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Διπλασιάζεται η ενίσχυση
για αγροτικό πετρέλαιο
Ενεργοποιεί η Ελλάδα τη δυνατότητα που παρέχει η Ε.Ε. για αναδιανομή πόρων του ΠΑΑ
και ανεβάζει την επιστροφή Ειδικού Φόρου Πετρελαίου στους αγρότες σε 120 εκατ. ευρώ σελ. 8-9
Ζωοτροφές
Θέμα ημερών είναι
η συμπληρωματική
πίστωση του 2% σελ. 9
Ρεύµα και ντίζελ
Γενναία πακέτα
για αγρότες σε
χώρες της ΕΕ σελ. 10

Σκληρό νέας
παραγωγής
έως 47 λεπτά
σε προαγορά

Επιδότηση για οργανική λίπανση

Μία ανάσα από το 1 ευρώ το
σύσπορο, τα εκκοκκιστήρια
πιέζουν για κλεισίµατα.

14.5

ΗΜΕΡΙ∆Α

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
2022 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

agrenda - σελ. 22, 47

Η εκδήλωση
της Agrenda
για δενδρώδεις
στη Freskon

σελ. 4

Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

ΣABBATO: Του φανέντος Τιµίου Σταυρού

∆ύο δράσεις µε στρεµµατικές ενισχύσεις σε αγρότες
που εφαρµόζουν οργανική λίπανση στις εκµεταλλεύσεις
τους, ετοιµάζει η Ελλάδα µε αλλαγές για την ΚΑΠ. σελ. 5

Αναθεωρείται
η λίστα με τις
συνδεδεμένες
ενισχύσεις

BAMBAKI

Καπάρο για σκληρά σιτάρια
νέας σοδειάς έως 47 λεπτά
το κιλό προσφέρει το εµπόριο.
∆εν υπάρχει φέτος οροφή.

Μήνας 5ος, Εβδ. 18η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 05:23 - ∆ύση 19:21

σελ. 51, 55
ΣΕΛΗΝΗ: 7 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Είναι θέμα
αξιοπιστίας
Σίγουρα η δουλειά του κτηνοτρόφου είναι από
τις πιο δύσκολες. Ειδικά στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Ακόµα πιο δύσκολα είναι βέβαια
τα πράγµατα στις παραδοσιακές εκµεταλλεύσεις µε τα κοπάδια ελευθέρας βοσκής.
Εδώ τα ζώα σε θέλουν «δεµένο» επί 24ωρου βάσεως και φυσικά, δεν υπάρχει για
τον κτηνοτρόφο ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή, ούτε γιορτή ούτε σχόλη.
Από την άλλη πλευρά, όταν οι νοικοκυραίοι ψάχνουν αρνάκι για το Πάσχα θέλουν να είναι ελευθέρας βοσκής και µάλιστα από κοπάδια που βόσκουν στα ορεινά. Σ’ αυτή την
αναζήτηση, οι καταναλωτές (ζήτηση) είναι
πολλοί και τα αρνιά (προσφορά) λίγα. Γι’
αυτό και µόνο, η διαπραγµατευτική θέση
των παραγωγών, σύµφωνα πάντα µε το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, είναι
πλεονεκτική. Μπορεί να είναι πλεονεκτική.
Αν αυτό δεν συµβαίνει, είναι για δύο λόγους.
Ή νοθεύεται µε κάποιο τρόπο ο ανταγωνισµός και καταλύεται ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης ή οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι (µε κοπάδια ελευθέρας βοσκής)
δεν µπορούν να εκτιµήσουν τη θέση τους
και το προϊόν που έχουν στα χέρια τους.
Στην προκειµένη περίπτωση, µε βάση και
τη φετινή εµπειρία στη διάρκεια της πασχαλινής αγοράς, ισχύουν και τα δύο.
∆εν υπάρχει αµφιβολία, ότι ο στενός, πολύ στενός, κύκλος των µεγάλων διακινητών του
κρέατος στην Ελλάδα, έχει τον τρόπο να
ποδηγετεί την αγορά και να φέρνει -κάθε φορά- τα πράγµατα στα µέτρα του. Αυτή τη φορά, είχε υποτίθεται και έναν λόγο
παραπάνω. Να διευκολύνει το καταναλωτικό κοινό να γευθεί τον «αλµυρό» οβελία, όπως όλα έδειχναν πριν τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Έτσι, λίγο µε ξεπάγωµα στα κατεψυγµένα και λίγο µε εισαγωγές της τελευταίας
στιγµής, η… αποστολή εξετελέσθη.
Το πως µπλέκουν τα κατεψυγµένα, µε τα νωπά
και τα εισαγόµενα µε τα ντόπια είναι άλλου
παπά ευαγγέλιο. Το θέµα είναι πως οργανώνονται απέναντι σ’ αυτό το φαινόµενο οι
παραγωγοί. Τουλάχιστον φέτος, είχαν για
αρκετές εβδοµάδες τη δυνατότητα να διαθέσουν την παραγωγή τους σε µια καλή τιµή. Ειδικά οι διαθέτοντες ντόπια αρνιά και
µάλιστα από ορεινά κοπάδια ελευθέρας βοσκής, είχαν την ευκαιρία να τα µοσχοπουλήσουν. Το ότι δεν το έκαναν έγκαιρα, είναι βέβαια και δική τους ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες της ζήτησης
είναι τέτοιες που τα ντόπια κρέατα αυτής
της κατηγορίας θα βρουν σύντοµα το δρόµο τους προς την αγορά και µάλιστα σε καλή τιµή. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι, µε δεδοµένη την κατάσταση στις ζωοτροφές, να αιτηθούν οι κτηνοτρόφοι ενίσχυσης. ∆εν χρειάζεται να επικαλούνται την τιµή του αρνιού.
∆εν βοηθάει την αξιοπιστία τους. Agrenda
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Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 07-05-2022
Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα
αυξηµένες κυρίως στη δυτική και
βόρεια χώρα, µε πιθανότητα
τοπικών όµβρων στα ορεινά τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες. Άνεµοι µέτριας έντασης
στα δυτικά νοτιοανατολικοί και
στα ανατολικά από βόρειες
διευθύνσεις µε την ίδια ένταση.
Στα νότια πελάγη κατά τόπους
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.
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Κυριακή 08-05-2022
Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες
τις απογευµατινές ώρες στη
δυτική και νότια χώρα µε
πιθανότητα τοπικών βροχών
κυρίως στην Πελοπόννησο και
την Κρήτη. Άνεµοι µέτριας
έντασης νότιοι νοτιοανατολικοί
µε σταδιακή εξασθένηση στα
δυτικά. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 09-05-2022
και Τρίτη 10-05-2022
Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο
πυκνές, µε πιθανότητα τοπικών
όµβρων στα ηπειρωτικά ορεινά το
µεσηµέρι - απόγευµα. Στα δυτικά
και νότια λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές και

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,03838

Στις νέες σοδειές µετατοπίζεται το ενδιαφέρον στις αγορές
αγροτικών εµπορευµάτων, µε τις τιµές παραγωγού να δοκιµάζουν
νέες κορυφές στο καλαµπόκι που διαπραγµατεύεται στα 340
ευρώ ο τόνος, όσο για το σύσπορο προσφέρονται 99 λεπτά στις
προπωλήσεις. Το εµπόριο πληρώνει από σήµερα 45 έως 47
λεπτά το κιλό για το σκληρό που θα αλωνιστεί τον επόµενο µήνα,
µε την τιµή κοντά στην τροχιά των 500 ευρώ ο τόνος.

922,43

920

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
137,425

5BA

21°C

Μαργαρόνια στην ελιά
Ξεκίνησε η πτήση της πρώτης
ανοιξιάτικης γενιάς της µαργαρόνιας
(Palpita unionalis) στους ελληνικούς
ελαιώνες. Η µαργαρόνια καταναλώνει
τα νέα φύλλα και τους ακραίους
οφθαλµούς και προκαλεί
ανεπιθύµητους πλάγιους βλαστούς ή
καταστρέφει τα εµβόλια. Οι προνύµφες
εγκαθίστανται και παρασιτούν εις
βάρος των κορυφών και των φύλλων
των νέων βλαστών, τρεφόµενες
από το παρέγχυµα των φύλλων ή
ολόκληρα τα φύλλα, τα οποία έχουν
ενώσει µε µετάξινα νήµατα.

HΡΑΚΛΕΙΟ

πιθανώς µεµονωµένες καταιγίδες.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις
ήπιας έντασης, στο Αιγαίο κατά
τόπους µέτριας έντασης.
Θερµοκρασίας σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 11-05-2022 ως
Παρασκευή 13-05-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη
χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα
ηπειρωτικά κυρίως δυτικά και
βόρεια. Άνεµοι µέτριας έντασης
από βόρειες διευθύνσεις, στο
Αιγαίο κατά τόπους µέτριας
έντασης. Θερµοκρασία σε
µικρή περαιτέρω άνοδο
κυρίως στα ηπειρωτικά.

• Μεγάλες επιδοτήσεις για λιπάσµατα,
ενέργεια και κτηνοτροφία στην ΕΕ σελ. 10
• Αρχές της επόµενης εβδοµάδος απόφαση
για απλήρωτους κτηνοτρόφους σελ. 8-9

Μέτρα Αντιµετώπισης

3-7Bf

Άνεµοι µέτριας
έντασης από βόρειες
διευθύνσεις 3 έως 5
µποφόρ, στο Αιγαίο
έως 6 και στα νότια
πελάγη πρόσκαιρα
έως 7 µποφόρ.

Καθώς οι προνύµφες της µαργαρόνιας
καταστρέφουν µε φαγώµατα τη νέα
τρυφερή βλάστηση, οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Ηρακλείου συνιστούν την
αντιµετώπισή της αρχές Μαΐου
στις πρώιµες περιοχές. Τα νεαρά
δεντρύλλια στα φυτώρια ή στους
νεοσύστατους ελαιώνες και τα
ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί
αυστηρά κλαδέµατα πρέπει να
ελέγχονται για προσβολές και
να προστατεύονται. Οι γεωπόνοι
συστήνουνχηµική αντιµετώπιση της
µαργαρόνιας µε εντοµοκτόνα µόνο
αν παρατηρηθεί σηµαντική προσβολή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Τρακτέρ συµπαγών διαστάσεων από την
ιταλική Antonio Carraro σελ. 20-37
• Από 16 Μαΐου αιτήσεις για επενδύσεις σε
ζωοτροφάδικα, ελαιοτριβεία σελ. 18-19

• Με άδειες αποθήκες δίνει 47 λεπτά για
καινούργια αλώνια το εµπόριο σελ. 22
• Τα 50 λεπτά µια δίκαιη τιµή στο ρύζι, µε τα
αυξηµένα κόστη παραγωγής σελ. 35

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
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• URL: www.agronews.gr

4

Agrenda

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Ριζική αναθεώρηση

στις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αύξηση

Προχωράει το πλάνο
για συνδεδεµένη στο
καλαµπόκι για ζωοτροφή
και πως τα ποσά ενίσχυσης
για τις συνδεδεµένες
στα ζώα αναµένεται
να αυξηθούν.

12 ευρώ

Μείωση των
προϊόντων και
μεγαλύτερα πριμ
για τη στήριξη
της κτηνοτροφίας
σχεδιάζει η Ελλάδα
έπειτα από τις
παρατηρήσεις
της Κομισιόν.
Υποψήφια
προς αφαίρεση
συνδεδεμένης
οχτώ προϊόντα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην ολική αναθεώρηση των συνδεδεµένων ενισχύσεων στη νέα
ΚΑΠ τόσο σε επίπεδο προϊόντωνκλάδων όσο και στο ύψος της ενίσχυσης, προχωράει η Ελλάδα σύµφωνα µε την απάντηση που έδωσε
έπειτα από τις παρατηρήσεις της
Κοµισιόν, µειώνοντας τον αριθµό τους και αυξάνοντας τη στήριξη στον τοµέα της κτηνοτροφίας
και των ζωοτροφών.
Όπως αναφέρει η χώρα µας στην
απάντησή της, για τις συνδεδεµένες «θα ληφθούν υπόψη και οι
νέες συνθήκες που διαµορφώνονται µετά τον πόλεµο της Ουκρανίας σε σχέση µε την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σηµασίας γεωργικών τοµέων και ιδίως της κτηνοτροφίας». Αυτό σηµαίνει πρώτον
πως προχωράει το πλάνο για συνδεδεµένη στο καλαµπόκι για ζωοτροφή και πως τα ποσά ενίσχυσης
για τις συνδεδεµένες στα ζώα αναµένεται να αυξηθούν. Υπενθυµίζεται πως για τα αιγοπρόβατα το ποσό που είχε προβλεφθεί ήταν 12
ευρώ το κεφάλι και για τα βοοειδή
το ποσό κυµαινόταν από 40 ευρώ
το κεφάλι για τα θηλυκά ζώα και
έφτανε τα 250 ευρώ για τα παχυ-

νόµενα. Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται και η µείωση στον αριθµό
των κλάδων που ενισχύονται σύµφωνα µε την ανάλυση που συνοδεύει το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, πως η συνδεδεµένη είναι κατακερµατισµένη και είναι υπερβολή τα 19 προϊόντα. Επιπλέον, αναµένεται να εξεταστούν και επιπλέον προϋποθέσεις για τη λήψη
συνδεδεµένων ανά κλάδο, όπως
έχει γράψει η Agrenda.
Συγκεκριµένα στην απάντηση
της Ελλάδας σχετικά µε το σχόλιο
της Κοµισιόν για την αναθεώρηση των συνδεδεµένων ενισχύσεων αναφέρονται τα εξής:
«Αναγνωρίζουµε την ορθότητα
του σχολίου της Κοµισιόν και η Ελλάδα θα αναθεωρήσει την προσέγγιση όσον αφορά στο µέτρο των
συνδεδεµένων ενισχύσεων, τόσο
σε επίπεδο προϊόντων-κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυσης.
Το αναθεωρηµένο µέτρο θα είναι

Επανεξετάζονται
Προς αφαίρεση: βιοµηχανική
ντοµάτα, πορτοκάλια,
σταφίδα, ζαχαρότευτλα, σπαράγγια συµπύρηνο ροδάκινο,
καρποί µε κέλυφος, µήλα

σε απόλυτη σύµπνοια µε τις αδυναµίες που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση SWOT, λαµβάνοντας υπόψη
τη συµπληρωµατικότητα µε άλλα
µέτρα πολιτικής για τα συγκεκριµένα προϊόντα-κλάδους, ενώ θα
ληφθούν υπόψη και οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται µετά
τον πόλεµο της Ουκρανίας σε σχέση µε την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σηµασίας γεωργικών τοµέων και ιδίως της κτηνοτροφίας».

Τα υποψήφια προϊόντα προς
αφαίρεση στη νέα ΚΑΠ
Τα προϊόντα που είναι υποψήφια προς αφαίρεση καθώς δεν έχουν τεκµηριωθεί επαρκώς στο
στρατηγικό σχέδιο, σύµφωνα µε
το ρεπορτάζ είναι: η βιοµηχανική
τοµάτα, τα πορτοκάλια χυµοποίησης, τα σπαράγγια, τα ζαχαρότευτλα, το συµπύρηνο ροδάκινο,
η κορινθιακή σταφίδα, οι καρποί
µε κέλυφος και τα µήλα.
∆ηλαδή, εκείνα που µπήκαν στο
στρατηγικό σχέδιο όπως-όπως την
τελευταία στιγµή στο στρατηγικό
σχέδιο ύστερα από εισήγηση της
πρώην πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και προφανώς δεν υποστηρίχτηκαν ως έπρεπε. Εδώ, µιλάµε για ένα ποσό 20 εκατ. ευρώ συνολικά.

Για τα αιγοπρόβατα το
ποσό που είχε προβλεφθεί
ήταν 12 ευρώ το κεφάλι
και για τα βοοειδή το ποσό
κυµαινόταν από 40 ευρώ
το κεφάλι για τα θηλυκά
ζώα και έφτανε τα 250
ευρώ για τα παχυνόµενα.

Λιγότερα

Βέβαιη θα πρέπει να
θεωρείται και η µείωση
στον αριθµό των κλάδων
που ενισχύονται σύµφωνα
µε την ανάλυση που
συνοδεύει το ελληνικό
στρατηγικό σχέδιο, πως
η συνδεδεµένη είναι
κατακερµατισµένη
και είναι υπερβολή
τα 19 προϊόντα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Ανά αγρονοµική περιφέρεια και όχι στο σύνολο
της εκµετάλλευσης το πριµ της αναδιανεµητικής

Εξηγήσεις ζητάει η Κοµισιόν από την Ελλάδα για
την έλλειψη επιπλέον τοµεακών προγραµµάτων

Η Ελλάδα καλείται να διευκρινίσει πώς θα παρασχεθεί η στήριξη σε
εκµεταλλεύσεις µε περιοχές σε πολλές περιφέρειες ενίσχυσης. Όπως
αναφέρουν στην Agrenda οι έχοντες γνώση των πραγµάτων, η χώρα
µας πρόκειται να διευκρινίσει ότι θα εξετάζεται κάθε αγρονοµική
περιφέρεια ξεχωριστά για τα στρεµµατικά όρια. ∆ηλαδή αν ένας
αγρότης ξεπερνά τα όρια στα αροτραία αλλά όχι στα δέντρα, θα
λαµβάνει το αναδιανεµητικό πριµ για τα δέντρα και δεν θα αποκλείεται
τελείως από το καθεστώς της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.

Η Ελλάδα θα πρέπει να εξηγήσει την απόφασή της να µην υποστηρίζει τις
οργανώσεις παραγωγών (στο εξής ΟΠ) µέσω παρεµβάσεων για
ορισµένους τοµείς πέραν των τοµέων των Οπωροκηπευτικών, της
µελισσοκοµίας, του οίνου και της ελιάς. Το παραπάνω σηµαίνει ότι η χώρα
µας είτε θα πρέπει να προβλέψει τελικά ένα νέο τοµεακό πρόγραµµα σε
άλλους κλάδους πέρα των παραπάνω (π.χ αιγοπροβατοτροφία) ή να
εξηγήσει για ποιο λόγο δεν θεωρεί αναγκαίο να προωθήσει την οργάνωση
των παραγωγών και άλλους τοµείς της αγροτικής παραγωγής στη νέα ΚΑΠ.

Ειδικό πριμ
για οργανικά
λιπάσματα

kontonis@agronews.gr

Στην προσθήκη ενός νέου Μέτρου του
ΠΑΑ για τη στρεµµατική ενίσχυση όσων εφαρµόζουν οργανικά λιπάσµατα στις εκµεταλλεύσεις τους και µίας
αντίστοιχης δράσης στο νέο πρασίνισµα για πριµ εναπόθεσης compost,
θα προχωρήσει η Ελλάδα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Τα παραπάνω αναφέρει η χώρα µας στην απάντησή της
προς την Κοµισιόν µετά τις παρατηρήσεις για το στρατηγικό σχέδιο, καθώς
όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή
«αναγνωρίζεται η ανάγκη του επαναπροσδιορισµού του περιεχοµένου του
κεφαλαίου της πράσινης αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής φιλοδοξίας».
Πιο συγκεκριµένα: Πρώτον, εισάγεται νέα παρέµβαση στα αγροπεριβαλλοντικά, στη λογική της κυκλικής οικονοµίας που θα ενισχύει την
εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων.
Και, δεύτερον, εξετάζεται η προσθήκη
eco-scheme για εφαρµογή compost
σε πολύ φτωχά εδάφη που έχουν εγκαταλειφθεί. ∆εν αποκλείεται πάντως να υπάρξει µία συνολική αναθεώρηση των αγροπεριβαλλοντικών
παρεµβάσεων, που εν πολλοίς έτσι όπως είχαν διαµορφωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ήταν ολόιδιες µε την τρέχουσα ΚΑΠ. Αναλυτικότερα στην απάντησή της η Ελλάδα αναφέρει:

«Άµεσα θα υποβληθούν νέες παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την προστασία του εδάφους µέσω του εµπλουτισµού σε οργανική ύλη, αλλά και την
προστασία της άγριας πανίδας (αρκόυδα, τσακάλι, λύκος), µέσω της ενεργοποίησης σχετικής παρέµβασης στο
πλαίσιο των µη παραγωγικών επενδύσεων της αγροτικής ανάπτυξης. [...]
Το ζήτηµα της διαχείρισης των θρεπτικών αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα
µέσω της εφαρµογής ενός καινοτόµου προγράµµατος για το κλίµα, το
περιβάλλον και την καλή διαβίωση
των ζώων (eco-scheme) του άρθρου
31. Το πρόγραµµα αυτό προσφέρει
στους παραγωγούς µια πλειάδα επιλογών, τόσο για τις ετήσιες όσο και
για τις µόνιµες καλλιέργειες. Αυτό συνοδεύεται από ένα αυστηρό σύστηµα
παρακολούθησης τόσο της ορθής εφαρµογής, όσο και της αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων πρακτικών. Πέραν αυτού, εισάγεται νέα
παρέµβαση στα αγροπεριβαλλοντικά, στη λογική της κυκλικής οικονο-

Για φτωχά εδάφη
Στα πλαίσια του νέου Μέτρου
εξετάζεται η προσθήκη ecoscheme για εφαρµογή compost
σε πολύ φτωχά εδάφη που
έχουν εγκαταλειφθεί
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εξισωτική
για τις Natura

Ένα νέο Μέτρο αγροπεριβαλλοντικών και
μία επιπλέον δράση στο πρασίνισμα ετοιμάζει
η Ελλάδα για αγρότες που εφαρμόζουν
οργανική λίπανση στις εκμεταλλεύσεις τους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

µίας που θα ενισχύει την εφαρµογή
οργανικών λιπασµάτων. Εξετάζεται η
προσθήκη eco-scheme για εφαρµογή
compost σε πολύ φτωχά εδάφη που
έχουν εγκαταλειφθεί. Βαρύτητα αποδίδεται στο πλαίσιο των δράσεων για
την προώθηση της βιοοικονοµίας µέσω της προσέγγισης LEADER για την
εκτός γεωργικών εκµεταλλεύσεων αξιοποίηση των παραπροϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και µεταποίησης για την παρασκευή compost».

