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Μερίδιο 30%  
για αγροτικά 
φωτοβολταϊκά
η λύση Σκρέκα
Εγγυημένη πρόσβαση αγροτών στο δίκτυο 

της ΔΕΗ για έργα παραγωγής ρεύματος προς 

αυτοκατανάλωση δρομολογεί ο Σκρέκας σελ. 10

Πριγκιπικό 
ντεμπούτο για 
τις νέες σειρές 
τρακτέρ MF

σελ. 42-43

Δικαίωση  
Γεωργαντά 
με το ΟΣΔΕ

agrenda - σελ. 11, 49

Διορθωτική 
πληρωμή μετά 
τους λάθος ΚΑΔ 
κτηνοτρόφων

σελ. 8-9, 48

ΒΑΜΒΑΚΙ   
   
Ακόµα και το 1 ευρώ για το 
σύσπορο βλέπουν αναλυτές 
σε περίπτωση που πιάσει 
ο ∆εκέµβριος 150 σεντς 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Το Χιώτικο συναντά το µύθο του 
Η Αριούσιος Χίος συστήνει 
ξανά στο κοινό το περίφηµο 
Χιώτικο Κρασερό. σελ. 34

Η γεωργία δεν πρέπει
να κάνει πισωγύρισµα     
Οι αναταράξεις στην αγροδιατροφή, 
απειλούν τα κεκτηµένα 50 ετών 
στην τεχνολογία εισροών. σελ. 50 

  
Μετά από τα σιτηρά 
επίσπορο καλαµπόκι
Ακριβό ακόµα και το άχυρο θα 
είναι φέτος. Τα σιτηρά διαδέχεται 
το επίσπορο καλαµπόκι. σελ. 12-13 
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Η γεωργία δεν πρέπει
να κάνει πισωγύρισµα     
Οι αναταράξεις στην αγροδιατροφή, 
απειλούν τα κεκτηµένα 50 ετών 

σελ. 50 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πάνω από τα 320 ευρώ ο τόνος τα συµβόλαια µελλοντικής 
παράδοσης καλαµποκιού στην αγορά της Γαλλίας. Στις ζυµώσεις 
για την τιµή στο σκληρό σιτάρι, η ζώνη των 40 µε 45 λεπτών 
εξακολουθεί να λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς. Οι τιµές για την 
προπώληση σύσπορου στην Ελλάδα έχουν ήδη προσεγγίσει τα 
90 λεπτά το κιλό. Στα 50 λεπτά το κιλό τοποθετούν οι ζυµώσεις 
στην εγχώρια ζώνη γάλακτος την τιµή για το αγελαδινό γάλα.

Βακτηριακό έλκος 
στην ακτινιδιά
Το έλκος στους ακτινιδεώνες 
προκαλείται από την εκλεκτική δράση 
του βακτηρίου Pseudomonas syringae 
pv. Actinidiae. Τα κύρια συµπτώµατα 
της ασθένειας είναι µικρά σταγονίδια 
γαλακτόχρωµου δευτερευόντων 
κλάδων, µεταχρωµατισµό της 
επιφάνειας του κορµού, συµπτώµατα 
µάρανσης και νέκρωσης των φύλλων 
καθώς και µάρανση των άνθεων πριν 
προλάβουν να ανοίξουν. Προκαλεί 
µεγάλη οικονοµική ζηµιά στους 
παραγωγούς της Βόρειας Ελλάδας, 
καθώς αν αφεθεί να δράσει πάνω 
στον ακτινιδεώνα µπορεί να εκµηδενίσει 
την παραγωγή και να ζηµιώσει 
µακροπρόθεσµα σοβαρά τα δέντρα. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύµµαχος 
των παραγωγών ενάντια στην 
πιθανότητα µόλυνσης από το ύπουλο 
βακτήριο, καθώς η καταπολέµηση 
αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας συνιστούν 
τη χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού, την τακτική απολύµανση των 
εργαλείων και προληπτικούς ψεκασµούς 
φυλλώµατος από τα πρώτα φύλλα 
µε κατάλληλα σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 29-04-2022
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στο µεγαλύτερο µέρος της 
χώρας. Τοπικές βροχές στα 
κεντρικά και κυρίως στα βόρεια. 
Άνεµοι µέτριας έντασης βόρειοι 
βορειοανατολικοί, κατά τόπους 
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε πτώση κυρίως στα κεντρικά 
και τα βόρεια.

Σάββατο 30-04-2022 
και Κυριακή 01-05-2022
Στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά και πρόσκαιρα στο 
βόρειο Ιόνιο αυξηµένες 
νεφώσεις, µε τοπικές βροχές και 
κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις. Άνεµοι στα 
δυτικά ήπιας έντασης µεταβλητοί, 
κατά τόπους στο Αιγαίο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή περαιτέρω 
πτώση ως προς τις µέγιστες τιµές.

∆ευτέρα 02-05-2022 
και Τρίτη 03-05-2022
Λίγες νεφώσεις στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, πρόσκαιρα 
αυξηµένες τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά, µε τοπικούς 
όµβρους ή µεµονωµένες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

καταιγίδες στα δυτικά. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από ανατολικές 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 04-05-2022 ως 
Παρασκευή 06-05-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά µε τοπικούς όµβρους 
ή µεµονωµένες καταιγίδες στα 
ορεινά. Άνεµοι µεταβλητοί, 
στα ανατολικά δυτικοί µέτριας 
έντασης και στο Αιγαίο τοπικά 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι µεταβλητοί 
στα δυτικά 3-4 
µποφόρ, στα 
ανατολικά 4-6 και 
κατά τόπους στο 
Αιγαίο ισχυροί έως 
7 µποφόρ.
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Ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, σί-
γουρα δεν θα πάψει ποτέ να έχει µεγάλο οικο-
νοµικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό το οποίο ο-
φείλουν να ξεκαθαρίσουν εγκαίρως, οι φέρο-
ντες την πολιτική ευθύνη επί του θέµατος, είναι 
πώς και µε ποιους θα προχωρήσει η αγροτική 
δραστηριότητα τα επόµενα χρόνια, έτσι ώστε να 
στέκεται µε αξιώσεις στον διεθνή ανταγωνισµό. 

Το πρώτο που θα πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι 
η εγχώρια αγροτική παραγωγή, ακόµη και στις 
εκτατικές καλλιέργειες (σιτηρά, βαµβάκι κ.α.)  
δεν µπορεί να προσεγγίζει το ζήτηµα µε γνώµο-
να τους µεγάλους όγκους και τη χαµηλή τιµή δι-
άθεσης των προϊόντων. Με ελάχιστες ενδεχοµέ-
νως εξαιρέσεις, οφείλει να βλέπει τα πράγµατα 
στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης της ποιότη-
τας, στη διαφοροποίηση του παραγόµενου προ-
ϊόντος και στην αναζήτηση υψηλότερης τιµής. 

Όπως έχουµε γράψει δεκάδες φορές απ’ αυτή εδώ 
τη θέση, το οικόπεδο της Ελλάδας, ακόµα κι ό-
ταν πρόκειται για παραγωγικές και όχι αστικές 
γαίες, είναι πολύ ακριβό για να σπαταλιέται στη 
λογική του ό,τι βγάλω και όσο το πληρωθώ. ∆εν 
υπάρχει αυτό τον καιρό πολυτέλεια για σπατά-
λες. Πρώτον, γιατί τίθεται εκ νέου θέµα διατρο-
φικής επάρκειας. Και δεύτερον, γιατί χωρίς εξα-
ντλητικά αυστηρό πλάνο παραγωγής δεν υπάρ-
χει περιθώριο οικονοµικής βιωσιµότητας. 

Μ’ αυτή την έννοια, αγρότες, υποστηρικτές της αγρο-
τικής παραγωγής και θεσµικές αρχές οφείλουν 
να αναζητήσουν και να συνεννοηθούν για τον 
τρόπο µε τον οποίο θα υπάρξει συστηµατοποίη-
ση της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα, 
οµογενοποίηση της ποιότητας των προϊόντων 
σε υψηλά ποιοτικά στάνταρντ, ενίσχυση της υ-
περαξίας στα επόµενα στάδια της αλυσίδας και 
δίκαιη κατανοµή αυτής σε όλους τους συµµετέ-
χοντες και προφανώς στον αγρότη - παραγωγό.  

Πάνω απ’ όλα η Πολιτεία και οι υπεύθυνες αρχές θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν, πολιτικά και οικονοµι-
κά, διενεργώντας βέβαια και τις αντίστοιχες µε-
λέτες, ποιοι θα είναι οι βασικοί φορείς ανάπτυ-
ξης της αγροτικής παραγωγής και ποιος προ-
βλέπεται να είναι ο αναγκαίος αριθµός αγρο-
τών (αρχηγών αγροτικών εκµεταλλεύσεων) που 
µπορεί και οφείλει να δεσµεύσει η χώρα µας. 

Μια πρώτη απλοϊκή ενδεχοµένως προσέγγιση λέει ό-
τι θα ήταν αρκετό για την καθοδήγηση της δρα-
στηριότητας στον τοµέα της αγροτικής παραγω-
γής περίπου το 10% εκείνων που υποβάλλουν 
σήµερα δήλωση ΟΣ∆Ε. ∆ηλαδή µόλις 60.000 
από τους 600.000 υποβάλλοντες Αίτηση Ενιαί-
ας Ενίσχυσης. Το ότι η χώρα µας συντηρεί δε-
καπλάσιο αριθµό αγροτών, πέραν όλων των άλ-
λων έχει να κάνει και µε το γεγονός ότι οι έχο-
ντες (µέχρι τώρα) λόγο στην αγροτική πολιτική 
(τεχνικοί σύµβουλοι, ΚΥ∆, συνεταιρισµοί, παρά-
γοντες του αγροτικού χώρου) αντλούν τη δύνα-
µή τους, από την «ατµοµηχανή» των δηλώσεων. 

Ίσως γι’ αυτό, ακόµα και το πριµ εξόδου από το α-
γροτικό επάγγελµα, το οποίο θεσπίζεται για 
πρώτη φορά στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, στην 
Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα (στρατηγικό 
σχέδιο) δείχνει να µένει γράµµα κενό. Agrenda

Πολλές δηλώσεις 
και λίγοι αγρότες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
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• Στα ηµιαυτόνοµα ψεκαστικά GUSS 
επενδύει η John Deere σελ. 20-37
• Με νέες δράσεις τα Leader της νέας 
προγραµµατικής περιόδου σελ. 16-17

• Οχτώ στους δέκα εντάσσονται στο 
πρόγραµµα Νέων Αγροτών σελ. 18-19
• Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών 
και τα σχήµατα ιδιοπαραγωγής σελ. 45

• Άδεια σιλό και ταλαιπωρηµένα χωράφια 
ευνοούν τα ελληνικά αλώνια σελ. 35
• Πριν τη συγκοµιδή ελαιοκράµβης στα 890 
ευρώ τα συµβόλαια Αυγούστου σελ. 22
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η ενοικίαση ή η αγορά αγροτεµα-
χίων για  την κάλυψη της υποχρε-
ωτικής αύξησης 20% στην τυπική 
τους απόδοση, είναι κάτι που έχει 
ήδη ξεκινήσει να απασχολεί τους 
Νέους Αγρότες 2021, πριν καλά-
καλά βγουν οι τελικοί εγκριτικοί 
πίνακες. Για τα νέα αυτά στρέµµα-
τα που θα αποκτήσουν, δεν πρό-
κειται να λάβουν νέα δικαιώµατα, 
όσοι ήδη από πέρσι ζήτησαν και 
πήραν Εθνικό Απόθεµα, ενώ ούτε 
στο ξεκίνηµα της νέας ΚΑΠ θα α-
ποκτήσουν αυτόµατα καινούργια.

Όσον αφορά τη συµπληρωµα-
τική ενίσχυση που δικαιούνται οι 
νέοι αγρότες καθώς ξεκίνησαν την 
τελευταία 5ετία τη δραστηριότητά 
τους, φέτος θα υπολογιστεί µε βά-
ση τα δικαιώµατα που ήδη έχουν. 
Το πριµ υπολογίζεται στο 25-50% 
της µέσης αξίας των δικαιωµάτων 
των νεαρών αγροτών, µε όριο τα 
25 δικαιώµατα (250 στρέµµατα). 
∆ηλαδή ένας αγρότης µε µέση µο-
ναδιαία αξία δικαιώµατος τα 200 
ευρώ (20 ευρώ το στρέµµα) θα λά-
βει από 50 έως 100 ευρώ ανά δι-
καίωµα (καθορίζεται ετησίως) για 
έως 25 δικαιώµατα. 

Για να λάβουν την αντίστοιχη ε-

νίσχυση στη νέα ΚΑΠ, θα πρέπει 
πριν την υποβολή των αιτήσεων 
ΟΣ∆Ε να έχουν κάνει τη σχετική 
εκπαίδευση 150 ωρών από τον ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα. Αυτό αφορά µόνο ό-
σους δεν διαθέτουν πτυχίο γεωτε-
χνικής κατεύθυνσης και αποτελεί 
προαπαιτούµενο για το νέο καθε-
στώς νεαρών αγροτών του 2023. 

Η ειδική ενίσχυση τώρα που θα 
λάβουν ορίστηκε στα 7 ευρώ το 
στρέµµα για όλη την επιλέξιµη έ-
κταση που θα δηλώσουν (δεν α-
παιτείται η ύπαρξη δικαιωµάτων) 
και µέχρι το όριο των 1.250 ευρώ 
ανά εκµετάλλευση. Αναλυτικότε-
ρα, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης 
θα πρέπει να διαθέτουν: Κατ’ ε-
λάχιστο, είτε επίπεδο γνώσεων 4 
(Επαγγελµατική Σχολή ή Λύκειο), 
είτε εκπαίδευση γεωτεχνικής κα-
τεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 ω-
ρών) που δεν αποτελεί µέρος πι-
στοποιητικού ή διπλώµατος (µη 
τυπικής εκπαίδευσης - βεβαίωση 

από την αρµόδια αρχή) και επίπε-
δο γνώσεων επιπέδου 2 (απολυ-
τήριο γυµνασίου). Εάν δεν καλύ-
πτονται τα ελάχιστα εκπαιδευτι-
κά προσόντα, οι δικαιούχοι πρέ-
πει να διαθέτουν επαρκή επαγ-
γελµατικά προσόντα. Τα προσό-
ντα αυτά είναι: Άσκηση του επαγ-
γέλµατος του αγρεργάτη µε πλή-
ρη απασχόληση επί τρία συναπτά 
έτη ή επί ισοδύναµο χρονικό διά-
στηµα µε µειωµένο ωράριο, κατά 
την τελευταία δεκαετία (πιστοποι-
ητικό που έχει εκδοθεί από αρµό-
δια αρχή, δελτία µισθοδοσίας ή ερ-
γόσηµο ή άλλα σχετικά έγγραφα, 
εφόσον διευκρινίζουν σαφώς τις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες) 
και επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2 
(απολυτήριο γυµνασίου).

Χρειάζεται επίσης προσοχή στην 
απόκτηση νέων αγροτεµαχίων κα-
θώς αν τα αυξήσουν, ενδέχεται να 
απολέσουν οι νέοι αγρότες την α-
ναδιανεµητική ενίσχυση. Μία ενί-
σχυση που φτάνει ανά εκµετάλ-
λευση τα 2.000 ευρώ για τις αρό-
σιµες εκτάσεις, τα 1.700 ευρώ στα 
βοσκοτόπια και τα 430 ευρώ στις 
δενδρώδεις. Υπενθυµίζεται πως τα 
µέγιστα όρια είναι 120 στρέµµα-
τα στις αροτραίες, 170 στρέµµατα 
στα βοσκοτόπια και τα 40 στρέµ-
µατα στις δενδρώδεις. 

Πληρώνει τους νέους  
η γη και χωρίς τα δικαιώματα  

Με τις αποφάσεις 

για την απόκτηση 

αγροτεμαχίων να 

βρίσκονται προ των 

πυλών για τους 

Νέους του 2021, 

χρειάζεται προσοχή 

για να μη χαθεί η 

αναδιανεμητική, 

ενώ θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι στη 

νέα ΚΑΠ το ειδικό 

πριμ νεαρών 

δεν εξαρτάται από 

τα δικαιώματα  
7 ευρώ το στρέµµα

Η ειδική ενίσχυση για τους 
Νέους Αγρότες ορίστηκε 
στα 7 ευρώ το στρέµµα 

για όλη την επιλέξιµη έκταση 
που θα δηλώσουν 

Πενταετία
Η συµπληρωµατική 
ενίσχυση που δικαιούνται 
οι νέοι αγρότες καθώς 
ξεκίνησαν την τελευταία 
5ετία τη δραστηριότητά 
τους, φέτος θα υπολογιστεί 
µε βάση τα δικαιώµατα 
που ήδη έχουν.

Ετησίως
Ένας αγρότης µε µέση 
µοναδιαία αξία 
δικαιώµατος τα 200 ευρώ 
(20 ευρώ το στρέµµα) θα 
λάβει από 50 έως 100 
ευρώ ανά δικαίωµα 
(καθορίζεται ετησίως) 
για έως 25 δικαιώµατα. 
  

Χωράφια
Χρειάζεται προσοχή 
στην απόκτηση νέων 
αγροτεµαχίων, µε την 
αναδιανεµητική ενίσχυση 
να φτάνει ανά 
εκµετάλλευση τα 2.000 
ευρώ για τις αρόσιµες 
εκτάσεις, τα 1.700 ευρώ 
στα βοσκοτόπια και τα 430 
ευρώ στις δενδρώδεις. 
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Εξαίρεση από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και 
για το 2023 ζητούν τα κράτη-µέλη από την ΕΕ 
Την επέκταση της δυνατότητας να θέσουν σε παραγωγή εκτάσεις υπό 
αγρανάπαυση, διεκδικούν και για το 2023, µερίδα των κρατών-µελών. 
Σε αντίθεση µε το τρέχον έτος, που η αγρανάπαυση είναι προϋπόθεση για 
τη λήψη των ενισχύσεων στο πρασίνισµα σε κάποιες περιπτώσεις, στη νέα 
ΚΑΠ θα αποτελεί προϋπόθεση λήψης της βασικής ενίσχυσης. Οι ανωτέρω 
παρεκκλίσεις δεν δύναται να εφαρµοστούν σε αγροτεµάχια που είναι 
ενταγµένα σε µέτρα της αγροτικής ανάπτυξης (για παράδειγµα 
απονιτροποίηση) µε υποχρέωση αγρανάπαυσης. 

Η πιο σηµαντική ΚΑΠ από το 1959 που ξεκίνησαν 
οι επιδοτήσεις, εν µέσω της πρωτοφανούς κρίσης
Ο πρωτογενής τοµέας ζει την πιο δύσκολη εποχή του τα τελευταία 
100 χρόνια, εκτίµησε ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας, 
χαρακτηρίζοντας το πλάνο της ΚΑΠ για την ισπανική γεωργία ως «το πιο 
σηµαντικό σχέδιο» από το σχέδιο σταθεροποίησης του 1959, πριν από την 
ύπαρξη του προγράµµατος γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ. Σηµειώνεται 
εδώ πως η Ισπανία έχει δηµοσιεύσει τις παρατηρήσεις στις οποίες 
προχώρησε η Κοµισιόν για το στρατηγικό της σχέδιο, και αναµένει 
στο πρώτο εξάµηνο του 2022 την τελική έγκριση από την Κοµισιόν. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μία πλήρη εργαλειοθήκη ενισχύσε-
ων που µπορεί να αποφέρει ακόµα 
διπλό ή και τριπλό οικονοµικό όφε-
λος σε σχέση µε το τρέχον καθεστώς 
του πρασινίσµατος για όσους διαθέ-
τουν δενδρώδεις καλλιέργειες, προ-
βλέπει το σχέδιο της νέας ΚΑΠ στην 
Ελλάδα. Έως 43 ευρώ το στρέµµα για 
ωφέληµα έντοµα, ακόµα 21 ευρώ για 
θερινά κλαδέµατα, 12 ευρώ για ειδι-
κή θρέψη, 25 ευρώ για διατήρηση α-
ναβαθµίδων, είναι µόνο κάποιες α-
πό τις δράσεις που θα έχει την επι-
λογή να δηλώνει στο ΟΣ∆Ε από του 
χρόνου ο παραγωγός ώστε να λαµ-
βάνει τις σχετικές επιδοτήσεις. Χώ-
ρια, τη βασική ενίσχυση των 30 ευρώ 
το στρέµµα (ποσό για το 2026), τα 10 
ευρώ της αναδιανεµητικής για όσους 
δηλώνουν 10-40 στρέµµατα δενδρο-
καλλιέργεια και τις συνδεδεµένες. 

Εν ολίγοις, µε ένα καλά µελετηµέ-
νο πλάνο οι δενδροκαλλιεργητές θα 
µπορούν να διεκδικήσουν ποσό πε-
ρί τα 100 ευρώ το στρέµµα άµεσων 
ενισχύσεων, όπως φαίνεται τουλάχι-
στον από το υπό έγκριση στρατηγικό 
σχέδιο. Αναλυτικότερα, για τις δεν-
δρώδεις προβλέπονται οι εξής δρά-
σεις από το νέο πρασίνισµα:

Οικολογική εστίαση: Η παρέµ-
βαση αφορά σε σπορά στον υπόρο-

φο τόσο φυτών ξενιστών ωφελίµων 
ή/και επικονιαστών και στη δηµιουρ-
γία δηµιουργία λωρίδων πλάτους 2 
τουλάχιστον µέτρων άγριας ζωής ή 
εµπλουτισµού των υπαρχουσών µε 
τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και 
θάµνων ιδίως φυτών ξενιστών ωφε-
λίµων ή/και επικονιαστών, στα περι-
θώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες 
φυτείες. Η ενίσχυση ορίζεται στα 25 
ευρώ το στρέµµα. 

Αναβαθµίδες: Ο παραγωγός ενι-
σχύεται για να συντηρεί της ξερολι-
θιές µε τον παραδοσιακό τρόπο. Εν-
δεικτικά: επιδιορθώσεις µικρής κλί-
µακας ζηµιών όπως π.χ. επανατοπο-
θέτηση λίθων οι οποίοι έχουν µετα-
κινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσε-
ων. Η ενίσχυση εκτιµάται στα 25 ευ-
ρώ στρέµµα.

Ειδική θρέψη: Για τη χρήση λι-
πασµάτων βραδείας αποδέσµευσης, 
ή µε παρεµποδιστές σε δενδρώδεις 
6 ευρώ το στρέµµα. Για χρήση προ-
ϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε δενδρώ-
δεις 6 ευρώ το στρέµµα.

 Φυτοπροστασία: Για την εξαπό-
λυση ωφέλιµων αρπακτικών εντό-
µων στην καλλιέργεια µηλιάς, ρο-
δακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ το 
στρέµµα ενώ για την καλλιέργεια α-
χλαδιάς 36 ευρώ το στρέµµα. Για τη 
χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατω-
δών ενάντια σε διάφορα έντοµα – 
εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακι-
νιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24 ευ-
ρώ το στρέµµα. Για τη χρήση ψεκα-
στικών ακροφυσίων µειωµένης δια-
σποράς 3 ευρώ το στρέµµα

Κλαδέµατα: Για την εφαρµογή 
πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµά-
των για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέ-
σκια βλάστηση 21 ευρώ το στρέµµα.

Γεωργία ακριβείας: Για τη χρή-

ση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµέ-
νης διασποράς 3 ευρώ το στρέµµα. 
Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων 
ψεκαστικών υγρών στις δενδρώδεις 
3 ευρώ το στρέµµα. Για τη χρήση υ-
πηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά 
τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ 
το στρέµµα.

Κοµφούζιο: Για τη συνέχιση ε-
φαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio 
ανά καλλιέργεια: Ροδακινιά, νεκταρι-
νιά και βερικοκιά 40 ευρώ ανά στρέµ-
µα, ∆αµασκηνιά 70,4 ευρώ, Μηλιά, 
αχλαδιά και κυδωνιά 50 ευρώ, Οινο-
ποιήσιµο αµπέλι 42,6 ευρώ, Επιτρα-
πέζιο αµπέλι στο οποίο συµπεριλαµ-
βάνεται και η σταφίδα 56,4 ευρώ.

Ένα 100στάρικο 
πιάνεται άνετα 
στις δενδρώδεις  
Οι άμεσες ενισχύσεις περιλαμβάνουν πολύ 
μεγάλο πλέγμα επιδοτήσεων για τους έχοντες 
δενδρώδεις καλλιέργειες, αυξάνοντας τη 
στρεμματική πληρωμή σε τριψήφιο νούμερο

Κρίσιµο κεφάλαιο που θα 
χρειαστεί περαιτέρω 
τεκµηρίωση, χαρακτήρισε την 
πρόταση για τις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις στη νέα ΚΑΠ, 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς. Με δηλώσεις 
του στον ιστότοπο Euractiv, 
ο υπουργός τόνισε πως οι 
ελληνικές αρχές έχουν κληθεί 
να τεκµηριώσουν τη 
σκοπιµότητα των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του 
Πυλώνα Ι, παρεµβάσεις που 
δέχονται αυστηρή κριτική στο 
σύνολο των Κρατών Μελών της 
Ένωσης ως προς την ουσιαστική 
συµβολή τους στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενή τοµέα. Σηµειώνεται 
εδώ, πως, όπως έχει γράψει 
η Agrenda, η Ελλάδα έχει 
προσπαθήσει να δικαιολογήσει 
τις περισσότερες συνδεδεµένες 
µε βάση το γεγονός ότι η 
ακαθάριστη αξία παραγωγής σε 
σχέση µε τις εµφανείς δαπάνες 
βγάζουν αποτέλεσµα αρνητικό. 
Σ’ αυτόν τον δείκτη βασίζεται 
και το ποσό ενίσχυσης που 
προβλέπεται. Αυτό δεν ισχύει 
για µήλα, ζαχαρότευτλα, 
καρπούς µε κέλυφος, κορινθιακή 
σταφίδα, συµπύρηνο ροδάκινο, 
σπαράγγι, βιοµηχανική ντοµάτα 
και πορτοκάλια χυµοποίησης 
για τα οποία οι αρχές λένε 
ότι µειώνονται συνεχώς τα 
στρέµµατά τους και γι’ αυτό 
χρειάζονται συνδεδεµένη. 
Μένει να φανεί αν αυτό είναι 
αρκετό για την Κοµισιόν.

ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ανησυχία για 
συνδεδεμένες 

∆ράσεις
Έως 43 ευρώ το στρέµµα για 
ωφέληµα έντοµα, 21 ευρώ για 

θερινά κλαδέµατα, 12 ευρώ 
για ειδική θρέψη, 25 ευρώ για 

διατήρηση αναβαθµίδων
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά και την πληρωµή των συνδεδεµένων στα 
ζωικά, τελείωσαν οι σοβαρές, µεγάλου όγκου 
και ποσών, πιστώσεις προς τους αγρότες. Το ε-
πόµενο δίµηνο και µέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως 
ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, οι αρµόδιοι κα-
ταπιάνονται µε κλεισίµατα του έτους και εκκρε-
µότητες που άφησαν απλήρωτους δικαιούχους. 

Εκτός από λίγες συνδεδεµένες, που δεν έχουν 
πληρωθεί ακόµα, τα υπόλοιπα που περιµένουν 
οι αγρότες, έχουν να κάνουν µε διορθώσεις και 
διασταυρωτικούς ελέγχους. Πιο αναλυτικά, οι 
παραγωγοί έχουν να περιµένουν τα εξής: 

 Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Μέχρι σήµερα 
δεν έχουν πληρωθεί οι ενισχύσεις στην κοριν-
θιακή σταφίδα, το ρύζι, τους µεταξοσκώληκες 
και οι κτηνοτρόφοι χωρίς γη για τα ειδικά δικαι-
ώµατα, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για 
αιγοπροβατοτρόφους. Υπενθυµίζεται ότι πέρυ-
σι, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις, το ύ-
ψος των ενισχύσεων στον τοµέα της κτηνοτρο-
φίας ήταν για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 201,74 

ευρώ ανά ΜΜΖ και για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβα-
τα) στα 47,68 ευρώ ανά ζώο. Αντίστοιχα η συν-
δεδεµένη στο ρύζι ανερχόταν στα 27,2 ευρώ 
το στρέµµα και στην κορινθιακή σταφίδα στα 
52,2 ευρώ το στρέµµα. Μέχρι τέλος Ιουνίου, να 
σηµειωθεί ότι θα πραγµατοποιούνται και επα-
νέλεγχοι για παραγωγούς που εµπίπτουν σε 
δείγµα ελέγχου και για τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης θα ενηµερώ-
νονται οι αγρότες και θα γίνονται συµπληρω-
µατικές πιστώσεις. 

Νιτρικά: Σηµαντική καθυστέρηση παρου-
σιάζει φέτος η εξόφληση των υπολοίπων από 
γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα της περ-
σινής χρονιάς. Ειδικότερα, η σχετική απόφαση 
µε την πίστωση 15 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύ-
πανση έχει εγκριθεί από τον Φεβρουάριο, ενώ 

οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόµα πληρωθεί. Σύµ-
φωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έδωσε πρό-
σφατα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης η εν 
λόγω πληρωµή της 1ης εκκαθάρισης της 1ης 
πρόσκλησης ήταν προγραµµατισµένη µέχρι το 
τέλος Απριλίου. 

Κοµφούζιο και λοιπά προγράµµατα: 
Στο ίδιο πλάνο πληρωµών, µέχρι τέλος Απρι-
λίου δροµολογούνταν και οι πιστώσεις για την 
πρώτη εκκαθάριση της πρώτης πρόσκλησης του 
Κοµφούζιο, της προστασίας άγριας ορνιθοπα-
νίδας, της προστασίας παραδοσιακού Ελαιώνα 
Άµφισσας, της διατήρησης αµπελοκοµικής πρα-
κτικής στον αµπελώνα Νήσου Θήρας και της ε-
ναλλακτικής καταπολέµησης ζιζανίων στους ο-
ρυζώνες. Μάλιστα, έχουν ήδη εγκριθεί οι σχε-
τικές πιστώσεις στις περισσότερες από τις πα-
ραπάνω δράσεις. 

Εξισωτική αποζηµίωση: Μέσα στον Μάιο 
αναµένεται και µια συµπληρωµατική πληρω-
µή επί της περσινής εξισωτικής αποζηµίωσης, 
ποσού περί τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ αµέσως µετά 
θα δοθεί δεκαήµερο περιθώριο για ενστάσεις 
από την πλευρά των παραγωγών, ώστε να ακο-
λουθήσουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις και 
να κλείσει η εξόφληση µέχρι το τέλος Ιουνίου.  

Βιολογικά: Οι µεγαλύτερες εκκρεµότητες α-
φορούν τα Βιολογικά, για τα οποία ακόµα δεν έ-
χουν εγκριθεί οι πιστώσεις, µε τον προγραµµατι-
σµό των αρµοδίων να τοποθετεί την 1η εκκαθά-
ριση για όλες τις προσκλήσεις έως τέλη Ιουνίου.

Αυτόχθονες φυλές: Μαζί µε τα Βιολογικά, 
περί τα τέλη Ιουνίου δείχνει το πλάνο πληρω-
µών για την 1η εκκαθάριση στη ∆ιατήρηση απει-
λούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. 

Υπόλοιπα ενιαίας: Σε δύο πιστώσεις, µία 
µέσα στον Μάιο και µία µέσα στον Ιούνιο θα 
πληρωθούν υπόλοιπα βασικής, πράσινης ενί-
σχυσης και ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας. 

Ειδική ενίσχυση των χοιροτρόφων: Μέ-
σα στον Μάιο µεταφέρεται η πληρωµή της ειδι-
κής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στους 118 χοι-
ροτρόφους µε 22.637 ζώα. 

Μερική 
αποδέσμευση 
εγγυητικής 
για Σχέδια
Τη δυνατότητα να αποδεσµεύσουν 
την εγγυητική τους επιστολή µε 
µία για µικρότερο ποσό, δίνει 
εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ στους 
δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης 
που έχουν λάβει προκαταβολή. 
Η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε σε 
συνέχεια της τροποποίησης του 
θεσµικού πλαισίου που δίνει τη 
δυνατότητα στους δικαιούχους 
που έχουν λάβει προκαταβολή 
να υποβάλλουν αίτηµα πληρωµής 
για δαπάνες που υπολείπονται 
της αξίας της προκαταβολής. 
Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει:
Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο 
υλοποίησης του επενδυτικού του 
σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως 
και τρεις αιτήσεις πληρωµής µέσω 
ΠΣΚΕ. «Η πρώτη αίτηση πληρωµής 
υποβάλλεται από το δικαιούχο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην ΥΑ 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 
4302/Β/2017). Αν ο δικαιούχος 
έχει λάβει προκαταβολή, η πρώτη 
αίτηση πληρωµής οδηγεί σε 
αποδέσµευση της εγγυητικής όταν:
α) Έχει υλοποιηθεί εγκεκριµένο 
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο 
ικανό ώστε το ποσό της αιτούµενης 
δηµόσιας δαπάνης να είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το ποσό της 
προκαταβολής ή
β) έχει υλοποιηθεί φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο µικρότερο 
από το ποσό της προκαταβολής 
αλλά η εγγυητική επιστολή 
αντικαθίσταται από νέα η οποία 
καλύπτει τη διαφορά µεταξύ της 
δηµόσιας δαπάνης του πρώτου 
αιτήµατος πληρωµής και της 
αρχικής προκαταβολής ή
γ) έχει υλοποιηθεί φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο µικρότερο 
από το ποσό της προκαταβολής 
και ο υποψήφιος επιστρέφει τη 
διαφορά µεταξύ της δηµόσιας 
δαπάνης του πρώτου αιτήµατος 
πληρωµής και της αρχικής 
προκαταβολής».

Σε προτεραιότητα
 κλεισίματα ενιαίας 

και προγράμματα
Σε εκκρεμότητα η πρώτη εκκαθάριση στα Νιτρικά, 

Ιούνιο εξόφληση σε όλες τις προσκλήσεις Βιολογικών

«Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει 
ενισχύσεις 20 εκατ. ευρώ για τις καλλιέργειες που ζηµιώθηκαν 
από τον παγετό σε προανθικό στάδιο την άνοιξη του 2021, 
συµπεριλαµβανοµένων και των βιοµηχανικών αχλαδιών, είναι 
έτοιµη και το επόµενο διάστηµα, µετά τις υπογραφές του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακακη αναµένονται οι 
καταβολές των σχετικών ποσών». Αυτό ενηµέρωσε ο 

υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, το βουλευτή Λαρίσης της Ν∆ 
Μάξιµο Χαρακόπουλο, µε τον οποίο είχε συνάντηση, παρουσία 
παραγωγών βιοµηχανικού αχλαδιού από τον Τύρναβο. 
Σηµειωτέον διαβεβαιώσεις είχε δώσει πριν λίγο διάστηµα 
και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, για 
αποζηµιώσεις µέσω ειδικού ad hoc προγράµµατος για τις 
καλλιέργειες που επλήγησαν στο προανθικο στάδιο από τους 
διαδοχικούς παγετούς την άνοιξη του 2021.

Έτοιμη ΚΥΑ για ad hoc αποζημιώσεις σε προανθικό

Ενίσχυση καπνού 
Στα 90 ευρώ ανά στρέµµα οι ενισχύ-

σεις καπνού λόγω κορωνοϊού, 
µε την πληρωµή έως 30 Ιουνίου 

µέσω ειδικής πλατφόρµας

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3 7,5 4,8

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ 

ΡΥΖΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

15

ΝΙΤΡΙΚΑ

30

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
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Ανοίγει ο δρόµος για έναν νέο κύκλο στή-
ριξης σε αγρότες και κτηνοτρόφους που θα 
χρηµατοδοτηθεί µε έως 100 εκατ. ευρώ στην 
περίπτωση της Ελλάδας, από αδιάθετα κον-
δύλια των προγραµµάτων της µεταβατικής 
ΚΑΠ. Ήδη η Κοµισιόν ετοιµάζει τα διαδικα-
στικά ώστε να τροποποιηθεί ο ευρωπαϊκός 
κανονισµός που επιτρέπει την αξιοποίηση 

κονδυλίων από τον 2ο πυλώνα της ΚΑΠ για 
έκτακτες ενισχύσεις αγροτών, στα πρότυπα 
του Μέτρου 21 που ενεργοποιήθηκε το 2020 
και µέσω του οποίου είχαν ενισχυθεί στην 
Ελλάδα οι παραγωγοί ελαιολάδου µε ένα πο-
σό περίπου 30 ευρώ το στρέµµα.

Σε δηµόσιες δηλώσεις του πριν από λίγες 
ηµέρες, ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε, Γιά-
νουζ Βοϊτσεχόφσκι ανακοίνωσε πως το αί-
τηµα µεταφοράς του 5% των συνολικών κον-
δυλίων από τα προγράµµατα της µεταβατι-
κής ΚΑΠ, που είχαν καταθέσει τα κράτη µέλη 
στις αρχές Απριλίου, έχει εγκριθεί από «τα 
κεντρικά» και σύντοµα θα υπάρξει επίσηµο 
πλαίσιο βάσει του οποίου θα ξεκλειδώσουν 
και θα κατανεµηθούν οι πόροι.

Η εξέλιξη αυτή, εξασφαλίζει στην χώρα πο-
σό 100 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια 
τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν τό-
σο για µια ουσιαστική επιδότηση της αγο-
ράς λιπασµάτων όσο και για µια νέα ενίσχυ-
ση στους κτηνοτρόφους. Σηµειώνεται ότι ή-
δη οι ιθύνοντες στην πλατεία Βάθη έχουν ε-
ξασφαλίσει 26 εκατ. ευρώ από το αποθεµατι-
κό κρίσης, που προορίζεται για την ενίσχυση 
της αγοράς λιπασµάτων. Επί του µέτρου αυ-
τού, διεκδικούσε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης άλλα τόσα (26 εκατ.) από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό, προκειµένου να προχω-
ρήσει σε µια ενίσχυση για λιπάσµατα της τά-

ξης των 12 ευρώ για τις αροτραίες καλλιέργει-
ες και των 18 ευρώ για τα δέντρα. Με τις Βρυ-
ξέλλες να διευκολύνουν την αξιοποίηση κοι-
νοτικών κονδυλίων όµως, τα δεδοµένα αλλά-
ζουν. Πρόκειται για ένα ενδεχόµενο το οποίο 
προεξοφλούσε η Agrenda στα τελευταία φύ-
λα της, ωστόσο είναι γεγονός ότι τόσο οι Ευ-
ρωπαίοι όσο και η ηγεσία του υπουργείου µε-
τρούσαν µε ιδιαίτερη προσοχή τα λόγια τους. 

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η χώρα διαθέτει 
συνολικά 126 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκού χρή-
µατος, µε τα «ενεργά µέτωπα» που χρήζουν 
οικονοµικής στήριξης, να αφορούν προφα-
νώς τα λιπάσµατα, αλλά και τις ζωοτροφές, 
αφού η ενίσχυση που πιστώθηκε την περα-
σµένη εβδοµάδα, δεν φάνηκε να διευκολύ-
νει ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους. Άλλωστε, 
η επιστροφή του 2% του τζίρου 2021 των κτη-
νοτροφικών µονάδων ήταν ένα µέτρο που 
είχε διαµορφωθεί και εξαγγελθεί στοχεύο-
ντας στις ανατιµήσεις που είχαν εδραιωθεί 
στην αγορά πριν από την έναρξη του πολέ-
µου στην Ουκρανία. Με άλλα λόγια, ο κτη-
νοτροφικός κλάδος δεν έχει ενισχυθεί για 
τη νέα κατάσταση που διαµόρφωσε στις αγο-
ρές η ρωσική εισβολή, η οποία είδε τις τιµές 
σε βασικές ζωοτροφές να εκτοξεύονται έως 
και 30% µέσα σε µερικές εβδοµάδες.  

Προς το παρόν δεν έχει ξεκαθαρίσει ο τρό-
πος αλλά και ο χρονικός ορίζοντας µε τον ο-

ποίο θα γίνουν οι ενισχύσεις αυτές. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν τη Βάθη να καθυστερεί την 
επίσηµη ανακοίνωση του µέτρου ενίσχυσης 
στα λιπάσµατα µέχρι το τέλος Απριλίου, α-
ναµένοντας ένα πράσινο φως τόσο από την 
Κοµισιόν όσο και από το υπουργείο Οικονο-
µικών. Με δεδοµένη την απροθυµία ανοίγ-
µατος των κρατικών ταµείων, δεν αποκλεί-
εται πλέον η ηγεσία στο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να περιοριστεί στα κοινοτικά κονδύλια, 
κάτι που της επιτρέπει µεγαλύτερη αυτονο-
µία, ενώ θα µπορούσε να επιταχύνει και την 
διαδικασία πίστωσης. 

Πέρα από αυτό, αναµένεται να υπάρξουν και 
διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην χρηµατοδό-
τηση και στις επιλεξιµότητες των προγραµµά-
των ανάπτυξης της ΚΑΠ. Θα µπορούν δηλα-
δή οι δικαιούχοι προγραµµάτων να αιτηθούν 
πληρωµή, έχοντας υλοποιήσει ποσοστό µι-
κρότερο των αρχικών απαιτήσεων του µέτρου. 

Υπενθυµίζεται ότι οι διαχειριστικές αρ-
χές ήδη δέσµευσαν επιπλέον 100 εκατ. ευ-
ρώ για το Μέτρο Νέων Αγροτών, Πλέον µέ-
νουν διαθέσιµα 340 εκατ. ευρώ, εκ των ο-
ποίων αφαιρούνται και τα 100 εκατ. για τις 
έκτακτες ενισχύσεις. 

