
να καταλάβουν ότι 

µπορούν να κατανα-
λώνουν αγροτικά και 

φρέσκα προϊόντα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

56%
Θεωρεί σηµαντικότερα 
τα πιο υγιεινά τρόφιµα

47%
Εκτιµά πιο πολύ 
τα τοπικά προϊόντα

45%
Εστιάζει 
στην βιωσιµότητα

37% Υποστηρίζει 
τα βιολογικά

36%
Θα αυξήσει τις δαπάνες 
για φρέσκα τρόφιµα
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Αβγά Σύρου 6κροκο

Αβγά για τα brunch 
των Κυκλάδων έως 
τα deli σε Βρυξέλλες
Ο Συριανός πτηνοτρόφος που ξεκίνησε με 400 κότες 
και σαγήνεψε κοσμοπολίτες και απαιτητικούς εστιάτορες 

Μέσω 
Αναπτυξιακού

Ξεκινώντας από 400 
κότες, τις οποίες φιλο-
δοξεί µέσα από τον 3ο 

και 4ο αναπτυξιακό 
κύκλο να ανεβάσει 

σε 2.000 βιολογικής 
παραγωγής και 3.000 

ελευθέρας βοσκής
Οι πειραµατισµοί στο σιτηρέσιο 
και η συνεχής παρακολούθηση 
των πτηνών ήταν καταλύτης 
για την επιτυχή έκβαση του 
επιχειρηµατικού εγχειρήµατος 
του Συριανού πτηνοτρόφου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα σε λιγότερο από δυο 
χρόνια, ο αγρότης Γιάννης 
Παλαµάρης, κατάφερε να βά-
λει τη Σύρο στο χάρτη της ελ-
ληνικής πτηνοτροφίας, εξασφα-
λίζοντας τέτοια ζήτηση για τα α-
βγά της µονάδας του που δύσκολα 
µπορεί πλέον να εξυπηρετήσει. Παράλλη-
λα εξακολουθεί να δουλεύει τα θερµοκήπια που 
υπάρχουν εδώ και 3 γενιές στην οικογένειά του. 

Οι κότες του Συριανού Γιάννη Παλαµάρη, είναι 
από τις προνοµιούχες υπάρξεις σ’ αυτό τον πλα-
νήτη. Το Αιγαίο στο πιάτο και ο ήλιος από την α-
νατολή του ως τη δύση χτυπά το σπαρµένο µε τρι-
φύλλι αγροτεµάχιο των 20 στρεµµάτων, το οποίο 
παράλληλα δροσίζει η θαλασσινή αύρα, αφού το 
κύµα σκάει 500 µέτρα παρακάτω. Μέσα σ’ αυτόν 
τον ηλιόλουστο «παράδεισο», ο έµπειρος παρα-
γωγός εξασφαλίζει συνθήκες ιδανικές για την πα-
ραγωγή αβγών που κάθε «µπραντσάδικο» µε αξι-

ώσεις στις Κυκλάδες αλλά και τα εξε-
ζητηµένα delicatessen της πρωτεύ-
ουσας, ανταγωνίζονται καθηµερι-
νά για να αποκτήσουν έστω και µια 
παλέτα. Πολύ πρόσφατα στο παι-
χνίδι µπήκαν αντίστοιχα καταστή-
µατα στις Βρυξέλλες, που πληροφο-

ρήθηκαν για την ύπαρξη του εγχειρή-
µατος στα Mediterranean Taste Awards 

του Λονδίνου, όπου ο κ. Παλαµάρης κατά-
φερε να διακριθεί µε δύο ασηµένια βραβεία για 
τα αβγά της µονάδας του.  Το αξιοσηµείωτο της 
υπόθεσης, είναι ότι ο 40χρονος σήµερα αγρότης 
και πτηνοτρόφος, κατάφερε να φτιάξει τέτοιο ό-
νοµα µέσα σε διάστηµα µόλις δύο ετών, ξεκινώ-
ντας από 400 κότες, τις οποίες φιλοδοξεί µέσα α-
πό τον 3ο και 4ο αναπτυξιακό κύκλο να ανεβάσει 
σε 2.000 βιολογικής παραγωγής και 3.000 ελευθέ-
ρας βοσκής. Πριν από την οργανωµένη ενασχόλη-
σή του µε την πτηνοτροφία, δούλευε τα 15 στρέµ-
µατα µε θερµοκηπιακές καλλιέργειες και άλλα 30 
στρέµµατα µε υπαίθρια κηπευτικά, µε τα οποία α-
σχολείται η οικογένειά του εδώ και τρεις γενιές. 

Οι κότες του Συριανού Γιάννη Παλαµάρη είναι προνοµιούχες καθώς έχουν 
τον ήλιο του Αιγαίου όλη την ηµέρα στο πιάτο, ενώ παράλληλα τις δροσίζει 
και η θαλασσινή αύρα, αφού το κύµα σκάει 500 µέτρα παρακάτω.

Γιάννης Παλαµάρης
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Αν και «6κροκο» η επωνυµία της ε-
ταιρείας πάνω στη χαρτονένια εξά-
δα, πολλά από τα αβγά βγαίνουν 
δίκροκα, µαρτυρώντας το πόσο κα-
λοταϊσµένες και καλοζωισµένες εί-
ναι οι κότες. Ένα ακόµα ανταγωνι-
στικό ατού του συνοµιλητή µας, εί-
ναι η δυνατότητα αυθηµερόν απο-
στολής των παραγγελιών, ενώ πα-
ράλληλα και η παραγωγική διαδι-
κασία επιτρέπει τιµές αντίστοιχες 
µε συµβατικά προϊόντα, ήτοι κοντά 
στα 50 λεπτά το αβγό για τη λιανική. 

Οι κότες βόσκουν στο προαύλιο 
του στάβλου, ο οποίος στοίχισε περί-
που 8.000 ευρώ για τις πρώτες 400, 
ενώ παράλληλα ταΐζονται µε καλα-
µπόκι. Οι ανάγκες της µονάδας σε 
καλαµπόκι σήµερα, ανέρχονται σε 
500 µε 600 κιλά τη βδοµάδα. Ο κ. 
Παλαµάρης ετοιµάζεται να µπει και 
στην κατηγορία των αβγών µε υψη-
λό Ω3, έπειτα από αρκετούς πειρα-
µατισµούς µε τη διατροφή των ζώ-
ων. Κατέληξε στο τάισµα µε λιναρό-
σπορο για καλύτερα αποτελέσµατα. 

Οι πειραµατισµοί και η παρακο-
λούθηση ήταν καταλύτης για την έ-
ως τώρα επιτυχή έκβαση των προ-

σπαθειών του Γιάννη Παλαµάρη και 
της συζύγου του, Βούλας Βλάµη, η 
οποία έχει πάρει πάνω της τις εµπο-
ρικές υποθέσεις της επιχείρησης. Ε-
πί µια διετία προτού ξεκινήσει τις δι-
αδικασίες και βγει στην αγορά, πει-
ραµατιζόταν µε την τοποθεσία των 
ζώων για να καταλήξει στη σηµερι-
νή. Όµως και νωρίτερα, από τα παι-
δικά του χρόνια, ο συνοµιλητής µας 
αρεσκόταν στο να παρατηρεί τις συ-
νήθειες των ζώων στο κοτέτσι που 
διατηρούσαν για τις ανάγκες του 
σπιτιού, µε τον ίδιο τρόπο που διά-
φορα, παράδοξα ίσως ερεθίσµατα α-
πορροφούν την προσοχή και τη φα-
ντασία των µικρών παιδιών. «Μου 
αρέσει να βλέπω τους ρυθµούς της 
φύσης» θα πει στη συνέχεια.

Με αφορµή την τοποθεσία της µο-
νάδας και την ασταµάτητη τουριστι-
κή ανάπτυξη των νησιών του Αιγαί-
ου, µια αυθόρµητη ερώτηση θα ή-
ταν το κατά πόσο θα συνέφερε πε-
ρισσότερο η οικοδόµηση δωµατίων 
αντί κοτετσιού. «Τα έχω και είναι ά-
δεια. Έτσι κι αλλιώς µε εξιτάρει το 
κοµµάτι της αγροτικής παραγωγής 
και τα ζώα» απαντά ο ίδιος. 

Στα ατού, τα δίκροκα αβγά και η δυνατότητα 
αυθημερόν αποστολής των παραγγελιών 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

Με τη φήµη του να ξεπερνά τα τοπικά σύνορα 
της Σύρου, το 6κροκο αβγό είναι διαθέσιµο 

στις Κυκλάδες, στη Ρόδο, στη Σύρο σε τοπικά 
µαγαζιά, εστιατόρια και παντοπωλεία, 

ενώ ξεκινήσαµε τη συνεργασία µας και 
µε επιλεγµένα καταστήµατα της Αθήνας.

Υψηλό Ω3
Ο κ. Παλαµάρης ετοιµά-
ζεται να µπει και στην 
κατηγορία των αβγών 

µε υψηλό Ω3

ΣΥΡΟΣ
ΒΗΣΣΑ

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

agrenda@agronews.gr

Διεπαγγελματική 
Πρόεδρος Ρυζιού
ο Λ. Κουϊμτζής
Σε σώµα συγκροτήθηκε το νέο ∆Σ 
της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Ρυζιού Ελλάδος µε 
τον Λεωνίδα Κουϊµτζή στη θέση 
του προέδρου. Στη θέση του 
αντιπροέδρου η Όλγα Κουρέα, 
του γραµµατέα ο Ιωάννης 
Αρναουτέλης και του ταµία
ο Βασίλης Κουκουρίκης.

Aνδ. Δημητριάδης
Ένωση Εταιρειών 
Leasing
Καθήκοντα προέδρου της Ένωσης 
Εταιρειών Leasing ανέλαβε από 
τις 12 Απριλίου ο Ανδρέας 
∆ηµητριάδης, ∆ιευθύνων της 
Πειραιώς Leasing, µε οµόφωνη 
απόφαση των µελών της Ενωσης. 
Ο κ. ∆ηµητριάδης, ο οποίος θα 
έχει διετή θητεία, είναι πολιτικός 
µηχανικός µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στα Χρηµατοοικονοµικά 
και στην Οικονοµετρία.

Business manager
O Δ.Ψαθάς
στην Κrinos
Ο απόφοιτος του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος «Ανάπτυξη Νέων 
Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον 
Τοµέα Τροφίµων» του Perrotis 
College, γεωπόνος ∆ηµήτρης 
Ψαθάς ανέλαβε business manager 
του Κέντρου Ελιάς Krinos, µε 
στόχο τη µετατροπή του σε σηµείο 
αναφοράς της ελαιοκαλλιέργειας 
µέσω της αξιοποίησης της 
τεχνογνωσίας, της επιστηµονικής 
κατάρτισης και της έρευνας που 
γίνεται στο Perrotis College.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mε αντικείµενο την κάλυψη αναγκών θρέψης 
σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται στην ευρύ-
τερη περιοχή του νοµού Κορινθίας, όπως το επι-
τραπέζιο και οινοποιήσιµο αµπέλι, η ελιά προς 
ελαιοποίηση, τα κηπευτικά, οι δενδρώδεις καλ-
λιέργειες (βερίκοκο, ροδάκινο, οπωροφόρα, α-
χλάδι, µήλο) και ορισµένες αροτραίες καλλιέρ-
γειες, δραστηριοποιείται στην περιοχή ο γεω-
πόνος Σταύρος Ζερβός. Ο ίδιος είναι επικεφα-
λής της εταιρείας Σ. Ζερβός – Θρέψη Ε.Ε. και συ-
νεργάτης της Timac Agro | ΛΥ∆Α. 

Καίριο ζήτηµα η αντιµετώπιση της λειψυδρίας
«Το µεγαλύτερο ζήτηµα που αντιµετωπίζει η 

περιοχή της Κορινθίας αλλά και ευρύτερα η Ελ-
λάδα, είναι οι µειωµένες βροχοπτώσεις και η έ-
ντονη έλλειψη νερού. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 
ότι και στη θρέψη είναι απαραίτητη η χρήση τα-
χέως αφοµοιώσιµων προϊόντων, που µπορούν 
να είναι αποτελεσµατικά», λέει στην Agrenda ο 
κύριος Ζερβός. «Τα προϊόντα της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α που χρησιµοποιούµε, διαθέτουν ιδιαίτε-
ρους παράγοντες όπως ενεργοποιητές, οι οποίοι 

βοηθούν στην γρήγορη απορρόφηση των προ-
ϊόντων θρέψης µε µειωµένες απαιτήσεις σε άρ-
δευση», συµπληρώνει. Φέρνει ως χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα το Lithactyl 10-11-14 NPRO,  ένα 
καινοτόµο σύνθετο λίπασµα, που προτείνεται για 
τη θρέψη των καλλιεργειών ακόµα και σε όξινα 
εδάφη. «Ενσωµατώνει την τεχνολογία NPRO, η 
οποία διευκολύνει τη γρήγορη απορρόφηση και 
αξιοποίηση του αζώτου και αυξάνει  την απορρό-
φηση των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσµατος, 

βελτιστοποιώντας έτσι την αποτελεσµατικότητά 
του από το φυτό. Το Lithactyl περιέχει επίσης α-
φοµοιώσιµο ασβέστιο, ένα στοιχείο που είναι αρ-
κετά ‘δυσκίνητο’. Ωστόσο µε την τεχνολογία NPRO 
το ασβέστιο απορροφάται ταχύτερα» συµπληρώνει. 

Αξιοποιώντας στο µέγιστο τα εδάφη 
µε υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου

Ένα ακόµα προϊόν στο οποίο αναφέρεται εί-
ναι το Duofertil 16-5-8 MPPA DUO, το οποίο σύµ-

φωνα µε τον συνεργάτη της Timac Agro | ΛΥ-
∆Α, αξιοποιεί στο έπακρο εδάφη µε υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε ασβέστιο. «Το προϊόν αυτό µε 
τον βελτιωτικό παράγοντα MPPA DUO, ενεργο-
ποιεί και σε αυτή την περίπτωση το ασβέστιο, 
καθώς αξιοποιεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρό-
πο, το ασβέστιο που έχουν τα συγκεκριµένα ε-
δάφη που σας προανέφερα. Έχει τη δυνατότη-
τα να απελευθερώνει όλα τα στοιχεία που βρί-
σκονται στο έδαφος δεσµευµένα, όπως άζωτο, 

Ο Παναγιώτης Πέτρου (αριστερά), Τεχνικός 
Σύµβουλος Θρέψης της Timac Agro | 

ΛΥ∆Α, στην εκµετάλλευση του παραγωγού 
σταφυλιού, Παναγιώτη Γιαννακόπουλου, µε 

έδρα το Ζευγολατιό Κορινθίας.

Η εξειδικευμένη θρέψη 
έδωσε 20 κιλά ανά κλήμα  
Απογείωσαν τις αποδόσεις στο σταφύλι Κορινθίας τα προϊόντα Timac Agro | ΛΥΔΑ  
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Από αριστερά ο Βασίλης Αντωνόπουλος, 
∆ιευθυντής Πωλήσεων Νοτιοανατολικής 
Ελλάδας της Timac Agro | ΛΥ∆Α µαζί µε 
τον Σταύρο Ζερβό, επικεφαλής της Σ. Ζερβός 
– Θρέψη Ε.Ε. και συνεργάτη της Timac Agro | 

ΛΥ∆Α, και τον Παναγιώτη Πέτρου.
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φώσφορο, κάλιο και ιχνοστοιχεία. Επιπρόσθε-
τα χάρη στην τεχνολογία MPPA DUO τα θρεπτικά 
στοιχεία και κυρίως ο φώσφορος δεν συµπλοκο-
ποιούνται και δεν δηµιουργούνται επιπλέον αδιά-
λυτα άλατα στο έδαφος, τα οποία επιβαρύνουν την 
καλλιέργεια». Όπως εξηγεί, το ασβέστιο αποτελεί 
ένα βασικό δοµικό συστατικό για τα φυτά –όπως 
και για τον άνθρωπο- οπότε η αξιοποίησή του στο 
έπακρο, δηµιουργεί γερό φυτό και πλούσια σοδειά. 

«Η λειψυδρία απαιτεί άµεσες λύσεις»
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Πέτρου, 

Τεχνικός Σύµβουλος Θρέψης της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α, επισηµαίνει ότι το ζήτηµα της λειψυ-
δρίας απαιτεί άµεσες λύσεις. «Πρέπει να χρη-
σιµοποιήσουµε τα λιπάσµατα εκείνα, που ακό-
µα και µε τη µειωµένη διαθεσιµότητα νερού θα 
βοηθήσουν τα φυτά να αντεπεξέλθουν στις ε-
πικρατούσες συνθήκες». Όπως λέει, στόχος 
της εταιρείας είναι να φέρει προσεχώς στην α-
γορά και νέα προϊόντα, µε βελτιωµένους παρά-
γοντες, που θα βοηθούν τα φυτά να αντιµετω-
πίζουν αποτελεσµατικά τις στρεσογόνες συνθή-
κες (λειψυδρία, υψηλές θερµοκρασίες, ασθένει-
ες). «Το βασικό είναι ότι τα συγκεκριµένα σκευ-
άσµατα εκτός από τα ποσοτικά αποτελέσµατα, 
προσφέρουν και ποιοτικές βελτιώσεις, οι οποί-
ες είναι περισσότερο αισθητές κατά την ολοκλή-
ρωση της καλλιέργειας, όταν οι συνθήκες γίνο-
νται δυσχερέστερες και πλέον βρισκόµαστε στο 
στάδιο της ωρίµανσης. Η χρήση τους καθίσταται 
περισσότερο εµφανής στην πράξη, σε ένα προϊ-
όν όπως η Σουλτανίνα, στην οποία γίνονται αρ-
κετές εφαρµογές, ούτως ώστε να πετύχουµε τα 
αποτελέσµατα που ζητάει η αγορά». 

Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Πέτρου για το επι-
τραπέζιο και οινοποιήσιµο σταφύλι που ευδοκιµούν 
στην περιοχή, ενδείκνυνται τα κοκκώδη λιπάσµα-
τα και στη συνέχεια η διαφυλλική σειρά προϊόντων 
Fertileader. «Η κάθε καλλιέργεια έχει τα δικά της 
χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τη Σουλτανίνα ενδέ-
χεται να χρειαστούν έως και 7 εφαρµογές στην πα-
ραγωγική περίοδο. Οι συχνές εφαρµογές βοηθούν 
στην αντιµετώπιση των υψηλών θερµοκρασιών».

Ο Βασίλης Αντωνόπουλος, ∆ιευθυντής Πωλή-
σεων Νοτιοανατολικής Ελλάδας της Timac Agro | 
ΛΥ∆Α, αναφέρει ότι «βασικός πυλώνας στην στρα-
τηγική ανάπτυξης της εταιρείας είναι η δηµιουργία 
νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες του παραγωγού, µαζί µε τον εκάστοτε τοπι-
κό µας συνεργάτη. Στόχος µας είναι να παρέχουµε 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία εξελίσσουµε 
διαρκώς. Η εξειδικευµένη θρέψη είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε το DNA µας και εργαζόµαστε ακατάπαυ-
στα για να δηµιουργήσουµε τεχνολογικά προϊόντα». 

Προϊόντα που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της Σουλτανίνας
Κατά την επίσκεψή µας στις εγκαταστάσεις ενός ακό-
µη συνεργάτη της Timac Agro | ΛΥ∆Α, ο Βασίλης Τρο-
γάδης επικεφαλής της εταιρείας Γεωφροντίδα Ο.Ε. µε 
έδρα το Βέλο Κορινθίας, αναφέρει ότι τα περισσότερα 
προϊόντα που διαθέτει αφορούν κυρίως στη φροντίδα 
των επιτραπέζιων σταφυλιών και ειδικότερα της Σουλ-
τανίνας. «Πιο συγκεκριµένα, το υγρό λίπασµα Vitalfit 
έχει την δυνατότητα να βοηθάει το τσαµπί και τις ρώ-
γες στην ανάπτυξή τους, δρώντας αγχολυτικά για το 
φυτό. Βασικές δραστικές ουσίες είναι ο φώσφορος, ο 
ψευδάργυρος, ο σίδηρος, το µαγγάνιο και το άζωτο». 

Ένα νέο προϊόν που κυκλοφόρησε φέτος και συ-
µπληρώνει τη γκάµα της Timac Agro, είναι το Seactiv 
Avance. «Ιδίως στην καλλιέργεια της σουλτανίνας 
συµβάλλει δραστικά στην οµοιόµορφη έκπτυξη των 
οφθαλµών, γεγονός που προσφέρει οµοιογένεια στα 
ακόλουθα στάδια ανάπτυξης. Στη σουλτανίνα τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρούνται προβλήµατα που σχετίζο-
νται την οµοιοµορφία έκρηξης των οφθαλµών, λόγω 
της έλλειψης νερού και των έντονων καιρικών συνθη-
κών που επικρατούν. Ωστόσο µε το Seactiv Avance ο 
παραγωγός έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί κα-
λύτερα στις ανάγκες της αγοράς και στις απαιτήσεις 
των εµπόρων», λέει Παναγιώτης Πέτρου.

Σηµειώνεται ότι τα υγρά λιπάσµατα αποτελούν την 
αιχµή του δόρατος για την Timac Agro | ΛΥ∆Α. «Οι βι-
οδιεγέρτες αποτελούν τεχνολογικά προϊόντα, εξειδι-
κευµένα λιπάσµατα που ενδείκνυνται για όλα τα φαι-
νοτυπικά στάδια της καλλιέργειας. Στόχος µας είναι ο 
παραγωγός να δηµιουργήσει την υπεραξία που απορ-
ρέει από την επένδυση που κάνει στο χωράφι µε την 
χρήση των προϊόντων θρέψης που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του», εξηγεί ο Βασίλης Αντωνόπουλος.

«Μία καλά οργανωµένη καλλιέργεια µπορεί να 
αντιµετωπίζει αποτελεσµατικότερα τις δυσκολίες»

Στο γεγονός ότι µία καλά οργανωµένη καλλιέρ-
γεια µπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσµατικότερα 
στις δυσκολίες, στέκεται µε τη σειρά του ο παραγω-
γός σταφυλιού, Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, µε έ-
δρα το Ζευγολατιό Κορινθίας. «Είναι γεγονός ότι έ-

χω φτάσει σε ένα επίπεδο ποιότητας, τέτοιο, ούτως 
ώστε να µου ζητούν να αγοράσουν τα σταφύλια µου. 
Σε κάθε περίπτωση όµως η ποιότητα κοστολογείται». 

Αποδόσεις 20 κιλά σταφυλιού ανά κλίµα
Η περιοχή του Ζευγολατιού διαθέτει τουλάχιστον 

1.000 στρέµµατα καλλιέργειας επιτραπέζιου σταφυ-
λιού, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει. Ο ίδιος καλλι-
εργεί τις ποικιλίες χιλιανό, σουλτανίνα, thomson 
και crimson σε συνολική έκταση 50 στρεµµάτων 
και περίπου 9 στρέµµατα βερικοκιές. Oι αποδόσεις 
που έχει σε µία µέση παραγωγική χρονιά είναι πε-
ρίπου 20 κιλά σταφυλιού ανά κλίµα. Συνολικά η 
παραγωγή του µπορεί να φτάσει ακόµα και τους 
150 τόνους. Πέρυσι πούλησε επιτραπέζιο σταφύ-
λι µε 0,80 ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζει ως «καλή 
τιµή», επισηµαίνοντας ότι τα προηγούµενα χρόνια 
το αντίστοιχο ποσό κινούνταν µεταξύ 0,40 – 0,60 
ευρώ. «Τα 0,80 ευρώ που πήραµε πέρυσι ήταν µία 
ικανοποιητική τιµή που µας άφησε περιθώριο για 
να επενδύσουµε. Φέτος όµως, δεδοµένων των γε-
νικότερων αυξήσεων, εκτιµώ ότι οι τιµές θα πρέπει 
να κινηθούν περαιτέρω ανοδικά για να καλύψου-
µε τα κοστολόγιά µας και να διατηρήσουµε την ποι-
ότητά µας σε υψηλό επίπεδο». 

Επάρκεια νερού µέσω γεώτρησης
Σε µία προσπάθεια να καλύψει την έντονη λειψυ-

δρία που εµφανίζεται στην περιοχή, ο Π. Γιαννακό-
πουλος έκανε τις απαιτούµενες κινήσεις για να α-
ντλήσει νερό µέσω γεώτρησης. «Έχω δικό µου δί-
κτυο ύδρευσης για να ανταποκριθώ στις ανάγκες 
της καλλιέργειάς µου. Μπορώ ταυτόχρονα να καθο-
ρίζω την ποσότητα της παραγωγής µου µε το σκεύα-
σµα Seactiv Avance της Timac Agro | ΛΥ∆Α που χρη-
σιµοποιώ, προκειµένου να ανοίγουν οµοιόµορφα οι 
οφθαλµοί των φυτών». Ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέ-
ρεται τέλος στην αλλαγή δεδοµένων στο επάγγελ-
µά του τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για µεί-
ωση της ζήτησης από τους εµπόρους επιτραπέζιου 
σταφυλιού τα τελευταία χρόνια. 
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Fertileader 
∆ιαφυλλική σειρά 

προϊόντων για 
κάθε ανάγκη

Seactiv Avance
Παρέχουν στην 
καλλιέργεια την 
ενέργεια για την 
πραγµατοποίηση 

διαφόρων ενζυµι-
κών αντιδράσεων

Duofertil
Περιέχει θείο, 

βόριο, ψευδάργυρο 
και µαγνήσιο

Από αριστερά 
ο Βασίλης 
Αντωνόπουλος 
µε τον 
Παναγιώτη 
Πέτρου και τον 
ΒασίληΤρογάδη, 
επικεφαλής 
της εταιρείας 
Γεωφροντίδα 
Ο.Ε. µε έδρα το 
Βέλο Κορινθίας.
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Σηκώνει τα µανίκια µετά το Πάσχα το νεοεκλε-
γείσα διοίκηση της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, προκειµένου να αρχίσουν να 
µπαίνουν σε εφαρµογή προγραµµατικοί στόχοι 
όπως για εθνικών επιτροπών ανά προϊόν και συ-
γκρότησης παραρτηµάτων ΕΘΕΑΣ µε συµµετοχή 
και εκπροσώπηση σε κάθε περιφερειακή ενό-
τητα των µικρών συνεταιρισµών. Το  περασµέ-
νο Σάββατο έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νεο-

εκλεγέντος ∆Σ της οργάνωσης ιεραρχώντας τις 
προτεραιότητες για το επόµενο διάστηµα, µετα-
ξύ των οποίων και η συνάντηση µε την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης, τέθηκαν στο τραπέζι και οργανωτικά 
θέµατα που άπτονται της συµµετοχής της ΕΘΕ-
ΑΣ και των συνεταιρισµών της χώρας στα κέντρα 
λήψης των αποφάσεων, σε εθνικό και ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, καθώς η ΕΘΕΑΣ φιλοδοξεί να απο-

τελέσει εργαλείο συνδιαµόρφωσης πολιτικών 
υπέρ των παραγωγών. Στο ∆Σ έγινε ακόµη ο ο-
ρισµός των εκπροσώπων σε επιτροπές. «Με αί-
σθηµα ευθύνης και µε πλήρη συναίσθηση ένα-
ντι του ρόλου και της ευθύνης που έχουµε ανα-
λάβει προχωράµε ενωµένοι πλέον µε σταθερά 
και ασφαλή βήµατα στην υλοποίηση του σχεδια-
σµού µας», δήλωσε κατά την πρώτη συνεδρίαση 
του ∆Σ ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς.

Εκπροσώπους σε επιτροπές ανά προϊόν ορίζει η ΕΘΕΑΣ

Με τη σημερινή τιμή 
στο ρεύμα κοντά 
στα 20 λεπτά η 
κιλοβατώρα, 
η εγκατάσταση 
ενός πάνελ σβήνει 
την επιβάρυνση 
από τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κάτω από το µισό έχει περιοριστεί ο χρό-
νος απόσβεσης εγκατάστασης φωτοβολ-
ταϊκού για τις κτηνοτροφικές µονάδες, 
µε αρκετούς οργανωµένους κτηνοτρό-
φους να σκέφτονται σοβαρά πλέον τη 
λύση του net metering. Με τη σηµερι-
νή τιµή στο ρεύµα να διαµορφώνεται 
κοντά στα 20 λεπτά η κιλοβατώρα, από 
τα 7 µε 9 λεπτά που στοίχιζε ένα χρόνο 
πριν, ουσιαστικά η εγκατάσταση ενός 
πάνελ, έρχεται να σβήσει την επιβά-
ρυνση από τη ρήτρα αναπροσαρµογής.  