Εξηγήσεις για βασική ενίσχυση,
αναδιανεµητική
Όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις
της Κοµισιόν για τις άµεσες ενισχύσεις όπως είναι η βασική ενίσχυση,

η αναδιανεµητική και το πριµ νεαρών αγροτών, η Ελλάδα δεν τα καλύπτει στην αρχική της αντίδραση.
Υπενθυµίζεται πως η Κοµισιόν, ζητά κυρίως διευκρινήσεις για τα παραπάνω καθεστώτα παρά διορθώσεις. Για παράδειγµα, ζητείται καλύτερη επεξήγηση για τα στρεµµατικά ποσά ανά περιφέρεια ενίσχυσης, και αν απαιτείται να επανεξεταστούν στη βάση των εισοδηµατικών αναγκών ανά κλάδο (αροτραία,
δενδρώδεις, βοσκοτόπια). Παράλληλα, ζητείται επεξέγηση της επιλογής
των 250 στρεµµάτων ως ανώτατο όριο για τα 7 ευρώ το στρέµµα, που αφορούν τη συµπληρωµατική ενίσχυση των νεαρών αγροτών.

Να προβλέψουν οι ελληνικές
αρχές µία µορφή στρεµµατικής
ενίσχυσης παρόµοια µε εκείνη
της εξισωτικής για τα κτήµατα
που έχουν έδρα σε περιοχές
Natura 2000 και σε εκείνες
που επηρεάζονται από τις
Λεκάνες Απορροής Υδάτον
ζητά επιπλέον η Κοµισιόν από τη
χώρα µας. Μία τέτοια πληρωµή,
προβλεπόταν αρχικά και στην
τρέχουσα ΚΑΠ, ωστόσο δεν
«έτρεξε» καθώς δεν έχουν
ακόµα υλοποιηθεί τα θεµατικά
σχέδια διαχείρισης των
περιοχών Natura, τα οποία
θα έθεταν ορισµένους
περιορισµούς στην καλλιέργεια
για τους οποίους θα
αποζηµιωνόντουσαν οι αγρότες.
Συγκεκριµένα, η Κοµισιόν
αναφέρει στις παρατηρήσεις
της για το στρατηγικό σχέδιο
για τη νέα ΚΑΠ:
«Οι ελληνικές αρχές καλούνται
να εξετάσουν το ενδεχόµενο
εισαγωγής παρέµβασης βάσει
του άρθρου 72 του για
πληρωµές για γεωργικές και
δασικές εκτάσεις Natura 2000
και τις Οδηγίες Πλαίσιο για τα
Ύδατα, δεδοµένου ότι η
γεωργία παραµένει η κύρια
πίεση και υπάρχει ανάγκη να
διασφαλιστεί η µη επιδείνωση
της ενδιαιτήµατα και για την
πρόληψη της ενόχλησης των
ειδών στην τοποθεσία».
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Αιτήσεις για ενισχύσεις ελιάς, λεβάντας, καπνού
Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην οποία οι
παραγωγοί θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης, λόγω
της µείωσης εισοδήµατός τους κατά το 2020 λόγω κορωνοϊού,
σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ που έχει εκδοθεί. Με βάση,
µάλιστα, όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόθεση του υπουργείου
είναι η πληρωµή να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. Η ενίσχυση
αφορά την καλλιέργεια λεβάντας, της παραγωγής ξηρών
σύκων, της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής και Κονσερβολιάς

και της καλλιέργειας καπνού. Το ύψος της ενίσχυσης είναι:
1. Για τους παραγωγούς Λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέµµα
καλλιέργειας.
2. Για τους παραγωγούς Σύκων προς αποξήρανση 67 ευρώ να
στρέµµα καλλιέργειας.
3. Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς 40 ευρώ ανά
στρέµµα.
4. Για τους παραγωγούς καπνού 90 ευρώ ανά στρέµµα.

Έτοιμα τα Νιτρικά
έπεται διορθωτική,
Ιούνιο τα Βιολογικά

Τον άλλο μήνα τα ειδικά δικαιώματα σε κτηνοτρόφους
χωρίς γη και η εξόφληση στις σπάνιες φυλές

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Κάτι λιγότερο από δυο µήνες έχουν µπροστά
τους οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών προκειµένου να ολοκληρώσουν όλους
τους ελέγχους, επιτόπιους και διασταυρωτικούς και να κλείσουν τις εκκρεµότητες τόσο της ενιαίας ενίσχυσης όσο και των προγραµµάτων της περσινής χρονιάς. Το επόµενο διάστηµα θα κυλήσει µε πολλή «χαρτούρα» και τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες πριν τις εγκρίσεις πιστώσεων και λιστών πληρωµής.
Αυτό που σίγουρο θα προηγηθεί είναι η
πληρωµή της 1ης εκκαθάρισης της 1ης πρόσκλησης για τα Νιτρικά, δεδοµένου ότι έχει
ήδη – και µάλιστα από πολύ καιρό- εγκριθεί
η σχετική απόφαση µε την πίστωση 15 εκατ.
ευρώ. Μέσα στον Μάιο, λένε οι πληροφορίες, αναµένεται να τακτοποιηθεί και το θέµα
της ειδικής ενίσχυσης στο βαµβάκι για όσους
παραγωγούς επλήγησαν από ακραία καιρικά
φαινόµενα και δεν κατάφεραν να πιάσουν το
πλαφόν των κιλών που απαιτείται για να λά-

βουν την ειδική ενίσχυση των 70 ευρώ ανά
στρέµµα. Μάλιστα τα πρώτα αρχεία µε βαµβακοπαραγωγούς έχουν ήδη αποσταλεί από τον ΕΛΓΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε
σχετικό έγγραφο του φορέα. Σχετικά µε το
χρόνο πίστωσης των λογαριασµών των παραγωγών, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς αναφέρει ότι θα γίνουν έως τις
30 Ιουνίου, όµως άφησε ανοιχτό ενδεχόµενο αυτές να γίνουν και πολύ πιο σύντοµα.
Μέσα στον Μάιο προγραµµατίζεται και η
πληρωµή του υπολοίπου 35% για τις τρεις
προκηρύξεις του Κοµφούζιο και για τη εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες, αλλά και µία διορθωτική πληρωµή επί της βασικής, του πρασινίσµατος και για
τους γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Πράσινος τρύγος
Μέχρι 11 Μαΐου αιτήσεις αµπελουργών για πράσινο τρύγο, µε την
ενίσχυση µέχρι τα 253 ευρώ
το στρέµµα ανάλογα ποικιλίας

Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες συνδεδεµένες και ειδικότερα τις ενισχύσεις που αφορούν τους κτηνοτρόφους χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα (µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για
βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβατοτρόφους) αυτές
θα πρέπει να αναµένονται περί τα µέσα Ιουνίου. Στην ίδια πίστωση θα περιληφθεί και η εξόφληση του 35% ε για τους παλιούς της 5ετίας και τους νέους της 3ετίας σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και η πρώτη και
δεύτερη πρόσκληση για τις σπάνιες φυλές.

Έως 13 Μαΐου ενστάσεις για βοσκοτόπια
σε αγρανάπαυση και τηλεπισκόπηση
σε 6 συνδεδεµένες ενισχύσεις
Εν τω µεταξύ, µέχρι τις 13 Μαΐου µπορούν
να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους οι αγρότες που διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα ελέγχων µε τεχνικές παρακολούθησης γης
που αφορά αγροτεµάχια δηλωµένα αγρανάπαυση που ανήκουν σε περιφέρεια 1 (περιφέρεια βοσκοτόπου) και έχουν έκταση µεγαλύτερη ή ίση µε 0.5 εκτάρια, αλλά και µε
αποτελέσµατα ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο των συνδεδεµένων καθεστώτων, προκειµένου να έχουν την ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων µείωσης λόγω ελέγχου.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του
ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στην εφαρµογή «Καρτέλα του Αγρότη»
στην Υποενότητα Έλεγχοι µέσω Τηλεπισκόπησης για το έτος 2021, για τους γεωργούς
που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου και αφορούν τους όρους επιλεξιµότητας για τα αγροτεµάχια που εµπίπτουν στα κάτωθι δείγµατα συνδεδεµένων καθεστώτων: ρυζιού, βιοµηχανικής ντοµάτας, πορτοκαλιών προς
χυµοποίηση, σπόρων προς σπορά, ροδάκινων προς χυµοποίηση, κορινθιακής σταφίδας και για την ενίσχυση για τη διατήρηση
της καλλιέργειας αµπέλων.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΣΥΚΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ

ΚΑΠΝΟΣ

57

67

40

90

Ακόμα οι
αποζημιώσεις
για τον
παγετό στα
εσπεριδοειδή
Σαφές χρονοδιάγραµµα
αποζηµιώσεων των παραγωγών
από τους παγετούς του
περασµένου Ιανουαρίου και την
πληρωµή της προαναγγελθείσας
προκαταβολής των 300 ευρώ που
είχε υποσχεθεί, ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ
στους παραγωγούς εσπεριδοειδών
πριν από το Πάσχα απαιτούν οι
αγροτικοί φορείς της Αργολίδας.
Σε πρόσφατη συνάντηση, παρουσία
του αντιπεριφερειάρχη ∆.
Σχοινοχωρίτη και πλήθους
αγροτών στο κτίριο της ΚΑΣΟΑ –
∆ΑΝΑΟΣ στην Πυργέλλα Άργους,
οι αγρότες του νοµού τόνισαν ότι
δεν έχουν δει ακόµη χρήµατα
στους λογαριασµούς τους για τις
ζηµιές από τον παγετό του
Ιανουαρίου ‘22, µε τη µόνη
πληροφορία που έχουν λάβει από
τους αρµοδίους και ανακυκλώνεται
συνεχώς να αφορά τη σχετική
τροπολογία που αναµένεται να
κατατεθεί και να ψηφιστεί, χωρίς
ωστόσο συγκεκριµένα και ακριβή
χρονοδιαγράµµατα.
Yπενθυµίζεται ότι το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης είχε
εξαγγείλει αποζηµιώσεις που
ορίζονται στα 36 λεπτά το κιλό για
τα µανταρίνια, στα 60 λεπτά το
κιλό για τα λεµόνια και στα 22
λεπτά για τα πορτοκάλια όπως είχε
ενηµερώσει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ
στα πλαίσια συνάντησης την
Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου µε τον
αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς
Τοµέα Τρίπολης Στάθης
Αναστασόπουλος.
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Πριν λίγες µέρες,
η Κοµισιόν έδωσε το
ΟΚ στα κράτη µέλη
να αποδεσµεύσουν το
5% των πόρων του
δεύτερου πυλώνα για
ειδικές ενισχύσεις
αγροτών, το γνωστό
µέτρο 21, το οποίο
για την Ελλάδα
ανέρχεται κοντά
στα 100 εκατ. ευρώ.

Στα 120 εκατ. ευρώ η ενίσχυση
για το αγροτικό πετρέλαιο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Έχουν ήδη εξασφαλιστεί
60 εκατ. ευρώ από τον
κρατικό προϋπολογισμό,
που θα δοθούν στους
παραγωγούς τον Νοέμβριο,
ενώ το υπουργείο εξετάζει
ακόμα και διπλασιασμό
του ποσού αυτού

Μεγαλώνει το περιθώριο κινήσεων στο πεδίο των αγροτικών ενισχύσεων για την επιδότηση του κόστους παραγωγής, µε την
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο
διεύρυνσης του προϋπολογισµού για την
επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στους παραγωγούς. Για το εν λόγω µέτρο, έχουν ήδη εξασφαλιστεί ως γνωστόν 60 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα οποία πρόκειται να επιστραφούν στους παραγωγούς τον προσεχή Νοέµβριο. Πλέον
η Βάθη εξετάζει το ενδεχόµενο ακόµα και
διπλασιασµού του ποσού αυτού, µε την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων.
Μέχρι πρόσφατα, βασικό τροχοπέδη στην
ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτων αγροτικών ενισχύσεων, ήταν οι περιορισµοί στα
δηµοσιονοµικά περιθώρια που επικαλούταν το υπουργείο Οικονοµικών, κάτι που
αλλάζει η απόφαση της Κοµισιόν για αξιοποίηση κοινοτικών πόρων προς τον σκοπό αυτό.
Συγκεκριµένα, πριν από λίγες µέρες, η
Κοµισιόν αποφάσισε να δώσει το «ΟΚ» στα
κράτη µέλη ώστε να αποδεσµεύσουν το 5%
των πόρων του δεύτερου πυλώνα για ειδικές ενισχύσεις αγροτών, το γνωστό µέτρο
21 που στην περίπτωση της Ελλάδας ανέρχεται σε ένα ποσό κοντά στα 100 εκατ. ευρώ. Έτσι, η χώρα έχει πρόσβαση σε δύο ταµεία τα οποία συνδυαστικά ανέρχονται στο
ποσό των 126 περίπου εκατ. ευρώ κοινοτικού χρήµατος. ∆ηλαδή οι ενισχύσεις στους

αγρότες δεν θα γίνουν µε επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισµού εκτός και αν οι
ιθύνοντες επιλέξουν να συµπληρώσουν το
ποσό των 26 εκατ. ευρώ του αποθεµατικού
κρίσης µε εθνικούς πόρους.
Η είδηση που θέλει την Κοµισιόν να ξεκλειδώνει πόρους της ΚΑΠ για έκτακτες ενισχύσεις, είναι µόλις λίγων ηµερών και
ως γνωστόν οι διεργασίες στα όργανα των
Βρυξελλών απαιτούν χρόνο και υποµονή.
∆εν αποκλείεται το τοπίο να ξεκαθαρίσει
την ερχόµενη Τρίτη 10 Μαΐου σε προγραµµατισµένη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Γιώργου Γεωργαντά στο υπουργείο στη
Βάθη, µε τις πληροφορίες της Agrenda να
θέλουν ακόµα θολό το τοπίο αναφορικά µε
τον τρόπο αξιοποίησης των 126 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο µεγάλες εκκρεµότητες. Η µια έχει να κάνει µε τα
λιπάσµατα και η άλλη µε τις ζωοτροφές, αφού υπενθυµίζεται ότι η πρόσφατη πληρωµή του 2% του τζίρου 2021 ήταν ένα µέτρο
σχεδιασµένο για να απαντήσει στο κύµα ανατιµήσεων που είχε ήδη εκδηλωθεί στις αγορές πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Έκτοτε οι τιµές στα δηµητριακά και τη σόγια
έχουν ενισχυθεί µεσοσταθµικά κατά τουλάχιστον 20%, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις η ενίσχυση της τιµής αγγίζει το 30%.
Ανοιχτός είναι λοιπόν ο δρόµος για την

ενίσχυση στην αγορά λιπασµάτων ενώ πολύ πιθανή µπορεί να θεωρείται πλέον και
µια νέα επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών, που θα µπορούσε κατ’ επέκταση να
υποστηρίξει στο σύνολό της την εγχώρια
αγορά αγροτικών εµπορευµάτων (σιτηρά,
καλαµπόκι και κτηνοτροφικά φυτά).
Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, το πλάνο ενίσχυσης στα λιπάσµατα είναι έτοιµο και αφορά µια επιδότηση κοντά
στα 12 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες
καλλιέργειες και 18 ευρώ το στρέµµα για
τα δέντρα, όπως έγραφαν και πρόσφατα
δηµοσιεύµατα της Agrenda.

Μέχρι τον Ιούνιο κατάθεση σχεδίου
ενίσχυσης σε Κοµισιόν
Σε ό,τι αφορά τα χρήµατα που απελευθερώνει το αποθεµατικό κρίσης, η χώρα πρέπει µέχρι τα τέλη Ιουνίου να ενηµερώσει
την Κοµισιόν για το αν προτίθεται να αυξήσει το ποσό των 26 εκατ. ευρώ σε 52 εκατ. ευρώ ή ακόµα και 78 εκατ. ευρώ, ενώ
η πίστωση των χρηµάτων θα πρέπει να γίνει το αργότερο στις 31 Σεπτεµβρίου 2022.
Ήδη αρκετές χώρες έχουν ανακοινώσει
ότι θα τριπλασιάσουν το ποσό (Γερµανία),
ενώ άλλες ακόµα δεν έχουν αποφασίσει
τον τρόπο µε τον οποίο θα διαχειριστούν
τα κοινοτικά κονδύλια (Ιταλία).

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μέχρι 80%
καλύπτονται
οι ανατιμήσεις
στο αγροτικό
ρεύμα
Αναστολή ρήτρας στο ρεύµα και
κάλυψη έως 80% των
ανατιµήσεων στην κιλοβατώρα
Μια νέα δέσµη µέτρων για την
αντιµετώπιση της ενεργειακής
κρίσης ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
το απόγευµα της Πέµπτης 5 Μαΐου,
που στοχεύει σε µείωση έως 80%
των ανατιµήσεων στο ρεύµα σε
βάθος 12 µηνών αλλά και την
αναστολή της ρήτρας
αναπροσαρµογής.
Τα µέτρα παρουσίασε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι «η
νέα δέσµη παρεµβάσεων θα
απορροφήσει το 70% έως 80%
της αύξησης στην τιµή της
κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά, τις
επιχειρήσεις και τους αγρότες µας.
Με ορίζοντα τους επόµενους 12
µήνες και µε παρεµβάσεις σε όλα
τα µέτωπα». Οι παρεµβάσεις αυτές
θα ξεκινήσουν να δροµολογούνται
από το καλοκαίρι, ενώ για την
τρέχουσα περίοδο, δηλαδή το
διάστηµα Μαΐου και Ιουνίου θα
καλύπτεται κατά 50% η όποια
αύξηση στην κατανάλωση και
πέραν των 300 KWh για όλους
τους λογαριασµούς ρεύµατος
(οικιακούς και επαγγελµατικούς).
Το πακέτο µέτρων έχει ορίζοντα
τους επόµενους 12 µήνες και
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την
επιστροφή του 60% των
πρόσθετων επιβαρύνσεων στους
λογαριασµός ρεύµατος λαπό τον
∆εκέµβριο έως τον Μάιο, µέχρι τα
600 ευρώ.

Συμπληρωματικές
δηλώσεις για
απλήρωτους
κτηνοτρόφους
Αρχές της εβδομάδος η έκδοση σχετικής απόφασης,
η μη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών ευθύνεται για
το γεγονός ότι δεν πιστώθηκαν οι λογαριασμοί με
την ειδική ενίσχυση 2% επί του τζίρου του 2021
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Αρχές της εβδοµάδας υπογράφεται η απόφαση για εκκίνηση της διαδικασίας συµπληρωµατικής πληρωµής των κτηνοτρόφων πουν δεν εισέπραξαν το 2% για αγορά
ζωοτροφών πριν το Πάσχα. Η ρύθµιση θα
προβλέπει ολιγοήµερη προθεσµία και δυνατότητα υποβολής πρόσθετων στοιχείων
από τους παραγωγούς οι οποίοι για τυπικούς κυρίως λόγους δεν είδαν τους λογαριασµούς τους να πιστώνονται.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν επεξεργασθεί οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η κύρια αιτία µη πληρωµής ενός σηµαντικού αριθµού
κτηνοτρόφων έχει να κάνει µε το γεγονός
ότι δεν ήταν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών ή δεν είχαν προχωρήσει στην απαραίτητη επικαιροποίηση. Εκτιµάται ότι για
το λόγο αυτό δεν έχουν αποδοθεί ενισχύσεις της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ περίπου,
σε σύνολο 50 εκατ. ευρώ που είχε προβλέψει η κυβέρνηση για το σκοπό αυτό.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώρ-

γος Γεωργαντάς, δηλώνει ενήµερος για κάποιες αστοχίες που υπήρξαν στη συγκεκριµένη πληρωµή, ξεκαθαρίζει ότι αυτό ήταν
το καλύτερο που µπορούσε να γίνει για να
προχωρήσει η πίστωση πριν από το Πάσχα
και διαβεβαιώνει ότι τις επόµενες ηµέρες
θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους κτηνοτρόφους που πραγµατικά δικαιούνται τη
συγκεκριµένη ενίσχυση να υποβάλλουν τα
απαραίτητα έγγραφα, έτσι ώστε να πληρωθούν το ποσό που τους αναλογεί.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τη διαδικασία
εµπόδισε τεχνικό λάθος που αφορά στη λίστα µε τους ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστωση. Συγκεκριµένα, κατά τη σύνταξη της
λίστας µε τους επιλέξιµους ΚΑ∆, ακούγεται
ότι δε συµπεριελήφθησαν υποκατηγορίες
των βασικών Κωδικών Αριθµού ∆ραστηριότητας από 01.41 έως 01.49 και κυρίως οι
ΚΑ∆ 01.50.1 και 01.50.10 που αφορούν σε
µικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, υπό τους οποίους λειτουργούν πολλές
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών. Οι ίδιες πηγές που αποδίδουν το λάθος σε παράληψη υπαλλήλου εξαιτίας της βιασύνης να προχωρήσουν
οι υπηρεσίες στην έγκαιρη πίστωση, διαβεβαιώνουν για την επίσπευση των διαδικασιών της συµπληρωµατικής πληρωµής.
Την ίδια στιγµή βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρισθεί και το γεγονός οτι σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήµατα που πιστώθηκαν στους παραγωγούς υπερβαίνουν κατά
πολύ το 2% του τζίρου. Υπάρχουν µάλιστα
περιπτώσεις που η πίστωση είναι µεγαλύτερη ακόµα και αν προστεθεί ο τζίρος φυτικής και ζωικής παραγωγής.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΚΡΙΣΗΣ
Την παρουσίαση των µέτρων έκανε
το απόγευµα της Πέµπτης 5 Μαΐου
ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης.

26
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

+200%
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

ΜΕΤΡΟ

21

100
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Μεγάλες επιδοτήσεις
στην ΕΕ για λιπάσματα,
ενέργεια, κτηνοτροφία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Γερμανία

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

180

ΕΚΑΤ. EΥΡΩ

Ένα νέο τοπίο στο πεδίο του ανταγωνισμού διαμορφώνουν οι
παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπης για την αντιμετώπιση
της κρίσης ακρίβειας στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΜΕ 180 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μακροπρόθεσµες παρεµβάσεις αλλά και άµεσες στοχευµένες
λύσεις µέσω έκτακτων ενισχύσεων βρίσκονται στη φαρέτρα
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την ατζέντα ειδικών µέτρων να βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο σε χώρες
όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πολωνία, ενώ Γερµανία και Ιταλία αναµένεται να προβούν σε εξειδίκευση µέτρων τις προσεχείς ηµέρες. Από την απελευθέρωση χώρου στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για την εγκατάσταση αγροτικών φωτοβολταϊκών µέχρι την έκτακτη ενίσχυση κτηνοτρόφων ανά κεφάλι
ζώου, µε παράλληλη επιδότηση του κόστους πετρελαίου, αρκετά από τα µέτρα έρχονται να ταιριάξουν στο προφίλ των χωρών που τα υιοθετούν. Στην παλέτα δράσεων βρίσκεται και η
επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων, κάτι για το οποίο η Πολωνία έχει ήδη λάβει την απαιτούµενη έγκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα και ήδη προχωρά στην πίστωση των ενισχύσεων.