Οι ανακατανοµές αυτές, έρχονται να φρενά-
ρουν και κάποιες από τις λιγότερο «ώριµες» 
προκηρύξεις που δροµολογούνταν για τους 
επόµενους µήνες. Συγκεκριµένα, αναµένεται 
ότι θα µειωθούν τα ποσά που είναι διαθέσιµα 
για τις ∆ασώσεις (αρχικά 90 εκατ. ευρώ), την 
Ευζωία (αρχικά 45 εκατ. ευρώ) και την ενίσχυ-
ση για πιστοποίηση ολοκληρωµένης διαχείρι-
σης Agro2 (41 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, θολό 
είναι και το µέλλον προγραµµάτων που δεν 
είχαν προκηρυχθεί στο παρελθόν και η υλο-
ποίησή τους θα ήταν πιλοτική όπως για παρά-
δειγµα το Ταµείο Σταθεροποίησης Εισοδήµα-
τος µε 9,5 εκατ. ευρώ. Το Ταµείο αυτό θα αφο-
ρά τα συλλογικά σχήµατα στα πυρηνόκαρπα.

Ακόμα 100 εκατ. ευρώ
για λίπασμα, ζωοτροφές

Το ΟΚ έδωσε η Κομισιόν 
για τη μεταφορά πόρων 
5% από το ΠΑΑ για τις 

έκτακτες ενισχύσεις, 
εξασφαλίζοντας στη Βάθη 

100 εκατ. ευρώ  

Οι πληροφορίες 
θέλουν την 
ηγεσία της Βάθη 
να καθυστερεί 
τις ανακοινώσεις 
για τα λιπάσµατα, 
µέχρις ότου λάβει το 
«πράσινο φως» από 
Κοµισιόν και ΥΠΟΙΚ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Για συµπληρωµατική πληρωµή στην ειδική ε-
νίσχυση των κτηνοτρόφων µε το 2% του τζίρου 
του 2021, φαίνεται να ετοιµάζονται οι αρµόδι-
ες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, αφού ένα λάθος στο σύστηµα πληρω-
µής, άφησε απλήρωτους αρκετούς δικαιούχους. 
Την ίδια στιγµή βέβαια, θα πρέπει να αναγνω-
ρισθεί και το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώ-
σεις τα χρήµατα που πιστώθηκαν στους παρα-
γωγούς υπερβαίνουν κατά πολύ το 2% του τζί-
ρου. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις που η πί-
στωση είναι µεγαλύτερη ακόµα και αν προστε-
θεί ο τζίρος φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Οι πληροφορίες θέλουν τις διαδικασίες της 
συµπληρωµατικής πληρωµής να εκκινούνται 
τα επόµενα 24ωρα, έπειτα από τις έντονες αντι-
δράσεις του κτηνοτροφικού κόσµου, που είτε 
έµεινε απλήρωτος είτε είδε ένα ποσό πιο κάτω 
από το 2% του δηλωµένου τζίρου.

Το τεχνικό λάθος εντοπίζεται στη λίστα µε 
τους ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστωση. Συ-
γκεκριµένα, κατά τη σύνταξη της λίστας µε τους 
επιλέξιµους ΚΑ∆, ακούγεται ότι δε συµπεριελή-
φθησαν υποκατηγορίες των βασικών Κωδικών 
Αριθµού ∆ραστηριότητας από 01.41 έως 01.49 
και κυρίως οι ΚΑ∆ 01.50.1 και 01.50.10 που α-
φορούν µικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστη-
ριότητες, υπό τους οποίους λειτουργούν πολ-
λές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε ιδιοπα-

ραγωγή ζωοτροφών. Οι ίδιες πηγές που αποδί-
δουν το λάθος σε παράληψη υπαλλήλου λόγω 
βιασύνης να προχωρήσουν οι υπηρεσίες στην 
έγκαιρη πίστωση, διαβεβαιώνουν για την επί-
σπευση των διαδικασιών της νέας πληρωµής. 

Πάντως και δοµικά ο σχεδιασµός της ενί-
σχυσης, φαίνεται ότι ευνόησε επιχειρήσεις µε 
πιο διεκπεραιωτικό ρόλο στην αλυσίδα παρα-
γωγής έναντι των πραγµατικών κτηνοτρόφων. 
Αναφορικά µε το συνολικό ύψος της ενίσχυ-
σης, ακούγεται ότι τελικά πιστώθηκαν περίπου 
12 εκατ. λιγότερα των 50 εκατ. ευρώ που είχαν 
εξαγγελθεί, κάτι που επιβεβαιώνει µε έµµεσο 
τρόπο και η απουσία κάποιας επίσηµης ανα-
κοίνωσης από την πλευρά του υπουργείου. 

Βέβαια, πολλοί ήταν και αυτοί που είδαν χρή-
µατα, αλλά µάλλον απογοητεύτηκαν από το ύ-
ψος της ενίσχυσης. Αναφέρεται περίπτωση α-
γελαδοτρόφου της εκτατικής βοοτροφίας, ο ο-
ποίος µε δηλωµένο τζίρο για το 2021 κοντά στα 
12.000 ευρώ, είχε λαµβάνειν µόλις 240 ευρώ. 

Υπό αυτή την έννοια, ο κλάδος προβάλει την 
ανάγκη µιας δεύτερης ενίσχυσης, κάτι που έρ-
χεται να διευκολύνει και την εγχώρια αγορά ζω-
οτροφών, µε αρκετούς αγρότες που καλλιερ-
γούν τριφύλλια, καλαµπόκι και άλλες χονδρο-
ειδείς ζωοτροφές, να δηλώνουν προβληµατι-
σµένοι µε την έκβαση της φετινής εµπορικής 
περιόδου, παρά τις ενδιαφέρουσες τιµές που 
διαµορφώνει η αγορά. Με την Κοµισιόν να δί-
νει προσεχώς το πράσινο φως για την αξιοποί-
ηση 100 εκατ. ευρώ για έκτακτες ενισχύσεις, 
δεν αποκλείεται οι ιθύνοντες στη Βάθη να επα-
ναπροσεγγίσουν το ζήτηµα. Κάτι τέτοιο επείγει 
καθώς τίθεται πλέον και ζήτηµα ανταγωνισµού 
στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αγοράς, αφού 
ήδη κράτη µέλη προχωρούν σε πιο γενναιόδω-
ρες ενισχύσεις των κτηνοτρόφων.

Διορθωτική στους 
κτηνοτρόφους 
λόγω λάθος ΚΑΔ
Τα λάθος φίλτρα και η παράλειψη των ΚΑΔ 01.50.1 
και 01.50.10 για τις μικτές γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, άφησαν πολλούς κτηνοτρόφους 
απλήρωτους της ενίσχυσης βάσει του 2% του τζίρου

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Νέα ενίσχυση 
ανά ζωική 
μονάδα ζητά 
ο κλάδος
Την απογοήτευση του κλάδου στον 
απόηχο της πίστωσης της ειδικής 
ενίσχυσης των κτηνοτρόφων έρχονται 
να αποτυπώσουν απανωτές 
ανακοινώσεις κτηνοτροφικών 
συλλόγων και λοιπών οργάνων, µε 
τελευταία την ανακοίνωση του ΣΕΚ, 
που θέλει ενίσχυση µε 20 ευρώ ανά 
πρόβατο και 200 ευρώ ανά αγελάδα. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: 
Είχαµε προειδοποιήσει την Κυβέρνηση 
ότι η κτηνοτροφία βρίσκεται µπροστά 
στην καταστροφή» και ζητήσαµε 
επανειληµµένα, από τον Οκτώβριο του 
2021 την καταβολή άµεσων 
ενισχύσεων στους παραγωγούς για 
κάθε κλάδο της κτηνοτροφίας για να 
καλύψουµε, έστω ένα µέρος της 
τεράστιας αύξησης των τιµών 
ζωοτροφών ενέργειας κ.α
Υπενθυµίζουµε ότι είχαµε ζητήσει

 200 ευρώ ανά αγελάδα 
γαλακτοπαραγωγής και αγελάδα 
παραγωγής κρέατος.

 20 ευρώ ανά προβατίνα και γίδα,
 5 εκατ. ευρώ σε όσους 

χοιροτρόφους έµειναν χωρίς 
κορονοενίσχυση

 70 ευρώ ανά χοιροµητέρα.
Αντί αυτού εσείς δώσατε µέχρι τώρα 
ψίχουλα, τα οποία όµως πολλοί 
κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει.
Ζητάµε να µας πληροφορήσετε άµεσα 
για το συνολικό ύψος των χρηµάτων 
που δόθηκε στην κτηνοτροφία και για 
τα ποσά ενίσχυσης ανά ΚΑ∆. 
Έχουµε ενηµερώσει τον 
πρωθυπουργό και επειδή θεωρούµε 
ότι η ενίσχυση που δόθηκε είναι 
ουσιαστικά «αντίδωρο», περιµένουµε 
από την Κυβέρνηση να ενισχύσει την 
κτηνοτροφία ουσιαστικά.

Αυτά που ζητούν οι Έλληνες 
κτηνοτρόφοι, τα έδωσε ήδη η Ισπανία 
για να στηρίξει τη ζωική της παραγωγή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΥΡΩ/ΚΕΦΑΛΙ)

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ 200 20ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ 70
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Net Metering 
Το 30% του δικτύου 
ΑΠΕ για αγροτικά 
φωτοβολταϊκά
Νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος εξασφαλίζει 
μερίδιο από το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ για αγροτικές επενδύσεις

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον α-
γροτικό κόσµο αναµένεται ρύθµιση 
στο πεδίο της αδειοδότησης και εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ για 
net-metering, µε σχέδιο νόµου του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας που βρίσκεται σε διαβούλευση, να 
εξασφαλίζει µερίδιο 30% του διαθέσι-
µου δικτύου στις αγροτικές µονάδες.

Το εν λόγω σχέδιο νόµου, που θα 
µείνει στον αέρα της διαβούλευσης 
µέχρι τις 10 Μαΐου, προβλέπει µείω-

ση του χρόνου αδειοδότησης νέων 
έργων ΑΠΕ παράλληλα µε την εγγυ-
ηµένη πρόσβαση των αγροτών στο δί-
κτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ. Συγκεκριµένα, στο 
πλάνο του νέου νόµου περιλαµβάνε-
ται η µείωση του µέσου χρόνου αδει-
οδότησης σε 14 µήνες από 5 χρόνια 
που είναι τώρα, η ανάπτυξη έργων α-
ποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε 
εγκατεστηµένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 
GW έως το 2030 και η αύξηση της χω-
ρητικότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ε-
νέργειας για την ένταξη περισσότερων 
µονάδων ΑΠΕ. Ανάµεσα στους βασι-
κούς στόχους του νοµοσχεδίου περι-
λαµβάνεται και η ρύθµιση της πρό-
σβασης στο διαθέσιµο χώρο του δικτύ-
ου, κάτι που δεν υπήρχε µέχρι τώρα 
και αποτελούσε βασικό ανασταλτικό 
παράγοντα επένδυσης σε αρκετές α-
γροτικές και κτηνοτροφικές µονάδες 

οι οποίες ιδίως τους τελευταίους µή-
νες επεξεργάζονταν σοβαρά το ενδε-
χόµενο εγκατάστασης πάνελ για ιδι-
οκατανάλωση, αλλά δεν έβρισκαν θέ-
ση στο δίκτυο. Η ρύθµιση του διαθέσι-
µου χώρου στο δίκτυο βάσει της πρό-
τασης του ΥΠΕΝ, θα γίνεται ως εξής: 

 Νοικοκυριά - 30%
 Αγρότες - 30%
 Βιοµηχανία και µεταποίηση - 30%
 Ανεξάρτητοι παραγωγοί - 10%

Για τους υποσταθµούς όπου τα νέα 
περιθώρια υπερβαίνουν τα 10 MW, η 
πλεονάζουσα ισχύς άνω των 10 ΜW 
προτείνεται να κατανεµηθεί ως εξής:

 Σε ποσοστό του-
λάχιστον 30% στις πα-
ραπάνω τέσσερις κα-
τηγορίες (νοικοκυριά, 
αγρότες, βιοµηχανία 
και µεταποίηση, ανε-
ξάρτητοι παραγωγοί).

 Σε ποσοστό του-
λάχιστον 70% για την 
εγκατάσταση λοιπών 
σταθµών ΑΠΕ.

Πρόκειται για σχέ-
διο νόµου µε τίτλο: 
«Εκσυγχρονισµός της 
Αδειοδοτικής ∆ιαδι-

κασίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γεια – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παρα-
γωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλο-
τικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολ-
ταϊκών Σταθµών και Ειδικότερες δια-
τάξεις για την Ενεργεία και την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος». Στρατη-
γικός στόχος έως το 2030 είναι η συ-
νολική εγκατεστηµένη ισχύς από Α-
ΠΕ, να ανέλθει σε 25 GW, από 8,62 
GW που είναι σήµερα. Για την υλο-
ποίηση νέων επενδύσεων ΑΠΕ συ-
νολικής ισχύος άνω των 12 GW εκτι-
µάται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 
10 δισ. ευρώ.

Για τους σταθµούς αποθήκευσης ε-
νέργειας στόχος είναι έως το τέλος της 
δεκαετίας να έχουν τεθεί σε λειτουρ-
γία µονάδες τουλάχιστον 3,5 GW, ε-
πιπλέον των υδροηλεκτρικών.

Αποκλειστικά 
για net-metering 
οι υποσταθµοί 
έως 10 MW 
Για τα δίκτυα προβλέπεται ότι σε 45 
ηµέρες από την ψήφιση του σχεδίου 
νόµου, ο ∆Ε∆∆ΗΕ θα υπολογίσει τα 
διαθέσιµα περιθώρια ισχύος όλων των 
Υποσταθµών στο δίκτυο διανοµής. Για 
τους υποσταθµούς όπου τα περιθώρια 
είναι έως 10 MW, τότε αυτά διατίθενται 
αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, 
ενεργειακό συµψηφισµό και πρόγραµµα 
φωτοβολταϊκών στις στέγες. Τα 
δικαιολογητικά που θα απαιτείται να 
καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι 
µειώνονται δραστικά (από 91 σε 54) και 
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, 
διαδικασίες που µέχρι τώρα ήταν 
σειριακές πλέον γίνονται παράλληλες, 
µειώνοντας σηµαντικά τους χρόνους 
υλοποίησης, και τα στάδια της 
αδειοδοτικής διαδικασίας µειώνονται 
σε 5 από 7. Επίσης δηµιουργείται 
Υπηρεσία µιας Στάσης στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα 
παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη 
την αδειοδοτική διαδικασία.

Η δέσµευση του 
δικτύου αφορά µόνο τις 
ανάγκες επενδύσεων 
αυτοκατανάλωσης σε 
αγροτικές µονάδες.

Το νοµο-
σχέδιο 
Σκρέκα 
έρχεται 
να δώσει 
χώρο στις 
αγροτικές 
επενδύσεις 
ΑΠΕ σε 
υποσταθ-
µούς µε 
περιθώρια 
έως 10 
MW.
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Στα 50 λεπτά το κιλό τοποθετούν οι ζυ-
μώσεις στην εγχώρια ζώνη γάλακτος την 
τιμή για το αγελαδινό γάλα, με τα συμ-
βόλαια Μαρτίου και Απριλίου να πλη-
ρώνουν 46,5 και 47 λεπτά το κιλό. Η τά-
ση στην αγορά είναι ανοδική, με στόχο 
των αγελαδοτρόφων να διαμορφώσουν 
τα 54 με 55 λεπτά το κιλό στην πορεία 
της σεζόν, προκειμένου να καλυφθούν 
τα αυξημένα κόστη των μονάδων, που 
ανέρχονται αυτή τη στιγμή στο συγκε-
κριμένο εύρος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

ανθρώπων της αγοράς, η τάση είναι να 
ισορροπήσει η τιμή παραγωγού κοντά 
στο κόστος, όσο οι περισσότερες μονά-
δες λειτούργησαν για αρκετά μεγάλο δι-
άστημα με τιμολόγια κάτω του ορίου βι-
ωσιμότητας. Στο παρατηρητήριο τιμών 
της ΕΕ, η μέση τιμή Μαρτίου στην Ελλά-
δα ήταν τα 45,5 λεπτά το κιλό, στη Γερ-
μανία τα 44,25 λεπτά και στην Ιρλανδία 
τα 47,86 με τις αγορές να έχουν υπερβεί 
τα επίπεδα αυτά, κάτι που αναμένεται να 
αποτυπωθεί στα στοιχεία του Απριλίου.

Για 50 λεπτά το αγελαδινό τον Μάιο
 Τα συμβόλαια Μαρτίου και Απριλίου πληρώνουν ήδη 46,5 και 47 λεπτά  

 Η τάση είναι να ισορροπήσει η τιμή παραγωγού κοντά στο κόστος
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
εκτός απροόπτου, θα μπούμε στα α-
λώνια με ελάχιστα τελικά αποθέματα. 
Στην εξαγωγή το αγοραστικό ενδιαφέ-

ρον κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 500 ευρώ ο 
τόνος FOB λιμάνι μας. Υπάρχουν ανακοινώσεις 
για σημαντικές αυξήσεις εκτάσεων σε Καναδά 
και ΗΠΑ, ωστόσο οι αναλυτές περιμένουν να 
δουν τελικά πόσα χωράφια θα μαζευτούν στις 
ΗΠΑ και αν θα στρώσει ο καιρός στον Καναδά. 
Επίσης ο διαγωνισμός της Αλγερίας φαίνεται 
να έκλεισε στα 570-590 δολάρια ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιμάνι τους, αρκετά χαμηλότερα α-
πό τον προηγούμενο αλλά με μεξικάνικα σιτά-
ρια και με πολύ πιο δυνατό δολάριο σήμερα.

 
 Στην αγορά μας, έχουμε μια εξαιρετική συ-

γκυρία για το βαμβάκι αυτή την περίοδο, παρά 
την τελευταία διόρθωση. Το χρηματιστήριο εί-
ναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, το δολάριο φτά-
νει τα υψηλά του 2017 και το χρηματιστηρια-
κό πριμ αργά αλλά σταθερά ανοδικό. Οι ανα-
λυτές, βέβαια, θεωρούν ότι δεν θα είναι εύκο-
λο να κρατηθούν όλα σε τόσο καλά επίπεδα 
για πολύ καιρό. Παραμένουν στα 130 σεντς α-
νά λίμπρα οι τιμές της νέας σοδειάς.   

 Όψιμη φέτος η παραγωγή βερίκοκου, 
με τη συγκομιδή για την υπερπρώιμη ποικιλί-
ας Mogador στην Κορινθία, που παραδοσιακά 
ξεκινούσε από Απρίλιο, να μεταφέρεται για το 
πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Ζημιές λόγω πα-
γετού εντοπίζονται κυρίως στις υπερπρώιμες 
και πρώιμες ποικιλίες στα επιτραπέζια, όπως 
Watercot, Τύρινθα και Νύμφα. Μειωμένη σο-
δειά αναμένεται και για τις πρώιμες ποικιλίες 
επιτραπέζιων βερίκοκων Orange Red, Tom Cot, 
Watercot, Aurora. Καλύτερη η εικόνα στην ποι-
κιλία Μπεμπέκου προς μεταποίηση.

Με ελάχιστα στοκ 
τα αλώνια σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

31/03

547,31 550,07

07/04 14/04 19/04

575,57 579,93 573,01

27/04

Έλλειψη
Οι ελλείψεις στην ευρωπαϊκή 
αγορά είναι έντονες, σε μια 

εξέλιξη που ευνοεί την περαιτέρω 
ενίσχυση των τιμών 

Κόστος
Το κόστος παραγωγής  

στην Ελλάδα διαμορφώνεται 
στη ζώνη των 54 με 55 

λεπτών το κιλό

Κίελο
Στο πανεπιστήμιο του Κιέλου οι 
ερευνητές υπολόγισαν στα 60,7 

λεπτά τη θεωρητική τιμή για  
την πρώτη ύλη

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

540

407

130,00

3,63

536,50

1710,40

24,20

122,82

135,95

148,92

550

385

140,20

3,56

544,90

1674,00

24,21

123,40

137,42

155,73

550

375

133,78

3,46

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

547

395

143,50

3,37

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

547

395

142,50

3,44

544,40

1689,00

25,05

121,7

136,32

166,90

547

377

137,50

3,44

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

440

383 359 360 393 389
498

434
424

430

24/03 31/03 07/04 14/04 19/04 27/04

430 430

Τιμή συμβολαίων  
αγελαδινού γάλακτος  
(λεπτά το κιλό)

Μαρτίου  46,5 

Απριλίου 47

Μαΐου 50 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συμβόλαια στο 
αγελαδινό (λεπτά / κιλό)

Μάρτιος  46,5

Απρίλιος  47

Μάιος   (εκτίµηση) 50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Εφικτά τα 150 σεντς 
για το βαμβάκι στα 
συμβόλαια Δεκεμβρίου 

Στα 890 ευρώ η νέα 
σοδειά ελαιοκράμβης 
στην Ευρώπη

Σήµα για νέο ανοδικό άλµα 
στην αγορά ελαιολάδου 
Οι κινήσεις στις χαµηλότερες κατηγορίες 
ελαιολάδου τα τελευταία 24ωρα µπορούν 
να υποστηρίξουν υψηλότερα επίπεδα 
τιµών για τα έξτρα παρθένα. Όλα τα 
σηµάδια για νέο ανοδικό άλµα εµφανίζει 
η εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Για 50 λεπτά 
το αγελαδινό 
τον Μάιο 
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Ο γενικός διευθυντής του νορβηγικού κο-
λοσσού λιπασµάτων Yara International, 
Σβεν Τόρε Χολσέτερ, προειδοποίησε κα-
τά του «δραµατικού» αντίκτυπου του πο-
λέµου στην Ουκρανία στην παγκόσµια ε-
πισιτιστική ασφάλεια επαναλαµβάνοντας 
την έκκληση οι αρχές να αναλάβουν δρά-
ση ώστε να ενισχυθούν οι αλυσίδες εφο-
διασµού «Ο πόλεµος προκάλεσε άνοδο  
τιµών των λιπασµάτων και της ενέργειας 
και των τιµών του φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη», υπογραµµίζει η Yara στην έκθε-
σή της για τα αποτελέσµατα α’ τριµήνου. 

Χάρη στις τιµές πώλησης, η αύξηση των 
οποίων υπερβαίνει αυτή της τιµής του α-
ερίου, καθώς και σε ευνοϊκές συναλλαγ-
µατικές ισοτιµίες, η Yara αποκόµισε καθα-
ρό κέρδος 944 εκατ. δολαρίων κατά το α’ 
τρίµηνο φέτος, έναντι 13 εκατ. ένα χρόνο 
νωρίτερα. Το αποτέλεσµα εκµετάλλευσής 
της τριπλασιάσθηκε κατά την ίδια περίο-
δο, στο 1 δισ. δολάρια για κύκλο εργασι-
ών αυξηµένο κατά 88%, στα 5,9 δις. Οι ό-
γκοι παραγωγής και παραδόσεων είναι 
εντούτοις µειωµένοι σε διάστηµα τριµή-
νου, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Πολλοί ξεχνούν ότι η ΚΑΠ υπάρ-
χει και ισχύει µετά από πολιτι-
κή απόφαση των ιδρυτών της ΕΕ 
για να επιτευχθεί διατροφική α-
σφάλεια για τον πληθυσµό και 
εισόδηµα στην ύπαιθρο.

Η εφαρµογή όµως της ΚΑΠ,  δη-
µιούργησε µια παράλληλη γεωρ-
γία, τη γεωργία της γραφειοκρα-
τίας και των κάθε λογής loby που 
αναπτύχθηκαν και επηρεάζουν 
τα γίγνεσθαι µέσο των κανονι-
σµών και των διαδικασιών κα-
ταβολής των ενισχύσεων.  

Η ΕΕ προσπαθεί κατά καιρούς 
να εισάγει απλοποιήσεις, αλλά 
το αντίθετο πετυχαίνει στην πρά-
ξη αφού έχει χαθεί η επαφή µε 
τους παραγωγούς και η επιρροή 
τους στις αποφάσεις έχει µειω-
θεί. Το θέµα γίνεται πιο πολύ-
πλοκο όταν σε αυτές τις αποφά-
σεις έχουν υπεισέλθει οι εµπο-
ρικές συµφωνίες των µεµονω-
µένων κρατών-µελών.

Ουσιαστικά η γραφειοκρα-
τία των ενισχύσεων και η γε-
ωργία της γραφειοκρατίας έ-
χει αυτονοµηθεί και υπηρετεί 
τα δικά της ενδιαφέροντα. Κύ-
ριο µέληµα της αποτελεί κατά 
τη διαδικασία καταβολής των 
ενισχύσεων η παράγωγη ή αλ-

λιώς δευτερογενή οικονοµία 
που δηµιουργούν και συντη-
ρούν οι κάθε λογής experts για 
δικό τους όφελος.

Απλό παράδειγµα για τη χώρα 
µας τα όσα γίνονται γύρω από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρό-
νια, όπου τα διαδικαστικά θέµα-
τα απασχολούν περισσότερο τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων αντί της πραγµατικής πολι-
τικής. Αντί εποπτείας του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ από το ΥΠΑΑΤ έχουµε τις 
πολιτικές ηγεσίες να επιλέγουν 
λύσεις σε προαποφασισµένα δι-
λήµµατα που τίθενται από τους 
γραφειοκράτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα απο-
τελεί η καταβολή του 2% στους 
κτηνοτρόφους. Το ΥΠΑΑΤ εί-
χε να διαλέξει ανάµεσα στη µη 
πληρωµή και την κολοβή πλη-
ρωµή όπως πολλές άλλες έκανε 
τα τελευταία χρόνια ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Το θέµα λοιπόν δεν είναι άλλη 
µια συµπληρωµατική πληρωµή 
που ανακοινώθηκε αλλά η ου-
σιαστική εποπτεία του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ για να κάνει σωστά τη δου-
λειά του. Κάποιος έχει την ευ-
θύνη γι’ αυτό και πρέπει τελικά 
να την αναλάβει. 

Έκκληση Υara 
για ενίσχυση 
αλυσίδων 
εφοδιασμού

Ενισχύσεις και ΟΠΕΚΕΠΕ, 
βούληση και γραφειοκρατία

Η ΥΑRA αναµένει πως κατά το 
δεύτερο φετινό τρίµηνο θα πρέπει 

να καταβάλει 1,15 δισ. δολάρια 
περισσότερα για το φυσικό αέριο που 
χρησιµοποιεί. Το επιπλέον κόστος για 

το τρίτο τρίµηνο αναµένεται ότι θα 
φθάσει τα 750 εκατ. δολάρια.

Εκ των 
εµπνευστών 
του fuel pass 
ο υπουργός 
Επικρατείας 
και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης, 
Κυριάκος 
Πιερρακάκης.

Σε λειτουργία µέσω του vouchers.gov.gr 
το Fuel Pass για την επιδότηση καυσίµων κίνησης

Σε λειτουργία τέθηκε το vouchers.gov.gr που αφορά την πλατφόρµα Fuel 
Pass για την ενίσχυση φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελµατιών για 
την αντιµετώπιση της αύξησης κόστους καυσίµων κίνησης. Το vouchers.gov.gr 
απευθύνεται σε πάνω από 3 εκατ. δικαιούχους και αφορά την ενίσχυση για το 
κόστος κατανάλωσης καυσίµων κίνησης Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. 
Το ποσό της ενίσχυσης κυµαίνεται από 30 έως 50 ευρώ και εξαρτάται από 
τον τύπο του οχήµατος και την κύρια κατοικία του δικαιούχου, µε συνολικό 
προϋπολογισµό 130 εκατ.ευρώ. Η πλατφόρµα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία 
της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), εποπτευόµενο φορέα του υπουργείου 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της ΑΑ∆Ε. ∆ικαιούχοι 
είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος µε δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα 
φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ. H καταβολή του ποσού γίνεται 
είτε: α) Μέσω έκδοσης άυλης ψηφιακής κάρτας που χρησιµοποιείται µε 
κατάλληλο smartphone. β)Μέσω κατάθεσης σε προσωπικό τραπεζικό 
λογαριασµό που κατέχει ο δικαιούχος ή είναι συνδικαιούχος.

Κολοβή ή καθόλου
Το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
είχε να διαλέξει 
ανάµεσα στη µη 

πληρωµή και την 
κολοβή πληρωµή 
του 2% για τους 
κτηνοτρόφους
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ακόµα και στο άχυρο τιµή δίνουν οι υ-
φιστάµενες ισορροπίες στην αγορά σι-
τηρών και ζωοτροφών ενόψει των φε-
τινών αλωνισµάτων, σε µια συγκυρία 
που έχει εξάψει το ενδιαφέρον πολ-
λών αγροτών να δέσουν φέτος µπά-
λες αντί να ενεργοποιήσουν τον κα-
ταστροφέα. Καταλύτης για το ενδια-
φέρον αυτό, ήταν προφανώς οι υψη-
λές τιµές για τις µπάλες που νωρίτε-
ρα φέτος έγραψαν ακόµα και τα 18 µε 
20 λεπτά το κιλό, πολύ κοντά δηλαδή 
στην τιµή µε την οποία πωλήθηκε στα 
περσινά αλώνια το κριθάρι στο χωρά-
φι. Αιτία για την εκτίναξη της τιµής α-
πό τα 6 µε 7 λεπτά που «έφευγαν» οι 
µπάλες την περίοδο 2020-21 ήταν η 
τιµή για το τριφύλλι, η οποία απογει-
ώθηκε στη ζώνη των 35 λεπτών το κι-
λό µέσα στον χειµώνα. 

Για τις φετινές πρώτες κοπές, η τιµή 
στο τριφύλλι υποχώρησε κατά 2 λεπτά 
τις προηγούµενες ηµέρες, µε τα καθα-
ρά να διαπραγµατεύονται στα 22 λε-
πτά το κιλό και τα χορτάρια στα 17 λε-
πτά, από τα 25 και 18 λεπτά αντίστοι-
χα δυο εβδοµάδες πριν. Σε αυτό το 
πλαίσιο και όσο οι τιµές που ακούγο-
νται στην αγορά σιτηρών για το κριθά-
ρι και το σκληρό σιτάρι δείχνουν να 
διατηρούνται στη πάνω ζώνη του εύ-
ρους, οι προσδοκίες των παραγωγών 
τοποθετούν πέριξ των 10 λεπτών το κι-
λό την τιµή για το άχυρο, ενώ έχουν 
ακουστεί ακόµα και τα 12 λεπτά. Μια 
πιο συγκρατηµένη προσέγγιση της α-

γοράς δεν δίνει στο άχυρο τιµή µεγα-
λύτερη των 8 λεπτών το κιλό, ωστόσο 
πέραν των υπόλοιπων εξόδων, δηλα-
δή του πετρελαίου, της πρέσας και των 
φορτωτικών, οι αγρότες επικαλούνται 
και τα ακριβά υλικά δεσίµατος που εκ 
των πραγµάτων συνηγορούν σε υψη-
λότερη τιµή εκκίνησης από αυτήν µιας 
συνηθισµένης χρονιάς. 

Με την ευρωπαϊκή αγορά πάντως να 
διαµορφώνει αυτήν την εβδοµάδα τι-
µές στα 392 ευρώ ο τόνος για το κτη-
νοτροφικό κριθάρι και στα 343 ευρώ 
για το καλαµπόκι, χωρίς τα µεταφορι-
κά, φαίνεται ότι η αποκλιµάκωση των 
τιµών δεν θα µπορούσε να επέλθει ε-
ντός της επερχόµενης νέας εµπορι-
κής περιόδου. Υπό αυτήν την έννοια, 
το άχυρο αποκτά αξία τόσο για τους 
αγρότες που κατά γενική οµολογία έ-
χουν ένα µεγάλο κίνητρο να µην πε-
ράσουν από τον καταστροφέα τις κα-

λαµιές, όσο και για τις κτηνοτροφικές 
µονάδες, οι οποίες θα µπορούσα να ε-
ξασφαλίσουν µια φθηνότερη εναλλα-
κτική για να «ξεγελάσουν» τα ζωντα-
νά, ανακατεύοντας το τριφύλλι µε λί-
γο παραπάνω άχυρο. 

Φυσικά, παρά τον ενθουσιασµό αρ-
κετών αγροτών να δέσουν φέτος άχυ-
ρο, προβληµατίζουν τα οικονοµικά δε-
δοµένα στις κτηνοτροφικές µονάδες 
που καλούνται να φέρουν σε ισορρο-
πία τόσο της τιµές για τις ζωοτροφές, 
όσο και τα υπόλοιπα λειτουργικά έ-
ξοδα που έχουν ενισχυθεί δυσανάλο-
γα από την τιµή στο γάλα. Μια καλή 
κατεύθυνση για την φετινή δυναµική 
στον ευρύτερο κλάδο, θα δώσουν τις 
επόµενες εβδοµάδες οι πρώτες ζυµώ-
σεις για την τιµή στο πρόβειο γάλα, 
όσο στην πιάτσα ήδη ακούγονται τα 
1,50 ευρώ το κιλό για τα συµβόλαια 
της νέας περιόδου. 

Η συγκυρία στις ζωοτροφές 
δίνει φέτος τιμή και στο άχυρο
Με τις ζωοτροφές στα ύψη το άχυρο απέκτησε αξία με την τιμή στα 20 λεπτά το κιλό, 
πολύ κοντά δηλαδή στην τιμή που πωλήθηκε πέρυσι το κριθάρι στα αλώνια

Τριφύλλι
Αιτία για την εκτίναξη 
της τιµής από τα 6-7 

λεπτά που έφευγαν οι 
µπάλες την περίοδο 
2020-2021 ήταν η 

τιµή για το τριφύλλι 
που απογειώθηκε στη  
ζώνη των 35 λεπτών 
το κιλό το χειµώνα

Κριθάρι 
Με την ευρωπαϊκή 

αγορά να διαµορφώ-
νει τις τιµές στα 392 
ευρώ ο τόνος για το 
κτηνοτροφικό κρι-

θάρι, αποκλιµάκωση 
δεν θα µπορούσε να 
επέλθει εντός της 

επερχόµενης εµπορι-
κής περιόδου 

Μια φθηνότερη εναλλακτική  
για να «ξεγελάσουν» οι 
κτηνοτρόφοι τα ζωντανά 
είναι λίγο παραπάνω άχυρο 
ανακατεµένο µε τριφύλλι.

Στα 390
ευρώ 
ο τόνος 
το κριθάρι 
στην ΕΕ 
∆ιατηρούνται κοντά στις 
πρόσφατες κορυφές οι τιµές 
για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στις αγορές της Ευρώπης, 
σχεδόν ένα µήνα πριν 
ξεκινήσουν να ετοιµάζονται 
οι µηχανές για να µπουν στα 
χωράφια προκειµένου να 
αλωνιστεί η φετινή 
παραγωγή. Στο λιµάνι της 
Ρουέν που δίνει ρυθµό στην 
ευρωπαϊκή αγορά, η τιµή 
βάσης ξεκινά από τη ζώνη 
των 390 ευρώ, ενώ το 
βυνοποιίσιµο κριθάρι 
φορτώνεται στα 430 ευρώ ο 
τόνος. Αντίστοιχα το 
καλαµπόκι φορτώνεται µε 
τιµή βάση στα 336 έως 343 
ευρώ ο τόνος, όσο τα 
συµβόλαια παράδοσης 
Νοεµβρίου του 2023 και 
Μαρτίου 2023 
διαπραγµατεύονται στα 320 
ευρώ ο τόνος, 
σχηµατίζοντας για δεύτερη 
συνεχόµενη εβδοµάδα νέα 
υψηλά. Σηµειώνεται ότι ήδη 
η φυσική αγορά έχει αφήσει 
πίσω της τη σοδειά του 2021 
µε το διαπραγµατευτικό 
ενδιαφέρον να εστιάζει 
σχεδόν αποκλειστικά στις 
τιµές της νέας σοδειάς. Στο 
Σικάγο, τα funds 
εξακολουθούν να ανοίγουν 
θέσεις ανόδου στην αγορά 
καλαµποκιού, ενώ «πωλούν» 
µαλακό σίτο και σόγια. 

ΑΓΟΡΑ ∆ΕΜΑΤΩΝ ΑΧΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 

2020�21

6�7,5
12�15

18�20

34�36 

ΑΧΥΡΟ
ΤΡΙΦΥΛΛΙ

2021�22
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110 ηµερών
Αρκετές αρδευόµενες 
εκτάσεις αναµένεται 

ότι θα σπαρθούν 
εκ νέου, ιδίως µε 

καλαµπόκι 110 ηµερών 
σε µια εξέλιξη που 

έρχεται να δώσει µια 
νέα νότα στην 
εγχώρια αγορά

Χωρίς ανάσα τα καμποχώραφα 
έτοιμα για επίσπορο καλαμπόκι   
Η αγορά κίνητρο για επανασπορά και με ηλίανθο μικρού κύκλου 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έντονο ενδιαφέρον για επίσπορο κα-
λαµπόκι αλλά και ηλίανθο µικρού κύ-
κλου εκφράζουν το τελευταίο διάστη-
µα αγρότες στους κάµπους της χώρας, 
µε τις τιµές που υπόσχεται φέτος η α-
γορά, να δίνουν ένα καλό κίνητρο για 
επανασπορά των χωραφιών µετά το µά-
ζεµα του βίκου σε µερικές εβδοµάδες 
αλλά και το αλώνισµα του κριθαριού 
στις αρχές Ιουνίου. Σε περίπτωση που 
οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την 
έγκαιρη συγκοµιδή του κριθαριού και 
την κοπή των πολύσπορων και σανο-
δοτικών ψυχανθών, αρκετές αρδευόµε-
νες εκτάσεις αναµένεται ότι θα σπαρ-
θούν εκ νέου, ιδίως µε καλαµπόκι 110 
ηµερών, σε µια δυνητική εξέλιξη που 
έρχεται να δώσει µια νέα νότα στην εγ-
χώρια αγορά. 

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην 
Agrenda, το εµπορικό ενδιαφέρον εί-
ναι έντονο και υπάρχουν σαφείς κατευ-
θύνσεις προς τους αγρότες ώστε να α-
ναλάβουν το έργο αυτό µόλις απελευ-
θερωθούν τα χωράφια. 

∆ιπλή παραγωγή κόβει έξοδα ενοικίου
Εκτός από τις ενδιαφέρουσες τιµές, 

µια τέτοια κίνηση έρχεται να κόψει στο 
µισό και τα έξοδα ενοικίου στις µη ιδι-
όκτητες εκτάσεις, αφού εξασφαλίζεται 
διπλή παραγωγή. Όπως εξηγούν έµπει-
ροι καλλιεργητές, στην περίπτωση του 
επίσπορου καλαµποκιού, ο στόχος εί-
ναι η ενσίρωση στις αρχές Οκτωβρίου 
ή στην καλύτερη τέλη Σεπτεµβρίου, ε-
φόσον το φθινόπωρο είναι ξερό. Με τις 
διαθέσιµες ποικιλίες για τους καλά δια-
βασµένους, αυτό µεταφράζεται σε απο-
δόσεις κοντά στους 5 τόνους το στρέµµα 
για το ενσίρωπα και στον 1 τόνο µε 1,2 

στον καρπό, όταν τα πρώιµα καλαµπό-
κια µπορούν να εξασφαλίσουν ακόµα 
και 1,7 τόνους σε ιδανικές συνθήκες. 

Το κόστος παραγωγής διαµορφώ-
νεται κοντά στα 180 ευρώ το στρέµµα 
στην περίπτωση του καλαµποκιού. Το 
ενδιαφέρον, ειδικά για καλαµπόκι, ε-
πεκτείνεται σε όλα τα παραγωγικά κέ-
ντρα της ηπειρωτικής χώρας, από τους 
κάµπους της Μακεδονίας στην Θεσσα-
λία και νοτιότερα στην Στερεά Ελλάδα. 

Παράλληλα, η τάση στην αγορά θέ-
λει αρκετούς παραγωγούς να «ψάχνο-
νται» για την αποθήκευση φέτος, είτε 

αναζητώντας λύσεις ώστε να χτιστούν 
υποδοµές, είτε ψάχνοντας στα ενοικι-
αστήρια. Τις τελευταίες εβδοµάδες οι 
αποθήκες έχουν γίνει περιζήτητες, α-
ναδεικνύοντας και τις ελλείψεις υπο-
δοµών. Από άχυρο και τριφύλλι µέχρι 
σκληρό σιτάρι και καλαµπόκι, µεγάλη 
µερίδα των αγροτών θέλουν να κινη-
τοποιούνται ώστε να αποθηκεύσουν 
ποσότητες έπειτα και από την περσι-
νή εµπειρία στην περίπτωση του σκλη-
ρού σίτου που µέσα σε ένα δίµηνο ξέ-
φυγε από τα 28 λεπτά στα 45 και µε-
τά στα 50 λεπτά το κιλό. 



Έλκουν έντομα 
στα 4-6 φύλλα
Σωρεία εχθρών απειλεί τη νεαρή 
βλάστηση του αμπελώνα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ιδιαίτερα ευαίσθητα σε προσβο-
λές από παθογόνους µύκητες και 
έντοµα-εχθρούς αποδεικνύονται 
τα αµπέλια στο παρόν βλαστικό 
στάδιο των 4-6 φύλλων και της 
εµφάνισης των ανθοταξιών, ό-
πως ενηµερώνει σχετικά το Πε-
ριφερειακό Κέντρο Φυτοπροστα-
σίας Βόλου. Η τρυφερή βλάστη-
ση της καλλιέργειας (8-15 εκα-
τοστά) στα τέλη Απριλίου ελκύ-
ει έντοµα όπως ακάρεα, θρίπες, 
λεπιδόπτερα καθώς και ακµαί-
ων διαφόρων ωτιορρύγχων κι 
άλλων κολεοπτέρων εντόµων, 
ενώ οι κλιµατολογικές συνθή-
κες ευνοούν την ανάπτυξη του 
ωιδίου και του περονόσπορου. 