Μια µέση επένδυση της τάξης των 
70.000 ευρώ απαιτείται για την εγκα-
τάσταση ενός συστήµατος που εξασφα-
λίζει περίπου 100.000 kW το χρόνο, µε 
70αρι σύστηµα φωτοβολταϊκών. Μέσα 
στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται και τα 
18.000 περίπου ευρώ τα οποία απαιτεί 
η ∆Ε∆∆ΗΕ για την αλλαγή των καλω-
δίων και την είσοδο στο σύστηµα. Κά-
τι τέτοιο, µε τις παλιές τιµές, συν τους 
τόκους, θα απαιτούσε σχεδόν 8 χρόνια 
για να γίνει απόσβεση. Αν κάποιος προ-
χωρούσε σήµερα στην επένδυση αυτή, 
εφόσον οι τιµές της ενέργειας παραµεί-
νουν στα υψηλά του εύρους για αρκε-
τό καιρό ακόµα, θα µπορούσε να κάνει 
απόσβεση µέσα σε διάστηµα 3,5 ετών.  

Ενδεικτική είναι η περίπτωση αγε-
λαδοτρόφου από τις Σέρρες, ο οποίος 
για µια µονάδα άνω των 300 παραγω-
γικών αγελάδων, κάνει µια κατανάλω-
ση ενέργειας των 300.000kW το χρό-

νο. Έχοντας προχωρήσει στην επένδυ-
ση του net metering, αναµένει µια ε-
τήσια παραγωγή ρεύµατος µεταξύ των 
100.000 και 150.000 kw το χρόνο. Εν 
προκειµένω, είχε αιτηθεί άδεια για ε-
γκατάσταση 100kW, ωστόσο απερρί-
φθει γιατί δεν υπήρχε χώρος στο δί-
κτυο, οπότε περιορίστηκε στα 70kW. 
«Με τις σηµερινές τιµές, αξίζει» θα πει 
στην Agrenda, κρατώντας τον τελευταίο 
λογαριασµό της ∆ΕΗ ο οποίος διαµορ-
φώθηκε στα 20 λεπτά ανά kW. 

Σηµειώνεται ότι πριν τις εκπτώσεις 
που πέρασε απόφαση του υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το κό-
στος ανά κιλοβατόρα είχε φτάσει τον 
∆εκέµβριο κοντά στα 30 λεπτά, σε ένα 
επίπεδο που ακύρωνε κάθε έννοια οι-
κονοµικότητας στα δεδοµένα των µο-
νάδων. Πλέον αναµένεται να φανεί και 
η επίδραση των ενισχυµένων εκπτώσε-
ων που θα εφαρµοστούν για την περίο-
δο του Απριλίου, οι οποίες αναµένεται 
να ρίξουν λίγο ακόµα την τιµή της κι-
λοβατόρας, που σύµφωνα µε πρόσφα-
το ρεπορτάζ της Agrenda θα µπορούσε 
να προσεγγίσει τα 18 λεπτά.  

Ακόµα και έτσι πάντως, η επένδυση 

Aναµένεται να φα-
νεί και η επίδραση 
των ενισχυµένων 
εκπτώσεων που θα 
εφαρµοστούν για 
την περίοδο του 
Απριλίου.

Με 70.000 ευρώ επένδυση 
Στο μισό χρόνο 
η απόσβεση για 
τα φωτοβολταϊκά

∆ΥΝΑΜΙΚΗ 70KW

KW / ΧΡΟΝΟ

100.000 - 150.000  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ∆Ε∆∆ΗΕ

18.000  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

70.000  

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
ΜΕ 0,20 ΕΥΡΩ/KW

3,5 ΕΤΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
ΜΕ 0,07 ΕΥΡΩ/KW

8 ΕΤΗ 
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Η µεγάλη εκκρεµότητα της τετραετίας για τον κλά-
δο της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας εξακολου-
θεί να είναι ο χωροταξικός σχεδιασµός, ο οποί-
ος παρόλο που θεσµοθετήθηκε και δροµολογή-
θηκε, δεν ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγµή έχουν 
θεσµοθετηθεί µόνο 5 από τις 23 Περιοχές Οργα-
νωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), 
απαραίτητη συνθήκη για να προχωρήσει αναπτυ-
ξικά ο κλάδος, όπως είπε ο πρόεδρος της Ελληνι-

κής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργει-
ας (ΕΛΟΠΥ) Απόστολος Τουραλιάς στο διήµερο 
Συνέδριο ιχθυοκαλλιέργειας 2022, µε τον Γενι-
κό Γραµµατέα της ΕΛΟΠΥ Ι. Χεκίµογλου να συ-
µπληρώνει την ανάγκη εξειδίκευσης του Προ-
γράµµατος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θά-
λασσας 2021-1027 και του Ταµείου Ανάκαµψης. 

«Έχει επιτευχθεί πλήρης αναδιάρθρωση του 
κλάδου, επιχειρηµατικά και χρηµατοοικονοµικά 

και χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούµε-
νο. Έχουµε εξελίξει τις υποδοµές, την τεχνογνω-
σία και τις διαδικασίες µας και ως ΕΛΟΠΥ έχου-
µε επενδύσει 3 εκατ. ευρώ για την καταξίωση και 
προβολή της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και 
του brand Fish from Greece. Καταφέραµε να δι-
ατηρήσουµε την παραγωγή µας εν µέσω πανδη-
µίας και να µην αφήσουµε την αγορά ούτε µέ-
ρα χωρίς τα προϊόντα µας», είπε ο κ. Τουραλιάς. 

Εκκρεμεί ο χωροταξικός σχεδιασμός ιχθυοκαλλιεργειών

Σε αφαίρεση της πλεονάζουσας καρ-
ποφόρας βλάστησης κατευθύνει τους 
παραγωγούς συµπύρηνων ροδάκινων 
η ∆ιεπαγγελµατική Πυρηνοκάρπων, η 
οποία µάλιστα επικαλούµενη δηλώσεις 
της ΕΚΕ, επισηµαίνει ότι φέτος δεν απο-
κλείεται η βιοµηχανία να απορροφήσει 
αποκλειστικά τις ποιοτικές ποσότητες. 

Μια τέτοια αιχµή που έρχεται να ρί-
ξει λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει τις εύ-
θραυστες ισορροπίες µεταξύ παραγω-
γών και µεταποίησης, ειδικά σε µια χρο-
νιά που το αυξηµένο κόστος των εισρο-
ών έρχεται να συµπιέσει ακόµα περισ-
σότερο τα οικονοµικά των εκµεταλλεύ-
σεων, οι οποίες προέρχονται από µια 
χρονιά σαν κι αυτή του 2021, που πα-
ρά τις υψηλές τιµές, η απουσία ικανού 
τονάζ, άφησε σηµαντικά κενά. 

Σε κάθε περίπτωση, στην επιστολή της 
∆ιεπαγγελµατικής επισηµαίνεται πως 
οι συνθήκες φέτος ήταν τέτοιες ώστε 
τα δέντρα να είναι αρκετά φορτωµένα 
συγκριτικά µε άλλες χρονιές, κάτι που 
συνεπάγεται κίνδυνο εξάντλησης των 
δέντρων κατά την ωρίµανση των καρ-
πών αλλά και για την επόµενη χρονιά. 

Σε µια προσπάθεια κινητοποίησης 
των παραγωγών ώστε να προβούν στις 
απαιτούµενες φροντίδες έγκαιρα, η ∆ι-
επαγγελµατική εξηγεί πως το ελαφρύ 
κλάδεµα υπό τον φόβο των παγετών, 
σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό 
καρπόδεσης, θα έχουν ως αποτέλεσµα 

τα δέντρα να εξαντληθούν πολύ πριν 
από το αραίωµα των καρπών τους. «Εί-
ναι απολύτως αναγκαία η έγκαιρη αφαί-
ρεση της πλεονάζουσας καρποφόρας 
βλάστησης, ιδιαίτερα µέχρι τα 2/3 του 
ύψους των δέντρων» τονίζεται. 

«Είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντικό 
φέτος, να οργανωθεί το αραίωµα των 
καρπών σε δύο φάσεις, ξεκινώντας νω-
ρίς από τις «ποδιές» όλων των ποικιλι-
ών και προχωρώντας αργότερα στις καρ-
ποφόρες βέργες της κορυφής. Παράλ-
ληλα, οι παραγωγοί πρέπει να σχεδιά-
σουν εύστοχα και τις υπόλοιπες καλλι-
εργητικές φροντίδες όπως θρέψη, άρ-
δευση και φυτοπροστασία, ώστε να ε-
πιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σµα στις αποδόσεις και στην ποιότητα 
του συµπύρηνου ροδάκινου» συνεχί-
ζει η ανακοίνωση για να καταλήξει ότι: 
«Σύµφωνα µε ενηµέρωση της Ένωσης 
Κονσερβοποιών Ελλάδος οι συνθήκες 
στη διεθνή αγορά, δεν επιτρέπουν να 
µεταποιηθούν παρά µόνο τα ποιοτικά 
συµπύρηνα ροδάκινα». Μένει πάντως 
να φανεί, εφόσον οι παραγωγοί προ-
χωρήσουν σε αφαίρεση βλαστών και 
αραίωµα των δέντρων κατά τις υποδεί-
ξεις της ∆ιεπαγγελµατικής, εάν η µετα-
ποίηση προβεί σε µια ακέραιη τιµολό-
γηση της ποιότητας, χωρίς τις προφά-
σεις που έως το 2020 είχαν ως αποτέ-
λεσµα την απώλεια της εµπιστοσύνης 
των παραγωγών στη βιοµηχανία.  

στο net-metering φαίνεται ότι αποδί-
δει, ειδικά σε περίπτωση που γίνει µέ-
σω κάποιου προγράµµατος, όπως εί-
ναι ο Αναπτυξιακός Νόµος ή τα Σχέδια 
Βελτίωσης που αναµένεται να προκη-
ρυχθούν τους επόµενους µήνες. Ση-
µειώνεται ότι η έστω µερική απεξάρ-
τηση των κτηνοτροφικών και αγροτι-
κών µονάδων από την αγορά ρεύµα-
τος, µέσω των φωτοβολταϊκών έχει το-
ποθετηθεί υψηλά στην ατζέντα του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτι 
που µένει να αποτυπωθεί είτε σε υψη-
λή µοριοδότηση τέτοιων έργων στις ε-
περχόµενες προκηρύξεις, είτε στην δι-
ευκόλυνση των αιτηµάτων των παρα-
γωγών για µια θέση στο δίκτυο, αφού 
σήµερα απαιτείται περίπου ένα δίµηνο 
έως ότου εξεταστεί το αίτηµα, χωρίς η 
πρόσβαση σε αυτό να θεωρείται δεδο-
µένη. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση 
των αγροτικών φωτοβολταϊκών διαµορ-
φώνεται από 30 έως 50% σύµφωνα µε 
τον σχεδιασµό του επερχόµενου Ανα-
πτυξιακού Νόµου, κάτι που συνεπάγε-
ται ακόµα πιο σύντοµη διάρκεια από-
σβεσης µιας τέτοιας επένδυσης. 

Βλαστοί
Είναι αναγκαία 

η έγκαιρη 
αφαίρεση της 
πλεονάζουσας 
καρποφόρας 

βλάστησης, ιδι-
αίτερα µέχρι τα 
2/3 του ύψους 
των δέντρων

Αφαίρεση βλαστών πριν από το αραίωμα 
στο συμπύρηνο για ενίσχυση αποδόσεων

Κάθε σκεπή 
και πάνελ

Τα πάνελ θα µπορούσαν 
να εξασφαλίσουν και 
δωρεάν ρεύµα. Στο 
παράδειγµα µας, 
υπάρχουν 17.000 τµ 
σκεπή, στα οποία θα 
µπορούσαν να 
εγκατασταθούν πάνελ 
µε ετήσια παραγωγή 
ρεύµατος άνω των 
500.000 kW. «∆εν 
είναι δουλειά µας η 
παραγωγή ρεύµατος. 
Όµως οι µονάδες µας 
βρίσκονται πιο κοντά στο 
δίκτυο απ’ ό,τι οι 
γεννήτριες στα βουνά» 
λέει. ∆εν χρειάζεται 
παραγωγική γη για τα 
πάνελ. Θα µπορούσαµε 
να µηδενίσουµε το δικό 
µας κόστος ενέργειας.
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Σε κομμάτια
το γεωτεχνικό
πτυχίο με το νέο
προσοντολόγιο
∆ιαφωνούν οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου, 
γεωπόνοι και κτηνίατροι (ΠΕΓ∆Υ-ΠΕΚ∆Υ), 
µε το νέο προσοντολόγιο που εισάγει το 
Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος καθώς 
όπως υποστηρίζουν εντάσσει σχολές που 
ανωτατοποιήθηκαν σε µια νύκτα και οι 
οποίες δεν ανήκουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Ένωση 
Γεωπόνων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(ΠΕΓ∆Υ) το σχέδιο Π.∆. συντάχθηκε 
πρόχειρα προκειµένου να τακτοποιηθούν 
οι απόφοιτοι σχολών των πρώην ΤΕΙ 
(Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής 
του Ανθρώπου κλπ), να επεκτείνουν τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατά τους και να 
καταστούν ελκυστικές οι σχολές τους, ενώ 
ανοίγει ανοίγει κερκόπορτα για την εν 
συνεχεία διάσπαση του γεωπονικού 
πτυχίου σε κοµµάτια (π.χ. για τα 
φυτοφάρµακα µόνο οι φυτοτέχνες).
Αντίστοιχα, η Πανελλήνια  Ένωση 
Κτηνιάτρων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 
(ΠΕΚ∆Υ) διαφωνεί µε την νέα ειδικότητα 
στον κλάδο Γεωτεχνικών «Επιστήµης 
Τροφίµων και ∆ιατροφής», η οποία 
περιλαµβάνει τους αποφοίτους διαφόρων 
σχολών πλην κτηνιάτρων και θεωρεί ότι 
πρέπει να απαλειφθεί και η κάθε 
ειδικότητα να συµµετάσχει µε βάση το 
βασικό πτυχίο και την περαιτέρω 
εξειδίκευση στον τοµέα της Επιστήµης 
Τροφίµων, η οποία πρέπει να υπηρετείται 
διεπιστηµονικά από Κτηνιάτρους, 
Γεωπόνους, Χηµικούς και λοιπούς κλάδους 
σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. 
«Η διεπιστηµονική προσέγγιση της 
επιστήµης των τροφίµων δεν σηµαίνει 
ισοπέδωση των βασικών ειδικοτήτων που 
ασχολούνται µε αυτά, θεωρούµε ότι οι 
επιστήµονες στον υγειονοµικό έλεγχο και 
στην υγειονοµική πιστοποίηση των 
τροφίµων ζωικής προέλευσης, δηλαδή οι 
Κτηνίατροι, δεν µπορούν να 
αντικατασταθούν από οποιουσδήποτε 
αποφοίτους, όσο καταρτισµένοι και εάν 
είναι.», λέει η ΠΕΚ∆Υ.
Τις θέσεις της ΠΕΓ∆Υ-ΠΟΓΕ∆Υ, 
διαβίβασε στον υπουργό Εσωτερικών 
Μάκη Βορίδη, η Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, 
(ΠΟΓΕ∆Υ), ζητώντας να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη και να γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές στο Σχέδιο Π.∆.

Βάζει πλάτη ο Γεωργαντάς 
στην υπόθεση συνεταιρισμοί
Αφετηρία ευρύτερης ανασυγκρότησης η ενεργή παρουσία της Εθνικής Ένωσης

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε κινήσεις αναζωογόνησης του αγροτικού 
συνεργατισµού στην Ελλάδα, αναµένεται να 
προχωρήσει το επόµενο διάστηµα ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργα-
ντάς. Σαν άνθρωπος µε αγροτικές καταβο-
λές (η οικογένειά του καλλιεργούσε καλα-
µπόκια στο Κιλκίς) και σαν πολιτικός µε αντί-
ληψη της σηµερινής πραγµατικότητας στον 
αγροτικό χώρο, ο κ.Γεωργαντάς δηλώνει α-
ποφασισµένος να επαναφέρει τον συνεργα-
τισµό στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης 
και να προβεί άµεσα στις αναγκαίες κινήσεις 
που θα διευκολύνουν τα βήµατα αναδιοργά-
νωσης που έχει ανάγκη. 
Ήδη ο κ. Γεωργαντάς δεν κρύβει την ικανο-
ποίησή του για το ενωτικό πνεύµα µε το οποίο 
προχωράει η λειτουργία της Εθνικής Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ) µετά τις 
πρόσφατες αρχαιρεσίες στην οργάνωση και 
δηλώνει έτοιµος να παράσχει τις απαραίτη-
τητες βοήθειες που θα διευκολύνουν την λει-
τουργικότητά της. 
Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα, είναι πολύ πιθανό 
σε συνάντηση µε το νέο ∆.Σ. αµέσως µετά το 
Πάσχα, να ανακοινωθεί ένας σταθερός τρό-
πος κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της 
ΕΘΕΑΣ (ίσως ποσοστό από τα έσοδα του ΕΛ-
ΓΑ), καθώς επίσης και η παρέµβασή του υ-
πουργείου στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να λή-

ξει η σηµερινή εκτροπή (Γαργαλιστάν) και να 
αποκατασταθεί η εκπροσώπηση των συνεται-
ρισµών στις αντίστοιχες επιτροπές της Ε.Ε. και 
φυσικά στην Copa - Cogeca. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο εκτιµά-
ται είναι ότι η επαναφορά της θεσµικής λει-
τουργίας και η καθιέρωση της ΕΘΕΑΣ ως α-
ξιόπιστου συνοµιλητή της Πολιτείας για τα 
αγροτικά ζητήµατα, µπορεί να λύσει µε τον 
καιρό το πρόβληµα εµπιστοσύνης των α-
γροτών στο συνεργατισµό και να ζωντανέ-
ψει τις παραγωγικές δοµές που έχει ανά-
γκη η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. 
 Αυτό που θα πρέπει να αποφευχθεί βέβαια, 
είναι µια εκ νέου εµπλοκή της ΕΘΕΑΣ σε σχε-
διασµούς και υπηρεσίες που σχετίζονται µε το 
ΟΣ∆Ε, κάτι το οποίο αποτέλεσε της αρχή της 
παρακµής και του τέλους της ΠΑΣΕΓΕΣ. Τό-
σο η διοίκηση της ΕΘΕΑΣ όσο και οι ηγεσίες 

των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών θα πρέπει 
να κατανοήσουν ότι ο ρόλος των συλλογικών 
σχηµάτων θα πρέπει να είναι πρωτίστως κα-
θοδηγητικός, οργανωτικός και παραγωγικός. 
Κανείς δεν µπορεί να στερήσει από τις οργα-
νώσεις την παροχή συµβουλευτικών υπηρε-
σιών και διευκολύνσεων στο ΟΣ∆Ε, ωστόσο 
αυτό µπορεί να γίνεται µε όρους αγοράς και 
να αποτελεί µικρό υποσύνολο της δραστη-
ριότητας των συνετιαριστικών οργανώσεων. 
Στο πρώτο ∆.Σ. της ΕΘΕΑΣ το περασµένο Σάβ-
βατο 16 Απριλίου, όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, µε οδηγό τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης και στην βάση των 
συµπερασµάτων αυτής, το Σώµα αποφάσισε 
στην επικείµενη συνάντηση µε την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου (αµέσως µετά το Πά-
σχα), να τεθούν τα µείζονα ζητήµατα που µε 
ένταση απασχολούν τον αγροτικό χώρο και 
το συνεταιριστικό κίνηµα.

Επίσης, τέθηκαν στο τραπέζι των συζητή-
σεων και οργανωτικά θέµατα που άπτονται 
της συµµετοχής της ΕΘΕΑΣ και των συνεται-
ρισµών της χώρας στα κέντρα λήψης των α-
ποφάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Στο πρώτο ∆Σ έγινε ακόµη ο ορισµός των 
εκπροσώπων σε επιτροπές, ενώ ιδιαίτερη έµ-
φαση δόθηκε στην συγκρότηση παραρτηµά-
των της ΕΘΕΑΣ µε συµµετοχή και εκπροσώ-
πηση σε κάθε περιφερειακή ενότητα των µι-
κρών συνεταιρισµών, αλλά και σύσταση των 
εθνικών επιτροπών προϊόντων.

Αρκεί να µη γίνουν 
τα ίδια λάθη

Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί 
είναι µια εκ νέου εµπλοκή 

της ΕΘΕΑΣ σε σχεδιασµούς 
και υπηρεσίες που σχετίζονται 

µε το ΟΣ∆Ε 
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Το επιχείρηµα ότι η υφιστάµενη κρίση στα 
αγροτικά λόγω της Ουκρανίας έρχεται να 
υπερτονίσει τις αδυναµίες του Farm to Fork 
κερδίζει έδαφος στις πολιτικές διεργασίες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, την στιγµή που η βιοµηχανία 
εφοδίων ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει περιθώρια για 
µια «αναίµακτη» προσαρµογή. Πρόσφατα, η 
Φραντζέσκα Υδραίου, Γενική ∆ιευθύντρια του 
Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστασίας, από το 
βήµα του Forum των ∆ελφών ανέφερε ότι στην 
φυτοπροστασία υπάρχουν δύο βασικοί άξονες 
στους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2030. Η 

µείωση πάνω από 50% φυτοπροστατευτικών 
χηµικής προέλευσης και η ταυτόχρονη αύξηση 
των βιολογικής. «Με αυτά θα λύσουµε τα κενά 
από την απόσυρση των χηµικών φυτοφαρµάκων. 
Ωστόσο οι διαδικασίες έγκρισης είναι πολύ αργές 
και γραφειοκρατικές για την έγκριση των 
βιολογικών φυτοπροστατευτικών. Είναι σίγουρο 
ότι έως το 2030 δεν θα είµαστε σε θέση να 
καλύψουµε όλες τις απώλειες». είπε Στο ίδιο 
πάνελ, εκ µέρους της Κοµισιόν, ο Τάσος 
Χανιώτης, δεν στάθηκε αρνητικός σε µια 
µετατόπιση του Farm to Fork σε δεύτερο χρόνο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια διπλή πίεση από τα κράτη µέ-
λη υπόκειται τελευταία η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, σε µια εξέλιξη που 
δείχνει είτε την καθυστέρηση κα-
τά ένα χρόνο της εφαρµογής της 
ΚΑΠ, είτε µια µικρότερη υποχώρη-
ση, που θέλει µια ευέλικτη στάση 
στον τρόπο εφαρµογής και πληρω-
µής των προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

Φουντώνει το τελευταίο διάστη-
µα ο πολιτικός διάλογος αλλά και 
το lobbying κρατών µελών προς 
την Κοµισιόν για µια αλλαγή προ-
τεραιοτήτων ως προς τα ζητήµατα 
της ΚΑΠ, που ήδη έχει αρχίσει να 
αποτυπώνεται σε µικρές εκχωρή-
σεις, όπως είναι η αναστολή για έ-
να έτος των υποχρεώσεων της αγρα-
νάπαυσης. Φυσικά, οι µέχρι σήµε-
ρα παρεµβάσεις των Βρυξελλών, έ-
χουν µικρό αντίκρισµα στις διεκδι-
κήσεις κρατών µελών, ανάµεσα στα 
οποία βρίσκεται και η Ελλάδα, οι ο-
ποίες έχουν να κάνουν µε την αντι-
µετώπιση του εφοδιαστικού σοκ στα 
αγροτικά εµπορεύµατα εξαιτίας τις 
κατάστασης στην Ουκρανία. 

Σε αυτό το κλίµα, το µπλοκ χωρών 
του Βίζενγκραντ, οι ισχυροί δηλα-
δή της Ανατολικής Ευρώπης -Ουγ-
γαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Πολω-
νία- καθώς και «δορυφόροι» της αυ-
τής της ενδοκοινοτικής συµµαχίας, 
όπως είναι η Ρουµανία, η Βουλγα-
ρία, η Κροατία, η Εσθονία και η Λι-
θουανία, συναντήθηκαν νωρίτερα 
αυτόν τον µήνα στην Μπρατισλά-
βα. Εκεί διαµόρφωσαν µια «χάρτα» 
διεκδικίσεων που θέλει πρώτα και 
κύρια την καθυστερηµένη εφαρµο-
γή της νέας ΚΑΠ. Ζητούν δηλαδή ο 

προϋπολογισµός της επερχόµενης 
προγραµµατικής περιόδου, που ε-
κτός απροόπτου ξεκινά το 2023, να 
«σπάσει» και το 1/4 να αξιοποιηθεί 
µε τους υφιστάµενους κανόνες, αφή-
νοντας για την περίοδο 2024-2027 
τα υπόλοιπα διαθέσιµα κονδύλια.

 Φυσικά κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε 
ανεπανόρθωτα τα περιθώρια για τις 
«πράσινες» πινελιές που φιλοδοξεί 
η Κοµισιόν να δει να εφαρµόζονται 
από τα κράτη µέλη αρχής γενοµέ-
νης του χρόνου. Ήδη οι χώρες αυ-
τές έλαβαν µια πρώτη «γείωση» α-
πό τον επίτροπο γεωργίας της ΕΕ, 
Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, ενώ ακόµα 
και αν καταφέρουν να µαλακώσουν 
τη στάση του, θα πέσουν πάνω στο 

τείχος του Φρανς Τιµερµανς, αντι-
προέδρου της Κοµισιόν και βασικό 
οραµατιστή του Farm to Fork και της 
Πράσινης Συµφωνίας. 

Στηρίζει και η Ελλάδα
Οι περισσότερες από τις χώρες 

αυτές, συνυπογράφουν ένα ακό-
µα αίτηµα, το οποίο στηρίζει και η 
Ελλάδα, µαζί µε την Ιταλία, την Ι-
σπανία και την Πορτογαλλία. Εδώ 
περιλαµβάνεται εκτός από τη δυ-
νατότητα αξιοποίησης του 5% των 
αδέσµευτων κονδυλίων του ΠΑΑ 
για την έκτακτη ενίσχυση αγροτών, 

µια δέσµη µέτρων που έρχεται να 
επιταχύνει τις εγκρίσεις φακέλων 
αλλά και την πληρωµή δικαιού-
χων από τα Προγράµµατα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, τα 
κράτη διεκδικούν απλουστευµένες 
διαδικασίες για την τροποποίηση 
των προγραµµάτων, επιτρέποντας 
εξαιρέσεις όσον αφορά την επιλε-
ξιµότητα και τους οικονοµικούς ό-
ρους συµµετοχής, πληρωµή ακό-
µα και µε µερική ολοκλήρωση έρ-
γων λόγω των απρόβλεπτων συν-
θηκών, που προκαλούνται από την 
τρέχουσα κατάσταση κρίσης. 

Καθυστέρηση στη 
νέα ΚΑΠ ή ευελιξία 

στα προγράμματα
Πληρωμή 

προγραμμάτων του 
ΠΑΑ με μερική 

ολοκλήρωση 
δεσμεύσεων του 

φακέλου και 
ευελιξία στην 

επιλεξιμότητα, 
στις «ήπιες» 

δικεκδικήσεις των 
υπουργών Γεωργίας

∆έχεται σιωπηλά 
η Κοµισιόν 

µια χρονική µετατόπιση 
του Farm to Fork 

Ένα έτος
Προς την οδό των 
καθυστερήσεων κατά ένα έτος 
στο χρόνο εφαρµογής της 
ΚΑΠ, φαίνεται  να πιέζουν 
κράτη-µέλη της ΕΕ, µε το 
επιχείρηµα της αναστάτωσης 
που έχει επιφέρει η 
ρωσοουκρανική κρίση.

Μπλοκ
Το µπλοκ χωρών του 
Βίζενγκραντ διαµορφώνει µια 
«χάρτα» διεκδικήσεων που 
θέλει ο προϋπολογισµός της 
επερχόµενης 
προγραµµµατικής περιόδου, 
που ξεκινά το 2023, να 
«σπάσει» και το 1/4 να 
αξιοποιηθεί µε τους 
υφιστάµενους κανόνες, 
αφήνοντας για την περίοδο 
2024-2027 τα υπόλοιπα 
διαθέσµα κονδύλια.