Ενδεικτική η πρόθεση της Ιταλίας να επιδοτήσει µε 20% επί
του κόστους πετρελαίου ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής
και διάθεσης αγροτικών προϊόντων, µε την επιδότηση δε να
µπορεί να µετακυλίεται στην αλυσίδα, σε µια προσπάθεια διευκόλυνσης ακόµα και της µεταφοράς των προϊόντων από τις
αποθήκες των παραγωγών και των µεταποιητικών βιοµηχανιών µέχρι τα ράφια των σούπερ µάρκετ σε ολόκληρη την ήπειρο. Από την άλλη, η Ισπανία, εστιάζει στις έκτακτες ενισχύσεις
κτηνοτρόφων, επιδοτώντας µε 15 ευρώ το κεφάλι τους προβατοτρόφους, ενώ λύσεις για την αντιµετώπιση του ενεργειακού
θα αναζητήσουν οι Γερµανοί µε 180 εκατ. ευρώ ενισχύσεις.
Φαίνεται δηλαδή ότι οι παρεµβάσεις που γίνονται σε επίπεδο Ευρώπης για την αντιµετώπιση της κρίσης ακρίβειας
στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής, έρχονται να διαµορφώσουν ένα νέο τοπίο στο πεδίο του ανταγωνισµού, τοποθετώντας σε µειονεκτική θέση χώρες που αδυνατούν
να ακολουθήσουν το παράδειγµα γενναιόδωρων ενισχύσεων ή ευφάνταστων παρεµβάσεων.

Ενισχύσεις 180 εκατ. ευρώ αναµένεται ότι θα καταβάλει
τις επόµενες εβδοµάδες το γερµανικό Υπουργείο
Γεωργίας σε αγρότες και κτηνοτρόφους, µε κριτήριο τις
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα εικονοµικά των
µονάδων. Ήδη η γερµανική Bundestag έχει εγκρίνει ένα
πρόσθετο κονδύλι 120 εκατ. ευρώ το οποίο θα
συµπληρωθεί στον κρατικό προϋπολογισµό. Πρόκειται
για ένα ποσό το οποίο ο Γερµανός υπουργός Γεωργίας,
Τζεµ Οσντεµίρ, θέλει να συµπληρώσει τα 60 εκατ. ευρώ
που αναλογούν στη χώρα του από το αποθεµατικό
κρίσης της ΕΕ. Ουσιαστικά η χώρα αξιοποιεί τη ρήτρα
που δίνει η Κοµισιόν και τριπλασίασε το ποσό από το
αποθεµατικό κρίσης µε εθνικούς πόρους. Σύµφωνα µε
τα όσα αναφέρουν δηµοσιεύµατα του γερµανικού
Τύπου, προτεραιότητα θα δoθεί σε αγροτικές
εκµεταλλεύσεις µε υψηλές ανάγκες σε ενέργεια, όπως
είναι οι κτηνοτροφικές µονάδες και τα θερµοκήπια,
ωστόσο, πρόθεση του Βερολίνου είναι να φτάσει σε
κάθε εκµετάλλευση ένα ποσό ενίσχυσης. Επιπλέον, η
κυβέρνηση έρχεται να επιδοτήσει µε επιπλέον 14,04
λεπτά το ντίζελ για τις αγροτικές εργασίες της περιόδου
Ιουνίου – Αυγούστου, περιορίζοντας ουσιαστικά τον
φόρο κατανάλωσης, σε µια απόφαση που σύµφωνα µε
τα όσα γράφονται, θα στερήσει περί τα 3,15 δισ. ευρώ
από τα κρατικά ταµεία.
Από την άλλη, η σκληρή γραµµή των Πρασίνων υπέρ της
Πράσινης Συµφωνίας, δυσκολεύει την κατάσταση για
τους Γερµανούς αγρότες, που καλούνται µέσα σε αυτήν
τη συγκυρία να προχωρήσουν σε απαιτούµενες
επενδύσεις προκειµένου το 30% της αγροτικής
παραγωγής της Γερµανίας να γίνεται υπό τις απαιτήσεις
της βιολογικής καλλιέργειας. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον
παρουσιάζουν πρωτοβουλίες κρατιδίων της Γερµανίας,
όπως αυτή της Ρηνανίας-Παλατινάτο, όπου
δροµολογείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε
εκτάσεις γύρω από τα χωριά του κρατιδίου, προκειµένου
να εξασφαλιστεί ότι κάθε ανάγκη των χωριών της
επαρχείας ικανοποιείται µέσω της ιδιοπαραγωγής
ρεύµατος. Αν και ακόµα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ο
σχεδιασµός του εγχειρήµατος, οι αντιστάσεις των
αγροτών έγκεινται κυρίως στη γη που θα αξιοποιηθεί για
τους σκοπούς του έργου, φοβούµενοι µη χάσουν
παραγωγικές εκτάσεις. Από την πλευρά τους, οι τοπικές
αρχές διευκρινίζουν πως τα πάρκα θα τοποθετηθούν σε
µη παραγωγικές γαίες και άλλους δηµόσιους χώρους.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ιταλία

ΑΒΑΝΤΑ
ΣΤΟ ΝΤΙΖΕΛ

20%
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Γαλλία
Ισπανία

ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

525

ΕΚΑΤ. EΥΡΩ

Πολωνία

Agrenda
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ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ

836

ΕΚΑΤ. EΥΡΩ

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ,
20% ΑΒΑΝΤΑ ΣΤΟ ΝΤΙΖΕΛ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΜΕ 10,6 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ ΓΙΑ ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ

Στο κόστος του πετρελαίου εστιάζουν και οι
παρεµβάσεις της Ιταλίας, η οποία ακόµα προτίθεται
να επιτρέψει τον διακανονισµό αγροτικών χρεών
δίνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα
αποπληρωµής των λογαριασµών ρεύµατος µε
δόσεις. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο, η κυβέρνηση
της Ιταλίας έχει εξαγγείλει ένα µέτρο το οποίο θέλει
τη δηµιουργία πίστωσης στο 20% του συνολικού
κόστους για εφοδιασµό πετρελαίου οποιασδήποτε
επιχείρησης δραστηριοποιείται στο πεδίο των
τροφίµων, από την αγροτική παραγωγή ως τη
µεταποίηση και τη µεταφορά. Στόχος του µέτρου
είναι η αποκλιµάκωση των τελικών τιµών, οι οποίες
επιβαρύνονται από υπέρογκα µεταφορικά κόστη.
Πρόκειται για µια παρέµβαση την οποία είχε
διεκδικήσει επίµονα το λόµπι της Conagricoltura, το
οποίο αποτελείται τόσο από αγροτικούς
συνεταιρισµούς όσο και από βιοµηχανίες
µεταποίησης. Μάλιστα θα δίνεται η δυνατότητα
µετακύλησης της πίστωσης στις αλυσίδες
παραγωγής. Ένα ακόµα µέτρο, εστιάζει στην
διευκόλυνση εγκατάστασης αγροτικών
φωτοβολταϊκών, σε ένα µέτρο που φαίνεται να
αποκτά ιδιαίτερη απήχηση και σε άλλα κράτη µέλη
της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας.
Από την άλλη, οι ιθύνοντες της χάραξης αγροτικής
πολιτικής στην Ιταλία δεν έχουν αποφασίσει τι θα
κάνουν µε τα ποσά που ξεκλείδωσαν για τη χώρα
από το αποθεµατικό κρίσης, ενώ παράλληλα
υπάρχουν πιέσεις από τον αγροτικό κλάδο για
αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων προς άµεσες
ενισχύσεις σε αγρότες (µέτρο 21 που επιτρέπει τη
µεταφορά 5% των πόρων του ΠΑΑ για ενισχύσεις).
Από το αποθεµατικό κρίσης στην Ιταλία αντιστοιχούν
48 εκατ. ευρώ, µε την Κοµισιόν να αναµένει µέχρι
τα τέλη Ιουνίου την επίσηµη ανακοίνωση των
προθέσεων των κρατών µελών, ενώ η πίστωση των
ποσών στους δικαιούχους οφείλει να γίνει µέχρι τις
30 Σεπτεµβρίου. Σηµειώνεται ότι τα αιτήµατα από
τους παραγωγούς αλλά και τα σενάρια που
αναπτύσσουν τα ιταλικά ΜΜΕ εστιάζουν τόσο στον
τοµέα των λιπασµάτων, όσο και σε µια ειδική
ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους για την αγορά
ζωοτροφών, σε µια αντιστοιχία δηλαδή µε τα όσα
γίνονται και στην περίπτωση της Ελλάδας.

Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ θα κατευθύνει προς
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και εκτροφείς η
Γαλλία προκειµένου να διευκολύνει την υπόθεση
της αγοράς ζωοτροφών, σε µια συγκυρία κατά την
οποία οι τιµές σε καλαµπόκι και άλλα αγροτικά
προϊόντα βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Το ποσό
αυτό θα καλύψει τις ανατιµήσεις στις ζωοτροφές
για 4 µήνες µε αναδροµική ισχύ από τον
περασµένο Μάρτιο. Επιπλέον 60 εκατ. ευρώ θα
διατεθούν για να καλυφθούν ασφαλιστικές
υποχρεώσεις των αγροτών. Στο πεδίο της
ενέργειας, το γαλλικό υπουργείο γεωργίας
δροµολογεί µια πρόωρη πίστωση του αντίστοιχου
ΕΦΚ πετρελαίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόµενο
πίστωσης ενός 25% του ποσού που αντιστοιχεί
στην χρήση του 2023, όπως µεταδίδουν γαλλικά
µέσα ενηµέρωσης. Συνδυαστικά λειτουργεί και
ένα µέτρο αντίστοιχο µε αυτό της έκπτωσης στην
αντλία που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα, σύµφωνα
µε το οποίο, οι Γάλλοι αγρότες λαµβάνουν µια
έκπτωση 15 σεντς ανά λίτρο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζουν και οι έκτακτες
παρεµβάσεις που δροµολογούνται από τους
Ισπανούς, οι οποίοι αποφάσισαν ενίσχυση
κτηνοτρόφων µε 15 ευρώ το κεφάλι στα πρόβατα,
10 ευρώ στις αίγες και έως 210 ευρώ ανά
αγελάδα. Η χώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο
έκτακτων κρατικών ενισχύσεων που θα
συνοδεύεται και από τα διαθέσιµα κονδύλια του
αποθεµατικού κρίσης.
Συνολικά η Ισπανία έχει διαµορφώσει έναν
επίσηµο προϋπολογισµό 430 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 169 εκατ. θα κατευθυνθούν στον τοµέα
της αλιείας και 68,18 εκατ. στις
υδατοκαλλιέργειες. Από τα 193 εκατ. που
περισσεύουν για τον αµιγώς αγροτικό κλάδο, τα
124 εκατ. προορίζονται για τον τοµέα της
κτηνοτροφίας, για την επιδότηση της αγοράς
ζωοτροφών ανά κεφάλι ζώου στις µονάδες.
Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση του
υπουργείου Γεωργίας της χώρας, η ενίσχυση θα
πιστωθεί άµεσα τις επόµενες ηµέρες.
Συµπληρωµατικά σε αυτό το µέτρο, έρχεται και µια
έκπτωση στο κόστος του diesel επί της αντλίας, της
τάξης των 20 λεπτών του ευρώ.

Η Πολωνία κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αίτηµα για ένα πρόγραµµα 836 εκατ. ευρώ για τη
στήριξη του αγροτικού τοµέα, λαµβάνοντας ήδη την
έγκριση της. Το µεγαλύτερο ποσό της ενίσχυσης θα
κατευθυνθεί προς την επιδότηση της αγοράς
λιπασµάτων, µε τα ποσά να πιστώνονται στους
δικαιούχους αγρότες το αργότερο µέχρι το τέλος
του έτους, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η
απόφαση της Κοµισιόν, ωστόσο πρόθεση των
Πολωνών στο υπουργείο γεωργίας της χώρας,
είναι τα χρήµατα να είναι διαθέσιµα για τους
παραγωγούς πολύ νωρίτερα από την 31η
∆εκεµβρίου του 2022. σχέδιο ενίσχυσης της
αγοράς λιπασµάτων που ανέρχεται σε 10,6 ευρώ
το στρέµµα για τις εκτατικές καλλιέργειες και 5,3
ευρώ το στρέµµα για τα βοσκοτόπια. Σύµφωνα µε
τον σχεδιασµό αυτόν, η χώρα προτίθεται να
επιδοτήσει τους αγρότες για την αγορά λιπασµάτων
µε 312 ευρώ τον τόνο. Το πλάνο έρχεται να
επιδοτήσει τις ανάγκες θρέψεις των καλλιεργειών,
µε όριο τα 500 στρέµµατα η εκµετάλλευση.
∆ηλαδή διαµορφώνεται ένα πλαφόν ενίσχυσης στα
5.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση.
Το µέτρο θα έχει αναδροµική ισχύ, ώστε να
καλύψει µέρος των εξόδων λίπανσης που
επενδύθηκαν και κατά την περίοδο των
φθινοπωρινών σπορών. Έτσι, όλες οι αγροτικές
επιχειρήσεις που προέβησαν σε αγορά
λιπασµάτων από την 1η Σεπτεµβρίου του 2021 ή
σκοπεύουν να αγοράσουν µέχρι και τις 15 Μαΐου
του 2022 είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση
των δαπανών τους. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος
της Κοµισιόν και επίτροπος Ανταγωνισµού,
Μαργκαρέτε Φεστάγκερ, δήλωσε σχετικά: «Αυτό
το πρόγραµµα των 836 εκατοµµυρίων ευρώ θα
επιτρέψει στην Πολωνία να στηρίξει τους αγρότες
που πλήττονται από την αύξηση του κόστους των
εισροών που προκλήθηκε από την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και τις εκατέρωθεν
κυρώσεις. Συνεχίζουµε να εργαζόµαστε στενά µε
τα κράτη µέλη για να διασφαλίσουµε ότι τα εθνικά
µέτρα στήριξης µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή
έγκαιρα, συντονισµένα και αποτελεσµατικά,
προστατεύοντας παράλληλα τους ίσους όρους
ανταγωνισµού στην ενιαία αγορά».

12 Agrenda

Νέο ΟΣΔΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

21-22, 35-36
Α1 | 21

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Κινητικότητα
και προπωλήσεις
στο σκληρό

Σ

ταθερές μένουν οι τιμές σκληρού σίτου στην αγορά μας στο κομμάτι της
εξαγωγής, λίγο πάνω από τα 500 ευρώ ο τόνος FOB, ενώ παράλληλα αρχίζει να ζεσταίνει η κουβέντα στις προπωλήσεις
νέας σοδειάς. Φέτος επειδή οι τιμές είναι στα ύψη και η αγορά εύθραυστη, θα είναι δύσκολο
για τους εμπόρους να προπωλήσουν πριν τα
αλώνια. Οι εκτιμήσεις παγκόσμιας παραγωγής
για την ώρα είναι αισιόδοξες και δείχνει να επιστρέφουμε σε νορμάλ παραγωγές, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει ο καιρός αργότερα.
Στην εγχώρια αγορά βάμβακος σημειώθηκαν κάποια φιξαρίσματα από τους εκκοκκιστές για κομμάτι των προπωλήσεών τους, που
λογικά οφείλονται σε αντίστοιχα κλεισίματα τιμών σύσπορου των παραγωγών, με την τιμή
για τα λευκά βαμβάκια νέας σοδειάς στα 140
σεντς. Χρηματιστήριο, πριμ και δολάριο παραμένουν εξαιρετικά διατηρώντας τις τιμές μας
στα ύψη. Τις τελευταίες μέρες βέβαια, η ζήτηση στη φυσική αγορά έχει μειωθεί κι αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη άνοδο του χρηματιστηρίου χωρίς κάποια πτώση στο πριμ που ζητάμε επί των χρηματιστηριακών τιμών.
Με τιμές έως και 1,50 ευρώ το κιλό πωλούνται στην εγχώρια αγορά αυτή την εποχή τα
πρώιμα πεπόνια θερμοκηπίου, που ξεκίνησαν
από τις αρχές Απριλίου με τιμές περί τα 3,50
ευρώ. Στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης,
οι κοπές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, αν και η
παραγωγή είναι ελαφρά μειωμένη. Στα υπαίθρια πεπόνια χαμηλής κάλυψης το ξεσκέπασμα φέτος θα καθυστερήσει λίγο, με την παραγωγή στην αγορά από τα μέσα Ιουνίου.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

31/03

385

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

434

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

550

07/04

375

424

14/04

19/04

395

395

430

430

550

579,93

14/04

19/04

573,01

572,54

27/04

05/05

550,07

547

430

547

359

360

393

389

398

362

140,20

133,78

143,50

142,50

137,50

151,98

3,56

3,46

3,37

3,44

3,44

3,39

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

544,90

549,40

574,70

544,40

526,00

521,50

1674,00

1649,40

1690,20

1689,00

1675,40

1654,60

24,21

24,75

25,16

25,05

24,47

24,64

123,40

114,5

117,5

121,7

111,50

106,45

137,42

134,22

136,75

136,32

135,35

134,87

155,73

159,81

164,12

166,90

167,41

169,23

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στη ζώνη του ενός ευρώ το σύσπορο
Ώθηση και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που προσεγγίζει τα 105 σεντς
Αρκετοί βαμβακοκαλλιεργητές έτοιμοι για προπώληση της μισής παραγωγής τους
Σε πρωτοφανή για τους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς επίπεδα έχει ωθήσει την τιμή
του σύσπορου ένα εκρηκτικό μίγμα στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που προσεγγίζει τα
1,05 ευρώ. Τα τελευταία 24ωρα, μεγάλοι
παραγωγοί δέχονται προσφορές από εκκοκκιστές που προτίθενται να πληρώσουν
με 99 λεπτά το κιλό για το σύσπορο βαμβάκι που καλλιεργείται τώρα. Οι μεγάλοι εκκοκκιστές βγαίνουν στην αγορά με πιο «συντηρητικές» τιμές περί τα 95 λεπτά, χωρίς

Τέξας

07/04

387
430

547

547

05/05

377

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Αγορά βάμβακος
(σεντς/λίμπρα)
Συμβόλαια Ιουλίου
Συμβόλαια Δεκεμβρίου
Τιμή προπώλησης

155,39
129,59
95-99

να έχει συνυπολογιστεί το πριμ ποιότητας
ή τα μεταφορικά. Πλέον, αρκετοί είναι οι
παραγωγοί που ετοιμάζονται να προβούν
σε προπώληση ακόμα και της μισής παραγωγής που αναμένουν για φέτος λόγω της
δελεαστικής τιμής. Βέβαια, στον ορίζοντα
δεν διαφαίνονται σημάδια κόπωσης της διεθνούς αγοράς, με αναλυτές να βλέπουν
και τα 150 σεντς για τα συμβόλαια Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η «ανακούφιση» του «πούλα και μετάνιωνε» είναι δελεαστική, με την
τιμή του προϊόντος τόσο κοντά στο 1 ευρώ.

Αλώνια
σκληρού
με 50 λεπτά
ακούγονται
575,57

27/04

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Καύσιμο για άνοδο των τιμών μια
επίμονη ξηρασία στη ζώνη βάμβακος του Τέξας και της ευρύτερης
περιοχής που παράγεται το 45%
της αμερικανικής σοδειάς

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Funds

Τα funds έχουν παγιδέψει
εκκοκκιστήρια και κλωστήρια
στο ίδιο τους το παιχνίδι που
τους εξασφάλιζε μια πλεονεκτική θέση στην αγορά

Το εγχείρημα
πέτυχε, το ποτάμι
δεν γυρίζει πίσω
Από την παλιά παρέα και τους υποτακτικούς της
η γκρίνια για τις δυσκολίες των πρώτων ημερών

Δεκέμβρης

Αναλυτές λένε πως δεν αποκλείεται τα συμβόλαια Δεκεμβρίου ‘22
(νέα σοδειά) να βρεθούν κοντά
στη ζώνη των 150 σεντς, με το
«πούλα και μετάνιωνε» ρεαλιστικό

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Το εγχείρηµα µεταφοράς των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στην δηµόσια ηλεκτρονική βάση του gov.gr πέτυχε. Η επόµενη µέρα ολοκλήρωσης
του έργου δεν θα έχει καµιά σχέση
µε τα «µπαλώµατα» της περιβόητης
µηχανοπαρέας. Ο υπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς, θα περάσει στην ιστορία σαν πολιτικός που έφερε την
ψηφιακή επανάσταση στον δύσκολο χώρο της αγροτικής παραγωγής.
Οι όποιες µικρές και ασήµαντες

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)
Αλώνια 2021

24-25

Αλώνια 2022

45-50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στη ζώνη του ενός
ευρώ η τιμή για
προπώληση σύσπορου
Δοκιμάζει νέες
κορυφές στα 340
ευρώ το καλαμπόκι

Με έλλειµµα η φετινή
σοδειά στο βερίκοκο
Ελλειµµατική αναµένεται ότι θα
είναι η προσφορά βερίκοκων
στις ευρωπαϊκές αγορές για µια
συνεχόµενη χρονιά, µε την παραγωγή
του 2022 να βρίσκεται 8% κάτω
από τον µέσο όρο πενταετίας.

Η ψηφιακή
επανάσταση
Γεωργαντά αφήνει
πίσω τα
σκοτεινά
χρόνια της
διαπλοκής
και απάτης
µε τις
αγροτικές
επιδοτήσεις.