Έντοµα µατιών και νεαρής 
βλάστησης

Σε περίπτωση διαπιστωµένης 

προσβολής από έντοµα νεαρής 
βλάστησης όπως προνύµφες λε-
πιδοπτέρων, καθώς και ακµαία 
ωτιορρύγχων και άλλων κολεο-
πτέρων, συνιστάται η άµεση ε-
φαρµογή ενός κατάλληλου και 
εγκεκριµένου εντοµοκτόνου. Ό-
ταν διαπιστώνεται η παρουσία ω-
τιορρύγχων, η εφαρµογή θα πρέ-
πει να γίνεται νυκτερινές ώρες. 
Επειδή η προσβολή στον αµπε-
λώνα είναι τοπικά περιορισµέ-
νη, συνιστάται ψεκασµός µόνο 
των προσβεβληµένων πρέµνων, 
των γειτονικών προς αυτά, κα-

θώς και της επιφάνειας του εδά-
φους στην περιοχή του λαιµού.

Προληπτικός ψεκασµός 
για τον περονόσπορο

Ο µύκητας του περονόσπορου 
θεωρείται ως η πλέον καταστρε-
πτική ασθένεια της αµπέλου σε 
περιοχές, όπου κατά τη βλαστι-
κή περίοδο επικρατούν υγρές 
κλιµατολογικές συνθήκες. Οι 
προσβολές αρχίζουν συνήθως 
στο παρόν βλαστικό στάδιο και 
είναι και αυτές τοπικού χαρα-
κτήρα. Σε περιοχές που η ασθέ-
νεια εµφανίζεται συχνά και ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για ευαί-
σθητες ποικιλίες, συστήνετε έ-
νας προληπτικός ψεκασµός µε 
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο, όταν η βλάστηση 
αποκτήσει µήκος 8—10 εκ. πε-
ρίπου. Στον ψεκασµό αυτό δεν 
συνιστάται από γεωπόνους η 
χρήση χαλκούχου σκευάσµα-

τος, διότι προκαλείται καθυστέ-
ρηση στη βλάστηση.

Ανάγκη εναλλαγής 
ωιδιοκτόνων

Το παρόν βλαστικό στάδιο εί-
ναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε µο-
λύνσεις από ωίδιο, καθώς οι 
σχετικά υψηλές θερµοκρασίες 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας ευ-
νοούν την εξάπλωση της ασθέ-
νειας. Συστήνεται στους αµπε-
λουργούς να επισκοπούν τον α-
µπελώνα µία φορά την εβδοµά-
δα, προκειµένου να συλλέγουν 
και να καταστρέφουν τους προ-
σβεβληµένους βλαστούς. Οι γε-
ωπόνοι από τον Βόλο συνιστούν 
προληπτική επέµβαση µε κα-
τάλληλο και εγκεκριµένο µυκη-
τοκτόνο και ορθολογική εναλ-
λαγή ωιδιοκτόνων από διαφο-
ρετικές κατηγορίες, ώστε να α-
ποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυ-
ξης ανθεκτικότητας του µύκητα.

Από τέλη Απριλίου αρχίζει η έξοδος του σκολύτη στις κερασιές
Εν αναµονή της εµφάνισης του σκολύτη βρίσκονται οι κερασοπαραγωγοί στη 
Μακεδονία, καθώς παραδοσιακά τέλη Απριλίου αρχίζει η έξοδος των ενηλίκων 
από τα κλαδιά των δέντρων. Οι σκολύτες είναι µικρά ξυλοφάγα κολεόπτερα 
της οικογένειας Curculionidae, τα οποία οι παραγωγοί τα αναφέρουν συχνά 
ως «νεκροθάφτες». Το έντοµο εισέρχεται συνήθως από τη βάση του οφθαλµού, 
τρέφεται εντατικά και ο οφθαλµός ξεραίνεται µαζί µε τα φύλλα, τα οποία πολλές 

φορές ξεραίνονται πράσινα χωρίς να κιτρινίσουν και να πέσουν. Η καταπολέµηση του 
εντόµου γίνεται κυρίως µε προληπτικά καλλιεργητικά µέτρα. Η χηµική αντιµετώπιση είναι 
αναποτελεσµατική και χρησιµοποιείται κυρίως εναντίων των ενήλικων ατόµων, καθώς 
δεν έχει καµία επίδραση στις προνύµφες που τρέφονται εντός του ξύλου των δέντρων. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης ζητούν από 
τους παραγωγούς να επιθεωρούν τακτικά τους οπωρώνες µέχρι τα µέσα Μαΐου, για 
διαπίστωση δραστηριότητας των εντόµων επισηµαίνοντας πως συνήθως εκρέει κόµµι από 
τις οπές εισόδου. Παράλληλα, σε κερασεώνες µε προσβολές συνιστάται άµεσα το κάψιµο 
των ξερών προσβεβληµένων κλαδιών (υπόλοιπα του κλαδέµατος ή εντοµοπαγίδες).

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Εποπτεία
Κρίσιµη για τον περιορι-

σµό των µολυσµάτων 
η ταχεία αναγνώριση 

της προσβολής

Φυλλοδέτης στη ροδακινιά
Το λεπιδόπτερο Archips rosanus είναι 
είδος πολυφάγο και προσβάλλει 
µηλοειδή, ροδακινιές, κερασιές και 
φιστικιές. Συµπληρώνει µία γενεά το 
χρόνο και διαχειµάζει στο στάδιο 
του ωού στον φλοιό των δέντρων, 
ενώ την άνοιξη εξέρχονται οι νεαρές 
προνύµφες. Οι διαχειµάζουσες 
προνύµφες του λεπιδόπτερου 
τρέφονται την εποχή αυτή µε τη νεαρή 
βλάστηση, ανάµεσα στην οποία 
νυµφώνονται συνδέοντας µεταξύ τους 
τρυφερά φύλλα. Για την προστασία 
της τρυφερής βλάστησης, αλλά και 
των αναπτυσσόµενων καρπών από την 
τροφική δραστηριότητα της πρώτης 
γενιάς του εντόµου, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν ψεκασµό µε 
κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια εντοµοκτόνο, αµέσως 
µόλις διαπιστωθεί αύξηση των 
συλλήψεων ακµαίων του εντόµου 
στις φεροµονικές παγίδες ή / και οι 
πρώτες χαρακτηριστικές προσβολές 
των προνυµφών (φαγώµατα και 
δέσιµο φύλλων).

Σκευάσµατα
ΑDAMA Hellas: Lamdex 2,5 WG, 
Mavrik Aquaflow
Bayer Hellas: Decis Evo 25EW, Decis 
Εxpert 100EC
FMC Hellas: Simin 2.5 EC, Steward 
30 WG.

Φώµοψη στην αµυγδαλιά
Συνεχίζεται η παρουσία της φώµοψης 
(phomopsis amygdali) στους 
αµυγδαλεώνες της Θεσσαλίας, 
µε προσβολές να παρατηρούνται 
σε Λάρισα και Μαγνησία όπως 
ενηµερώνουν σχετικά οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου. Η ασθένεια προκαλεί 
ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, 
νέκρωση των οφθαλµών και καστανές 
ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες 
στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον 
σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη 
βάση ή γύρω από έναν οφθαλµό. Η 
ανάπτυξη του µύκητα ευνοείται από 
υγρό και βροχερό καιρό και 
θερµοκρασίες κοντά στους 27-29oC. 
Οι ειδικοί προτείνουν τη διενέργεια 
ψεκασµού µε εκλεκτικά και εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, σε 
συνδυασµό µε τη αντιµετώπιση της 
πολυστίγµωσης. Παράλληλα ζητούν 
την άµεση αφαίρεση και καταστροφή 
µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων 
βλαστών, ανεξαρτήτου εποχής. 

Σκευάσµατα
ΑDAMA Hellas: Merpan 80 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Με δικό του  
Εξοικονομώ 
και συνεργασίες 
μικρών τοπικών 
επιχειρήσεων 
το νέο Leader
Σε διαβούλευση τέθηκε το πλαίσιο 
προγραμμάτων τοπικής δράσης για την 
προγραμματική περίοδο 2023-2027 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με τη γνωστή συνταγή εµπλουτισµένη µε ορισµένες 
νέες δράσεις όπως για παράδειγµα είναι η ενεργεια-
κή αναβάθµιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 
η ενίσχυση της συνεργασία µεταξύ µικρών τοπικών 
επιχειρήσεων, τέθηκαν σε διαβούλευση τα προγράµ-
µατα Leader της νέας προγραµµατικής περιόδου. Στό-
χος είναι να προχωρήσουν οι Οµάδες Τοπικής ∆ρά-
σης (ΟΤ∆) αρχές του ερχόµενου έτους (Φεβρουάρι-
ος) στη διαµόρφωση του σχεδίου τους και κατάθε-
ση αυτού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε 
να µπορούν να εκκινήσουν έγκαιρα οι σχετικές προ-
κηρύξεις ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, ξεχω-
ρίζει στις δράσεις και η πρωτοβουλία «Έξυπνων Χω-
ριών» (Smart Villages) της νέας πολιτικής προσέγγιση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των αγροτικών περιοχών (βλ. σελ. 17). 

Το σχέδιο του τοπικού προγράµµατος Leader διαρθρώ-
νεται σε µία σειρά από υπο-παρεµβάσεις, µε τις κύριες 
εξ αυτών να ανήκουν στις Κατηγορίες «Ενδυνάµωση της 
τοπικής οικονοµίας» και «∆ικτύωση και συνεργασία». Ο 
µέγιστος προϋπολογισµός των πράξεων των κατηγορι-
ών αυτών δεν µπορεί να ανέλθει άνω των 400.000 ευ-
ρώ ή των 40.000 ευρώ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων. 

Οι κυριότερες δράσεις ιδιωτικών επενδύσεων
Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στις παραπάνω 

κατηγορίες είναι:

1) Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων για την 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων: Επιλέξιµες εί-
ναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρο-
νισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτό-
χρονο εκσυγχρονισµό µονάδων παραγωγής γεωρ-
γικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η έντα-
ση ενίσχυσης καθορίζεται έως το 65% για το σύνο-
λο της χώρας και έως το 80% για τα µικρά νησιά Αι-
γαίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 2 του Καν. 
(ΕΕ) 229/2013) δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115.

2) Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων για την 
παραγωγή µη γεωργικών προϊόντων: Επιλέξιµες 
είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγ-
χρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυ-
τόχρονο εκσυγχρονισµό µονάδων παραγωγής µη 
γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η 
ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει 
του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυ-
νάµει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 
50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

3) Ενίσχυση µονάδων του δασοκοµικού τοµέα:
Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύ-
σεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκαταστά-
σεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό µονάδων παρα-
γωγής προϊόντων από δασοκοµικά προϊόντα. Η έ-
νταση ενίσχυσης καθορίζεται δυνάµει του Γεωργι-
κό Απαλλακτικό Κανονισµό ή στο 50% δυνάµει του 
Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

4) Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τοµείς της βι-
οτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µε-

Στόχος των νέων προγραµµάτων είναι να 
προχωρήσουν οι Οµάδες Αναπτυξιακής 

∆ράσης (ΟΤ∆) αρχές του ερχόµενου 
έτους (Φεβρουάριος) στη διαµόρφωση του 
σχεδίου τους και στην κατάθεση αυτού στο 
αρµόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ώστε να µπορούν να εκκινήσουν έγκαιρα 

οι σχετικές προκηρύξεις των 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Agrenda FARMINGREPORT
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τά την 1η µεταποίηση: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις 
που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επε-
κτάσεις, µετεγκαταστάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγ-
χρονισµό επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοτεχνί-
ας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών µετά την 1η 
µεταποίηση. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται α-
νά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατι-
κών ενισχύσεων δυνάµει του Γενικού Απαλλακτι-
κού Κανονισµού ή στο 50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 (de minimis).

5) Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλά-
δου: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ι-
δρύσεις, εκσυγχρονισµούς, επεκτάσεις, µετεγκατα-
στάσεις µε ταυτόχρονο εκσυγχρονισµό επιχειρήσε-
ων του τουριστικού κλάδου όπως καταλύµατα, ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει 
του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυ-
νάµει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 
50% δυνάµει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

6) Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσι-
ών: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ί-
δρυση ή εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων υπηρεσιών 
όπως παιδότοποι και γηροκοµία. Η ένταση ενίσχυ-
σης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερει-
ακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάµει του Γε-
νικού Απαλλακτικού Κανονισµού ή στο 50% δυνά-
µει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

7) Ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων: Επι-
λέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ενεργει-

ακή αναβάθµιση επιχειρήσεων µε την εγκατάσταση 
συστηµάτων εναλλακτικών µορφών ενέργειας και 
συστηµάτων µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. 
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 65% δυνάµει του 
Καν. (ΕΕ) 1407/2021 (de minimis).

8) Συνεργασία µεταξύ µικρών τοπικών επιχει-
ρήσεων: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις συνεργασίας 
µεταξύ µικρών τοπικών επιχειρήσεων οµοειδών ή 
συµπληρωµατικών προϊόντων µε σκοπό τη διοργά-
νωση κοινών µεθόδων εργασίας, την κοινή χρήση 
εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και την ανάπτυξη 
και/ή εµπορία κοινών προϊόντων. ∆εν είναι επιλέ-
ξιµα σχήµατα συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν 
και λοιποί φορείς πλην των τοπικών επιχειρήσεων. 

9) Συνεργασία µεταξύ τοπικών δηµόσιων και 
ιδιωτικών φορέων για την κοινωνική ή  πολιτι-
στική ή περιβαλλοντική προστασία και αναβάθ-
µιση της περιοχής: Επιλέξιµες είναι οι πράξεις συ-
νεργασίας µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών τοπικών 
φορέων µε σκοπό την διαµόρφωση και πραγµατο-
ποίηση δράσεων που αφορούν στην κοινωνική ή / 
και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία 
και αναβάθµιση της περιοχής.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αφορούν την εκπαίδευ-
ση τοπικού πληθυσµού, τα µικρά δηµόσια έργα για 
τη βελτίωση ποιότητας ζωής, τη διατήρηση και βελ-
τίωση των πολιτιστικών στοιχείων (ενίσχυση πολι-
τιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.) και τις πράσινες υπο-
δοµές για την πρόληψη και αντιµετώπιση των κιν-
δύνων από φυσικές καταστροφές.

Στα  Leader προβλέπεται ειδική ενίσχυση για την ανάπτυξη της συνεργασίας 
µεταξύ των µικρών τοπικών επιχειρήσεων και τη διάδοση των προϊόντων. 

Σχέδιο  
Leader

Το Leader 
διαρθρώνεται 

σε µία σειρά από 
υπο-παρεµβάσεις 
που βρίσκονται 
κάτω από την 

οµπρέλα διάφο-
ρων κατηγοριών 

επιδοτήσεων

Ξεχωρίζει 
η δράση για τα
Έξυπνα Χωριά
Tο όραµα για τα «Έξυπνα Χωριά» (Smart 
Villages) που προωθεί η Κοµισιόν στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ θα περάσει µέσα 
από τα προγράµµατα Leader. Όπως φαίνεται 
στο έγγραφο που βρίσκεται υπό διαβούλευση 
σκοπός της πολιτικής αυτής είναι 
η συσπείρωση των τοπικών φορέων για 
την από κοινού αντιµετώπιση διαχρονικών 
προβληµάτων µέσω δράσεων οι οποίες 
σχεδιάζονται µε την «εκ των κάτω προς 
τα επάνω» διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό 
επιλέξιµες είναι οι πράξεις που αφορούν 
την ίδρυση ενός συνεργατικού σχήµατος 
µε τη συµµετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, 
µε τη δυνατότητα συµµετοχής και τοπικών 
δηµόσιων φορέων, για την προετοιµασία και 
σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασµένου 
στην αντιµετώπιση ενός ή περισσοτέρων 

προβληµάτων της 
περιοχής. Βασικό 
χαρακτηριστικό του 
προγράµµατος θα 
πρέπει να είναι η 
κοινωνική ή / και 
η τεχνολογική 
καινοτοµία και να 
προβλέπει δράσεις 
όπως δράσεις 
ευρυζωνικότητας, 
παραγωγής ή 
εξοικονόµησης 

ενέργειας, αντιµετώπισης περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, εξυπηρέτησης των νέων 
ή των ηλικιωµένων της περιοχής, την 
αναβάθµιση της παροχής υπηρεσιών υγείας 
και άρση της κοινωνικής αποµόνωσης. 
Στα συνεργατικά σχήµατα, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να συµµετέχει 
και εκπαιδευτικό ίδρυµα. Η ΟΤ∆ παρέχει 
πλην των άλλων συµβουλευτική υποστήριξη 
όµως δεν µπορεί να αποτελεί µέλος του 
συνεργατικού σχήµατος. Το σχέδιο δράσης 
θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασµένο και 
δεν µπορεί να αφορά σε περιοχή µεγαλύτερη 
των 10.000 µόνιµων κατοίκων. Για την 
σύνταξη του θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί 
η «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, 
να προβλέπει δείκτες εκροών και 
προσδοκώµενων αποτελεσµάτων και 
επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα. 
Το εν λόγω µακρόπνοο όραµα για τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ αποσκοπεί 
στην αντιµετώπιση των προκλήσεων και 
των ανησυχιών αυτών, µε βάση τις 
νεοεµφανιζόµενες ευκαιρίες της πράσινης 
και της ψηφιακής µετάβασης της ΕΕ και 
τα διδάγµατα που αντλήθηκαν από την 
πανδηµία COVID-19, καθώς και µε τον 
προσδιορισµό µέσων για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 
την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης 
και την τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ Η ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ 

Προϋπολογισμός ανά Leader 
ανάλογα τον τοπικό πληθυσμό
Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του κάθε προτεινόµενου προγράµµατος τοπικής 
ανάπτυξης από τις ΟΤ∆ θα είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσµού της 
προτεινόµενης περιοχής και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που 
περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Η τελική ∆ηµόσια ∆απάνη του 
κάθε τοπικού προγράµµατος θα διαµορφωθεί βάσει της βαθµολογίας της 
προτεινόµενης πρότασης, της ρεαλιστικότητας των προτεινόµενων δράσεων 
η αξιολόγηση των οποίων λαµβάνεται υπόψη στην βαθµολόγηση της πρότασης, 
καθώς και το ύψος των διαθέσιµων πιστώσεων. Αναλυτικότερα, η τελική 
∆ηµόσια δαπάνη θα διαµορφωθεί βάσει των ανωτέρω βαθµίδων και αναλογικά 
των βαθµολογιών που θα λάβουν οι προτάσεις, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό 
των 3.500.000 ευρώ που κρίνεται απαραίτητο ως ελάχιστο ποσό για την 
υλοποίηση ενός τοπικού προγράµµατος. Συνεπώς, η τελική δηµόσια δαπάνη 
των ΟΤ∆ που ανήκουν στην 1η κατηγορία θα διαµορφωθεί µεταξύ 3,5 και 
3,8 εκατ. ευρώ, της 2ης κατηγορίας µεταξύ 3,8 και 4,2 εκατ. ευρώ κ.ο.κ 
κατ’ αναλογία µε τη βαθµολογία που θα λάβουν.

Βελτίωση
Στόχος της 

πρωτοβουλίας 
η βελτίωση 

της ποιότητας 
ζωής στις 
αγροτικές 
περιοχές
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Αναμένεται Σεπτέμβριο η πρόσκληση

Από νωρίς ξεκίνησαν 
οι συμφωνίες για αγορά 
τρακτέρ ενόψει των 
νέων Σχεδίων Βελτίωσης 

 Αναγκαία η αλλαγή στα εύλογα κόστη για την κατασκευή 
αγροτικών κτιρίων, όπως στάβλοι, θερμοκήπια και αποθήκες, 
προωθείται αύξηση του προϋπολογισμού της προκήρυξης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα χέρια για την αγορά τρακτέρ 
ενόψει των νέων Σχεδίων Βελτί-
ωσης, φαίνεται να έχει ξεκινήσει 
να δίνει ήδη µερίδα δραστήριων 
αγροτών σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ, µε την προκήρυξη να αναµέ-
νεται εντός του Σεπτεµβρίου. Μά-
λιστα, η πρόσκληση των 180 εκατ. 
ευρώ δεν αποκλείεται να αυξηθεί 
σε πόρους, λόγω της υποαπορρό-
φησης που αναµένεται σε προ-
γράµµατα όπως η Απονιτροποίη-
ση (ρεπορτάζ σελ. 19), αλλά και α-
πό άλλα ΠΑΑ που δεν θα προχω-
ρήσουν. Όσον αφορά ειδικότερα 
το θεσµικό πλαίσιο του προγράµ-
µατος, η αγορά εκφράζει πάντως 
την ανησυχία της για το γεγονός 
ότι στη νέα πρόσκληση µε τον µέ-
χρι σήµερα σχεδιασµό, δεν δύνα-
ται να επιδοτηθούν επενδύσεις ά-
νω των 130.000 ευρώ στη φυτική 
παραγωγή, ποσό µειωµένο κατά 
170.000 ευρώ σε σχέση µε την 
περασµένη προκήρυξη. 

Ο λόγος προφανώς είναι η εκτό-
ξευση του κόστους των πρώτων υ-
λών σε σειρά υλικών, από τον χά-
λυβα µέχρι το ξύλο και τα καλώ-
δια, αλλά και οι αυξήσεις στις τι-
µές αγροτικού εξοπλισµού όπως 
τρακτέρ και παρελκόµενα. Ειδικό-
τερα όσον αφορά τα επιλέξιµα κό-
στη (τιµοκατάλογος εύλογου κό-
στους) η αγορά στην περασµένη 
πρόσκληση κινήθηκε πάνω-κά-
τω µε τον ίδιο κατάλογο του 2010 
σε ό,τι αφορά την κατασκευή στά-
βλων, αµελκτήριων, θερµοκηπί-
ων, αποθηκών κ.λπ.. Προφανώς 
όµως πλέον, οι αρχές θα πρέπει να 
προχωρήσουν έγκαιρα στις απα-
ραίτητες διορθώσεις των σχετικών 
τιµοκαταλόγων, ώστε να ανταπο-

Στη φάση της β’ αξιολόγησης έχει 
προχωρήσει η µεγαλύτερη µερίδα 
των περιφερειών της χώρας, στο 
πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, 
µε την αναλογία εντάξεων προς 
τις αιτήσεις να είναι πλέον κάτι 
παραπάνω από 8 στις 10. Αναλυ-
τικότερα, σύµφωνα µε τη νέα κα-
τανοµή των 100 εκατ. ευρώ πλέ-
ον η κατάσταση ανά περιφέρεια 
σύµφωνα µε τον πίνακα που δη-
µοσίευσε το ΥΠΑΑΤ διαµορφώνε-
ται ως εξής:

 Σε Αττική, Ιόνια Νησιά, Νό-
τιο Αιγαίο, Ήπειρο, ∆υτική Μακε-
δονία εντάσσονται όλοι όσοι τη-
ρούν τις προϋποθέσεις ένταξης 
στο πρόγραµµα.

 Σε Κεντρική Μακεδονία εντάσ-
σονται 2.410 δικαιούχοι (3.020 αι-
τήσεις), στην Κρήτη 1.864 δικαι-
ούχοι (2.599 αιτήσεις), στη ∆υτική 
Ελλάδα 1.726 δικαιούχοι (2.244 
αιτήσεις), στην Θεσσαλία 1.628 
δικαιούχοι (1.968 αιτήσεις), στην 
Πελοπόννησο 1.507 δικαιούχοι 
(1.873 αιτήσεις) και στην Ανατο-
λική Μακεδονία-Θράκη 1.461 δι-

καιούχοι (1.257 αιτήσεις).
 Στη Στερεά Ελλάδα εντάσσο-

νται σχεδόν όλοι (1.043 δικαιού-
χοι σε σύνολο 1.067 αιτήσεων). 
Το ίδιο ισχύει και στο Βόρειο Αι-
γαίο µε 704 δικαιούχους και 859 
αιτήσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη και τις α-
πορρίψεις που θα έρθουν σε ένα 
ποσοστό των υποψηφίων (λόγω κη-
πευτικών χαµηλής κάλυψης κ.α.), 
η αναλογία αιτήσεων και εντάξε-
ων θα πλησιάσει το 100%. Σηµει-

Οχτώ στους 10 εντάσσονται 

κρίνονται στη νέα πραγµατικότητα. 
Αναφορικά τώρα µε τα τρακτέρ ε-

δώ µένει να φανεί πώς θα διαµορ-
φωθεί η κατάσταση. Υπενθυµίζεται 
πως στην περασµένη πρόσκληση το 
κόστος που δικαιολογούνταν προς 
επιδότηση ήταν αυτό της χαµηλότε-
ρης προσφοράς που προσκόµιζε ο 
αγρότης µείον ένα 5% και µέχρι το 
ποσό των 125.000 ευρώ. Και αυτό, 
µετά την απόσυρση του γνωστού τι-
µοκαταλόγου που είχε προκαλέσει 
σωρεία αντιδράσεων. 

Οι απαιτήσεις για την ένταξη στο 
πρόγραµµα θα είναι αυξηµένες, ό-
πως έχει γίνει γνωστό από τις δι-
αχειριστικές αρχές κι αυτό θα φα-
νεί κυρίως στην Τυπική Απόδοση 
ένταξης (εξετάζεται να ανέλθει στα 
12.000 ευρώ) και στις απαιτήσεις 
καινοτοµίας του επενδυτικού σχε-
δίου. Παράλληλα, όλες οι επενδύ-
σεις θα πρέπει να έχουν προσαρ-
µοσµένο µέγεθος της δυναµικότη-
τας της εκµετάλλευσης (ως ποσο-
στό της Τυπικής Απόδοσης). 

Η ένταση ενίσχυσης δεν αναµέ-
νεται να αλλάξει και θα κυµανθεί 
από 40-80% ανάλογα την Περιφέ-
ρεια και τα χαρακτηριστικά του υ-
ποψήφιου γεωργού. Το µεγαλύ-
τερο ποσοστό αφορά γεωργούς η-
λικίας έως 41 ετών ή δικαιούχους 
του µέτρου Νέων Αγροτών της πε-
ρασµένης πενταετίας.  

Υψηλές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις για την ένταξη 

στο πρόγραµµα θα είναι αυξη-
µένες κι αυτό θα φανεί κυρίως 
στην Τυπική Απόδοση και στις 

προτάσεις για καινοτοµία
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Προσφορά
Στην περασµένη πρόσκληση το 
κόστος που δικαιολογούνταν 
προς επιδότηση τρακτέρ ήταν 
αυτό της χαµηλότερης 
προσφοράς που προσκόµιζε ο 
αγρότης µειον ένα 5% και µέχρι 
το ποσό των 125.000 ευρώ.

Φυτική
Η αγορά εκφράζει ανησυχίες 
γιατί στη νέα πρόσκληση µε τον 
µέχρι σήµερα σχεδιασµό, 
δεν δύναται να επιδοτηθούν 
επενδύσεις άνω των 130.000 
ευρώ στη φυτική παραγωγή, 
ποσό µειωµένο κατά 170.000 
ευρώ σε σχέση µε την 
περασµένη προκήρυξη. 

40-80%
Η ένταση ενίσχυσης 
δεν αναµένεται να αλλάξει 
και θα κυµανθεί από 40-80% 
ανάλογα µε την Περιφέρεια 
και τα χαρακτηριστικά του 
υποψήφιου γεωργού.
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Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3020 2410 8 / 10
ΚΡΗΤΗ 2599 1864 7 / 10

∆. ΕΛΛΑ∆Α 2244 1762 8 / 10
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1968 1628 8 / 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1873 1507 8 / 10
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1461 1257 9 / 10

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α 1067 1043 9 / 10
Β. ΑΙΓΑΙΟ 

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΣ 
Ν. ΑΙΓΑΙΟ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
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στους Νέους

Λίγοι στα Νιτρικά,
τον Μάιο εντάξεις
στα Βιολογικά 
Υποτονικά σε σχέση µε τις αρχι-
κές προσδοκίες δείχνει πως θα 
κλείσει η πρόσκληση της Απο-
νιτροποίησης την Παρασκευή 
29 Απριλίου. Με περίπου 6.000 
πρωτόκολλα αιτήσεων να έχουν 
κατατεθεί, όπως αναφέρουν έ-
µπειροι µελετητές στην Agrenda, 
φαίνεται πως τα 150 εκατ. ευρώ 
που δεσµεύτηκαν φτάνουν και 
περισσεύουν για τις εντάξεις.

Οι λόγοι τώρα που εντοπίζο-
νται για αυτή την εξέλιξη είναι 
τρεις: Πρώτον, φέτος που καλα-
µπόκι και βαµβάκι αξιώνουν υ-
ψηλές τιµές, να αφήσει κάποιος 
αγρανάπαυση το χωράφι του 
για 60 ευρώ το στρέµµα ενίσχυ-
ση, δεν συµφέρει. ∆εύτερον, για 
δύο έτη µόλις δεσµεύσεων, δεν 
είναι λίγοι όσοι είπαν «πού να 
µπλέξω» µε ελέγχους για ύπαρ-
ξη αρδεύσεων κ.λπ. Και, τρίτον, 
µε δεδοµένο ότι όσοι είναι ήδη 
µέσα στο πρόγραµµα της Απο-
νιτροποίησης από την περασµέ-
νη πρόσκληση δεν µπορούν να 
κάνουν νέα αίτηση και οι περι-
οχές εφαρµογής του Μέτρου εί-

ναι οι ίδιες, οι ενδιαφερόµενοι 
είναι µετρηµένοι. 

Μέσα στο Μάιο αποτελέσµατα 
στη Βιολογική Γεωργία

Ένας επιπλέον λόγος ίσως ή-
ταν και το µεγάλο ενδιαφέρον 
για το πρόγραµµα Βιολογικής 
Γεωργίας που προηγήθηκε της 
πρόσκλησης της Απονιτροποί-
ησης. Ως γνωστόν, δεν δύνα-
ται στο ίδιο αγροτεµάχιο να λη-
φθούν δεσµεύσεις και για Βιολο-
γικά και για Νιτρικά. Ειδικότερα 
πάντως όσον αφορά τη Βιολογι-
κή Γεωργία, το ρεπορτάζ αναφέ-
ρει πως µέσα στο Μάιο αναµένο-
νται τα αποτελέσµατα µε τους πί-
νακες δικαιούχων. Άλλωστε θα 
πρέπει να είναι σε θέση να γνω-
ρίζουν οι ενδιαφερόµενοι αν εί-
ναι δικαιούχοι του συγκεκριµέ-
νου προγράµµατος, πριν ξεκινή-
σουν να υποβάλλουν τη φετινή 
αίτηση ΟΣ∆Ε. Σηµειώνεται πως 
οι δικαιούχοι των δράσεων του 
υποµέτρου 11.1 που κατέχουν 
αγροτεµάχια/ βοσκοτόπους, εί-
δος ζώων, κατεχόµενες κυψέλες 
και παραφυάδες, τα οποία δεν 
είναι ενταγµένα στο σύστηµα ε-
λέγχου της βιολογικής γεωργί-
ας, υποχρεούνται να συνάψουν 
σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονι-
κού διαστήµατος δέκα πέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών από την η-
µεροµηνία δηµοσιοποίησης της 
απόφασης ένταξης πράξεων (πί-
νακας δικαιούχων). 

Έρχεται νέο Εξοικονοµώ
αποκλειστικά 
για επιχειρήσεις  
To ερχόµενο διάστηµα αναµένεται 
να «τρέξει» τo νέο «Εξοικονοµώ» 
µε πόρους 450 εκατ. ευρώ του 
Ταµείου Ανάκαµψης το οποίο θα 
αφορά αποκλειστικά την 
ενεργειακή αναβάθµιση συνολικά 
9.700 µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα  
Στην πρώτη φάση του 
προγράµµατος, προβλέπεται να 
διατεθούν έως 250 εκατ. ευρώ. Το 
πρόγραµµα θα ενισχύει τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας της λειτουργίας 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
µε στόχο εξοικονόµηση κατ’ 
ελάχιστον 30% του ενεργειακού 
κόστους. Έµφαση θα δοθεί και στην 
κατασκευή φωτοβολταϊκών από τις 
επιχειρήσεις προκειµένου να 
αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και να 
έχουν χαµηλότερα τιµολόγια. 
Επίσης προβλέπονται ενεργειακές 
αναβαθµίσεις στο κτιριακό κέλυφος 
(θερµοµόνωση τοιχοποιίας – 
δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά 
κουφώµατα/υαλοπίνακες, 
συστήµατα σκίασης κ.ά.).

ώνεται πως ύστερα από τους προ-
σωρινούς πίνακες δικαιούχων Νέ-
ων Αγροτών που θα εκδοθούν έως 
τα τέλη Μαΐου θα ακολουθήσουν 
οι ενστάσεις των απορριπτόµενων 
και των επιλαχόντων.  Ύστερα θα 
βγουν και οι τελικοί πίνακες. Υ-
πενθυµίζεται πως το 2023 οι Νέ-
οι Αγρότες θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αποδεικνύουν τζίρο ίσο 
τουλάχιστον µε το 50% της τυπικής 
απόδοσης ένταξης που δήλωσαν 
στο φάκελο του προγράµµατος. 

Βαµβάκι, καλαµπόκι
Με την τιµή που προσ-
δοκούν οι αγρότες σε 

βαµβάκι και καλαµπόκι, το 
πριµ αγρανάπαυσης από 
τα Νιτρικά δεν αποτελεί 

κίνητρο ένταξης

Η Τυπική Απόδοση ένταξης 
εξετάζεται να ανέλθει στα 

12.000 ευρώ, ενώ όλες 
οι επενδύσεις θα πρέπει 

να έχουν προσαρµοσµένο 
µέγεθος ανάλογο της 

δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης.
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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. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

65.000

420
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1,1

ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ

∆ΙΣ ΕΥΡΩ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Στη νεοϊδρυθείσα κατασκευάστρια ηµιαυτό-
νοµων ψεκαστικών GUSS, επενδύει τώρα η 
John Deere, συνεχίζοντας το µεγάλο µπαράζ 
τοποθέτησης κεφαλαίων στις αυτόνοµες λύ-
σεις αγροτικών µηχανηµάτων, που ξεκίνησε 
τον περασµένο Αύγουστο µε την εξαγορά της 
Bear Flag Robotics. 

Πολλαπλά ψεκαστικά της GUSS µπορούν να 
ελέγχονται εξ αποστάσεως από έναν µόνο χει-
ριστή, επιτρέποντας στους καλλιεργητές να ψε-

κάζουν οπωρώνες και αµπελώνες πιο γρήγο-
ρα και µε συνέπεια, χρησιµοποιώντας λιγότε-
ρους πόρους και µειώνοντας το κόστος εξαλεί-
φοντας το σφάλµα χειριστή και το χρόνο δια-
κοπής λειτουργίας. Τα µηχανήµατα ελέγχουν 
επίσης τους ρυθµούς εφαρµογής και τις ταχύ-
τητες ψεκασµού σε ολόκληρα χωράφια και σε 
µεταβλητό έδαφος µε ρυθµιζόµενες παραµέ-
τρους λογισµικού. Τα µηχανήµατα χρησιµο-
ποιούν έναν συνδυασµό GPS, ανίχνευσης φω-
τός και εµβέλειας, αισθητήρων οχηµάτων και 
λογισµικού για να διασχίζουν οπωρώνες χωρίς 
χειριστή. Η λειτουργία SelectSpray µπορεί να 

Ημιαυτόνομα GUSS 
ψεκαστικά η νέα 
επένδυση John Deere  
Συνεργασία των δύο αμερικανικών εταιρειών για 
καινοτόμο εξοπλισμό σε οπωρώνες και αμπελώνες

Iδανική σποροκλίνη 
σε βαριά εδάφη
Η σειρά Kator KN είναι 
µια σειρά µοντέλων από 
σβάρνες µε ενεργά εξαρ-
τήµατα εργασίας. Η περι-
στροφική σβάρνα είναι ιδι-
αίτερα κατάλληλη για επε-
ξεργασία σε αδιαπέραστα, 
σκληρά, ξηρά και βαριά 
εδάφη, µε την Bednar να 
υπόσχεται εξαιρετικό απο-
τέλεσµα εργασίας και ποι-
οτική σποροκλίνη.

Τηλεµατική Pellenc 
στον αµπελώνα 
Τη διαδικτυακή πλατφόρ-
µα Pellenc Connect που 
εµφανίζει δεδοµένα από 
τα συνδεδεµένα µηχανή-
µατα στον αµπελώνα για 
βελτιωµένη χρήση, ρυθµί-
σεις και συντήρηση βάζει 
σε λειτουργία η Pellenc. 
Τo σύστηµα παρέχει πρό-
σβαση σε γεωπονικά δε-
δοµένα για τη βελτιστο-
ποίηση των δυνατοτήτων 
του αµπελώνα.

Νέα σειρά T4 FNV 
από New Holland
Η New Holland παρουσιά-
ζει πέντε µοντέλα τρακτέρ 
T4 F/N/V, προσαρµοσµέ-
να για περιβάλλοντα 
όπως σκεπαστοί αµπελώ-
νες και χαµηλά περιβόλια 
(Τ4 F). Τα πέντε νέα µο-
ντέλα είναι διαθέσιµα µε 
πλάτος εργασίας από µό-
λις 1,06 έως 2,5 µέτρα. 
Στην κορυφή της γκάµας 
βρίσκεται το T4.120, µο-
ντέλο των 120 ίππων.

Περισσότερα κιλά 
µε Fendt Rotana
Κάθε εργασία είναι διαφο-
ρετική γι’ αυτό ακριβώς η 
Fendt ανέπτυξε τα µοντέ-
λα Rotana για να ικανο-
ποιήσει κάθε σύγχρονη 
απαίτηση. Στην ελληνική 

∆ιαχείριση 6 τόνων 
µε Claas Scorpion
Με ικανότητα διαχείρισης 
6 τόνων και ύψος ανύψω-
σης 9 µέτρα, το Scorpion 
960, συνεργασίας 
Liebherr, γίνεται η ναυαρ-
χίδα της Claas. Το 
Scorpion 960 τροφο-
δοτείται από ένα σύνολο 
Stage V της Deutz, το 
τετρακύλινδρο TCD4.1, 
κινητήρας που αποδίδει 
156 ίππους από τα 4,1 
λίτρα του κυβισµού του.  
Άλλα νέα χαρακτηριστικά 
περιλαµβάνουν αυτόµατα 
φλας και πρόσθετες 
επιλογές ελαστικών. 

αγορά η Fendt διαθέτει τις 
χορτοδετικές Rotana 130 
F, 130 F Xtra και 130 F 
Combi, προσφέροντας µία 
πλήρη γκάµα εξοπλισµού 
και φιλική προς τον χρή-
στη λειτουργία. Χαρακτη-
ριστική λειτουργία στα νέα 
Rotana η ειδικά σχεδια-
σµένη πλατφόρµα κοπής 
HydroFlexControl που 
αποτρέπει έως και το 
80% των εµφράξεων.
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Άδεια διάθεσης 
κατά παρέκκλιση 
για το STAPLE SL
Kατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. άδειας 
70.157) χορηγήθηκε για το προϊόν STAPLE® SL στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας, Θεσσα-
λονίκης, Σερρών, Ηλείας, Πιερίας, Ηµαθίας, Πέλλας, Αι-
τωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Μαγνησίας και Σπο-
ράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ατ-
τικής, Εύβοιας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Καβάλας. Η ισχύς 
της είναι για την περίοδο χρήσης από 18/4/2022 έως 
15/8/2022 (ΥΑ 3414/96973/18-04-2022). Το ζιζανιοκτό-
νο  STAPLE® SL µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο βαµβάκι: 

 Είτε µετασπαρτικά-προφυ-
τρωτικά για την καταπολέµηση 
της κίτρινης κύπερης και ιδιαί-
τερα της πορφυρής κύπερης.

 Είτε µεταφυτρωτικά για την 
καταπολέµηση της αγριοβαµβα-
κιάς, των βλήτων, της αγριοµε-
λιτζάνας, του τραχέως βλήτου, 
του τάτουλα, της αγριοντοµα-
τιάς και της κύπερης στην καλλιέργεια του βαµβακιού.

Στην δόση των 18κ.εκ./στρ. µε 20-40L νερό ανά στρέµµα.
Αποτελεί δε την µοναδική λύση για τη µεταφυτρωτι-

κή αντιµετώπιση σηµαντικών πλατύφυλλων ζιζανίων 
που δεν ελέγχθηκαν µε την προσπαρτική-προφυτρωτι-
κή ζιζανιοκτονία στο βαµβάκι, σύµφωνα µε την εταιρεία 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Α.Ε. 

Αυτόματη στροφή 
στο κεφαλάρι για τα 
νέα τρακτέρ Valtra
Βήµα µπροστά για την όσο το δυνατόν ολοκληρωµένη 
αυτόµατη καθοδήγηση κάνει η Valtra για τα τρακτέρ 
της, στα οποία τοποθετεί το σύστηµα SmartTurn για τη 
στροφή στο κεφαλάρι. Όπως αναφέρει η κατασκευά-
στρια, το τιµόνι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται περιτ-
τό, αφού µε το σύστηµα σε λειτουργία ο οδηγός δεν 
χρειάζεται να αγγίξει καθόλου το τιµόνι σε ολόκληρο 
το πεδίο. Αυτή λειτουργία βελτιώνει την ακρίβεια, εξοι-
κονοµεί χρόνο και καύσιµο, µειώνει τη συνολική συ-
µπίεση του εδάφους, ενώ επιτρέπει στον οδηγό να ε-
στιάσει αποκλειστικά στην ποιότητα της εργασίας του. 

Το SmartTurn καθιστά επίσης δυνατή την ασφαλή και 
ακριβή εργασία µέσα στη νύχτα, σε οµίχλη ή σε σκόνη. 
Να σηµειωθεί ότι το SmartTurn είναι µια νέα δυνατό-
τητα λογισµικού και δεν απαιτεί µηχανικές τροποποι-
ήσεις σε τρακτέρ που διαθέτουν το Valtra Guide. Οι ιδι-
οκτήτες συµβατών τρακτέρ θα µπορούν να αγοράσουν 
την ενηµέρωση από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Valtra.

χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση του επιθυ-
µητού δέντρου και τον ψεκασµό της συγκεκρι-
µένης ποσότητας υλικού που απαιτείται για τη 
σωστή κάλυψή του και, όπως αναφέρθηκε, ανε-
ξάρτητα από το ύψος και το µεταβλητό έδαφος.