Τείχος
Ακόµη κι αν καµφθούν οι 
αντιστάσεις του Επιτρόπου 
Γεωργίας, Βοϊτσεχόφσκι, το 
«τείχος» του Φρανς Τίµερµαν 
οραµατιστή της πράσινης 
συµφωνίας είναι αδιαπέραστο.

Ο υπουργός 
Γεωργίας της 
Ουγγαρίας 
Ιστβάν Νάγκι.
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ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑ
«Αυτά που βλέπουµε στη 
Σανγκάη, πολλοί γιατροί 
φίλοι µου λένε ότι είναι 
πολύ παράξενο. Μια 
υπόθεση είναι ότι έτσι είναι 
ο πολιτισµός τους δεν 
θέλουν ούτε νέα 
κρούσµατα ούτε έναν 
ασθενή. Η άλλη υπόθεση 
είναι: µήπως έχει γίνει κάτι 
που δεν µάς το λένε;».

ΖΕΤΑ ∆ΟΥΚΑ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν ήµουν ένα παιδί 
δύσκολο στις φιλίες του. 
Ωστόσο, οι φιλίες οι οποίες 
έχουν κρατήσει στη ζωή 
µου έχουν κρατήσει για 
πολύ ουσιαστικούς λόγους, 
που έχουν να κάνουν και 
µε τη σύµπλευση. Έχω 
προδοθεί από φιλία. Και 
από γυναίκα και από άντρα, 
η φιλία δεν έχει φύλο».

ΟΛΙΒΕΡ ΖΙΠΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ BMW
«Εάν κάποιος δεν µπορεί 
να αγοράσει ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο, αλλά για 
κάποιο λόγο χρειάζεται 
αυτοκίνητο, θα του 
προτείνατε να συνεχίσει 
να οδηγεί το παλιό του; 
Εάν δεν πουλάµε οχήµατα 
µε κινητήρες εσωτερικής 
καύσης, κάποιος άλλος 
θα το κάνει».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΓΕΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ 
 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΗΣΑΝ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΛΥΣΙΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τσιγκέλι
Τα ρουµάνικα φέτος 
αµνοερίφια είναι πιο ακριβά 
από τα ελληνικά, τουτέστιν δεν 
συµφέρουν και τα βαφτίσια. Για 
την ακρίβεια στο τσιγκέλι δεν 
φταίει ο Έλληνας παραγωγός 
που και φέτος πουλάει κάτω 
του κόστους και απ’ αυτόν 
ζητάνε πάλι να βάλει πλάτη. 
Μόνο που κινδυνεύει να µείνει 
χωρίς κοπάδι, λόγω της 
έκρηξης των ζωοτροφών.

Μαυραγορίτες
Από τσιτάτα άλλο τίποτα, ο 
Σίµος. Στο προσυνέδριο της 
γαλάζιας παράταξης µίλησε για 
µάχη στήριξης του πρωτογενή 
(λέµε τώρα), και προσπάθεια 
εξασφάλισης οµαλής ροής των 
προµηθειών απέναντι σε 
φαινόµενα κερδοσκοπίας, 
η οποία σε καιρό πολέµου 
(βλέπε Ουκρανία) «θυµίζει 
µαυραγορίτες της κατοχής και 
πρέπει να αντιµετωπίζεται».

Κοµπιουτεράκι
Κυριολεκτικά στο «κόκκινο» 
βρίσκεται ο αγροτικός κόσµος 
που ακούει για παροχές, αλλά 
παροχές δεν βλέπει αφού τα 
πάντα εξαϋλώνονται από το 
κύµα ακρίβειας. Με το 
κοµπιουτεράκι στο χέρι, 
ψάχνουν να βρουν τι είναι 
αυτό που δεν βγάζει πολλή 
χασούρα, ενόσω περιµένουν 
το κουπόνι για τα λιπάσµατα 
και τις ζωοτροφές…

∆ιαλειµµατικό σιτηρέσιο αντί βοήθειας

∆εν έχουν καταλάβει τι έρχεται… λένε απογοητευµένοι οι κτηνο-
τρόφοι, απευθυνόµενοι προς τους έχοντες την ευθύνη των πραγ-
µάτων στον πρωτογενή. «Με το 2% επί του τζίρου που έχουν ανα-
κοινώσει, από τα 47 εκατ. ευρώ του πακέτου, στους αιγοπροβατο-
τρόφους αντιστοιχούν 0,70 ευρώ ανά ζώο, όσο δηλαδή µισό κό-
στος διατροφής ενός ζώου για µια µέρα», λέει στην Agrenda έµπει-
ρος κτηνοτρόφος που ενηµερώνει πως στην περιφέρεια Λάρισας 
πήγαν για σφάξιµο 9.500 παραγωγικά πρόβατα, γιατί οι άνθρωποι 
δεν έβγαιναν, στην Καστοριά ανάλογη τύχη είχαν 2.467 και στα Ιω-
άννινα περί τα 7.300 πρόβατα. Και δεν είναι οι µόνες περιφέρειες. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τη «χαµηλή πτήση» 
στις εισαγωγές 
αµνοεριφίων 
επιβεβαιώνει και το 
ΑΡΤΕΜΙΣ. Πέρυσι το 
Πάσχα είχαν εισαχθεί 
σχεδόν 132.000 
αµνοερίφια, ενώ 
φέτος από 1η Γενάρη 
έως πριν τη Μεγάλη 
Εβδοµάδα 65 χιλιάδες.

Με την ευχητήρια 
κάρτα για καλό Πάσχα, 
τη Μεγάλη ∆ευτέρα, 
το υπουργείο της 
πλατείας είπε να 
ρίξει τους ρυθµούς. 
Εξάλλου, µε το ΟΣ∆Ε 
στο συννεφάκι, 
τις πληρωµές στον 
αυτόµατο, τι µέλλει 
γενέσθαι; Πέρα από 
τις ευχές…;

Υβρίδια
Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη 

µάχη στο γάλα) επιµένει σε 
λύσεις για τα προβλήµατα που 
ταλαιπωρούν παραγωγούς 
κάστανου, και δη αυτών µε τα 
παραχωρητήρια 
καστανοπερίβολων εντός 
δασικών εκτάσεων που 
σκοντάφτουν σε τίτλους 
κυριότητας µε τον όρο του κατ’ 
επάγγελµα αγρότη.

Σε τετ α τετ µε τον γ.γ. 
∆ασών, ο βουλευτής τόνισε ότι 
για την αναπτυξιακή πορεία της 
καλλιέργειας θα πρέπει να 
προβλεφθούν ρυθµίσεις για την 
οµαλή µεταβίβαση των 
παραχωρητηρίων σε νεότερους 
διαδόχους και νέους αγρότες. 

Θα το δούµε. Η απάντηση 
του γραµµατέα, ο οποίος 
προανήγγειλε το νέο 
πρόγραµµα ∆άσωσης Γαιών, 
σε πιο εξελιγµένη και ευέλικτη 
βερσιόν. Για να δούµε!

;

ΜΑΞ ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ 
Ο∆ΗΓΟΣ F1
«Είµαστε ήδη τόσο χαµηλά 
στο πρωτάθληµα, ώστε 
από εδώ και πέρα πρέπει 
πρώτα να είσαι πιο 
γρήγορος από αυτούς 
(Ferrari), κάτι που δεν 
είµαστε, και µε µηδενικά 
προβλήµατα µε το 
µονοθέσιο, που επίσης 
δεν έχουµε. Λοιπόν, θα 
είναι δύσκολο έργο».

Μην το ψάχνετε, 
από τη Ρουµανία 
είναι δύσκολο να 
έρθουν φέτος!

Oι συνδεδεµένες στα ζωικά, που «τοποθετήθηκαν» 
τον Μάιο στο χρονοδιάγραµµα του υπουργείου της 
πλατείας, ήρθαν τελικά νωρίτερα! Με τα κόστη στο 
θεό και τα έξοδα των παραγωγών να τρέχουν, αυτό 
δεν το λες κακό! Μόνη παραφωνία η ενίσχυση στα 
βοοειδή που είναι µειωµένη σχεδόν 10 ευρώ από 
πέρυσι! Νέα βάσανα για τους 8.000 βοοτρόφους. 

Πιστώθηκε απόγευµα Μεγάλης Τρίτης 
και η ειδική ενίσχυση 2% επί του τζίρου για την 
αγορά ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους, µε τον 
υπουργό της πλατείας να δίνει µάχη µε το τέρας 
της γραφειοκρατίας. Σου λέει, χρειάστηκε να 
επιστρατευθεί µέχρι και ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, για να εξασφαλισθούν τα λεφτά και 
να περάσουν τον «σκόπελο» του υπηρεσιακού 
µηχανισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πέσανε εν τω µεταξύ στα ταµεία του ΕΛΓΑ 30 
εκατ. ευρώ της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης του 
2022, µε έγκριση πρωθυπουργού και Μεγάλη Τρίτη 
έγινε και η πίστωση. Κάτι υπόλοιπα από ζηµιές του 
2021, κάτι λίγα από τον παγετό του Ιανουαρίου, 
αλλά γι’ αυτή τη µεγάλη εκκρεµότητα για τις ζηµιές 
σε δενδρώδεις καλλιέργειες που βρίσκονταν 
σε προανθικό στάδιο κατά τον περσινό παγετό, 
ακόµα τίποτα! Μόνο εγκρίθηκαν 20 εκατ. ευρώ, 
που περιµένουν το πράσινο φως από την Κοµισιόν, 
για να διατεθούν ίσως τον Μάιο! 

Με το φόβο πιθανού ανοιξιάτικου παγετού, οι 
παραγωγοί συµπύρηνου, σου λέει, έκαναν ελαφρύ 
χειµερινό κλάδεµα. Και µπορεί η καρπόδεση να 
ολοκληρώνεται κανονικά, ωστόσο από τη 
∆ιεπαγγελµατική Πυρηνόκαρπων τονίζουν 
ότι «το ελαφρύ κλάδεµα και το υψηλό ποσοστό 
καρπόδεσης, θα οδηγήσουν τα δέντρα σε εξάντληση 
πολύ πριν το αραίωµα των καρπών τους». 
Επιβάλλεται, λοιπόν, έγκαιρη αφαίρεση της 
πλεονάζουσας καρποφόρας βλάστησης µέχρι τα 
2/3 του ύψους των δέντρων. Έχουµε δουλίτσα!

Μέχρι τη Βουλγαρία αναγκάστηκαν να πάνε 
στελέχη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Νάξου προκειµένου να «κλείσουν» ζωοτροφές για 
τους παραγωγούς της, παρ’ ότι το κόστος του 
προϊόντος αλλά και της µεταφοράς του είναι µεγάλο. 
Ο πρόεδρος της Ένωσης ∆ηµήτρης Καπούνης, σε 
τηλεοπτική εκποµπή, χαρακτήρισε «χαµένους» 
τους κτηνοτρόφους του νησιού, γιατί οι απαραίτητες 
ζωοτροφές είναι πιο ακριβές και βρίσκονται και 
σε έλλειψη, µε αποτέλεσµα τα ζώα τους να µην 
σιτίζονται επαρκώς και να βγάζουν λιγότερο 
και µετριότερης ποιότητας γάλα. 

Και µια καλή είδηση, κατατέθηκε τροπολογία του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που 
επιτρέπει τη δηµοσιοποίηση της εµπορικής 
επωνυµίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν 
τα ισχύοντα έκτακτα µέτρα περιστολής φαινοµένων 
αθέµιτης κερδοφορίας, µε σκοπό την αντιµετώπιση 
της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της 
αγοραστικής δύναµης του καταναλωτή, έως 
τις 30 Ιουνίου 2022.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
υτό που χρειάζεται η ελληνική γεωρ-
γία, είναι να µπει κάποια τάξη στον 
τρόπο µε τον οποίο χαράσσονται οι 
πολιτικές και ασκείται η δραστηριό-

τητα. Εδώ και µια 20ετία περίπου, η «µπάλα» 
δείχνει να έχει χαθεί. Η τελευταία µεγάλη µε-
ταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
το 2003 (γνωστή ως µεταρρύθµιση Φραντζ Φί-
σλερ) στάθηκε η αφορµή για τον µεγάλο κα-
τήφορο στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής.

Κωδικός: Τεχνητή ζήτηση 
ΠΡΩΤΟΝ γιατί έστρεψε όλο το ενδιαφέρον γε-
ωργών και κτηνοτρόφων από την παραγωγή στα 
δικαιώµατα άµεσων ενισχύσεων. ∆εύτερον γιατί 
έδωσε τη δυνατότητα σε ανενεργούς κατόχους 
αγροτικής γης να ενισχύσουν τη θέση τους στο 
αγροτικό γίγνεσθαι, ακόµα και χωρίς να εµπλέ-
κονται άµεσα στην αγροτική δραστηριότητα (α-
γρότες του καναπέ). Τρίτον, γιατί δηµι-
ούργησε ένα ιδιότυπο πλέγµα γρα-
φειοκρατίας, ισχυροποιώντας 

το ρόλο των παντός είδους τεχνικών συµβού-
λων (διαχειριστές ΟΣ∆Ε, µελετητές, ΚΥ∆ κ.ά.) 
τις περισσότερες φορές σε βάρος των πραγµα-
τικών συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. 

ΚΕΠατζήδες γιαλαντζί
ΕΤΣΙ, εκεί που οι ενισχύσεις ήταν άµεση συνάρτη-
ση της παραγωγής, ήρθε η «γραφειοκρατία των δι-
καιωµάτων» να δώσει χώρο και ρόλο σε υποστηρι-
κτικούς µηχανισµούς που ελάχιστη συνεισφορά έ-
χουν στη βελτίωση της οργανωτικής δοµής των εκ-
µεταλλεύσεων και την βελτίωση του παραγόµενου 
προϊόντος. Με άλλα λόγια, εξασφαλίζοντας αµοιβή 
από τον αριθµό των δηλώσεων και την πανσπερµία 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, το εν λόγω «σύ-
στηµα παροχής υπηρεσιών» δεν είχε κανένα λόγο 
να ενδιαφερθεί για την ουσιαστική ενίσχυση των 

συλλογικών σχηµάτων και την ενθάρρυνση της α-
ναδιάταξης των δυνάµεων της παραγωγής.

Εις υγείαν τα κορόιδα
ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ότι εδώ και χρόνια όλο το ενδια-
φέρον των αγροτών µεταφέρεται τεχνηέντως, 
αρχικά στη διαδικασία υποβολής των δηλώσε-
ων και εν συνεχεία στη συντήρηση της αγωνίας 
τους για το αν θα πληρωθούν, πότε θα πληρω-
θούν και σε ποιο βαθµό θα εισπράξουν τις προ-
βλεπόµενες ενισχύσεις. ∆ιαρκείς µικροαλλαγές 
στο πλαίσιο των ενισχύσεων και τεχνικά προσχώ-
µατα στην εξακρίβωση της εγκυρότητας των δη-
λώσεων, καθιστούν απαραίτητες αµφιβόλου α-
ξίας υπηρεσίες, αποπροσανατολίζοντας τους πα-
ραγωγούς από τα πραγµατικά τους ζητούµενα. 

Το θηρίο που βρυχάται
ΠΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, πόσος χρόνος και 

πόσο χρήµα έχει χαθεί σε υπη-
ρεσιακά ζητήµατα που όφειλε 

να έχει επιλύσει εδώ και χρό-
νια η δηµόσια διοίκηση; Κι 
όµως, ακόµα και σήµερα, 
µετά την γενναία απόφα-
ση Γεωργαντά για την απε-
λευθέρωση του ΟΣ∆Ε και 
τη µεταφορά των δεδοµέ-
νων στο δηµόσιο υπολο-
γιστικό νέφος, το «θηρίο» 
της ιδιότυπης διαπλοκής 
συνεχίζει να βρυχάται. Μέ-
χρι τις αρχές της εβδοµά-
δας, προσπαθούσε να βά-

λει όρους, στην πληρωµή των παραγωγών, για 
τα ζωικά πριµ, τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και 
τα υπόλοιπα άµεσων ενισχύσεων. 

Οι αγριελιές νοτιότερα 
ΜΕΧΡΙ την τελευταία στιγµή, οι µέντορες της δι-
απλοκής και οι βραχίονές τους στον οργανισµό 
πληρωµών, ναρκοθετούσαν την ειδική ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών, 
επιδιώκοντας να την ανταλλάξουν µε την υπο-
γραφή του υπουργού στα κάλπικα δικαιώµατα 
σε βοσκοτόπια και δασικές εκτάσεις. Εικάζεται 
ότι τον τελευταίο χρόνο και ενώ είχε φουντώσει 
η δηµόσια συζήτηση για τα λαθραία δικαιώµα-
τα από το Εθνικό Απόθεµα (επί δηµοσίων ορει-
νών όγκων), τα κυκλώµατα των επιτήδειων συ-
νέχιζαν να αιτούνται και νέα κάλπικα δικαιώµα-
τα, µετατοπίζοντας το ενδιαφέρον τους νοτιότε-
ρα και σε περιοχές µε περισσότερες αγριελιές.  

Γενναία απόφαση
Ακόµη και σήµερα, µετά τη γενναία 

απόφαση Γεωργαντά για την 
απελευθέρωση του ΟΣ∆Ε και τη 

µεταφορά των δεδοµένων στο δηµόσιο 
υπολογιστικό νέφος, το «θηρίο» της 

ιδιότυπης διαπλοκής συνεχίζει να βρυχάται

Ο
ι παγκόσµιες αγορές δεν µπορούν 
να αγνοήσουν τον αντίκτυπο της 
απώλειας προσφοράς γεωργικών 
προϊόντων από την Ουκρανία και 

τη Ρωσία, και οι ευρωπαϊκές γεωργικές αρχές 
συνειδητοποιούν τον κίνδυνο.[…]. Καθώς τόσο 
η Ρωσία όσο και η Ουκρανία είναι από τους µε-
γαλύτερους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων, 
η εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα 
αναγκάζει τις παγκόσµιες ροές αυτών των προ-
ϊόντων να προσαρµοστούν. Ο εφοδιασµός α-
πό τη Ρωσία έχει στερέψει. Ενώ η Ρωσία στα-
µάτησε τις εξαγωγές σιτηρών, οι δυτικές κυ-
ρώσεις την εµποδίζουν να εξάγει λιπάσµατα. 
Η Ουκρανία έχει πληγεί σοβαρά από τον πόλε-
µο και την καταστροφή των υποδοµών της. Οι 
ελλείψεις σπόρων, λιπασµάτων και καυσίµων 
επιβάλλουν περαιτέρω περιορισµούς στην πα-
ραγωγή.[…]. Ωστόσο, η προµήθεια της Ευρώ-
πης µε βασικά τρόφιµα είναι εξασφαλισµένη. 

Για παράδειγµα, στο σιτάρι και το κριθάρι, η 
ΕΕ είναι σε µεγάλο βαθµό αυτάρκης. Ωστόσο, η 
κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά τον 
αραβόσιτο. Οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι βασίζο-
νται σε αυτόν για ζωοτροφές, οι οποίες συχνά 
εισάγονταν από την Ουκρανία και τη Ρωσία. […]. 
Ορισµένες πολιτικές απαντήσεις ήδη ενεργο-

ποιούνται. Για πα-
ράδειγµα, οι ευρω-
παϊκές αρχές συζη-
τούν για πρώτη φο-
ρά την αξιοποίηση 
του αποθεµατικού 
για την κρίση. Αυ-
τό θα παράσχει στα 
κράτη µέλη πρόσθε-
το προϋπολογισµό 

472 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών.
[…] Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εξετάζει το ενδε-
χόµενο να στηρίξει τους Ουκρανούς αγρότες 
µε ντίζελ και σπόρους. Ίσως αυτό θα επέτρε-
πε να γίνουν οι πιο επείγουσες εργασίες στα 
αγροκτήµατα, κάτι που θα δηµιουργούσε την 
ευκαιρία της συγκοµιδής µιας σοδειάς το κα-
λοκαίρι, αλλά είναι ασαφές κατά πόσο τέτοιες 
προµήθειες θα είναι επαρκείς δεδοµένου του 
περιορισµένου χρόνου που µένει για τη σπορά.

Στα κράτη µέλη της ΕΕ, είναι πιθανό ότι η 
καλλιεργήσιµη γη που έχει αφεθεί σκόπιµα σε 
αγρανάπαυση θα απελευθερωθεί για να τεθεί 
ξανά στην παραγωγή. […] Ενώ οι ευρωπαϊκές 
αγορές τροφίµων είναι σε µεγάλο βαθµό αυ-
τάρκεις και κυρίαρχες, δεν ισχύει το ίδιο για χώ-
ρες στον Παγκόσµιο Νότο. Ορισµένα έθνη της 
Βόρειας Αφρικής και της Ασίας, ιστορικά µεγά-
λοι αγοραστές ουκρανικών γεωργικών προϊό-
ντων, κινδυνεύουν µε έντονες ελλείψεις τρο-
φίµων. Ο λαός της Ουκρανίας αντιµετωπίζει 
τον ίδιο κίνδυνο. Αυτό σηµαίνει ότι η παγκό-
σµια αλληλεγγύη αποτελεί µια ηθική επιταγή.

*ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ LIBERALES INSTITUTE

Πόλεμος και  
αγροτική πολιτική

ΤOY  MAXIMILIAN 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤHΝ:  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΙΛΙΩΤΗ

Πότε γεννήθηκε η αγάπη σας για 
το ελαιόλαδο και πώς ξεκίνησε 
η ενασχόλησή σας µε τον κλάδο; 

Όλο αυτό ξεκίνησε πραγµατικά 
από έρωτα γύρω από τις ελιές. Βρέ-
θηκα κάποια στιγµή στη Χαλκιδική 
για να µαζέψω την παραγωγή. Από 
τότε µου δηµιουργήθηκε η ανάγκη 
να σταµατήσω ό,τι έκανα ως εκεί-
νη τη στιγµή και να ασχοληθώ µε 
το ελαιόλαδο, αποκλειστικά. Ως έ-
να µέρος ασχολούµαι και µε την 
παραγωγή αλλά τα τελευταία χρό-
νια, κατά κύριο λόγω ασχολούµαι 
µε τη συµβουλευτική. Από το 2014 
και ύστερα ξεκίνησα να κάνω συµ-
βουλευτική στη δηµιουργία blend  
ελαιολάδου από µία ή περισσότε-
ρες ποικιλίες. Αυτό έφερε κατόπιν 
επισκέψεις σε ελληνικά ελαιοτρι-
βεία, τη δηµιουργία, και το στήσι-
µο ελαιοτριβείων από την αρχή ως 
το τέλος, αλλά και την ενασχόλη-
ση µε τυποποιητήρια  ελαιόλαδου. 

Πού εκπαιδευτήκατε και πόσο 
δύσκολο ήταν να ειδικευτείτε 
στο ελαιόλαδο;

Εκπαιδεύτηκα στην κυρία Έφη 
Χριστοπούλου (χηµικός στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το ∆ιεθνές Συµ-
βούλιο Ελαιόλαδου) και έπειτα  συ-
νέχισα µε αρκετά σεµινάρια. Η µία 
πρόκληση έφερνε την άλλη γιατί 
το ελαιόλαδο ήταν το πάθος µου. 
Θεωρώ πως όταν αγαπάς αυτό που 
κάνεις δεν είναι τίποτα δύσκολο.

Από τα µάτια ενός ειδικού πώς 
εξελίσσεται η παραγωγή 
ελαιόλαδου τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα; 

Το ελαιόλαδο έχει εξελιχθεί αρκε-
τά. Έχουν γίνει πολλά βήµατα και  
πρόοδοι από τον καιρό που ξεκίνη-
σα  εγώ, και στο κοµµάτι της παρα-
γωγής αλλά και στη µεταποίηση. Υ-
πάρχουν περιοχές που χρειάζονται 
πολλή δουλειά στην ποιοτική καλ-
λιέργεια του ελαιώνα ώστε να βγει 
ένα καλό αποτέλεσµα. Καλώς ή κα-

κώς, τα οικονοµικά δεδοµένα της 
τελευταίας δεκαετίας έχουν οδηγή-
σει κόσµο στην ελαιοπαραγωγή να 
αδυνατεί να καλλιεργήσει, µειώνο-
ντας την επένδυση στην ορθή φρο-
ντίδα των ελαιόδεντρων, και κατά 
συνέπεια την παραγωγή χαµηλής 
ποιότητας τελικού προϊόντος. 

Από ποιους παράγοντες 
εξαρτάται η ποιότητα του 
ελαιόλαδου στη χώρα µας; 

Σίγουρα αυτήν τη στιγµή η καλ-
λιέργεια, από όπου και ξεκινάει η 
ποιότητα του τελικού προϊόντος , ε-
πηρεάζεται από τις αυξήσεις των τι-
µών σε λιπάσµατα και άλλα µέσα 
φροντίδας. Μόνιµο και διαφορετι-
κό πρόβληµα όµως είναι η κλιµατι-
κή αλλαγή. Πέρυσι χάσαµε πολύ µε-
γάλες ποσότητες καρπού. Στην αν-
θοφορία τα δέντρα δεν είχαν δέσει, 
γιατί υπήρχε παρατεταµένος καύσω-
νας, και η ποιότητα έπεσε κατακόρυ-
φα. Φέτος, µέχρι τώρα η χρονιά φαί-
νεται να είναι από τις καλύτερες, ω-
στόσο αναµένουµε τα µέσα µε τέλη 
Μαΐου που είναι και η κρίσιµη περί-
οδος για να µιλήσουµε µε σιγουριά.

Κατά πόσο οι ελαιοπαραγωγοί 
ενδιαφέρονται να εξελίξουν 
την επιστήµη τους µέσω της 
συµβουλευτικής; 

Στα ελαιοτριβεία έρχοµαι σε επα-
φή µε πολλούς  ελαιοπαραγωγούς. 
Σε πολλούς δεν είναι οικείο το ότι 
ένας σύµβουλος ελαιοποίησης  θα 
έρθει κοντά τους µε σκοπό να τους 
εξηγήσει κάποια πράγµατα που θα 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην ποι-
ότητα του λαδιού. Και οι αλλαγές 
στην πλειοψηφία τους έχουν να κά-
νουν µε τον τρόπο που θα αντιµε-
τωπίσουν κυρίως την καλλιέργεια.

Τι στέκεται εµπόδιο στην εξέλιξη 
των ίδιων των ελαιοπαραγωγών ;

Η παιδεία και η εκπαίδευση. Εί-
µαστε η τρίτη χώρα παραγωγής και 
δεν έχουµε βασική εκπαίδευση στο 
ελαιόλαδο. Οι καταναλωτές δεν είναι 
εκπαιδευµένοι. Το κυριότερο είναι 
να εκπαιδεύσουµε τα νέα παιδιά για 
να υπάρξει αποτέλεσµα στο µέλλον. 
Στην προ-covid περίοδο επισκεπτό-
µουν διάφορα σχολεία, για να µά-
θω στα παιδιά κυρίως τα ελαττώµατα 
του ελαιόλαδου, που είναι και αντι-
κειµενικά χαρακτηριστικά, γιατί το 
ελαιόλαδο έχει και χαρακτηριστικά 
που είναι υποκειµενικά. Τα παιδιά 
µπορούν να αλλάξουν τις συνήθει-
ες και τις νοοτροπίες των γονιών. 

Πόσο συµβάλλουν διαγωνισµοί 
σαν τον Athena IOOC 
στο ελληνικό ελαιόλαδο;

Τέτοιοι διαγωνισµοί µόνο καλό 
µπορούν να κάνουν στους κριτές, 
στους παραγωγούς αλλά και στην 
ποιότητα του ελληνικού ελαιόλα-
δου. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη δι-
αφήµιση από το να δοκιµάζουν 
το ελαιόλαδο ξένοι γευσιγνώστες 
και να υπάρχει µια αναγνώριση σε 
διεθνές επίπεδο. Θα µπορούσαµε 
να πούµε ότι το θετικό της υπόθε-
σης είναι πως τα ελαιόλαδα που 
δεν βραβεύονται, δεν πρέπει να το 
βλέπουν ως «απόκλιση». Κάθε άλ-
λο, αποτελεί ένα κίνητρο να εντο-
πιστούν τα σφάλµατα που έκαναν 
ένα ελαιόλαδο να µην βραβευτεί. 
Και πολλοί είναι οι ελαιοπαραγω-
γοί που µέσα από αυτό το µοτίβο 
εξελίχθηκαν στο χρόνο και βελτί-
ωσαν την ποιότητα του προϊόντος. 