δυσκολίες των πρώτων ηµερών, ως
την πλήρη προσαρµογή της βάσης
δεδοµένων και των εφαρµογών της
στο νέο ασφαλές περιβάλλον του κυβερνητικού νέφους, ήταν προβλέψιµες και επιλύονται µε επιτυχία.
Η γκρίνια που εκδηλώνεται είναι απολύτως οργανωµένη από τους «νάνους της πληροφορικής» και τους µισθοφόρους τους που εδώ και δύο δεκαετίες περίπου λυµαίνονταν το δηµόσιο χρήµα και τον ιδρώτα των αγροτών.
Αυτά που θα φέρει η ψηφιακή επανάσταση που επιχειρεί ο Γιώργος
Γεωργαντάς και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον αγροτικό τοµέα αφήνει πίσω τα σκοτεινά χρόνια της διαπλοκής και της απάτης µε τις αγροτικές
επιδοτήσεις, βάζει τέλος στα δικαιώµατα από το Εθνικό Αποθέµα που
µοίραζε ο «άξονας» Πειραιά - Πλα-

τείας Αττικής - Αγίας Παρασκευής,
ανοίγει το δρόµο για αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των ανθρώπων της πραγµατικής παραγωγής.
Παρά τον τεράστιο αγώνα της
Agrenda να ρίξει φως στα άδυτα του
ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε καταλύσει για
χρόνια η µηχανοπαρέα, λίγοι έχουν
καταλάβει το πραγµατικό µέγεθος
της κατάχρησης κοινοτικών πόρων
που έλαβε χώρα, της στρέβλωσης
που υπήρξε στην ανάπτυξη των αγροτικών πολιτικών της ασφυκτικής
πίεσης που έχουν δεχθεί οι πραγµατικοί αγρότες - δικαιούχοι κοινοτικών ενισχύσεων. Ο
ιστορικός του µέλλοντος θα έχει να
γράψει µε µαύρα
γράµµατα, τις αναφορές του στην τελευταία 20ετία κατά την οποία:
Οι αγροτικές ενισχύσεις έχασαν
τον προσανατολισµό τους.
Το κράτος υποτάχθηκε στα συµφέροντα ενός ιδιώτης
και των οµοτράπεζών του.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί κατέρρευσαν και η συνεταιριστική ιδέα λοιδορήθηκε.
Οι αγρότες βίωσαν την ανελευθερία και την αγωνία της χρεοκοπίας από τους διαχειριστές του ΟΣ∆Ε.
Μ’ αυτά έχει να συγκριθεί η µετάβαση στο gov.gr, απ’ αυτά έχει απαλαχθεί µια και καλή ο αγροτικός κόσµος µετά την γενναία απόφαση Γεωργαντά να αλλάξει σελίδα.
Η νέα βάση του ΟΣ∆Ε λειτουργεί
και θα λειτουργήσει ακόµα καλύτερα τις επόµενες µέρες. Οι δηλώσεις
(ΕΑΕ 2022) θα γίνουν και σωστά. Οι
συνεπείς και τίµιοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από µια
Πολιτεία που επιλέγει να λειτουργήσει µε διαφάνεια, συνέπεια και δικαιοσύνη. Φοβάται µόνο ο κλέφτης.

Το ποτάµι δεν γυρίζει
πίσω. Η νέα βάση του
ΟΣ∆Ε λειτουργεί και θα
λειτουργήσει θεαµατικά
καλύτερα τις επόµενες
ηµέρες. Λίγη υποµονή.

Όχι άλλος
χαλίφης στη
θέση του χαλίφη
Για να µπορέσει ο υπουργός, Γιώργος
Γεωργαντάς, να πάρει τη µεγάλη
απόφαση µεταφοράς του ΟΣ∆Ε στο
κυβερνητικό νέφος, κάποιοι βοήθησαν.
Αλλιώς το κράτος και οι αγρότες θα
ήταν µια ζωή δέσµιοι του «συνδικάτου».
Εκτός από τις έγκριτες εταιρείες
πληροφορικής που συνεργάζονται µε
τη γ.γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων,
χέρι βοηθείας έτεινε και η νεοσύστατη
συνεταιριστική εταιρεία Cognitera.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να της
δοθεί χώρος για αχρείαστες υπηρεσίες.
Ένα ευχαριστώ αρκεί. Άλλωστε, ο εν
λόγω πυρήνας συµφερόντων δεν έχει
αδικηθεί οικονοµικά ούτε το
προηγούµενο διάστηµα. Θα αδικούσε
ωστόσο τη γενναία απόφαση
Γεωργαντά και τις κυβερνητικές εν
γένει κυβερνητικές επιδιώξεις, αν
περνούσε η εντύπωση ότι όλα έγιναν
για να αλλάξει... ο πάροχος. Είναι
µεγάλη η αλλαγή για να ταυτίζεται µε
οµαδούλες και πρόσωπα που έχουν
υπηρετήσει κατά καιρούς και βέβαια
ποικιλοτρόπως, πολλά αφεντικά.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Υπό πίεση
διεθνώς
ο κόσμος
του οίνου

Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων
σε επιχειρησιακή λειτουργία
Από σήµερα 3-5-2022, οι ίδιοι οι δικαιούχοι, καθώς και περισσότερα από 490 Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
µπορούν να προχωρήσουν στην
οριστική υποβολή των δηλώσεων
των δικαιούχων στο κυβερνητικό
νέφος (gov.gr) για την λήψη των
άµεσων επιδοτήσεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας.
Η µεταφορά της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης στο κυβερνητικό νέφος,
πέραν από την αξιοσηµείωτη µείωση του κόστους, συνοδεύεται µε µια
σειρά από ενέργειες θεσµικής ενδυνάµωσης της θέσης και του ρόλου του
ΟΠΕΚΕΠΕ ενόψει της εφαρµογής της
νέας ΚΑΠ για την επόµενη περίοδο.
Κατόπιν σχετικής συµφωνίας των
υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης,
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Εθνικής Άµυνας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποκτά
απευθείας πρόσβαση στους πλέον
πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες του
ΝΠ∆∆ «Ελληνικό Κτηµατολόγιο».
Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται
τόσο η εργασία των ΚΥ∆ να συλλέξουν ορθές αιτήσεις, όσο και η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την διεξαγωγή καθολικών συνεχών προληπτικών ελέγχων (οι οποίοι προβλέπονται στην νέα ΚΑΠ) για την δια-

∆ιοικητική
απλούστευση
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα
αναπαραγάγει µια
ψηφιοποιηµένη γραφειοκρατία, λέει το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης

σφάλιση της δίκαιης και σύννοµης
κατανοµής των κοινοτικών πόρων.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαλειτουργεί µε την
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
(ΑΑ∆Ε) προκειµένου να εφαρµόσει
απρόσκοπτα τους απαραίτητους ελέγχους, όπως αυτοί περιγράφονται
στις σχετικές εγκυκλίους.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αναπαράγει µια
ψηφιοποιηµένη γραφειοκρατία αλλά
συνθέτει ένα καινοτοµικό περιβάλλον διοικητικής απλούστευσης δηµιουργώντας µια ανοιχτή και βιώσιµη
αγορά για την ανάπτυξη και παροχή
χρηστικών υπηρεσιών στα Κέντρα
Υποστήριξης ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) µε ορίζοντα επταετίας. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει ανοιχτή και διαφανή
ασφαλή πρόσβαση σε δηµόσια δεδοµένα και συστήµατα που ελέγχει.
Το ΥΠΑΑΤ θα συνεχίσει να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις ψηφιακού µετασχηµατισµού του πρωτογενούς τοµέα αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών
εργαλείων για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσµα του πρωτογενούς τοµέα.
Σε µια εποχή πολλαπλών κρίσεων,
η στήριξη των εµπλεκοµένων στους
τοµείς της γεωργίας και των τροφίµων µε ιδιαίτερη µέριµνα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του
τόπου αποτελεί βασική δέσµευση.

Είτε στο νότιο ηµισφαίριο είτε στο βόρειο
ηµισφαίριο, ο αµπελοοινικός τοµέας αντιµετωπίζει µια άνευ προηγουµένου πρωτόγνωρη κατάσταση που προκαλείται από την άνοδο των τιµών και την έλλειψη
πρώτων υλών. Στη µέση της συγκοµιδής,
οι Αργεντινοί παραγωγοί πλήττονται από
ελλείψεις καυσίµων που εκτινάσσουν τις
τιµές στα ύψη, σε µια αλληλουχία προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο αµπελοοινικός τοµέας σε όλο τον κόσµο.
Οι Αργεντινοί παραγωγοί αντιµετωπίζουν πιεστική έλλειψη εισροών, µε τη
Ρωσία να είναι η µεγαλύτερη χώρα παραγωγής λιπασµάτων στον κόσµο. Ο κλάδος της Αργεντινής ανησυχεί όχι µόνο
για τον αντίκτυπο του πολέµου στις εξαγωγές του στη Ρωσία, αλλά και για το
φαινόµενο ντόµινο που προκαλείται από την ξαφνική διακοπή αντίστοιχων αποστολών από Ιταλία και Ισπανία προς
τη Ρωσία, που προκαλεί εµπορική υπερπροσφορά. Στην Ισπανία, οι αναφορές
και οι φόβοι είναι της ίδιας τάξης, ενώ επιδεινώνονται από µια απεργία στις συγκοινωνίες που παραλύει τη χώρα.

Ο Agustín Herrero, διευθυντής
αγροδιατροφικών συνεταιρισµών,
παρατηρεί «σοβαρό πρόβληµα
εφοδιασµού στις φάρµες», αλλά
και αποστολής προϊόντων, ενώ η
έλλειψη φιαλών επιδεινώνεται.

Από αριστερά
ο βουλευτής Ν∆
Χρ. Κέλλας, ο
υφυπουργός παρά
τω πρωθυπουργώ
κ. Τριαντόπουλος, η
νοµική σύµβουλος
και ο πρόεδρος του
ΓΟΕΒ Θεσσαλίας κ.κ.
Αγγελακοπούλου
και Παπαµιχαήλ.

Υπόσχεση Γεωργαντά για αναµόρφωση του θεσµικού
πλαισίου των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων
Ευκαιρία για να βρεθεί ξανά στο προσκήνιο το διαχρονικό πρόβληµα
αναµόρφωσης του απαρχαιωµένου θεσµικού πλαισίου Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων και να µπουν σε τροχιά εγγειοβελτιωτικά έργα απαραίτητα για
τον πρωτογενή τοµέα, αποτέλεσε η πρόσφατη συνάντηση εµπλεκόµενων
φορέων µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά. Στη
συνάντηση συµµετείχαν ο βουλευτής Λάρισας της Ν∆ Χρήστος Κέλλας,
ο πρόεδρος και η νοµική σύµβουλος του ΓΟΕΒ Σ.Ε Θεσσαλίας ∆ηµήτρης
Παπαµιχαήλ και Ιουλία Αγγελακοπούλου, µε τον υπουργό να συµφωνεί
ως προς το αίτηµα αναµόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας τους, τονίζοντας
ότι προσβλέπει στη συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των Οργανισµών, ώστε να
προαχθεί η βιωσιµότητα και η δυνατότητα επέκτασής τους. Ο πρόεδρος ∆ηµ.
Παπαµιχαήλ υπογράµµισε την εξασφάλιση της εισπραξιµότητας των ΟΕΒ και
την αναγκαιότητα προώθησης της χρηµατοδότησης µελετών αποκατάστασης
των αντιπληµµυρικών θυροφραγµάτων της περιοχής ευθύνης του Οργανισµού
στη Θεσσαλία. Για τη χρηµατοδότησή τους, ο υπουργός σηµείωσε, πως είναι
αρµοδιότητα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρ. Τριαντόπουλου.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Τζιτζικάκια στο αµπέλι
Την προσοχή στους αµπελοκαλλιεργητές για
την εµφάνιση προσβολών από τζιτζικάκια
(Empoasce spp.) εφιστούν
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου. Τα τζιτζικάκια
είναι µυζητικά έντοµα και προκαλούν σοβαρό
πρόβληµα στα πρέµνα, ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Προσβάλλουν πολλά φυτικά είδη, αλλά
δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στο αµπέλι.
Παρά το γεγονός πως ακόµη δεν έχουν
καταγραφεί πληθυσµοί ακµαίων στην
περιοχή, οι γεωπόνοι ενηµερώνουν σχετικά
και ζητούν να µην γίνονται προληπτικοί
ψεκασµοί, καθώς τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν
εύκολα ανθεκτικότητα στα εντοµοκτόνα γι’
αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η
απολύτως αναγκαία. Το επόµενο χρονικό
διάστηµα ωστόσο αναµένεται στην Κρήτη η
εµφάνιση άπτερων νυµφών στην κάτω
πλευρά των φύλλων των αµπελιών, όπου και
στο στάδιο αυτό στοχεύει τυχόν χηµική
καταπολέµηση µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.

Ευρύτοµο απειλεί την αµυγδαλιά και σεπτορίωση τη φιστικιά
Από επιτόπιους ελέγχους σε αµυγδαλεώνες και παρατηρήσεις που
έγιναν στο δίκτυο των κλωβών διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έξοδος και η
έναρξη της πτήσης του ευρύτοµου (Eyrytoma amygdali) στις περιοχές
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ του νοµού Καβάλας, ενώ συνεχίζεται η έξοδος και πτήση του εντόµου
στις περιοχές του νοµού Σερρών. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας, οι ψεκασµοί θα
πρέπει να γίνονται µε τις εγκεκριµένες δραστικές ουσίες κατά τις θερµές ώρες της
ηµέρας µε ηλιοφάνεια, οπότε παρατηρούνται µεγαλύτεροι πληθυσµοί ενηλίκων
ατόµων σε δραστηριότητα. Να σηµειωθεί ότι συνιστάται επανάληψη ανά 7-8
ηµέρες, µέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Παράλληλα, για τον
περιορισµό της σεπτορίωσης σε φιστικιές της Κεντρικής Ελλάδας, οι γεωπόνοι από
το Βόλο συνιστούν προληπτικό ψεκασµό στο βλαστικό στάδιο που το περικάρπιο θα
αποκτήσει µήκος 1 εκατοστό. Οι ψεκασµοί θα πρέπει να επαναλαµβάνονται ανάλογα
µε την ένταση της προσβολής στο δενδροκοµείο και στην περιοχή, και εφόσον
επικρατούν συνθήκες υψηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Sivanto 200SL, Decis Evo
25EW
FMC Hellas: Rufast 7.5 EW, Simin 2.5
EC, Steward 30 WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Profil Extra 5SL, Kaiso
Sorbie 5EW
SIPCAM Hellas: Kendo UM 5,12SC
SYNGENTA: Evure 24 EW

Καρπόκαψα µηλιάς
Εν αναµονή της πρώτης πτήσης της
καρπόκαψας βρίσκονται οι παραγωγοί
µηλοειδών ανά την επικράτεια, µε τους
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου να προτρέπουν
τους παραγωγούς να αναρτήσουν στους
οπωρώνες αχλαδιάς φεροµονικές παγίδες
για τον έλεγχο της δραστηριότητας
των ακµαίων της καρπόκαψας (Cydia
pomonella). 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 χηµικούς ψεκασµούς αµέσως µόλις
αυτό κριθεί αναγκαίο. Το έντοµο
διαχειµάζει µέσα σε βοµβύκιο στις σχισµές
του φλοιού των δέντρων ή στο έδαφος και
νυµφώνεται την άνοιξη. Η προνύµφη της
«σκάβει» καρπούς και τους καθιστά µη
εµπορεύσιµους, προκαλώντας µε αυτόν
τον τρόπο σοβαρές ζηµιές στην παραγωγή.

Σκευάσµατα
FMC Hellas: Coragen 20 SC, Simin 2.5
EC, Steward 30 WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Carnadine 20SL, Kaiso
Sorbie 5EW
SIPCAM Hellas: Spada 50WP
SYNGENTA: Affirm Opti 9.5 WG, Taegro

Ήγγικεν η ώρα
για ψεκασμούς
Αύξηση πληθυσμών ανάρσιας
και φυλλοδέτη στις ροδακινιές
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Εν αναµονή των πτήσεων παραδοσιακών εχθρών των πυρηνόκαρπων και δη της ροδακινιάς βρίσκονται τις µέρες αυτές γεωπόνοι και παραγωγοί στην Κεντρική Μακεδονία. Από τα δεδοµένα του
δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ηµαθίας, της Πιερίας και της Πέλλας, η πτήση
της ανάρσιας εµφανίζει σηµαντική αύξηση, το χρονικό
διάστηµα 30 Απριλίου µε 3
Μαΐου. Η Anarsia lineatella
θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους εχθρούς των
πυρηνόκαρπων, µε τη ροδακινιά να αποτελεί τον κυριότερο ξενιστή της. Ζηµιώνει
τους νεαρούς βλαστούς, όπου ορύσσει στοές (γι’ αυτό
και λέγεται και βλαστορύ-

κτης) µε τις βλαστικές κορυφές να λυγίζουν και να καταστρέφονται. Παράλληλα,
από τα δεδοµένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Ηµαθίας και της Πέλλας, εκτιµάται ότι ξεκίνησε η
πρώτη πτήση και του φυλλοδέτη το χρονικό διάστηµα 13 Μαΐου. Οι νεαρές προνύµφες του Adoxophyes orana
τρέφονται µεταξύ των νεύρων των φύλλων και στις κορυφές των βλαστών, µε χαρακτηριστικό σύµπτωµα της

Ξήρανση
Τα προσβαλλόµενα από
τη βαµβακάδα µέρη του
δέντρου εξασθενούν και
προοδευτικά ξεραίνονται

προσβολής να είναι η συστροφή των φύλλων.

Χρόνος καταπολέµησης
Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα δεδοµένα από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών Θεσσαλονίκης, οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες ωοτοκιών και εκκολάψεων του
φυλλοδέτη συµπίπτουν κατά
πολύ µε αυτές της ανάρσιας,
µε ενδεικτικό χρόνο ταυτόχρονης επέµβασης και για τα δύο
έντοµα ανάλογα µε τον τρόπο
δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα προτιµηθούν να είναι:
8-10 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µε
εφαρµογή κατά την εναπόθεση των ωών
12-14 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύµφες

Σε πλήρη ωοτοκία
η βαµβακάδα
Εν τω µεταξύ, πλήρης ωοτοκία παρατηρήθηκε για τη
βαµβακάδα (Pseudaulacaspis
pentagona Targioni) το χρονικό διάστηµα 23-26 Απριλίου, ενώ έχουν εµφανιστεί
οι πρώτες έρπουσες προνύµφες στους οπωρώνες. Τα προσβαλλόµενα από τη βαµβακάδα µέρη του δέντρου της
ροδακινιάς εξασθενούν και
προοδευτικά ξεραίνονται, ενώ οι καρποί χάνουν την εµπορική τους αξία. Σύµφωνα
µε τις παρατηρήσεις των γεωπόνων από τη Θεσσαλονίκη, καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη αντιµετώπιση µε τα
ανώτερα λεπιδόπτερα µέσω
κατάλληλων ψεκασµών µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα το χρονικό
διάστηµα 8-13 Μαΐου.
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ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ενισχύεται η προσέγγιση που θέλει να διαµορφώσει τιµή στο πρόβειο γάλα για τα συµβόλαια της
νέας περιόδου στη ζώνη των 1,50
ευρώ το κιλό, σε µια εξέλιξη που
δικαιολογείται και από την εικόνα
αγοράς Φέτας η οποία ακούγεται
ότι φεύγει ακόµα και µε 7,30 ευρώ
από τα ψυγεία της µεταποίησης.

Την περίοδο αυτή, οι τιµές τις οποίες πληρώνει η βιοµηχανία στη
ζώνη γάλακτος της Κεντρικής Ελλάδας κυµαίνονται µεταξύ των 1,25
και 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ πληροφορίες θέλουν την τιµή χονδρικής του τελικού προϊόντος να ξεκινά από τα 6,80 ευρώ το κιλό έως και 7,30 ευρώ. Με άλλα λόγια,
η αγορά δείχνει ικανή να πληρώσει µια καλύτερη τιµή για το πρόβειο γάλα, σε µια συγκυρία που τα
λειτουργικά έξοδα των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων αλλά και
το κόστος των ζωοτροφών έχουν
εκτοξευτεί.
Αν και η αγορά είναι ιδιαίτερα

ρευστή και τα σηµερινά τιµολόγια αποκλίνουν από τις συµφωνίες που έγιναν στην αρχή της γαλακτοκοµικής περιόδου, ήδη έχουν
ξεκινήσει οι ζυµώσεις για τα συµβόλαια της νέας χρονιάς, µε µια
ρεαλιστική προσέγγιση να τοποθετεί την τιµή στα 1,50 ευρώ το κιλό.

Αναπροσαρµογή προς τα πάνω
Αναφορικά µε την τρέχουσα εικόνα της αγοράς, οι συµφωνίες
που έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι υπολείπονται αρκετά της σηµερινής
εικόνας και στις περισσότερες περιπτώσεις, έγινε αναπροσαρµογή
των τιµών σε υψηλότερα επίπεδα.

Πρόβειο με 1,50 ευρώ
δίνουν οι ζυμώσεις στη ζώνη

Οι πωλήσεις της Φέτας δείχνουν ικανές να πληρώσουν την τιμή που ζητούν οι κτηνοτρόφοι

«Από πρώτη Ιανουαρίου παραδίδουµε
µε 1,25 ευρώ το κιλό από τα 1,20 που
είχαµε κλείσει πέρυσι» περιγράφει
ο κτηνοτρόφος Κώστας Τσανούσας,
πρόεδρος µέχρι πρόσφατα του Συνεταιρισµού Λιβαδίου Ολύµπου. Όπως
περιγράφει, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των τιµών µε τις
οποίες εφοδιάζονται οι κτηνοτρόφοι
ζωοτροφές, µε τα πράγµατα να είναι
λίγο καλύτερα για όσους οργανωµένους είχαν από πέρυσι καλύψει τις
ανάγκες τους για ολόκληρη τη χρονιά. «Τώρα ταΐζω µε καλαµπόκι αγορασµένο στα 21 λεπτά, µε τις νέες τιµές όµως, αν δεν αλλάξει η τιµή, δύσκολα βγαίνουν τα νούµερα» θα πει.
Ο ίδιος εκτιµά πως µια τιµή κοντά
στα 1,50 ευρώ το κιλό βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγµατικότητα. Μάλιστα, ο Γιώργος Βαϊόπουλος, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αγελαδοτρόφων-Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας, εκτιµά πως θα µπορούσαν να α-
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Η ζήτηση για Φέτα να στηρίζει τις τιμές
και να απορροφά κραδασμούς στο ράφι
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ελλείψεις
Ορατό είναι το ενδεχόµενο
και για εντονότερες
ελλείψεις ζωοτροφών, µε
την αγορά να επηρεάζεται
σηµαντικά από
τις διεθνείς εξελίξεις

κουστούν ακόµα υψηλότερες τιµές, αφού η αγορά τις σηκώνει και τα έξοδα είναι υψηλά. Ενδεικτικά µε τις τιµές ζωοτροφών, ο κ. Βαϊόπουλος εκτιµά πως τα κριθάρια τον επόµενο µήνα θα αλωνιστούν µε τιµή κοντά στα
32 λεπτά, ενώ δεδοµένα θεωρούνται
και τα 30 λεπτά για τα καλαµπόκια το
φθινόπωρο.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, παρατηρείται και
µια υποχώρηση των ποσοτήτων γάλακτος που παραδίδεται στις βιοµηχανίες που σε βάθος 12µήνου θα µπορούσε να διαµορφωθεί ακόµα και στους
80.000 µε 100.000 τόνους σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις του συνοµιλητή µας.
«Αρκετά ζώα σφάζονται, ενώ πολλοί
φεύγουν από το επάγγελµα» θα αναφέρει σχετικά, υποστηρίζοντας ότι σε
ένα τέτοιο περιβάλλον οι βιοµηχανίες
θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους
αναφορικά µε τα επίπεδα τιµών που
θα πληρώσουν για την επόµενη χρονιά µέσα στο επόµενο δίµηνο.