Τα ψεκαστικά προσφέρονται σε δύο µοντέ-
λα, το Orchard GUSS και το Mini GUSS, ένα 
µοντέλο κατασκευασµένο για να κινείται σε 
οπωρώνες, αµπελώνες και µούρα µεγαλύτε-
ρης πυκνότητας. Και τα δύο µοντέλα λειτουρ-
γούν µε κινητήρα Cummins F3.8 173 ίππων. 
Οι πετρελαιοκινητήρες είναι Stage V και συν-
δυάζονται µε τετρακίνηση για καλύτερους ε-
λιγµούς. Και τα δύο µοντέλα διαθέτουν σώ-
µα από ανοξείδωτο χάλυβα.

«Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για καλλιέρ-
γειες υψηλής αξίας, βλέπουµε σηµαντικές ευ-
καιρίες να βοηθήσουµε τους καλλιεργητές να 

είναι πιο παραγωγικοί, αντιµετωπίζοντας πα-
ράλληλα τις προκλήσεις της αύξησης του κό-
στους εργασίας και της εξεύρεσης εξειδικευ-
µένου εργατικού δυναµικού για τη λειτουργία 
του εξοπλισµού», δήλωσε ο Chris Davison, δι-
ευθυντικό στέλεχος στο τµήµα µικρών τρακτέρ 
και συστηµάτων παραγωγής για καλλιέργειες 
υψηλής αξίας της John Deere. «Η οµάδα της 
GUSS έχει βαθιά κατανόηση του συστήµατος 
υψηλής αξίας φυτικής παραγωγής, καθώς και 
ισχυρές σχέσεις µε τους πελάτες και ένα απο-
δεδειγµένο ιστορικό ανάπτυξης καινοτόµου 
τεχνολογίας», σηµείωσε ο ίδιος.

«Η Deere και η GUSS δεσµεύονται να επεν-
δύσουν στην καινοτοµία και την τεχνολογία 
για να βοηθήσουν τους αγρότες να είναι πιο 
παραγωγικοί και κερδοφόροι, ενώ παράλλη-
λα καλλιεργούν περισσότερα τρόφιµα χρη-
σιµοποιώντας λιγότερους πόρους», είπε ο 
Davison. Μέσω µιας κοινοπραξίας, η Deere 
θα βοηθήσει την GUSS να συνεργαστεί περαι-
τέρω µε το κανάλι πωλήσεων της Deere και η 
GUSS θα συνεχίσει την καινοτοµία και την α-
νάπτυξη προϊόντων για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πελατών, είπε ο Davison. Υπενθυ-
µίζεται εδώ πως η John Deere στις αρχές του 
2022 παρουσίασε το πρώτο της πλήρως αυτό-
νοµο τρακτέρ, το οποίο βασίζεται στη σειρά 8R.

Αυτόνοµο John Deere 8R
Έτοιµο για εµπορική πορεία τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στις άλλες ηπείρους 

είναι το πλήρως αυτόνοµο τρακτέρ της 
John Deere, βασισµένο στη σειρά 8R
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Μακάριοι 
οι πτωχοί 
τω πνεύματι 

 ∆ιαχρονικό: Η γνώση προκαλεί 
οδύνη. Προτιµώ, όµως, την οδύνη 
της γνώσης, από τη µακαριότητα της 
άγνοιας. Γκαίτε. 

 Βατή πόλις: Το γερµανικό 
booking site Motel One έχει 
ερευνήσει τις πόλεις µε τις 
περισσότερες δυνατότητες για 
περπάτηµα στην Ευρώπη, 
αποκαλύπτοντας τον χρόνο, την 
απόσταση, τον αριθµό των βηµάτων 
και τα τουριστικά αξιοθέατα που θα 
δείτε κατά τη διάρκεια της βόλτας. Η 
Αθήνα κατατάσσεται ως η 12η πιο 
βατή πόλη στην Ευρώπη. Για να 

δείτε τα 
κορυφαία 
αξιοθέατα στη 
βόλτα σας θα 
χρειαστείτε: 68 
λεπτά για 5χλµ, 
δηλαδή 6.561 
βήµατα σε ύψος 
µέχρι 57µ. 

traveldailynews.gr, 21/4/2022.

 Βιοποικιλότητα: 
Προετοιµάζεται ένα εθνικό 
διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστηµα 
για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας. 
Το έργο γίνεται στο πλαίσιο του 
LIFE EL BIOS «hELlenic 
BIOdivesity Information System: an 
innovative tool for biodiversity 
conservation» µε συγχρηµατοδότηση 
από το πρόγραµµα LIFE, συντονιστή 
το Πράσινο Ταµείο, συνδικαιούχους 
τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το ΑΠΘ, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το 
Παν. Θεσσαλίας, το Πανεπιστήµιο 
Μάλαγα και την Olympos Consulting 
PC. ΟΦΥΠΕΚΑ, 5/4/2022.

 Αέριο Πιερίας: Αγρότης βρήκε 
τυχαία φλέβα φυσικού αερίου σε 
βάθος 250 µέτρα στο χωράφι του 
εδώ και 25 χρόνια που καίει 
συνέχεια στα Αλώνια Πιερίας. Σε 
απόσταση 600 µέτρων από το 
σηµείο και άλλος αγρότης έκανε 
γεώτρηση, και αυτός στο ίδιο βάθος 
µαζί µε το νερό βγάζει και φυσικό 
αέριο. Όταν ενηµέρωσε ο ιδιοκτήτης 
τού χωραφιού τις αρχές, τού είπαν 
να το ξεχάσει διότι σε λίγο καιρό θα 
ξεθυµάνει το αέριο και θα τελειώσει. 
Μετά 25 χρόνια το φυσικό αέριο 
∆ΕΝ ξεθύµανε. www.pieria.tv, 
23/4/2022.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Το πάντοτε πολλά υποσχόµενο Ιταλι-
κής καταγωγής ελαιόλαδο είναι εκείνο  
που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθ-
µολογία στο διαγωνισµό της ATHENA 
IOOC 2022, που διεξήχθη στη Σητεία 
της Κρήτης, 7 µε  9 Απριλίου, µε διεθνή 
κριτική επιτροπή. Χρυσές Βραβεύσεις 
δεν έλειψαν και σε ελαιόλαδα από πε-
ριοχές του κόσµου όχι και τόσο συνη-
θισµένες στην παραγωγή ελαιολάδου, 
όπως Τυνησία, Ισραήλ και Βραζιλία.

Υπό την προεδρία του Ισπανού José 
Mar a Penco, η διεθνής κριτική επιτρο-
πή του ΑΤΗΕΝΑ απένειµε 366 µετάλ-
λια, τα 176 εκ των οποίων σε ελληνι-
κά ελαιόλαδα ως εξής: 32 ∆ιπλά Χρυ-
σά (τα 7 ελληνικά), 135 Χρυσά (τα 39 
ελληνικά), 126 Αργυρά (τα 81 ελληνι-
κά) και 73 Χάλκινα (τα 49 ελληνικά).

Τα βραβεία,  µε διαφορετικές προσεγ-
γίσεις το καθένα, µοιράστηκαν σε πα-
ραγωγές όλης της υφηλίου, µε το πρώ-
το («best of show») να είναι ιταλικής 
καταγωγής  από την εταιρία Azienda 
Agricola Maselli. Καταφέρνοντας να 
αποσπάσει διπλό χρυσό µετάλλιο, το 
Coratina Maselli, από Coratina 100% 

από το Μπάρι της γειτονικής χώρας, 
συµπλήρωσε την υψηλότερη βαθµο-
λογία, όχι µόνο µεταξύ όλων των δι-
αγωνιζόµενων προϊόντων, αλλά, και 
µεταξύ των ιταλικών ελαιόλαδων, των 
µονοποικιλιακών και του καλύτερο ε-
λαιόλαδου ανά ποικιλία. 

∆ιπλά χρυσά µετάλλια απέσπασαν ε-
πίσης ελαιόλαδα από Πορτογαλία, Κρο-
ατία, Ισπανία, αλλά και Ελλάδα, αποδει-
κνύοντας την ποιοτική εξέλιξη που έχει 
σηµειώσει η χώρα µας στην παραγω-
γή ελαιόλαδου, µε χαρακτηριστικό το 
Terra Creta Κολυµβάρι, από 100% κο-
ρωνέικη, και καταγωγή από τα Χανιά 
της Κρήτης που κρίθηκε από τους ειδι-
κούς ως το καλύτερο ελαιόλαδο κορω-
νέικης τόσο στην Ελλάδα όσο και πα-

γκοσµίως. To ίδιο κρίθηκε επίσης κα-
λύτερο ελληνικό ελαιόλαδο για την πε-
ριοχή του αλλά και για την καλύτερη 
κορωνέικη σε πανελλήνιο βεληνεκές. 

Τα µετάλλια που εξασφάλισαν φέτος 
ελληνικά ελαιόλαδα , συνολικά έφτα-
σαν το 61,3% των συµµετοχών τους, ξε-
περνώντας κατά πολύ το περσινό 54,2%.

Όσο για τις βιολογικές καλλιέργει-
ες, η Ιταλία κατέκτησε και πάλι διπλό 
χρυσό, µε το ll Cavallino Biologico, από 
Azienda Agricola Il Cavallino, ένα πο-
λυποικιλιακό δηµιούργηµα από πέντε 
διαφορετικές ποικιλίες ελαιόδεντρου, 
ενώ το αντίστοιχο µετάλλιο σε εθνική 
κλίµακα, είναι το «Olive Poem» από 
τον οµώνυµο παραγωγό, µε Κορωνέικη  
και Μυρτολιά από την Πελοπόννησο.

Πολλές ελληνικές βραβεύσεις 
ελαιολάδων στον ATHENΑ, 
ζυγισμένα τα αποτελέσματα 
ανά τον κόσμο Καλύτερο ελαιόλαδο το Coratina Maselli 

από το Μπάρι Ιταλίας, πολλαπλά 
τα χρυσά σε Έλληνες παραγωγούς

∆ιπλό χρυσό µετάλλιο για το ελληνικής 
παραγωγής «Laconico Lime».

Μοσχολέµονο και ελαιόλαδο ένα χρυσό ταίριασµα
που κατέκτησε τους γευστικούς κάλυκες των κριτών

Ανάµεσα στις πολλαπλές βραβεύσεις που απέσπασαν τα ελληνικά, έξτρα 
παρθένα ελαιόλαδα, σηµαντικά µετάλλια κέρδισαν και αρωµατισµένα 
ελαιόλαδα τα οποία εντάσσονται σε διαφορετική κατηγορία. Οι προτιµήσεις σε 
αρωµατισµένα ελαιόλαδα ανεβαίνουν κλιµακωτά και η Ελλάδα φαίνεται να 
αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση στην παραγωγή του. Φέτος το διπλό χρυσό 
µετάλλιο απέσπασε το ελληνικής παραγωγής αρωµατισµένο ελαιόλαδο, 
«Laconiko Lime». Από τον οµώνυµο παραγωγό, µε 100% κορωνέικη, τα 
αρώµατα του µοσχολέµονου από  την Πελοπόννησο συνεπήραν τους κριτές. 
Γενικά, από τα 45 αρωµατισµένα ελαιόλαδα που συµµετείχαν βραβευτήκαν τα 
34. Οι ελληνικές συµµετοχές ήταν 36 στην κατηγορία, µε διακρίσεις στα 28. 
Πρόκειται αναµφίβολα για µία κατηγορία ελαιόλαδων, της οποίας 
η ζήτηση ανεβαίνει και σίγουρα η τέχνη της έχει επίσης τον πήχη ψηλά.

Άρωµα
Από τα 45 

αρωµατισµένα 
ελαιόλαδα που 
συµµετείχαν 
βραβευτήκαν 

τα 34

Terra Creta
Το Terra Creta 

Κολυµβάρι 
κρίθηκε ως 
το καλύτερο 
ελαιόλαδο 

κορωνέικης 
παγκοσµίως

Μετάλλια
Από τα 366 
µετάλλια, 
τα 176 σε 
ελληνικά 

ελαιόλαδα 

ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ
psilioti@agronews.gr
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Μία αυτόνοµη επιχειρηµατική δραστηρι-
ότητα στον πρωτογενή τοµέα µε µοντέ-
λο ιδιωτικού τοµέα λειτουργεί το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Μέρος της 
δραστηριότητας, την οποία είχε την ευ-
καιρία να γνωρίσει το WineTrails απο-
τελεί ο µεγαλύτερος ενιαίος δηµόσιος 
αµπελώνας της Αττικής, ιδιοκτησίας του 
ΓΠΑ, µε συνολική έκταση 200 στρεµµά-
των στα Σπάτα, η οποία παραχωρήθη-
κε στο Πανεπιστήµιο από το υπουργείο 
Οικονοµικών. Την ευθύνη διαχείρισης 
του αµπελώνα καθώς και έκτασης 1.000 
στρεµµάτων στην Βοιωτία (καλλιέργεια 
σιτηρών, κριθαριού, καλαµποκιού, µη-
δικής), έχει η Εταιρεία Αξιοποίησης και 
∆ιαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο διοι-
κητικό της συµβούλιο ο πρύτανης του α-
καδηµαϊκού φορέα Σπύρος Κίντζιος, µε 
καθήκοντα προέδρου, ο αντιπρύτανης 
Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης µε καθήκοντα 
διευθύνοντος συµβούλου. Την ευθύνη 
των κτηµάτων έχει ο Στράτος Κάναρος, 
προϊστάµενος του τµήµατος γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων του ΓΠΑ, ενώ ενεργή 
συµµετοχή στη διατήρηση και εξέλιξη 
του αµπελώνα, διατηρεί ο Γιώργος Κο-
τσερίδης, καθηγητής στο Εργαστήριο 
Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών.

Οι πέντε ποικιλίες που αναπτύσσονται 
στα κτήµατα του Γεωπονικού είναι Σαβ-
βατιανό και Ροδίτης, περί τα 40 στρέµ-
µατα Ασύρτικο, 30 στρέµµατα Αθήρι και 
8 στρέµµατα παλαιού αµπελώνα Μαλα-
γουζιάς – 25ετίας - και 23 στρέµµατα νε-
ότερης φύτευσης από την ίδια ποικιλία. 

Η εταιρεία του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου διοχετεύει τα σταφύλια του α-
µπελώνα σε οινοποιεία Αττικής, Θεσσα-
λονίκης, Λήµνου και άλλων περιοχών 
της Ελλάδας. Όπως λέει ο Στράτος Κάνα-
ρος, ένα µικρότερο µέρος των παραγό-
µενων ποσοτήτων οινοποιείται για της 
ανάγκες του Πανεπιστηµίου. Το µέγιστο 
της ποσότητας που έχει οινοποιηθεί εί-
ναι 19.000 φιάλες, ενώ κατά µέσο όρο 

ετησίως παράγονται 13.000 φιάλες, έ-
ως και πέρυσι προϊόν βιολογικής καλ-
λιέργειας. Η συνολική ετήσια παραγω-
γή σταφυλιού ανέρχεται στους 120 τό-
νους ετησίως, ποσότητα που µπορεί να 
υπερβεί µελλοντικά τους 200 τόνους. 
Αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν στην α-
γορά τρεις ετικέτες µε την κοινή ονο-
µασία «Γνώση»: Σαββατιανό, Ασύρτικο 
και συνδυασµός από Μαλαγουζιά -Αθή-
ρι. Το σύνολο των ετικετών διακινούνται 
στην αγορά από την ΕΛΓΕΚΑ. 

Επιδίωξη του Γεωπονικού είναι να υ-
πάρξει περαιτέρω σύµπραξη µε τον ιδι-
ωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία οι-
νοποιείου στα Σπάτα, µε την πλήρη ανα-
παλαίωση ενός διατηρητέου ακινήτου, το 
οποίο κατά το παρελθόν λειτουργούσε 
ως ελαιοτριβείο και βρίσκεται εντός των 
εκτάσεων που έχει υπό την ιδιοκτησία 
του το Γεωπονικό.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Ποικιλίες με «Γνώση» 
βγάζει ο αμπελώνας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία στο 
υψηλό βάθρο του IOOC KOTINOS
Με την Ισπανία, την Πορτογαλία 
και την Ελλάδα να κατακτούν µια 
θέση στο υψηλότερο βάθρο του 
7ου ∆ιαγωνισµού Ποιότητας IOOC 
KOTINOS 2022, ολοκληρώθηκε η 
αξιολόγηση των εξαιρετικών παρ-
θένων ελαιολάδων, που έλαβε χώ-
ρα στην Αθήνα 15 και 16 Απριλίου. 

Ο ∆ιαγωνισµός IOOC KOTINOS 
είναι ο µόνος διαγωνισµός αξιολό-
γησης ελαιολάδου στη χώρα µας, 
που γίνεται µε τα αυστηρά κριτήρια 
του διεθνώς καταξιωµένου διαγω-
νισµού MARIO SOLINAS, του ∆ιε-
θνούς Ελαιοκοµικού Συµβουλίου.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµα-
τα στην κατηγορία των συµβατι-
κών εξαιρετικά παρθένων ελαιόλα-
δων χρυσό βραβείο απέσπασαν τα: 
PALAGIO DE LOS OLIVOS-ALMAGRO 
(PIQUAL) της OLIVAPALACIOS SL (Ι-
σπανία), THE GOVERNOR της OLIVE 
FABRICA (Kέρκυρα). Αντίστοιχα, χρυ-
σό βραβείο απέσπασαν τα βιολογι-
κά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα: 
ALMAOLIVA BIO της ΑLMAZARAS 
DE LA SUBBETICA S.L (Iσπανία),  
OLEA ROGADA ORGANIC EVOO 
(Λέσβος), ΣΚΟΥΤΑΡΙ της ΣΓΟΥΡΟΥ 
ΜΑΡΙΑ (Μεράµβελλο Λασηθίου),

Στην κατηγορία εξαιρετικά παρθένα 

ελαιόλαδα ΠΟΠ/ΠΓΕ, χρυσό απέσπα-
σαν τα: EL EMPIEDRO DOP PRIEGO 
DE CORDOBA της SCA OLIVARERA 
LA PYRISIMA (Ισπανία), RENIERIS 
ESTATE της ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ (Χανιά). 
Επίσης, έπαινο απέσπασαν τρία ελ-
ληνικά: LACONIKO OLIO NUOVO 
(Σκάλλα Λακωνίας), LACONIKO της 
DIAMANTIS PIERRAKOS (Σκάλα Λα-
κωνίας), LIOKARPOS της ΓΙΑΝΝΟΥ-
ΚΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ (Μεσσηνία).

Οι κατηγορίες που βραβεύτηκαν: 
 Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλα-

δα συµβατικής καλλιέργειας
 Βιολογικά Εξαιρετικά Παρθέ-

να Ελαιόλαδα
 Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλα-

δα ΠΟΠ-ΠΓΕ.
Για κάθε µία από τις ανωτέρω 

τρεις κατηγορίες ελαιολάδων απο-
νεµήθηκαν, ανάλογα µε τη διάµεση 
τιµή της έντασης του φρουτώδους 
-ισχυρή, µεσαία, απαλή- βραβεία:

i) ΧΡΥΣΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2022
ii) ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2022,
iii) ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟS 2022,
iv) Έπαινος 2022 (σε όσα ελαι-

όλαδα συγκεντρώσουν βαθµολο-
γία ίση ή µεγαλύτερη του 70 στην 
κλίµακα του 100, στην κατηγορία 
την οποία ανήκουν).

ΑNAFORA, το
µονοποικιλιακό
του κτήµατος
«Τέχνη Οίνου» 
Από την ποικιλία 
Ληµνιώνα, η νέα 
ετικέτα που φέρει το 
όνοµα «ANAFORA», 
συµπληρώνει τη 
συλλογή του κτήµατος 
«Τέχνη Οίνου». 
Με κοµψότητα 
εκφράζεται ένα 
µπουκέτο κόκκινων 
φρούτων και ξηρών 
καρπών, βανίλιας και 
καπνιστών νύξεων,  
φανερώνοντας  την 
12µηνη ωρίµανση του 
κρασιού σε γαλλικά 
δρύινα βαρέλια. Στο 
στόµα ιδιαίτερα 
εκφραστικό, µε έναν 
διακριτό φρουτώδη 
χαρακτήρα, τανίνες 
στρογγυλεµένες και 
η µακρά επίγευση σε 
συνδυασµό µε το 
ισορροπηµένο αλκοόλ, 
το καθιστούν άκρως 
απολαυστικό ερυθρό.

Το µέγιστο της ποσότητας που έχει 
οινοποιηθεί είναι 19.000 φιάλες.

ΚΟΤΙΝΟS 2022

THE GOVERNOR
KΕΡΚΥΡΑ

LAUREL AND FLAME
AΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΕΣΗ ΓΑΙΑ
ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΝΗ�THEONI 
ΛΑΚΩΝΙΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

OLEA ROGADA ORGANIC EVOO
ΛΕΣΒΟΣ

ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ
ΛΑΣΗΘΙ

ACAIA ORGANIC
ΛΕΣΒΟΣ

RENIERIS ESTATE
ΧΑΝΙΑ

ENA ENA ULTRA SUPERIOR
PGI OLYMPIA
ΗΛΕΙΑ

ΤΟPLOY MONASTERY PDO SITIA
ΛΑΣΗΘΙ

ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ XAΛΚΙΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΟΠ/ΠΓΕ

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡΑ
Φ

IΕ
Σ: ΓΕ

Ω
Ρ

ΓΙΑ
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�



Παρασκευή 29 Απριλίου 2022Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Βιολογικό Αγρόκτημα Αϊβαζίδη 

Από τη Σιβηρία 
με φρέσκιες ιδέες 
για τα βλαστάρια 
Τα microgreens μπήκαν στους πάγκους βιολογικών 
λαϊκών αλλά και στα ράφια delicatessen στη χώρα μας

Χωρίς χηµικά 
Σε όλα τα οπωροκη-
πευτικά για λίπασµα 

χρησιµοποιούνται 
άχυρα, κλαδιά, ξερά 
χόρτα και αποφάγια 
και ως ζιζανιοκτόνο 

απόσταγµα… τσουκνί-
δας που ψεκάζεται στα 

φυτά, δίνει ιδιαίτερη 
µυρωδιά και απωθεί 

τα έντοµα

Στο κτήµα καλλιεργούνται πάνω 
από 120 διαφορετικά είδη από 
βρώσιµα άνθη, baby leaves, 
µικρόφυλλα για σαλάτες, µούρα, 
βατόµουρα σµέουρα, godji berry 
και φράουλες.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Καλλιεργεί βιολογικά προ-
ϊόντα υψηλής διατροφικής 
αξίας στα πρότυπα της ανα-
γεννητικής γεωργίας. Για τη 
λίπανσή τους χρησιµοποιεί 
κοµπόστ που παράγει η ίδια µε 
οργανικά υπολείµµατα για να δι-
ατηρεί γόνιµο το έδαφος, ενώ για φυ-
τοπροστασία αξιοποιεί εκχυλίσµατα τσουκνίδας 
και άλλα φυσικά σκευάσµατα. 

Το «µότο» της Άννας Αϊβαζίδη, µιας πολύτε-
κνης µητέρας από το Φίλυρο Θεσσαλονίκης, ό-
που έχει δηµιουργήσει, µαζί µε το σύζυγό της Νί-
κο, ένα πρότυπο βιολογικό αγρόκτηµα, είναι ότι 
«η γη δεν είναι δικιά µου. Είναι των παιδιών µου. 
Θέλω να την παραδώσω γόνιµη, όπως την παρέλα-
βα, ώστε και έπειτα από 30 χρόνια να µην αναζη-
τούν άλλα χωράφια για να καλλιεργήσουν. Είµα-
στε επισκέπτες εδώ και πρέπει να τη σεβόµαστε».

Τη συναντήσαµε ως καλεσµένη σε πρόσφα-

τη εκδήλωση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στη 
Θεσσαλονίκη και µας ανέφερε, ξε-
κίνησε να ασχολείται από το µηδέν 
µε τη γεωργία, έχοντας ως µόνο 
εφόδιο την αγάπη της για τη γη. 
«Το έκανα ερασιτεχνικά στην αρ-

χή και χωρίς δεύτερη σκέψη επέλε-
ξα το βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, 

διότι από τα προϊόντα που παρήγαγε 
το χωράφι, έτρωγαν και τα παιδιά µου», 

δηλώνει χαρακτηριστικά. Πριν από επτά χρόνια 
και µετά από παροτρύνσεις φίλων και γνωστών, 
η Άννα Αϊβαζίδη αποφάσισε να ασχοληθεί επαγ-
γελµατικά µε τη γεωργία, επέκτεινε την καλλιέρ-
γεια σε 15 στρέµµατα και άρχισε να πουλά πλέ-
ον τα προϊόντα σε όλες τις βιολογικές αγορές της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και σε περίπου 30 επιλεγ-
µένα καταστήµατα delicatessen και εστιατόρια.

Σχετικά µε τη διατροφική αξία των προϊόντων 
της, σηµειώνει πως «στο µπρόκολο από κοινό τα 
πρώτα φυλλαράκια, τα βλαστάρια είναι τόσο θρε-
πτικά ώστε στα 100 γραµµάρια υπάρχει βιταµίνη 
C σαν να τρως 10 κιλά µπρόκολο».

Σε έκταση 15 στρεµµάτων η Άννα Αϊβαζίδη, µαζί µε τον σύζυγό της Νίκο, 
παράγει βιολογικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας κάνοντας πράξη 
την αναγεννητική καλλιέργεια, µε λιπάσµατα από οργανικά υπολείµµατα.

Άννα Αϊβαζίδη
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Για τις παραγωγές της αποφεύγει 
τα υβρίδια και χρησιµοποιεί, όπως 
λέει, µόνο παραδοσιακές ποικιλί-
ες. «Από ό,τι ντοµάτα παράγω κρα-
τάω σπόρο και την επόµενη χρονιά 
βγάζω τα ίδια φυτά. Επίσης, για λί-
πασµα χρησιµοποιώ άχυρα, κλαδιά, 
ξερά χόρτα, βολβούς, αποφάγια και 
κάθε είδους παραπροϊόντα, που γί-
νονται κοµπόστ, ενώ για τη ζιζανιο-
κτονία έχω απόσταγµα τσουκνίδας, 
που έχει µια ιδιαίτερη οσµή και απω-
θεί τα έντοµα», τονίζει η κ. Αϊβαζίδη 
και συµπληρώνει ότι «στο κτήµα το 
ένα φυτό συνυπάρχει µε το άλλο. Α-
νάµεσα στη ντοµάτα έχει βασιλικό, 
που δίνει γεύση έξτρα, θα υπάρχει 
καλέντουλα ή κατιφές, ένα λουλού-
δι που προστατεύει από τα έντοµα».

Για λόγους οικονοµικούς αλλά και 
φιλοπεριβαλλοντικούς, στις εργασί-
ες του πρότυπου βιολογικού κτήµα-
τος το βασικό εργαλείο είναι η τσά-
πα. «∆εν έχω τρακτέρ ή άλλα γεωρ-
γικά µηχανήµατα, µε αποτέλεσµα 
να µην καταπονείται το έδαφος, ε-
νώ µειώνεται και το περιβαλλοντικό 
µας αποτύπωµα» τονίζει. Υπογραµ-
µίζει µάλιστα, πως «σε εποχές όπως 

αυτή που βιώνουµε τώρα, µε τις µε-
γάλες ανατιµήσεις στις εισροές και 
στην ενέργεια, η εφαρµογή του µο-
ντέλου της αναγεννητικής γεωργίας 
είναι µια επιλογή που επιτρέπει τη 
µείωση του κόστους παραγωγής».

Με οικολογική προσέγγιση, ωστό-
σο, αντιµετωπίζει η κ. Αϊβαζίδη και 
το κοµµάτι της τυποποίησης, χρησι-
µοποιώντας για τις συσκευασίες της 
υλικά από ανακυκλωµένα πλαστικά. 
«Στον τοµέα αυτό, δυστυχώς, στην 
Ελλάδα είµαστε πίσω. Υπάρχουν υ-
λικά από άµυλο πατάτας, όµως το 
κόστος τους βγαίνει στα 1,2 ευρώ 
η συσκευασία και δεν συµφέρει οι-
κονοµικά αυτή η λύση, διότι ο κατα-
ναλωτής δεν µπορεί και δεν θα πλη-
ρώσει το έξτρα κόστος», σηµειώνει. 

Προσθέτει δε, πως ο σεβασµός 
στη γη είναι µονόδροµος και πως 
είναι ανάγκη να έχουν σωστή ενη-
µέρωση οι νέοι αγρότες, αλλά και οι 
καταναλωτές ως προς την αξία των 
βιολογικών καλλιεργειών, αφού ό-
πως τονίζει η διαφορά τιµών µετα-
ξύ βιολογικής και συµβατικής αγο-
ράς δεν είναι µεγάλη, σε αντίθεση 
µε το όφελος για την υγεία.

Παραδοσιακές ποικιλίες και… τσάπισμα, 
για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

ΦΙΛΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Άννα Αϊβαζίδη µαζί µε τον σύζυγό της Νίκο 
δηµιούργησε την πρότυπη µονάδα βιολογικής 

καλλιέργειας στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, σε έκταση 15 
στρεµµάτων, όπου παράγει βιολογικά προϊόντα υψηλής 

διατροφικής αξίας στα πρότυπα της αναγεννητικής 
καλλιέργειας, χρησιµοποιώντας λιπάσµατα από 

οργανικά υπολείµµατα που η ίδια κοµποστοποιεί.

Χωρίς τρακτέρ 
Στο κτήµα δεν υπάρχουν 
τρακτέρ ή άλλα γεωργικά 
µηχανήµατα, µε αποτέλε-
σµα να µην καταπονείται 

το έδαφος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΙΛΥΡΟ

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

agrenda@agronews.gr

FARMA-CHEM S.A.
Εκ νέου πρόεδρος ο 
Σωτήριος Μυλωνάς 
Ο Σωτήριος Μυλωνάς εξελέγη εκ 
νέου πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της FARMA-CHEM 
S.A. σε συνέχεια της συνεδρίασης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας. Στόχος του κ. Μυλωνά 
η ενίσχυση των εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων του οµίλου σε 
παγκόσµιο επίπεδο και η αύξηση 
του κύκλου εργασιών της µέσω 
νέων καινοτόµων προϊόντων.

Mύλοι Κεπενού
Διευθυντής
Λογιστηρίου
Η εταιρεία  Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ 
ανακοίνωσε ότι από την 21η 
Απριλίου 2022 καθήκοντα 
∆ιευθυντή Λογιστηρίου της 
εταιρείας αναλαµβάνει ο κ. 
Νικόλαος Τσιµιγκάτος. Η ∆ιοίκηση 
της εταιρείας καλωσορίζει τον νέο 
συνεργάτη και του εύχεται κάθε 
επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Avramar
Νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Avramar Seafood Group, της 
κορυφαίας εταιρείας λαβρακιού 
και τσιπούρας στον κόσµο, 
ανακοίνωσε ότι ο σηµερινός 
πρόεδρός της, Thor Talseth, 
διορίστηκε ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
του Οµίλου, µε ισχύ από την 1η 
Μαΐου 2022. Θα αντικατασταθεί 
στο ρόλο του Προέδρου από τον 
Craig Tashjian, ∆ιευθύνοντα 
Εταίρο στην AMERRA Capital, 
πλειοψηφικό µέτοχο της Avramar.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στο νότο της Γαλλίας στην περιοχή 
της Προβηγκίας, βρίσκεται η επο-
νοµαζόµενη και ως «πόλη των πρι-
γκίπων», η Οράνζ. Η περιοχή αυτή 
που στηρίζεται κυρίως στον πρωτο-
γενή τοµέα µε αµπελώνες όσο πιά-
νει το µάτι αλλά και στον τουρισµό 
χάρης τα ρωµαϊκά της µνηµεία, α-
ποτέλεσε στις 20 Απριλίου το κέ-
ντρο των εξελίξεων στη διεθνή σκη-

νή του εξοπλισµού τρακτέρ, καθώς 
η Massey Ferguson αποκάλυψε ε-
κεί, για πρώτη φορά σε κοινό και 
εισαγωγείς τις νέες της Σειρές τρα-
κτέρ MF 3 Specialist και MF1700 E. 
Η οµάδα της Agrenda και του profi, 
καλεσµένη του Οµίλου Επιχειρή-
σεων Σαρακάκη αποκλειστικού ει-
σαγωγέα - διανοµέα της Massey 
Ferguson στην Ελλάδα, βρέθηκε στο 
Chateau Beuchene, το κτήµα, όπου 
εκείνο το βροχερό πρωινό, πραγµα-
τοποιήθηκε η παρουσίαση των νέ-

ων µοντέλων. Η οµάδα των δηµο-
σιογράφων µεταφέρθηκε στους α-
µπελώνες του Οινοποιείου Chateau 
Beuchene, που παράγει εδώ και 11 
γενιές τα περίφηµα  Châteauneuf-
du-Pape, Côtes-du-Rhône Villages 
και Côtes-du-Rhône, εκεί που η 
Massey Ferguson είχε φέρει µαζί 
τις τα νέα µοντέλα, και είχε στήσει 
τις εγκαταστάσεις όπου θα φιλοξε-
νούνταν η παρουσίαση. Το µεγά-
λο φουσκωτό που έγραφε Massey 
Ferguson και τα φορτηγά µε το logo 

MF eXperience δέσποζαν στο χώρο. 
Αρχικά µας υποδέχτηκε η οµάδα 
της MF µε επικεφαλής τον Jerome 
Aubrion, τον διευθυντή Μarketing 

της MF σε Ευρώπη και Μέση Ανα-
τολή, o οποίος σε µία σύντοµη πα-
ρουσίαση µαζί µε τους συναδέλ-
φους του περιέγραψαν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των νέων σειρών. 
Έπειτα, ήρθε η ώρα που όλοι πε-
ρίµεναν, να µπουν στην καµπίνα 
και να οδηγήσουν τα νέα µοντέλα. 
To γκρουπ που βρισκόταν το profi, 
αρχικά είδε τα νέα µικρών διαστά-
σεων MF 1755 E 54 ίππων και MF 
1740 E 40 ίππων. Το MF 1755 E εί-
ναι εξοπλισµένο µε πλατφόρµα ε-

Πριγκιπικό ντεμπούτο 
για τις νέες σειρές MF 
στα αμπέλια του Οράνζ 
Το Chateau Beuchene υποδέχτηκε τα MF 3 Specialist και MF1700 E  

MF 3GE 
Το MF 3GE (έκδοση Ground 

Effect) είναι µία χαµηλή 
έκδοση για χρήση κάτω από 

δέντρα, σε θερµοκήπια και σε 
αµπελώνες µε κάλυψη

H MF 3 Speciality Series περιλαµβάνει έξι παραλλαγές που έχουν 
σχεδιαστεί για να παρέχουν τις διαστάσεις, τις προδιαγραφές και την ισχύ 
που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εκµετάλλευσης. 

Ο Hamish Brown, διευθυντής πωλήσεων του οµίλου AGCO, έδωσε τις 
απαραίτητες τεχνικές λεπτοµέρειες για τα νέα µικρών διαστάσεων MF 
1755 και MF 1740, που είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για κηπευτικά.

Το MF 
eXperience 
Tour είναι µια 
πανευρωπαϊκή 
εκδήλωση που 
σχεδιάστηκε 
µε στοχευµέ-
νες δραστη-
ριότητες για 
τους αγρότες. 
Επόµενη 
στάση για το 
Tour θα είναι 
η Ρουµανία 
τον Μάιο. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΓΑΛΛΙΑ
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πίπεδου δαπέδου, ενώ το MF 1740 
E µε 40 ίππους είναι έκδοση χω-
ρίς καµπίνα. Και τα δύο έχουν στά-
νταρ τετρακίνηση, καθώς και κινη-
τήρες και κιβώτια ταχυτήτων υψη-
λής απόδοσης. Το MF 1755 E, µε α-
πόδοση 54 ίππων και µε µεταξόνιο 
1.980mm, προσφέρει την ισχύ, τη 
δύναµη και τη σταθερότητα για να 
εκτελεί ένα ευρύ φάσµα εργασιών 
σε µικρά αγροκτήµατα, κηπευτικές 
µονάδες και άλλες δραστηριότητες. 
Η ισχύς παρέχεται από έναν τετρακύ-

λινδρο κινητήρα 2,4 λίτρων, Stage 
V ο οποίος είναι ο ίδιος που χρησι-
µοποιείται στα µεγαλύτερα µοντέλα 
της τελευταίας σειράς MF 1700 M.

Με έξι ξεχωριστές εκδόσεις 
από 75 έως 120 ίππους       
Οι δοκιμές οδήγησης και το παιχνίδι με... τους φελλούς 

MF 3FR
Τα  MF 3FR διαθέτουν 

φαρδύτερο µπροστινό άξονα 
και πιο ευρύχωρη καµπίνα 
και είναι κατάλληλα για πιο 

ανοιχτούς αµπελώνες

Το κυρίως πιάτο των παρουσιάσε-
ων, περιελάµβανε τις έξι διαφορε-
τικές εκδόσεις των νέων δενδρο-
κοµικών MF 3 Specialist. Στο χώρο 
φιλοξενούνταν το MF 3FR115 το ο-
ποίο είχε στον µπροστινό φορτω-
τή ένα εργαλείο κορφολογήµατος, 
και το MF 3SP115. Μάλιστα στο τε-
λευταίο αυτό µηχάνηµα, η οµάδα 
της Massey είχε στήσει και ένα µι-
κρό...παιχνίδι. Τρεις φελοί που εί-
χαν πάνω τους µία θηλιά από σύρ-
µα, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε ένα 
στερέωµα, και στόχος των οδηγών 
να περάσουν µία βέργα ανάµεσα 
στα σύρµατα χρησιµοποιώντας τα 
πίσω υδραυλικά, και να σηκώσουν 
τους φελούς. Στο τέλος έπρεπε να 
επανατοποθετηθούν. Φυσικά, απο-
στολή εξετελέσθη.

Όσον αφορά ειδικότερα τις προδι-
αγραφές των µηχανηµάτων, τα  MF 
3FR προσφέρονται για χρήση σε ε-
κτεταµένους αµπελώνες και οπωρώ-
νες. Πρόκειται για µία πιο στιβαρή 
σειρά τρακτέρ µε φαρδύτερο µπρο-
στινό άξονα και πιο ευρύχωρη κα-
µπίνα. Περιλαµβάνει πέντε µοντέλα 
από 75 έως 120 ίππους, πλάτους α-
πό 1,45µ. και διαθέσιµα µε καµπίνα 
ή πλατφόρµα.

Τα MF 3SP – Έκδοση Special – εί-
ναι για πιο ανοιχτούς αµπελώνες 
µε ελαφρώς φαρδύτερο πλαίσιο και 
πιο ευρύχωρη καµπίνα. Περιλαµβά-
νει επίσης πέντε µοντέλα  (75 έως 
120 ίππων), από 1,25µ. πλάτος και 
µε καµπίνα στο βασικό εξοπλισµό.

Επίσης είχαµε την ευκαιρία να ο-
δηγήσουµε τα  MF3VΙ105 και 3SP75. 
Κοιτώντας το 3VΙ από µπροστά κατα-
λαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για το 
πιο στενό µοντέλο από όλες τις εκ-
δόσεις της νέας σειράς. Είναι κατα-
σκευασµένα για χρήση σε παραδο-
σιακούς στενούς αµπελώνες και ό-
πως και όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις 
της σειρά MF 3 Specialist, περιλαµ-
βάνει και αυτό πέντε µοντέλα από 
75 έως 120 ίππους, πλάτους από 1µ. 

και µε καµπίνα στάνταρ. Μεταφερό-
µαστε τώρα, στη µεγαλύτερη έκδοση 
MF 3AL – Έκδοση Alpine – ένα ευέλι-
κτο, ισχυρό και σταθερό τρακτέρ για 
χρήση σε λόφους και απαιτητικά ε-
δάφη. Περιλαµβάνει τέσσερα µοντέ-
λα από 75 έως 105 ίππους, πλάτους 
από 1,70µ., διαθέσιµα µε καµπίνα 
χαµηλού προφίλ ή επίπεδου δαπέ-
δου. Με πλάτος 1,40 µέτρων, η κα-
µπίνα υψηλών προδιαγραφών προ-
σφέρει χαρακτηριστικά µεγάλου γε-
ωργικού ελκυστήρα στο µικρών δι-
αστάσεων, ισχυρό MF 3AL.

Κλείνοντας µε τη σειρά MF3, δι-
αθέσιµες είναι επίσης οι εκδόσεις:

-MF 3WF ένα φαρδύτερο, σταθερό 
τρακτέρ για χρήση σε οπωρώνες, α-
µπελώνες σε πλαγιές και κτηνοτρο-
φικές εκµεταλλεύσεις. Πέντε µοντέ-
λα από 75 έως 120 ίππους, πλά-
τους από 1,70m, διαθέσιµα µε κα-
µπίνα ή χωρίς.

-MF 3GE (έκδοση Ground Effect)  
χαµηλή έκδοση για χρήση κάτω α-
πό δέντρα, σε θερµοκήπια και σε α-
µπελώνες µε κάλυψη, εξοπλισµένο 
µε φαρδύτερο µπροστινό άξονα για 
µεγαλύτερη σταθερότητα. Τέσσερα 
µοντέλα από 75 έως 105 ίππων, πλά-
τους από 1,40µ. και εξοπλισµένα µε 
πλατφόρµα χειριστή.

Μετά την παρουσίαση των τρακτέρ, 
η ηµέρα έκλεισε µε ένα εξαιρετικό 
γεύµα στο χώρο εστίασης του κτήµα-
τος, δείγµα της άριστης φιλοξενίας 
της MF, και έπειτα η οµάδα πήρε το 
δρόµο της επιστροφής.

MF3VΙ105
Κοιτώντας το 3VΙ από 
µπροστά καταλαβαίνει 

κανείς ότι πρόκειται για 
το πιο στενό µοντέλο 
από όλες τις εκδόσεις

Η οµάδα της Agrenda δοκίµασε τη µεγαλύτερη έκδοση MF 3AL – Έκδοση 
Alpine – που αποτελεί ένα ευέλικτο, ισχυρό και σταθερό τρακτέρ για χρήση 
σε λόφους και απαιτητικά εδάφη, µε καµπίνα υψηλών προδιαγραφών.