Ο Οδυσσέας Βλαχάβας κατάγεται 
από την Κοζάνη και διαµένει 
µε την οικογένειά του στη 
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, ενώ για κάποια 
χρόνια εργάστηκε στον κλάδο 
της ένδυσης. Με τον πρωτογενή 
τοµέα ξεκίνησε να ασχολείται 
το 2008. Κατόπιν εκπαιδεύτηκε 
στην ελαιοπαραγωγή, 
παρακολούθησε σεµινάρια και 
δηµιούργησε το δικό του 
ελαιόλαδο, το «Εllion». Πλέον, 
ασχολείται µε τη συµβουλευτική 
ελαιοποίησης και τη γευσιγνωσία.

Μοτίβο
Πολλοί ελαιοπαραγωγοί µέσα 
από το µοτίβο των διεθνών 
διαγωνισµών όπως ο ΑΤΗ-
ΕΝΑ ΙΟΟC, εξελίχθηκαν στο 

χρόνο και βελτίωσαν την 
ποιότητα του προϊόντος

Κρίση
Την τελευταία δεκαετία 

αρκετοί µειώνουν την επέν-
δυση στην ορθή φροντίδα των 
ελαιόδεντρων, µε αποτέλεσµα 

την παραγωγή χαµηλής 
ποιότητας προϊόντων

Εκπαίδευση
«Το κυριότερο είναι να 

εκπαιδεύσουµε τα νέα παι-
διά για να υπάρξει αποτέλε-
σµα στο µέλλον», λέει ο κ. 

Βλαχάβας υπογραµµίζοντας 
το έλλειµµα γνώσης

«Είµαστε η τρίτη χώρα παραγωγής και δεν έχουµε βασική εκπαίδευση 
στο ελαιόλαδο. Οι καταναλωτές επίσης δεν είναι εκπαιδευµένοι». Στη 
φράση αυτή συµπυκνώνει το βασικό εµπόδιο στην εξέλιξη της ελαιο-
καλλιέργειας στη χώρα µας, ο Οδυσσέας Βλαχάβας, γευσιγνώστης ε-
λαιολάδου και σύµβουλος ελαιοποίησης. Με αφορµή τον διεθνή δια-
γωνισµό ελαιόλαδου που έγινε στη Σητεία της Κρήτης, ATHENA IOOC, 
σε ένα από τα διαλείµµατα της γευστικής δοκιµής των ελαιόλαδων, o 
κ. Βλαχάβας περιέγραψε στην Agrenda την οπτική του για την εξέλι-
ξη της ελαιοπαραγωγής στην Ελλάδα, υπογραµµίζοντας πόσο άρρη-
κτα συνδεδεµένη είναι η εκπαίδευση µε την πρόοδο της ποιότητας του 
προϊόντος και ότι πολλοί παραγωγοί συνεχίζουν να µην είναι εξοικει-
ωµένοι µε την ιδέα να έχουν ένα σύµβουλο ελαιοποίησης. Κλειδί επι-
τυχίας και οι επενδύσεις σε ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.

Τα οικονομικά 
δεδομένα λυγίζουν
την ελαιοκαλλιέργεια
Ταμπού ακόμη και σήμερα για πολλούς 
ελαιοπαραγωγούς η συμβουλευτική

Οδυσσέας Βλαχάβας
Γευσιγνώστης Ελαιολάδου, Σύµβουλος Ελαιοποίησης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Οφέλη και ευκαιρίες 
στη γεωργία
στις 29 Απριλίου 
Το Perrotis College της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 
Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το 
Δήμο Έδεσσας, διοργανώνουν την Παρασκευή 
29 Απριλίου 2022 (10:00 - 12:00) εκδήλωση 
με τίτλο: «Το Μέλλον της Γεωργίας: Οφέλη και 
Ευκαιρίες». Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ 
Πέλλας, θα αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση  
και ερωτήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων,  
ενώ μετά την λήξη της εκδήλωσης θα 
πραγματοποιηθεί επίδειξη με drone στην 
περιοχή του Ριζαρίου Έδεσσας. Παράλληλα  
θα γίνει αναφορά στο μετασχηματισμό του 
αγροτικού τομέα μέσα από το Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.perrotiscollege.edu.gr.

ΕΔΕΣΣΑ

Οι προβολείς στο 
διεθνές συνέδριο 
σιτηρών του IGC
 
Το Διεθνές Συνέδριο Σιτηρών του 2022 
θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή στις 7 

και 8 Ιουνίου στο 
κεντρικό Λονδίνο. 
Με τη συνέργεια 
ομιλητών που θα 
μιλήσουν τόσο σε 
μαγνητοσκόπηση  
όσο και ζωντανά,  
η εκδήλωση θα 
επικεντρωθεί  
σε μια σειρά από 
θεμελιώδες 

ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
ευπαθειών της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
της βιωσιμότητας καθώς και σχετικές 
πολιτικές μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί 
σε τέσσερις κύριες συνεδρίες: 1. 
Οικονομική ανάπτυξη, 2. Κριτήρια 
βιωσιμότητας και νέες εμπορικές 
πολιτικές, 3. Συστήματα εμπορίας 
άνθρακα και η πιθανή χρήση τους και 
τέλος 4. Το μέλλον των βιοκαυσίμων.  
Το πρόγραμμα του συνεδρίου και 
πληροφορίες στο igc.int/en/conference/
programme.aspx.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Από 6 έως 10 
Νοεμβρίου η SIMA
Κλείνοντας 100 χρόνια, η 
μεγάλη γαλλική έκθεση για 
τον γεωργικό κλάδο, SIMA, 
μεταφέρθηκε στις 6-10 
Νοεμβρίου. Οι διοργανωτές 
φιλοδοξούν να έχουν στο 
πρόγραμμά τους συναντήσεις 
καινοτομίας, εκπαίδευσης  
και εργασίας καθώς επίσης 
παρουσιάσεις νέων 
μηχανημάτων, ομιλιών  
και βραβεύσεων. Για να 
διατηρήσουν υψηλά το 
ενδιαφέρον του κοινού  
μέχρι την έκθεση, έχουν 
προγραμματιστεί διαδικτυακά 
γεγονότα και συναντήσεις 
που θα πραγματοποιηθούν 
κατά την διάρκεια του 2021 
και 2022. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
simaonline.com.

Η μεγάλη 
συνάντηση των 
ροζέ κρασιών 
στις 29 Μαΐου 
 
Η εξάπλωση της αγάπης  
για το ροζέ κρασί, έχει 
φτάσει και στην Ελλάδα, 
διευρύνοντας τις επιλογές 
του οινικού κοινού και 
εμπλουτίζοντας τους 
καταλόγους των 
εστιατορίων και τις 
αποχρώσεις των ραφιών. 
Όπως και να τα πείτε, 
«ροζέ», «pink» ή 
«ερυθρωπά», είναι φρέσκα 
και ξεδιψαστικά, φρουτώδη 
και γοητευτικά, 
παιχνιδιάρικα και 
ευκολόπιοτα. Είναι τα 
κατεξοχήν κρασιά του 
καλοκαιριού και δεν είναι 
τυχαίο ότι στη Γαλλία έχουν 
ξεπεράσει σε κατανάλωση 
τα λευκά κρασιά. 

ΖΑΠΠΕΙΟ

ΠΑΡΙΣΙ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακον γαλακτοπαρα-
γωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες 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 ελ-
ληνικής εκτροφής περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ 6947/728582.

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

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσί-
κες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.

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

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

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

Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθάρι για 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 δέµα-
τα.Τηλ.6955/361856.

Πωλείται τριφύλλι 2.000 δέµατα.
Tηλ.6944/340117.

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

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγροτεµάχιο  – Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 60.000 Ευρώ, 19.000 τ.µ., 300 
µέτρα φάτσα επί της παραπλεύρου της Εθνικής 
Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από 
τον κόµβο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρι-
σας. Ηλεκτροδοτηµένο. 6977277554.

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.

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 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.

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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.

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

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

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

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χω-
ρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 
3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα 
µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τι-
µή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από πα-
γίδα 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. Τιµή 
4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβά-
των και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 14, 
περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

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

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

Πωλούνται ταίστρες για τριφύλλι, άχυρο και 
καρπό, τεµάχια 13, περιοχή Θεσσαλονίκης 
.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, δισκοσβάρ-
να ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιερ-
γητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα ραντιστι-
κό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304. 
2392/031829.

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

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

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 Κο-
ρινθία, Τηλ.6944/624443.

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

Πωλείται ηλιοµάχαιρο 5αρι µοντέλο 90.Περιο-
χή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.

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

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

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

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.

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

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

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

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

Επιταγές κοινωνικού και ιαµατικού 
τουρισµού, εκδροµών, δωρεάν εισι-
τηρίων για θέατρα και αγορά βιβλί-
ων προσφέρουν σε χιλιάδες δικαιού-
χους τα νέα προγράµµατα Αγροτικής 
Εστίας 2022, µε τις αιτήσεις για συµ-
µετοχή σ’ αυτά εντός του Μαΐου. Τα 
προγράµµατα, ο αριθµός των δικαι-
ούχων και οι προϋποθέσεις συµµετο-
χής τους καθορίζει απόφαση του υ-
πουργείου Εργασίας που δηµοσιεύτη-
κε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
σύµφωνα µε την οποία παρέχονται:

α) διακοπές διάρκειας µέχρι έξι η-
µερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συµβε-
βληµένα µε το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστι-
κά καταλύµατα, οι οποίες δύναται να 
ανέβουν σε 10 διανυκτερεύσεις εφό-
σον οι δικαιούχοι επιλέξουν τουριστι-
κά καταλύµατα των ∆ήµων Ιστιαίας - 
Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - 
Αγίας Άννας της Εύβοιας.

β) πρόγραµµα επιδοτούµενου ιαµα-
τικού τουρισµού για διακοπές διάρ-
κειας µέχρι έξι ηµερών (5 διανυκτε-
ρεύσεις) µε δωρεάν δυνατότητα  έως 
πέντε απλών λούσεων σε νοµίµως 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαµα-
τικών πηγών και υδροθεραπευτηρί-
ων. Οι διανυκτερεύσεις και οι απλές 
λούσεις δύναται να ανέλθουν σε δέ-

κα, σε εγκαταστάσεις ιαµατικών πη-
γών και υδροθεραπευτηρίων Εύβοιας.

γ) επιδοτούµενο παιδικό κατασκη-
νωτικό πρόγραµµα σε συµβεβληµένες 
µε το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκη-
νώσεις, µέχρι και 15 διανυκτερεύσεις.

δ) Επιδοτούµενο εκδροµικό πρό-
γραµµα 4 ηµερών (3 διανυκτερεύσεις).

Ο αριθµός των δικαιούχων του Λο-
γαριασµού Αγροτικής Εστίας που ε-
ντάσσονται στα προγράµµατα 2022 κα-
θορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής:

1. Για το πρόγραµµα κοινωνικού 

τουρισµού 55.000 άτοµα.
2. Για το επιδοτούµενο εκδροµικό 

πρόγραµµα ο αριθµός ανέρχεται στα 
12.500 άτοµα.

3. Για το πρόγραµµα δωρεάν παρο-
χής βιβλίων ο αριθµός ανέρχεται στα 
130.000 άτοµα

4. Για το πρόγραµµα δωρεάν παρο-
χής εισιτηρίων θεάτρου ο αριθµός α-
νέρχεται στα 32.500 άτοµα.

5. Για το πρόγραµµα παροχής χρη-
µατικών βοηθηµάτων σε 4.000  τρίτε-
κνες και 1.000 πολύτεκνες µητέρες.

Συµβεβληµένοι
Τα προγράµµατα υλοποιού-
νται µε συµβεβληµένους µε 
τον Λογαριασµό Αγροτικής 

Εστίας-ΟΠΕΚΑ, φορείς

Αναφύτευση στην Αρχαία
Ολυµπία ελαιόδεντρων 
Η EY Ελλάδος, ανταποκρινόµενη 
σε αίτηµα του Γιάννου Γραµµατίδη, 
επίτιµου προέδρου του 
Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου, προχώρησε σε 
δωρεά στο Arete Fund, για αγορά 
και φύτευση 1.750 ελαιόδεντρων 
στην Αρχαία Ολυµπία. O αριθµός 
δέντρων αντιστοιχεί για κάθε ένα 
εργαζόµενό της στην Ελλάδα, σε 
µια προσπάθεια αναδάσωσης της 
γύρω περιοχής, που επλήγη από 
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Επιστροφή της καφέ
αρκούδας στα Πυρηναία
Ενδείξεις επιτυχίας καταγράφει 
ένα σχέδιο επανεισαγωγής της 
καφέ αρκούδας στα Πυρηναία 
καθώς από το 2021 έχουν 
εντοπιστεί ήδη 70 ζώα, ο 
υψηλότερος αριθµός εδώ κι έναν 
αιώνα. Ο πληθυσµός αυξήθηκε από 
52 το 2018, σύµφωνα µε στοιχεία 
της διασυνοριακής οµάδας που 
παρακολουθεί τις αρκούδες στη 
Γαλλία και την Ισπανία, µε τα µισά 
από τα ζώα να ζουν στις 
καταλανικές περιοχές Πυρηναίων. 

Σχεδόν καθαρό το 98,2%
των τροφίµων σε ΕΕ 
Το 98,2% των δειγµάτων που 
εξέτασε ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων το 2020 βρέθηκε εντός 
νόµιµων ορίων υπολειµµατικότητας 
φυτοφαρµακευτικών ουσιών. Το 
EU MACP αναλύει δείγµατα που 
συλλέχθηκαν τυχαία από 12 
τρόφιµα, µε επιλέξιµα προϊόντα 
καρότα, ακτινίδια, κουνουπίδια, 
αχλάδια, κρεµµύδια, πορτοκάλια, 
πατάτες, φασόλια, καστανό ρύζι, 
κόκκοι σίκαλης, συκώτι βοοειδών.

Πρόσκληση επενδύσεων
από την ΟΤ∆ Πάρνωνα
Νέα πρόσκληση για επενδυτικά 
σχέδια µε καταληκτική ηµεροµηνία 
την 13-06 είναι ενεργή από την 
Οµάδα Τοπικής ∆ράσης Πάρνωνα. 
Η πρόσκληση αφορά επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται ή θέλουν 
να δραστηριοποιηθούν στις 
αλιευτικές περιοχές Ανατολικής 
Πελοποννήσου. Το ύψος των 
επενδυτικών σχεδίων µπορεί να 
ανέλθει στις 300.000 ευρώ, µε το 
ποσοστό επιχορήγησης έως 50% 
και υλοποίηση έως 31/12/2023.

∆ικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα Αγροτικής Εστίας έχουν οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι 
συνταξιούχοι του Λογαριασµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και οι ενήµεροι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Επιταγές διακοπών
από Αγροτική Εστία
Μέσα στον Μάιο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους 
Κοινωνικού Τουρισμού της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ

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

Πωλείται λιπασµατοδιαδιανοµέας,2 φτερωτές 
χωρητικότητας 900 λίτρα στα 850 ευρώ. Τηλ. 
6937/436309.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 100αρι R3 
EVO µε 7000 ώρες χρήσης, περιοχή Έδεσσας.
Τηλ.6977/259943.

Πωλoύνται σπαρτική µηχανή, δισκοβάρνα, κλα-
δευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, κα-
ρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονόυ-
νο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο, οχτάυ-
νο,Tηλ.6972/307674.

Πωλείται πρέσα χορτοδεσίας µάρκα Welger 530 
µε σχοινί. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται κοπτικό 280 αναρτώµενο. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 Raggar. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 πλήρες µε inox τσιγκέ-
λια, περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επι-
σκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κο-
χλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ 
Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµικού.
Τηλ.6978/308061

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και φρέζα δενδροκοµική συρόµενη.Τηλ. 
6979/163866.

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

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άροτρο 
3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµατική µηχανή 
Pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο Gaspardo, σφυ-
ρόµυλος 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 τηλέ-
φωνο Tηλ. 6976/141565.

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυναµι-
κότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή κα-
τάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Τα Final-Four 
της Ευρώπης
Ημιτελικά σε τρεις σπουδαίες διοργανώσεις

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

H ώρα των ηµιτελικών έφτασε στα ευ-
ρωπαϊκά κύπελλα, µε το Τσάµπιονς 
Λιγκ να ξεκινά την Τρίτη 26 Απριλί-
ου, µε το πολύ σπουδαίο ντέρµπι α-
νάµεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρε-
άλ Μαδρίτης. Σύµφωνα µε τα αγγλι-
κά Μέσα, ωστόσο, δεν αποκλείεται 
ο Πεπ Γκουαρντιόλα να έχει πολ-
λές απουσίες.

Σίγουρη είναι η απουσία του Καν-
σέλο, ο οποίος συµπλήρωσε κίτρι-
νες κάρτες. Από την άλλη, ο Γουό-
κερ τραυµατίστηκε στο γόνατο, ό-
πως και ο Ντε Μπρόινε, ο οποίος έ-
χει έντονες ενοχλήσεις στον αστρά-
γαλο. Την επόµενη ηµέρα η Λίβερ-

πουλ που είναι µέσα στη διεκδίκη-
ση και όλων των εγχώριων διοργα-
νώσεων θα υποδεχθεί τη Βιγιαρεάλ 
η οποία δεν έχει στη διέθεσή της τον 
Ζεράρ Μορένο ο οποίος έχει υποστεί 
βαριά θλάση. Ο 30χρονος επιθετι-
κός είναι υπερπολύτιµος για τη Βι-
γιαρεάλ, πράγµα που µαρτυρούν τα 
13 γκολ και οι 6 ασίστ που µετρά σε 
26 εµφανίσεις. Στο Γιουρόπα Λιγκ 
τώρα, την ερχόµενη Πέµπτη διεξά-
γονται οι ηµιτελικοί ανάµεσα σε Ά-
ιντραχτ Φρανκφούρτης και Γουέστ 
Χαµ και σε Ρέιντζερς - Λειψία.  Φα-
βορί οι δύο γερµανικές οµάδες. Τα 
µατς για τα ηµιτελικά του Κόνφερενς 
Λιγκ είναι προγραµµατισµένα την 
ίδια µέρα, µε τις αναµετρήσεις Λέ-
στερ-Ρόµα και Φέγιενορντ-Μαρσέιγ.  

Μετά από τρεις αγώνες σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία 
και Αυστραλία, η Formula 1 ταξιδεύει για πρώτη φορά 
φέτος στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, το τέταρτο Grand 
Prix της χρονιάς είναι το GP Εµίλια-Ροµάνια της Ιταλίας 
στην θρυλική Ίµολα. Ο αγώνας της Ίµολα θα διεξαχθεί 
την Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου και θα είναι το 
πρώτο που θα έχει sprint race. 

Τα μονοθέσια της F1
στην Ίμολα  

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

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ - Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα, Προηµιτελικά) 

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21.00 Novasports 5HD

Αρµάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 21.30 Novasports 4HD

Formula 1 (Ιταλία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 14.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (ATP 500, Βαρκελώνη)

Αγώνας 15.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 17.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα, Προηµιτελικά) 

Ολυµπιακός – Μονακό 19.00 Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάµπι 21.45 Novasports 4HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Sprint 17.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ - Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα, Προηµιτελικά) 

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21.00 Novasports 5HD

Αρµάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 21.30 Novasports 4HD

Formula 1 (Ιταλία)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 14.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (ATP 500, Βαρκελώνη)

Αγώνας 15.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 17.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα, Προηµιτελικά) 

Ολυµπιακός – Μονακό 19.00 Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάµπι 21.45 Novasports 4HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Ιταλία)

Sprint 17.20 COSMOTE SPORT 5 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

M. Πέµπτη 21 Απριλίου

M. Παρασκευή 22 Απριλίου

M. Σάββατο 23 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Καινούργια
εποχή για τις 
δηλώσεις ΟΣΔΕ, 
νίκη Γεωργαντά 

Με πρακτικό    
πνεύμα οι αλλαγές 
στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ 

Ο Μάιος   
και τα αγροτικά 
προγράμματα του 
Ταμείου Ανάκαμψης 

«Πρίγκιπας» ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 
µε 2-0 σετ του Φοκίνα στον τελικό 
του Monte-Carlo Masters και είναι 
για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο 
«Πρίγκιπας» του Μονακό. Ο 
23χρονος κορυφαίος Έλληνας 
τενίστας έχει πλέον δύο τίτλους 
στην κατηγορία Masters 1000. 
Αυτή την επόµενη εβδοµάδα στη 
Βαρκελώνη έχει την ευκαιρία να 
κερδίσει άλλον έναν τίτλο 
ανήµερα του Πάσχα.

∆ράση στην Ευρωλίγκα
Την Μ. Πέµπτη ξεκινάνε τις 
υποχρεώσεις τους στα προηµιτελικά 
της Ευρωλίγκα δύο ακόµη ζευγάρια, 
µε την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται 
την Μπάγερν και το Μιλάνο την 
Ανατολού Εφές. Ο Ολυµπιακός θα 
παίξει το δεύτερο κατά σειρά µατς 
ενάντια στη Μονακό, τη Μεγάλη 
Παρασκευή, στο ΣΕΦ. Την ίδια 
ηµέρα αναµετρώνται Ρεάλ 
Μαδρίτης και Μακάµπι.   .

Μόνο µε θαύµα η ΑΕΛ
Με την απόσταση από την 
πρωτοπόρο Βέροια να διατηρείται 
στους 5 βαθµούς και τις 
αγωνιστικές που αποµένουν να 
είναι πλέον µόνο δύο, η ΑΕΛ 
χρειάζεται ένα «θαύµα» για να 
καταφέρει να περάσει στην 
κορυφή του α’ Οµίλου της Σούπερ 
Λιγκ 2 και να πετύχει την άνοδο 
στη µεγάλη κατηγορία. Επόµενο 
µατς για την ΑΕΛ αυτό µε τον 
ΠΑΟΚ Β’ την Τετάρτη 27 Απριλίου, 
στη Θεσσαλονίκη. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Με πράξεις που έγιναν στην επάνω πλευ-
ρά του εύρους τιμών που επέτρεψε η αγο-
ρά, κλείνει τη Μεγάλη Πέμπτη η εμπορι-
κή περίοδος στα αμνοερίφια, με τις τιμές 
για το αρνί και το κατσίκι να συναντιού-
νται στην κορυφή των 10 ευρώ σε μεμο-
νωμένες πράξεις. Η μέση τιμή που διαμόρ-
φωσε η αγορά τις τελευταίες ημέρες προ-
σέγγισε τα 8 με 8,5 ευρώ για το αρνί και 
συν 50 λεπτά για το κατσίκι. Όπως μετα-
φέρουν στην Agrenda άνθρωποι της αγο-
ράς, το εμπόριο κινήθηκε συντονισμένα ώ-

στε να συγκρατήσει τις τιμές παραγωγού. 
Ο απολογισμός θέλει τους κτηνοτρόφους 

μερικώς ικανοποιημένους από τη συνθήκη 
της αγοράς, αφού αν και οι τιμές ήταν ομο-
λογουμένως ενδιαφέρουσες, τα υψηλά κό-
στη στις ζωοτροφές και την ενέργεια έσβη-
σαν την κερδοφορία των μονάδων. Μεγά-
λος χαμένος, οι πιο αδύναμες κτηνοτροφι-
κές μονάδες, οι οποίες τόσο σε επίπεδο πα-
ραγωγικού τονάζ όσο και οικονομικού προ-
γραμματισμού δεν κατάφεραν να ελιχθούν 
στην πρωτόγνωρη συνθήκη της αγοράς. 

Ούτε δείγμα από αρνί στο τσιγκέλι
 Στην κορυφή των 10 ευρώ με μεμονωμένες πράξεις η αγορά σε αρνί και κατσίκι  

 Υψηλά κόστη σε ζωοτροφές και ενέργεια έσβησαν την κερδοφορία μονάδων
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Η 
εξαγωγή για τα ποιοτικά σκλη-
ρά σιτάρια βρίσκεται λίγο πάνω 
από 500 ευρώ ο τόνος FOB λι-
μάνι μας. Οι τιμές στα σκληρά 

συντηρούνται υψηλά λόγω της χαμηλής δια-
θεσιμότητας αλλά και της συνεχιζόμενης ανό-
δου στα μαλακά. Εκτός από τη χαμηλή προσφο-
ρά παγκοσμίως με μοχλό τον Καναδά που είχε 
αρνητικό ρεκόρ παραγωγής, το ράλι στα μαλα-
κά σιτάρια συνεχίζει να στηρίζει και τις τιμές 
σκληρού όποτε αυτό πάει να διορθώσει. Οι τι-
μές της Φότζια δεν μεταβλήθηκαν, η προσφορά 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και η πρώ-
τη ποιότητα πιάνει τα 542-547 ευρώ ο τόνος. 

 Έκατσε λίγο η αγορά του εκκοκκισμένου 
βάμβακος για τη νέα σοδειά αυτές τις μέρες. 
Θα λέγαμε ότι περισσότερο αποτραβήχτηκαν 
οι εμπορικοί οίκοι παρά οι εκκοκκιστές. Μόλις 
φιξαριστούν περισσότερα σύσπορα και σπαρ-
θούν τα βαμβάκια, η αγορά θα ζεσταθεί πάλι. 
Άλλωστε οι προπωλήσεις υπολογίζονται στους 
35.000 τόνους, ποσό υψηλό για την εποχή. 
Χρηματιστηριακά, η Ινδία άρχισε να αγοράζει 
άλλες σοδειές κι αυτό υποστήριξε τις χρημα-
τιστηριακές τιμές και τη φυσική αγορά. Οι τι-
μές της νέας σοδειάς πιάνουν τα 130 σεντς.

 Η καλλιέργεια ηλίανθου απαιτεί λιγότερη 
αζωτούχα λίπανση και οι αγρότες της ΕΕ φέτος 
αναμένεται να το προτιμήσουν σε σχέση με το 
καλαμπόκι. Αυτό θα σημάνει αύξηση της ευρω-
παϊκής παραγωγή ηλιέλαιου, σύμφωνα με τις 
τελευταίες προβλέψεις της Κομισιόν. Μετά την 
εισβολή στην Ουκρανία οι τιμές εξαγωγής ηλί-
ανθου αυξήθηκαν κατά 50% και ξεπέρασαν τα 
1.000 ευρώ τον τόνο. Η παγκόσμια παραγωγή 
ηλίανθου το 2021-2022 ήταν αυξημένη 16,7%, 
σύμφωνα με το IGC στους 56,6 εκατ. τόνους.

Από τον Καναδά 
στήριξη στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

24/03

559,45

31/03

547,31 550,07

07/04 14/04 19/04

575,57
579,93

Ηλεία
Κάτω από τον μέσο όρο της αγο-
ράς κινήθηκαν Ηλεία και Κρήτη, 
όπου η τιμή με δυσκολία υπερέβη 

τα 7 ευρώ το κιλό στο σφαγείο

Στερεά
Υψηλό έγραψαν οι κτηνοτρό-
φοι στα ορεινά της Λιβαδειάς 

που έκλεισαν στα σφαγεία 
ντιλ περί τα 10 ευρώ 

Ρουμανία
Τα επίσημα στοιχεία της ΕΔΟΚ 

δίνουν μεταξύ 50.000 και 60.000 
ζώων τα οποία έφτασαν στην 

εγχώρια αγορά από τη Ρουμανία

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

17/03

3,67 3,63

3,56 3,46
3,37
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24/03 31/03 07/04 14/04 19/04

430

3,44

Πασχαλινή  
αγορά αρνιών  
(ευρώ το κιλό)

Υψηλά 9 με 9,5

Μέση τιμή 8 με 8,5 

Χαμηλά 7 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Συντηρεί τα υψηλά του το βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Με µικρά κέρδη στα συµβόλαια της 
νέας σοδειάς, η διεθνής αγορά 
βάµβακος φτιάχνει στήριγµα στα 
υψηλά του εύρους µέχρι και το 2023.

Αµετάβλητη η τιµή αποθήκης 
σκληρού σίτου, που παραµένει στα 
υψηλά του εύρους λίγους µήνες 
πριν την έναρξη των αλωνιών.