Εισαγωγές
Το µεγαλύτερο µέρος των
ζωοτροφών που καλύπτει
τις ανάγκες της δυτικής
Ευρώπης εισαγόταν από
την Ουκρανία (καλαµπόκι,
ηλίανθος) και ένα επίσης
σηµαντικό µέρος από
τη Ρωσία (σιτηρά)

Σε λεπτές ισορροπίες βαδίζει αυτή την περίοδο η ελληνική τυροκοµία καθώς παραγωγοί και βιοµηχανία έρχονται αντιµέτωποι µε αυξηµένα κοστολόγια
που απορρέουν από τα υψηλά κόστη και τις ελλείψεις των ζωοτροφών, το κόστος ενέργειας και µεταφορικών. Αφετέρου η ζήτηση για φέτα παραµένει υψηλή, µε αποτέλεσµα όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, η υφιστάµενη ζήτηση και η κατανάλωση να απορροφούν τις αυξήσεις στα ράφια. Ταυτόχρονα οι τιµές παραγωγού τόσο στο πρόβειο όσο
και στο κατσικίσιο γάλα βαίνουν αυξανόµενες, µε τις
προβλέψεις να κάνουν λόγο και για τιµές που κατά
την καλοκαιρινή περίοδο θα υπερβούν το φράγµα
του 1,30 ευρώ το κιλό στο πρόβειο.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Ρούσσας Α.Ε., Αλέξανδρος Μποτός, κάνει λόγο για µία
περίοδο µε σηµαντικές ελλείψεις και αυξηµένες τιµές στις ζωοτροφές, γεγονός που όπως επισηµαίνει φέρνει ελλείψεις και στο γάλα. Ο ίδιος λέει ότι η µείωση των εισαγωγών γάλακτος στην Ελλάδα
λόγω αυστηροποίησης της νοµοθεσίας σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι που
επιλέγουν να ταΐζουν τα ζώα τους µε τις απολύτως
απαραίτητες ποσότητες λόγω κόστους, απλά για να
συντηρούν τα κοπάδια τους, µειώνουν σηµαντικά
την παραγωγή γάλακτος. ∆εν λείπουν φαινόµενα
γαλακτοπαραγωγών, οι οποίοι λόγω του υπερβολικού κόστους στις ζωοτροφές προχωρούν ή θα προχωρήσουν σε σφαγή ζώων µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συρρίκνωση του εγχώριου ζωικού κεφαλαίου.
Τα τρέχοντα δεδοµένα και η αυξηµένη ζήτηση
για γάλα, µπορεί να φέρει περαιτέρω συγκέντρωση
στην τυροκοµία, µε τον κύριο Μποτό να εκτιµά ότι τα
µικρότερα τυροκοµεία δεν θα αντέξουν τις πιέσεις,
τη στιγµή που οι µεγαλύτεροι παίκτες θα έχουν το
προβάδισµα στην προµήθεια γάλακτος.

Η αυξηµένη ζήτηση για φέτα ισοσταθµίζει
την αύξηση των τιµών
Την ίδια στιγµή η αυξηµένη ζήτηση για φέτα έρχεται να καλύψει τις αυξήσεις που αγγίζουν έως
και το 45% στην τιµή τελικού προϊόντος στα ψυγεία
των σούπερ µάρκετ του εξωτερικού. Η ζήτηση ωστό-

σο αυτή ασκεί πιέσεις στη βιοµηχανία, που αναζητά εντατικά ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος, οι
οποίες σύµφωνα µε τον κ. Μποτό είναι αναντίστοιχες προς τη ζήτηση που παρουσιάζεται. Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο ίδιος, η Ρούσσας αυτή τη
στιγµή φορτώνει περίπου τα 2/3 από τις συνολικές
ποσότητες που ζητάει η αγορά, λόγω έλλειψης διαθεσιµότητας. Ως προς τις τιµές η εταιρεία πλήρωσε τον Μάρτιο 1,27 ευρώ το πρόβειο και πάνω από
0,80 ευρώ το κατσικίσιο. Ο Α. Μποτός κάνει λόγο
για τιµές παραγωγού που µπορεί να φτάσουν και
τα 1,35 ευρώ στο πρόβειο µετά τον Ιούνιο. Στο κατσικίσιο, οι ποσότητες του οποίου περιορίζονται σηµαντικά το καλοκαίρι, υφίσταται αυξηµένη ζήτηση
και για φρέσκο πόσιµο γάλα, µε τον επικεφαλής
της Ρούσσας να λέει ότι η εικόνα για την εξέλιξη
της τιµής στην περίπτωση αυτή είναι απρόβλεπτη.

Καράλης: Η αγορά «τραβάει» τις αυξήσεις
στο ράφι
Ο επικεφαλής της βιοµηχανίας Καράλης, Σπύρος
Καράλης, επισηµαίνει ότι οι παραγωγοί δυσκολεύονται σηµαντικά αυτή την περίοδο λόγω των αυξηµένων τιµών στις ζωοτροφές, αναφέροντας ωστόσο ότι προς το παρόν η κατάσταση παραµένει ελεγχόµενη. Η τιµή που αγόρασε τον Μάρτιο το πρόβειο γάλα
η Καράλης ανήλθε στα 1,27 ευρώ και το γίδινο στα
0,80 ευρώ. Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο της Καράλης, η αγορά αυτή τη στιγµή «τραβάει» τις αυξήσεις
που πέρασαν στα ράφια. Εκφράζει την προσδοκία
να συνεχίσει η αυξηµένη ζήτηση για τη φέτα, για
να κρατηθούν οι τιµές στην πρώτη ύλη για τον παραγωγό αλλά και κατ’ επέκταση στο τελικό προϊόν.
«Η συνολική αύξηση στο ράφι των εξαγωγών, µαζί µε τα αυξηµένα κοστολόγια στην παραγωγή και
τις µεταφορές, έφτασαν το 45%-50% από το περασµένο φθινόπωρο έως σήµερα», λέει ο κ. Καράλης.
Από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Κώστας Μπατσάνος, ο οποίος προµηθεύει µε πρόβειο γάλα τη
∆ωδώνη, αναφέρει ότι οι τιµές που πληρώνεται ο
ίδιος για το γάλα του αυτή την περίοδο ανέρχονται
στο 1,22 ευρώ το κιλό. Ως προς το κόστος των ζωοτροφών προσθέτει ότι η τιµή για το σακί καλαµποκιού φτάνει τα 18 ευρώ τα 40 κιλά και τα 8 ευρώ το
σακί των 30 κιλών στο πίτυρο.
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Φάκελοι ενίσχυσης αγροτών από 16 Μαΐου

Για το μεγάλο βήμα σε
μεταποίηση, συσκευασία,
branding με πρώτη ύλη
από δικό σου αγρόκτημα
Πρεμιέρα στις αγροτικές προκηρύξεις του Ταμείου
Ανάκαμψης για μεγάλες επενδύσεις σε ζωοτροφάδικα,
τυροκομεία, ελαιοτριβεία, ξηραντήρια με ενίσχυση 30-55%
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Δαπάνες
To πρόγραµµα ύψους 180 εκατ.
ευρώ θα επιδοτήσει µόνο έργα
προϋπολογισµού άνω των
500.000 ευρώ και προσφέρει
ποσοστό κάλυψης δαπανών
από 30 έως 55%..

Πρεμιέρα

Κάνουν πρεµιέρα οι δράσεις για
τον πρωτογενή τοµέα που
προκηρύσσονται µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης, ενώ θα
ακολουθήσουν στις 23 Μαΐου
οι αιτήσεις για την ενίσχυση
του εκσυγχρονισµού των
αγροτικών επιχειρήσεων
και συλλογικών σχηµάτων. .

Σχήματα

Στο πρόγραµµα Μεταποίησης,
δικαιούχοι είναι συλλογικά
σχήµατα αγροτών και εταιρείες
του εµπορικού δικαίου.

Για αγροτικές επιχειρήσεις και οµάδες
παραγωγών που θέλουν να κάνουν
το µεγάλο βήµα προς την επεξεργασία, τη συσκευασία και το branding
προϊόντων όπως τυρί και ελαιόλαδο,
µε πρώτη ύλη που προέρχεται κυρίως από τις δικές τους εκµεταλλεύσεις
ή από συµβολαιακή, ανοίγει στις 16
Μαΐου το πρόγραµµα «Καινοτοµία
και πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων». Το συγκεκριµένο πρόγραµµα ύψους 180
εκατ. ευρώ θα επιδοτήσει µόνο έργα
προϋπολογισµού άνω των 500.000
ευρώ και προσφέρει ποσοστό κάλυψης δαπανών από 30 έως 55%. Με το
παραπάνω πρόγραµµα κάνουν πρεµιέρα οι δράσεις για τον πρωτογενή
τοµέα που προκηρύσσονται µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης, ενώ θα ακολουθήσει στις 23 Μαΐου η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραµµα ενίσχυσης
εκσυγχρονισµού αγροτικών επιχειρήσεων και συλλογικών σχηµάτων.
Αναλυτικότερα, όσον αφορά το πρόγραµµα Μεταποίησης, δικαιούχοι του
προγράµµατος είναι:
α) Συλλογικά Σχήµατα Αγροτών.
β) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου, εκτός αυτών της ανωτέρω περίπτωσης α), οι οποίες κατ’ ελάχιστον
το 40% κατ’ έτος, της αξίας των Α’ υλών που χρησιµοποιούνται στην ενισχυόµενη επένδυση είναι γεωργικό
προϊόν συµβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρµογής της συµβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συµβόλαια
είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.
γ) Εταιρείες του εµπορικού δικαίου,
εκτός αυτών της περίπτωσης α) πιο
πάνω, οι οποίες εµφανίζουν βαθµό
καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχι-

στον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόµενα αγροτικά προϊόντα.

Επιλέξιµες δαπάνες
Κατασκευή και εκσυγχρονισµός
ακινήτων.
Οχήµατα µε τα οποία η επιχείρηση
διενεργεί µεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιµων και ηµι-έτοιµων), εντός
του χώρου της µονάδας. Επιλέξιµα είναι τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα οχήµατα
µηδενικών εκποµπών CO2 και τα οχήµατα που εκπέµπουν CO2 µικρότερο των 50g/Km.
Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου και του εξοπλισµού εργαστηρίων
στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας.
Απόκτηση του συνόλου στοιχείων
ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει.
∆απάνες εξοπλισµού µηχανοργάνωσης της επιχείρησης.
Eκσυγχρονισµός και αναβάθµιση
των δικτύων διανοµής (logistic) της επιχείρησης.
Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες, για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις.
Aγορά καινούργιων οχηµάτων για
οδικές µεταφορές αγαθών και προϊόντων
Eξοπλισµός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

Εκχώρηση ενίσχυσης
Στις προκηρύξεις αγροτικών
επενδύσεων του Ταµείου
Ανάκαµψης προβλέπεται
η εκχώρηση της ενίσχυσης
στους προµηθευτές

Η επένδυση θα
πρέπει να έχει
ύψος 500.000
ευρώ και άνω, για
να µπορέσει να
ενισχυθεί από το
Ταµείο Ανάκαµψης.

Από τρεις πηγές ενίσχυση
Το νοµοσχέδιο Σκρέκα που τέθηκε
σε διαβούλευση για τη δέσµευση
του 30% του δικτύου ΑΠΕ για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής (net metering) από
αγρότες, αναµένεται να υποστηρίξουν επενδυτικά προγράµµατα
που θα καλύπτουν ένα µέρος του
κόστους εγκατάστασης. Αναπτυξιακός Νόµος και δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης για τον πρωτογενή τοµέα έρχονται να στηρίξουν
επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν µε την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Παράλληλα και τα νέα Σχέδια
Βελτίωσης θα καλύψουν τις επενδύσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έχουν δώσει οι διαχειριστικές αρχές, ως εκ τούτου θα υπάρξει ένα
ολοκληρωµένο πλέγµα στήριξης
τέτοιων επενδύσεων που αφορούν
µόνο την αυτοπαραγωγή.
Σηµειώνεται εδώ πως στον Αναπτυξιακό Νόµο θα µπορούν να εντάσσονται έργα αγροτών-φυσι-

κών προσώπων προϋπολογισµού
έως 200.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση των αγροτικών φωτοβολταϊκών διαµορφώνεται από 30 έως
50% σύµφωνα µε τον σχεδιασµό
του επερχόµενου Αναπτυξιακού
Νόµου, κάτι που συνεπάγεται ακόµα πιο σύντοµη διάρκεια απόσβεσης µιας τέτοιας επένδυσης.
Μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης το
ύψος ενίσχυσης κυµαίνεται από 40
έως 80% ανάλογα την Περιφέρεια
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

80%
ΣΤΟΧΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΩΛΗ

Σε ΦΕΚ νέο Μέτρο
για επενδύσεις
από χοιροτρόφους

net metering
και τα χαρακτηριστικά του αγρότη.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως το
2021, η αγορά των συστηµάτων
αυτοπαραγωγής υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Πιο συγκεκριµένα,
εγκαταστάθηκαν 38 MWp νέων
συστηµάτων µε ενεργειακό συµψηφισµό ή εικονικό ενεργειακό
συµψηφισµό, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ της κατηγορίας αυτής
στα 89 MWp.

Επίσηµη η ετήσια
παράταση για Κοµφούζιο
∆ηµοσιεύτηκε η τροποποιητική ΥΑ
που αφορά την ετήσια παράταση
για τους δικαιούχους του Κοµφούζιο.
Σύµφωνα µε την τροποποιητική
απόφαση οι δεσµεύσεις των
δικαιούχων είναι πενταετούς
διάρκειας, µε δυνατότητα ετήσιας
παράτασης κατόπιν έκδοσης
σχετικής πρόσκλησης και υποβολής
αιτήµατος παράτασης, εκ µέρους
των δικαιούχων, όπως αναφέρεται.
Ως ύψος ενίσχυσης εκάστης
καλλιεργητικής οµάδας ορίζεται
το αντίστοιχο ύψος ενίσχυσης του
5ου έτους εφαρµογής για το έτος
παράτασης. Η συγκεκριµένη εξέλιξη
αφορά 1.550 δικαιούχους, οι οποίοι
θα συνεχίσουν για ένα έτος να
λαµβάνουν οικονοµική στήριξη
ύψους 45,4 ευρώ ανά στρέµµα
για την εφαρµογή του Κοµφούζιο
στις καλλιέργειες ροδακινιά,
νεκταρινιά και βερικοκιά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή της αίτησης στήριξης για
παράταση, είναι να έχει προηγηθεί
η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022
εκ µέρους των υποψηφίων.

Με 80% επί των δαπανών, θα ενισχυθούν οι χοιροτρόφοι για εργασίες ευζωίας στη µονάδα τους
όπως είναι η δηµιουργία ανεξάρτητων χώρων για νέα χοιρίδια και
εργασίες στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω προβλέπει η ∆ράση 5.1.2
του Μέτρου 5 του ΠΑΑ µε τίτλο
«Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση, στο συγκεκριµένο Μέτρο θα
µπορούν να κάνουν αίτηση όλοι οι
κατ’ επάγγελµα χοιροτρόφοι, µε την
προκήρυξη να αναµένεται εντός του
µήνα. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση (ΦΕΚ 2118/Β’/2022), οι επιλέξιµες δαπάνες έχουν ως εξής:
α) Τοποθέτηση/Ενίσχυση ανθεκτικού περιµετρικού φράκτη της εκµετάλλευσης ύψους τουλάχιστον
1,5 µέτρου από δοµικά υλικά ή συρµατόπλεγµα και στύλους στήριξης
ανά 2 µέτρα τύπου γαλβανιζέ ή και
το συνδυασµό των δύο παραπάνω

Μέσα στον µήνα
Αίτηση θα µπορούν να
κάνουν αίτηση όλοι οι κατ’
επάγγελµα χοιροτρόφοι
στο Μέτρο του οποίου
η προκήρυξη αναµένεται
εντός του µήνα

µε βάση από σκυρόδεµα (µπετόν)
βάθους τουλάχιστον 0,5 µέτρου.
β) Εργασίες στεγανοποίησης των
κτιριακών εγκαταστάσεων, µε την
αντικατάσταση ή ενίσχυση του εξοπλισµού των εισόδων και παραθύρων, µε σκοπό την αποτροπή εισόδου σε αυτές πτηνών, τρωκτικών
και άλλων ζώων.
γ) Εγκατάσταση/αποκατάσταση
λειτουργίας συστήµατος ή σταθµού
καθαρισµού και απολύµανσης των
εισερχοµένων οχηµάτων στην εκµετάλλευση [...].
δ) ∆ιαχωρισµός καθαρής και µη
καθαρής ζώνης για την κίνηση ατόµων κατά την είσοδό τους στην
εκµετάλλευση, εντός αυτής και κατά την έξοδό τους: προµήθεια προκατασκευασµένων οικίσκων τύπου isobox ή κατασκευή χώρων
που θα παρέχουν τη δυνατότητα
ιµατισµού, υπόδησης και απολύµανσης χεριών, εξοπλισµό καθαρισµού και λειτουργικής απολύµανσης υποδηµάτων κατά την είσοδο στους θαλάµους.
ε) ∆ηµιουργία ανεξάρτητων, διακριτών, κατάλληλων χώρων για
την αποµόνωση των νεοεισερχόµενων και των ασθενών ζώων, καθώς και για τη διατήρηση/αποθήκευση/ψύξη νεκρών ζώων.
στ) Κατασκευή ράµπας φόρτωσης/εκφόρτωσης στην περίµετρο
εξωτερικά της εκµετάλλευσης, ώστε να µην εισέρχονται εντός αυτής
µεταφορικά οχήµατα προς παράδοση ή παραλαβή ζώων/ζωοτροφών.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Σχέδια Βελτίωσης
Η προθεσµία για το α’
αίτηµα πληρωµής Σχεδίων
Βελτίωσης είναι:
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.

20 Agrenda

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Ακροφύσια ακριβείας
από την Hardi
Η Hardi εισάγει στην αγορά ένα νέο σύστηµα ακροφυσίων µε την ονοµασία
Nanodrift. Σηµαντικό χαρακτηριστικό από τα αποτελέσµατα δοκιµών του ινστιτούτου JKI στη Γερµανία δείχνουν µείωση της
µετατόπισης κατά 90%.
Μειώνοντας έτσι δραµατικά την ολίσθηση σε υψηλότερες ταχύτητες ανέµου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

το εξαιρετικά ευέλικτο και
βραβευµένο MF 5S.145
Dyna-6 έλαβε τη σχετική
αναγνώριση σε τελετή που
πραγµατοποιήθηκε στην
Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de
Biosistemas (ETSIAAB)
του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης, όπου πραγµατοποιήθηκαν τα βραβεία Tractor
of Spain, στις 22 Απριλίου.

Επένδυση Pöttinger
στην τηλεµετρία

Αναβάθµιση για
τα JCB Fastrac
Τα νέα τρακτέρ JCB
Fastrac 175 έως 348 ίππων φιλοξενούν τώρα τη
νέα κονσόλα υποβραχιόνιου iCON και την οθόνη
αφής που παρέχει ευελιξία
στην κατανοµή του ελέγχου και τις πληροφορίες
χειριστή, καθώς και µια νέα
στρατηγική ελέγχου µετάδοσης για καλύτερη άνεση
και απόδοση του συστήµατος µετάδοσης κίνησης.

Την απλή σε λειτουργία
και πιστοποιηµένη πλατφόρµα της για τη µεταφορά δεδοµένων λανσάρει η
Pöttinger τον ερχόµενο
Αύγουστο. Τόσο η µονάδα
τηλεµετρίας όσο και το
αντίστοιχο παρελκόµενο
λειτουργούν χρησιµοποιώντας τερµατικά µε
ISObus ή, εναλλακτικά,
χρησιµοποιώντας το τερµατικό του τρακτέρ.

Ανοικοδόµηση
εργοστασίου Claas

Βράβευση για τα
MF 5S.145 Dyna-6
∆ιεθνή διάκριση έλαβε η
σειράς MF 5S.145 Dyna-6
η οποία ανακυρήχθηκε
Tractor of Spain 2022
στην κατηγορία 101-200
ίππων. Συγκεκριµένα, αυτό

Η Claas θα επενδύσει περίπου 40 εκατοµµύρια ευρώ τα επόµενα χρόνια για
την ανοικοδόµηση του εργοστασίου Bad Saulgau
στη Γερµανία. Ο βασικός
στόχος είναι η προσαρµογή της παραγωγικής ικανότητας για την κάλυψη της
αυξανόµενης ζήτησης και
της περαιτέρω µελλοντικής ανάπτυξης. Το Bad
Saulgau είναι το κέντρο
αριστείας στον Όµιλο
Claas για τον εξοπλισµό
που έχει να κάνει µε τη
συγκοµιδή χορτονοµής.