Το δείπνο µε γαλλικά εδέσµατα πραγµατοποιήθηκε στο κτήµα Chateau 
Beuchene, που παράγει εδώ και 11 γενιές τα περίφηµα κρασιά 
Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône Villages και Côtes-du-Rhône.
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Η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών µε τους 
συνεταιριστικούς φορείς που ενεργοποιού-
νται στην αγροτική παραγωγή στην Αλβα-
νία καθώς και αξιοποίηση του έµπειρου ερ-
γατικού της δυναµικού, βρέθηκαν στο επί-
κεντρο πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου 
της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης  
Πυρηνοκάρπων κ. Χρήστου Γιαννακάκη και  
Αντιπροέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτι-

κών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ), στην γειτονι-
κή χώρα. Κατά την συνάντηση, στα γραφεία 
της Νοµαρχίας της πόλης Ελµπασάν, παρου-
σιάστηκαν και οι νέες νοµοθετικές ρυθµί-
σεις της Ελλάδας για τους εργάτες γης, ενώ 
συζητήθηκε και η κατάρτιση ενός µελλοντι-
κού σχεδίου ανταλλαγής εµπειριών και σύ-
σφιξης των σχέσεων , έτσι ώστε να µπορέ-
σουν να υπάρξουν συνέργειες και υλοποί-

ηση προγραµµάτων, ενόψει της προοπτικής 
ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Υπογραµµίστηκε η αποτελεσµατική συ-
νεργασία που υπήρξε κατά την περίοδο των 
αυστηρών περιορισµών του κορονοϊού και 
του lockdown το 2020, µεταξύ των ∆ηµάρχων 
της Αλβανίας και της ∆ιεπαγγελµατικής Πυ-
ρηνοκάρπων, για την διακίνηση εργατών γης 
και την εξυπηρέτηση αµοιβαίων αναγκών. 

Η Διεπαγγελματική Πυρηνόκαρπων ψάχνει για εργάτες γης

Μια νέα κουλτούρα, 
αυτή της ακύρωσης 
«σκοτώνει» το 
γάλα και το τυρί 
με κάποιους 
καταναλωτές να 
εκφράζουν δημόσια 
αίσθηση ντροπής για 
τα γαλακτοκομικά

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Προβληµατισµός, δυσφορία και θυµός ε-
πικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσµο της Ευ-
ρώπης που αισθάνεται να βάλλεται εξαιτίας 
µιας αναπτυσσόµενης κουλτούρας «ντρο-
πής απέναντι στα γαλακτοκοµικά δηµόσια». 
Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται ήδη στο χεί-
λος και στην απόφαση να σταµατήσουν την 
παραγωγή

Μάλιστα, το αρνητικό κλίµα εντείνεται και 
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του κόστους 
παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των ζω-
οτροφών, των λιπασµάτων και των καυσί-
µων, λόγω και του πολέµου στην Ουκρανία, 
που άσκησε πίεση στις τιµές των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων αλλά και τις προειδοποιή-
σεις ότι η τιµή πώλησης του γάλακτος µπο-
ρεί να αυξηθεί σχεδόν κατά 50%.

«Μια νέα κουλτούρα ακύρωσης σκοτώ-
νει το γάλα και το τυρί µε τους ανθρώπους 
να ντρέπονται για τα γαλακτοκοµικά δηµό-
σια» λέει η Arla Foods, η οποία πιστεύει ε-
πίσης ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δι-
αδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο καθώς ό-
λο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται 
στον βιγκανισµό.

Η Arla Foods, η πέµπτη µεγαλύτερη εται-
ρεία γαλακτοκοµικών στον κόσµο και ο µε-
γαλύτερος προµηθευτής φρέσκου γάλακτος 
και κρέµας στο Ηνωµένο Βασίλειο. ξεκίνησε 
µια εκστρατεία µε την ονοµασία «µην ακυ-
ρώνετε την αγελάδα» ως απάντηση στις πι-
έσεις προσφοράς και ζήτησης, συµπεριλαµ-
βανοµένων των ισχυρισµών ότι οι νεότεροι 
αποφεύγουν τα γαλακτοκοµικά – και είναι 

πιο πιθανό να γίνουν vegan. Να σηµειωθεί 
ότι η συνεταιριστική Arla Foods έχει 2.100 
γαλακτοπαραγωγούς στο Ηνωµένο Βασίλειο 
και 8.950 σε όλη την Ευρώπη.

Ο Graham Wilkinson, ∆ιευθυντής Γεωργί-
ας στην Arla, προειδοποίησε για τον αντίκτυ-
πο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 
κατανάλωση γαλακτοκοµικών από τις νεό-
τερες γενιές καθώς περίπου το 6% των Βρε-
τανών ενηλίκων είναι πλέον vegan και οι 
νεότεροι πιο πιθανό να κάνουν την αλλαγή.

Αβάσταχτες οι πληθωριστικές πιέσεις
Κατά τον Wilkinson οι έντονες πληθω-

ριστικές πιέσεις θα µπορούσαν να είναι «ο 
πιο αποφασιστικός παράγοντας για ορισµέ-
νες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις να πάρουν 
την απόφαση µια µέρα και να βγουν από 
τη βιοµηχανία». Πρόσθεσε ότι το αυξανό-
µενο κόστος «συνδέεται κυρίως µε ζωοτρο-
φές, καύσιµα και λιπάσµατα» και εντείνεται 
όπως λέει καθώς το κόστος των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων συνεχίζει να αυξάνεται εν 
µέσω της συνεχιζόµενης ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία. 

Αναφορικά µε τα υψηλά κόστη, ο διευθύ-
νων σύµβουλος της Arla Foods σε προηγού-
µενες του δηλώσεις ανέφερε ότι αυξάνονται 

ffδρα των Θρα-
κικών Εκκοκκι-
στηρίων βρέθηκε 
τις προηγούµενες 
ηµέρες εκπρόσω-
πος παγκόσµιου 
κολοσσού. 

Στο στόχαστρο η κτηνοτροφία
Mια νέα κουλτούρα 
«ακυρώνει» αγελάδα 
και γαλακτοκομικά

~150 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ ΕΕ
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Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα οριστικά 
δεδοµένα της ελληνικής οινοπαραγωγής για 
την περίοδο 2021/2022, που ανακοίνωσε το 
τµήµα Αµπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Πο-
τών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία δεί-
χνουν αύξηση άνω του 8%. 

Παρά την πρώτη εκτίµηση, η οποία απεστά-
λη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/9/2021 
και προέβλεπε οινοπαραγωγή της τάξης των 

1.710.400 hl (πτώση της τάξης του 25,09%), 
η οριστική καταγραφή της οινοπαραγωγής, 
που βασίζεται στις ∆ηλώσεις Παραγωγής και 
Συγκοµιδής, ανήλθε στα 2.468.945 hl, αυ-
ξηµένη κατά 8,13% σε σύγκριση µε την αντί-
στοιχη του 2021.

Η εικόνα ανά κατηγορία οίνων δεν διαφο-
ροποιείται έντονα από τις προηγούµενες χρο-
νιές, ενώ η αναλογία στην παραγωγή ερυ-

θρών και λευκών οίνων παραµένει στο 31% 
και 69% αντίστοιχα. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο αριθµός των οινοποιείων 
(κυρίως µικρών) που πλέον εντάσσεται στην 
υποχρέωση υποβολής ∆ηλώσεων Παραγω-
γής συνεχώς αυξάνει, ως αποτέλεσµα της ι-
χνηλάτησης τους από τις κατά τόπου ∆ΑΟΚ, 
µε αποτέλεσµα την ρεαλιστικότερη απεικόνιση 
των µεγεθών της ελληνικής οινοπαραγωγής.

Απροσδόκητη αύξηση 8,13% εγχώριας οινοπαραγωγής το 2021

µε ρυθµούς που δεν είχαν ξαναδεί και ότι οι 
κτηνοτρόφοι δεν µπορούν πλέον να καλύ-
ψουν τα έξοδά τους. «Λόγω της πρόσφατης 
κρίσης, οι ζωοτροφές, τα καύσιµα και τα λι-
πάσµατα έχουν εκτοξευθεί και ως εκ τούτου 
η ταµειακή ροή στο αγρόκτηµα είναι αρνητι-
κή», δήλωσε ο Ash Amirahmadi. Πρόσθεσε 
ότι κτηνοτρόφοι παράγουν λιγότερο γάλα ως 
αποτέλεσµα του υψηλότερου κόστους. «Τον 
Φεβρουάριο παρήγαγαν 2% λιγότερο και τον 
Μάρτιο ήταν 4%.», λέει. Σε εκτίµηση του και το 
αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας-USDA δια-
βλέπει πως το κοπάδι βοοειδών της ΕΕ που 
µειώνεται από το 2017 θα συνεχίσει να περι-
ορίζεται και το 2022, παρά την πρόσφατη αύ-
ξηση των τιµών του γάλακτος καθώς τα αυ-
ξηµένα κόστη κατά µέσο όρο 40% σε όλα τα 
επίπεδα ροκανίζουν το πραγµατικό διαθέσι-
µο εισόδηµα των παραγωγών. Πάντως, τους  
τελευταίους 12 µήνες έως τον Μάρτιο η τιµή 
του γάλακτος µε χαµηλά λιπαρά έχει αυξη-
θεί κατά 14% και του βουτύρου 10%.

Την ίδια ώρα, που η γαλακτοβιοµηχανία 
προσπαθεί να µειώσει το ενεργειακό της α-
ποτύπωµα προκειµένου να βγει από το κάδρο 
του ΟΗΕ που την θέλει υπεύθυνη για το 3% 
των παγκόσµιων εκποµπών του θερµοκηπίου.

Την υποχρέωση να υποβάλουν αί-
τηση εγγραφής στο Μητρώο Επιχει-
ρήσεων Ζωοτροφών του ΥπΑΑΤ έ-
χουν όλες οι επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε ολόκληρο το 
φάσµα της αλυσίδας παραγωγής 
ζωοτροφών, από την καλλιέργεια 
πρώτων υλών µέχρι και την διακί-
νηση σύνθετων ζωοτροφών. Η αίτη-
ση εγγραφής γίνεται σύµφωνα µε 
σχετική Υπουργική Απόφαση (Υ.Α. 
µε αρ. 340668/26-11-2008 /ΦΕΚ 
2422Β΄/28-11-2008), ενώ η νοµο-
θεσία προβλέπει αυστηρές ποινές 
για όσες επιχειρήσεις δεν προβούν 
στη διαδικασία αίτησης/έγκρισης, 
σε µια περίοδο που λόγω των ισορ-
ροπιών αναµένεται να υπάρξουν αυ-
στηροί έλεγχοι. 

Στην παραπάνω διαδικασία υπό-
κεινται και οι κτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις µε αναµικτήρα που χρη-
σιµοποιούν συµπληρωµατική ζωο-
τροφή (ισορροπιστή) για παραγωγή 
ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση.

Σε πρόσφατες κατευθυντήριες οδη-
γίες της Κοµισιόν προς τα κράτη µέλη 
διευκρινίστηκε ότι ο Καν.183/2005 
εφαρµόζεται και στη λιανική πώ-
ληση ζωοτροφών για οικόσιτα πα-
ραγωγικά ζώα και µέλισσες. Ως εκ 
τούτου όλα τα καταστήµατα-εµπο-
ρικές επιχειρήσεις που διαθέτουν 
ζωοτροφές για παραγωγικά ζώα και 

µέλισσες, υπόκεινται στην υποχρέ-
ωση εγγραφής/έγκρισης. Υποχρέ-
ωση εγγραφής έχουν και οι µετα-
φορικές επιχειρήσεις ζωοτροφών. 
Η µόνη περίπτωση λιανικής πώλη-
σης ζωοτροφών για την οποία ο κα-
νονισµός δεν εφαρµόζεται είναι αυ-
τή για τα κατοικίδια ζώα.

Παράλληλα, σε ισχύ για διάστη-
µα 3 µηνών βρίσκεται και ο πρό-
σφατος νόµος που υποχρεώνει τις 
επιχειρήσεις σε δήλωση των απο-
θεµάτων λιπασµάτων, δηµητρια-
κών και ζωοτροφών. Στην κατηγο-
ρία των ζωοτροφών περιλαµβάνο-
νται πρώτες ύλες όπως:

 αραβόσιτος και προϊόντα αυτού
 σιτάρι και προϊόντα αυτού
 κριθάρι και προϊόντα αυτού
 βρώµη και προϊόντα αυτής
 σόγια και προϊόντα αυτής
 ηλιόσπορος και προϊόντα αυτού
 ζάχαρη ως πρώτη ύλη παρα-

σκευής µελισσοτροφών
 σύνθετες ζωοτροφές που πε-

ριέχουν φυτική πρώτη ύλη και συ-
γκεκριµένα αραβόσιτο, ή/και σιτά-
ρι, ή/και κριθάρι, ή/και βρώµη, ή/
και σόγια, ή/και ηλιόσπορο ή/και 
προϊόντα αυτών άνω του 50% του 
συνολικού µίγµατος

 παρασκευασµένες µελισσοτρο-
φές που περιέχουν ως πρώτη ύλη 
ζάχαρη σε ποσοστό άνω του 50%

Υποχρεωτικά στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Ζωοτροφών και τα σχήματα ιδιοπαραγωγής

Κάθε πέντε 
εργάσιµες 
η δήλωση 
αποθεµάτων 

Τουλάχιστον ως τα τέλη 
Ιουνίου θα διατηρηθεί 
η υποχρέωση των 
επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο της παραγωγής 
και εµπορίας αγροτικών 
πρώτων υλών, 
δηµητριακών και 
ζωοτροφών να 
δηλώνουν ανά 
πενθήµερο σε ψηφιακή 
βάση δεδοµένων τα 
αποθέµατά τους. Όσοι 
παραλείπουν να 
δηλώσουν εµπρόθεσµα 
τα αποθέµατά τους, 
θεωρείται ότι έχουν 
δήλωση µηδενικού 
αποθέµατος. Αύξηση 
των αποθεµάτων από 
την τελευταία δήλωση 
θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται. 

Μειώνεται 
το κοπάδι

Το αµερικανικό 
υπουργείο 

Γεωργίας-USDA 
διαβλέπει πως 

το κοπάδι 
βοοειδών της ΕΕ 

που µειώνεται 
από το 2017 θα 

συνεχίσει να 
περιορίζεται και 
το 2022, παρά 
την πρόσφατη 

αύξηση των 
τιµών του 
γάλακτος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΙΝΩΝ �ΗL�

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ �HL�

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΠ 199.795 8,09

ΠΓΕ 415.886 16,84

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ 222.149 8,9

ΧΩΡΙΣ ΓΕ 1.627.959 65,93

ΑΛΛΟΙ 3.156 0,24

ΣΥΝΟΛΑ 2.468.945 100
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Ανοικτή 
σύσκεψη
κτηνοτρόφων
στον Τύρναβο,
θηλιά τα κόστη
Συσπειρώνονται οι κτηνοτρόφοι της 
Θεσσαλίας προκειµένου να 
ανακόψουν την περαιτέρω 
συρρίκνωση του κλάδου εξαιτίας της 
τεράστιας αύξησης του κόστους 
παραγωγής. Το Σάββατο 30 Απριλίου 
στις 12 το µεσηµέρι, στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο της πόλης του Τυρνάβου 
«ΜΑΧΙΜ», συγκαλείται ευρεία 
ανοικτή σύσκεψη µε πρωτοβουλία του 
Κτηνοτροφικού Συλλόγου δήµου 
Τυρνάβου και σε συνεργασία τους 
κτηνοτροφικούς συλλόγους επαρχίας 
Ελασσόνας, στην οποία καλούνται να 
συµµετάσχουν όλοι οι κτηνοτροφικοί 
φορείς της περιφέρειας Θεσσαλίας 
(σύλλογοι συνεταιρισµοί, Οµάδες 
Παραγωγών) καθώς και µεµονωµένοι  
κτηνοτρόφοι. 
Θέµατα αιχµής και αιτήµατα που θα 
συνδιαµορφωθούν κατά τη διάρκεια 
της σύσκεψης, είναι τα εξής:

 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, 
τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, για την 
επιδότηση των ζωοτροφών, µε βάση 
τα τιµολόγια αγοράς, σε όλους τους 
κλάδους της κτηνοτροφίας.

 Κατάργηση ή µηδενισµός της 
Ρήτρας Αναπροσαρµογής στο ρεύµα.

 Κανονική και όχι λειψή επιστροφή 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
Πετρελαίου, σε όλους τους 
αγροτοκτηνοτρόφους.

 Αλλαγή του Κανονισµού του ΕΛΓΑ, 
που να αποζηµιώνει όλα τα αίτια και 
την χαµένη παραγωγή, απ’ όλα τα 
καιρικά φαινόµενα και τις ασθένειες, 
µε δηµόσιο χαρακτήρα και επαρκεί 
στελεχικό επιστηµονικό προσωπικό.

 Καµία διακοπή ηλεκτροδότησης σε 
κτηνοτροφικές και γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις.

Διάσωση της συνεταιριστικής 
περιουσίας διεκδικεί η ΕΘΕΑΣ 
Σκέψεις για νέο φορέα εξαγωγών και ειδική πλατφόρμα αναζήτησης αγρεργατών  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με την ανάληψη πρωτοβουλιών που θέτουν 
ως στόχο να µπει ένα τέλος στη λαφυραγώ-
γηση της συνεταιριστικής περιουσίας, ξεκι-
νάει απ’ ότι φαίνεται η τετραετής θητεία της 
πρώτης εκλεγµένης διοίκησης της Εθνικής 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ). 

Το θέµα φαίνεται να απασχόλησε διεξο-
δικά το ∆.Σ. της οργάνωσης στην προ δεκα-
πενθηµέρου συνεδρίασή της, τίποτα ωστό-
σο δεν θα είναι εύκολο, καθώς έχει τρέξει... 
πολύ νερό κάτω από τα γεφύρια και ήδη έ-
χουν παγιωθεί καταστάσεις που είναι δύσκο-
λο να ανατραπούν χωρίς πολιτική βούληση.  

Αυτό το οποίο επιδιώκεται σ’ αυτή τη φά-
ση, είναι να σταµατήσει η κατά περίπτωση 
εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων που 
δηµιουργήθηκαν από χρεοκοπηµένες και υ-
πό εκκαθάριση σήµερα οργανώσεις, να γίνει 
µια συστηµατική καταγραφή και κατά προ-
σέγγιση αποτίµηση αυτών και να βρεθεί έ-
νας τρόπος ενεργοποίησης κάποιου µηχα-
νισµού, ο οποίος θα κληθεί να λειτουργήσει 
προς όφελος των οργανωµένων σε κατά τό-
πους συλλογικά σχήµατα αγροτών. 

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι µε τον 
τρόπο που κινήθηκαν τα πράγµατα την τε-
λευταία δεκαετία, κάτι παραπάνω από το µι-
σό της συνεταιριστικής περιουσίας, έχει πλή-
ρως απαξιωθεί ή έχει ήδη περάσει οριστικά 

σε αµιγώς ιδιωτικά συµφέροντα. Η συζήτη-
ση εποµένως αφορά κάτι λιγότερο από το υ-
πόλοιπο µισό. Εκτιµάται λοιπόν εδώ, ότι, σε 
ορισµένες περιπτώσεις και υπό κατάλληλες 
προϋποθέσεις, µπορεί αυτή η περιουσία να 
αποτελέσει πυρήνα συσπείρωσης και εφαλ-
τήριο για επανεκκίνηση της συνεργατικής 
δραστηριότητας σε συγκεκριµένες περιοχές.  

Ανάµεσα στα δεκάδες παραδείγµατα περι-
ουσιακών στοιχείων αυτής της µορφής, εί-
ναι οι εγκαταστάσεις και ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός (ψυγεία, διαλογητήρια κ.α.) της 
πρώην ΕΑΣ Βέροιας. Μιας µονάδας που ε-
πιχείρησε να λειτουργήσει, ανεπιτυχώς βέ-
βαια, για ένα διάστηµα, γνωστός κάτοχος 
εκδοτικού οίκου από το χώρο του βιβλίου.

Ως γνωστόν, το µεγαλύτερο µέρος αυτών 
των περιουσιακών στοιχείων είναι συγκε-
ντρωµένο αυτή τη στιγµή σε εταιρείες δια-

χείρισης ενυπόθηκων δανείων. Μεταξύ αυ-
τών, η PQH στην οποία έχει περιέλθει ως γνω-
στόν το «κακό» χαρτοφυλάκιο της ATEbank. 
Σηµαντικός κάτοχος assets αυτής της µορ-
φής είναι και η Intrum Hellas, η οποία δια-
χειρίζεται ένα σηµαντικό µέρος ανείσπρα-
κτων απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ψηλά στην ατζέντα των θεµάτων που απα-
σχόλησαν το ∆.Σ. της ΕΘΕΑΣ στην πρώτη συ-
νεδρίασή του, είναι και το θέµα της υποστή-
ριξης µιας προσπάθειας ισχυρών πρωτοβάθ-
µιων συνεταιρισµών να δηµιουργήσουν έναν 
φορέα, πιθανότατα µε τη µορφή  ανώνυµης 
εταιρείας, ο οποίος θα συνδράµει τις εξαγω-
γές αγροτικών προϊόντων. Η µέχρι στιγµής 
εικόνα δείχνει την εν λόγω ιδέα να βρίσκε-
ται σε πρωτόλειο στάδιο, ωστόσο, οι πληρο-
φορίες θέλουν 5-6 υγιείς και µε µεγάλη οι-
κονοµική δραστηριότητα συνεταιρισµούς 
να δηλώνουν έτοιµοι να συµµετάσχουν στο 
µετοχικό κεφάλαιο του φορέα. Τα αντίστοι-
χα παραδείγµατα από χώρες όπως η Ισπα-
νία και η Ιταλία, ωθούν προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Την ίδια στιγµή, η εµπειρία της 
ΑΓΡΕΞ στην Ελλάδα δεν πείθει.  

Τέλος στις σκέψεις των διοικούντων της Ε-
ΘΕΑΣ είναι και η δηµιουργία µιας πλατφόρ-
µας που θα συγκεντρώνει στοιχεία για τις α-
νάγκες των αγροτικών εκµεταλλεύσεων σε 
εργατικά χέρια, κατευθύνοντας ανάλογα και 
τις µετακινήσεις του διαθέσιµου δυναµικού 
και ειδικότερα των αλλοδαπών εργατών γης. 

Όποιος καεί 
στο κουρκούτι

Κανείς δεν αµφισβητεί την 
ανάγκη τόνωσης των εξαγωγών 
αγροτικών προϊόντων ωστόσο 

η εµπειρία της ΑΓΡΕΞ είναι νωπή
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Πρόγραµµα 836 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Κοµισιόν 
στην Πολωνία, που προωθεί τα ποσά αυτά για την 
επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων.  Πρόκειται για 
το πρώτο πακέτο κρατικών ενισχύσεων που 
εγκρίνουν οι Βρυξέλλες έπειτα από την 
διαµόρφωση του ειδικού πλαισίου ενισχύσεων που 
αφορά στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων της 
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανίας στην αγροτική 
παραγωγή. Το µέτρο θα είναι ανοιχτό σε αγρότες 
που δραστηριοποιούνται στην Πολωνία που 

επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους των 
λιπασµάτων που προκαλείται από την τρέχουσα 
γεωπολιτική κρίση και τις σχετικές κυρώσεις.
Προκειµένου να καλυφθεί µέρος της αύξησης του 
κόστους των λιπασµάτων, οι επιλέξιµοι δικαιούχοι 
θα δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση έως 10,7 
ευρώ (500 PLN) ανά στρέµµα στις εκτατικές 
καλλιέργειες και έως 5,35 ευρώ (250 PLN) ανά 
στρέµµα βοσκοτόπου. Η ενίσχυση θα περιοριστεί 
στο ποσό που αντιστοιχεί σε 500 στρέµµατα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η «στρατηγική αυτονοµία» δίνει τον 
τόνο στο ευρωπαϊκό στοίχηµα του Εµ-
µανουέλ Μακρόν, έπειτα από την ε-
κλογική νίκη του, µε την επιδίωξη 
του στόχου αυτού να ακουµπά αι-
σθητά και στα συµφέροντα της εγ-
χώριας αγροτικής παραγωγής. 

Η εφαρµογή ή η εγκατάλειψη του 
στόχου αυτού, στη διάσταση του πολι-
τικού αφηγήµατος της ΕΕ, θα καθορί-
σει τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες µέχρι 
το 2027, έτος κατά το οποίο λήγει η 
θητεία του Γάλλου προέδρου που µό-
λις ανανεώθηκε, αλλά και την µετέπει-
τα πορεία του στα κοινά της Ευρώπης, 
την οποία αρκετοί πολιτικοί αναλυτές 
προεξοφλούν ως πρωταγωνιστική.

Αν και τα πεδία της στρατιωτικής 
και της ενεργειακής αυτονοµίας µο-
νοπωλούν το ενδιαφέρον τους τελευ-
ταίους µήνες, η στρατηγική αυτονο-
µία είναι ένα τρίπτυχο το οποίο δεν 
µπορεί παρά να συµπληρώνεται και 
από την αγροτική – επισιτιστική αυ-
τονοµία. Εδώ ο Μακρόν παίρνει ξε-
κάθαρη θέση υπέρ µιας παραγωγι-
κής στροφής της ευρωπαϊκής αγρο-
τικής πολιτικής, έναντι της απλου-
στευτικής έννοιας της «βιωσιµότη-
τας». Μάλιστα για αυτό µίλησε ανοι-
χτά λίγες εβδοµάδες πριν την ολο-
κλήρωση της εκλογικής αναµέτρη-
σης της περασµένης Κυριακής 24 
Απριλίου, διακηρύσσοντας µια «α-
γροτική ανεξαρτησία». «Η πολιτική 
Farm to Fork φτιάχτηκε σε έναν κό-
σµο πριν τον πόλεµο στην Ουκρανία 
και µπορεί να οδηγήσει σε µια µείω-
ση της αγροτικής παραγωγής της τά-
ξης του 13%» σχολιάζει σε προεκλο-
γικές δηλώσεις του, αφήνοντας νύ-
ξεις ότι χρήζει αναπροσαρµογής στα 
σηµερινά δεδοµένα. 

Οι δηλώσεις αυτές προϊδεάζουν 

για επερχόµενες αλλαγές στην α-
γροτική ατζέντα της Ευρώπης, που 
αξίζει να ιδωθούν σε συνάρτηση µε 
την γαλλική πρωτοβουλία για τόνω-
ση της ενδοκοινοτικής παραγωγής 
φυτικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών, 
αλλά και µε τις βλέψεις της ευρωπα-
ϊκής αγοράς για συγκράτηση µεριδί-
ων από το διεθνές εµπόριο σιτηρών 
που νοµοτελειακά περνούν κατά την 
τρέχουσα και την επερχόµενη περί-
οδο από τα λιµάνια της Γαλλίας και 
της Γερµανίας, εξαιτίας της κατάστα-
σης στη Μαύρη Θάλασσα. 

Η είδηση της επανεκλογής του Εµ-
µανουέλ Μακρόν στο τιµόνι της γαλ-
λικής προεδρίας, έγινε µε αποδεκτή 
µε ανακούφιση στα κέντρα εξουσίας 
της Ευρώπης και ιδίως σε Βρυξέλλες 
και Βερολίνο, κυρίως λόγω της εναλ-
λακτικής της Λεπέν. Ωστόσο, τόσο η 

προσωπική φιλοδοξία του Γάλλου 
προέδρου για πρωταγωνιστικό ρόλο 
στα κοινά, όσο και η γαλλική κοινή 
γνώµη που εκτιµά -σύµφωνα µε το 
Politico- ότι ο ρόλος της χώρας δεν 
είναι αυτός που θα έπρεπε στις ευ-
ρωπαϊκές υποθέσεις, αναµένεται να 
ανατρέψουν τις πολιτικές ισορροπί-
ες στην καρδιά της Ευρώπης. Όπως 
σχολιάζεται από αρκετούς, ήρθε η ώ-
ρα µιας πιο γαλλικής Ευρώπης, στον 
αντίποδα της γραµµής που διαµόρ-
φωνε µέχρι πρόσφατα η Γερµανία. 

Αν δηλαδή την τελευταία διετία, 
γινόταν λόγος για ένα εγχείρηµα 
µετάβασης της ισχύος από το Βερο-
λίνο στο Παρίσι, προσεχώς αναµέ-
νεται η «µετακίνηση» αυτή να αξι-
ολογηθεί, να τεσταριστεί έντονα α-
πό τους Ευρωπαίους εταίρους και 
εν τέλει να εδραιωθεί.

Σε µια τέτοια στροφή πάντως, οι 
ελληνικές θέσεις -εν προκειµένω 
στο πεδίο της αγροτικής παραγω-
γής- φαίνεται ότι µάλλον ευνοού-
νται, κάτι που αποδεικνύουν και τα 
κοινά έγγραφα που έχουν κατατε-
θεί στο πλαίσιο των συµβουλίων 
των υπουργών Γεωργίας, τα οποία 
συνυπογράφουν Γαλλία και Ελλά-
δα. Άλλωστε, η γαλλική προσέγγι-
ση της αγροτικής παραγωγής, µε τις 
προσπάθειες ατσάλωσης της Ευρώ-
πης στις διεθνείς αγορές, την προ-
στασία έναντι των ανταγωνιστικό-
τερων εισαγωγών, αλλά ταυτόχρο-
να και η γεωγραφική θέση της Γαλ-
λίας που την εντάσσει στο µπλοκ 
της Μεσογείου, γεννούν προσδο-
κίες για µια πιο συγκροτηµένη υι-
οθέτηση των εφαρµογών της Πρά-
σινης Συµφωνίας.

Η κατά Μακρόν
θέση για αγροτική 

ανεξαρτησία της ΕΕ 
Ο πρώην τραπεζίτης 

που εξασφάλισε 
ακόμα 5 έτη στο 

Ελιζέ, φέρνει 
ανακατατάξεις στην 

αγροτική ατζέντα 
της Ευρώπης 

Έγκριση του πρώτου 
µέτρου επιδότησης 

λιπασµάτων από την ΕΕ

Στροφή
Ξεκάθαρη η θέση Μακρόν 
υπέρ µιας παραγωγικής 
στροφής της ευρωπαϊκής 
αγροτικής πολιτικής, έναντι της  
απλουστευτικής έννοιας της 
«βιωσιµότητας».

Πόλεμος
Η πολιτική Farm to Fork 
φτιάχτηκε σε έναν κόσµο πριν 
τον πόλεµο στην Ουκρανία και 
µπορεί να οδηγήσει σε µείωση 
της παραγωγής κατά 13%, 
σχολίαζε ο Γάλλος πρόεδρος 
σε προεκλογικές του 
δηλώσεις, αφήνοντας νύξεις 
περί αναπροσαρµογής στα 
σηµερινά δεδοµένα.

Ατσάλωση
Η γαλλική προσέγγιση της 
αγροτικής παραγωγής, µε τις 
προσπάθειες ατσάλωσης της 
Ευρώπης στις διεθνείς 
αγορές, την προστασία έναντι 
των ανταγωνιστικότερων 
εισαγωγών, γεννούν 
προσδοκίες για µια πιο 
συγκροτηµένη υιοθέτηση των 
εφαρµογών της Πράσινης 
Συµφωνίας.
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ΝΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆Ρ. ΠΑΣΟΚ�ΚΙΝΑΛ
«Η απουσία κράτους 
δικαίου, ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης, ο περιορισµός  
ελευθεριών, ο αµετανόητος 
αναθεωρητισµός και η 
επιθυµία επιστροφής σε 
δήθεν «αυτοκρατορικό» 
παρελθόν, παραµένουν 
κύρια στοιχεία της 
πολιτικής της τουρκικής 
κυβέρνησης».

ΣΙΕΝΑ ΜΙΛΕΡ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ήµουν η κοπέλα του 
Τζουντ κι αυτό µάλλον µε 
προστάτευσε. Ο Τζουντ 
ήταν ένας σηµαντικός 
ηθοποιός για τον Χάρβεϊ. 
Είχε διαµορφωθεί µία 
άποψη ότι δεν ανήκεις 
κάπου µέχρι να σε κάνει 
ο Γουαϊνστάιν να κλάψεις. 
Νόµιζα ότι έτσι ήταν οι 
παραγωγοί του Χόλιγουντ».

ΤΙΕΡΙ ΜΠΡΕΤΟΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
«Όποιο και αν είναι το νέο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, το 
Twitter πρέπει πλέον να 
προσαρµοσθεί απολύτως 
σε ευρωπαϊκούς κανόνες 
που δεν υπάρχουν στις 
ΗΠΑ. Είτε αφορά online 
παρενόχληση, παιδική 
πορνογραφία, είτε 
προσκλήσεις σε 
τροµοκρατικές ενέργειες.».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΦΟΥ∆ΑΚΗ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Γαργάρα
Αναρωτιούνται οι κτηνοτρόφοι 
γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, 
µέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλου 
διαδικτυακού συστήµατος, να 
δουν την έκτακτη πληρωµή για 
αγορά ζωοτροφών και να 
µάθουν το λόγο απόρριψης ή 
µειωµένης ενίσχυσης. Τι έγινε 
µε τον συγκεκριµένο ΚΑ∆ που 
ξεχάστηκε είτε θα καλυφθεί µε 
συµπληρωµατική πληρωµή ή 
µε… γαργάρα.

Alitalia
Tα ‘χουµε ξαναπεί, τα λένε και 
οι γνώστες των εξαγωγών 
οπωροκηπευτικών, ότι πολλοί 
εργάτες γης πάνε στην Ιταλία 
γιατί η εκεί νοµοθεσία τους 
δίνει νόµιµη προσωρινή 
εργασία και αυξηµένο 
µεροκάµατο, σε αντίθεση µε τη 
χώρα µας που ταλαιπωρεί τους 
πάντες µε αναποτελεσµατικές 
ρυθµίσεις. Άρα, κίνδυνος µη 
καλλιέργειας εκτάσεων γης.

Ράπερ
«Ποιος θέλει µάνγκο και ρύζι 
που να είναι κολλώδες;» 
ρώτησε το πλήθος στο 
Μουσικό Φεστιβάλ Coachella 
η διάσηµη ράπερ Μilli, καθώς 
απολάµβανε ένα τέτοιο πιάτο 
στη σκηνή. Οι αρχές της 
Ταϊλάνδης θα καταθέσουν 
αίτηµα ώστε το επιδόρπιο να 
συµπεριληφθεί στον κατάλογο 
της UNESCO. Εδώ καµία ιδέα 
για κάποιο προϊόν;

Συµπληρώµατα… διατροφής στην κτηνοτροφία

Έντονες οι διαµαρτυρίες του κτηνοτροφικού κόσµου για την 
έκτακτη πληρωµή για αγορά ζωοτροφών, που εκτός του ότι - 
όπως λένε - δεν φθάνει ούτε για να πάνε να την πάρουν από 
το ΑΤΜ, σε κάποιους δεν µπήκε καν. Σε κάποιους άλλους πά-
λι, όπως µετέφεραν στη στήλη, το ποσό ήταν κουτσουρεµένο, 
µε αποτέλεσµα να ξεχειλίζει η οργή. Τι κι αν δόθηκε όπως-ό-
πως τη Μεγάλη Τρίτη, το θέµα κυριαρχούσε στα αγροτικά κα-
φενεία µε τα κοµπιουτεράκια να έχουν πάρει φωτιά και τις δι-
απιστώσεις ότι το λεγόµενο 2% επί του τζίρου δεν ισχύει στην 
πράξη. Καθοδόν… συµπληρωµατική πληρωµή;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Αρχαία Ελληνική 
Κουζίνα: Επιστροφή 
στο Μέλλον», ο τίτλος 
του Συµποσίου στο 
Γέιλ όπου διδάσκει ο 
Έλληνας καθηγητής 
∆ηµόσιας Υγείας, 
Τάσσος Κυριακίδης. 
Αφορµή, η επίσκεψή 
του στους ελαιώνες 
Σακελλαρόπουλου.

Πάει ο Σίµος στη 
γενέτειρά του για 
να συναντήσει τον 
νέο αστυνοµικό 
διευθυντή Χαλκίδας 
και συκοπαραγωγούς 
και θέλει για τους δύο 
συνοδούς του ένα 
240ευρω για τα έξοδα 
διανυκτέρευσης. 
Το αυθηµερόν δεν 
υπάρχει;

Υβρίδια
Σαν… ειρωνία ακούγεται ότι 

ενώ επί της ουσίας δεν υπάρχει 
τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα 
µας και η ΕΒΖ δεν λειτουργεί, 
στα στρατηγικά υπάρχει η 
πρόβλεψη για τη συνδεδεµένη.
Μάλιστα, αναφέρει για µια 
καλλιέργεια που θα φτάσει στα 
13.630 στρέµµατα. 

Κάποιοι βουλευτές θυµίζουν 
ότι το Ανάπτυξης προχώρησε 
σε ενοικίαση των εργοστασίων 
στο Πλατύ και στις Σέρρες της 
ΕΒΖ που επί δύο χρόνια 
χρησιµοποιούνται από τον 
ενοικιαστή ως αποθηκευτικοί 
χώροι, χωρίς να παράξει ούτε 
γραµµάριο ζάχαρης. 

Το 2021 καλλιεργήθηκαν 
περί τα 4.000 στρέµµατα, µε 
σκοπό να αξιοποιηθούν ως 
πρώτη ύλη για παραγωγή 
βιοαερίου και πληρώθηκαν 
µε 26,5 ευρώ ο τόνος. 
Θέλετε κι άλλα;…

;

ΓΙΑΝ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Αν είναι ελεύθεροι, πρέπει 
να τους πασάρω. Μερικές 
φορές είµαι πεισµατάρης 
και δεν πασάρω, αλλά 
λατρεύω όταν όλοι 
βοηθούν στην επίθεση. 
Όταν παίζουν όλοι µαζί 
άµυνα και µοιράζονται την 
µπάλα στην επίθεση και 
παίρνουν σουτ, όλοι είναι 
έτοιµοι να σκοράρουν».

Αυτό που µας 
ενδιαφέρει πιο 
πολύ είναι οι ιδέες 
για την «κιβωτό 
του ελληνικού 
αµπελώνα»
στο Τατόι. 

Ξεµπέρδεψαν εκεί στη ∆οµοκού µε τις βαριές 
πληρωµές και τους επόµενους δύο µήνες 
µένουν µόνο κλεισίµατα περσινά και διορθώσεις 
σε όσα λάθη έγιναν. Και η ΠΑΚ Θεσσαλίας 
βλέπει πολλά λάθη. Με ανακοίνωσή της, 
µάλιστα, µιλά για «µπάχαλο» και «πληρωµή-
παρωδία», τόσο στην έκτακτη ενίσχυση για τις 
ζωοτροφές, όσο και στη συνδεδεµένη στα ζωικά.

Το ήξεραν, λένε, ότι το κονδύλι των 50 εκατ. 
ευρώ είναι πολύ λίγο για την επαρκή ενίσχυση 
όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας, ενώ και η 
ύπαρξη των συγκεκριµένων κριτηρίων της ΚΥΑ 
θα λειτουργούσαν ως «κόφτες», µε αποτέλεσµα 
να µην βρίσκεται στους δικαιούχους ενίσχυσης 
πολύ µεγάλος αριθµός κτηνοτρόφων. Και σου 
λέει, αυτό το γνώριζε η ηγεσία της πλατείας Βάθη, 
αλλά ούτε αύξησε το κονδύλι, ούτε αφαίρεσε 
τα κριτήρια-«κόφτες» για τους κτηνοτρόφους.

Αυτό δε που θεωρούν «εξωφρενικό», όπως 
λένε, είναι και το ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν 
τη δυνατότητα, µέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάποιου άλλου 
διαδικτυακού συστήµατος, να δουν την πληρωµή 
και κυρίως να µάθουν τους λόγους απόρριψής 
τους ή της µειωµένης ενίσχυσης.

Μπερδέµατα και στην πίστωση της 
συνδεδεµένες στο αιγοπρόβειο, αφού 
εντοπίζονται πολλοί απλήρωτοι και άλλοι τόσοι 
µε ποινή, χωρίς να ευθύνονται. Φαίνονται, σου 
λέει, στο σύστηµα «ΑΡΤΕΜΙΣ» οι κανονικές 
παραδόσεις γάλακτος των κτηνοτρόφων αλλά 
αυτές οι ποσότητες δεν φαίνονται στον 
ΕΛΟΓΑΚ. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι εµφανίζονται 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν παρέδωσαν τις 
προβλεπόµενες ποσότητες γάλακτος και κατά 
συνέπεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ είτε δεν τους πλήρωσε, 
είτε τους έδωσε µειωµένη ενίσχυση αλλά και 
τους επέβαλε ποινή, λόγω της λανθασµένης 
απεικόνισης των κιλών στον ΕΛΓΟ. Έλεος! 

Οι αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς 
τα ‘χουν µε τον ΕΛΓΑ, που δεν αποζηµιώνει 
τους πληγέντες αγρότες στο 100% της ζηµιάς. 
Είχαν, σου λέει, σοβαρή καταστροφή πάνω από 
70 αγρότες, µε ξήρανση πολλών δέντρων από 
επιδροµή ποντικιών στις ρίζες, αλλά το αίτηµά 
τους για αποζηµίωση απορρίφθηκε από τον 
ΕΛΓΑ καθώς βάσει κανονισµού δεν υπάρχει 
κάποια αντίστοιχη αποζηµίωση. 