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

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.

Στα 3,44 ευρώ το κιλό η µέση τιµή του 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε την αγορά να αντιδρά 
ανοδικά τις τελευταίες ηµέρες. 
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∆ΕΚ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα «τυφλά» εξακολουθούν και κινού-
νται οι καλλιεργητές ηλίανθου, σε σχέ-
ση µε την τελική τιµή του προϊόντος και 
η ρευστότητα αυτή που δρα αποτρεπτι-
κά, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει να 
τους ταλαιπωρεί για άλλες τουλάχιστον 
δύο – τρεις εβδοµάδες, οπότε κι ανα-
µένεται να βγει επιτέλους η πρόσκλη-
ση κατανοµής, που έχει σπάσει κάθε 
προηγούµενο ρεκόρ καθυστέρησης.

Προς το παρόν κι ενώ αποµένουν 
λίγες µέρες πριν την ολοκλήρωση της 
σποράς το µόνο που είναι γνωστό για 
τις νέες συµβάσεις είναι µια διαρροή 
από τους µεταποιητές για τιµή στα 50 
λεπτά, ως βάση διαπραγµάτευσης. Πρό-
κειται, ωστόσο, για επίπεδο που δεν ι-
κανοποιεί τους παραγωγούς, οι οποί-
οι µε προσµετρώντας τα αυξηµένα κό-
στη παραγωγής, κάνουν λόγο για «ψί-
χουλα» και ζητούν 60+ λεπτά το κιλό.

Το χάσµα αυτό, όµως, προκαλεί α-
βεβαιότητα και εκνευρισµό σε όσους 

έχουν, ήδη, σπείρει, καθώς φοβούνται 
πως µπορεί να µπουν και µέσα αν δεν 
βάλουν πιο «βαθιά το χέρι στην τσέ-
πη» οι βιοντιζελάδες, ενώ παράλλη-
λα «σπρώχνονται» εκτάσεις από τα ε-
ναποµείναντα διαθέσιµα στρέµµατα, 
σε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες.

Το τοπίο θεωρητικά θα ξεκαθάριζε 
στη συνάντηση που οργανώθηκε το α-
πόγευµα της Μεγάλης ∆ευτέρας, µετα-
ξύ των συναρµόδιων υπουργών Ενέρ-
γειας και Περιβάλλοντος και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε εκπροσώπους των πα-
ραγωγών και των µεταποιητών, αλλά 
τελικώς δεν βγήκε «λευκός καπνός».

«∆εν ακούσαµε τίποτε για συνδεδε-
µένη στον ηλίανθο, που θα µπορούσε 
να καλύψει τη διαφορά που υπάρχει 
σε σχέση µε την τιµή που προσφέρει 
η µεταποίηση και αυτά που ζητάµε. Ε-
νώ ακόµη και για την πρόσκληση κα-
τανοµής, το µόνο νέο που µας είπαν 
είναι πως θα έχει δηµοσιευτεί το αργό-
τερο µέχρι τις 6 Μαΐου», ανέφερε στην 
Agrenda ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιά-
δας, Λάµπρος Κουµπρίδης.

Ο έµπειρος συνεταιριστής δήλωσε 
ότι «τα κόζια δεν βγαίνουν µε τις συν-
θήκες που έχουν διαµορφωθεί. Τα 50 
λεπτά το κιλό είναι ψίχουλα. ΥΜε µέσο 
όρο παραγωγής στα 225 κιλά το στρέµ-
µα, το προσδοκώµενο έσοδο είναι στα 
112,5 ευρώ το στρέµµα για τον παρα-
γωγό όταν το µέσο κόστος παραγω-
γής φτάνει τα 105 ευρώ το στρέµµα». 

Ο ίδιος είπε πως η οργάνωση που 
εκπροσωπεί θα επιµείνει να ζητά πά-
νω από 60 λεπτά το κιλό, ώστε να αξί-
ζει τον κόπο για τον παραγωγό. 

Οι µεταποιητές, πάντως, επιµένουν 
πως µε τις τιµές που πληρώνονται το 
βιοντίζελ από τα διυλιστήρια σήµερα, 
δεν µπορούν να φύγουν πάνω από 
το ποσό που έχουν ήδη ανακοινώσει.

Με 60 και πάνω βγαίνουν τα κόζια στον ηλίανθο
Φόβοι παραγωγών ότι θα µπουν µέσα αν δεν βάλουν «βαθιά το χέρι στην τσέπη» οι βιοντιζελάδες
Σε εκκρεµότητα ακόµα η συνδεδεµένη στον ηλίανθο, µέχρι τις 6 Μαΐου η κατανοµή του βιοντίζελ

Νέα υψηλά έγραψε η τιµή 
για το καλαµπόκι στις 
ευρωπαϊκές αγορές, µε τα 
συµβόλαια Μαρτίου 2023 
να προσεγγίζουν πλέον τα 
320 ευρώ ο τόνος όσο 
ενισχύονται οι ανησυχίες για 
τη δυναµική της 
επερχόµενης σοδειάς. Οι 
αγορές προεξοφλούν 
περιορισµένη προσαρµογή 
των εαρινών σπορών στις 
νέες συνθήκες. Στην 
ελληνική αγορά, οι τιµές 
αποθήκης δείχνουν σηµάδια 
σταθεροποίησης στο εύρος 
των 40 µε 42 λεπτών, όσο 
το εµπόριο εξακολουθεί να 
προσεγγίζει παραγωγούς 
για συµβόλαια παράδοσης 
της νέας σοδειάς µε κλειστή 
τιµή στα 30 λεπτά. Οι 
τελευταίες εξελίξεις πάντως 
καθιστούν επιφυλακτικούς 
τους παραγωγούς που 
βλέπουν τις τιµές να 
υπερβαίνουν τις τελευταίες 
ηµέρες τα συµβόλαια που 
παρέχει η φυσική αγορά 
εντός των συνόρων. 

ΣΤΑ 320 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 
2023 ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Κατόπιν της άρσης του δασµού εισαγωγής από την 
Ινδία, η εν λόγω χώρα έχει αρχίσει να εισάγει άλλες 
σοδειές, υποστηρίζοντας τις τιµές στη φυσική αγορά. 
Το γεγονός αυτό επακόλουθα στηρίζει και τις τιµές 
του χρηµατιστηρίου, µε αποτέλεσµα το βαµβάκι 
να συντηρείται σε υψηλά επίπεδα, αγνοώντας την 
ενδυνάµωση του δολαρίου. Μπαίνουµε σε περίοδο 
σποράς στο Βόρειο ηµισφαίριο, οι καιρικές συνθήκες 
και οι δυσκολίες θα επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό 
το χρηµατιστήριο. Μην ξεχνάµε το µεγάλο µέγεθος 
αφιξάριστων συµβολαίων από τους κλώστες, που 
µόλις κλειστούν υποστηρίζουν το χρηµατιστήριο.

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση για προαγορές νέων συµβολαίων έχει 
κάπως µετριάσει. Εκτός από τον εορτασµό του 
καθολικού Πάσχα, οι εµπορικοί οίκοι, που αγοράζουν 
ανοιχτά συµβόλαια µελλοντικής φόρτωσης θεωρούν 
τις τελευταίες τιµές µας πολύ υψηλές και κρατούν 
αποστάσεις. Από την άλλη µεριά οι εκκοκκιστές 
θέλουν να δουν πρώτα τις σπορές, να προχωρήσουν 
κάποια κλεισίµατα από τους παραγωγούς και µετά να 
βγουν πιο δυναµικά για πωλήσεις εκκοκκισµένου. 
∆εδοµένου πως αποτελούµε την πρώτη χώρα στο 
Βόρειο ηµισφαίριο που συγκοµίζει, είναι πολύ πιθανό 
να µπορέσουµε να επωφεληθούµε τις τιµές ρεκόρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Με µέση παραγωγή 225 κιλά το 
στρέµµα, το κόστος στα 105 ευρώ.

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α
Στην ΕΑΣ Ορεστιάδας 

µείωση εκτάσεων κατά 

30% µε την καλλιέργεια να 

καλύπτει 50.000 στρέµµατα

Συνεδρίαση 18/04/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘22   144,74 +2,76

Ιούλιος ‘22 142,25 +2,54
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Στο εξωτερικό και µε  τιµές πάνω 
από το 1,50 ευρώ το κιλό φεύγει το 
ελληνικό αγγούρι, µε κύριο προ-
ορισµό τις γειτονικές Βουλγαρία 
και Ρουµανία. Οι παραγωγοί στην 
Κρήτη αναµένουν µικρή περαιτέ-
ρω άνοδο τη Μεγάλη Εβδοµάδα 
όπως επισηµαίνει µέλος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Τυµπα-
κίου στην Agrenda, που θα µπο-
ρούσε να ωθήσει την τιµή για το 

κιλό πάνω από 1,60 ευρώ. 
Ωστόσο επισηµαίνεται πως, σε 

αντίθεση µε άλλα κηπευτικά, η 
παραγωγή αγγουριού προορίζε-
ται κατά 75-80% για εξαγωγή, µε 
τις διαθέσεις των ξένων εµπόρων 
να αποτελούν έναν σχετικά αστάθ-
µητο παράγοντα στη διαµόρφωση 
της τιµής παραγωγού. Πάντως, οι 
πρόσκαιρα µειωµένες ποσότητες 
προς διάθεση λόγω του δύσκο-

λου καιρού που επηρέασε τις τε-
λευταίες φυτεύσεις, έχουν συντε-
λέσει στη διατήρηση των τιµών το 
τελευταίο δίµηνο σε υψηλά επί-
πεδα. Οι συνολικές εξαγωγές του 
προϊόντος από την αρχή της φετι-
νής εµπορικής περιόδου είναι ε-
λαφρά µειωµένες και διαµορφώ-
νονται στους 41.576 τόνους ένα-
ντι 42.909 τόνους πέρυσι (-3,1%) 
σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σηµαντικές και καθηµερινές οι 
αυξοµειώσεις στην τιµή παραγω-
γού για τη θερµοκηπιακή ντοµά-
τα το τελευταίο χρονικό διάστη-
µα, µε το προϊόν να πιάνει πρό-
σκαιρα το 1,70 ευρώ το κιλό στις 
11 Απριλίου, µε µόνο περιορι-
στικό παράγοντα στην εδραίω-
ση της τιµής πάνω από το 1,50 
ευρώ να αποτελεί η µειωµένη 
ποιότητα και ποσότητα εξαιτίας 
των κακών καιρικών συνθηκών 
το προηγούµενο δίµηνο.

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί 
από την Κρήτη, οι καλές ντοµάτες 
φέτος αντιπροσωπεύουν µόλις 
το 30-35% της συνολικής εµπο-
ρεύσιµης παραγωγής. Ωστόσο, 
η δυναµική που αναπτύσσει το 
προϊόν Απρίλιο και Μάιο, περίο-
δο κατά την οποία οι καλλιεργη-
τές κάνουν παραδοσιακά το 40-
45% του ετήσιου τζίρου τους και 
η έκρηξη του αγοραστικού ενδι-
αφέροντος κατά τη διάρκεια της 
Μεγάλης Εβδοµάδας, επιτρέπουν 
σε όσους έχουν κρατήσει και δι-
αθέτουν ποσότητες λουξ κατη-
γορίας να πουλήσουν τις επό-
µενες µέρες σε καλές τιµές έως 
και 1,70 ευρώ. Όπως άλλωστε το-
νίζει και εκπρόσωπος του Ενιαί-
ου Αγροτικού Συνεταιρισµού Ιε-
ράπετρας τις ηµέρες του Πάσχα 
«ό,τι υπάρχει φεύγει».

Το υπόλοιπο 65-70% της πα-
ραγωγής πωλείται τις τελευταίες 
ηµέρες σε τιµές πέριξ των 1,20-
1,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τις α’  
ποιότητες οι τελευταίες πράξεις  

γίνονται µε «αξιοπρεπείς αλλά ό-
χι ακόµη ικανοποιητικές» όπως 
σχολιάζεται χαρακτηριστικά, τι-
µές από 1,50 - 1,55 ευρώ το κιλό 
στην Κρήτη. Στη ζώνη της Μεσση-
νίας και συγκεκριµένα στην Τρι-
φυλία, οι τιµές για τις λίγες κα-
λές ποσότητες διαµορφώνονται 
πιο χαµηλά σε σχέση µε την Κρή-
τη και έως τα 1,35 ευρώ.

Ρυθµιστής ο επιβαρυµένος 
καταναλωτής

Ρυθµιστής της τιµής για τον 
παραγωγό αποδεικνύεται ο τε-
λικός καταναλωτής, όπως µετα-

φέρει στην Agrenda ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Φι-
λιατρών «Η Τριφυλία», ο οποί-
ος δεν είναι τόσο «ζεστός» φέτος 
να πληρώσει επιπλέον 90-100% 
της τιµής παραγωγού στο ράφι 
της λιανικής, άσχετα αν οι συν-
θήκες το δικαιολογούν. 

Με τις τιµές να διαµορφώνονται 
από 2,20 έως 2,50 ευρώ το κιλό 
για τις ελληνικές ντοµάτες α’ ποι-
ότητας σε ηλεκτρονικά και φυσι-
κά καταστήµατα µεγάλων αλυσί-
δων σούπερ µάρκετ, τα νοικοκυ-
ριά στρέφονται πλέον στη φθηνό-
τερη ντοµάτα που θα βρουν, κρα-
τώντας µεν τις τιµές παραγωγού 
σε οριακά χαµηλότερο µέσο όρο 
από το σύνηθες για την περίοδο 
του Πάσχα, αλλά εµφανώς αυξη-
µένες από πέρυσι. Όπως αποτυ-
πώνεται στη λιανική αγορά, οι 
συσσωρευµένες ανατιµήσεις σε 
βασικά είδη διατροφής τους τε-
λευταίους µήνες υποχρεώνουν 

τους καταναλωτές να µειώνουν 
τις αγορές τους, επηρεάζοντας έ-
τσι σηµαντικά το αγοραστικό εν-
διαφέρον από πλευράς εµπόρων 
για τις καλές ποιοτικά ποσότητες 
και ενισχύοντας συνολικά τη δια-
πραγµατευτική τους θέση.

Αναταράξεις 
στην ευρωπαϊκή αγορά

Σε σχετικό σχόλιό του ο ειδικός 
σύµβουλος του incofruit Ηellas  
Γιώργος Πολυχρονάκης επιση-
µαίνει πως όσα οπωροκηπευτι-
κά προορίζονται αυτές τις ηµέρες 
για την ευρωπαϊκή αγορά πέραν 
των Βαλκανίων αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα, καθώς παρουσιάζε-
ται µια σχετική καθυστέρηση τό-
σο στη συγκοµιδή όσο και στην 
εµπορία τους µε σχετικά χαµηλή 
ζήτηση, αντίθετα µε άλλες χρο-
νιές. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ί-
διο, τα ελληνικά οπωροκηπευτικά 
έχουν σηµαντικούς πελάτες κυ-
ρίως σε Βαλκανικές χώρες και έ-
χουν µείνει σχετικά ανεπηρέαστα 
από αυτές τις εξελίξεις µε τις εξα-
γωγές να συνεχίζονται κανονικά.

Με σκαµπανεβάσµατα στη ζήτηση  
Έως 1,70 ευρώ η ντοµάτα λουξ
Βελτιωµένη η εικόνα της αγοράς φέτος µετά την κακή διετία 2020-2021

Σε ανοδικό κανάλι τα αγγούρια
ως 1,60 ευρώ το κιλό στον παραγωγό

ΚΑΙΡΟΣ
Τα έντονα καιρικά φαινόµενα και 

το κρύο του τελευταίου διµήνου 

έριξαν τόσο την ποιότητα όσο και 

την ποσότητα της παραγωγής

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
«Αξιοπρεπείς αλλά όχι ακόµη 

ικανοποιητικές» σχολιάζει τις τιµές 

παραγωγού µέλος συνεταιρισµού 

στη Κρήτη 

Σ
την αγορά µας η εξαγω-
γή σκληρού σίτου βρίσκε-
ται λίγο πάνω από τα 500 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 

µας για τις καλές ποιότητες και η 
διαθεσιµότητα φυσικά έχει περιο-
ριστεί λόγω των χαµηλών αποθε-
µάτων. Εκτός από τη χαµηλή προ-
σφορά παγκοσµίως, δεδοµένου ό-
τι ο Καναδάς είχε αρνητικό ρεκόρ 
παραγωγής, το ράλι στα µαλακά 
σιτάρια συνεχίζει να στηρίζει και 
τις τιµές σκληρού, όποτε αυτό πά-
ει να διορθώσει.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της 
Φότζια δεν µε-
ταβλήθηκαν, 
ενώ η προσφο-
ρά εξακολου-
θεί να είναι 
περιορισµέ-

νη. Συγκεκριµένα, για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγ-
µατεύεται στα 542-547 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 532-537 ευρώ ο τόνος. 

Στη Γαλλία επίσης έµειναν στα-
θερές οι τιµές στα επίπεδα των 430 
ευρώ ο τόνος. Στον Καναδά ανα-
κοινώθηκε εκτίµηση νέας παραγω-
γής στους 5,52 εκατ. τόνους, δη-
λαδή σε αύξηση +76% σε σχέση µε 
τη φετινή σεζόν οπότε και οι καλ-
λιεργητές βίωσαν το τεράστιο πρό-
βληµα της ξηρασίας.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια συνεχίζουν την α-
νοδική τους πορεία, λαµβάνοντας 
δυναµική από τον πόλεµο στην Ου-
κρανία και τη γενικότερη ένταση 
και δυσκολία µεταφοράς στη Μαύ-
ρη θάλασσα. Παράλληλα, στις Η-
νωµένες Πολιτείες Αµερικής  η α-
νοµβρία δηµιουργεί ανησυχίες ό-
σον αφορά την κατάσταση της σο-
δειάς. Στη Γαλλία το γεωπολιτικό 
πρόβληµα κυριαρχεί και οι τιµές 
διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. 
Οι πρόσφατες κερδοσκοπικές ρευ-
στοποιήσεις έφεραν τις τιµές στα 
401 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΕ ΝΟΡΜΑΛ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Συνέχισαν την ανοδική τους πορεία οι τιµές των πρώτων υλών για την παρασκευή λιπασµάτων, µε τη µεταφορά τους στα εγχώρια 
καταστήµατα εφοδίων να απορροφά τη µικρή ελάφρυνση από τη µείωση του ΦΠΑ στο 6%. Οι δύο από τους τρεις βασικούς κωδικούς που 
αξιοποιούνται την περίοδο αυτή διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα τιµών, ενώ νέα υψηλά έγραψε η νιτρική αµµωνία. 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία περιόρισε τις εξαγω-
γικές ικανότητες και των δύο χωρών στο διαθνές εµπόριο 
ενώ µέσα στο Μάρτιο η ρωσική κυβέρνηση έκανε το βήµα 
παραπέρα, καλώντας τους παραγωγούς λιπασµάτων να α-
ναστείλουν πλήρως τις εξαγωγές σε «µη φιλικές χώρες». Οι 
νέες πιέσεις από την πλευρά της προσφοράς ανέβασαν τις 
τιµές θρέψης σε ακόµη πιο υψηλά επίπεδα, µε τον δείκτη τι-
µών λιπασµάτων της Green Markets της Βόρειας Αµερικής - 
ο οποίος παρακολουθεί το κόστος της ουρίας, της ποτάσας 
και του φωσφορικού διαµµωνίου – να έχει αυξηθεί κατά 
42% από την έναρξη της εισβολής στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αυτές οι αναταραχές στα κόστη παραγωγής βασικών δι-
ατροφικών αγαθών µπορεί να µην φαίνονται αρχικά α-
νησυχητικές για τον µέσο πολίτη των δυτικών χωρών -κα-
θώς η ποτάσα και η ουρία δεν εµφανίζονται στις λίστες α-
γορών των περισσότερων καταναλωτών- ωστόσο οι υψη-
λές τιµές σε βασικές τροφές όπως το σιτάρι, µεγεθύνουν 
τον κίνδυνο για επισιτιστικές κρίση σε χώρες που εξαρτώ-
νται από τις φθηνές, µέχρι πρότινος, ουκρανικές και ρω-
σικές εισαγωγές σιτηρών.  Οι τιµές των λιπασµάτων είναι 
αυξηµένες κατά περίπου 260% σε σχέση µε τα προπανδη-
µικά επίπεδα. Αυτό το υψηλότερο κόστος αναγκάζει τους 
αγρότες να περιορίσουν την παραγωγή ή να χρησιµοποι-
ήσουν λιγότερα λιπάσµατα µε κίνδυνο να έχουν µικρότε-
ρες στρεµµατικές αποδόσεις. Ορισµένοι στρέφονται στην 
κοπριά ζώων ως υποκατάστατο, αναφέρει δηµοσίευµα του 
πρακτορείου Reuters. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ έγραψαν οι διε-
θνείς αγορές στα λιπάσµατα, µε τις 
πρώτες εβδοµάδες του Απριλίου να 
διαµορφώνουν καινούριες κορυφές 
για βασικούς τύπους προϊόντων θρέ-
ψης, κάτι που έχει ήδη αποτυπωθεί 
στα καταστήµατα εφοδίων της Ελλά-
δας. Σε αυτήν την περίοδο, οι αγρό-
τες εφαρµόζουν επιφανειακή λίπαν-

ση στις καλλιέργειες, µε τρεις βασι-
κούς τύπους λιπασµάτων να αξιο-
ποιούνται, εκ των οποίων, η νιτρι-
κή αµµωνία ενισχύθηκε κατά 5 ευ-
ρώ το σακί, συγκριτικά µε δύο µή-
νες πριν. Σε αυτήν τη συνθήκη, η α-
πόκλιση στα στοιχεία της κατανάλω-
σης ανάµεσα στις εκτατικές καλλιέρ-
γειες και τις δενδρώδεις ενισχύεται.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ δίνει µια µέ-
ση τιµή για το 40κιλο σακί της ου-
ροθειικής αµµωνίας 40-0-0 στα 40 
ευρώ. Αντίστοιχη δηλαδή µε εκείνη 
που πλήρωναν οι παραγωγοί στα τέ-
λη Φεβρουαρίου, πριν εφαρµοστεί η 
µείωση του φόρου για τα λιπάσµατα 
που κατέβασε τον ΦΠΑ στο 6%. Η α-

γορά απορρόφησε τη µικρή έστω µεί-
ωση που προκύπτει στη τιµή, αφού 
στο µεταξύ µεσολάβησε η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία, µια εξέλιξη 
που έδωσε νέα ώθηση στις διεθνείς 
τιµές λιπασµάτων, λόγω των µεγά-
λων µεριδίων που διατηρεί η Ρωσία 
και η Λευκωροσία στις πρώτες ύλες.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της νιτρικής αµµω-
νίας, καταγράφεται νέα αύξηση σε 
σχέση µε δύο µήνες πριν, µε τον κω-
δικό 34,5-0-0 στο κατάστηµα εφο-
δίων τα 38 ευρώ για το 40κιλο σα-
κί, από τα 33 µε 35 ευρώ νωρίτερα, 
αλλά και από τα 14 ευρώ πέρυσι. Οι 

άνθρωποι της αγοράς βλέπουν πά-
ντως τη ζήτηση για βαµβάκι, σκλη-
ρό σιτάρι και καλαµπόκι να διατη-
ρείται, αφού οι διεθνείς ισορροπίες 
δίνουν κίνητρο στους παραγωγούς 
για εξασφάλιση ικανών ποσοτήτων, 
χωρίς «εκπτώσεις» στις φροντίδες.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ δείχνει ότι η µείωση 
της κατανάλωσης λιπασµάτων από 
τους Έλληνες αγρότες εξαπλώνεται 
σε όλη τη χώρα, µε τις δενδρώδεις 
να εµφανίζουν περιορισµό της χρή-
σης λιπασµάτων 30 έως 40%. Η τάση 
αυτή είχε παρουσιαστεί αρχικά ανά-
µεσα στο Βορά και το Νότο της χώ-
ρας, αφού βόρεια οι εκτατικές καλ-

λιέργειες επικρατούν και οι συνθή-
κες της αγοράς ήταν ενθαρρυντικές 
για τη χρήση λιπασµάτων. Από την 
άλλη, στο Νότο που η ελαιοκαλλι-
έργεια επικρατεί, η µείωση της χρή-
σης ήταν εµφανής από νωρίς. Άµεσα 
επιβαρύνεται υπέρµετρα το κόστος 
παραγωγής και έµµεσα συρρικνώ-
νονται οι παραγωγικές προοπτικές.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΝΑΙ η συνθήκη και στην 
περίπτωση της ουρίας, όπου το σα-
κί για τον τύπο 46-0-0 διαµορφώνε-
ται στα 40 ευρώ για τα 40 κιλά. Ση-
µειώνεται ότι η τιµή πέρυσι για τον 
αντίστοιχο τύπο δεν ξεπερνούσε τα 
16 ευρώ για το 40κιλο σακί. Πρόκει-
ται για προϊόντα θρέψης που αξιο-

ποιούνται κατά κόρον στην καλλι-
έργεια καλαµποκιού, για το οποίο 
η βασική λίπανση υψηλού αζώτου 
30-10-10 αυξήθηκε από 19 ευρώ το 
2021 στα 32 ευρώ. Τα µηνύµατα της 
αγοράς ωστόσο δείχνουν ότι η κατα-
νάλωση εδώ διατηρείται λόγω των 
ελκυστικών τιµών καλαµποκιού.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 14% αποτυπώνεται 
η τιµή για τα αζωτούχα λιπάσµατα 
στις διεθνείς αγορές, µε µια µέση 
τιµή στα 1,031 δολάρια ο τόνος για 
την ουρία. Τα λιπάσµατα τύπου DAP, 
ενισχύθηκαν κατά 13% στα 1,040 
δολάρια ο τόνος, ενώ στην κατηγο-

ρία MAP η αύξηση είναι της τάξης 
του 11% µε µια µέση τιµή στα 1,056 
δολάρια ο τόνος. Για το κάλιο, οι α-
γορές έγραψαν µια ανατίµηση 6% 
στα 875 δολάρια ο τόνος, µε το σύ-
νολο των «ταµπλό» στα λιπάσµατα 
να διατηρείται σε ιστορικά υψηλά.

Ενίσχυση 42% για τα λιπάσματα 
μετά την εισβολή στην Ουκρανία 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

BLOOMBERG
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Με 38 ευρώ η νιτρική, πρόκληση η λίπανση στα δέντρα

AΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΟΥΡΟΘΕΙΙΚΗ 
ΑΜΜΩΝΙΑ 40�0�0

ΕΛΛΑ∆Α

40
ΕΥΡΩ/40ΚΙΛΟ

ΟΥΡΙΑ
46�0�0

40
ΕΥΡΩ/40ΚΙΛΟ

ΝΙΤΡΙΚΗ 
ΑΜΜΩΝΙΑ 34,5�0�0

38
ΕΥΡΩ/40ΚΙΛΟ

ΟΥΡΙΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ  |  ∆ΟΛΑΡΙΑ / ΤΟΝΟΣ

1,031
DAP

1,040

MAP

1,056
ΚΑΛΙΟ

875 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Η ΕΜ. ΚΑΡ. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ με έγγραφο 
αίτημά προς την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς αιτείται την 
έγκριση της άσκησης του 
δικαιώματος εξαγοράς συνολικά 
230.616 μετοχών που 
αντιπροσωπεύουν περίπου 2,4% του 
συνολικού καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου της 
Καραμολέγκος.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-SEP: Σε 
προχωρημένες διαπραγματεύσεις  
με την αλυσίδα SEP Παπαδόπουλος, 
με έδρα τα Ιωάννινα, φαίνεται να 
βρίσκεται η Ελληνικές Υπεραγορές 
Σκλαβενίτης για ένταξη στο δίκτυο  
της 9 από τα 11 καταστήματα της 
γιαννιώτικης αλυσίδας.

EAΣ ΝΑΞΟΥ: Ντόπια αμνοερίφια, 
Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ και πατάτες 
Νάξου προσφέρει η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου τις 
μέρες του Πάσχα στην Κιβωτό του 
Κόσμου, η οποία φιλοξενεί στις δομές 
της εκατοντάδες παιδιά και στηρίζει 
οικογένειες που έχουν ανάγκη, 
φιλοξενώντας στις δομές της αυτήν 
την περίοδο και δεκάδες μητέρες  
και παιδιά από την Ουκρανία.