Στο Τουλν με τις νέες
σειρές R και Tora
η Antonio Carraro
Στην Αυστρία παρουσίασε η ιταλική εταιρεία τα νέα
εξειδικευμένα τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Τη µεγαλύτερη κλαδική έκθεση γεωργίας της
Αυστρίας, την Austro Vin (5-7 Μαΐου) στην πόλη Τουλντ, επέλεξε η Antonio Carraro για να
παρουσιάσει νέες Σειρές της φίρµας όπως τα
SRX Tora και να πραγµατοποιήσει το επίσηµο ντεµπούτο της ολοκαίνουργιας Σειράς R
8900. Όσον αφορά συγκεκριµένα τη Σειρά
που έκανε ντεµπούτο, αυτή καλύπτει ένα φάσµα ισχύος 74,2 ίππων, θα υπάρχουν επτά εκδόσεις, όλες µε τον κωδικό 8900 (TRX, TRG,

TGF, TTR, SRX, Mach4 και Mach2), η καθεµία µε τις διαµορφώσεις πλαισίου ACTIO, AC
Oscillating Integral σε όλα οι µορφές του: διεύθυνση, χαµηλό κέντρο βάρους, φαρδύ µετατρόχιο ή αρθρωτό.
Η νέα σειρά R 8900 χαρακτηρίζεται από την
παρουσία τετρακύλινδρων κινητήρων Stage
V της Kubota εξοπλισµένων µε υπερσυµπιεστή και ψεκασµό Common Rail. Η ηλεκτρονική διαχείριση του κινητήρα πραγµατοποιείται άµεσα, µέσω των ηλεκτρονικών χειριστηρίων που βρίσκονται στο κάθισµα του οδηγού, συµπεριλαµβανοµένων των µνηµών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Agrenda

37

Βιολογική
καταπολέμηση
ευδεμίδας αμπέλου
με το νέο Exployo Vit
Η Syngenta Crop Protection, εταιρεία – πρωτοπόρος
στα βιολογικά σκευάσµατα, και η M2i, κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας λύσεων φυτοπροστασίας που βασίζονται σε φεροµόνες, επεκτείνουν τη συνεργασία
τους και λανσάρουν στην αγορά το EXPLOYO™ Vit, µια
νέα λύση συµβατή µε βιολογικές πρακτικές που έχει
ως βάση φεροµόνη που βοηθά τους οινοκαλλιεργητές στη Γαλλία να διαχειριστούν αποτελεσµατικά επιβλαβή παράσιτα σε αµπέλια που επηρεάζουν την ποιότητα και την απόδοση των σταφυλιών. Η νέα τεχνολογία στοχεύει σε ένα από τα πιο επιζήµια παράσιτα
για τους οινοπαραγωγούς, τον αµπελόσκωρο Lobesia
botrana, ή -όπως είναι γνωστή στους Έλληνες αµπελοκαλλιεργητές- ευδεµίδα της αµπέλου, ο οποίος τρέφεται µε σταφύλια και µολύνει τις καλλιέργειες µε βοτρύτη, έναν δυνητικά θανατηφόρο µύκητα που προκαλεί σήψη των αµπελιών.

Πιστοποιηµένο για βιολογική καλλιέργεια

εργασίας και των καµπυλών επιτάχυνσης που
µπορούν να οριστούν σε οµάδες.
Τα µοντέλα φέρουν µεγάλη ελκτική ικανότητα, που επιτυγχάνεται χάρη σε ένα µεταξόνιο που έχει σχεδιαστεί για να κατανέµει το
ισόποσα τα βάρη των µαζών του τρακτέρ στο
έδαφος. Χαρακτηριστικό χρήσιµο για την αύξηση της πρόσφυσης του οχήµατος µε λιγότερη συµπίεση του εδάφους. Προαιρετικά, όλα
τα µοντέλα φέρουν καµπίνα Air (εγκεκριµένη
µε Rops και Fops) ή το εξαιρετικά χαµηλού
προφίλ Protector 100 (για τα TGF). Αµφότερες οι λύσεις είναι συστήµατα υπό πίεση και
πιστοποιηµένα για την πλήρη προστασία του
χειριστή από σκόνη, αέρια και αερολύµατα.
Η νέα σειρά R περιλαµβάνει επίσης δύο
µοντέλα ερπυστριοφόρων τρακτέρ: το Mach2,
δύο τροχών (µπροστινοί τροχοί 20» και πί-

Νέα Σειρά R
Προαιρετικά, όλα τα µοντέλα φέρουν
καµπίνα Air (εγκεκριµένη µε Rops
και Fops) ή το εξαιρετικά χαµηλού
προφίλ Protector 100 (για τα TGF)

σω ελαστικές ερπύστριες) µε πλαίσιο ACTIO,
αναστρέψιµο και το Mach4, τετράτροχο µε
αρθρωτό πλαίσιο ACTIO, πάντα µε αναστρέψιµο σύστηµα.

Σειρά SRX 5800/6800 Tora
Βασικό πλεονέκτηµα της νέας σειράς SRX
5800/6800 Tora είναι το γεγονός ότι το τρακτέρ έχει τις ίδιες διαστάσεις της προηγούµενης σειράς, ακόµη και αν ο κινητήρας του
είναι τώρα εξοπλισµένος µε φίλτρο DPF -για
να συµµορφώνεται µε τον κανονισµό εκποµπών Stage V- και έχει περισσότερη ισχύ. Επιπλέον, διαθέτει υδραυλικό κύκλωµα υψηλής ικανότητας, αναστρέψιµο κάθισµα και
µπορεί να εξοπλιστεί µε καµπίνα.
Αναλυτικότερα, µε δύο επιλογές στην ισχύ
του κινητήρα, σε 52 και 66 ίππους, διατίθενται σε 5 διαφορετικές εκδόσεις, µε αρθρωτό ή µονοκόµµατο πλαίσιο ACTIO, διπλής ή
µονής κατεύθυνσης, µε αψίδα ή µε καµπίνα.
Η σειρά Tora είναι αποτέλεσµα της σκληρής
δουλειάς που πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης του εργοστασίου
Antonio Carraro, όπου στόχος ήταν να δηµιουργήσει µοντέλα µε σύγχρονα χαρακτηριστικά και καινούριες τεχνικές λύσεις σε αυτές τις ιπποδυνάµεις.

Εξουσιοδοτηµένο και πιστοποιηµένο για βιολογική
καλλιέργεια, το EXPLOYO™ Vit είναι βιολογικής προέλευσης και φυσικό. Μπορεί να ψεκαστεί απευθείας στα
αµπέλια και παρέχει στους αµπελουργούς µεγαλύτερη
ευελιξία για την καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας τους. Οι φεροµόνες είναι φυσικές χηµικές ενώσεις
- διαβιβαστές ορµονών που ελέγχουν αποτελεσµατικά
τα παράσιτα παρεµβαίνοντας στις συµπεριφορές ζευγαρώµατος τους και εµποδίζοντας την αναπαραγωγή
τους. Πρόκειται για χηµικές ουσίες οι οποίες µπορούν
να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των εντόµων, δεν είναι όµως τοξικές για τα αυτά και είναι δραστικές σε εξαιρετικά χαµηλές δόσεις. ∆εδοµένου ότι οι φεροµόνες είναι µη τοξικές και ειδικές για τα είδη, συµβάλλουν συµπληρωµατικά στη διατήρηση της ποικιλοµορφίας και της αφθονίας των εντόµων και των επικονιαστών (µέλισσες).

Στους επόµενους 12 µήνες το προϊόν θα
κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα
Οι οινοπαραγωγοί σε όλη τη Γαλλία θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από τη νέα και βιώσιµη λύση. Μετά την κυκλοφορία στην αγορά στη Γαλλία, το
EXPLOYO™ Vit θα κυκλοφορήσει σε πολλές οινοπαραγωγικές χώρες στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας,
µέσα στους επόµενους 12 µήνες, εν αναµονή της κατάλληλης ρυθµιστικής έγκρισης. Η τεχνολογία θα κυκλοφορήσει και στη Λατινική Αµερική µε την επωνυµία LOBESIA Pro Spray®.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Όμορφη ψυχή
∆ιαχρονικό: Ένα όµορφο
πρόσωπο θα γεράσει και ένα τέλειο
σώµα θα αλλάξει αλλά µία όµορφη
ψυχή θα είναι πάντα µία όµορφη
ψυχή. (αυτά λέµε εµείς οι χοντροί …)
Πολιτιστική ενηµέρωση: Το
Αγρίνιο φιλοξένησε την 37η
Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική
Ενηµέρωση του ΣΕΠ (29/4-1/5). Η
µεγαλύτερη πολιτιστική συνάντηση
εφήβων ήταν τόπος συνάντησης
94 Κοινοτήτων Ανιχνευτών από όλη
την Ελλάδα που παρουσίασαν την
έρευνά τους, έκαναν νέους φίλους
και διεύρυναν τους ορίζοντές
τους. Η Πολιτιστική Ενηµέρωση
περιελάµβανε: συναυλία µουσικών
συγκροτηµάτων,
διαγωνισµό
χορευτικών,
διαγωνισµό
ποίησης
και λογοτεχνίας,
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
διαγωνισµό
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
φωτογραφίας,
κόµικ, σκίτσου,
γελοιογραφίας και φεστιβάλ ταινιών
µικρού µήκους. C. Anastasiou,
facebook, 29/4/2022.
Συµψηφισµός: Ανοίγει ο
δρόµος διαγραφής (συµψηφισµού)
χρεών για αγρότες, συνεταιρισµούς.
Με τροπολογία, σε νοµοσχέδιο του
υπουργείου Οικονοµικών,
στηρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες
αγρότες και συνεταιρισµοί, όπου
σβήνονται-συµψηφίζονται οριστικά
812 εκατ. ευρώ σε χρέη, από το
«πακέτο Χατζηγάκη» και το «πακέτο
Κοντού». Αν δεν υπάρχουν οφειλές
οι χρεώστες θα µπορούν να λάβουν
µελλοντικές ευρωπαϊκές ενισχύσεις.
Η ρύθµιση ήρθε στη Βουλή µετά
από το «ΟΚ» των Βρυξελλών για
έκτακτες κρατικές «ενέσεις». NEA
Αιτωλοακαρνανίας, 27/4/2022
∆ηµητηριώδη: Οι κήποι
Alnwick στη Βόρεια Αγγλία....
σκοτώνουν (κυριολεκτικά). Στο
κάστρο Alnwick δηµιουργήθηκαν το
2005 κήποι που µοιάζουν γαλήνιοι,
ωστόσο εκεί βρίσκεται ο διάσηµος
Poison Garden, µε φυτά που
µπορούν να... σκοτώσουν τους
επισκέπτες. Κώνειο, δακτυλίτιδα,
Ricinis communis (ριτσίνη χωρίς
αντίδοτο), Strychnos nux-vomica
(στρυχνίνη) είναι µερικά µόνο από
τα «εχθρικά» φυτά. Clickatlife,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
30/4/2022.

Το σύστημα πίεσης σταφυλιών
με στροφιλιά και οδηγό
τη Βουργουνδία κερδίζει
ξανά έδαφος

Παραγωγοί επαναφέρουν την παραδοσιακή
στροφιλιά καθώς έχουν παρατηρήσει ότι
δίνει «ατού» στα χαρακτηριστικά του οίνου

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ
psilioti@agronews.gr

Θετικά
Λιγότερα
τανικά
στοιχεία στο
προϊόν µε την
παραδοσιακή
µέθοδο

Πείρα
Οι οινοπαραγωγοί έχουν
για οδηγό
µόνο την
εµπειρία τους
στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
του χυµού

Με τη Βουργουνδία να επιλέγει και πάλι τον παραδοσιακό τρόπο, η σύνθλιψη των σταφυλιών µε στροφιλιά προτιµάται από πολλούς παραγωγούς, αφήνοντας πίσω τα µηχανικά πιεστήρια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που µερικοί οινοποιοί επέλεξαν να επαναφέρουν στην οινοποίησή τους το παραδοσιακό αυτό σύστηµα.
Η Βουργουνδία, παρά το γεγονός
ότι παρασύρεται- αναγκαστικά- από
ροές της µόδας και καινοτοµίες που
ακολουθεί η εξέλιξη της οινοποίησης
ανά τον κόσµο, αποτελεί ένα πρότυπο
παραδοσιακής οινοποίησης. Πολλοί
παραγωγοί επιλέγουν να ξαναδουλέψουν µε τη στροφιλιά καθώς έχουν παρατηρήσει πως δίνει πλεονεκτήµατα
στα χαρακτηριστικά του οίνου αλλά
και ευκολία στην εφαρµογή.
Μια τέτοια επιλογή προβλέπει αφοσίωση, χρόνο, υποµονή και µεράκι.
Οι περισσότεροι υποστηρίζουν πως
µέσω µιας τέτοιας πίεσης προσδίδει
στον οίνο µικρότερες ποσότητες από
τανικά στοιχεία, καθώς οι πιέσεις είναι πολύ πιο ευγενικές, και δεν συνθλίβουν κουκούτσια ή βλαστούς.

Στη θεωρία, µια ευγενική πίεση
των σταφυλιών δίνει χυµό µε όλη
την έννοια της έκφρασης του terroir.
Ακόµη και όταν πρόκειται και πίεση µικρών ποσοτήτων, µπορούµε να
γνωρίσουµε µε αµεσότητα τα χαρακτηριστικά του σταφυλιού, σε συνδυασµό µε την ποιότητα του τρύγου
και την προσέγγιση του οινοποιού.

Ένα φυσικό φιλτράρισµα
Ένα πλεονέκτηµα της µεθόδου-στροφιλιάς είναι το φυσικό φιλτράρισµα
που ακολουθεί την πίεση των σταφυλιών, µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται περιττές απολασπώσεις του προϊόντος. Οι υποστηρικτές θέλουν τη
στροφιλιά να δίνει χυµό µε λιγότερα αιωρήµατα που στη συνέχεια της

οινοποίησης µπορεί και να αποτελέσουν κινδύνους αλλοιώσεων. Το να
αποφευχθεί η διαδικασία αυτή συµβάλλει στην αποφυγή κινδύνου αποµάκρυνσης χρήσιµου αζώτου, φαινολικών στοιχείων ή ακόµα και ζυµών.
Έχει παρατηρηθεί πως οι οξύτητες
είναι υψηλότερες από τις άλλες µεθόδους πίεσης, πράγµα που κατά συνέπεια σηµαίνει πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν άµυνα για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην οινοποίησης. Επίσης, πολλοί προτιµούν
το Chardonnay µε υψηλές οξύτητες, και
τρυγούν τα σταφύλια του προτού ωριµάσουν σωστά. Ωστόσο, κατά την παραδοσιακή µέθοδο, οι οινοπαραγωγοί
έχουν το περιθώριο να πετύχουν το αποτέλεσµα που επιθυµούν περιµένοντας
ακόµα και την φαινολική ωρίµανση.

Μέσο άµεσης εξερεύνησης του terroir
ακόµη και σε µικρούς όγκους παραγωγής

Terroir
Χυµός µε όλη
την έννοια
της έκφρασης
του terroir

Η εµπειρία παίζει ρόλο ζωτικής
σηµασίας για τη χρήση της στροφιλιάς.

Η µέθοδος της στροφιλιάς αποτελεί έναν συνδυασµό ποιότητας, οικονοµικής
απόδοσης και πρακτικότητας, ενώ είναι ένα µέσο άµεσης εξερεύνησης του
terroir ακόµα και σε µικρούς όγκους. Ένα από τα αρνητικά της µεθόδου
είναι η µείωση της ποσότητας που αντλείται από την πίεση, καθώς χάνεται
ποσότητα χυµού, αλλά ποιοτικά οι τελευταίες πιέσεις δεν επιφέρουν
παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για ένα κρασί ποιότητας, η εµπειρία
παίζει ρόλο ζωτικής σηµασίας για τη χρήση της στροφιλιάς, καθώς δεν
υπάρχει η δυνατότητα για τον έλεγχο των bar, η λειτουργία είναι
αποκλειστικά χειροκίνητη και οι οινοπαραγωγοί έχουν για οδηγό µόνο
την εµπειρία τους στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του χυµού. Κάποιοι
οινοπαραγωγοί δεν προτιµούν τα ξύλινα πιεστήρια καθώς ανησυχούν για το
µικροοργανισµό Bretanomyces, που πολλές φορές κρίνεται καταστροφικός.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι ελαιώνες
Σακελλαρόπουλου
σάρωσαν στον
Anatolian IOOC
Μια εξαιρετικά µεγάλη
διάκριση για Έλληνα
ελαιοπαραγωγό, µε το
απόλυτο ρεκόρ του 100%
και 15 βραβεύσεις σε
ισάριθµες συµµετοχές
σηµειώθηκε στην Τουρκία
για τους βιολογικούς
ελαιώνες
Σακελλαρόπουλου, στον
διεθνή διαγωνισµό
ελαιολάδων Anatolian
International Olive Oil
Competition 2022. Με
κορυφαία την ανάδειξη
του πρωτοεµφανιζόµενου
για το 2022 ελαιολάδου
Treasure blend evoo, που
έλαβε χρυσό βραβείο και
βαθµολογία που
πλησιάζει το 95 % στην
πρώτη του συµµετοχή
σε διεθνή διαγωνισµό
υψηλού επιπέδου και
κύρους στην παγκόσµια
κατάταξη ελαιολάδων.

Στελέχη ζυμομυκήτων το αντίδοτο
στο προφίλ της κλιματικής αλλαγής
Η διαδικασία παραγωγής οίνου
εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, µε την κλιµατική αλλαγή να επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τον κόσµο του κρασιού που αναζητά λύσεις µέσω της επιστηµονικής κοινότητας.
Αναµφίβολα, το µέλλον της οινοποίησης απειλείται άµεσα και
έµµεσα από τις επιδράσεις που επιφέρουν οι κλιµατικές αναταράξεις. Οι θερµοκρασίες αυξάνονται
κλιµακωτά, σε βαθµό που το 85%
της καλλιεργήσιµης γης από αµπέλια σε λιγότερο από έναν αιώνα, εκτιµάται µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα ότι θα είναι βιώσιµο. Μάλιστα, υπολογίζεται πως
το 56% των οινοπαραγωγικών περιοχών δεν θα πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ποιοτική παραγωγή σταφυλιού.
Τα αποτελέσµατα που ουσιαστικά θα επιφέρει η κλιµατική
αλλαγή στο παραγόµενο κρασί
είναι οι εντόνως χαµηλές οξύτητες, υψηλότερα pH, και πολλά
σάκχαρα. Μια τέτοια συνθήκη απαιτεί ένα «αντίδοτο» το που να επαναφέρει τα χαρακτηριστικά του
κρασιού. Οι ζύµες σήµερα χρησι-

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ (0C)

PINOT NOIR

14 16,2

CHARDONNAY

14,05 17,15

SAUVIGNON
BLANC

14,65 17,7

MERLOT
SYRAH
CABERNET
SAUVIGNON

16 18,8
16,15 19,15
16,4 19,85

Αντίδοτο
Απαιτείται ένα
«αντίδοτο» που να
επαναφέρει
τα χαρακτηριστικά
του κρασιού

µεύουν ως στοχευµένο εργαλείο
για τη διαδικασία της οινοποίησης, ανάλογα µε τους στόχους
της διεργασίας αυτής.
Το 2018, αποµονώθηκε από το
Amarone de la Valpolicella µίγµα Saccharomyces cerevisiae και
Saccharomyces Uvarum, το οποίο
µελετήθηκε καθώς διέθετε κάποια «ενδιαφέροντα» χαρακτηριστικά. Οι µύκητες αυτοί παρήγαγαν κρασί µε χαµηλό αλκοόλ,
υψηλή οξύτητα , φρουτώδη και έντονο αρωµατικό προφίλ.
Το στέλεχος, προφανώς αποµονώθηκε από τους ειδικούς της Enartis
και ξεκίνησε τις πειραµατικές ζυµώσεις µε το όνοµα «EnartisFerm
ES U42». Είναι φανερό ότι ως ένα
βαθµό το στέλεχος αυτό «καταπολεµά» τα συµπτώµατα της κλιµατικής αλλαγής και είναι σπουδαίο
που αυτό επιτυγχάνεται µε ζυµοµύκητες και όχι µε άλλα πρόσθετα.
Οι έρευνες ακόµη και σήµερα
συνεχίζονται και οι ειδικοί αγωνιούν να µάθουν περισσότερα αλλά
και µέσω της βιοτεχνολογίας να
τις «εκµεταλλευτούν» αποµονώνοντας και αναλύοντάς τις, ώστε να
πάρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.
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Κρασιά, ΠΓΕ και βιολογικά
της ΕΕ πεδίο για ηλεκτρονικές
πωλήσεις στην αχανή Κίνα
Η Κίνα είναι η µεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου στον κόσµο, µε πωλήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου που εκτιµάται ότι αγγίζουν τα 82 δισ. ευρώ το 2020,
καθιστώντας την ισοδύναµη σε µέγεθος
µε τη συνολική αγορά τροφίµων και ποτών των χωρών της Μπενελούξ. Το γεγονός αυτό καλείται να εκµεταλλευτεί η
ΕΕ, της οποίας για την ώρα οι εξαγωγές
στο κοµµάτι του ηλεκτρονικού εµπορίου προϊόντων αγροδιατροφής ανέρχονται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ το 2020.
Μάλιστα, σε σχετική µελέτη της Κοµισιόν παρέχεται µια ολοκληρωµένη επισκόπηση των υφιστάµενων και πιθανών
ευκαιριών και προκλήσεων της αγοράς
για τους εξαγωγικούς φορείς της ΕΕ στον
τοµέα των γεωργικών αγροδιατροφής.
Όπως καταδεικνύει η µελέτη η αυξανόµενη µεσαία τάξη στην Κίνα απαιτεί ολοένα και περισσότερο προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και τα δυτικά προϊόντα
είναι πιο δηµοφιλή στους καταναλωτές
από τη γενιά Z και τους millennials. Αυτό οδηγεί σε θετικές προοπτικές για τα
αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ που
πωλούνται µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου, ιδίως για τα βιολογικά προϊόντα και
τα προϊόντα ΓΕ (γεωγραφικές ενδείξεις).
Η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι εξής κατηγορίες προϊόντων φαίνεται να έχουν τις καλύτερες δυνατότητες:
Προϊόντα που θεωρούνται υγιεινά
(π.χ. παιδικές τροφές).
Κρασιά και οινοπνευµατώδη ποτά.
Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων
(ειδικά επεξεργασµένο κρέας και γαλακτοκοµικά προϊόντα).
Συσκευασµένα βιολογικά προϊόντα.
Τροφές για κατοικίδια.
Άλλες κατηγορίες παρουσιάζουν επίσης υποσχόµενες προοπτικές: συµπληρώµατα διατροφής και υπερτροφές (βιταµίνες, µπάρες κ.λπ.), δηµητριακά και
προϊόντα πρωινού, ελαιόλαδο, καφές,

Αναµένεται αύξηση 10% κατ’ έτος
στην κινεζική αγορά ηλεκτρονικού
εµπορίου για τα αγροδιατροφικά.