Ο βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης επιµένει να 
ζητά από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τα 
αντανακλαστικά της για την επαναλειτουργία της 
Γαλακτοκοµικής Σχολής Ελασσόνας. Όπως λέει, 
στην υπουργική απόφαση του Αυγούστου 2019, 
µε θέµα «Ειδικότητες ∆ηµοσίων Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης εξαµήνου 2019 Β» 
δεν συµπεριλήφθηκε η ειδικότητα τεχνικού 
γαλακτοκοµίας-τυροκόµου από το 2ο ΙΕΚ 
Λάρισας στην Ελασσόνα, στερώντας έτσι τη 
δυνατότητα εγγραφής νέων σπουδαστών». 
Μα γιατί;    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
α πράγµατα είναι πολύ πιο απλά απ’ ότι τα παρου-
σιάζουν οι έχοντες συµφέροντα σε κρίσιµες πτυ-
χές της οικονοµικής δραστηριότητας στα πέριξ του 
τοµέα της αγροτικής παραγωγής και ο σηµερινός 

υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, δείχνει να το καταλαβαίνει. 

Funds οι νέοι τσιφκλικάδες;
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ π.χ. ότι για να µείνει η αγροτική παρα-
γωγή στα χέρια των αγροτών και να µην περάσει σε µεγά-
λα funds (νέου τύπου τσιφλικάδες), ειδικά εκεί που υπάρ-
χουν µεγάλες πεδιάδες, θα πρέπει να διευκολυνθεί η έξο-
δος της παλιάς γενιάς από το επάγγελµα, να αποκαταστα-
θεί η εµπιστοσύνη των νέων στον συνεργατισµό και να α-
ποσαφηνισθεί η σχέση γεωργών και κτηνοτρόφων µε τους 
επόµενους κρίκους της αλυσίδας αξίας. 

Η βιομηχανία των δηλώσεων
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να διαµορφωθεί ένα νέο µοντέλο λειτουργί-
ας προσαρµοσµένο στα ειδικότερα χαρακτηριστικά 
της χώρας. Το πρώτο και σηµαντικότερο είναι ό-
τι η αγροτική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα 

µπορούσε να εξελίσσεται επιτυχώς µε το 1/10 αυτών 
που µε κάποιο τρόπο, δηλώνουν σήµερα αγρότες (600.000 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε). Είναι καλύτερα να µείνουν στις επάλξεις 
60.000 σύγχρονοι και πετυχηµένοι κάτοχοι αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων (όχι κατ’ ανάγκη ιδιοκτήτες αγροτικής γης), 
παρά η δραστηριότητα να συγκεντρωθεί σε 6 µεγάλα funds, 
τα οποία θα ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος της επιχειρηµα-
τικότητας στον πρωτογενή τοµέα.

Οι αγρότες της παραγωγής
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ της νέας εποχής οφείλουν να κατανοήσουν 
τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργήσουν για τη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητάς τους και κυρίως για την ε-
ξασφάλιση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας. Θα πρέ-
πει ή να εµπλέκονται και στα επόµενα στάδια διαχείρι-
σης (µεταποίηση – συσκευασία – διάθεση), των προϊόντων 
τους (όπου και πάλι απαιτούνται συνεργασίες) ή να εί-
ναι ενταγµένοι σε αξιόπιστα συλλογικά σχήµατα (περισ-
σότερων της µιας βαθµίδων) ή να κινούνται µε γνώµο-
να ένα δίκαιο αλλά και αυστηρό πλαίσιο συµβολαιακής.

Εκμεταλλεύσεις με τεχνολογία
Ο ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, η χωρίς όρια εµπλοκή του κράτους 
µε θαλασσοδάνεια και απανωτές ρυθµίσεις οφειλών 
και το έλλειµµα σαφούς προσανατολισµού, ειδικά µετά 
τη συµµετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έ-
φεραν την κατάρρευση των πετυχηµένων µέχρι κάποια 
στιγµή µεταπολεµικών δοµών (ΕΒΖ, ΚΥ∆ΕΠ, συνεταιρι-
στικές αγροτοβιοµηχανίες) και στην αποδιοργάνωση των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Οι οικογενειακής µορφής 
αγροτικές µονάδες, όπου η προσωπική εργασία των µε-
λών της οικογένειας είχε τον πρώτο λόγο, θα ‘πρεπε να 
έχουν δώσει εδώ και καιρό τη θέση τους σε σύγχρονες α-
γροτικές επιχειρήσεις, όπου η επένδυση σε γνώση, οργά-
νωση, τεχνολογία και εξοπλισµό θα ήταν το αυτονόητο.

Λαφυραγώγηση και παρακράτος
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, το πελατειακό κράτος, αντί της θέσπισης 
ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις περιορίσθηκε στην α-

βασάνιστη κατανοµή άµεσων κοινοτικών ε-
νισχύσεων, οι οποίες συνέβαλαν στην 

τόνωση της κατανάλωσης, την ενί-
σχυση των εισαγωγών και στη δι-
εύρυνση του εµπορικού ισοζυ-
γίου της χώρας. Τα χαµηλά α-
ντανακλαστικά του πολιτικού 
προσωπικού και την απαξίω-
ση των συνεργατικών σχηµά-
των (ειδικά µετά τη δεκαετία 
του ’90) και την απουσία της 
Αγροτικής Τράπεζας, εκµεταλ-
λεύθηκε τα τελευταία χρόνια 
µια ιδιότυπη φατρία µε απο-
λύτως ιδιοτελείς σκοπούς. Η 
εν λόγω «δοµή» µε άξονα τη 

διαχείριση του ΟΣ∆Ε και βραχίονες σε δηµόσιες αρχές, 
τράπεζες και συνεταιρισµούς, συντήρησε το τέλµα σε έ-
να µεγάλο φάσµα της αγροτικής δραστηριότητας, υπονό-
µευσε την αναζήτηση νέου σχεδιασµού από την κεντρική 
διοίκηση και επιδόθηκε συστηµατικά στη λαφυραγώγη-
ση του αγροτικού χώρου. Τα λάφυρα έφεραν οικονοµι-
κή δύναµη και η οικονοµική δύναµη προσέφερε εξουσία. 

 Θάρρος και αίσθημα ευθύνης
Η ΕΠΙΛΟΓΗ Γεωργαντά να σπάσει αυτό το πλέγµα συµ-
φερόντων, µε τη µεταφορά του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο υπο-
λογιστικό νέφος και στην αξιόπιστη διεύθυνση του eae.
opekepe.gov.gr δείχνει συναίσθηση καθήκοντος και πο-
λιτικό θάρρος. Πρόκειται για το πρώτο βήµα απελευθέ-
ρωσης της ελληνικής γεωργίας από µια «δυναστεία» 20ε-
τούς διάρκειας που υπονόµευε το µέλλον των αγροτών 
χάριν των δικών της συµφερόντων. Βεβαίως, αυτό που 
προέχει σήµερα είναι απελευθέρωση του αγροτικού χώ-
ρου από «αχρείαστα δεσµά» και όχι «νέες χειροπέδες». 

Υπάρχει ελπίς 
Η επιλογή Γεωργαντά να σπάσει το 

πλέγµα συµφερόντων µε τη µεταφορά 
των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο gov.gr 

δείχνει πολιτικό θάρρος 

Η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ώ-
θησε την ΕΕ σε µια νέα εποχή. Η ΕΕ 
απάντησε στη ρωσική επιθετικότη-
τα µε µια συνοχή και αποφασιστι-

κότητα που σπάνια έχει δει στο παρελθόν. Μα-
ζί µε τις ΗΠΑ, η ΕΕ ξεκίνησε ένα µπαράζ κυρώ-
σεων που έχει έναν καταστροφικό αντίκτυπο 
στη ρωσική οικονοµία. Κινητοποίησε τεράστια 
πρόσθετη χρηµατοδότηση για την Ουκρανία. 
Ακόµη πιο δραµατικά, για πρώτη φορά η ΕΕ έ-
δωσε όπλα σε χώρα που δέχθηκε επίθεση. Και 
οι χώρες της ΕΕ άνοιξαν τα σύνορα τους για το 
µεγάλο κύµα των προσφύγων, ξεπερνώντας τις 
µακροχρόνιες διαιρέσεις τους σε αυτόν τον το-
µέα. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέµα-
τα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ζο-
ζέφ Μπορέλ, χαρακτήρισε την απάντηση της ΕΕ 
ως τη γέννηση µιας «γεωπολιτικής Ευρώπης».

Αλλά ενώ η ΕΕ σ’ αυτή την περίπτωση έδειξε 
την ικανότητα της να αντιµετωπίσει µια εξαιρε-
τική πρόκληση, εισέρχεται µόλις σε µια εποχή 
που θα παρουσιάσει πολλές σοβαρές απειλές, 
που απαιτούν σκληρές επιλογές και αποφασι-
στική δράση. Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει τα εργα-
λεία της για να της επιτραπεί να γίνει πιο απο-
τελεσµατική µε έναν βιώσιµο τρόπο. Οι τρέχου-
σες ρυθµίσεις εξωτερικής πολιτικής πάσχουν α-

πό σειρά διαρθρω-
τικών προβληµά-
των. Η λήψη απο-
φάσεων µε βάση 
την οµοφωνία 27 
χωρών, αντιπροσω-
πεύει έναν προφα-
νή περιορισµό που 
συχνά συνεπάγεται 
καθυστερήσεις και 

µερικές φορές εµπόδια. Η κατανοµή των ρό-
λων µεταξύ των διαφόρων θεσµικών παραγό-
ντων, όπως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η Κοµι-
σιόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ρά-
σης, δεν είναι σωστά καθορισµένη, και οι ηγέτες 
τους συχνά λειτουργούν ανταγωνιστικά. […].

Οι τρέχουσες ρυθµίσεις της ΕΕ για την εξω-
τερική πολιτική, αναπτύχθηκαν σε ένα περι-
βάλλον στο οποίο ο κόσµος φαινόταν να κι-
νείται προς µια διεθνή τάξη βασισµένη στους 
κανόνες, και στο οποίο οι Ευρωπαίοι µπορού-
σαν να βασιστούν στην καλοπροαίρετη ηγε-
σία των ΗΠΑ. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία σηµατοδοτεί ένα ιδιαίτερα δραµατικό στά-
διο στο πέρασµα σε έναν ανελέητο ανταγωνι-
σµό των µεγάλων δυνάµεων. Κι ενώ η κυβέρ-
νηση Μπάιντεν έχει αναζωογονήσει µια λει-
τουργική, διατλαντική σχέση µετά τα δύσκο-
λα χρόνια του Τραµπ, δεν είναι σαφές αν αυ-
τό θα ισχύει και µετά το 2024. Είναι εποµένως 
αβέβαιο εάν η τωρινή οικοδόµηση της εξωτε-
ρικής πολιτικής της ΕΕ θα είναι σε θέση να α-
νταπεξέλθει στις «καταιγίδες» της νέας εποχής.

*ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΤΟ CARNEGIE 
EUROPE ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Καταιγίδες
νέας εποχής

ΤOY  ΣΤΕΦΑΝ ΛΙΝΕ *
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Σ
ύµφωνα µε τις βασικές αρχές των Ηνωµένων Ε-
θνών, τα τρόφιµα δεν αποτελούν απλώς ένα εµπό-
ρευµα, αλλά και ανθρώπινο δικαίωµα. Ωστόσο, η 
πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές τροφίµων έχει τε-

θεί πλέον σε κίνδυνο λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, 
των έκτακτων συνθηκών που δηµιούργησε ο Covid και πλέ-
ον της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο Γενικός Γραµµατέας 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τον κίνδυνο που αντι-
µετωπίζουµε όταν δήλωσε σχετικά ότι πρέπει «να κάνουµε 
ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουµε µία επέλαση πείνας 
και κατάρρευση του παγκόσµιου συστήµατος τροφίµων».

Βρισκόµαστε στα πρόθυρα µιας παγκόσµιας επισιτιστι-
κής κρίσης και τώρα είναι η ώρα να δράσουµε. Στην αρχή 
της πανδηµίας του Covid, είδαµε αξιοσηµείωτη συνεργασία 
µεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο 
µε ανθρώπους να ενώνονται για να καταπολεµήσουν τον 
ιό, συνεργασία που οδήγησε στην επιτυχηµένη ανάπτυξη 
εµβολίων µέσα σε µόλις ένα χρόνο. Τώρα πρέπει να δούµε 
παρόµοια συνεργασία για την επίτευξη παγκόσµιας επισι-
τιστικής ασφάλειας. Τα έθνη του κόσµου πρέπει να συνερ-
γαστούν για να καλλιεργήσουν περισσότερο όγκο τροφί-
µων µε βιώσιµο τρόπο στις ίδιες καλλιεργήσιµες εκτάσεις.

Το φάντασµα της πείνας

Κάθε φορά που ξεκινά ο πόλεµος, ο κίνδυνος για την 
εµφάνιση φαινοµένων λιµού είναι άµεσος. Αυτή α-
κριβώς τη στιγµή, εµφύλιος πόλεµος προκαλεί λι-

µοκτονία στο Νότιο Σουδάν και την Αιθιοπία, ενώ στον συ-
νεχιζόµενο πόλεµο στην Υεµένη, υπολογίζεται ότι 85.000 
παιδιά πέθαναν από την πείνα από το 2016 έως το 2018. Οι 
άνθρωποι εξακολουθούν και σήµερα να πεθαίνουν από την 
πείνα στην Υεµένη και κανείς δεν µπορεί να ποσοτικοποι-
ήσει πια πραγµατικά το εύρος της τραγωδίας.

Ο πόλεµος στην Ουκρανία είναι ακόµη πιο ανησυχητι-
κός επειδή εκατοµµύρια άνθρωποι σε άλλα µέρη του κό-
σµου βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε Ουκρανία και Ρωσία 
για την επισιτιστική τους ασφάλεια. Ουκρανία, Ρωσία και 
το γειτονικό Καζακστάν είναι τρεις από τις πιο 
παραγωγικές χώρες σιταριού. Για δεκαετίες, 
εξάγουν µεγάλο µέρος της ετήσιας παρα-
γωγής τους σε µέρη που δεν διαθέτουν 
αυτόνοµο γεωργικό τοµέα. Άνθρωποι σε 
πολλές χώρες µε χαµηλό µέσο εισόδη-
µα εισόδηµα εξαρτώνται από αυτές τις 
καλλιέργειες και δεν έχουµε την πολυ-
τέλεια να αγνοήσουµε τις ανάγκες τους.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ό-
µιλος Syngenta συνεχίζει να στηρίζει τους 
αγρότες στην Ουκρανία, διατηρώντας παράλ-
ληλα το ανθρώπινο δυναµικό της ασφαλή. Αυτό 

το έργο είναι ζωτικής σηµασίας. Η καταστροφή που έπληξε 
τον αγροτικό τοµέα της Ουκρανίας και την παγκόσµια προ-
σφορά τροφίµων είναι, σύµφωνα µε τον David Beasley, Ε-
κτελεστικού ∆ιευθυντή του Παγκόσµιου Επισιτιστικού Προ-
γράµµατος, «πέρα από οτιδήποτε έχουµε δει από την επο-
χή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου».

Πολλαπλές οι προκλήσεις

ΟΌµιλος Syngenta έχει στρατηγικό στόχο την παρα-
γωγή σπόρων, προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπα-
σµάτων και ψηφιακών εργαλείων που βοηθούν 

τους αγρότες σε όλο τον κόσµο να καλλιεργούν µε επιτυ-
χία. Ο πόλεµος καταστρέφει ωστόσο υποδοµές, διακόπτει 
τη ναυτιλία, αφανίζει αποθέµατα τροφίµων, µολύνει τη γη 
και το νερό, εξαντλεί τους ενεργειακούς πόρους και αυξά-
νει τον σωµατικό κίνδυνο, καθιστώντας συχνά αδύνατο για 
τους αγρότες να κάνουν τη δουλειά τους. Η τρέχουσα σύ-
γκρουση (στην Ουκρανία) θα µπορούσε να οδηγήσει σε ελ-
λείψεις τροφίµων για ευάλωτους πληθυσµούς, ακόµη και 
χρόνια µετά τη λήξη των µαχών. Η πρόσβαση στα τρόφιµα 
είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα και ο όµιλος Syngenta 
θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους καλλιεργητές στην Ου-
κρανία, αλλά και στη Ρωσία, γιατί είναι η πιο φιλανθρωπι-
στική συµπεριφορά που µπορούµε να επιδείξουµε.

Ευτυχώς, οι οικονοµικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
στην ηγεσία της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τις Ηνωµένες Πολιτείες και άλλα έθνη δεν έχουν ε-

φαρµοστεί σε γεωργικά προϊόντα ή βασικά φάρµακα. Υπο-
στηρίζουµε σθεναρά αυτήν την απόφαση και ελπίζουµε ό-
τι η σύγκρουση δεν θα ενταθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε η επι-
σιτιστική ασφάλεια να πάψει να αποτελεί ανασταλτικό πα-
ράγοντα στη λήψη κυρώσεων στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Οι αγρότες παντού γνωρίζουν ότι το διακύβευµα για την 
παγκόσµια επισιτιστική ασφάλεια είναι µεγαλύτερο από πο-
τέ, επειδή η κλιµατική αλλαγή και οι ακραίες καιρικές συν-
θήκες απειλούν την παραγωγικότητα των εκµεταλεύσεων 
σε όλο τον κόσµο. Η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος χα-

ρακτηρίζεται ήδη από άνευ προηγουµένου πληµµύ-
ρες, ξηρασία και υψηλά επίπεδα καταστροφής 

από παράσιτα. Οι ξηρασίες στην Ευρώπη και 
τη Νότια Αµερική έχουν µειώσει τις αποδό-
σεις των καλλιεργειών σε βασικές καλλι-
εργητικές ζώνες, ιδιαίτερα στην Αργεντι-
νή, το µεγαλύτερο µεταποιητή σόγιας στον 
κόσµο. Στις ΗΠΑ, το 55% της σοδειάς ανοι-
ξιάτικου σιταριού βαθµολογήθηκε από κα-

κή έως πολύ φτωχή το 2021, λόγω των συν-
θηκών ξηρασίας, µε το αποτέλεσµα αυτό να 

αποτελεί το χειρότερο από το 1988, ενώ η φετι-
νή σοδειά χειµερινού σιταριού µπορεί να είναι η χει-

ρότερη στην ιστορία της Κίνας, λόγω έντονων βροχοπτώσε-
ων κατά την περίοδο φυτεύσεων.

Τα διαθέσιµα εργαλεία για την καταπολέµηση της πείνας

Ως εταιρεία διεθνής εµβέλειας, µε έδρα την Ελβετία, 
µε παγκόσµια ηγετική οµάδα, διοικητικό συµβούλιο 
και κινεζική οικονοµική ιδιοκτησία, νοιαζόµαστε 

βαθιά για την εξυπηρέτηση των αγροτών σε περισσότερες 
από 100 χώρες, παρέχοντάς τους πρόσβαση στα σύγχρονα 
εργαλεία που χρειάζονται για να είναι παραγωγικοί και να 
τροφοδοτούν τον κόσµο µε αγροτικά προϊόντα µε τρόπους 
που προστατεύουν το περιβάλλον µας. Καθώς η επισιτιστι-
κή ασφάλεια απειλείται πλέον, δεν πρέπει να γυρίσουµε τον 
χρόνο πίσω στη πρόοδο που έχουµε πραγµατοποιήσει στη 
γεωργία τα τελευταία 50 χρόνια– πρόοδος όπως η επεξερ-
γασία σπόρων και τα βιολογικά προϊόντα που προστατεύ-
ουν τις καλλιέργειες από παράσιτα χωρίς να βλάπτουν το 
περιβάλλον, βιοδιεγερτικά που ενισχύουν φυτοϋγειονοµικά 
και ψηφιακούς ελέγχους που διασφαλίζουν ότι οι σπόροι 
σπέρνονται την κατάλληλη στιγµή και ότι τα φυτοπροστα-
τευτικά εφαρµόζονται στην ελάχιστη απαραίτητη ποσότητα.

Θυµάµαι ακόµα τη µέρα που αποφάσισα να δεχτώ 
αυτή τη δουλειά πριν από έξι χρόνια. Ήµουν σε έ-
να ταξίδι στην Τανζανία, όπου βρέθηκα να µιλάω 

µε έναν αγρότη που λεγόταν Τζόναθαν. Ακούγοντας την ι-
στορία του, εντυπωσιάστηκα από τον τεράστιο αντίκτυπο που 
θα µπορούσαν να έχουν οι σύγχρονες γεωργικές τεχνικές 
στην οικονοµική και κοινωνική πρόοδο της οικογένειάς του 
και της κοινότητάς του. Αυτά που έµαθα από αυτόν µε ενέ-
πνευσαν να γίνω µέλος του Syngenta Group.

Συνέχιση του αγώνα για επισιτιστική ασφάλεια

Όσοι εργαζόµαστε στη γεωργία αφιερώνουµε τη ζωή 
µας στην καλλιέργεια τροφίµων για τον άνθρω-
πο. Αυτό µας εµπνέει να εργαζόµαστε σκληρά κα-

θηµερινά στον Όµιλο Syngenta. Παρέχουµε τις καινοτοµίες 
που βοηθούν τους αγρότες του κόσµου να παρέχουν υγι-
εινά, θρεπτικά και οικονοµικά τρόφιµα για κάθε έναν από 
τα οκτώ δισεκατοµµύρια ανθρώπους που κατοικούν τη γη.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Γκουτέρες, 
45 έθνη εισάγουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του σιταριού 
τους από την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Εκατοµµύρια άνθρωποι 
µακριά από το πεδίο της µάχης έχουν λόγους να αγωνιούν 
για την έκβαση αυτής της τροµερής σύγκρουσης µε φόβο 
και τρόµο. Παρά τα καταστροφικά γεγονότα του περασµέ-
νου µήνα, οι αγρότες των δύο αυτών χωρών πρέπει να συ-
νεχίσουν το έργο τους. Στον Όµιλο Syngenta, θα κάνουµε 
ό,τι µπορούµε για να τους υποστηρίξουµε.

*CEO του Syngenta Group

Το διακύβευμα της παγκόσμιας 
επισιτιστικής ασφάλειας

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΕΡΙΚ ΦΙΡΒΑΛΝΤ*



ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Οφέλη και ευκαιρίες 
της γεωργίας
Το Perrotis College της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης και το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία 
µε το ∆ήµο 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 
∆ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας 
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.

Ε∆ΕΣΣΑ

Στις 12-14 
Μαΐου ανοίγει 
τις πύλες της 
η FRESKON
Με αίσθηµα ευθύνης προς τους 
συµµετέχοντες εκθέτες, επισκέπτες και 
συνεργάτες, η ∆ΕΘ-Helexpo αποφάσισε 

να µεταφέρει 
χρονικά το ∆ιεθνές 
Εµπορικό Γεγονός 
Φρέσκων Φρούτων 
και Λαχανικών 
FRESKON για τις 

12-14 Μαΐου 2022, που αρχικά ήταν 
προγραµµατισµένο για τις 7-9 Απριλίου. 
Η FRESKON θα είναι έτοιµη να 
υποδεχθεί εκθέτες και επισκέπτες µε 
ανανεωµένη δυναµική, αλλά και µε πιο 
αισιόδοξη προοπτική. Η Freskon έχει ως 
στόχο την ανάδειξη εξαιρετικών 
προϊόντων φρούτων και λαχανικών, την 
ανάπτυξη του εµπορίου και των 
εξαγωγών και τη διεύρυνση συνεργασιών 
µέσα από µια ποιοτική εκθεσιακή 
διοργάνωση µε στοχευµένο πρόγραµµα 
Β2Β συναντήσεων, διεθνή συνέδρια και 
οµιλίες, παράλληλες εκδηλώσεις και 
παρουσιάσεις καινοτόµων προϊόντων.. 
Περισσότερες πληροφορίες στο https://
freskon.helexpo.gr/el.

∆ΕΘ ΗΕLEXPO

Τρόφιµα για όλα 
τα γούστα 12-14 
Ιουνίου
Η ∆ιεθνής Έκθεση 
Καινοτόµων Τροφίµων 
διοργανώνεται κάθε χρόνο 
από τον σύνδεσµο «Specialty 
Food Association», στον 
οποίο συµµετέχουν πάνω από 
3.000 µέλη και θεωρείται ως 
η µεγαλύτερη εκθεσιακή 
εκδήλωση τροφίµων και 
ποτών της Βορείου Αµερικής. 
Αποτελεί ένα επιχειρηµατικό 
γεγονός που προσελκύει τους 
σηµαντικότερους 
εκπροσώπους από το χώρο 
της λιανικής, της τροφοδοσίας, 
της χονδρικής, της διανοµής, 
της µαζικής εστίασης και της 
βιοµηχανίας, καθώς και του 
Τύπου. Η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας θα συµµετάσχει 
δυναµικά για τρίτη φορά. 
Για πληροφορίες στο www.
specialtyfood.com.

H άνοιξη των 
ροζέ κρασιών 
στις 9 Μαΐου
Ανταποκρινόµενη στη 
διαρκώς αυξανόµενη 
διάθεση των 
καταναλωτών και των 
επαγγελµατιών να 
ενηµερωθούν για όλες τις 
εξελίξεις στον κόσµο των 
ροζέ κρασιών, η Wineplus 
διοργανώνει για τρίτη 
φορά τη µεγαλύτερη 
γευστική δοκιµή ροζέ 
κρασιών στη Βόρεια 
Ελλάδα. Μία σύγχρονου 
προφίλ εκδήλωση 
ελευθέρου τύπου 
γευστικής δοκιµής, στην 
οποία ο επισκέπτης 
δοκιµάζει µόνος του τα 
κρασιά που επιθυµεί, 
συγκεντρωµένα σε µία 
αίθουσα. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
wineplus.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

NEA YOΡΚH 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

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

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση 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, έγκυ-
ες στην 2η γέννα υψηλών αποδόσεων σε πολύ 
καλή τιµή.Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 150 γίδια στην Ριτσώνα Χαλκίδας, τι-
µή συζητήσιµη.Tηλ.6934/287105.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 150 γίδια ετοιµόγεννα.
Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 60 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, ρά-
τσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και γεν-
νηµένες.Τηλ.6944/340117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής από βιο-
λογική εκτροφή στην Εύβοια.Τηλ.6948/447046.

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

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

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

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

Πωλούνται 100 πρόβατα Γερµανοχιώτικα γεν-
νηµένα µε 100 αρνιά. Τιµή 5.000 ευρώ. Περιοχή 
Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.

Πωλούνται 50 γίδια αρµεγόµενα.
Τηλ.6974/875833. 

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφύλλι 2.000 δέµατα.
Tηλ.6944/340117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτη-
µένο. Τιµη 60.000 Ευρώ.Τηλ.6977/277554.

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

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

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά αγρο-
τεµαχίων καθώς και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10 
ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέ-
ντρα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περιοχή 
της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από γεώτρη-
ση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και φω-
τοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το στρέµµα.
Τηλ.6974/426911

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

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στην Λα-
µία, κτηµατική περιφέρεια Αγίας Παρασκευ-
ής(Λιµογάρδι) ,ξερικό για φωτοβολταικά, 1.700 
ευρώ ανά στρέµµα ή ως ποτιστικό 2.700 ευ-
ρώ ανά στρέµµα µε δικαίωµα σε γεώτρηση.
Τηλ.6976/896021.

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδειο-
δοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε ιδι-
όκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσσα-
λονίκης .Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµµά-
των εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρόµο 
Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδαφος 
,µε υποσταθµό της ∆εή,ιδανικό για φωτοβολται-
κά, καλλιέργειες, εκµετάλευση.Τιµή ανάλογως µί-
σθωσης . Τηλ.6972/869236.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβάτων 
και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 14, περι-
οχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.

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

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

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

Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρπών 
µε µοτέρ. Τιµή 700 ευρώ, περιοχή Φθιώτιδας.
Τηλ.6983/738450.  

Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κατάσταση, 
περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 
ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους 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 τρακτέρ FIAT 1300 DT µε 1300 ώρες 
εργασίας, περιοχή Φαρσάλων, τιµή 8.300 ευρώ. 
Κος Αλέξανδρος.Τηλ.6944/985675. 

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

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

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

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

Πωλoύνται σωλήνες γαλβανιζε 200 µετρων,4 
ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 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, σπαστή-
ρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.Τηλ.6937/668219.

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

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

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

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

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

Πωλείται ισοπεδωτήρας BG.Τηλ.6944/614947.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται στάβλος 1.100 τµ µε απεριόριστο βο-
σκότοπο, άδεια λειτουργίας για 477 αιγοπρόβα-
τα,περιοχή Κιλκίς.Τιµή 30000 ευρώ. Κος Θεόδω-
ρος.Τηλ. 6947/404701.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κοπτικό 280 αναρτώµενο. Τηλ. 
6982/551234.

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

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

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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Επιθέσεις ποντικιών
σε ρίζες οπωρώνων
Ζητήµατα που άπτονται στον 
αναχρονιστικό κανονισµό ΕΛΓΑ 
που δεν αποζηµιώνει όλες τις 
καταστροφές στο 100% τέθηκαν 
σε δύο συσκέψεις των Αγροτικών 
Συλλόγων Ζαγοράς, Μακρυράχης. 
Επισηµάνθηκε µια σοβαρή 
καταστροφή ξήρανσης δέντρων 
για πάνω από 70 αγρότες από 
επιδροµή ποντικιών, η οποία δεν 
καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς 
και οι λειψές αποζηµιώσεις στους 
καστανοπαραγωγούς.

Λύκοι εξαφανίζουν
κοπάδια προβάτων
Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι της 
Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, 
Φωκίδας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας 
λόγω αύξησης επιθέσεων λύκων 
στα ποιµνιοστάσια τους. Ζητούν 
αποζηµιώσεις για τις ζηµιές που 
έχουν υποστεί. Αντ’ αυτού, όπως 
µεταφέρουν σε βουλευτές, 
συναντούν τη «σφικτή» πολιτική 
του ΕΛΓΑ, που βάζει -λένε- 
προϋποθέσεις (πάνω από 7 
σκοτωµένα ζώα) για να µειώσει 
το ύψος των αποζηµιώσεων.

Εκτός επιδότησης 
καυσίµων τα αγροτικά;
Επιστολή στον Γενικό Γραµµατέα 
Οικονοµικής Πολιτικής Νίκο 
Κουλοχέρη απέστειλε ο Ενιαίος 
Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας 
ζητώντας να ενηµερωθεί γιατί οι 
αγρότες είναι µη δικαιούχοι του 
Μέτρου επιδότησης καυσίµων και 
ειδικά για το καύσιµο κίνησης 
πετρέλαιο. Όπως λένε δικαίωµα 
επιδότησης έχουν µόνο οι κάτοχοι 
οχηµάτων ΙΧ µε καύσιµο κίνησης 
βενζίνη κι όχι τα επαγγελµατικά 
οχήµατα (δηλαδή αγροτικά κτλ).

∆ουλεύουν οι αστικοί
λαχανόκηποι Τρικκαίων
Τις πρώτες εγκαταστάσεις των 
συστηµάτων για αστικούς 
λαχανόκηπους πραγµατοποίησε 
η οµάδα που υλοποιεί στα Τρίκαλα 
το έργο CIRC4FooD. Στόχος 
η ανάπτυξη αγροδιατροφικών 
συστηµάτων, εµπνευσµένα από την 
κυκλική οικονοµία, συνδυάζοντας 
κοµποστοποίηση και συλλογή 
όµβριων υδάτων. Το σύστηµα 
υλοποιείται µε πιλοτικές δοκιµές, 
σε οικιακούς/αστικούς και σε 
δηµοτικούς λαχανόκηπους.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Κίνητρο για παραγωγούς και παρό-
τρυνση προς τους καταναλωτές για 
αύξηση του µεριδίου των προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας, αποτελούν τα 
βραβεία που θεσµοθετεί η Κοµισιόν 
και θα απονεµηθούν εντός του 2022. 
Εξάλλου, διακηρυγµένος στόχος έως 
το 2030, το 25% των γεωργικών εκτά-
σεων της ΕΕ να χρησιµοποιείται για 
βιολογικές καλλιέργειες και να αυξη-
θεί σηµαντικά η βιολογική υδατοκαλ-
λιέργεια. Υπενθυµίζεται ότι για την ε-
πίτευξη του στόχου αυτού, τον Μάρ-
τιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το 
σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της 
βιολογικής παραγωγής. Σύµφωνα µε 
το σχέδιο δράσης, για να τονωθεί η βι-
ολογική παραγωγή θα πρέπει να αυ-
ξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για 
βιολογικά προϊόντα. Αυτό προϋποθέ-
τει, µεταξύ άλλων, µεγαλύτερη ευαι-
σθητοποίηση του κοινού σχετικά µε 
τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της 
βιολογικής παραγωγής. 

Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο δρά-
σης περιλαµβάνει και τη θεσµοθέ-
τηση ετήσιων βραβείων για την ανα-
γνώριση της αριστείας στην αλυσίδα 
αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα 
ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής πα-
ραγωγής διοργανώνονται από κοι-

νού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοι-
νωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 
Περιφερειών, την COPA-COGECA και 
την IFOAM Organics Europe. 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
λήγει στις 8 Ιουνίου, ενώ ο διαγω-
νισµός περιλαµβάνει 7 κατηγορίες: 

 Κατηγορία 1: Βραβείο καλύτε-
ρου παραγωγού βιολογικών γεωρ-
γικών προϊόντων και βραβείο καλύ-
τερης παραγωγού βιολογικών γεωρ-
γικών προϊόντων 

 Κατηγορία 2: Βραβείο καλύτερης 
Βιολογικής Περιφέρειας 

 Κατηγορία 3: Βραβείο καλύτερου 
Βιολογικού ∆ήµου 

 Κατηγορία 4: Βραβείο καλύτερης 
Βιολογικής «Βιοπεριφέρειας» 

 Κατηγορία 5: Βραβείο καλύτερης 
βιολογικής ΜΜΕ 

 Κατηγορία 6: Βραβείο καλύτερου/
καλύτερης εµπόρου λιανικής πώλη-
σης βιολογικών τροφίµων 

 Κατηγορία 7: Βραβείο καλύτερου 
βιολογικού εστιατορίου.

Στους καινοτόµους
Βραβεία στους πιο καινοτό-

µους παράγοντες βιολογικής 
παραγωγής, που συµβάλλουν 
στη µείωση των επιπτώσεων 
της γεωργίας στο περιβάλλον

Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης, που ενέκρινε η Κοµισιόν τον Μάρτιο του 2021, για να τονωθεί 
η βιολογική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα. 

Αναγνώριση αριστείας 
στη βιολογική γεωργία
Η Κομισιόν θα απονείμει πρώτη φορά βραβεία σε 7 κατηγορίες 
της αλυσίδας αξίας βιολογικής παραγωγής, αιτήσεις έως 8 Ιουνίου

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.Τηλ.6979/957956.

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

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

Πωλούνται καρούλι F90 µε κιβώτιο µάρκας 
καρτέλ και 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 µηχα-
νή Pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο Gaspardo, σφυ-
ρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.

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

Πωλείται αλεστική µηχανή Deutz Fahr 1600, Τι-
µή 10.000 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew Holland 
8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορτηγό µερ-
σεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6973/492214.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 178, τιµή 
6.500 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται άροτρο τρίυνο,τιµή 3.000 ευρώ.Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται τουρµπίνα Μ103 Clayson, τιµή 3.000 
ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται δισκοσβάρνα τύπου Ζορµπά 28 δίσκων 
επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο ψιλοστάβαρο 12αρι,Τιµή 300 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE πλάτος 
κοπής 2.80 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 3.30 
Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκκινο µε κου-
βούκλιο και διπλό διαφορικό.Τηλ.2310/711133. 

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

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, 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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Καυτές ρεβάνς 
στην Ισπανία
Για πρόκριση στον τελικό Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το θρίλερ των 7 γκολ στο Έτι-
χαντ, βρήκε νικήτρια την Μάντσε-
στερ Σίτι απέναντι στη Ρεάλ Μα-
δρίτης (σκορ 4-3) µε την υπόθε-
ση πρόκρισης να µένει ορθάνοι-
χτη για τον τελικό του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Οι δύο οµάδες θα συναντη-
θούν ξανά την ερχόµενη Τετάρ-
τη 4 Μαΐου σε µία καυτή ρεβάνς 
µε την Σίτι να έχει αβαντάζ αλλά 
την Ρεάλ να είναι ικανή για την 
ανατροπή. Με φόντο τον τελικό 
στο Παρίσι θα αναµετρηθούν ε-
πίσης την ερχόµενη Τρίτη 3 Μαΐ-
ου, η Λίβερπουλ µε τη Βιγιαρεάλ 
στην έδρα της δεύτερης. 

Στο µπάσκετ τώρα και στα µατς 
της Ευρωλίγκα, την Παρασκευή 
ο Ολυµπιακός αντιµετωπίζει τη 
Μονακό στο τέταρτο κατά σειρά 
µεταξύ τους παιχνίδι. Την ίδια η-
µέρα η Μπάγερν υποδέχεται την 
Μπαρτσελόνα. Από την άλλη, η 
Ρεάλ Μαδρίτης «σκούπισε» (3-0) 
τη σειρά µε τη Μακάµπι Τελ Α-
βίβ, µετά το πέρασµα της από το 
Ισραήλ µε 87-76, και πήρε ήδη 
θέση στο Final-4 της Ευρωλίγκα. 

Έτσι, η «βασίλισσα» πήρε πα-
νηγυρική πρόκριση για την τελι-
κή πράξη της τρέχουσας διοργά-
νωσης, στο Βελιγράδι, όπου θα α-
ντιµετωπίσει στα ηµιτελικά το νι-
κητή του ζευγαριού Μπαρτσελό-
να-Μπάγερν Μονάχου.

Στην Ποντγκόριτσα βρίσκεται η εθνική οµάδα πόλο 
των Ανδρών, καθώς συµµετέχει στο Euro Final του 
φετινού World League, µε στόχο ένα από τα εισιτήρια 
πρόκρισης στον Super Final της διοργάνωσης 
(Στρασµπούργκ Γαλλίας 23-29 Ιουλίου). Την 
Παρασκευή (29/4) είναι οι ηµιτελικοί και το Σάββατο 
οι αγώνες κατάταξης, ο µικρός και ο µεγάλος τελικός.

Για την πρόκριση
στο Super Final   

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

Χάντµπολ (Κύπελλο Ελλάδος)

ΑΕΚ - Ολυµπιακός 19.15 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 21.45 Novasports 4HD

Μονακό – Ολυµπιακός 22.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιουκάστλ - Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τότεναµ - Λέστερ 17.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 17.00 Novasports Prime

Παναθηναϊκός – Άρης 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 21.00 Novasports Prime

Χάντµπολ (Κύπελλο Ελλάδος)

ΑΕΚ - Ολυµπιακός 19.15 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 21.45 Novasports 4HD

Μονακό – Ολυµπιακός 22.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιουκάστλ - Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τότεναµ - Λέστερ 17.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 17.00 Novasports Prime

Παναθηναϊκός – Άρης 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 21.00 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 29 Απριλίου

Σάββατο 30 Απριλίου

Κυριακή 1 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι προκηρύξεις
του Μαΐου για έργα 
αγροτών από το 
Ταμείο Ανάκαμψης 

Χώρο και χρήµα   
για τις Ομάδες 
Παραγωγών 
δεσμεύει η νέα ΚΑΠ 

Η απελευθέρωση  
του ΟΣΔΕ αλλάζει 
χρηματοδοτικά 
και τις τράπεζες 

Πρόκριση Σέλτικς
Την πρόκριση στα ηµιτελικά της 
περιφέρειας εξασφάλισαν οι 
Μπόστον Σέλτικς µετά το 4-0 επί 
των Μπρούκλιν Νετς. Να 
σηµειωθεί πως οι Σέλτικς στα 
ηµιτελικά θα αντιµετωπίσουν τον 
νικητή του ζευγαριού Μπακς-
Μπουλς που βρίσκονται στο 3-1 
υπέρ των «ελαφιών». 
Τo Σάββατο οι Νάγκετς 
υποδέχονται τους Ουόριορς για το 
έκτο µεταξύ τους παιχνίδι.

Μνηστήρες για Τσέλσι
Ο Λιούις Χάµιλτον και η Σερίνα 
Γουίλιαµς ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν µετοχές στην Τσέλσι, 
καθώς σύµφωνα µε το Sky Sports 
έχουν ενισχύσει ένα fund, του 
οποίου ηγείται ο Μάρτιν 
Μπρόουτον που κατέθεσε 
πρόταση εξαγοράς των µπλε. 
Πάντως ο Ρόµαν Αµπράµοβιτς 
θέλει να συνεχίσει να ασχολείται 
µε το ποδόσφαιρο.

Στην τελική ευθεία
Τίτλοι τέλους στην κανονική 
περίοδο της Σούπερ Λιγκ 2 
µπαίνουν αυτή την Κυριακή, µε την 
ΑΕΛ να αντιµετωπίζει για το 
τελευταίο της παιχνίδι τα Τρίκαλα.  
Όπως όλα δείχνουν το µατς θα 
κατοχυρωθεί στα χαρτιά µε 3-0 
υπέρ της ΑΕΛ, µιας και η οµάδα 
των Τρικάλων δεν έχει 
διαθέσιµους ποδοσφαιριστές να 
αγωνιστεί. Ήδη στη Λάρισα 
πάντως σχεδιάζουν την επόµενη 
µέρα για την οµάδα. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Αποστολή στη Γαλλία: 

Νέα σειρά τρακτέρ  
MF 3 Specialist  
Το profi βρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας 

σειράς της Massey Ferguson, και σας μεταφέρει τον παλμό 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Αποκλειστικά με την AGRENDA
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Στα 50 λεπτά το κιλό τοποθετούν οι ζυ-
μώσεις στην εγχώρια ζώνη γάλακτος την 
τιμή για το αγελαδινό γάλα, με τα συμ-
βόλαια Μαρτίου και Απριλίου να πλη-
ρώνουν 46,5 και 47 λεπτά το κιλό. Η τά-
ση στην αγορά είναι ανοδική, με στόχο 
των αγελαδοτρόφων να διαμορφώσουν 
τα 54 με 55 λεπτά το κιλό στην πορεία 
της σεζόν, προκειμένου να καλυφθούν 
τα αυξημένα κόστη των μονάδων, που 
ανέρχονται αυτή τη στιγμή στο συγκε-
κριμένο εύρος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

ανθρώπων της αγοράς, η τάση είναι να 
ισορροπήσει η τιμή παραγωγού κοντά 
στο κόστος, όσο οι περισσότερες μονά-
δες λειτούργησαν για αρκετά μεγάλο δι-
άστημα με τιμολόγια κάτω του ορίου βι-
ωσιμότητας. Στο παρατηρητήριο τιμών 
της ΕΕ, η μέση τιμή Μαρτίου στην Ελλά-
δα ήταν τα 45,5 λεπτά το κιλό, στη Γερ-
μανία τα 44,25 λεπτά και στην Ιρλανδία 
τα 47,86 με τις αγορές να έχουν υπερβεί 
τα επίπεδα αυτά, κάτι που αναμένεται να 
αποτυπωθεί στα στοιχεία του Απριλίου.