LAVAZZA: Ο όμιλος LAVAZZA 
ανακοίνωσε για το 2021 έσοδα 2,3 
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% έναντι 
του 2020, παράγοντας κλειδί, όπως 
λέει σχετική ανακοίνωση, για την 
αντιμετώπιση ενός 2022 που 
χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο 
μακροοικονομικό σενάριο. Το EBITDA 
ανέρχεται σε 312 εκατ. ευρώ έναντι 
253 εκατ. ευρώ το 2020 (+23,3%).  
Τα καθαρά κέρδη ύψους 105 εκατ. 
ευρώ αυξήθηκαν κατά 44% έναντι 
73 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μια απότομη και μόνιμη μείωση των προμη-
θειών φυσικού αερίου λόγω του embargo 
ενέργειας στη Ρωσία μπορεί,  σύμφωνα 
με τη Moody’s, να έχει αρνητικό αντίκτυ-
πο στην οικονομική ευρωστία της ΕΕ, και 
να επιφέρει ύφεση και κοινωνικές ανα-
ταραχές εφόσον υπάρξουν περαιτέρω α-
νατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.

Αν και οι άμεσες επιπτώσεις στις ευρω-
παϊκές οικονομίες θα αμβλυνθούν από 
το τέλος της χειμερινής περιόδου θέρ-
μανσης στα περισσότερα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενεργοβόρα βιο-
μηχανική παραγωγή παραμένει εκτεθει-
μένη και αναμένεται να επιβαρυνθεί και 
άλλο, λέει η Μοοdy’s. Αυτή η κατάσταση 
θα μπορούσε να ωθήσει την ευρωπαϊκή 
οικονομία σε ύφεση το 2022.

Η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότη-
τα, που έχει διογκωθεί εν μέσω του ρω-

σοουκρανικού πολέμου, μπορεί να επι-
βραδύνει την ανάπτυξη, εκτιμούν σε με-
λέτη τους οι αναλυτές του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου Hites Ahir , Nicholas 
Bloom και Davide Furceri. Επισημαίνουν 
ότι σύμφωνα με την τελευταία δημοσί-
ευση του Παγκόσμιου Δείκτη Αβεβαιό-
τητας - μια τριμηνιαία μέτρηση σε 143 
χώρες - καθώς ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία βρίσκεται σε εξέλιξη, η παγκόσμια α-
βεβαιότητα έχει αυξηθεί το πρώτο τρίμη-
νο, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά σε αυ-
τά που παρατηρήθηκαν γύρω από τις ε-
πιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις 
ΗΠΑ και την ψήφο του Ηνωμένου Βασι-
λείου το 2016 για έξοδο από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι 
αγορές ομολόγων προεξοφλούν ύφεση 
στις οικονομίες στα μέσα του 2023 ανα-
φέρει η One River Asset Management.

Ζαγόρι
Το ΖΑΓΟΡΙ φέρνει μία νέα υγιεινή 
πρόταση σε μοντέρνα συσκευασία 
εμπνευσμένη από το μοναδικό στυλ 
του Γάλλου ζωγράφου Matisse. Το 
νέο ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό 
νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling κυκλοφορεί 
σε συσκευασία can 330ml, με 0% 
ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά ή τεχνητά 
αρώματα σε τρεις επιλογές: φυσικό, 
με άρωμα λεμόνι και άρωμα ροδάκινο. 

Νάξος
Mε τον τίτλο του «Προϊόντος της 
Χρονιάς 2022» διακρίθηκαν οι Πατάτες 
Νάξου Μπάρμπα Στάθης στην ομώνυμη 
διοργάνωση. Ο θεσμός «Προϊόν της 
Χρονιάς», που αναδεικνύει την 
καινοτομία των καταναλωτικών 
προϊόντων διεθνώς, βράβευσε τη 
Μπάρμπα Στάθης, για το συγκεκριμένο 
προϊόν, που προέρχεται από άριστες 
ποικιλίες της ΕΑΣ Νάξου.

Η έκρηξη τιμών 
πυροδοτεί ταραχές 

 Καμπανάκι Moody’s για ύφεση και εντάσεις  
 Στα ύψη ο δείκτης αβεβαιότητας λέει το ΔΝΤ 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τρίτη 19/04

926,41

Τρίτη
19/04

∆ευτέρα
11/04

Τρίτη
12/04

Τετάρτη
13/04

Πέµπτη
14/04

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,5950 +19,48%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,3100 +12,32%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 18,000 +9,76%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. 0,7800 +8,33%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 17,6000 +5,90%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,4800 -19,33%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1800 -14,29%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,3000 -7,98%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2330 -6,80%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. Α.Ε.Ε 5,1900 -5,64%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.827,09 +1,21%
 NASDAQ Comp 13.595,22 +1,97%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.832,23 -0,43%
Λονδίνο FTSE 100 7.601,28 -0,20%
Φρανκφούρτη DAX-30 14.153,46 -0,07%
Παρίσι CAC-40 6.534,79 -0,83%
Ζυρίχη SMI 12.281,42 -1,55%
Τόκιο NIKKEI-225 26.985,09 +0,69%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Ο χρησμός του τζίρου για δείκτη 
στις 1.000 μονάδες
Ισχυρά σημεία στήριξης στη ζώνη των 900 
μονάδων έχει διαμορφώσει ο γενικός δείκτης 
στο ΧΑ, με τους επενδυτές να αναμένουν 
σημάδια ενίσχυσης του τζίρου για να δοκιμάσει 
η αγορά υψηλότερα επίπεδα. Αυτή την περίοδο 
ο τζίρος διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που 
αποδίδεται και στις κινήσεις των ξένων αγορών. 
Εφόσον η ελληνική αγορά καταφέρει να 
διατηρήσει μέχρι το τέλος του μήνα τα τωρινά 
της επίπεδα, τότε μπορούν να αναπτυχθούν 
προοπτικές για το στόχο των 1.000 μονάδων.
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Ποιος θα υλοποιήσει τη διαβίβαση αποθεμάτων;

∆
ηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η 
απόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επι-
καιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE 
των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιη-

µένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων». Σύµφωνα µε την 
ανωτέρω απόφαση, στο άρθρο 1 ορίζονται τα κάτωθι:

1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι νο-
µικές οντότητες, που είναι πιστοποιηµένοι χρήστες 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων, οφείλουν να επικαιροποιούν 
στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην 
επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» 
και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοι-
νωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύν-
σεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-
mail) και τα τηλέφωνα τους (κινητό 
και σταθερό τηλέφωνο). Τα στοιχεία 
αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του εν-
διαφερόµενου, να συγχρονίζονται 
µε το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

2. Για την ηλεκτρονική επικοινω-
νία ο συναλλασσόµενος µε την ΑΑ-
∆Ε δηλώνει ένα εκ των κατωτέρω:

(Α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. 
Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται 
ειδοποιήσεις για την κοινοποίηση ό-
λων των πράξεων, εγγράφων και ε-

νηµερωτικών µηνυµάτων της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµο-
γή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαµβανοµένων 
αυτών που ενδεχοµένως περιέχουν ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν αφορούν φορολογι-
κές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.

(Β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώ-
νεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που 
συναινεί να συνδράµει τον δηλούντα στην εκπλήρω-

ση των φορολογικών ή άλλων υ-
ποχρεώσεών του. Κατά τη διαδι-
κασία της δήλωσης της ηλεκτρο-
νικής διεύθυνσης, ο ενδιαφερό-

µενος πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει από 
αποκλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, λογιστής, σύµ-
βουλος, συγγενής/οικείο πρόσωπο) τη σχέση του µε 
τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση του Βοηθού Εκπλήρωσης αποστέλλονται ειδοποι-
ήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση στον λογαρια-
σµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποι-
ήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενηµερω-
τικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σ’ αυτά µπορεί να περι-
έχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που προκύ-
πτουν από ή περιλαµβάνονται σε φορολογικές δηλώ-
σεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δη-
λώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσ-
διορισµού). Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του 
φορολογούµενου (check-box), µπορεί να περιέχονται 
και προσωπικά δεδοµένα (ευαίσθητα ή µη), που δεν 
σχετίζονται µε φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη 
προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση (π.χ. πρόστιµα ανεµβο-
λίαστων, κοινοποίηση ατοµικών ειδοποιήσεων κατα-
βολής µη φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστι-
µα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). Σε πε-

ρίπτωση µη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται 
µόνο στο «Προσωπικό e-mail».

3. Κατά τη συµπλήρωση του αριθµού κινητού τηλε-
φώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοη-
θού Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την 
αποστολή 6ψήφιου κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφω-
νο ή στο e-mail) στον συναλλασσόµενο, για το δε τε-
λευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας της 
παρ. 1 της παρούσας πρέπει να πραγµατοποιείται σε 
κάθε µεταβολή τους. Ο φορολογούµενος δεν µπορεί 
να επικαλείται τις µεταβολές των στοιχείων επικοινω-
νίας έναντι της ΑΑ∆Ε έως την ηµεροµηνία πραγµατο-
ποίησης της επικαιροποίησης.

5. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψη-
φιακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι έ-
χουν συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βο-
ηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυν-
ση, µε την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέσω κω-
δικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική δι-
εύθυνση κατά τη στιγµή της ανάκτησης. Κατόπιν της 
ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανα-
καλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη µερί-
δα του συναλλασσοµένου, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο τελευταίος έχει προηγουµένως προβεί σε δήλωση 
«Προσωπικού e-mail».

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ:
Αν δεν γίνει επικαιροποίηση στοιχείων, δεν µπορεί 

να υποβληθεί η φορολογική σας δήλωση.
Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαιτείται η 

ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου. 
Απαιτείται επίσης ένας κωδικός ο οποίος στέλνεται 

µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια του οποί-
ου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται και χρειά-
ζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.

Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιροποίηση δεν µπορεί 
να γίνει από το λογιστή σας, αλλά θα πρέπει να προ-
σπαθήσετε να την κάνετε µόνοι σας ή µε τη βοήθεια 
κάποιου συγγενικού σας προσώπου. 

Στοιχεία
Χωρίς επικαιροποίηση 

στοιχείων, δεν µπορεί να 
υποβληθεί η φορολογική  

δήλωση 

Τηλέφωνο
Για να ολοκληρωθεί η 

επικαιροποίηση απαιτεί-
ται η ύπαρξη email και 
κινητού τηλεφώνου 

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)

«E-mail βοηθού - προσοχή 
σε όποιον δηλώσει το δικό του»

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». Λέει η 
απόφαση ότι είναι καλό να βάλετε κι ένα ακόµη 
email από ένα δικό σας άτοµο. Email βοηθού 
σηµαίνει ότι η ευθύνη για την ενηµέρωση περνά 
στον «βοηθό» και ότι αν ο φορολογούµενος δεν 
ενηµερωθεί για κάτι που του έστειλε η 
Φορολογική αρχή, την ευθύνη αναλαµβάνει ο 
βοηθός. Συνεπώς απαιτείται µεγάλη προσοχή σε 
όποιον δηλώσει βοηθός, γιατί αναλαµβάνει την 
πλήρη ευθύνη της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. 

Μην αφήνετε την επικαιροποίηση 
τελευταία στιγµή

Τις τελευταίες ηµέρες υπάρχουν πλήθος 
αναληθών δηµοσιευµάτων σχετικά µε το 

θέµα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει 
καταληκτική ηµεροµηνία για να δηλωθούν τα 
στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει όµως η πίεση 

σε σχέση µε τις φορολογικές δηλώσεις. 
Γι’ αυτό είναι καλό να το τρέξετε το θέµα, για 

να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στην 
υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Ρωγµές» έχει αρχίσει και εµφανίζει 
η οµαλή τροφοδοσία της εγχώριας α-
γοράς των γυάλινων υλικών συσκευ-
ασίας, προκαλώντας προβλήµατα δια-
χείρισης παραγωγής, αλλά και πωλή-
σεων σε ορισµένες επιχειρήσεις του 
κλάδου των τροφίµων και ποτών. Ή-
δη οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις 
παραγγελιών, κυρίως στα βάζα, κυµαί-
νονται από 4 έως και 10-12 µήνες και 
σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτελού-
νται στο ακέραιο, µε συνέπεια να πα-
ρατηρούνται και ελλείψεις στην αγο-
ρά, ενώ αρρυθµίες έχουν καταγραφεί 
και στις γυάλινες φιάλες που προορίζο-
νται για µπίρες, κρασιά και ελαιόλαδα.

Ενδεικτική της κατάστασης που ε-
πικρατεί στο χώρο, όπως µεταφέρ-
θηκε στην Agrenda είναι η δυστοκία 
γαλακτοβιοµηχανίας στη Βόρεια Ελ-
λάδα να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
ποσότητα γυάλινων βάζων που απαι-
τεί η ζήτηση για ένα από τα προϊόντα 
της, ενώ σε ανάλογα δύσκολη θέση 
σε σχέση µε τα βάζα φέρεται να έχει 
περιέλθει και µεγάλη βιοµηχανία µε-
ταποίησης τροφίµων µε έδρα στην Πε-
λοπόννησο. Επίσης, επιχείρηση του 
λιανεµπορικού τοµέα αποτάθηκε σε 
τουλάχιστον τρεις βιοµηχανίες µετα-
ποίησης τροφίµων για µια παραγγε-
λία που θα απαιτούσε 2 εκατ. γυάλι-
να βαζάκια και είναι άγνωστο αν τε-
λικά έγινε κάποια συµφωνία, διότι οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως αδυνα-
τούσαν να την αναλάβουν, γιατί δεν 
µπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στο υλικό συσκευασίας.

«Ειδικά στη µεταποίηση των νωπών 
κηπευτικών η εικόνα είναι τραγική. 
Την πιπεριά δεν µπορείς να την αφή-
σεις στο χωράφι, πρέπει µόλις τη συ-
γκοµίσεις να τη µεταποιήσεις και να 
την αποθηκεύσεις στο βαζάκι. Το ίδιο 
συµβαίνει µε τη σάλτσα ντοµάτα και το 

αγγουράκι πίκλα. Λίγο καλύτερα είναι 
τα πράγµατα στη µαρµελάδα και την ε-
λιά, αλλά κι εκεί έχουµε προβλήµατα 
διαθεσιµότητας», λέει στην Agrenda ο 
Αλέξανδρος Κωστόπουλος, συν-ιδιο-
κτήτης της ALPA Glass, εταιρείας εισα-
γωγής και εµπορίας γυάλινων υλικών 
συσκευασίας, µε έδρα στη Θεσσαλο-
νίκη και υποκατάστηµα στην Αθήνα.

Αδύνατο να εξυπηρετηθει η ζήτηση
Ο συνοµιλητής µας παραδέχεται πως 

υπάρχει ζήτηση για εκατοµµύρια βάζα 
από επιχειρήσεις του τοµέα των τρο-
φίµων και ποτών, σε όλη την Ελλά-
δα, η οποία, ωστόσο, είναι αδύνατο, 
µε τις συνθήκες που έχουν διαµορ-
φωθεί στην αγορά, να εξυπηρετηθεί. 
«Φτάσαµε στο σηµείο οι µεγάλες επι-
χειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιού-
νται στο λιανεµπόριο τροφίµων στην 
Ελλάδα, πρώτα να ψάχνουν να βρουν 
τη γυάλινη φιάλη ή το βάζο και µετά να 
ψάχνουν το τρόφιµο που θα συσκευά-
σουν. Όλα αυτά είναι χαµένες πωλή-
σεις οι οποίες δεν πρόκειται να επα-
νέλθουν για κάποιους µεταποιητές», 
εξηγεί ο κ. Κωστόπουλος, προσθέτο-
ντας πως «στην περίπτωσή µας, η ζή-
τηση αυξήθηκε περίπου 400% και δεν 
µπορούσαµε να την ικανοποιήσουµε».

Κύριες αιτίες για την αναστάτωση 
που έχει προκληθεί στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα του κλάδου είναι οι τερά-
στιες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, 
που έχει θέσει εκτός λειτουργίας µο-

νάδες παραγωγής σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης κι ο βοµβαρδισµός ου-
κρανικών εργοστασίων υαλουργίας.

«Ο πόλεµος ήταν η χαριστική βολή. 
Εµείς ως εταιρεία εισάγουµε από ευ-
ρωπαϊκές χώρες, αλλά το ό,τι βοµβαρ-
δίστηκαν εργοστάσια και άλλα σταµά-
τησαν να λειτουργούν στην Ουκρανία, 
που ήταν µεγάλη δύναµη στην παρα-
γωγή γυάλινων υλικών συσκευασί-
ας, µας επηρέασε, διότι η έλλειψη των 
ουκρανικών εξαγωγών, µετέφερε επι-
πλέον πίεση στους δικούς µας προµη-
θευτές», αναφέρει ο κ. Κωστόπουλος.

Καθυστερούν οι παραγγελίες 
Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης, 

πέραν των αυξήσεων που φτάνουν στο 
30% από τις αρχές του έτους, πολλές 
παραγγελίες καθυστερούν να εκτελε-
στούν. Πηγές της αγοράς αναφέρουν 
ότι κάποιοι προµηθευτές για παραγγε-
λίες που δέχθηκαν το φθινόπωρο του 
2021, έχουν δώσει χρόνο παράδοσης 
το Σεπτέµβριο του 2022 και σε κάποιες 
περιπτώσεις «κόβουν» στο µισό την ε-
ξυπηρέτηση της παραγγελίας.

Στον τοµέα της οινοποίησης όπως 
είπε στην Agrenda ο Στέλιος Κεχρής 
της οµώνυµης οινοποιητικής επιχείρη-
σης, έχουν επίσης παρατηρηθεί προ-
βλήµατα τροφοδοσίας µε φιάλες, ενώ 
και οι τιµές τους έχουν αυξηθεί σηµαντι-
κά και αναµένεται και νέα ανατίµηση.

Πηγή του κλάδου, εξάλλου, που θέ-
λησε να διατηρήσει την ανωνυµία της, 
σηµείωσε πως έχουν παρατηρηθεί πα-
ράλληλα θέµατα τα οποία σχετίζονται 
µε την ποιότητα του γυαλιού που έχει 
χρησιµοποιηθεί από τις υαλουργικές 

βιοµηχανίες. «Βλέπουµε πως είναι πιο 
ελαφριές οι φιάλες και ότι πάνω στην 
εµφιάλωση, όπου ασκούνται πιέσεις, 
σπάνε περισσότερες και πιο εύκολα», 
µας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά τα πώµατα, ο Γιώρ-
γος Κακκουλίδης, διευθυντής παρα-
γωγής της Cork Hellas, ανέφερε πως 
στον φελλό δεν έχουν ανακύψει ζητή-
µατα διαθεσιµότητας, ενώ µικροπρο-
βλήµατα έχουν διαπιστωθεί στα καπά-
κια από αλουµίνιο και πλαστικό, στα ο-
ποία οι τιµές έχουν αυξηθεί κατά 25%-
30% στα πρώτα και 10% στα δεύτερα.

∆υσκολίες έχουν αντιµετωπίσει µε 
τις φιάλες και οι µικροζυθοποιίες. «Για 
ένα διάστηµα είχαµε µείνει µετέωροι, 
διότι δεν γνωρίζαµε από πού θα προ-
µηθευτούµε φιάλες, καθώς ο Έλληνας 
προµηθευτής µας έκανε εισαγωγές από 
την Ουκρανία. Ευτυχώς βρέθηκε λύση 
και δεν αντιµετωπίσαµε πρόβληµα. Σε 
άλλους συναδέλφους όµως, υπήρξαν 
ζυθοποιεία τα οποία δεν είχαν µπου-
κάλια να εµφιαλώσουν την παραγω-
γή τους», εξηγεί ο Άγγελος Κανιατσά-
κης συνιδρυτής στην Πρότυπη Μικρο-
ζυθοποιία Θεσσαλονίκης. 

Ο ίδιος τονίζει πως «πέραν της δια-
θεσιµότητας φιαλών, τεράστιο είναι το 
πρόβληµα που έχει προκύψει µε την 
τιµή και την τιµολόγησή τους που πλέ-
ον γίνεται µε την παράδοση κι όχι µε 
την παραγγελία. Από εκεί που αγορά-
ζαµε µε 12 λεπτά τη φιάλη, φτάσαµε έ-
ως και 19 λεπτά. Το ίδιο συµβαίνει µε 
τα καπάκια και τις ετικέτες. Η ρευστό-
τητα αυτή δεν βοηθά στον προγραµµα-
τισµό και δεν µπορούµε να περάσου-
µε εύκολα τις αυξήσεις στο προϊόν».

Υπάρχει προϊόν, 
ψάχνουν υλικά 

συσκευασίας
οι μεταποιητές      

Ζήτηση για εκατομμύρια βάζα από 
επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων και 

ποτών, η οποία, ωστόσο, είναι αδύνατο, με 
τις συνθήκες στην αγορά, να εξυπηρετηθεί

Πώματα
Μικροπροβλήµατα έχουν 
διαπιστωθεί στα καπάκια από 
αλουµίνιο και πλαστικό, στα 
οποία οι τιµές έχουν αυξηθεί 
κατά 25%-30% στα πρώτα 
και 10% στα δεύτερα.

Ανάγκη
Οι µεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο 
λιανεµπόριο τροφίµων στην 
Ελλάδα, έφτασαν να ψάχνουν 
να βρουν πρώτα τη γυάλινη 
φιάλη ή το βάζο και µετά να 
ψάχνουν το τρόφιµο που θα 
συσκευάσουν. Όλα αυτά είναι 
χαµένες πωλήσεις.

Ενέργεια
Κύρια αιτία για την αναστάτωση 
που έχει προκληθεί στην 
εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου 
είναι οι τεράστιες αυξήσεις 
στο ενεργειακό κόστος.

Ασύµφορη παραγωγή
Πολλές υαλουργίες στην 

Ευρώπη, λόγω των µεγάλων 
αυξήσεων στην ενέργεια, 

έκριναν ότι δεν τους συµφέ-
ρει να παράγουν
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:  
  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 

Μετά την έναρξη του ρωσο-
ουκρανικού πολέµου 
παρατηρείται ένας περιορισµός 
στην τροφοδοσία των αγορών 
µε µαλακό σιτάρι, καθώς οι δύο 
χώρες είναι µεγάλοι παραγωγοί 
και εξαγωγείς δηµητριακών. Το 
ερώτηµα είναι τι γίνεται µε τα 
αποθέµατα και αν υπάρχει 
πρόβληµα; 

Οι αλευρόµυλοι έχουν αγορά-

σει ήδη στάρι για όλη τη χρονιά 
και αυτό σηµαίνει πως υπάρχει 
αρκετό απόθεµα ώστε να καλυ-
φθούν οι ανάγκες σε διατροφή 
σε πολλές χώρες και ειδικά στην 
Ευρώπη. Αλλά αν πάµε σε άλλες 
χώρες, που είναι απολύτως εξαρ-
τηµένες από το ρωσο-ουκρανικό 
µαλακό σιτάρι, όπως για παρά-
δειγµα ορισµένες στη Βόρεια Α-
φρική και στη Μέση Ανατολή, ε-
κεί πραγµατικά υπάρχει θέµα. Και 
προκειµένου να µην αντιµετωπί-
σουµε πρόβληµα τους επόµενους 
µήνες, θα πρέπει να γίνει καλύ-
τερη αναδιανοµή των αποθεµά-
των που έχουµε στον κόσµο για 
να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες 
θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Από 
την άλλη, µην ξεχνάµε πως στο 
νότιο ηµισφαίριο οι αγρότες αυ-
τή την περίοδο ξεκινούν τη σπο-
ρά του µαλακού σταριού κι επει-
δή οι τιµές του προϊόντος είναι 
τόσο υψηλές, πολλοί θα επιλέ-
ξουν να καλλιεργήσουν µαλακό 
στάρι, οπότε θα αυξηθεί η διαθε-
σιµότητα. Αυτό πιστεύω ότι θα το 
δούµε και σε όλη την Ευρώπη ε-
νόψει της νέας σποράς.

Η άνοδος των τιµών στην 
αγορά από µόνη της θεωρείτε 
ότι αρκεί ή θα πρέπει να 
υπάρξει κάποια επιπλέον 
ενίσχυση για τους 
παραγωγούς;

Ναι έχετε δίκαιο και µπορώ να 
θυµηθώ το παράδειγµα της χώ-
ρας σας, η οποία παρήγε τις µε-
γαλύτερες ποσότητες µαλακού 
σταριού όταν η Ε.Ε. είχε αρκετές 
επιδοτήσεις για την καλλιέργεια. 
Μόλις αυτές σταµάτησαν πολλοί 
αγρότες έφυγαν από το µαλακό 
στάρι, διότι δεν τους συνέφερε 
µε την τιµή της αγοράς µόνο. Αυ-
τό που θέλω να πω είναι πως για 
τους αγρότες διεθνώς είναι εφι-
κτό να καλλιεργήσουν περισσό-
τερο µαλακό σιτάρι και το ίδιο ι-
σχύει και στην Ελλάδα, αν διαπι-
στώσουν ότι µπορούν να κερδί-
σουν και τους δοθεί και µια στή-
ριξη ως επιπλέον κίνητρο. Αυτό 
όµως δεν έχει να κάνει µόνο µε 
τις κυβερνήσεις, αλλά και µε ε-
µάς τους πολίτες κι αν θέλουµε 
να πληρώσουµε κάτι παραπάνω 
για το ψωµί µας. Οπότε όλοι θα 
είναι ευτυχισµένοι.

«Το τοπικό, είναι το νέο παγκόσµιο», σηµειώνει ο Dr Ir. Peter 
Weegels, επικεφαλής του European Bakery Innovation Centre, 
και υπογραµµίζει ότι το µήνυµα που στέλνει η ρωσο-ουκρανική 
σύρραξη, είναι η ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη της εκάστοτε 
τοπικής παραγωγής προκειµένου να περιοριστεί η διατροφική 
εξάρτηση από τρίτους. Όπως αναφέρει στην Agrenda θα πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν κράτη και καταναλωτές ότι αν οι αγρό-
τες και οι κτηνοτρόφοι δεν κερδίζουν αρκετά, οι κρίκοι της ε-
φοδιαστικής αλυσίδας θα αρχίσουν να σπάνε και θα προκύψει 
πρόβληµα σίτισης. Ήδη, όπως επισηµαίνει χώρες µε µεγάλη ε-
ξάρτηση από το ρωσικό και το ουκρανικό σιτάρι ενδέχεται να α-
ντιµετωπίσουν κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης και γι’ αυτό ζητά 
καλύτερη αναδιανοµή των αποθεµάτων, ενώ εκφράζει ανησυ-
χία και για τις αυξήσεις στις τιµές των ζωοτροφών και τις επι-
πτώσεις τους στη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων. 

Η παλιά κανονικότητα 
στην αγορά σιτηρών 
δεν θα επιστρέψει
Η ελληνική γεωργία θα πήγαινε καλύτερα χωρίς το υπουργείο

Peter Weegels
∆ιευθυντής European Bakery Innovation Center
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Εκτός από το µαλακό σιτάρι, 
προβλήµατα τροφοδοσίας 
και εκτόξευση τιµών 
διαπιστώνονται και σε άλλες 
πρώτες ύλες για ζωοτροφές…

Πράγµατι, εκεί έχουµε ένα άλ-
λο µεγάλο ζήτηµα. ∆ιότι όλες οι 
τιµές των ζωοτροφών έχουν εκτι-
ναχθεί. Και από τη στιγµή που οι 
άνθρωποι πάνε από τη µια επιλο-
γή καλλιέργειας, σε µια άλλη, η 
άλλη καλλιέργεια θα γίνει και αυ-
τή ακριβότερη. Και όλο αυτό έχει 
να κάνει µε την τρέχουσα σύρρα-
ξη και είναι ένας πολύπλοκος µη-
χανισµός και καθετί µπορεί να γί-
νει ακριβότερο. Όπως για παρά-
δειγµα η σόγια, η τιµή της οποίας 
έχει εκτοξευτεί, επειδή λείπουν α-
πό την αγορά τα δηµητριακά και 
υπάρχει µεγάλη ζήτηση.