µπισκότα και σνακ, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα και είδη ζαχαροπλαστικής.
Για να πωλούνται στο διαδίκτυο, τα
προϊόντα πρέπει να διαθέτουν επωνυµία και να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής.
Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά εξηγούν σε
µεγάλο βαθµό τις περιορισµένες δυνατότητες εξαγωγής νωπών προϊόντων µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Να σηµειωθεί ότι η Κίνα είναι ο τρίτος προορισµός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, συνολικού ύψους άνω των 17 δισ. ευρώ
το 2021 και αντιπροσωπεύει το 8,7% του
συνολικού εµπορίου αγροδιατροφικών
προϊόντων της ΕΕ27. Η ευρεία αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ στην Κίνα εκτιµάται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ το 2020.
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Από 100 στρέµµατα στον οπωρώνα της Έδεσσας ο 29χρονος Μάκης Λιάσης επιχειρεί µε
αυτοπεποίθηση το πρώτο του βήµα στη µεταποίηση και µε µια έξυπνη επένδυση 40.000
ευρώ, φέρνει έναν δηµοφιλή στο ελληνικό διαδίκτυο χυµό από µήλα ποικιλίας Φούτζι.
Μάκης Λιάσης

ΜαΧαΒα

Από 50 στρέμματα
μηλιές το όνειρο
αγρότης-βιομήχανος
Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές, μεταποίηση και σ’ άλλα προϊόντα,
πέραν του χυμού μήλου, στα σχέδια του 29χρονου αγρότη Λιάση

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

∆υναµική
Με µια δυναµική
300 τόνων µήλων
ετησίως και 50 τόνων
κερασιού, οι δυνατότητες µεταποίησης στο
δρόµο του χυµού είναι
πολλά υποσχόµενες

Με τα Φούτζι στο ψυγείο,
η ιδέα του χυµού µήλου
έπεσε ξαφνικά στο µυαλό
του 29χρονου αγρότη Μάκη Λιάση που ξεκίνησε ευθύς αµέσως τους πειραµατισµούς για τη συνταγή. «Τρία κιλά µήλο δίνουν ένα λίτρο χυµό. Αυτό είναι όλο κι όλο» θα πει.
Αυτή η έµπνευση του Μάκη Λιάση από τον
Άγιο Αθανάσιο Έδεσσας, ήρθε να επιβεβαιώσει ένα µοτίβο που επαναλαµβάνεται σταθερά τελευταία. Ένα κοινό στοιχείο που µοιράζονται αρκετά νεοσύστατα αγροτικά εγχειρήµατα στο πεδίο της µεταποίησης που πιάνουν
τους τελευταίους µήνες έναν πιο σταθερό βηµατισµό στην εγχώρια αγορά, ξεκίνησαν µέσα στους «πέτρινους µήνες» του πρώτου λοκντάουν, την άνοιξη του 2020.
∆ύο χρόνια µετά, ο Μάκης Λιάσης ψάχνει ά-

νοιγµα για τις διεθνείς αγορές, δοκιµάζοντας µάλιστα µια αρκετά
κορεσµένη και «ψαγµένη» αγορά στον χυµό µύλου, όπως είναι
αυτή της Γερµανίας.
«Τους έστειλα δείγµα και µου
απάντησαν τζάµπα, γιατί έχουν
χυµό µήλου» περιγράφει.
Η πρώτη επικοινωνία µε τον αγρότη λίγο πιο κάτω από την κορυφή του
Καϊµακτσαλάν έγινε όσο δούλευε τα χωράφια του και επιτηρούσε την πορεία της καλλιέργειας. Η περσινή χρονιά µε τους παγετούς και το
χαλάζι, επιβάλλουν φέτος µια πιο συγκεντρωµένη παρακολούθηση της πορείας των ταλαίπωρων
δέντρων. «∆είχνουν φορτωµένα φέτος. Φαίνεται
πως πάµε για µια καλή χρονιά» θα πει στις πρώτες κουβέντες του, ώσπου να «σπάσει ο πάγος».
Σχολιάζοντας στη συνέχεια την απόφασή
του να επενδύσει στη µεταποίηση των προϊόντων του αλλά και στην χρονική συγκυρία
που επιχείρησε το βήµα αυτό, θα πει: «η κρίση γεννάει κροίσους».

Ο χυµός µήλου Μαχάβα,
εµφιαλώνεται σε 1.000
µπουκάλια την εβδοµάδα
ανάλογα τις παραγγελίες.

ΒUSINESSSTORY
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Del Monte
Με πολλαπλό
ρόλο η Σίλβα

Όλα ξεκίνησαν με μία μικρή επένδυση
στο εργαστήριο παραγωγής χυμού
Η παρουσία της οικογένειας Λιάση
στους οπωρώνες της Πέλλας, τραβάει τουλάχιστον τέσσερις γενιές πίσω
και σήµερα, ο Μάκης µε τα δύο αδέρφια του και τον πατέρα τους Γιάννη
δουλεύουν 50 στρέµµατα µε µηλιές
και άλλα τόσα µε κεράσια. Με µια
δυναµική 300 τόνων µήλων ετησίως και 50 τόνων κερασιού, οι δυνατότητες µεταποίησης στο δρόµο του
χυµού ξετυλίγονται πολλά υποσχόµενες για το συνοµιλητή µας. Σε αυτήν τη φάση, ο χυµός µήλου Μαχάβα (εκ του Μάκης, Χάρης, Βασίλης
– τα ονόµατα των τριών αδερφιών)
εµφιαλώνεται σε 1.000 µπουκάλια
την εβδοµάδα, ανάλογα µε τις παραγγελίες. Αν µη τι άλλο, η προσπάθειες µεταποίησης βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο ο 29χρονος αγρότης προχώρησε σε µια επένδυση στο εργαστήριο παραγωγής χυµού, που του επιτρέπει, αν χρειαστεί να µεταποιήσει το σύνολο της
παραγωγής από τις µηλιές της οικογένειες. Χρειάστηκαν πάνω από
40.000 ευρώ για τον εξοπλισµό ενώ ο συνοµιλητής µας αναζητεί τώρα τις επόµενες κινήσεις. «Μαρµελά-

∆είγµατα και
στο εξωτερικό
Εκτός από την διάθεση
προϊόντων σε delicatessen
και µανάβικά, στέλνει
δείγµατα σε Γερµανία,
Αγγλία και Καναδά

δες, γλυκά του κουταλιού είναι ένα
φυσικό επόµενο βήµα» θα πει, εξηγώντας πως παράλληλα προσπαθεί
να διευρύνει το δίκτυο πωλήσεων.
«Με τα µήλα στο ψυγείο, όποτε θέλω µπορώ να εµφιαλώσω φρέσκο
χυµό» συνεχίζει, λεγόντας πως τα
προϊόντα του είναι αρκετά δηµοφιλή στο διαδίκτυο, όπου διευκολύνονται άµεσες πωλήσεις απευθείας σε καταναλωτές.
Παράλληλα, στέλνει τα προϊόντα
του σε delicatessen καταστήµατα της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά
και στα µανάβικα στα οποία πουλάει και τα κεράσια και τα µήλα του.
Στο µεταξύ αποστέλει δείγµατα στο
εξωτερικό, όπου πέρα από τη Γερµανία, ενδιαφέρον έχουν εκφράσει καταστήµατα σε Αγγλία και Καναδά.
«Προχωράµε σταθερά και ό,τι προκύψει θα βάλουµε τα δυνατά µας ώστε να το υλοποιήσουµε» δηλώνει
µε αυτοπεποίθηση ο παραγωγός
που δείχνει αρκετά ενθουσιασµένος από τη νέα περιπέτεια που «ξεκλείδωσε» για αυτόν και την οικογενειακή εκµετάλλευση ο αρχικός
πειραµατισµός µε τη µεταποίηση.

ΜΑΧΑΒΑ

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

agrenda@agronews.gr

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ε∆ΕΣΣΑ

Η συνταγή του χυµού µήλων Μαχάβα,
είναι απλή, 3 κιλά µήλων Φούτζι δίνουν
1 λίτρο χυµό, ο οποίος εµφιαλώνεται φρέσκος
και φεύγει κατευθείαν στους πελάτες.
makisliassis0@gmail.com

Η Fresh del Monte Produce
ανακοίνωσε πρόσφατα τον
διορισµό της δικηγόρου Έφη
Σίλβα ως νέα Ανώτερη
Αντιπρόεδρο, Γενικό Σύµβουλο
και Εταιρική Γραµµατέα. Η Σίλβα,
η οποία θα αναλάβει και το νοµικό
τµήµα αυτής της διάσηµης
εταιρείας γεωργικών προϊόντων,
είχε προηγούµενα εργαστεί στην
Cargill και στην Tyson Foods.

FNG
Νέος CEO
στον συνεταιρισμό
εσπεριδοειδών
Φλόριντας
Ο συνεταιρισµός εσπεριδοειδών
Florida’s Natural Growers (FNG)
ανακοίνωσε ότι ο Κρίστοφερ
Γκρουµ Christopher αναλαµβάνει
νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας, από την 1η Ιανουαρίου
2023. Ο Γκρουµ, ο σηµερινός
∆ιευθυντής του γραφείου της
FNG, θα διαδεχθεί τον σηµερινό
∆ιευθύνων ∆ρ. Ρόµπερτ Μπέχρ.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
Αναβάθμιση
Λένας Πλαΐτη
Η Λένα Πλαΐτη, µέχρι σήµερα
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και
∆ηµοσίων Σχέσεων της
Παπαστράτος, αναλαµβάνει
καθήκοντα Γενικής ∆ιευθύντριας
Επικοινωνίας της εταιρείας.
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Η περαιτέρω συνεργασία
του κ. Γκούµα (κέντρο) µε τους γεωπόνους
της Timac Agro | ΛΥ∆Α, Άγγελο
Χριστόπουλο και Βασίλη Τσανέλη,
θα φέρει νέα προϊόντα σε καλαµπόκι
και φασόλι στον κάµπο Πρεβέζης.

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ο δραστήριος καλλιεργητής καλαµποκιού
και µηδικής από την Κορώνη Πρεβέζης, Ιωάννης Μίχας, µε 440 στρέµµατα χωράφια, εκ
των οποίων τα 74 στρέµµατα είναι ιδιόκτητα,
πάντα έψαχνε το κάτι παραπάνω στο κυνήγι
των αποδόσεων. Επένδυσε αρκετά χρήµατα σε
τρεις πρέσες, δύο κοπτικά, τρία τρακτέρ κι άλλα µηχανήµατα για τις ανάγκες της εκµετάλλευσής του, ενώ ετοιµάζεται να αγοράσει µε
φίλο του στην Καβάλα και ένα drone για να
ψεκάζει τις καλλιέργειες στοχευµένα και οικονοµικά. Φέτος που είναι µία ιδιαίτερη χρονιά λόγω της υψηλής τιµής που διαφαίνεται
πως θα έχει το καλαµπόκι, καταλήγει πως έχει βρει τη λύση για να επιτυγχάνει υψηλές
στρεµµατικές αποδόσεις. «∆οκιµάσαµε πέρυσι σε συνεργασία µε το γεωπονικό κατάστηµα του Αχιλλέα Γκούµα, το λίπασµα της
Timac Agro | ΛΥ∆Α, Sulfammo Special 26-00 µε τεχνολογία MPPA, το οποίο δεν έχει καµία σχέση µε ό,τι χρησιµοποιούσαµε παραδο-

Αλλάζει την ψυχολογία

η ειδική θρέψη στο καλαμπόκι
Με προϊόντα Timac Agro | ΛΥΔΑ, 200 κιλά πάνω μετράει ο παραγωγός Γιάννης Μίχας

σιακά. Το ρίχνεις στο ίδιο χωράφι µισό–µισό
και βλέπεις διαφορά µέρα µε νύχτα. Από τη
µια ένα υγιές φυτό, µε δυνατό στέλεχος και
φύλλα κι από την άλλη το άλλο φυτό να µαραζώνει», περιγράφει ο παραγωγός και δεν
κρύβει τον ενθουσιασµό του: «Τόσα χρόνια
που ασχολούµαστε µε τη γεωργία, από τον
πατέρα µου και από τον παππού µου που έσπερναν καλαµπόκι, δεν έχουµε δει κάτι πα-

ρόµοιο. Ξέρεις τί είναι να ρίχνεις 34 µονάδες
και µετά να ρίχνεις 26 µονάδες και να λες
τί έγινε εδώ; ∆εν µιλάµε απλώς για καλύτερο αποτέλεσµα. Μόνο που το βλέπεις, γιατί
πας και ποτίζεις κάθε επτά µέρες, ανεβαίνει
η ψυχολογία σου. Έχουµε µείνει άφωνοι».
Όπως εξηγεί ο συνοµιλητής µας «το καλό
µε αυτό το προϊόν είναι ότι όταν κάνει την αναπαραγωγή του το καλαµπόκι, τα 3-4 κάτω

φύλλα δεν ξεραίνονται όπως συµβαίνει συνήθως τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου µε
τα άλλα λιπάσµατα, οδηγώντας σε αύξηση
από 150 έως 200 κιλά το στρέµµα την απόδοση των χωραφιών. Είναι πολύ σηµαντική
διαφορά. Όταν έχεις στρέµµατα, τα µετράς
αυτά. ∆ιότι µια µεγαλύτερη απόδοση της τάξης των 200 κιλών το στρέµµα, µε τιµή µέσο
όρο στα 25 λεπτά στο καλαµπόκι, µιλάµε για

Από αριστερά: Ο παραγωγός
Θανάσης ∆ιγώνης, ο ιδιοκτήτης της
Goumagro OE Αχιλλέας Γκούµας, ο βοηθός
του καταστήµατος ∆ηµήτρης Γεωργάς,
ο παραγωγός Γιάννης Μίχας και από
την Timac Agro | ΛΥ∆Α, o Τεχνικός
Πωλήσεων, Σύµβουλος Θρέψης ΠρέβεζαςΙωαννίνων Βασίλης Τσανέλης και ο
∆ιευθυντής Πωλήσεων ∆υτικής Ελλάδας,
Άγγελος Χριστόπουλος.

FARMING REPORT
επιπλέον 50 ευρώ το στρέµµα. Είναι πολλά
τα λεφτά για να µην το λάβεις υπόψη σου».
Η αποδοτικότητα των χωραφιών του κ. Μίχα φαίνεται πως δεν πέρασε απαρατήρητη από συ ναδέλφους του στον οικισµό Κορώνης.
«Στο χωριό ήµουν εγώ και άλλο ένα παιδί
που δοκιµάσαµε πέρυσι το προϊόν και φέτος το Sulfammo Special 26 MPPA το έχουν
χρησιµοποιήσει άλλοι 5 παραγωγοί κι ένας
ακόµη εκτός νοµού ο οποίος σπέρνει 1.000
στρέµµατα στο χωριό Χόικα στη Θεσπρωτία.
Ο συγκεκριµένος διαθέτει αλωνιστική και τα
έβλεπε τα καλαµπόκια µας και δεν πίστευε
τις αποδόσεις, οπότε πήρε φέτος ένα φορτηγό ολόκληρο µε αυτό το λίπασµα» αναφέρει.
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Fertileader Axis
Για περισσότερους
σπόρους ανά
σπάδικα

Άτυπη συµβολαιακή συνεργασία µε
παραγωγούς του νοµού
Ο Αχιλλέας Γκούµας, άµεσος συνεργάτης
του κ. Μίχα και ιδιοκτήτης της Goumagro OE,
µιλώντας για τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, σηµειώνει πως «είµαστε ένα από
τα µεγαλύτερα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών εφοδίων στην περιοχή, ενώ επειδή διαθέτουµε και ξηραντήρια για το καλαµπόκι,
κάνουµε και συγκέντρωση και εµπορία του
προϊόντος, µέσα από µια άτυπη συµβολαιακή συνεργασία µε παραγωγούς του νοµού,
τους οποίους τροφοδοτώ µε εφόδια και τους
αγοράζω την παραγωγή, δίδοντάς τους τη διαφορά στην εκκαθάριση µετά τη συγκοµιδή,
βάσει της τιµής που έχει το καλαµπόκι. Υπάρχει εµπιστοσύνη µεταξύ του καταστήµατος και
των παραγωγών, οι οποίοι γνωρίζουν πως όταν βγει η τελική τιµή στα αλώνια, δεν πρόκειται να δώσω τιµή χαµηλότερη από εκείνη
που θα δώσουν οι ανταγωνιστές. Επίσης κάνουµε αγορές κι από την Άρτα, την Ηγουµενίτσα, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Συνολικά σε ετήσια βάση διαχειριζόµαστε περίπου
4.000 τόνους καλαµποκιού. Στο παρελθόν είχαµε φτάσει µέχρι τους 10.000 τόνους, αλλά
τα τελευταία χρόνια είχαν µειωθεί τα στρέµµατα της καλλιέργειας».
Όπως τονίζει οι τρεις κύριες καλλιέργειες
στον κάµπο του Καναλλακίου είναι τα καλαµπόκια, µε περίπου 15.000 στρέµµατα εκτάσεις, τα φασόλια µε άλλα σχεδόν 3.000
στρέµµατα και η µηδική µε πάνω κάτω 7.000
– 8.000 στρέµµατα. Την περίοδο αυτή, περιγράφει, έχουν σχεδόν τελειώσει οι σπορές,
ενώ λίγο µετά τα µέσα Μαΐου αναµένεται να
ξεκινήσουν και οι επιφανειακές λιπάνσεις.

Physiostart
Γρήγορη εκκίνηση,
πρωιµότητα και
µεγαλύτερο ριζικό
σύστηµα

Sulfammo
Special 26 MPPA
Η επιτοµή του
spécialité λιπάσµατος στα άζωτα

Διεύρυνση της συνεργασίας με νέα
προϊόντα και σε άλλες καλλιέργειες
Eδώ και δύο χρόνια η Goumagro OE, που κάνει έναν
κύκλο εργασιών στα περίπου 2 εκατ. ευρώ, έχει εγκαινιάσει µια νέα συνεργασία µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α, η οποία εξελίσσεται αµοιβαία επωφελής. «Ξεκινήσαµε δειλά – δειλά από πέρυσι, δοκιµάζοντας αρχικά ορισµένα προϊόντα της εταιρείας για την καλλιέργεια του καλαµποκιού για να διαπιστώσουµε στην
πράξη αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των παραγωγών. Είδαµε ότι τα αποτελέσµατα στο χωράφι είναι θετικά και φέτος η συνεργασίας µας διευρύνθηκε», εξηγεί ο κ. Γκούµας. Ένα από τα προϊόντα που
τεσταρίστηκαν στο πεδίο, από κοινού µε τον κ. Μίχα,
ήταν το Sulfammo Special 26 MPPA. «Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά και αποτυπώθηκαν στο αλώνι,
λόγω της απόδοσης που πήραν οι παραγωγοί και έχω άποψη από πρώτο χέρι γιατί µου έφεραν τα καλαµπόκια να τα αγοράσω», είπε ο συνοµιλητής µας,
συµπληρώνοντας πως «οι αποδόσεις στην περιοχή,
κατά µέσο όρο, κυµαίνονται γύρω στα 1.300 – 1.400
κιλά ανά στρέµµα, ενώ στα χωράφια που χρησιµοποιήθηκε το προϊόν είχαµε αύξηση από 100 έως και
200 κιλά στο στρέµµα. Πρόκειται για µια σηµαντική
αύξηση, ειδικά πέρσι που είχε και µεγάλη τιµή το καλαµπόκι, συνέφερε, διότι έκανε τη διαφορά για το εισόδηµα του παραγωγού».

Μπήκαν τα θεµέλια και τώρα «χτίζεται»
περαιτέρω η συνεργασία
Με το Sulfammo Special 26 MPPA να αποτελεί το θεµέλιο της συνεργασίας, οι δύο πλευρές, αποφάσισαν
να χτίσουν περαιτέρω πάνω σε αυτό και να την αναπτύξουν και σε άλλα προϊόντα. «∆οκιµάσαµε φέτος για
πρώτη φορά το µικροκοκκώδες λίπασµα Physiostart
το οποίο µπαίνει στη σπορά, σε αναλογία 2 κιλά το
στρέµµα και επειδή αυξάνει το ριζικό σύστηµα, δίνει
ώθηση στο φυτό στο ξεκίνηµα να φύγει γρήγορα. Το
αποτέλεσµα φαίνεται ήδη. Στο ίδιο το χωράφι υπάρχει σηµαντική διαφορά. Όπου έχει χρησιµοποιηθεί
το Physiostart βλέπουµε πως το φυτό έχει 10-15 εκα-

τοστά µεγαλύτερη ανάπτυξη κι είναι και πιο ζωηρόχρωµο, σε σχέση µε το υπόλοιπο χωράφι. Τώρα πάµε
να δοκιµάσουµε και το διαφυλλικό Fertileader Axis,
το οποίο βοηθά σε διάφορα στρες που µπορεί να έχει το φυτό, ώστε να αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Οι δοκιµές έγιναν σε µικρή κλίµακα, αλλά τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά. Βλέπουµε τεράστια διαφορά ανάπτυξης στα φυτά» αναφέρει ο κ. Γκούµας και σηµειώνει ότι «όπου έχει µπει Physiostart ή έχει ραντιστεί το
Fertileader Axis δεν χρειάζεται να µπεις καν στο χωράφι, κάνει µπαµ από µακριά».