Για 50 λεπτά το αγελαδινό τον Μάιο
 Τα συμβόλαια Μαρτίου και Απριλίου πληρώνουν ήδη 46,5 και 47 λεπτά  

 Η τάση είναι να ισορροπήσει η τιμή παραγωγού κοντά στο κόστος
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
εκτός απροόπτου, θα μπούμε στα α-
λώνια με ελάχιστα τελικά αποθέματα. 
Στην εξαγωγή το αγοραστικό ενδιαφέ-

ρον κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 500 ευρώ ο 
τόνος FOB λιμάνι μας. Υπάρχουν ανακοινώσεις 
για σημαντικές αυξήσεις εκτάσεων σε Καναδά 
και ΗΠΑ, ωστόσο οι αναλυτές περιμένουν να 
δουν τελικά πόσα χωράφια θα μαζευτούν στις 
ΗΠΑ και αν θα στρώσει ο καιρός στον Καναδά. 
Επίσης ο διαγωνισμός της Αλγερίας φαίνεται 
να έκλεισε στα 570-590 δολάρια ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιμάνι τους, αρκετά χαμηλότερα α-
πό τον προηγούμενο αλλά με μεξικάνικα σιτά-
ρια και με πολύ πιο δυνατό δολάριο σήμερα.

 
 Στην αγορά μας, έχουμε μια εξαιρετική συ-

γκυρία για το βαμβάκι αυτή την περίοδο, παρά 
την τελευταία διόρθωση. Το χρηματιστήριο εί-
ναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, το δολάριο φτά-
νει τα υψηλά του 2017 και το χρηματιστηρια-
κό πριμ αργά αλλά σταθερά ανοδικό. Οι ανα-
λυτές, βέβαια, θεωρούν ότι δεν θα είναι εύκο-
λο να κρατηθούν όλα σε τόσο καλά επίπεδα 
για πολύ καιρό. Παραμένουν στα 130 σεντς α-
νά λίμπρα οι τιμές της νέας σοδειάς.   

 Όψιμη φέτος η παραγωγή βερίκοκου, 
με τη συγκομιδή για την υπερπρώιμη ποικιλί-
ας Mogador στην Κορινθία, που παραδοσιακά 
ξεκινούσε από Απρίλιο, να μεταφέρεται για το 
πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Ζημιές λόγω πα-
γετού εντοπίζονται κυρίως στις υπερπρώιμες 
και πρώιμες ποικιλίες στα επιτραπέζια, όπως 
Watercot, Τύρινθα και Νύμφα. Μειωμένη σο-
δειά αναμένεται και για τις πρώιμες ποικιλίες 
επιτραπέζιων βερίκοκων Orange Red, Tom Cot, 
Watercot, Aurora. Καλύτερη η εικόνα στην ποι-
κιλία Μπεμπέκου προς μεταποίηση.

Με ελάχιστα στοκ 
τα αλώνια σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

31/03

547,31 550,07

07/04 14/04 19/04

575,57 579,93 573,01

27/04

Έλλειψη
Οι ελλείψεις στην ευρωπαϊκή 
αγορά είναι έντονες, σε μια 

εξέλιξη που ευνοεί την περαιτέρω 
ενίσχυση των τιμών 

Κόστος
Το κόστος παραγωγής  

στην Ελλάδα διαμορφώνεται 
στη ζώνη των 54 με 55 

λεπτών το κιλό

Κίελο
Στο πανεπιστήμιο του Κιέλου οι 
ερευνητές υπολόγισαν στα 60,7 

λεπτά τη θεωρητική τιμή για  
την πρώτη ύλη

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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Εξαιρετικό δολάριο, ψηλά το χρηµατιστήριο, δυνατό το πριµ
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∆ΕΚ

Μικρή διόρθωση για τα συµβόλαια 
της παλιάς σοδειάς στο βαµβάκι, µε 
τον ∆εκέµβριο να διατηρεί τη βάση 
των 120 σεντς η λίµπα.

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

Σηµάδια σταθεροποίησης στην αγορά 
καλαµποκιού της Ιταλίας, όσο στην 
Γαλλία τα συµβόλαια σχηµατίζουν νέες 
κορυφές πάνω από τα 320 ευρώ ο τόνος.

Ενισχύεται κοντά στα 400 ευρώ ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
µερικές εβδοµάδες πριν ξεκινήσουν οι 
προετοιµασίες για τα αλωνίσµατα.

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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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εκρηκτικό προδιαγράφεται το µίγµα 
στις διεθνείς αγορές βάµβακος, µε τις 
ισσοροπίες ανάµεσα στα τεχνική εικό-
να του χρηµατιστηρίου και των συνθη-
κών στο πεδίο της νέας παραγωγής, να 
επιφυλάσσουν έντονη µεταβλητότητα 
για τις προσεχείς εβδοµάδες. Με δυο 
κουβέντες, δεν αποκλείεται τα µελλο-
ντικά συµβόλαια Ιουλιού (παλιά σο-
δειά) και ∆εκεµβρίου ‘22 (νέα σοδειά) 
να βρεθούν πολύ κοντά στη ζώνη των 
150 σεντς από τα 137 και 120 σεντς 
αντίστοιχα που βρίσκονται σήµερα.

Ο λόγος αυτής της κίνησης αποδί-
δεται κατά το ήµισυ σε τεχνικά αίτια. 
Τα funds έχουν παγιδέψει τα εκκοκκι-
στήρια και τα κλωστήρια στο ίδιο τους 
το παιχνίδι, το οποίο τους εξασφάλιζε 
µια πλεονεκτική θέση στην αγορά τα 
προηγούµενα χρόνια. Συγκεκριµένα, 
έχοντας τα funds τοποθετηθεί υπέρ της 
ανόδου, φουσκώνοντας τις τιµές των 
συµβολαίων πάνω από τα επίπεδα που 

θα δικαιολογούσε η αγορά, υποχρεώ-
νουν τώρα τη φυσική αγορά που που-
λάει σε τιµές spot, να εξασφαλίσει τις 
θέσεις των funds πληρώνοντας υψη-
λό αντίτιµο. Με τα funds λοιπόν να έ-
χουν βρει βέβαιους αγοραστές, εξακο-
λουθούν να ανεβάζουν τις τιµές και έ-
τσι, κάθε διόρθωση της αγοράς γίνεται 
ευκαιρία για τα κλωστήρια και τα εκ-
κοκκιστήρια ώστε να κλείσουν τις ανοι-
χτές τους θέσεις, στηρίζοντας τις τιµές 
στα σηµερινά τους επίπεδα. Αυτό το ι-
διότυπο «short squeeze» συµπίπτει µε 
µια επίµονη ξηρασία στη ζώνη βάµβα-
κος του Τέξας και της ευρύτερης γει-
τονιάς, όπου γίνεται η παραγωγή του 
45% της αµερικανικής σοδειάς. Αν οι 
ανησυχίες αρκετών συντελεστών του 
κλάδου επιβεβαιωθούν από τα κοντινά 
δελτία καιρού, όπου τα ποσοστά υγρα-
σίας παραµένουν σε ιδιαίτερα χαµηλά 
επίπεδα, δεν αποκλείεται η συνθήκη 
αυτή να γίνει αφορµή για ένα νέο ράλι 
ανόδου στο χρηµατιστήριο βάµβακος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι τιµές για την 
προπώληση σύσπορου στην Ελλάδα, 

έχουν ήδη προσεγγίσει τα 90 λεπτά, αν 
και οι τιµές ∆εκεµβρίου στα 120 σεντς 
υπαγορεύουν µια ελαφρώς µικρότερη 
τιµή. Φαίνεται δηλαδή ότι η εντύπωση 
περαιτέρω ανόδου είναι ισχυρή και στον 
κύκλο των εγχώριων εκκοκκιστών, οι 
οποίοι άλλωστε φιξάρουν µε τη σειρά 
τους όποια ποσότητα κλείνουν µέσω 
των προπωλήσεων και µάλιστα µε πριµ 
10 σεντς επί της χρηµατιστηριακής. Με 
το τεχνικό παιχνίδι δραστήριο, τις ανη-
συχίες για την προσφορά πολύ κοντά 
στο επιβεβαιωθούν και το ισχυρό δο-
λάριο να φτάνει στα 1,06 ευρώ, το βα-
σικό επιχείρηµα στον αντίλογο της α-
νόδου, είναι η κατανάλωση, κάτι που 
µέχρι στιγµής τουλάχιστον, δεν δείχνει 
να υποχωρεί αξιοσηµείωτα.

Funds και ξηρασία πάνε στα 150 σεντς τον ∆εκέµβρη
 Οι τιµές για προπώληση εγχώριου σύσπορου βάµβακος έχουν ήδη προσεγγίσει τα 90 λεπτά το κιλό
 Οι εγχώριοι εκκοκκιστές φιξάρουν όποια ποσότητα κλείνουν µέσω προπωλήσεων µε πριµ 10 σεντς

Στην τελική ευθεία πριν τη 
συγκοµιδή εισέρχεται η 
καλλιέργεια ελαιοκράµβης 
στην Ελλάδα, µε τις διεθνείς 
τιµές να κρατούν επίπεδα άνω 
των 1.000 ευρώ ο τόνος για 
τα περσινά αποθέµατα και τα 
συµβόλαια Αυγούστου (νέα 
σοδειά) να προσεγγίζουν τα 
890 ευρώ ο τόνος. Στην 
εγχώρια αγορά, οι αγρότες 
διατηρούν ανοιχτά συµβόλαια 
µε βιοµηχανίες και το εµπόριο, 
αφού οι συνθήκες της αγοράς 
ήταν καθ’ όλη την παραγωγική 
περίοδο αρκετά µεταβλητές 
προκειµένου να συµφωνήσουν 
οι δύο πλευρές σε µια φιξ τιµή. 
Φαίνεται πάντως ότι υπάρχουν 
περιθώρια για τιµή 
παραγωγού πάνω από 60 µε 
65 λεπτά, δεδοµένης και της 
περιορισµένης παραγωγής, 
αφού η χρονιά επεφύλαξε 
αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης 
στα φυτά από τα φυτρώµατα. 
Στη διεθνή αγορά, µειωµένες 
είναι οι εκτάσεις στον Καναδά 
κατά 6 εκατ. στρέµµατα από 
τα περσινά 91 εκατ. 

ΣΕ ΝΕΑ ΥΨΗΛΑ 
Η ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
ΝΕΑΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ 

Η αγορά σηµείωσε µια κανονική διόρθωση στα τέλη 
της προηγούµενης εβδοµάδας και δείχνει να βρίσκει 
ισορροπία στα 136 σεντς ανά λίµπρα.  Από τη µια 
µεριά έχουµε την ξηρασία στο Τέξας που δίνει 
στήριξη στις τιµές και από την άλλη το διαρκώς 
ενισχυµένο δολάριο παράλληλα µε τις ανησυχίες 
λόγω covid για την οικονοµία της Κίνας. Αναφορικά 
µε τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘22, οι οποίες αφορούν τη 
νέα σοδειά, η διόρθωση ήταν µικρότερη (περίπου 
5 σεντς από τα πρόσφατα υψηλά) µειώνοντας τη 
διαφορά τιµής µεταξύ φετινής σοδειάς (Ιούλιος ‘22) 
και νέας σοδειάς (∆εκεµβρίου ‘22).

ΝEA ΥOΡKH
Οι ηµέρες του Πάσχα φυσικά και έβαλαν σε παύση 
τις νέες πωλήσεις και διαπραγµατεύσεις για τη νέα 
σοδειά βάµβακος. Ζήτηση υπάρχει και οι εµπορικοί 
οίκοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις προαγορές 
επιθυµούν να αυξήσουν τη θέση τους στο ελληνικό 
προϊόν, η προσφορά είναι κάπως περιορισµένη 
καθώς το πριµ (βάση) επί του χρηµατιστηρίου 
σταδιακά αυξάνεται, ενώ παράλληλα αναµένονται 
και οι εξελίξεις από τη νέα σπορά. Εξαιρετική για 
τη χώρα µας είναι η ισοτιµία µεταξύ ευρώ και 
δολαρίου µε το αµερικανικό νόµισµα να πιάνει 
τα υψηλά του Απριλίου ‘17.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ισχυρή η εντύπωση περαιτέρω 
ανόδου µεταξύ των εκκοκκιστών.

ΦΙΞΑΡΙΣΜΑΤΑ 
Κάθε διόρθωση γίνεται 

ευκαιρία για τα κλωστήρια 

και τα εκκοκκιστήρια να 

κλείσουν ανοιχτές θέσεις

Συνεδρίαση 26/04/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘22  135,68 +0,27

Δεκεμβριος ‘22 118,71 +0,43
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Πάνω από τα 320 ευρώ ο τό-
νος βρέθηκαν οι τιµές για τα 
συµβόλαια µελλοντικής πα-
ράδοσης καλαµποκιού στην 
αγορά της Γαλλίας την περα-
σµένη εβδοµάδα, σε µια εξέλι-
ξη που διαµορφώνει νέες κο-
ρυφές για το προϊόν και που 
ταυτόχρονα αποτυπώνει τις 
ανησυχίες της αγοράς για τη 
διαθεσιµότητά του τόσο εντός 

του 2022 όσο και µέσα στο 
πρώτο τετράµηνο του 2023. 

«Καθώς ο πόλεµος στην Ου-
κρανία συνεχίζεται και οι και-
ρικές συνθήκες στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες Αµερικής εµπο-
δίζουν την έναρξη της φύτευ-
σης των χωραφιών, η απώλεια 
των εξαγωγών καλαµποκιού 
της Ουκρανίας κάνει τις πα-
γκόσµιες προµήθειες ακόµα 

πιο σφιχτές, κάτι το οποίο θα 
µπορούσε να συντελέσει στη 
διατήρηση των υψηλών τιµών 
του εν λόγω προϊόντος µεσο-
πρόθεσµα, ξεπερνώντας, εν-
δεχοµένως, και το πρόσφα-
το υψηλό 10ετίας που έφτα-
σε η τιµή του» σχολιάζει επί 
του θέµατος και η Τράπεζα 
Πειραιώς στο τελευταίο ∆ελ-
τίο Τιµών Απριλίου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 
η παραγωγή σκληρού σίτου δο-
κιµάζεται από συνθήκες ξηρα-
σίας στη Βόρεια Αµερική, µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του Κανα-
δά να καταγράφουν χαµηλά ε-
πίπεδα υγρασίας σε βασικά πα-
ραγωγικά κέντρα της χώρας, ε-
νώ µειωµένη µέχρι και 75% ανα-
µένεται ότι θα είναι η σοδειά στο 
Μαρόκο. Το µίγµα αυτό, στρώνει 
το έδαφος για διατήρηση της α-
γοράς σκληρού σίτου κοντά στα 
σηµερινά επίπεδα, αφού κάθε ε-
βδοµάδα που περνά, όλο και πε-
ρισσότεροι συντελεστές της αγο-
ράς καταλήγουν στο ότι τα περι-
θώρια υποχώρησης των τιµών 
στα ελληνικά αλώνια είναι µικρά.

Άλλωστε, ήδη η δυναµική του 
Καναδά, που καθορίζει τις ισορ-
ροπίες στο παγκόσµιο εµπόριο 
σιτηρών, έχει «ταβάνι» τους 5,3 
µε 5,5 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε 
τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσί-
ευσε η επαρχεία Σασκάτσουαν, 
όπου γίνεται και η βασική παρα-
γωγή σκληρού σίτου στη Βόρεια 
Αµερική. Παρά τις ενδιαφέρου-
σες τιµές, οι Καναδοί αγρότες 
δεν προχώρησαν σε ιδιαίτερη 
αύξηση των εκτάσεων µε σκλη-
ρό εαρινό σιτάρι, ενώ πλέον οι 
καιρικές συνθήκες έρχονται να 
περιπλέξουν την καλλιεργητική 
περίοδο. Μετά τις τελευταίες εξε-
λίξεις, η ιταλική αγορά σκληρού 
σίτου, δείχνει σηµάδια σταθερο-
ποίησης στα πρόσφατα υψηλά 
στα οποία ανέκαµψε τις προη-

γούµενες εβδοµάδες, κλείνο-
ντας επί δύο απανωτές συνεδρι-
άσεις της Φότζια, στα 547 ευρώ 
ο τόνος για την πρώτη ποιότητα 
σκληρού σίτου. Στην εγχώρια α-
γορά, οι καιρικές συνθήκες, έπει-
τα και από τις βροχές της Μεγά-
λης Εβδοµάδας, έρχονται να εν-
θαρρύνουν τους παραγωγούς οι 
οποίοι προσβλέπουν σε µια χρο-
νιά µε καλές αποδόσεις. Σε ό,τι 
αφορά τις ζυµώσεις για την τιµή, 
η ζώνη των 40 µε 45 λεπτών, για 
την οποία έγραφε σε πρόσφατα 
ρεπορτάζ η Agrenda, εξακολου-
θεί να λειτουργεί ως σηµείο α-

ναφοράς. Άλλωστε, µε τις τιµές 
για το µαλακό σιτάρι νέας εσο-
δείας να διαπραγµατεύονται πέ-
ριξ των 375 ευρώ ο τόνος στις 
κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές, 
τα περιθώρια υποχώρησης του 
σκληρού σίτου κάτω αυτό το ε-
πίπεδο, είναι ελάχιστα.

Πάντως και το τελευταίο ∆ελ-
τίο Τιµών της Τράπεζας Πειραι-
ώς έρχεται να προστεθεί στη λί-
στα µε τους αναλυτές της εν λό-
γω αγοράς που εκτιµούν ότι η 
αγορά σιτηρών διατηρεί ακόµα 
δυναµική περαιτέρω ανόδου. Η 
Τράπεζα επικαλείται και αυτή δυ-
σµενείς καιρικές συνθήκες για 
τις παραγωγές της Βόρειας Αµε-
ρικής. Συγκεκριµένα αναφέρει ό-
τι τα παγκόσµια αποθέµατα προ-
βλέπεται να µειωθούν κατά 3,1 
εκατ. τόνους σε 278,4 εκατ. τό-
νους, σε χαµηλό 5ετίας. Με βά-
ση τα παραπάνω, καθώς και τις 
συνθήκες καλλιέργειας χειµερι-

νού σιταριού «οι ανοδικές πιέσεις 
δύναται να συνεχιστούν στην τι-
µή του σιταριού». «Η παγκόσµια 
παραγωγή αποτιµάται ενισχυµέ-
νη κατά 0,3 εκατ. τόνους σε 778,8 
εκατ. τόνους συνολικά, προερχό-
µενη από αύξηση της παραγωγής 
για την Αργεντινή  (+0,5 εκατ. τό-
νους σε 21 εκατ. τόνους) και για 
το Πακιστάν (+0,5 εκατ. τόνους 
σε 27,5 εκατ. τόνους). Η παγκό-
σµια κατανάλωση προβλέπεται 
να ενισχυθεί (+2,7 εκατ. τόνους), 
κυρίως λόγω της αύξησης ζήτη-
σης για τρόφιµα, σπόρους και 
βιοµηχανική χρήση για την Ιν-
δία (+4,4 εκατ. τόνους σε 100,9 
εκατ. τόνους). Καθώς, όµως, οι 
πολεµικές εχθροπραξίες συνεχί-
ζονται και οι τιµές του σιταριού 
παραµένουν υψηλές, το παγκό-
σµιο εµπόριο αναµένεται να κι-
νηθεί χαµηλότερα, µε τις εξαγω-
γές να προβλέπονται µειωµένες 
κατά 3,1 εκατ. τόνους σε 201,7 
εκατ. τόνους» αναφέρει το ∆ελ-
τίο Τιµών που επικαλείται στοι-
χεία του αµερικανικού υπουρ-
γείου Γεωργίας (USDA).

Ο καιρός «κόβει» τις ξένες σοδειές
Η αγορά ευνοεί τα ελληνικά αλώνια 
Άδεια σιλό και ταλαιπωρηµένες καλλιέργειες σε Ευρώπη και Καναδά

Συνεχίζει ανοδικά η τιµή 
στο καλαµπόκι νέας εσοδείας

ΜΟΝΟ ΑΝΟ∆ΙΚΑ 
Όλο και περισσότεροι 

συντελεστές της αγοράς 

καταλήγουν στο ότι τα 

περιθώρια υποχώρησης των 

τιµών στα ελληνικά αλώνια 

είναι µικρά

ΑΝΑΦΟΡΑ 
Σε ό,τι αφορά τις ζυµώσεις 

για την τιµή, η ζώνη των 40 

µε 45 λεπτών εξακολουθεί να 

λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς

Ο
ι πρόσφατες βροχοπτώ-
σεις ήταν ευεργετικές για 
τη νέα καλλιέργεια σκλη-
ρού σίτου στη χώρα µας. 

Τα στοκ είναι λίγα και εκτός απροό-
πτου θα µπούµε στα αλώνια µε ελάχι-
στα τελικά αποθέµατα. Στην εξαγωγή 
φαίνεται να υπάρχει αγοραστικό εν-
διαφέρον λίγο πάνω από τα 500 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της Φό-
τζια δεν µεταβλήθηκαν για άλλη µια 
εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, για τα ποι-
οτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/
hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύ-
εται στα 542-547 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και πρωτε-

ΐνη 11,5% η τι-
µή αποθήκης 
εµπόρου κυµαί-
νεται στα 532-
537 ευρώ ο τό-
νος. Στον Κα-

ναδά ανακοινώθηκε αύξηση εκτάσε-
ων µε σκληρό σιτάρι κατά 12,5%, ενώ 
νωρίτερα το USDA προέβλεπε αύξηση 
κατά 17% στις ΗΠΑ. Βέβαια µένει να 
φανεί πως θα πάνε οι καιρικές συν-
θήκες και στις δύο χώρες. Σύµφωνα 
µε πηγές της αγοράς,  δεδοµένου ό-
τι δεν ανακοινώνονται επίσηµα στοι-
χεία, η Αλγερία αγόρασε 230-250.000 
τόνους σκληρού σίτου σε επίπεδα τι-
µών 570-590 δολάρια ο τόνος παρα-
δοτέα σε λιµάνι τους. Αυτή η τιµή εί-
ναι σηµαντικά χαµηλότερη από τον 
προηγούµενο διαγωνισµό  στα 625-
630 δολάρια ο τόνος, αλλά µε πολύ 
πιο δυνατό δολάριο και αφορά απ’ό-
τι φαίνεται µεξικάνικα σιτάρια.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα µα-
λακά σιτάρια κινήθηκαν ανοδικά, κα-
θώς η εξέλιξη της παραγωγής στις ΗΠΑ 
δεν είναι και τόσο ικανοποιητική, ενώ 
παράλληλα όλοι φοβούνται το γνωστό 
θέµα µε τις µεταφορές (logistics) λόγω 
πολέµου. Ειδικότερα, η καλλιέργεια του 
µαλακού σίτου δείχνει να µην εξελίσ-
σεται ικανοποιητικά στις ΗΠΑ και φυ-
σικά αυτό ενισχύει τις χρηµατιστηρι-
ακές τιµές. Σε αρκετές βασικές χώρες 
παραγωγής, όπως στη Ρωσία, η εικό-
να στα χωράφια είναι υποσχόµενη, ε-
ντούτοις υπάρχουν φόβοι διαθεσιµό-
τητας λόγω των προβληµάτων στις µε-
ταφορές. Στη Γαλλία για τους ίδιους λό-
γους σηµειώθηκε άνοδος για τις τιµές 
Σεπτεµβρίου στα 375 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
12,5% ΣΕ ΚΑΝΑ∆Α 
ΚΑΙ 17% ΣΤΙΣ ΗΠΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

547

ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ

410

554 �FOB�
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Νέες πράξεις 
σε νέες κορυφές

Η αγορά 
απορροφά με 
ταχύτερο ρυθμό

Όλα τα ση-
µάδια για έ-

να νέο ανοδικό άλµα εµφανίζει η εγ-
χώρια και ευρωπαϊκή αγορά ελαιο-
λάδου, που προσπαθεί να εξέλθει 
από µια συγκυρία στασιµότητας, έ-
πειτα από την κινητικότητα που εκ-
δηλώθηκε τον περασµένο Μάρτιο, 
που επέτρεψε µια ανάκαµψη των τι-
µών κοντά στη ζώνη των 3,70 ευρώ.

Αν και η αγορά δεν µπόρεσε να δι-
ατηρήσει το ανοδικό µοµέντουµ που 
πυροδότησε η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανίας, προκαλώντας ση-
µαντικές επιπλοκές στην αγορά φυ-
τικών ελαίων και ειδικά του ηλιέλαι-
ου, φαίνεται ότι τα τελευταία 24ωρα 
γίνονται κινήσεις στις χαµηλότερες 
κατηγορίες, που θα µπορούσαν να 
υποστηρίξουν υψηλότερα επίπεδα 
τιµών στο έξτρα παρθένο.

Συγκεκριµένα, τα λαµπάντε και τα 
παρθένα ελαιόλαδα έχουν καταγρά-
ψει κέρδη 5 έως 10 λεπτών µέσα σε 
µερικές ηµέρες διαµορφώνοντας τα 
3,28 και 3,15 ευρώ αντίστοιχα, όσο 
η µέση τιµή για το έξτρα παρθένο α-

τονεί στα 3,43 ευρώ στην Ισπανία. 
Στην πάνω πλευρά του εύρους, το 

υψηλό καταγράφεται στα 3,70 ευρώ, 
τιµή κοντά στα επίπεδα της ελληνι-
κής αγοράς. Η ζήτηση για χαµηλές 
κατηγορίες ελαιολάδων εξακολου-
θεί να ενισχύεται όπως µεταφέρουν 
ισπανικά ΜΜΕ, την ώρα που στην Ι-
ταλία, τα αποθέµατα των παρθένων 
και λαµπάντε ελαιολάδων βρίσκο-
νται χαµηλότερα έως και 30% από 
πέρυσι. Σηµειωτέον ότι για την τρέ-
χουσα εµπορική περίοδο, στην Ιτα-
λία η παραγωγή ήταν µεγαλύτερη, 
γεγονός που αναδεικνύει αξιόλο-
γους ρυθµούς απορρόφησης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αναµέ-
νεται µια ανοδική αντίδραση στην 
αγορά ενόψει και των συµβολαίων 
που κλείνονται την περίοδο αυτήν, 
προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι 
ανάγκες της τουριστικής περιόδου.

Σχετικά µε την επερχόµενη παρα-
γωγή, οι προοπτικές προδιαθέτουν 
για µια άφθονη και ποιοτική ελαιο-
κοµική περίοδο, λόγω των ιδανικών 
καιρικών συνθηκών έως σήµερα.

Κατά 7,5% µειωµένα αποτυπώνονται τα 
διαθέσιµα αποθέµατα στις δεξαµενές 
των ιταλικών ελαιοτριβείων και βιοµη-
χανιών, µε τις τιµές παραγωγού ωστό-
σο να βρίσκονται σε χαµηλότερα από 
τα περσινά επίπεδα, σε µια συγκυρία 
που στρώνει το έδαφος για έναν νέο 
κύκλο ανόδου στην γειτονική αγορά. 
Όπως περιγράφουν αναλυτές της ιτα-
λικής αγοράς, αν κάτι συγκράτησε τις 
τιµές παραγωγού φέτος, αυτό ήταν η 
αυξηµένη κατά 20,4% παραγωγή της 
τρέχουσας ελαιοκοµικής περιόδου. 

Ωστόσο, παρά την διαθεσιµότητα 
πρώτης ύλης, τα αποθέµατα σε όλες 
τις κατηγορίες ελαιολάδου έχουν υ-
ποχωρήσει σηµαντικά συγκριτικά µε 
την προηγούµενη περίοδο. Έτσι, τα 
στοιχεία της Frantoio Italia, δείχνουν 
µείωση των αποθεµάτων έξτρα παρ-
θένου ελαιολάδου κατά 2%, ενώ στις 
κατηγορία του λαµπάντε η υποχώρη-
ση είναι της τάξης του 31,9%. 

Με διψήφια και υψηλά ποσοστά α-
ποτυπώνεται και η υποχώρηση των 
αποθεµάτων στην κατηγορία του πυ-
ρηνέλαιου (-17,4%) και του παρθένου 
κατά 24,5%. Στο σύνολο της ιταλικής 
παραγωγής, 158.000 αντιστοιχούν σε 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

Η µικρή ανάκαµψη της ιταλικής παραγωγής, περιόρισε τις ανάγκες εισαγωγής 
από Τρίτες χώρες της µεσογειακής λεκάνης και ιδίως της Τυνησίας

Εισάγει 8% λιγότερες ποσότητες η Ευρώπη

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Περιορισµένες αποτυπώνονται οι εισαγωγικές ροές 
ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους 
µήνες της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, µε τη 
µείωση στο 8%. Φαίνεται ότι η µικρή ανάκαµψη της 
ιταλικής παραγωγής περιόρισε τις ανάγκες εισαγωγής 
από Τρίτες χώρες της µεσογειακής λεκάνης και ιδίως 
της Τυνησίας, ενώ και το κόστος µεταφοράς καθιστά 
λιγότερο ανταγωνιστικά τα ελαιόλαδα της Β. Αφρικής. 
Ωστόσο, προβληµατίζει η εικόνα των εξαγωγών, αφού 
για την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές του ευρωπαϊκού 
ελαιολάδου έχουν υποχωρήσει. Συγκεκριµένα, οι 
εισαγωγές ελαιόλαδου µειώθηκαν κατά 9% στην 
Αυστραλία, 27% στη Βραζιλία, 40% στον Καναδά, 
22% στη Ρωσία και 13% στις ΗΠΑ σε σύγκριση µε την 
ίδια περίοδο του προηγούµενου καλλιεργητικού έτους. 
Φυσικά η κατάσταση ενδέχεται να έχει αλλάξει το 
τελευταίο δίµηνο, κάτι που µένει να φανεί στα στοιχεία 
που θα ανακοινώσει το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιοκοµίας τον επόµενο µήνα. Στην πρώτη φάση 
της εµπορικής περιόδου 2021-2022 (Σεπτέµβριος-
∆εκέµβριος 2021), οι ενδοκοινοτικές αγορές 
επιτραπέζιας ελιάς αυξήθηκαν κατά 12% και οι 
εισαγωγές εκτός ΕΕ µειώθηκαν κατά 16% από πέρυσι.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΛΑΜΠΑΝΤΕ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

3,60�3,70

4,25�4,80

3,30�3,70

3,15 3,28

ΠΑΡΘΕΝΟ

3,28

ΛΑΜΠΑΝΤΕ

3,15

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

IOC
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ΦΑΓΕ: Σημαντικά αυξημένος 
ήταν το 2021 ο κύκλος 
εργασιών της ΦΑΓΕ Ελλάδας, 

φτάνοντας τα 146,13 εκατ. 
ευρώ, από τα 134,93 εκατ. ευρώ που 
ήταν το 2020. Ωστόσο, ακόμα 
μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του 
κόστους πωλήσεων κατά 15 και 
πλέον εκατομμύρια ευρώ (από τα 
102,34 εκατ. στα 117,98 εκατ. ευρώ), 
με αποτέλεσμα τα συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα της χρήσης 
2021 μετά από φόρους να 
διαμορφωθούν στα 111.000 ευρώ, 
έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το 2020. 

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: Το πράσινο φως για 
την υπογραφή της συμφωνίας 
εξυγίανσης της Μπουτάρης άναψε 
ομόφωνα η έκτακτη γενική συνέλευση 
της εταιρείας. Επόμενο βήμα, η 
κατάθεση αίτησης άμεσης επικύρωσης 
της συμφωνίας στο Πρωτοδικείο 
Βέροιας. Βάσει της συμφωνίας η 
Premia Properties θα αναλάβει το 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας 
(600 στρέμματα αμπελώνων, σε 
Σαντορίνη και Κρήτη, κτίρια γραφείων 
σε Πικέρμι, Θεσσαλονίκη και αλλού, 
συνολικής επιφάνειας 28.000 τ.μ.) 
καθώς και 5 οινοποιεία.

COCA-COLA: Ξεπέρασαν τις 
προσδοκίες των επενδυτών οι 
πωλήσεις και η κερδοφορία της Coca-
Cola Company κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2022, ήτοι αυξήθηκαν κατά 16% 
συγκριτικά με το α’ τρίμηνο 2021, 
φτάνοντας τα 10,5 δισ. δολάρια, ενώ 
τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 
24%, στα 2,78 δισ. δολάρια.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Οι πωλήσεις για τη 
χρήση του 2021 της Μύλοι Λούλη 
ανήλθαν στα 134,91 εκατ. ευρώ, από 
111,06 εκατ. το 2020 (+21,17%).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Κάτι πολύ άσχημο θα συμβεί στις α-
γορές γρηγορότερα από ότι εκτιμούν 
πολλοί με ευθύνη των κεντρικών τρα-
πεζών προειδοποιεί η γαλλική τράπε-
ζα Societe Generale δείχνοντας κυρί-
ως προς την Ιαπωνία και την Κίνα που 
συνεχίζουν να χαλαρώνουν την νομι-
σματική τους πολιτική. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στραγγαλισμός 
της μεταξύ ενός αυξανόμενου ρενμίν-
μπι και ενός γεν που πέφτει, είναι αφό-
ρητος, απόκλιση - την οποία η Societe 
Generale αποκαλεί «τα σαγόνια του θα-
νάτου της συναλλαγματικής ισοτιμίας».

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός παρα-
μένει εκτός ελέγχου, με τις κεντρικές 
τράπεζες να προετοιμάζονται για μια 
ταχύτερη και επιθετικότερη σύσφιγξη 
της νομισματικής πολιτικής. Ήδη, για 
παράδειγμα, οι αναλυτές προεξοφλούν 

μια αύξηση των αμερικανικών επιτοκί-
ων κατά 50 μονάδες βάσης (από 0,25% 
στο 0,75%) το αμέσως επόμενο διάστη-
μα.  Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις γε-
ωπολιτικές ανησυχίες στην Ουκρανία 
αλλά και τα διαδοχικά lockdown στην 
Κίνα «κατεβάζουν» αισθητά τις προσ-
δοκίες για τη φετινή ανάπτυξη, γεγο-
νός το οποίο «φρενάρει» τους αγορα-
στές διεθνώς.

Στο μεταξύ, η επιλογή της Ρωσίας να 
ξεκινήσει το «εμπάργκο» στο φυσικό 
αέριο σε Πολωνία και Βουλγαρία θέτει 
σε άμεση επιφυλακή και τη χώρα μας 
που καλείται να επισπεύσει τα μέτρα 
της ενεργειακής θωράκισης τώρα που 
οι απειλές Πούτιν γίνονται πράξη. Ντό-
μινο αναταράξεων και ξέφρενη κούρσα 
των τιμών του φυσικού αερίου που ξε-
πέρασαν τα 100 ευρώ η μεγαβατώρα.

Tsantali
Για τρίτη συνεχή χρονιά τα προϊόντα 
της Tsantali απέσπασαν διακρίσεις 
από τον διεθνή διαγωνισμό οίνου 
Berliner Wein Trophy, έναν από τους 
μεγαλύτερους στον κόσμο, υπό την 
αιγίδα του OIV. Στον διαγωνισμό του 
2022, οι χρυσές διακρίσεις αφορού: 
KANENAS RED (2019), NAOUSSA 
RESERVE (2016), AGIORITIKO 
ABATON RED (2018).

Kρι Κρι
Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι 
παρουσιάζει τη νέα σειρά επιδόρπιων 
γιαουρτιού «Κρι Κρι Grow» για βρέφη 
έξι μηνών και πάνω και μικρά παιδιά.  
Τα νέα προϊόντα κυκλοφορούν σε δύο 
γεύσεις:«Αλεσμένα Δημητριακά»  
και «Μπανάνα & Μήλο» και 
παρασκευάζονται από 100% ελληνικό 
γάλα ημέρας, με φυσικές αρωματικές 
ύλες, χωρίς χρωστικές ή συντηρητικά.

Τα σαγόνια… θανάτου 
στη σχέση νομισμάτων

 Οι αγορές αμφισβητούν κεντρικές τράπεζες 
 Πονά το εμπάργκο Πούτιν στο φυσικό αέριο

950

945

940

935

930

925

920

915

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Τετάρτη 27/04

918,56

Πέµπτη
21/10

Τετάρτη
27/10

Τρίτη
26/04

Τρίτη
19/04

Τετάρτη
20/04

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
VIDAVO Α.Ε. 3,7000 +5,71%

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.  0,6200 +5,08%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,4200 +5,00%

MERMEREN KOMBINAT AD PR. 55,0000 +4,76%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 1,1200 +4,67%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,3600 -8,63%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,5100 -7,27%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,1400 -6,67%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,5600 -6,67%

ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝ. ΕΤ. ΠΕΤΡΕΛ. Α.Ε. 1,8050 -6,48%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33,523.69 +0.85%
 NASDAQ Comp 12,587.09 +0.77%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,734.64 +0.36%
Λονδίνο FTSE 100 7,425.61 +0.53%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,793.94 +0.27%
Παρίσι CAC-40 6,445.26 +0.48%
Ζυρίχη SMI 12,051.48 +0.99%
Τόκιο NIKKEI-225 26,386.63 -1.17%
 
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

Δοκιμάζει κρίσιμες στηρίξεις με 
βουτιά το Χρηματιστήριο Αθηνών 
Ο εξωγενής παράγοντας αποσταθεροποίησης 
για τον οποίο προειδοποιούσαν αρκετοί 
αναλυτές το προηγούμενο διάστημα ήρθε μετά 
την κίνηση της Ρωσίας να σταματήσει την 
προμήθεια φυσικού αερίου σε όσες χώρες 
αρνούνται να πληρώσουν σε ρούβλια. Η αγορά 
ανησυχεί για την ενεργειακή επάρκεια της 
χώρας και οι επιπτώσεις πυροδότησαν ένα 
μεγάλο κύμα απομάκρυνσης από χαρτοφυλάκια 
με ρίσκο, ειδικά σε μια αγορά σαν και του ΧΑ, 
που είχε κάνει ένα αξιοσημείωτο ράλι. 
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Ένα μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης 
οι Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σ
το άρθρο της Agrenda µε τίτλο «∆ιορθω-
τική πληρωµή η υπόσχεση ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τους κτηνοτρόφους µετά τα λάθος φίλτρα 
στους ΚΑ∆ της ειδικής ενίσχυσης του κλά-

δου», διαβάζουµε: «…Για συµπληρωµατική πληρω-
µή στην ειδική ενίσχυση των κτη-
νοτρόφων µε το 2% του τζίρου του 
2021, φαίνεται να ετοιµάζονται οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ένα 
λάθος στο σύστηµα πληρωµής, ά-
φησε απλήρωτους αρκετούς δικαι-
ούχους. Την ίδια στιγµή βέβαια, θα 
πρέπει να αναγνωρισθεί και το γε-
γονός οτι σε αρκετές περιπτώσεις 
τα χρήµατα που πιστώθηκαν στους 
παραγωγούς υπερβαίνουν κατά 
πολύ το 2% του τζίρου. Υπάρχουν 
µάλιστα περιπτώσεις που η πίστω-
ση είναι µεγαλύτερη ακόµα και αν 
προστεθεί ο τζίρος φυτικής και ζωι-
κής παραγωγής. [....] Το τεχνικό λά-
θος εντοπίζεται στη λίστα µε τους 
ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστω-
ση. Συγκεκριµένα, κατά τη σύντα-
ξη της λίστας µε τους επιλέξιµους 
ΚΑ∆, ακούγεται ότι δε συµπεριελή-
φθησαν υποκατηγορίες των βασι-

κών Κωδικών Αριθµού ∆ραστηριότητας από 01.41 
έως 01.49 και κυρίως οι ΚΑ∆ 01.50.1 και 01.50.10 
που αφορούν µικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστη-
ριότητες, υπό τους οποίους λειτουργούν πολλές κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε ιδιοπαραγωγή ζωο-
τροφών. Οι ίδιες πηγές που αποδίδουν το λάθος σε 
παράληψη υπαλλήλου λόγω βιασύνης να προχωρή-
σουν οι υπηρεσίες στην έγκαιρη πίστωση, διαβεβαι-
ώνουν για επίσπευση των διαδικασιών της συµπλη-

ρωµατικής πληρωµής».
Αφήνω στην άκρη το πολύ ση-

µαντικό θέµα του λάθους, το έ-
χουν ήδη εν γνώσει τους οι οµά-

δες των κτηνοτρόφων και τα συνδικαλιστικά τους όρ-
γανα και το τρέχουν. Θα σταθώ στο αίτιο του λάθους, 
το οποίο δεν κάνει λάθος αφού, όχι µόνο δεν υπήρ-
ξε διαµαρτυρία από Υπηρεσιακούς, αλλά ξεκίνησαν 
ήδη να διορθώνουν τα κακώς κείµενα.

Οι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (γνωστοί και 
ως  ΚΑ∆) της  κάθε οικονοµικής οντότητας, έχουν δη-
µιουργήσει τεράστια προβλήµατα τα τελευταία χρό-
νια στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο βασικότερος λόγος 
είναι η έλλειψη γνώσης/ επικοινωνίας µε τη βάση. 
Τους ανθρώπους δηλαδή που διαχειρίζονται την κα-
θηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κανείς υπηρεσιακός 
δεν απευθύνθηκε κάπου να ρωτήσει και να µάθει πως 
λειτουργούν οι ΚΑ∆. «Τι µας λες ρε φίλε;» η εύλογη 
ερώτηση κάποιου στα µέχρι τώρα γραφόµενα µου.

ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΤΙ ΛΕΩ: 
Έστω ένας κτηνοτρόφος ο οποίος βρισκόταν µέ-

χρι τώρα στο ειδικό καθεστώς καθώς τα κριτήρια τζί-
ρου και επιδοτήσεων δεν του δηµιουργούσαν την υ-

ποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς.
Από την 01.01.20 εντάχθηκε (είτε υποχρεωτικά, εί-

τε προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς. Πράγµα που 
σηµαίνει ότι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έχει δηλώσει ΚΑ∆ µε τα 
είδη στα οποία δραστηριοποιείται: π.χ. εκτροφή αιγο-
προβάτων ( 01.45), καλλιέργεια µηδικής (01.19.10.04) 
και καλλιέργεια καλαµποκιού (01.11.2).

Η κύρια δραστηριότητα του είναι η εκτροφή των ζώ-
ων, ενώ οι υπόλοιπες δύο καλλιέργειες είναι αποκλει-
στικά για την παραγωγή ζωοτροφών για τα ζώα του.

Την επόµενη χρονιά (2021) αποφασίζει να καλλι-
εργήσει σιτάρι ζέας, έπειτα  από µία συµφωνία που 
έκανε και θεωρεί ότι είναι προσοδοφόρα γι’ αυτόν.

Υπάρχει έστω κι ένας που πιστεύει ότι την καλλι-
έργεια σίτου (01.11.1) έχει πάει να τη δηλώσει στη 
∆ΟΥ, κάνοντας προσθήκη δραστηριότητας; Ή υπάρ-
χει έστω κι ένας γεωργός και κτηνοτρόφος γενικότε-
ρα, που έχει κάνει αυτή την ενέργεια;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ
Το γεγονός ότι δεν είναι δηλωµένος ο ΚΑ∆ της 

καλλιέργειας σίτου του παραδείγµατος, σηµαίνει ό-
τι ο άνθρωπος αυτός δεν καλλιέργησε; ΕΠΙΣΗΣ ΟΧΙ.!!

Κι όµως! Αυτός ο άνθρωπος πιθανόν θα χάσει οτι-
δήποτε από όποια πλεονεκτήµατα (αν µπορούµε να 
τα χαρακτηρίσουµε έτσι) πιθανόν να προκύψουν.

Λύνεται αυτό το θέµα; Προφανώς και ΝΑΙ.!! Το πρό-
βληµα (σε κάθε δουλειά, δηµόσιου ή ιδιωτικού το-
µέα) πάντα ήταν και είναι η αντίληψη. Πρέπει να µπο-
ρείς να αντιληφθείς άµεσα το πρόβληµα και να µπο-
ρείς επίσης να στροφάρεις για την εξεύρεση λύσης. 

Θες να δεις τι καλλιεργεί ο «Χ» Παπαδηµητρίου; 
Μάλιστα. Άντλησε από το ΟΣ∆Ε τη δήλωση καλλιέρ-
γειας, δες τι έχει δηλώσει, βγάλε τα συµπεράσµατα 
µε τους µαθηµατικούς τύπους που –έτσι και αλλιώς- 
χρησιµοποιείς και δώσε του ό,τι του αναλογεί. Όχι 
να ψάχνεις τους ΚΑ∆ (µάθαµε και τους ΚΑ∆ τώρα) 
από τους οποίους δεν µπορεί να εξαχθεί κανένα α-
σφαλές συµπέρασµα.

Υποχρεωτικά
Όποιος εντάχθηκε στο 

κανονικό καθεστώς από 
01/01/2020 υποχρεω-
τικά έχει δηλώσει ΚΑ∆ 

Κωδικοί
Στα ΚΑ∆, εκτροφή 

αιγοπροβάτων 01.45, 
καλλιέργεια καλαµπο-

κιού 01.11.2

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 
διάφορα 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 
όποια ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι 
εάν ο φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για 
κάτι που του έστειλε η Φορολογική αρχή, την 
ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός.

Επικαιροποίηση στοιχείων: φροντίστε
 να την ολοκληρώσετε σύντοµα

Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος 
αναληθών δηµοσιευµάτων για το θέµα. ∆εν 

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.



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ο Όµηρος πρώτος τον ύµνησε ως 
«αφρίζοντα αίθοπα οίνο», ενώ πολ-
λές αναφορές για τη… χάρη του υ-
πάρχουν και στους «∆ειπνοσοφι-
στές» του Αθήναιου. Γνωστότερο κι 
ως «Αριούσιος οίνος», το περίφη-
µο κρασί της Χίου, απειλήθηκε µε 
εξαφάνιση µετά το 1822, την απο-
φράδα χρονιά για τον πληθυσµό 
του νησιού, λόγω των εκκαθαρίσε-
ων από τους Τούρκους, που οδή-
γησαν σε µαρασµό κια την αµπε-
λοκαλλιέργεια. ∆ύο αιώνες µετά, 
το νοητό νήµα µεταξύ της σύγχρο-
νης οινικής ιστορίας της Χίου και 
του ένδοξου παρελθόντος της έχει 
αποκατασταθεί πλήρως κι ο φηµι-
σµένος «Αριούσιος οίνος» εδώ και 
µια δεκαετία έχει κάνει την ολική ε-
παναφορά, «κερδίζοντας» φίλους 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της 
δεύτερης χιλιετίας όταν ο τότε σχε-
διαστής τηλεπικοινωνιακών δικτύ-
ων ∆ηµήτρης Κεφάλας, πρωτοστά-
τησε στην αναβίωση της καλλιέρ-
γειας της σπάνιας ποικιλίας «Χιώ-
τικο Κρασερό», η οποία θεωρείται 
ότι ήταν η ποικιλία παραγωγής του 
Αριούσιου οίνου. «Καταφέραµε να 
διασωθεί και να έρθει µέχρι τις µέ-
ρες µας το Χιώτικο Κρασερό, από 

τους παππούδες και τους πατερά-
δες µας. Πήραµε άδειες και οι πρώ-
τες φυτεύσεις της ποικιλίας έγιναν 
στις αρχές της δεκαετίας του 2000», 
αναφέρει η Άννα Λαγού, υπεύθυ-
νη δηµοσίων σχέσεων της «Αριού-
σιος Χίος», µιας πολυµετοχικής οι-
νοποιητικής, γεωργικής και τουρι-
στικής εταιρείας, που στήθηκε στη 
βορειοδυτική Χίο το 2009, µε όρα-
µα να ξαναχτίσει και να διαιωνίσει 
το µύθο του «Αριούσιου οίνου».

Οι ιδιόκτητοι αµπελώνες της Α-
ριούσιος Χίος καλύπτουν σήµερα 
έκταση περίπου 90 στρεµµάτων και 
γίνονται και νέες φυτεύσεις, µε τις 
ντόπιες ποικιλίες. Όµως η οινοποι-
ητική επιχείρηση συνεργάζεται και 
µε άλλους ντόπιους αµπελουργούς 
οι οποίοι καλλιεργούν αµπέλια υ-
πό τις οδηγίες της και µε συγκεκρι-
µένα καλλιεργητικά πρωτόκολλα.

«Για τα ερυθρά καλλιεργούµε τις 
ποικιλίες Χιώτικο Κρασερό, Αγιαν-
νίτης κι Αυγουστιάτης, ο οποίος έ-
χει προέλευση από τα Ιόνια νησιά, 
αλλά βρέθηκε και σε εµάς και εί-
παµε να τον αναπτύξουµε, όχι σε 
µεγάλες εκτάσεις. Μέχρι στιγµής έ-
χουµε δύο αµπελοτόπια, περίπου 
10 στρέµµατα κοντά στη θάλασ-
σα. Οι υπόλοιπες ερυθρές καλλι-
εργούνται σε υψόµετρο 350 έως 
450 µέτρα. Όσον αφορά τα λευκά 
κρασιά, βασικές µας ποικιλίες είναι 

το Ασύρτικο και το Αθήρι» εξηγεί 
η κ. Λαγού, η οποία εκπροσώπη-
σε το οινοποιείο στο Thessaloniki 
Wine Show, σηµειώνοντας «ότι το 
Χιώτικο Κρασερό είναι η «αιχµή 
του δόρατος» της παραγωγής του 
οινοποιείου. Μιλάµε για µια πολύ 
έντονη στη γεύση ποικιλία, για α-
παιτητικούς ουρανίσκους».

Είναι ενδεικτικό πως επί συνό-
λου περίπου 40.000 φιαλών, που 
παράγει ετησίως η «Αριούσιος Χί-
ος» σε λευκά και ερυθρά ΠΓΕ κρα-
σιά, οι σχεδόν 15.000-16.000 φι-
άλες έχουν ως πρώτη ύλη Χιώτικο 
Κρασερό, το οποίο όπως και το α-
σύρτικο, οινοποιούνται τελείως φυ-
σικά, χωρίς ζύµες, φιλτραρίσµατα, 
θειώδη και άλλα πρόσθετα. «Αυ-
τό είναι κάτι που έχει πετύχει πο-
λύ και ήδη το 95% της παραγωγής 
των συγκεκριµένων κρασιών µας, 

εξάγεται στη Γένοβα, στην Ιταλία, 
που σηµαίνει πως πρόκειται για οί-
νους που έχουν µια ευρωπαϊκή α-
ποδοχή» τονίζει η ίδια.

Εκτός από το «Χιώτικο Κρασερό», 
η «Αριούσιος Χίος» δίνει ιδιαίτερο 
βάρος και στην τοπική ποικιλία «Α-
γιαννίτης», την οποία µπορεί να 
βρει κανείς και σε πολύ µικρές ε-
κτάσεις σε ακόµη ένα δύο νησιά 
στο Αιγαίο. «Συνήθως τη βρίσκει 
κανείς σε πρόσµιξη µε το Χιώτικο 
Κρασερό. Εµείς, όµως, για πρώτη 
φορά φέτος τολµήσαµε και το βγά-
λαµε σε ένα µονοποικιλιακό. Είναι 
σοδειά του 2021 και κυκλοφόρησε 
φέτος σε µια πειραµατική εκδοχή 
του, σε συνολικά 2.000 φιάλες». 

Το σύγχρονο επισκέψιµο οινο-
ποιείο της Αριούσιος Χίος έχει δυ-
ναµικότητα 300 τόνων, από την ο-
ποία εξαντλείται περίπου το µισό της.

Το επισκέψιµο οινοποιείο της έχει συνολική δυναµικότητα 300 τόνων. Επί συνόλου περίπου 40.000 φιαλών ετησίως, οι 15.000-16.000 φιάλες έχουν ως πρώτη ύλη Χιώτικο Κρασερό.

Το 60% της παραγωγής της «Αρούσιου Χίου», από το 2011 
εξάγεται  κυρίως σε ΗΠΑ, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, 
ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από την ελληνική αγορά. 

Ολική επαναφορά
Αριούσιου Οίνου
με Xιώτικο Κρασερό
Εκτός από τους ιδιόκτητους αμπελώνες 
90 στρεμμάτων, γίνονται και νέες φυτεύσεις

Αριουσία χώρα
Αριούσιος ονοµάστηκε 
διότι στη βορειοδυτική 

Χίο υπήρχε χαρτογραφη-
µένη από τον Στράβωνα 

η Αριουσία χώρα
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ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΙ
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

ΦΙΑΛΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

40.000

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 60%

90
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E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Μυκητοκτόνα και προϊόντα θρέψης εξελιγμένης 
σύνθεσης για παραγωγή χωρίς καμία φύρα 
Τα βλαστικά στάδια µεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν µία 
περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των µηλοειδών, κυρίως όσον 
αφορά σοβαρές ασθένειες αλλά και εντοµολογικούς εχθρούς. Καινοτόµα όπλα 
κατά του ωιδίου και του φουζικλάδιου, βιοδιεγέρτες και δοκιµασµένες λύσεις στη 
διαχείριση της συγκοµιδής και της συντήρησης, έρχονται να διασφαλίσουν ότι ο 
µηλεώνας θα ξεδιπλώσει τη µέγιστη δυναµική του σε όρους παραγωγής.

B3 |  25

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

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr
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ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

3,62

ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ

ΕΚΑΤ.
11,67

ΜΗΛΙΕΣ

ΕΚΑΤ.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

> Η κλιματική κρίση και το συχνό σκηνικό ακραίων καιρικών φαινομένων καθιστούν  
την εμπειρία του παραγωγού σημαντικότερη από ποτέ στην επιτυχή φυτοπροστασία

ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΤΑΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΌΛΗΨΗ

ΤΌΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΌΥΠΑ

Από μύκητες όπως το φουζικλάδιο έως έντομα 
σαν την καρπόκαψα και την ψύλλα περιλαμβάνει η 
μεγάλη λίστα των καλλιεργητικών εχθρών στα μηλοειδή, 
απαιτώντας από τους παραγωγούς συχνές επισκέψεις 
στους οπωρώνες και επιμελή παρακολούθηση της 
παραγωγής, προς έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
τυχών προσβολών. Ωστόσο, όσο επιτυχής και να είναι η 
καταπολέμηση (χημική ή βιολογική) η πιο συνετή κίνηση 
από μεριάς παραγωγών θεωρείται η έγκαιρη πρόληψη, 
που μπορεί να επιτευχθεί μέσω καλού διαβάσματος των 
ιδιοτήτων των εχθρών των μηλοειδών σε συνδυασμό 
με εμπιστοσύνη στα σκευάσματα του εμπορίου με 
αποδεδειγμένη δράση. 
Παράλληλα οι καλλιεργητές πρέπει να έχουν κατά 
νου τις καιρικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή. Ξαφνικές εναλλαγές θερμοκρασίας και άκαιρες 
βροχές με παρατεταμένες περιόδους υγρασίας ή 
ξηρασίας παρατηρούνται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, 
με πιο πρόσφατο θύμα τη γειτονική Ιταλία όπου η 
ανομβρία των τελευταίων μηνών και η πτώση της 
στάθμης των ποταμών στη χώρα απειλούν τελικώς 
περισσότερο από το 30% της εθνικής γεωργικής 
παραγωγής φέτος, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ 
του Guardian. Στον αντίποδα, τυχόν μπόρες και μη 
αναμενόμενες βροχοπτώσεις δημιουργούν το τέλειο 
σκηνικό εξάπλωσης μυκητολογικών ασθενειών 
όπως ο ασκομύκητας του φουζικλάδιου και το ωίδιο 
μηλοειδών, ασθένειες οι οποίες προϋποθέτουν την 
υψηλή συγκέντρωση υγρασίας για να απειλήσουν την 
παραγωγή σε μήλα και αχλάδια και είναι ικανές να 
προκαλέσουν απώλειες μεγαλύτερες του 35-40% της 

παραγωγής αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως. 
Όι νέες συνθήκες απαιτούν από τον παραγωγό 
ταχύτερη προσαρμογή στις εναλλαγές του καιρικού 
σκηνικού με άμεση διενέργεια ψεκασμών, όπου αυτό 
απαιτείται και για όσο διάστημα χρειάζεται σύμφωνα 
με τις κατά τόπους γεωργικές προειδοποιήσεις και 
την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Όι αλλαγές 
στις κλιματικές συνθήκες έχουν αυξήσει σημαντικά 
τη διασπορά και την ένταση των τοπικών καιρικών 
φαινομένων, διαφοροποιώντας σημαντικά το 
μικροκλίμα ανά περιοχή και καθιστώντας την πρότερη 
εμπειρία του παραγωγού ολοένα και σημαντικότερη 
στη λήψη αποφάσεων για τη φυτοπροστασία και 
τη διασφάλιση υψηλής εμπορεύσιμης παραγωγής, 
απαλλαγμένης από τα σημάδια προσβολών.  

Εγκατάσταση φερομονικών παγίδων
Επειδή η πρόληψη σώζει… παραγωγές, την εποχή αυτή 
συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους 
οπωρώνες αχλαδιάς φερομονικές παγίδες για τον 
έλεγχο της δραστηριότητας εντόμων όπως τα ακμαία της 
καρπόκαψας. Όι αντίστοιχες φερομονικές παγίδες για την 
παρακολούθηση του εντόμου στους οπωρώνες μηλιάς 
μπορούν να αναρτηθούν αργότερα, μετά την πτώση 
των πετάλων και κατά την έναρξη της καρπόδεσης. 
Έτσι, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, με τον έλεγχο των 
φερομονικών παγίδων (δύο φορές την εβδομάδα),  
οι καλλιεργητές μπορούν να έχουν ακριβή γνώση της 
έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των 
ακμαίων του εντόμου και να προβαίνουν σε ψεκασμούς 
αμέσως μόλις αυτό είναι αναγκαίο με το μικρότερο 
(φυσικά) οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΚΑΨΑΛΙΣΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ
Διαχρονικά επικίνδυνο και με ταχεία 
εξάπλωση είναι το παθογόνο βακτήριο Erwinia 
amylovora, που προκαλεί νέκρωση ιστών, 
φύλλων και ταξιανθιών, σχηματίζοντας μαύρα 
μορφώματα που φαίνεται σαν να έχουν 
καψαλιστεί από το πέρασμα πυρκαγιάς, εξού 
και το όνομα της ασθένειας «βακτηριακό 
κάψιμο». Προσβάλλει κυρίως μηλοειδή αλλά 
και πολλά είδη καλλωπιστικών και αυτοφυών 
δένδρων και θάμνων, με τις μολύνσεις να 
αρχίζουν συνήθως μέσα στην Άνοιξη. Όι ζημιές 
που προκαλούνται δεν αφορούν μόνο τη 
μείωση ή εκμηδένιση της παραγωγής αλλά 
κυρίως την πλήρη καταστροφή των δέντρων 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η ασθένεια 
για πρώτη φορά αναφέρθηκε στη Β. Αμερική 
από το 1780. Στη χώρα μας για πρώτη φορά 
εμφανίστηκε το 1984 σε αχλαδιές της ποικιλίας 
Passe Crassane στην περιοχή της Αρκαδίας. 
Εδώ και 40 χρόνια η ασθένεια ενδημεί 
σε όλη τη χώρα και έχει προκαλέσει ανά 
χρονιές πολύ σημαντικές ζημιές. Το παθογόνο 
διαχειμάζει μέσα στα έλκη των κλάδων 
των προσβεβλημένων φυτών, με μετάδοση 
της ασθένειας σε αμόλυντες περιοχές και 
χώρες να γίνεται κυρίως μέσω μολυσμένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ανίχνευση της 
παρουσίας του παθογόνου δίχως εμφανή 
συμπτώματα είναι αρκετά δύσκολη και γίνεται 
μόνο από ειδικά εργαστήρια (μέθοδος PCR). 
Τα νεαρά δέντρα είναι πιο ευαίσθητα στην 
ασθένεια, με του γεωπόνους να συνιστούν  
την αφαίρεση των εμφανώς προσβεβλημένων 
βλαστών το χειμώνα καθώς επίσης και την 
διενέργεια επαρκών ψεκασμών σε περίπτωση 
προσβολής με μυκητοκτόνα σκευάσματα που 
να καλύπτουν όλες τις σειρές του οπωρώνα, 
δίχως να αφήνονται περιοχές αψέκαστες.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Σώζει η εγκατάσταση φερομονικών παγίδων.
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Hold Plus® 
Η ORA SERVICES ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
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BRANDING Office ORA

Δύο από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο 
παραγωγός είναι η έλλειψή εργα-
τικών χεριών κατά τη διάρκεια της 
συγκομιδής και η συντήρηση μιας 
σειράς καρπών στο ψυγείο για με-
γάλο χρονικό διάστημα.

Τα δύο αυτά θέματα αποφάσισε 
να μελετήσει η Τεχνική Ομάδα της 
ORA SERVICES με σκοπό την επί-
λυσή τους. Και γιατί αυτό; Μα για-

τί η Μοντέρνα θρέψη με την Ολιστι-
κή της Προσέγγιση, την οποία ευ-
αγγελίζεται η ORA SERVICES ως 
Αγροεπιστήμη έξω απ τα συνη-
θισμένα (ORA - Out of oRdinary 
Agroscience) υποδηλώνει τα όρια 
στα οποία μπορεί να παρέμβει στην 
Ελληνική Γεωργία. 

Πώς το έκανε αυτό; Επέλεξε μια 
σειρά σημαντικών καλλιεργειών για 
την Ελλάδα με εξαγωγικό χαρακτή-
ρα (μήλα, ακτινίδια, εσπεριδοειδή) 
και μέσω της ORA Academy οργά-
νωσε ένα πανελλαδικό Project πει-

ραματισμού με την εξειδικευμένη 
εταιρεία ANADIAG Hellas και επι-
λεγμένους συνεργάτες της. Τι ακρι-
βώς αφορούσε ο πειραματισμός: Το 
Hold Plus της Stoller, ένα  μονα-
δικό προϊόν διαχείρισης του Αιθυ-
λενίου που είναι υπεύθυνο για την 
ωρίμανση αλλά και τη διατήρηση 
των καρπών στο ψυγείο.

Ό Άγγελος Κεφάλας Διευθυντής 
της ORA SERVICES δήλωσε ότι το 
Πρόγραμμα Πειραματισμών πάνω 
σε μια σειρά καλλιεργειών έχει ως 
σκοπό την επιβεβαίωση ότι ο χειρι-

σμός στον αγρό με το προϊόν Hold 
Plus επιτυγχάνει και καλύτερη δι-
αχείριση του χρόνου συγκομιδής 
για τον παραγωγό και καλύτερο 
χρωματισμό (μανταρίνια NOVA) 
και μεγάλη περίοδο συντήρησης 
των καρπών στο ψυγείο (μήλα, 
ακτινίδια) για τον έμπορο.

Το Project πραγματοποιείται σε διά-
φορα μέρη της Ελλάδας (Θεσσαλία, 
Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ήπειρο).

Ο Γεωπόνος κ. Σωτήριος Παντα-
ζής, πειραματιστής της εταιρείας 

ANADIAG Hellas με την ολοκλή-
ρωση του πειραματικού σε καλ-
λιέργεια μήλων στην περιοχή της 
Αγιάς Λαρίσης και συγκεκριμέ-
να στα ψυγεία -διαλογητήρια της 
Rizoulis Fruit δήλώσε : 

« Ο σκοπός του πειραματικού ήταν 
να βρούμε αν μπορεί το Hold Plus

- να διατηρήσει τα μήλα περισσό-
τερο στο ψυγείο και 

- να επιμηκύνει την συγκομιδή 

ούτως ώστε ο παραγωγός να μπο-

Σωτήρης Πανταζής |  ANADIAG Hellas Vicente Íñiguez | STOLLER Europe  Μιχάλης Στεργίου | Γεωπόνος Άρτα Από δεξιά Σπύρος Γαβριηλίδης, Γρηγόρης 
Πατσιάνης / Γεωπονική ομάδα NOVAGREEN



Όταν ο έµπορος αγοράσει 1 τόνο µήλα, θα 
πουλήσει 950 κιλά µε το Hold Plus ενώ, 
µε τον µάρτυρα θα πουλήσει 900 κιλά

ρέσει να συγκοµίσει τους καρπούς σε µε-
γαλύτερη χρονική διάρκεια χωρίς όµως να 
χάσει κάτι απ τα εµπορικά χαρακτηριστικά. 

● Για τους σκοπούς του πειράµατος χωρί-
σαµε ένα χωράφι περίπου 10 στρεµµάτων 
σε τρία κοµµάτια. 

● Βάλαµε το Hold Plus σε δύο διαφορετι-
κές ηµεροµηνίες, αφήσαµε και µάρτυρα. 

● Το HOLD PLUS εφαρµόστηκε διαφυλλι-
κά 30 και 15 µέρες πριν τη συγκοµιδή στη 
µία µεταχείριση και 15 και 5 µέρες πριν τη 
συγκοµιδή στην άλλη µεταχείριση. 

Mετά από 4 µήνες αποθήκευσης σε απλή 
ατµόσφαιρα είναι εµφανώς διακριτά τα 
αποτελέσµατα: 

� Στα φρούτα που εφαρµόστηκε το Hold 
Plus 15 και 5 µέρες πριν τη συγκοµιδή, 
τα µήλα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η 
σκληρότητά τους είναι µεγάλη, δεν υπάρ-
χουν εµφανή σηµάδια από ασθένειες και 
άλλες αλλοιώσεις που παρατηρούνται µέ-
σα στο ψυγείο. 

� Τα µήλα του µάρτυρα έχουν αρχίσει να 
παίρνουν ένα κίτρινο χρώµα το οποίο εί-
ναι σηµάδι ότι έχουν αρχίσει να αλλοιώνο-

νται, έχουµε µεγάλες προσβο-
λές από ασθένειες, πολλά µήλα 
έχουν σαπίσει κιόλας και δεν εί-
ναι τόσο εµπορεύσιµα. 

� Τέλος στα φρούτα που εφαρ-
µόστηκε το Hold Plus 30 και 
15 µέρες πριν τη συγκοµιδή, 
είναι σε πολύ καλή κατάσταση, 
και στις δύο περιπτώσεις και 
µπορούν άνετα χωρίς µεγάλες 
απώλειες να πάνε στην αγορά 
και να πουληθούν. 

Το Hold Plus δίνει ακόµη µία 
παράµετρο! Σχετίζεται µε την 
µικρότερη απώλεια βάρους 
των µήλων στο ψυγείο. Σ΄αυ-
τά  που εφαρµόστηκε το HOLD 
PLUS, έχουµε µικρότερη απώ-
λεια της τάξης του 5-7%, σε 
σχέση µε τον µάρτυρα.

Ο CEO του PHYTOGROUP κ. 
Νικόλαος Κουτσούγερας δή-
λωσε: Με το Project Hold Plus 
καταφέραµε να επέµβουµε 

� και στο επίπεδο της ποιότητας 
τους συγκοµιζόµενου καρπού

� και στη διαχείριση του χρό-
νου συλλογής, αλλά 

� και στην επέκταση της δια-
τηρησιµότητας και της διατή-
ρησης των καλών ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των φρού-
των, τα οποία συγκοµίζονται 
και έχουν ανάγκη να παραµεί-
νουν σε ψυγεία.

Eνώ ο Γεωπόνος κ. Θοδωρής 
Ριζούλης δήλωσε : Mετά από 2 
εφαρµογές µε το Hold Plus, 15 
και 5 µέρες πριν τη συγκοµι-
δή στο χωράφι, είχαµε τα πα-
ρακάτω αποτελέσµατα στο συ-
σκευαστήριο:

1. Τα µήλα ποικιλίας Fuji ήταν 
καλύτερα στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΙ-

ΜΟΤΗΤΑ σε σχέση µε τον 
µάρτυρα

2. Τα µήλα ήταν πιο σκληρά

3. Τα µήλα είχαν καλύτερο 
χρώµα 

4. Τα µήλα µε HOLD PLUS εί-
χαν µεγαλύτερο βάρος (µικρό-
τερη απώλεια υγρασίας)

5. Κατά συνέπεια λιγότερες 
µετασυλλεκτικές ασθένειες τα 
οποία οδηγούν σε µεγαλύτερη 
εµπορευσιµότητα!!!...»

Τα ίδια αποτελέσµατα έδειξε 
και το πειραµατικό σε µήλα σε 
συνεργασία µε την Γεωπονική 
Οµάδα της NOVAGREEN και 
τα συνεργαζόµενα καταστή-
µατα της Novastores Άρνισ-
σας και Πύργων Κοζάνης κα-
θώς και σε εσπεριδοειδή στην 
Άρτα µε τον γεωπόνο κ. Μιχά-
λη Στεργίου και στην Αργολί-
δα µε το Γεωπόνο κ. Αδριανό 
Παπαδριανό

Από την παρουσίαση στα NOVASTORES Άρνισσας των αποτελεσµάτων 
του πειραµατικού

Από δεξιά Νίκος Κουτσούγερας, Vicente Íñiguez, Μαρία Χατζοπούλου, Jesus Foronda και
Άγγελος Κεφάλας

Απο αριστερά Νίκος Κουτσούγερας και Θεόδωρος Ριζούλης Απο δεξιά Άγγελος Κεφαλάς,  Jesus Foronda
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> Τρία ξεχωριστά προϊόντα Fertileader, για τη διαφυλλική κάλυψη των αναγκών του μήλου σε ασβέστιο

Η ΕΠΆΡΚΕΙΆ ΆΣΒΕΣΤΙΟΥ  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΜΗΛΟ

Ολοκληρώνοντας το κρίσιμο στάδιο 
της ανθοφορίας και γονιμοποίησης 
των ανθέων, η καλλιέργεια του μήλου 
εισέρχεται στο στάδιο της καρπόδεσης 
και αύξησης των καρπών. Κατά τη 
διάρκεια αυτής ακριβώς της περιόδου 
τα κρίσιμα θρεπτικά στοιχεία που απαιτεί 
η καλλιέργεια είναι το Ασβέστιο (Ca), 
το Μαγνήσιο (Mg), το Κάλιο (K) και το 
Βόριο (B). 
Όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την 
επάρκεια αφομοιώσιμου Ασβεστίου στον 
καρπό του μήλου, καθώς γνωρίζουμε 
ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ασβεστόφιλη 
καλλιέργεια, η οποία παρουσιάζει ποιοτικά 
προβλήματα όταν εκείνο βρίσκεται σε 
έλλειψη. Το ασβέστιο αποτελεί εκείνο το 
στοιχείο που ευθύνεται για τη σωστή δομή 
και πλαστικότητα των φυτικών κυττάρων 
και ιστών, ενώ σε συνδυασμό με τη 
σωστή παροχή φωσφόρου και καλίου 
προσφέρει ομαλή και ομοιόμορφη αύξηση 
του μεγέθους των καρπών. Επίσης η 
επάρκεια Ασβεστίου συνεπάγεται την 
καλή διατήρηση των καρπών επάνω 
στο δένδρο για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, καθώς και πιο ικανοποιητική 
συντήρησή τους μετά την συγκομιδή. Η 
σχέση Κ-Mg-Ca και πιο συγκεκριμένα 
η έλλειψη του τελευταίου σε σχέση με 
τα δύο πρώτα επιδρά δυσμενώς στην 
ποιότητα των καρπών, προκαλώντας 
το πιο συνηθισμένο πρόβλημα, γνωστό 
και ως «πικρή κηλίδωση» (bitter pit). 
Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη αιτία 
ποιοτικής υποβάθμισης των μήλων, 
οπότε η πρόληψη εμφάνισής της αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο του παραγωγού 
και επιτυγχάνεται συνήθως με συχνές 
διαφυλλικές εφαρμογές σκευασμάτων 
ασβεστίου. Ακριβώς σε αυτό το σημείο 
εντοπίζεται το οξύμωρο όσον αφορά την 
αφομοίωσή του. Το ασβέστιο είναι ένα 
στοιχείο ιδιαίτερα δυσκίνητο, το οποίο 
κινείται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη 
βάση προς την κορυφή του δέντρου 
(βασιπεταλικά), ενώ εξαρτάται από την 
επάρκεια νερού στη ριζόσφαιρά του. Το 
υδατοδιαλυτό ασβέστιο απορροφάται από 
τα νεαρά ριζικά τριχίδια και μετακινείται 
προς το υπέργειο μέρος είτε συμπλαστικά 

είτε αποπλαστικά. Οι καρποί του δέντρου 
δύσκολα γίνονται αποδέκτες επαρκών 
ποσοτήτων ασβεστίου μέσω των αγγείων 
του ξύλου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αύξησή τους, αλλά παρουσιάζουν έντονη 
αφομοίωσή του κατά τη διάρκεια της 
τελικής ωρίμανσής τους. Επομένως, 
παρότι το ασβέστιο δεν μετακινείται 
ακροπεταλικά (από την κορυφή προς τη 
βάση του δέντρου), ο μόνος τρόπος να 
καλυφθούν οι ανάγκες των καρπών είναι 
με συχνές διαφυλλικές εφαρμογές από 
την καρπόδεση έως και την ωρίμανση.  
Η Timac Agro | ΛΥΔΆ προσφέρει 3 
ξεχωριστά προϊόντα, όσον αφορά τη 
διαφυλλική κάλυψη των αναγκών του 
μήλου σε ασβέστιο, που ανήκουν στην 
κατηγορία των Fertileader με τεχνολογία 
Seactiv. Η πατενταρισμένη τεχνολογία 
Seactiv των βιοδιεγερτών Fertileader, 
αποτελείται από τρεις διαφορετικούς 
ενεργούς πυλώνες: τα ενεργά αμινοξέα, 
το φυσικό οσμολύτη γλυκίνη-μπεταΐνη και 

την isopentyladenine (IPA), ο συνδυασμός 
των οποίων προσφέρει στην καλλιέργεια 
τα παρακάτω οφέλη. 
■Βελτιστοποίηση της αφομοίωσης 
των στοιχείων, για την εξασφάλιση 
της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης 
ελλείψεων. 
■Αύξηση της ανοχής στο αβιοτικό 
στρες, για την εξασφάλιση μιας σταθερής 
ανάπτυξης.
■Διέγερση και παράταση της 
δραστηριότητας των φύλλων, για 
παραγωγή περισσότερης ενέργειας.
■Μεταφορά και αναδιανομή θρεπτικών 
συστατικών, για καλύτερη θρέψη των 
οργάνων και των καρπών
Τα διαφυλλικά προϊόντα Fertileader Elite: 
9-0-6 +12%CaO +0.1% B, Fertileader 
Magical: 12% CaO +4% MgO και 
Fertileader Azur: 15% CaO καλύπτουν 
καλλιέργειες απαιτητικές σε Ασβέστιο 
και ιδιαίτερα στην περίπτωση του μήλου 
δρουν ευεργετικά διότι:

■ Το Άζωτο ενισχύει την ανάπτυξη των 
φυτών και των καρπών και βελτιώνει την 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα. 
■ Το Κάλιο είναι βασικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη και την ποιότητα των φυτών. 
Βελτιώνει την πρόσληψη του αζώτου, 
αυξάνει την αντοχή των φυτικών ιστών, 
βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των καρπών, όπως το χρώμα, τη γεύση 
και τη συνεκτικότητα, ενώ ταυτόχρονα 
εξομαλύνει τις επιπτώσεις της ξηρασίας.
■ Το Μαγνήσιο αποτελεί δομικό 
στοιχείο της χλωροφύλλης, βελτιώνει 
το φωτοσυνθετικό ρυθμό του φυτού 
και την πρόσληψη του φωσφόρου, με 
αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερης 
ενέργειας (ATP).
■ Το Βόριο βελτιώνει την ανάπτυξη 
των φρούτων και αυξάνει τις αποδόσεις 
των καλλιεργειών, ενώ ταυτόχρονα 
συμβάλλει θετικά στην μετακίνηση 
του ασβεστίου προς τους καρπούς. 
Είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμο στην 
περίπτωση του μήλου, καθώς η επαρκής 
συγκέντρωσή του επιφέρει το σωστό 
σχηματισμό του καρπού (αριθμός λοβών) 
και επομένως ολοκληρωμένη εμπορική 
αξία στο τελικό προϊόν. 

Τα παραπάνω προϊόντα τοποθετούνται 
χρονικά στο πρόγραμμα θρέψης του 
μήλου όπως φαίνεται στην εικόνα.

Ιάκωβος Γιακουμεττής – Key Account 
Manager & Technical Demonstrator

Παναγιώτα Μαντάκου – Business 
Development & Regulatory Officer



Τo CYFLAMID 5 EW είναι ένα 
μυκητοκτόνο με προστατευτική 
και θεραπευτική δράση για την 
καταπολέμηση του ωιδίου στα αμπέλια, 
στις μηλιές και στα πυρηνόκαρπα. 
Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης 
του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας 
αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.
Το CYFLAMID, με δραστική ουσία 
Cyflufenamid, ανήκει στην ομάδα 
των αμινοξιδιμίων. Διαθέτει νέο 
μηχανισμό δράσης (FRAC U6) 
και δεν εκδηλώνει φαινόμενα 
διασταυρωτής ανθεκτικότητας με τις 
ήδη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. 
Επομένως το CYFLAMID μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ήδη 
ανθεκτικών (σε άλλες δραστικές 
ουσίες) στελεχών ωιδίου, καθώς και 
να συμπεριληφθεί σε Προγράμματα 
Διαχείρισης Ανθεκτικότητας 
σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα 
διαφορετικού τρόπου δράσης.
Το CYFLAMID έχει δράση σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης του παθογόνου, 
παρεμποδίζοντας την πρωτογενή 
ανάπτυξη του μυκηλίου και της 
μυζητικής πλάκας (haustoria), τη 
δευτερογενή ανάπτυξη του μυκηλίου 
και της σποριογένεσης.
Αμέσως μετά την εφαρμογή του 
μετακινείται διελασματικά στο 
εσωτερικό των φυτικών ιστών, 
προσφέροντας αντοχή στην έκπλυση 
από τη βροχή (έως μία ώρα). 

Επιπλέον, διαθέτει υψηλή τάση ατμών, 
ανακατανέμεται στην ευρύτερη 
περιοχή του φυτού από το σημείο 
όπου εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα την 
καλύτερη κάλυψη του φυτού.

Χαρακτηριστικά και οφέλη  
του CYFLAMID:
■ Νέα δραστική ουσία και τρόπος 
δράσης με σημαντικές ιδιότητες (τάση 
ατμών, διελασματικότητα).
■ Εξαιρετική προληπτική και καλή 
θεραπευτική δράση.
■ Μεγάλη υπολειμματική δράση στο 
παθογόνο.
■ Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή 
(έως 1 ώρα).
■ Έλεγχος ανθεκτικών στελεχών του 
ωιδίου.
■ Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα με άλλα ωιδιοκτόνα.
■ Εκλεκτικό ως προς τα ωφέλιμα 
αρθρόποδα της οικογενείας 
Phytoseiidae.
■ Ιδανικό εργαλείο για χρήση 
σε Προγράμματα Διαχείρισης 
Ανθεκτικότητας.

Αντώνης Χόντας,  
Υπεύθυνος Ανάπτυξης 

Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης 
& Mkt Δενδροκομίας και Αμπελιού

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΟΠΛΟ  
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ
> Το CYFLAMID 5 EW δρα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης  
    του παθογόνου, προστατεύοντας την παραγωγή
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Η δραστική ουσία fluazinam του Banjo ανήκει 
στην ομάδα των φαινυλοπυριδιναμινών. Σε βιοχημικό 
επίπεδο παρεμβαίνει στην λειτουργία της οξειδωτικής 
φωσφορυλίωσης διακόπτοντας έτσι την παραγωγή 
ενέργειας στο κύτταρο του παθογόνου.
Δρα δια της επαφής παρεμποδίζοντας:
■ την βλάστηση των σπορίων,
■ την είσοδο του παθογόνου εντός του φυτού,
■ την παραγωγή σπορίων.
Αποτελεσματικότητα: 
Το Banjo έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στον 
έλεγχο του φουζικλαδίου σε όλες τις πειραματικές 
εφαρμογές, τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.

Αποτελεσματικότητα
Το Banjo έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στον 
έλεγχο του φουζικλαδίου σε όλες τις πειραματικές 
εφαρμογές, τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα
■ Ισχυρή προστατευτική δράση.
■ Μεγάλη διάρκεια δράσης.
■ Αντοχή στην έκπλυση.
■ Χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
■ Ιδανικό για προγράμματα φυτοπροστασίας 
διαχείρισης ανθεκτικότητας.
■ Άριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα 
φύλλα όσο και στους καρπούς.
■ Ευελιξία στην εφαρμογή.
Με την προσθήκη του Banjo η ADAMA διαθέτει 
ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την καταπολέμηση 
του φουζικλαδίου στις καλλιέργειες της μηλιάς και 
της αχλαδιάς. Το Banjo μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε προγράμματα για την καταπολέμηση του 
Φουζικλαδίου είτε μόνο του είτε σε συνδυασμούς 
με διελασματικά/διασυστηματικά μυκητοκτόνα.
Ο συνδυασμός του με το Embrelia SC 

(isopyrazam+difenoconazole), ένα μυκητοκτόνο με 
ισχυρή προληπτική και μακράς διαρκείας δράση 
στους ψεκασμούς από την άνθηση και μετά παρέχει 
εξαιρετική προστασία, δίνοντας λύσεις ακόμη και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με 
ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς 
και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Banjo SC: ΑΑΔΑ: 60991/13.11.2020

Embrelia SC ΑΑΔΑ: 08.11.2018 H/M τροποπ.: 23.03.2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ BANJO® 500 SC
Η NEA ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ
> Πολυδύναμο μυκητοκτόνο επαφής, από την ADAMA

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ – ΑΧΛΑΔΙΑ

Σε μια κατηγορία φρούτου ιδιαίτερα απαιτητική όπως είναι το 
μήλο και το αχλάδι, η ανάγκη για τη μετασυλλεκτική προστασία 
των καρπών είναι επιβεβλημένη.
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τροφικής αλυσίδας και της 
σύγχρονης εμπορίας των μηλοειδών, η FARMA CHEM SA 
λανσάρει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά φυτοπροστασίας 
το ισχυρό μυκητοκτόνο, POMAX.  
To Pomax αποτελεί μείγμα 2 μυκητοκτόνων, ενός τοπικά 
διασυστηματικού (Pyrimethanil) και ενός επαφής (Fludioxonil). 
H εξελιγμένη σύνθεσή του αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση 
στην προστασία των μηλοειδών από τις μετασυλλεκτικές 
ασθένειες όπως Τεφρά σήψη, Γλοιοσπόριο, Κυανή σήψη, Φαιά 
σήψη – Μονίλια, Μαύρη κηλίδωση. 

Πλεονεκτήματα σκευάσματος:
■ Προστατεύει από τις σημαντικότερες μετασυλλεκτικές 
ασθένειες των μηλοειδών.
■ Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα  
συντήρησης των φρούτων.
■ Ανθεκτικό στην έκπλυση από την βροχή.
■ Εξαιρετικό προφιλ υπολλειμμάτων.
■ Ιδανικό εργαλείο σε πρόγραμμα Διαχείρισης 
Ανθεκτικότητας.
■ Μικρό PHI: 3 ημέρες.
■ Μοντέρνα φόρμουλα (SC).

FARMA-CHEM S.A. | www.farmachem.gr

MYKHTOKTONO POMAX ME ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
> Το POMAX βελτιώνει τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα συντήρησης των φρούτων
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