Μπορεί η κτηνοτροφία να 
αντέξει τόσο υψηλές τιµές 
ζωοτροφών;

∆εν γνωρίζω να σας πω ακρι-
βώς, διότι δεν είµαι τόσο εξοικει-
ωµένος µε τον κτηνοτροφικό κλά-
δο. Σίγουρα όµως όταν ανεβαί-
νουν οι τιµές και οι κτηνοτρόφοι 
δεν µπορούν να µετακυλίσουν έ-
να µέρος του κόστους στο προϊόν 
που παράγουν στον καταναλωτή, 
θα είναι εξαιρετικά δύσκολο στις 
εκτροφές να επιβιώσουν. Πρέπει 
να συνειδητοποιήσουµε εµείς οι 
καταναλωτές πως οι αγρότες κι 
οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κερδί-
ζουν ένα εισόδηµα για να µπο-
ρούν να ζήσουν την οικογένειά 
τους. Και επίσης να αντιληφθού-
µε ότι ειδικά σε περιπτώσεις όπως 
αυτή που ζούµε τώρα, η εξασφά-
λιση της διατροφής όλων µας δεν 
είναι οπωσδήποτε δεδοµένη. Να 
συνειδητοποιήσουµε ως κατανα-
λωτές πως η τροφή είναι ένα εί-
δος δώρου και αν πηγαίνουµε ό-
λο και περισσότερο σε τιµές που 
δεν είναι βιώσιµες για τους παρα-

γωγούς, τότε σε όλη την αλυσίδα 
και δεν µιλάµε µόνο για τους α-
γρότες και τους κτηνοτρόφους, οι 
κρίκοι ενδιάµεσα θα αρχίσουν να 
σπάνε και τότε θα µπούµε σε κα-
ταστάσεις στις οποίες δεν θα υ-
πάρχει αρκετή τροφή για να µας 
θρέψει όλους.

Πότε βλέπετε να επέρχεται 
οµαλοποίηση της κατάστασης;

Εκτιµώ πως η φετινή χρονιά 
θα είναι µια µεταβατική χρονιά, 
επειδή οι τιµές αυξάνουν διαρ-
κώς και λόγω των προβληµάτων 
στην ενέργεια και τις µεταφορές 
και διότι οι αγρότες θα πρέπει να 
προσαρµοστούν. Όµως για να πά-
ρεις µια καινούρια σοδειά χρει-
άζεται να περάσει ένας χρόνος. 
Και πάλι, ωστόσο, δεν νοµίζω ό-
τι θα επιστρέψουµε στην κανονι-
κότητα, όπως τη γνωρίζαµε πριν 
τον πόλεµο. ∆εν το πιστεύω. Άπο-
ψή µου είναι πως επειδή η τρο-
φή µας δεν είναι δεδοµένη πρέ-
πει να επικεντρώσουµε περισσό-

τερο στην εθνική παραγωγή και 
σε αειφορικές τροφές.

Θα µπορούσε να σας 
κατηγορήσει κανείς πως η 
προσέγγισή σας είναι 
εθνικιστική και αντίκειται στην 
ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

∆εν νοµίζω ότι ισχύει αυτό. ∆εν 
είναι εθνικιστική η προσέγγιση, 
αλλά από την άποψη της αειφορί-
ας. Πρέπει να είµαστε πολύ προσε-
κτικοί µε τον πλανήτη µας. Σήµε-
ρα αισθάνθηκα ένοχος που χρη-
σιµοποίησα το αεροπλάνο για να 
φτάσω στη Θεσσαλονίκη, διότι αυ-
τές οι µεταφορές έχουν αυξηµένο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Νο-
µίζω πως το τοπικό είναι το νέο 
παγκόσµιο. Και ακόµη πρέπει να 
συνειδητοποιήσουµε πως οι τοπι-
κές παραγωγές και οι αγρότες και 
οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν µόνο 
την ευθύνη να παράγουν τροφές, 
αλλά ταυτόχρονα είναι οι άνθρω-
ποι οι οποίοι φροντίζουν και προ-
στατεύουν τη γη.

Οι νέες τεχνολογίες τι ρόλο 
µπορούν να παίξουν στην 
κατεύθυνση αυτή;

Πάρα πολύ σηµαντικό. Μέσα α-
πό τη γεωργία ακριβείας θα αυ-
ξηθούν οι αποδόσεις από τα ίδια 
στρέµµατα και βέβαια υπάρχουν 
ακόµη και στις µέρες µας ροµπο-
τικά συστήµατα, τα οποία µπο-
ρούν να εντοπίσουν τα ζιζάνια 
στις καλλιέργειες και δεν χρειά-
ζεται να γίνονται επεµβάσεις µε 
χηµικά για τη ζιζανιοκτονία. Στην 
Ολλανδία υπάρχουν πολλοί αγρό-
τες που δουλεύουν µε τη γεωρ-
γία ακριβείας. Έχω έναν ξάδελ-
φο ο οποίος σπέρνει τα χωράφια 
του µε GPS, που σηµαίνει πως ε-
ξοικονοµεί 10% από τον σπόρο, 
επειδή µπορεί και τον τοποθετεί 
ιδανικά στη γη, χωρίς να έχει ε-
πικαλύψεις.

O Dr Ir. Peter Weegels, 
επικεφαλής του European 
Bakery Innovation Centre, 
έχει σπουδάσει ∆ιατροφολόγος 
(MSc Hons., Univ. 
Wageningen) και Επιστήµονας 
Τροφίµων (PhD, Univ. of 
London), κατανοώντας τη 
λειτουργικότητα της 
γλουτένης σιταριού και 
κάνοντάς τη να λειτουργεί σε 
προϊόντα όπως περιγράφει η 
πλούσια καριέρα του σε TNO 
Nutrition, Latenstein, Unilever 
R&D και Sonneveld Οµάδα 
BV). Έχει (συν)συγγράψει 
πάνω από 50 δηµοσιεύσεις και 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Στο Νότιο Ηµισφαίριο οι αγρότες ξεκινούν τη 
σπορά του µαλακού σταριού κι επειδή οι τιµές 
του προϊόντος είναι τόσο υψηλές, πολλοί θα 
επιλέξουν να καλλιεργήσουν µαλακό στάρι, 
οπότε θα αυξηθεί η διαθεσιµότητα. 

Σπορά μαλακού σίτου 

Αν πηγαίνουµε όλο και περισσότερο σε τιµές 
που δεν είναι βιώσιµες για τους παραγωγούς, 
τότε σε όλη την αλυσίδα, οι κρίκοι ενδιάµεσα 
θα αρχίσουν να σπάνε.

Η φετινή χρονιά θα είναι µια µεταβατική 
χρονιά, επειδή οι τιµές αυξάνουν διαρκώς 
και λόγω των προβληµάτων στην ενέργεια 
και τις µεταφορές και διότι οι αγρότες θα 
πρέπει να προσαρµοστούν.

Οι κρίκοι θα αρχίσουν 
να σπάνε

Μεταβατική χρονιά 
η φετινή

Μετακύλιση 
Όταν ανεβαίνουν οι τιµές και 
οι κτηνοτρόφοι δεν µπορούν 
να µετακυλίσουν ένα µέρος 
του κόστους στον κατανα-
λωτή, θα είναι εξαιρετικά 

δύσκολο στις εκτροφές να 
επιβιώσουν

Cereals & Europe
O Ολλανδός ειδικός µίλησε 
στην Agrenda µε αφορµή 
τη διοργάνωση του 7ου 

διετούς συνεδρίου «Cereals 
& Europe», που διεξήχθη 
µεταξύ 6-8 Απριλίου στη 

Θεσσαλονίκη 

Αειφορικές τροφές
Επειδή η τροφή µας

 δεν είναι δεδοµένη πρέπει 
να επικεντρώσουµε περισ-
σότερο στην εθνική παρα-
γωγή και σε αειφορικές 

τροφές
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Το ελληνικό ακτινίδιο έκλεισε
ντηλ για τα ράφια των Harrods

  Η συμφωνία αφορά στην 
κίτρινη ποικιλία «Soreli», 
που καλλιεργεί και τυποποιεί 
η «Κολιός ΑΒΕΕ»

  Οι όγκοι που θα απορροφήσουν 
τα Harrods υπολογίζονται 
σε περίπου 300 τόνους

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα φηµισµένα «Harrods» στο Λονδίνο, πή-
ρε για πρώτη φορά θέση το ελληνικό ακτι-
νίδιο. Η σχετική συµφωνία αφορά στα κί-
τρινα ακτινίδια της ποικιλίας «Soreli», που 
καλλιεργεί και τυποποιεί ο όµιλος «Κολιός 
ΑΒΕΕ» από την Άρτα κι οριστικοποιήθηκε 
στο πρώτο µισό του Μαρτίου, αφού πρώτα 
τα προϊόντα πέρασαν από το «ψιλό κόσκι-
νο» των Άγγλων.

«Ήρθαµε σε επαφή µαζί τους µέσω µιας 
ολλανδικής εταιρείας. Αρχικά στείλαµε κά-
ποια προϊόντα, αξιολογήθηκαν για την ποι-
ότητα και για τη γεύση τους, µέτρησε και η 
συνέπεια που µας διακρίνει και άναψαν το 

πράσινο φως για να τοποθε-
τηθούν τα κίτρινα ακτινίδιά 
µας στα ράφια του κεντρικού 
καταστήµατος στο Λονδίνο», 
περιέγραψε στην Agrenda ο 
πρόεδρος του ελληνικού οµί-
λου, Χρήστος Κολιός.

Σε πρώτη φάση, επειδή πρό-
κειται για µια συµφωνία προς 
το τέλος της τρέχουσας εµπο-
ρικής σεζόν, οι όγκοι που θα 
απορροφήσουν τα Harrods 
υπολογίζονται σε περίπου 
30-40 τόνοι. Ωστόσο υπάρ-
χει συµφωνία και για τη νέα 
εµπορική περίοδο, στο πλαί-
σιο της οποίας η τροφοδοσία 
του φηµισµένου καταστήµα-

τος θα φτάσει στους 200 – 250 τόνους, ενώ 
δεν αποκλείεται να συνδυαστεί και µε εξα-
γωγές πρασινοσαρκών ακτινιδίων δεδοµέ-
νου ότι ο Όµιλος Κολιού έχει στείλει δείγ-
µατα και από Hayward.

«Το πιο σηµαντικό από αυτή τη συµφω-
νία είναι ότι για πρώτη φορά το ελληνικό 
ακτινίδιο, όχι απλώς το δικό µας, µπαίνει 
στα Harrods και αυτό του δίνει την έξωθεν 
καλή µαρτυρία για την ποιότητά του, µε ό,τι 
αυτό µπορεί να σηµάνει γενικότερα για την 
εµπορία του», τονίζει ο κ. Κολιός.

Η φετινή χρονιά για το προϊόν, πάντως, 

όπως σηµειώνει ο συνοµιλητής µας ο οποί-
ος κατέχει και τη θέση του προέδρου στην 
υπό ίδρυση εθνική διεπαγγελµατική οργά-
νωση ακτινιδίου, δεν εξελίσσεται το ίδιο κα-
λά µε το πώς ξεκίνησε. «Μέχρι τον Ιανουά-
ριο η ζήτηση ήταν καλή και οι τιµές δικαιο-
λογούσαν τις ακριβές αγορές πρώτης ύλης 
που έγιναν από τους τυποποιητές και τους 
διακινητές. Ειδικά, όµως, µετά τον πόλεµο, 
όλα ανατράπηκαν. Τα κόστη στις µεταφο-
ρές, τόσο τις οδικές, όσο και στις θαλάσσι-
ες, έχουν εκτοξευτεί, στην ενέργεια έχουν 
διπλασιαστεί, ενώ σηµαντικές είναι οι αυξή-
σεις και στις βοηθητικές ύλες συσκευασίας. 

Την ίδια στιγµή, άλλαξε η ψυχολογία των 
καταναλωτών και στις αγορές ειδικά στην 
Ευρώπη έχουµε υποκατανάλωση, µε συνέ-
πεια οι τιµές να έχουν υποχωρήσει σε ένα 
εύρος από 0,90 έως 1,20 ευρώ το κιλό, για 
το συσκευασµένο προϊόν και ουσιαστικά να 
πουλάµε κάτω του κόστους», αναφέρει ο κ. 
Κολιός και διευκρινίζει πως «την κατάστα-
ση δυσχεραίνει το γεγονός ότι λόγω καιρι-
κών συνθηκών, αλλά και της αργοπορηµέ-
νης συγκοµιδής, επειδή οι διακινητές φο-
βόταν να πληρώσουν τα χρήµατα που ζη-
τούσαν οι παραγωγοί, µαζεύτηκαν τα ακτι-
νίδια µε προχωρηµένη ωριµότητα και έχουν 
αρχίσει να µαλακώνουν, οπότε οι διακινη-
τές για να µην τους µείνουν, τα σπρώχνουν 
στην αγορά όσο – όσο».

Αλλαγή 
ψυχολογίας

Για αλλαγή 
ψυχολογίας των 

καταναλωτών, κάνει 
λόγο ο κ. Κολιός, 

αναφέροντας πως 
ειδικά στην Ευρώπη 
υπάρχει υποκατανά-
λωση, µε συνέπεια 
οι τιµές να έχουν 

υποχωρήσει σε ένα 
εύρος από 0,90 έως 
1,20 ευρώ το κιλό

Στα ψυγεία
ένα 30%
της περσινής
παραγωγής
Μέχρι στιγµής, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που µας παρέθεσε ο κ. 
Κολιός, έχουν εξαχθεί γύρω στους 
190.000 τόνους κι υπάρχει άλλο 
ένα περίπου 30% της περσινής 
παραγωγής στα ψυγεία. «Ανάλογη 
είναι η εικόνα µε τα αποθέµατα 
και στην Ιταλία όπου αυτή την 
περίοδο είναι σχεδόν 10% 
υψηλότερα από το ίδιο χρονικό 
διάστηµα πέρυσι, ενώ στην 
Ισπανία στα ψυγεία παραµένει 
το 45% της παραγωγής τους και 
στην Πορτογαλία το 50%», τονίζει 
ο ίδιος και συµπληρώνει ότι «ίσως 
προκύψει µια ευκαιρία για τα 
ευρωπαϊκά, άρα και τα ελληνικά, 
ακτινίδια από την καθυστέρηση 
κατά περίπου ένα µήνα στη 
συγκοµιδή στο νότιο ηµισφαίριο. 
Η Χιλή για παράδειγµα κανονικά 
θα έστελνε στην Ευρώπη στα µέσα 
Απριλίου και τώρα τα περιµένουµε 
µέσα Μαΐου, ενώ η Νέα Ζηλανδία 
αντί για τέλη Απριλίου θα εξάγει 
στα τέλη Μαΐου. Ανάχωµα µπορεί 
να αποδειχθεί, επίσης, για τις 
εισαγωγές από το Νότιο 
ηµισφαίριο και το αυξηµένο 
κόστος των θαλάσσιων 
µεταφορών».

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΛΙΟΣ 
ΜΕ HARRODS

Α’ ΣΚΕΛΟΣ

B’ ΣΚΕΛΟΣ

30�40ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΟ∆Ο

ΤΟΝΟΙ

200�250ΝΕΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΟ∆Ο
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Με πράσινο 
αποτύπωµα 
το εργοστάσιο 

της ΗΠΕΙΡΟΣ 
στον ∆οµοκό

Το εργοστάσιo της 
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ στον 
∆οµοκό όπου παράγεται το 
δηµοφιλές Κατίκι ∆οµοκού 
«Ορεινές Πλαγιές», 
σχεδιάστηκε µε γνώµονα τη 
µείωση χρήσης ενέργειας 
και φυσικών πόρων. Είναι η 
πρώτη εγχώρια τυροκοµική 
µονάδα που έχει πετύχει το 
100% των υγρών 
αποβλήτων της µονάδας 
επεξεργασίας βιολογικού 
καθαρισµού να 
χρησιµοποιείται για το 
πότισµα έκτασης 5 
στρεµµάτων, µέσω υπογείου 
συστήµατος άρδευσης.

Φυτικά επιδόρπια 
Plant’d από 
τη ∆Ω∆ΩΝΗ
Στην κατηγορία των φυτικών 
προϊόντων εισέρχεται η 
γαλακτοβιοµηχανία 
∆Ω∆ΩΝΗ, συστήνοντας 
στην αγορά τα Plant’d, τα 
νέα φυτικά επιδόρπια µε 
βάση τη βρώµη, σε τρεις 
γεύσεις: Βρώµη, Βρώµη 
Βανίλια και Βρώµη µε Μήλο 
και Κανέλα. Τα εν λόγω 
προϊόντα φέρουν την διεθνή 
πιστοποίηση V-Label, 
σύµβολο σήµανσης για 
vegan και vegeterian κοινό.

∆ιεύρυνση του 
ορισµού των 
ζυµαρικών
Η Γενική ∆ιεύθυνση Γενικού 
Χηµείου του Κράτους της 
ΑΑ∆Ε, µετά από πρόταση 
του ΕΦΕΤ, προτίθεται να 
εισηγηθεί στο Ανώτατο 
Χηµικό Συµβούλιο την 
αναθεώρηση του άρθρου 
115 («Ζυµαρικά») του 
Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών, προκειµένου οι 
διατάξεις να προσαρµοστούν 
στις επιστηµονικές εξελίξεις 
που αφορούν τον τοµέα 
αλλά και στις τρέχουσες 
ανάγκες της αγοράς. Εκ των 
αλλαγών, ζυµαρικά που 
παρασκευάζονται από 
άλευρα άλλων δηµητριακών 
όπως από άλευρο σόγιας 
και τα «ζυµαρικά 
σκληρού σίτου».

ΝΕΑ

Ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο και διά-
θεση του στην αχανή κινεζική αγορά εξέφρασε 
ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρονικού εµπορίου 
Alibaba. Com, όπως προκύπτει από ενηµερω-
τικό έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικών και 
Εµπορικών Υποθέσεων Πεκίνου.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ενηµερωτι-
κό έγγραφο, « η «Alibaba.com» θα προµηθεύ-
εται ελαιόλαδο η ίδια από τους Έλληνες παρα-
γωγούς (ενδεχοµένως και µε προϊόντα ιδιωτι-
κής ετικέτας) και θα το διαθέτει στην κινεζική 
αγορά η ίδια. Οι επιχειρήσεις δε οι οποίες ενδι-
αφέρονται να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα, 
θα πρέπει να εγγραφούν ως µέλη στην πλατ-
φόρµα (η τυπική συνδροµή ανέρχεται σε περί-
που 4.000 δολάρια για δύο έτη)».

Κατόπιν τούτων, καταλήγει το σηµείωµα «θεω-
ρούµε ότι, υπό τους κατάλληλους όρους συνερ-
γασίας, η πρόταση προώθησης του ελληνικού 
ελαιολάδου µέσω της «Alibaba.com» θα µπο-
ρούσε να ενισχύσει σηµαντικά τις συναφείς ε-
ξαγωγές της χώρας µας, οι οποίες, δυστυχώς, 
ακολουθούν καθοδική πορεία την τελευταία 
περίοδο. Η συνεχιζόµενη πανδηµία και οι αυ-
στηροί περιορισµοί στις µετακινήσεις της κινε-
ζικής κυβέρνησης έχουν συµβάλει στην εντυ-
πωσιακή ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσε-
ων, που ούτως ή άλλως ήταν ιδιαίτερα δηµοφι-
λείς στους Κινέζους καταναλωτές».

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγω-
γής ελληνικών οίνων στην ΕΕ αντι-
προσωπεύει το 91,54% των συνολι-
κών εξαγωγών σε αξία, για το 2021 
και αφορά κατά σειρά ως προς την α-
ξία τις Γερµανία, Κύπρο, Ιταλία, Κάτω 
Χώρες, Βέλγιο και Γαλλία. Σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, βελτίωση παρατηρεί-
ται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγω-
γικής αγοράς, ήτοι της Γερµανίας για 
το ελληνικό κρασί αφού καταγράφε-
ται αύξηση το 2021 έναντι του 2020 
σε αξία κατά 6,19% και ελαφρά αύξη-
ση κατά 0,15% σε ποσότητα. 

∆εύτερη πλέον η αγορά της Κύπρου, 
µε την ποσοστιαία µεταβολή του 2021 
έναντι του 2020 να δείχνει αύξηση 
41,07%, ενώ η αντίστοιχη µεταβολή 
σε αξία του µέσου όρου 5ετίας ανέρ-
χεται σε +23,48%. Ευχάριστη έκπληξη 
η Ιταλία το 2021, που πλασάρεται στην 
τρίτη θέση, αφού καταγράφεται έκρη-
ξη των εξαγωγών προς Ιταλία το 2021 
κατά 502,93% και εκρηκτική στα µε-
γέθη των ποσοτήτων κατά 1.236,64%. 

Ψάχνει Έλληνες 
παραγωγούς 
ελαιόλαδου 
η Αlibaba

Οι ελληνικές
εξαγωγές 
οίνου στην 
κανονικότητα 

Στα σκαριά βρίσκεται η παραγωγή συσκευασµέ-
νης βιολογικής Φέτας από τον Αγροτικό Γαλα-
κτοκοµικό Συνεταιρισµό Καλαβρύτων, η οποία 
θα διατίθεται επίσης αποκλειστικά από τον Σκλα-
βενίτη όπως αναφέρει ο πρόεδρός του, Παύλος 
Σατολιάς. Προϋπόθεση για να ξεκινήσει η δι-
αδικασία παραγωγής αποτελεί η ολοκλήρωση 
της επένδυσης στη νέα µονάδα συσκευασίας, 
η οποία και βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη ύλη 
θα προέρχεται από τους κτηνοτρόφους της πε-
ριοχής δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, µε 
δραστηριότητα στο βιολογικό γάλα, οι οποίοι, 
σύµφωνα µε τον κ. Σατολιά, έχουν την επάρ-
κεια να καλύψουν τις ποσότητες που απαιτού-

νται για να καλύψουν τη ζήτηση. Σηµειώνεται 
ότι η κίνηση παραγωγής συσκευασµένης βιο-
λογικής Φέτας αποτελεί µέρος της γενικότερης 
επιδίωξης που έχει θέσει στις προτεραιότητές 
του ο Συνεταιρισµός Καλαβρύτων, προκειµέ-
νου να αναπτύξει τον τοµέα των συσκευασµέ-
νων γαλακτοκοµικών προϊόντων. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Βιολογική Φέτα 
ετοιμάζουν 
τα Καλάβρυτα

Κόβει από ζωοτροφές για να αυξήσει 
τιµή παραγωγού στο πρόβειο γάλα
Επένδυση που θα υπερβεί τα 2 εκατ. ευρώ για 
τη δηµιουργία υποδοµών που θα αξιοποιούν τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε τη µορφή του 
net-metering (ιδιοπαραγωγή µε συµψηφισµό 
παραγόµενης και καταναλισκόµενης ενέργειας) 
πρόκειται να υλοποιήσει ο Αγροτικός Γαλακτοκοµικός 
Συνεταιρισµός Καλαβρύτων. Οι συνολικές επενδύσεις 
θα χρειαστούν δαπάνες 7,5 εκατ. ευρώ, από πόρους 
του Ταµείου Ανάκαµψης, και θα αφορούν την πλήρη 
αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του εργοστασίου και 
την κατασκευή µονάδας παραγωγής ζωοτροφών. 
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται και το προϋπάρχον 
πλάνο επενδύσεων ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Σχετικά 
µε τα αυξηµένα κόστη της περιόδου, ο πρόεδρος του 
ΑΓΣ Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς αναφέρει ότι 
στόχος αποτελεί η στήριξη των παραγωγών, καθώς 
ο Συνεταιρισµός στοχεύει να πληρώσει «καλή τιµή 
για το πρόβειο γάλα που θα παραλάβει» και προσθέτει 
ότι «για να επιβαρύνουµε όσο το δυνατόν λιγότερο 
τον παραγωγό, µειώσαµε δραστικά το περιθώριο 
κέρδους του συνεταιρισµού στις ζωοτροφές, στα 
επίπεδα του 3%».  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κορυφαία τιµητική διάκριση σε έ-
ναν καταξιωµένο θεσµό επιβρά-
βευσης της επιχειρηµατικής αρι-
στείας, εξασφάλισε, στα τέλη του 
περασµένου µήνα, ο Θεσσαλός επι-
χειρηµατίας, ιδρυτής και πρόεδρος 
των εταιρειών Kronos, Intercomm 
Foods και Agrophoenix αλλά και 
πιστός φίλος - αναγνώστης της 
Agrenda, Λευτέρης Σαΐτης.

Ο άνθρωπος που έχει αναγάγει 
το management του βλάχικου τσελι-
γκάτου σε συνταγή επιτυχίας στον 
σηµερινό δύσκολο κόσµο των επι-
χειρήσεων, γνώρισε την ιδιαίτερη 
τιµή για τη συνολική επιχειρηµα-
τική του προσφορά, στο διαγωνι-
σµό που διοργάνωσε για 8η φορά 
η «ΕΥ Entepreneur Of The Year».   

«Με τη βράβευση του Λευτέρη Σα-
ΐτη για τη συνολική επιχειρηµατι-
κή του προσφορά, τιµούµε την πί-
στη στα συγκριτικά πλεονεκτήµα-
τα της Πατρίδας µας», τόνισε κατά 
την απονοµή του τίτλου, ο Βασί-
λης Ψάλτης, CEO του οµίλου Alpha 
Bank και µέλους της ανεξάρτητης 
9µελούς επιτροπής για την ανάδει-
ξη των νικητών.  Στον σύντοµο χαι-
ρετισµό του κατά την απονοµή του 
βραβείου στον κ. Σαΐτη, ο κ. Ψάλτης 
σηµείωσε µεταξύ άλλων: «Είναι η 

πρώτη φορά στην ιστορία του θε-
σµού που απονέµεται αυτή η ειδι-
κή τιµητική διάκριση.

Και όχι τυχαία, καθώς σήµερα, στο 
πρόσωπο του κ. Σαΐτη, δεν τιµούµε 
απλώς µία λαµπρή επιχειρηµατική 
διαδροµή. Τιµούµε τη διορατικότη-
τα και την εξωστρέφεια, τιµούµε τη 
βούληση για συνεχή εξέλιξη, ανα-
γνωρίζοντας πως η στασιµότητα εί-
ναι η αρχή του τέλους µίας επιχεί-
ρησης, τιµούµε τη δύναµη να ανα-
γνωρίζεις λάθη και να τα αξιοποιείς 
ως διδάγµατα για νέα επιχειρηµα-
τικά σχέδια, τιµούµε την πίστη στα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Πα-
τρίδας µας και την εργώδη προσπά-
θεια να αναδειχθούν τα προϊόντα της 
ελληνικής γης σε όλο τον κόσµο».

Ο CEO του Οµίλου Alpha Bank 
αναφέρθηκε και στην προσωπική 
σχέση και τη συνεργασία του µε τον 
κ. Σαΐτη, καθώς και στις «πλούσιες 
σε διδάγµατα» συζητήσεις του µα-
ζί του, για τη «συναρπαστική προ-
σωπική και επαγγελµατική του δι-
αδροµή» και «την αξία της οµάδας, 
την ενσυναίσθηση, το σεβασµό προς 
συνεργάτες, προµηθευτές και εργα-
ζοµένους». Κλείνοντας τον χαιρε-
τισµό του, ο κ. Ψάλτης τόνισε: «Εί-
µαι βέβαιος πως σήµερα, µαζί µας, 
τον Ελευθέριο Σαΐτη τιµούν όλοι ό-
σοι συνεργάστηκαν και δούλεψαν 
µαζί του όλες αυτές τις δεκαετίες».  

«Εκ µέρους των εταιρειών µας, ευ-
χαριστώ θερµά την ΕΥ και την κρι-
τική επιτροπή, για την ιδιαίτερη τι-
µητική διάκριση στο πρόσωπό µου, 
µεγάλη η τιµή, ακόµη µεγαλύτερη 
η ευθύνη», τόνισε παραλαµβάνο-
ντας το βραβείο, ο Λευτέρης Σαΐτης. 

«Έχοντας ως αρχή, το αίεν αρι-
στεύειν και γράψε τα ονόµατα ε-
κείνων που σε βοήθησαν µε χρυ-
σά γράµµατα και εκείνων που σε 
έβλαψαν στην άµµο, ευχαριστώ ε-
πίσης τους συνοδοιπόρους - συνε-
ταίρους µου, το ανθρώπινο δυνα-
µικό των εταιρειών µας, τους πα-
ραγωγούς µας, τους συνεργάτες 
µας και την οικογένειά µου. Όλοι 
µαζί συνεργαστήκαµε για την κα-
θιέρωση του ελληνικού ροδάκι-
νου και ελιάς σε όλο τον κόσµο, 
κάνοντας ένα δύσκολο αλλά συγ-
χρόνως ωραίο αγώνα.

Προτρέπω τους νέους να πιστέ-

ψουν στο µεγαλείο της ανθρώπι-
νης δύναµης και θέλησης, στην ο-
µαδικότητα, έχοντας ως πυξίδα τη 
λογική,  την ενσυναίσθηση, το µέ-
τρο και την ανθρωπιά.

Στη µακρόχρονη επιχειρηµατική 
µου διαδροµή, αταλάντευτος οδηγός 
µου ήταν η ηγεσία µε συναισθηµα-
τικές δεξιότητες και ανοιχτοµυαλο-
σύνη,αρχές και αξίες που διδάχθη-
κα πολύ νωρίς, (όσο και αν ακού-
γεται παράξενο) από τους αναλφά-
βητους, κτηνοτρόφους γονείς µου 
και θείους, µου, που είχαν ένα ιδι-
αίτερο κώδικα αξιών για πραγµατι-
κή εταιρική διακυβέρνηση και εται-
ρική κοινωνική ευθύνη. 

Το Ευαγγέλιό τους κουµάντο, νοι-
κοκυροσύνη, επαγγελµατισµός, ο-
µαδικότητα - αλληλεγγύη - διαφά-
νεια και σκληρή δουλειά. Τίποτα 
περισσότερο, τίποτα λιγότερο, τό-
σο απλό και τόσο δύσκολο!»

Ο Λευτέρης Σαΐτης ανάµεσα στους πρωταγωνιστές του εγχώριου επιχειρείν. Το κουµάντο του βλάχικου τσελιγκάτου, αποτέλεσε για τον κ. Σαΐτη, σταθερό οδηγό στο επιχειρηµατικό management.

Ο καταξιωµένος επιχειρηµατίας των τροφίµων, Λευτέρης  Σαΐτης, 
παραλαµβάνει το βραβείο από τον CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη.   

Στο πρόσωπο του 
Λ. Σαΐτη οι αρετές 
της πατρίδας μας
Για τη συνολική επιχειρηματική του προσφορά 
βραβεύτηκε ο καταξιωμένος Θεσσαλός επιχειρηματίας 

Το Eυαγγέλιο
Κουµάντο, νοικοκυρο-

σύνη, επαγγελµατισµός, 
οµαδικότητα, αλλη-

λεγγύη, διαφάνεια και 
σκληρή δουλειά
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με συνολικά το 11,5% της καλλιεργήσιµης γης 
στη χώρα υπό αγρανάπαυση σε συνδυασµό µε 
τη σπατάλη σιτηρεσίου που φτάνει το 30% στο 
στάβλο λόγω µη ορθολογικής διατροφής των 
ζώων, οι αυξήσεις στις τιµές των ζωοτροφών 
µπορεί να οδηγήσουν σε µη αναστρέψιµη ο-
ριακή βιωσιµότητα τον κλάδο της κτηνοτροφί-
ας στην Ελλάδα. 

Εφόσον όµως βγουν 1 εκατ. στρέµµατα από 
την αγρανάπαυση από τα συνολικά 3,6 εκατ. 
για συγκαλλιέργεια ψυχανθών - σιτηρών, προ-
βλεφθούν επαρκή κίνητρα για ιδιοπαραγωγή 
ζωοτροφών, και καταρτιστούν ορθολογικά σι-
τηρέσια στις εκµεταλλεύσεις που συνεπάγεται 
µείωση λειτουργικού κόστους 20% ανά µονάδα, 

τότε η κτηνοτροφία θα µπορούσε υπό όρους να 
ισορροπήσει σε µία κατάσταση υψηλών προσ-
δοκιών. Τα παραπάνω εξέφρασαν οι συµµε-
τέχοντες στην ηµερίδα «Ορθολογική ∆ιατρο-
φή Παραγωγικών Ζώων» που διοργάνωσε το 
∆ΠΜΣ «Επιχειρηµατικότητα & Συµβουλευτική 
στην Αγροτική Ανάπτυξη», στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών τη ∆ευτέρα 11 Απριλίου.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των πα-
ρουσιάσεων καθηγητών του ΓΠΑ, ειδικότερα η 
συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών µε 
σιτηρά, (όπως βίκος ή µπιζέλι µε κριθάρι ή βρώ-
µη), αποτελεί µια καλή λύση για την αξιοποίηση 
ξηρικών χωραφιών, αλλά και των ποτιστικών κα-
τά τη χειµερινή περίοδο για την εξασφάλιση οι-
κονοµικής ζωοτροφής. Μάλιστα παρουσιάστη-
καν παραδείγµατα µε τις τρέχουσες τιµές ζωο-
τροφών, όπου φαίνεται πώς το µείγµα βίκος-

κριθάρι ήταν κατά 7,5 λεπτά πιο οικονοµικό α-
νά κιλό γάλακτος, λόγω της αυξηµένης µέσης 
ηµερσήσιας γαλακτοπαραγωγής στην αγελα-
δοτροφία. Όπως πάντως τονίστηκε, αυτήν την 
περίοδο για να υπάρξουν άµεσα αποτελέσµατα 
στα κόστη των κτηνοτροφικών µονάδων, αυτό 
που έχει προτεραιότητα είναι η οικονοµική α-
ξιολόγηση της κατάρτισης των σιτηρεσίων. Για 
παράδειγµα, έστω σε µία χοιροτροφική µονάδα 
µε 400 χοιροµητέρες, το κόστος ζωοτροφής φτά-
νει σήµερα τα 1,628 εκατ. ευρώ. Έστω 2 λεπτά 
από το κόστος να αφαιρεθούν µε την ορθολογι-
κότερη κατάρτιση του σιτηρεσίου, εξοικονοµού-
νται κοντά στα 60.000 ευρώ. Παράλληλα στην 
ηµερίδα, παρουσιάστηκαν προτάσεις για εναλ-
λακτικές ζωοτροφές όπως είναι τα µικροφύκη, 
αλλά και νέα είδη µε δυνατότητες καλλιέργει-
ες όπως η Σούλα, η Καµελίνα και η Φεστούκα.

Επιπλέον 1 εκατ. στρέμματα 
για ντόπιo ποιοτικό σιτηρέσιο     
Kλειδί για την αυτάρκεια ζωοτροφών η αξιοποίηση του 27% της γης υπό αγρανάπαυση 

Εξοικονόµηση 20%
Υπολογίζεται πως το 30% 

των ζωοτροφών που 
αγοράζει ο κτηνοτρόφος 

σπαταλάται λόγω µη 
ορθολογικής διαχείρισης του 
σιτηρεσίου. Αν µηδενιστούν 

οι απώλειες, τότε  
εξοικονοµούνται 20% πόροι
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Απαραίτητη η ενίσχυση 
ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών
Ζήτημα να υπάρξουν χρηματοδοτικά κίνητρα ώστε να βγουν οι απαραίτητες εκτάσεις από 

την αγρανάπαυση και να γίνει συγκαλλιέργεια με συνδιασμούς σιτηρών και ψυχανθών  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ενίσχυση των ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών 
στην κτηνοτροφική µονάδα, τη µέγιστη αξιοποίηση 
υποπροϊόντων όπως πίτυρα, κτηνάλευρα και υπο-
προϊόντα ζυθοποιίας (κριθάρι) και την ένταξη στην 
παραγωγική διαδικασία του 27% των εκτάσεων που 
βρίσκονται υπό αγρανάπαυση στη χώρα, πρότειναν 
στην παρουσίασή τους, οι καθηγήτριες του Εργαστη-
ρίου Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, Γαρυφαλλιά Οικονόµου και Παναγιώτα Παπα-
στυλιανού. Όπως αναφέρθηκε κατά την εισήγηση, 
σε αγρανάπαυση βρίσκονται παραγωγικά αγροτε-
µάχια στο 17% στην Πελοπόννησο, το 14% στη ∆υ-
τική Ελλάδα, το 15% στη Στερεά Ελλάδα και το 11% 
στην Κεντρική Μακεδονία. Ένα σύνολο εκτάσεων 
3.698.814 στρεµµάτων, µε το 27% να αντιστοιχεί σε 
1 εκατ. στρέµµατα.

Αυτές τις εκτάσεις προτείνεται να καλυφθούν µε 
ζωοτροφές, µε παράλληλη αξιοποίηση ειδών, ποι-
κιλιών και µειγµάτων µε αποδεδειγµένη αποδοτι-
κότητα σε συγκεκριµένες περιοχές. Για να γίνει αυ-
τό βέβαια, απαιτείται µία πλήρης αποτύπωση της 
πραγµατικής κατάστασης της διατροφικής αλυσί-
δας των ζωοτροφών µε στόχο τη διερεύνηση της 
κάλυψης των αναγκών σε ζωοτροφές ανά περιφέ-
ρεια. Και αυτό γιατί, η σπορά για το επιθυµητό σιτη-
ρέσιο πρέπει να βασιστεί σε κριτήρια όπως είναι α-
νάγκες του υφιστάµενου ζωικού κεφαλαίου και τα 
φυσιογραφικά στοιχεία της περιοχής όπως υψόµε-
τρο, κλίµα και έδαφος. 

Συγκαλλιέργεια σιτηρών-ψυχανθών
Σε αυτά τα πλαίσια, οι καθηγήτριες πρότειναν 

τη συγκαλλιέργεια (χειµερινών σιτηρών/ψυχαν-
θών). Σε αυτό το σύστηµα περιλαµβάνονται η µικτή 
συγκαλλιέργεια, χωρίς καµία ευδιάκριτη ρύθµιση 
γραµµών, η συγκαλλιέργεια σε γραµµές µε τουλά-

χιστον µία καλλιέργεια σπαρµένη σε γραµµές και 
η συγκαλλιέργεια σε λωρίδες, µε αρκετό εύρος µε-
ταξύ τους. Στους ιδανικούς συνδιασµούς για τη δι-
αδοχική -κλιµακούµενη συγκαλλιέργεια για τις ελ-
ληνικές συνθήκες είναι:

Κριθάρι µε: Βίκο, µπιζέλι, κουκί, σόγια, λαθού-
ρι, τριφύλλι Περσίας.

Βρώµη µε: Βίκο, µπιζέλι, κουκί, λαθούρι, σόγια.
  Σιτάρι µε: Σόγια, µπιζέλι, κουκό, τριφύλλι λευκό.
Τριτικάλε µε: Σόγια, µπιζέλι, λαθούρι, κουκιά

Επίσης υπάρχουν νέες προσεγγίσεις όσον αφορά 
τα ψυχανθή και αυτοί είναι οι συνδυασµοί µε λόλιο, 
φεστούκα και φεστουκολόλιο. Τη µεγαλύτερη δυ-
ναµική στην παραγωγή χλωρής βιοµάζας, το έδω-
σε το µείγµα λευκού τριφυλιού µε λόλιο (αναλογία 
70-30), ενώ στα τριπλά µείγµατα το µείγµα λευκό 
τριφύλλι, λόλιο, φεστούκα σε αναλογία 60-20-20. 

Αξιοποίηση υβριδίων µικρού βιολογικού 
κύκλου, υδρολίπανσης, στάγδην άρδευσης

Ύψιστης σηµασίας είναι και η αµειψισπορά στα 
καλλιεργητικά συστήµατα, µε την ολοκληρωµένη α-
ξιοποίησης της καλλιεργήσιµης γης µε διπλές καλ-
λιέργειες µικρού βιολογικού κύκλου. ∆ηλαδή, η µε-
τάβαση από το χειµερινό ψυχανθές σε ανοιξιάτικο 
σιτηρό. Εδώ, η κα. Οικονόµου, παρουσίασε ένα πα-
ράδειγµα εναλλαγής βίκου µε αραβόσιτο µικρού 
βιολογικού κύκλου, σε συνδυασµό µε στάγδην άρ-
δευση και υδρολίπανση. Εδώ, υπενθύµισε τα οφέ-
λη της αµειψισποράς στη µείωση εισροών, την απο-
δοτικότητα/ποιότητα προϊόντων και τη µείωση στο 
κόστος της παραγωγής. 

Έµφαση δόθηκε και στα νέα είδη που µπορούν 
να ενταχθούν στα συστήµατα της Ελλάδας στα ο-
ποία περιλαµβάνονται χορτοδοτικά όπως η σούλα 
και το πολυετές κτηνοτροφικό λάχανο (ονοβρύχις), 
και καρποδοτικά όπως φασόλια του είδους Vigna 
subterranea, ο δόλιχος, το φυτό Mucuna Pruriens 
(βελούδινο φασόλι) και η καµελίνα. 

Μείωση τροφής
σταθερή όµως
παραγωγή
Αν και όχι τόσο διαδεδοµένα στην 
Ελλάδα, τα µικροφύκη µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην διατροφή των 
παραγωγικών ζώων, εκτίµησε από την 
πλευρά της η Σοφία Μαυρίκου 
επίκουρη καθηγήτρια του ΓΠΑ, η 
οποία, παρουσίασε την συµβολή και 
την αξία των µικρόφυκων 
προσθέτοντας νέους εργαλεία για τα 
ελληνικά δεδοµένα. Ισχυρό 
πλεονέκτηµα των µικροφυκών 
σύµφωνα µε την ίδια αποτελεί η 
υψηλότερη απόδοση της βιοµάζας σε 
σύγκριση µε εκείνη που δίνουν τα 
χερσαία φυτά. Πειραµατικά δεδοµένα 
της τελευταίας 4ετίας έχουν δείξει ότι 
για παράδειγµα τα µικροφύκη στην 
διατροφή των βοοειδών µειώνουν την 
πρόσληψη τροφής αλλά διατηρούν 
σταθερή την απόδοση και την 
ποιότητα του γάλακτος. Ακόµη µία 
εναλλακτική ιδέα που παρουσιάστηκε 
στην ηµερίδα είναι η εκτροφή των 
εντόµων για εντοµάλευρο στη 
διατροφή των ζώων, σύµφωνα µε τον 
Αντώνιο Τσαγκαράκη, επίκουρο 
καθηγητή του ΓΠΑ. 

AN. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 2019 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Αγρανάπαυση 11,5% (3.698.814 στρ.)Καλλιεργούµενη έκταση µε ΦΜΚ 16.988.542 στρ. . (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 
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Το φθηνό σακί μπορεί να 
μη συμφέρει οικονομικά
Την άποψη ότι οι αυξήσεις στις τιµές των ζωο-
τροφών µπορεί να οδηγήσουν σε µία µη ανα-
στρέψιµη κατάσταση οριακής βιωσιµότητας των 
κτηνοτρόφων στην Ελλάδα, εξέφρασε ο πρύτα-
νης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, Σπύρος Κί-
ντζιος. Οπως ανέφερθηκε κατά τη διάρκεια των 
παρουσιάσεων, εκτιµάται ότι κάθε πέντε ηµέρες 
οι τιµή στις ζωοτροφές αυξάνεται 5 ευρώ, γεγο-
νός που υποστήριξε ο αναπληρωτής καθηγητής 
του ΓΠΑ Γιώργος Παπαδοµιχελάκης µε ένα ενδει-
κτικό παράδειγµα του τι συµβαίνει στη χοιροτρο-
φία. Όπως είπε, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδο-
µένα µία µονάδα µε 400 χοιροµητέρες θα πρέπει 
να δαπανήσει µέσα στο χρόνο 1,628 εκατ. ευρώ 
για τη διατροφή των ζώων, ένα ποσό που χαρα-
κτήρισε «τροµακτικό». Σύµφωνα µε τον καθηγη-
τή, θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν τρόποι είτε 
µείωσης της ποσότητας της ζωοοτροφής, είτε στο 
κόστος του σιτηρεσίου. «Έστω και 2 λεπτά να µει-
ωθεί στο κιλό το κόστος σιτηρεσίου, θα εξοικονο-
µηθούν 58.850 ευρώ», ποσό που όπως αναγνώ-
ρισε µπορεί να µην µοιάζει σηµαντικό σε σχέση 
µε τη συνολική εικόνα, αλλά προφανώς βοηθά-
ει. Το ζήτηµα εδώ είναι να γίνεται οικονοµική α-
ξιολόγηση του σιτηρεσίου πριν ή κατά τη διάρ-
κεια της κατάρτισής τους και πως ο κτηνοτρόφος 
δεν πρέπει να κοιτάει την αξία του σακιού αλλά 
το κόστος ανά θρεπτικό στοιχείο. Για παράδειγµα, 
ένα σακί σογιάλευρο µπορεί να είναι φθηνότερο 
στον τόνο, αλλά ανά θρεπτικό που είναι και η ου-
σία του σιτερισίου να έρχεται λιγότερο οικονοµι-
κά αποτελεσµατικό. «Το φθηνό µπορεί να µην εί-
ναι οικονοµικά συµφέρον», συµπλήρωσε ο ίδιος.  

Σύγκριση γαλακτοπαραγωγής µε ενσιρώµατα 
καλαµποκιού και βίκου-κρίθης

Ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του ανα-

πληρωτή καθηγητή του Γεωπονικού Αθηνών, Ι-
ωάννη Χατζηγεωργίου, ο οποίος αποτελέσµατα 
πειράµατος όπου καταγράφηκαν η γαλακτοπα-
ραγωγή και η σύνθεση γάλακτος αγελάδων, ό-
που συµµετείχε το ενσίρωµα αραβοσίτου στην ο-
µάδα Α και το ενσίρωµα βικο-κριθής στην οµά-
δα B (βλ. πίνακα). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
που πειράµατος που διήρκεσε 6 εβδοµάδες, φαί-
νεται πώς το µείγµα βίκος-κριθάρι ήταν κατά 7,5 
λεπτά πιο οικονοµικό ανά κιλό γάλακτος, λόγω 
της αυξηµένης µέσης ηµερσήσιας γαλακτοπαρα-
γωγής.  Ως εκ τούτου, όπως ανάφερε η συγκαλ-
λιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών µε σιτηρά, 
(όπως βίκος ή µπιζέλι µε κριθάρι ή βρώµη), α-
ποτελεί µια καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρι-
κών χωραφιών, αλλά και των ποτιστικών κατά τη 
χειµερινή περίοδο για την εξασφάλιση οικονο-
µικής ζωοτροφής. Παράλληλα, υποστήριξε πως 
η παραγωγή αζωτούχων ουσιών (κιλό/στρέµµα) 
από τη χλωροµάζα της συγκαλλιέργειας βίκου-
κριθής ή µπιζελιού-βρώµης είναι σηµαντική και 
το κόστος παραγωγής τους είναι αρκετά χαµηλό-
τερο από εκείνο της αγοράς τους µε την προµή-
θεια σογιάλευρου (1,54 ευρώ /κιλό αζωτούχων 
ουσιών) ή σανού µηδικής (2,72 ευρώ /κιλό αζω-
τούχων ουσιών).

Η αποτελεσµατικότητα της διατροφής µπορεί 
επίσης να στηριχθεί στην χρήση νέων τεχνολο-
γιών, υποστήριξε ο Θωµάς Μπαρτζάνας αναπλη-
ρωτής καθηγητής του ΓΠΑ. Ανέλυσε τα συστήµα-
τα που χρησιµοποιούνται αυτή την περίοδο, όπως 
είναι για παράδειγµα η ανίχνευση των προβλη-
µάτων ή η σπατάλη τροφής σε πτηνοτροφία µε 
την χρήση κάµερας. Οι αισθητήρες δεν εφαρµό-
ζονται πάνω στα ζώα και έτσι δεν δηµιουργούν 
στρες και η παροχή δεδοµένων καλύπτεται από 
την ανάλυση εικόνων και ήχου. 

O Θωµάς 
Μπαρτζάνας 
αναπληρωτής 
καθηγητής του 
Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου 
Αθηνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
∆ΟΚΙΜΗΣ ΣΕ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

ΟΜΑ∆Α

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΒΙΚΟΣ�ΚΡΙΘΑΡΙ

 Μέση ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή (κιλά) 18.750 21.150 
 Λίπος γάλακτος (%) 4,080 4,030 
 Πρωτεΐνη γάλακτος (%) 3,750 3,820 
 Λακτόζη γάλακτος (%) 4,680 4,790 
 Ολικά στερεά γάλακτος (%) 13,200 13,300 
 Ολικά στερεά άνευ λίπους γάλακ. (%) 9,150 9,300 
 Κόστος διατροφής (ευρώ/κιλό γάλακτος) 0,335 0,260 
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Μείωση του 
αραβοσίτου στο 
ενσίρωμα όπως 
το 2007-2008         
Να αντιμετωπιστεί η κρίση με 
αλλαγή στα χαρμάνια όπως στην 
περασμένη μεγάλη αύξηση τιμών

Στην ανάγκη η τιµή παραγωγού στο γάλα 
να ακολουθεί από κοντά την τάση στις τι-
µές ζωοτροφών, γεγονός που δεν συµβαί-
νει στο βαθµό που πρέπει σήµερα, στάθη-
κε ο οµότιµος καθηγητής και πρώην Πρύ-
τανης του Γ.Π.Α, Γιώργος Ζέρβας. Όπως α-
νέφερε ο συντονιστής της στρογγυλής τρά-
πεζας που ξεκίνησε µετά τις παρουσιάσεις, 
θα πρέπει αυτή η κρίση να αντιµετωπιστεί 
όπως εκείνη του 2007-2008, µε µείωση του 
αραβοσίτου στο ενσίρωµα και στροφή σε 
άλλα προϊόντα. Αυτές οι εναλλακτικές, οι 
οποίες είχαν παρουσιαστεί και στο παρελ-
θόν στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης ΓΑΙΑ 
που υλοποιεί η γαλακτοβιοµηχανία ∆ΕΛ-
ΤΑ, σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστή-
µης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, περιλαµβάνουν:

 Συγκαλλιέργεια ψυχανθών (π.χ. βίκου) 
– σιτηρών (π.χ. κριθής, βρώµης) για βόσκη-
ση(αιγοπροβάτων), ενσίρωση (για βοοειδή) 
ή παραγωγή σανού (αιγοπρόβατα-βοοειδή). 
Η συγκαλλιέργεια βίκου (10 κιλά/στρέµµα) 
µε κριθή (5-6 κιλά/στρέµµα) έδωσε χλωρο-
µάζα η οποία, κατόπιν µάρανσης, ενσιρώ-
θηκε και αντικατέστησε πλήρως το ενσίρω-
µα του αραβοσίτου σε σιτηρέσιο ολικής α-
νάµειξης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, 
χωρίς να επηρεαστεί τόσο η ποσότητα του 
παραγόµενου γάλακτος όσο και η χηµική 
του σύσταση. 

Το ενσίρωµα της βικο-κριθής είχε υψη-
λότερη περιεκτικότητα σε αζωτούχες ουσί-
ες (πρωτεϊνες) κατά 14,8 γραµµ./κιλό, γε-
γονός που επέτρεψε τη µείωση του σογια-
λεύρου, στο µείγµα που συνδυάστηκε µε το 
ενσίρωµα βικο-κριθής στο ολικό σιτηρέσιο 
των αγελάδων, από 35 % στο 10 %. Η αντι-
κατάσταση αυτή εξοικονόµησε τελικά 1,8 
κιλά σογιαλεύρου ηµερησίως ανά αγελά-
δα µε το αντίστοιχο οικονοµικό όφελος για 
τον παραγωγό. Το κόστος της ενσιρωθείσας 
χλωροµάζας της βικο-κριθής ήταν 0,044 ευ-
ρώ/κιλό, δηλαδή αρκετά συγκρίσιµη µε αυ-
τό του αραβοσίτου. Τα επιπλέον, όµως, πλε-
ονεκτήµατα της βικο-κριθής ήσαν τα εξής:

α. Αποτελεί φθινοπωρινή καλλιέργεια 
που δεν απαιτεί άρδευση, επιτρέποντας να 

ακολουθήσει εαρινή καλλιέργεια στην ί-
δια έκταση.

β. Έχει ικανοποιητική στρεµµατική από-
δοση και υψηλότερη περιεκτικότητα σε α-
ζωτούχες ουσίες (38,8 γραµµ./κιλό) από 
τον αραβόσιτο (24,0 γραµµ./κιλό).

γ. Τα σιτηρά (κριθή) αξιοποιούν το ά-
ζωτο που δεσµεύουν τα ψυχανθή (βίκος) 
και γι’ αυτό απαιτείται ελάχιστη ή µηδενι-
κή λίπανση, και

δ. Μειώνονται τα ζιζάνια στην καλλιερ-
γούµενη έκταση. 

 Καλλιέργεια πολύσπορου (µείγµα ψυ-
χανθών - σιτηρών) για παραγωγή χλωράς 
νοµής ή/και σανού µετά από ξήρανση. Καλ-
λιεργήθηκαν διαφορετικά µείγµατα πολύ-
σπορου για παραγωγή σανού, µε διαφο-
ρετικές αναλογίες και είδη ψυχανθών-σι-
τηρών, και έγινε σύγκριση µε τη µηδική. 
Η απόδοση του πολύσπορου, σε Kg ξηρής 
ουσίας/στρέµµα, ήταν στο 60 – 90 % της α-
ντίστοιχης της µηδικής µε περιεκτικότητα 
σε αζωτούχες ουσίες 12,2 % στη ξηρή ου-
σία έναντι 16,3 % της µηδικής. Αυτό πρα-
κτικά σηµαίνει ότι 1,6 Kg σανού πολύσπο-
ρου αντιστοιχούσαν, από πλευράς διατρο-
φής, σε 1,0 Kg µηδικής. Το κόστος του πο-
λύσπορου ανήλθε στα 13,8 ευρώ/στρέµµα 
(δαπάνες λίπανσης) ενώ της µηδικής στα 
72,6 ευρώ/στρέµµα (δαπάνες λίπανσης 

19,1 ευρώ, άρδευσης 48,0 ευρώ, φυτοπρο-
στασίας 5,5 ευρώ).

 Καλλιέργεια σόγιας:  Απόδοση της καλ-
λιέργειας: 582 κιλά σογιόσπορου/στρέµ-
µα, µε χηµική σύσταση: υγρασία 9,8%, α-
ζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνες) 34,8%, λιπα-
ρές 20,7%. Με χρήση καταλληλότερου µη-
χανήµατος συγκοµιδής η απόδοση θα έφθα-
νε τα 700 κιλά. Σηµαντική ποσότητα αχύρου 
µε 5,7% αζωτούχες ουσίες. 582 κιλά/στρέµ-
µα X 0,60 ευρώ/κιλό = 350 ευρώ/στρέµµα, 
συνεπώς καθαρό κέρδος 50% = 175 ευρώ/
στρέµµα. Συµπέρασµα: Είναι εφικτή, απο-
δοτική και συµφέρουσα η καλλιέργεια της 
σόγιας στην Ελλάδα. 

Στη στρογγυλή τράπεζα επίσης συµµετεί-
χε ο Βασίλειος Σαλάτας, πρόεδρος του ∆Σ 
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Ζω-
οτροφών ο οποίος υποστήριξε ότι στην α-
γορά υπάρχει ακόµη επάρκεια 3 µηνών σε 
ζωοτροφές, ενώ ο διευθυντής του Συνεται-
ρισµού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρό-
φων ∆υτικής Θεσσαλίας, Αλέξανδρος Μα-
νούρας έδωσε έµφαση στην έλλειψη ρευ-
στότητας των κτηνοτρόφων και στις δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζει ο κλάδος µε το κα-
λαµπόκι να φτάνει και τα 42 λεπτά. Για την 
πορεία των τιµών στις ζωοτροφές, µίλησε 
και ο ∆/ντής Ζώνης Γάλακτος της ∆ΕΛΤΑ, 
Ιωάννης Βασταρδής. 

Θα πρέπει αυτή 
η κρίση να 
αντιμετωπιστεί 
όπως εκείνη του 
2007-2008, με 
μείωση του 
αραβοσίτου στο 
ενσίρωμα και 
στροφή σε άλλα 
προϊόντα, λέει 
ο κ. Ζέρβας

Ο οµότιµος καθηγητής 
και πρώην πρύτανης 
του ΓΠΑ, Γιώργος 
Ζέρβας, επεσήµανε 
τις εναλλακτικές για 
αποδοτικά σιτηρέσια.�©
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