Μετά το καλαµπόκι, συνεργασία
και σε προϊόντα για το φασόλι
Ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από την εξέλιξη της νέας
συνεργασίας µε την Goumagro, δηλώνει και ο Ιάκωβος Γιακουµεττής, Key Account Manager & Technical
Demonstrator της Timac Agro | ΛΥ∆Α. «Ξεκινήσαµε
τη συνεργασία µε το κατάστηµα του κ. Γκούµα τέλη
του 2020 και µέσα σε περίπου ένα χρόνο έχει καταστεί νούµερο ένα συνεργάτης της εταιρείας στην περιοχή της Πρέβεζας. Η πρώτη µας τοποθέτηση στην
περιοχή έγινε µε αιχµή του δόρατος τα κοκκώδη λιπάσµατα της εταιρείας, ώστε να αξιολογηθεί από τους
παραγωγούς και τον κ. Γκούµα η υπεροχή των τεχνολογιών που ενσωµατώνουν. Καθώς πήγαν εξαιρετικά, φέτος έχουµε αναπτύξει µια πολύ µεγαλύτερη συνεργασία και στην καλλιέργεια του καλαµποκιού, αλλά εισερχόµαστε σιγά – σιγά και στην καλλιέργεια του φασολιού», τονίζει.
Σε σχέση µε τα σχέδια επέκτασης της συνεργασίας και σε προϊόντα που έχουν να κάνουν µε τη θρέψη στην καλλιέργεια φασολιού, έχει γίνει ήδη παρουσίαση ενδεδειγµένου προγράµµατος θρέψης για
την καλλιέργεια. Ο κ. Γιακουµεττής είπε ότι ο στόχος
της Timac Agro | ΛΥ∆Α «είναι η επιλογή τεχνικά κατερτισµένων συνεργατών, οι οποίοι θα µπορούν να
αξιολογήσουν σωστά την αποτελεσµατικότητα των
εξιδεικευµένων προϊόντων µας».
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Μέσω Gov.gr αιτήσεις εμπορίας και διακίνησης σπόρων
Στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω της διαδικτυακής πύλης
gov.gr, προστίθενται οι δραστηριότητες που αφορούν συναλλαγές όσων δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της εµπορίας, διακίνησης και καλλιέργειας σπόρων (Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών). Οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν:
Αίτηση έγκρισης ενδοκοινοτικής απόκτησης

ΤΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ EE

ΤΟΝΟΙ

250.000

(φυτικά είδη και ποικιλίες µη εγγεγραµµένα στον
εθνικό ή στους καταλόγους της ΕΕ) για φυτά µεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά, αρωµατικά, καλλωπιστικα, οπωροφόρα φυτά/ δέντρα, αµπέλι.
∆ήλωση εξαγωγής στα παραπάνω φυτικά είδη.
Αίτηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλίας
φυτού µη εγγεγραµµένης στον εθνικό κατάλογο
για φυτά µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά.
Αίτηση άδειας εµπορίας σπόρων σποράς

ποικιλιών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση
εγγραφής σε αντίστοιχο κατάλογο ενός τουλάχιστον κράτους µέλους και αφορά επιχειρήσεις
παραγωγής ή/και εµπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού και επιζητούν την έγκριση.
∆ήλωση προσωρινής διασυνοριακής παροχής
υπηρεσιών πολλαπλασιαστικού υλικού για φυτά µεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικά, αρωµατικά,
καλλωπιστικά, οπωροφόρα δέντρα και αµπέλι.

Σήμερα οι ΗΠΑ
δυναστεύουν με
μερίδιο 90% την
παγκόσμια αγορά
αμύγδαλου, ενώ
η κατανάλωση
στην Ευρώπη έχει
ενισχυθεί κατά
τουλάχιστον 100%

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

200.000
ΑΠΟ ΗΠΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ EE

ΤΟΝΟΙ

80.00090.000

Με την κατανάλωση να έχει το λιγότερο διπλασιαστεί και την τεχνογνωσία της συστηµατικής καλλιέργειας να µετρά πάνω από
έναν αιώνα στην Ευρώπη, θα έλεγε κανείς
ότι το αµύγδαλο άργησε να µπει εκ νέου
στο ραντάρ της δεντροκαλλιέργειας µε όρους έντονα ανταγωνιστικούς.
Αν και µε χαµηλούς τόνους, αφού πρόκειται για ένα εγχείρηµα που θα χρειαστεί
χρόνια µέχρι να κριθεί από την αγορά, ο
στόχος διεκδίκησης σοβαρών µεριδίων
στο διεθνές εµπόριο για το ευρωπαϊκό αµύγδαλο, τέθηκε στο συνέδριο Medfel στο
Περπινιάν της Γαλλίας, όπου έπειτα από
δύο χρόνια απουσίας, εκθέτες και στελέχη
του κλάδου φρούτων και λαχανικών συναντήθηκαν για µια ενδελεχή επισκόπηση των ισορροπιών στο πεδίο.

Επισκόπηση των
ισορροπιών στην
αγορά φρούτων
και λαχανικών στο
φετινό συνέδριο
Medfel στο Περπινιάν της Γαλλίας.

Προωθούνται νέες ποικιλίες

Η Ευρώπη θέλει
να γίνει μητρόπολη
του αμυγδάλου ξανά

Ενισχυµένη κατανάλωση στην Ευρώπη

70.000
ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ

Αιχµή των φετινών διήµερων εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στις 27 και 28 Απριλίου, ήταν η ανάγκη αλλά και οι δυνατότητες
αναπροσαρµογής της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής στις νέες τάσεις και προτεραιότητες των διεθνών αγορών. Η πρόοδος
των ζυµώσεων είδε τους συµµετέχοντες του
συνεδρίου να συνειδητοποιούν µια ενδιαφέρουσα δυναµική στην καλλιέργεια αµύγδαλου. Απώτερος στόχος, υπό µια έννοια, γίνεται η δυναµική διεκδίκηση των
µεριδίων που διατηρεί τα τελευταία χρόνια
η καλιφορνέζικη παραγωγή. Πριν από έναν αιώνα, η Aix-en-Provence στη νότια

Γαλλία, 30 χιλιόµετρα βόρεια της Μασσαλίας, ήταν η «παγκόσµια µητρόπολη» της
παραγωγής αµυγδάλων. Σήµερα οι Ηνωµένες Πολιτείες δυναστεύουν µε µερίδιο
90% την παγκόσµια αγορά, σε µια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση στις χώρες της Ευρώπης έχει ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 100%, µε την τάση να παραµένει
ανοδική, όσο το προϊόν γίνεται συστατικό
ολοένα και περισσότερων συνταγών των
βιοµηχανιών τροφίµων. Με την ευρωπαϊκή παραγωγή να πιάνει µετά βίας τους
80.000 µε 90.000 τόνους, οι εισαγωγές παίζουν πέριξ των 250.000 τόνων, σύµφωνα

µε στοιχεία του αµερικανικού υπουργείου
γεωργίας (USDA), εκ των οποίων πάνω από
200.000 τόνοι ξεκινούν από λιµάνια των
ΗΠΑ για να βρουν τη θέση τους στις αγορές του µπλοκ της Ευρώπης. Τα νούµερα
είναι προκλητικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ευρώπη διατηρεί τη δεύτερη θέση στην
παγκόσµια κατάταξη παραγωγών αµυγδάλου. Ήδη το πράγµα αλλάζει, αφού καρποί
µε κέλυφος, φακές και ελαιούχοι σπόροι
κερδίζουν πόντους εκτατικά, µε παραγωγικά κέντρα της Γαλλίας να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια φουντουκιού, αµυγδαλιάς και καρυδιάς.
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Aναβολή σε πιστοποιητικά φυτοϋγείας προς Μ. Βρετανία
Αναβάλλεται και φέτος η υποχρέωση της προσκόµισης υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών
πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη
Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ καθώς και
της απαγόρευσης εισαγωγών νωπών κρεάτων ίδιας προέλευσης. Συγκεκριµένα, µε έγγραφο του
εµπορικού ακολούθου της Ελλάδας στο Λονδίνο γνωστοποιήθηκε ότι αναβλήθηκε εκ νέου η
εφαρµογή προϋποθέσεων και ελέγχων για την

εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων υγειονοµικού και φυτοϋγειονοµικού ενδιαφέροντος
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βρετανική κυβέρνηση προσανατολίζεται τώρα στη διαµόρφωση ενός νέου καθεστώτος τελωνειακών ελέγχων για
τις εισαγωγές µε ορίζοντα εφαρµογής το τέλος
του 2023. Συγκεκριµένα, αναβάλλεται:
Η υποχρέωση προσκόµισης περαιτέρω πιστοποιητικών υγείας και πραγµατοποίησης φυτοϋγει-

ονοµικών ελέγχων σε προϊόντα προέλευσης ΕΕ.
Η απαγόρευση και οι περιορισµοί εισαγωγής
στη Μ. Βρετανία νωπών κρεάτων προέλευσης ΕΕ.
Η πραγµατοποίηση φυσικών ελέγχων σε Συνοριακούς Σταθµούς Επιθεώρησης (θα γίνονται
στον προορισµό των προϊόντων).
Η υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης ασφάλειας εισαγωγών (Safety and Security Declaration)
από τους Βρετανούς εισαγωγείς.

Υποψήφιες οι αμυγδαλιές για αναδιάρθρωση
και με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην εποχή της λεγόµενης «Μεγάλης ∆ιαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας», χιλιάδες τόνοι αµερικανικού αµύγδαλου έχουν εγκλωβιστεί στις αποθήκες του Σέντραλ Βάλεϊ της Καλιφόρνια, η ανάκαµψη
της ευρωπαϊκής παραγωγής γίνεται πιο ελκυστικά. Φυσικά, πρόκειται για µια επένδυση που θα χρειαστεί χρόνια µέχρι να αποδώσει, απέναντι σε µια συγκυριακή κατάσταση που δεν µπορεί παρά να ρυθµιστεί
τους επόµενους µήνες. Ακόµα και έτσι όµως,
δεν αποκλείεται να µείνουν κενά που θα άξιζε να διεκδικήσει ο ευρωπαϊκός κλάδος.
Πέρα από τις εµπορικές τάσεις, «η κλιµατική αλλαγή ανακατεύει ξανά την τράπουλα», δίνοντας προβάδισµα σε περιοχές έτοιµες να επενδύσουν στην αναδιάρθρωση µε κατάλληλες ποικιλίες. Ελέγχοντας το 85% της ευρωπαϊκής παραγωγής,
η Ισπανία µετατρέπεται αργά αλλά σταθερά στην πιο ξερή γωνιά της Ευρώπης, ενώ
όποτε η ξηρασία δεν προκαλεί προβλήµατα, τότε το χαλάζι και ο παγετός βγάζουν
νοκ άουτ τα δέντρα. Υπό αυτήν την έννοια,
δεν αποκλείεται τα επόµενα χρόνια να υπάρξουν και ανακατατάξεις εντός της Ευρώπης, ως προς το δυναµικό παραγωγής.

Ιούλιο ξεκινούν
οι αιτήσεις

Εισαγωγές
Με την ευρωπαϊκή παραγωγή
στους 80.000 µε
90.000 τόνους,
πάνω από τους
200.000 τόνους
οι εισαγωγές από
τις ΗΠΑ προς
την Ευρώπη

Από τον Ιούλιο
ξεκινάνε οι αιτήσεις
για πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης
καλλιεργειών
αν και ο αρχικός
προγραµµατισµός
προέβλεπε άνοιγµα
των αιτήσεων για τις 15
Μαΐου. Ο λόγος για την
καθυστέρηση αυτή,
έγκειται στο γεγονός
ότι δεν είναι ακόµα
έτοιµη η µελέτη σχετικά
µε τις καλλιέργειες
και τις ποικιλίες που θα
µπορούν να ενταχθούν
στο πρόγραµµα. Η
µελέτη που αναµένεται
ανατεθεί στο
Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών,
θα ορίζει γενικότερα
την επιλεξιµότητα
των φυτεύσεων.

∆υνατή υποψηφιότητα ένταξης στο µέτρο Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που
φέρνει το Ταµείο Ανάκαµψης αποτελεί
η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς. Εν αναµονή της σχετικής µελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην οποία θα αποσαφηνιστούν και οι καλλιέργειες που προκρίνονται για ένταξη στο
µέτρο που επιδοτεί µε 80% την εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας και την προµήθεια/εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων, η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν την ένταξή της.
Το µέτρο διαθέτει προϋπολογισµό
ύψους 166 εκατ. ευρώ ενώ στη µελέτη
θα αξιολογηθούν δυναµικές που ταιριάζουν στο προφίλ της καλλιέργειας
αµυγδαλιών. Εξετάζονται ποικιλίες των
υφιστάµενων πολυετών φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν από
τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:
α) Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής
β) Τα προϊόντα τους έχουν χαµηλή εµπορική αξία και συγκριτικά µειονεκτήµατα έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού.
γ) Είναι ευπαθείς σε ασθένειες και
εχθρούς, µε υψηλό βαθµό απωλειών.
Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά αναµένεται στο πρόγραµµα να µπουν
καλλιέργειες όπως σταφίδα, πορτοκά-

λια και πυρηνόκαρπα. Εκτός προγράµµατος βρίσκονται ελιές και οινάµπελα.
Στο πρόγραµµα αιτήσεις θα κάνουν τα
συλλογικά σχήµατα αγροτών, που είναι
υπεύθυνα για την υλοποίηση των φυτεύσεων στα µέλη τους. Επιπλέον από
την προκήρυξη και τις επιλέξιµες δαπάνες λείπουν πολύ κρίσιµες παράµετροι για την επιτυχία του Μέτρου όπως
η αποζηµίωση των αγροτών για το διαφυγών εισόδηµα µέχρι οι φυτεύσεις
να φτάσουν σε παραγωγική ηλικία.

Επιλέξιµες δαπάνες
1. Ενισχύονται επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών
και σχετικών άυλων δαπανών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκµηριώνονται εγγράφως µε σαφή, συγκεκριµένο και επικαιροποιηµένο τρόπο στην υποβαλλόµενη οικονοµοτεχνική µελέτη.
2. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώµατα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που
συνδέονται µε πρωτογενή γεωργική
παραγωγή (Καν. 702/2014). α) Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριµένα: αα) Εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας. ββ) Προµήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων. γγ) Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος στήριξης (γραµµική φύτευση – παλµέτα).
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Παράταση
ως τα τέλη
του 2022
για κύρωση
Δασικών
Χαρτών
ζητά η Κρήτη
Παράταση έως τα τέλη του έτους της
καταληκτικής ηµεροµηνίας κύρωσης
δασικών χαρτών ζητούν οι αγρότες
της Κρήτη και ειδικότερα για τους
νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Σε σχετική επιστολή προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα
Σκρέκα, ο Ενιαίος Αγροτικός
Σύλλογος Ιεράπετρας αναφέρει πως
«η ηµεροµηνία που έχει ορισθεί από
τις υπηρεσίες είναι η 16 Μαΐου 2022.
Με τα έως τώρα δεδοµένα από τους
εµπλεκόµενους φορείς, διαφαίνεται
ότι θα µείνουν εκτός ένας µεγάλος
όγκος υποθέσεων, καθώς είναι µία
χρονοβόρα διαδικασία
για να επιτευχθεί η ορθή αποτύπωση
και χαρακτηρισµός των γαιών».
Σηµαντικό επίσης στοιχείο για την
ολοκλήρωση της αποτύπωσης είναι η
εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο
πρωτίστως να προβεί στις απαραίτητες
διορθώσεις των ήδη αναρτηµένων
δασικών χαρτών για τις εκτάσεις
που καλύπτονται από π.χ. φασκόµηλο,
θυµάρι, ασπάλαθο αχινοποδι, κ.α.
(σύνολο 27 είδη που φύονται στις
παραπάνω περιοχές) που δεν
αποτελούν δασική βλάστηση.
«Με το δεδοµένο ότι πέραν αυτής
της ηµεροµηνίας (26/5/2022) οι
ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωµα να
προβούν σε ενστάσεις (σύµφωνα
µε το νόµο), αντιλαµβάνεστε τις
συνέπειες που θα υπάρξουν εάν δεν
ενεργήσετε άµεσα µε τις ανάλογες
διαδικασίες. Από τα παραπάνω σας
καλούµε να ορίσετε νέα παράταση
της καταληκτικής ηµεροµηνίας,
τουλάχιστον µέχρι τέλος του έτους
2022 για να προλάβουν να
διεκπεραιωθούν όλες οι περιπτώσεις»,
σηµειώνουν.
Παράλληλα, ο Σύλλογος ζητά άµεσα
συνάντηση µε τον υπουργό
προκειµένου, όπως λένε τα µέλη του,
να του εξηγήσουν εν συντοµία και µε
απόλυτη σαφήνεια το σύνολο των
ζητηµάτων από όπου προκύπτουν όλα
τα προβλήµατα, τονίζοντας τις
επίµαχες διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας.

Υποχρεωτικός στα βοσκοτόπια,
προαιρετικός ΑΤΑΚ σε αρόσιμες
Ξανά υπό αίρεση η υποχρεωτικότητα, μετά την πρώτη εφαρμογή της το 2018
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Προαιρετική θα είναι στη φετινή δήλωση ΟΣ∆Ε 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ για τον προσδιορισµό της ταυτότητας του ακινήτου στις
µισθωµένες «αρόσιµες γαίες» και στις «µόνιµες καλλιέργειες», ενώ για τους µισθωµένους «µόνιµους βοσκοτόπους» είναι υποχρεωτική. Αυτό ορίζουν εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ και διευκρινίσεις της ΑΑ∆Ε σχετικά µε
τους ιδιοκτήτες και ιδίως τους κληρονόµους
αγροτεµαχίων ή µεριδίων αυτών, που τα εκµισθώνουν σε δικαιούχους της ΕΑΕ και δεν
έχουν προβεί σε δήλωσή τους στο Ε9, µε αποτέλεσµα τα αγροτεµάχια αυτά να µην διαθέτουν ΑΤΑΚ.
Η υποχρεωτικότητα της αναγραφής του ΑΤΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης εφαρµόστηκε για πρώτη χρονιά το 2018, ωστόσο ένα
χρόνο µετά από το 2019 και µετά ο ΑΤΑΚ γίνεται προαιρετικός για µισθωµένα και υποχρεωτικός για ιδιόκτητα χωράφια, µε «έκτακτες»
εγκυκλίους κάθε έτος. Κι ενώ οι αρµόδιοι µιλούν για δραστική µείωση του κόστους των
διοικητικών ελέγχων και του απαιτούµενου
χρόνου υποβολής της αίτησης και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής της ΕΑΕ, δεν
είναι λίγοι οι παραγωγοί που µένουν εκτός
πληρωµών λόγω προβληµάτων µε το ΑΤΑΚ.
Ειδικότερα τώρα για φέτος: «Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια τα οποία δεν συνοδεύο-

νται από Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο), τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια
παραχώρησης, στα οποία πρέπει:
να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,
να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία
των αγροτεµαχίων (ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή
κατάσταση του ιδιοκτήτη στις περιπτώσεις που
είναι υποχρεωτική η αναγραφή του – σηµ. 1
της παρούσης -, τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κ.λπ.)
να περιγράφεται το µίσθιο,
να αναγράφεται η χρονική περίοδος
της µίσθωσης,

∆ήλωση Ε9
Σκοπός είναι όλοι οι εκµισθωτές,
άσχετα από την αιτία, στην οποία
στηρίζουν το δικαίωµα εκµίσθωσης να προβούν στη δήλωση
στοιχείων ακινήτων (Ε9), µε βάση
την οποία εκδίδεται ο ΑΤΑΚ

να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου
της υπογραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.
Για το έτος 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ
θα είναι υποχρεωτική σε όλα τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια, πλην των αρόσιµων γαιών
και των µόνιµων καλλιεργειών, για τις οποίες είναι προαιρετική µόνο για το έτος 2022».
Σύµφωνα µε το έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Εφαρµογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑ∆Ε µε «Θέµα: Σχετικά
µε την απόδοση ΑΤΑΚ αγροτεµαχίων», διευκρινίζεται ότι: «τα ακίνητα αναγράφονται
στην οικεία δήλωση Ε9 µεταξύ άλλων και από «δ) τους κληρονόµους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα: δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόµους κατά το ποσοστό τους,
εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους, δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν
έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης
έτους, δγ) από τους µετά από αποποιήσεις
κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, από το
επόµενο έτος του θανάτου του κληρονοµουµένου ή, στην περίπτωση που έχει δηµοσιευθεί διαθήκη, από το επόµενο έτος της δηµοσίευσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης της προθεσµίας αποποίησης».
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Θαρραλέο άνοιγμα
της Ινδίας στο διεθνές
εμπορικό δίκτυο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ευκαιρία

∆εν χρειάστηκε πολύς
καιρός έως ότου οι Ινδοί
να δουν τη ζήτηση και την
ευκαιρία και ξεκινήσουν τις
εξαγωγές µε τιµές πιο κάτω
από τους εδραιωµένους
πωλητές των αγορών.

Δημόσιο
Το ινδικό δηµόσιο φέτος θα
χρειαστεί να αγοράσει
αρκετά µικρότερες
ποσότητες, ίσως και κάτω
από 30 εκατ. τόνους, µε τη
συνολική παραγωγή της
χώρας να ανέρχεται σε 108
εκατ. τόνους το 2021 και τις
εκτιµήσεις για φέτος να
µιλούν για αύξηση στους
110 εκατ. τόνους.

Δυναμική
Η Ινδία έχει µια δυναµική
εξαγωγής για φέτος ίσως
και πάνω από 12 εκατ.
τόνους, ένα τονάζ που
υπολείπεται κατά πολύ
των 50 εκατ. τόνων της
Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ανακατεύει την τράπουλα στο διεθνές εµπόριο κατά πώς φαίνεται η
συγκυρία των υψηλών τιµών στις
αγορές, αφού έλκει νέους παίχτες
οι οποίοι θα µπορούσαν να διοχετεύσουν αξιοσηµείωτες ποσότητες στην αλυσίδα εφοδιασµού.
Εν προκειµένω, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ινδίας,
η οποία δείχνει να αποµακρύνεται από το µοντέλο µιας κρατικά
ελεγχόµενης αγοράς κατά την οποία το ∆ηµόσιο αγόραζε τη σοδειά των παραγωγών, κάνοντας ένα θαρραλέο άνοιγµα προς το διεθνές εµπορικό δίκτυο.
Με την τιµή για το µαλακό σιτάρι να βρίσκεται στη ζώνη των
400 ευρώ ο τόνος, αρκετές αγορές
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής αναζήτησαν προµηθευτές µακριά από τα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης. ∆εν χρειάστηκε πολύς καιρός έως ότου οι
Ινδοί να δουν τη ζήτηση και την
ευκαιρία και ξεκινήσουν τις εξαγωγές µε τιµές πιο κάτω από τους
εδραιωµένους πωλητές των αγορών. Για την ακρίβεια, Αίγυπτος
και άλλες χώρες της ευρύτερης
γειτονιάς της Μεσογείου, εφοδιάστηκαν τις προηγούµενες εβδοµάδες ινδικό µαλακό σιτάρι µε 340350 δολάρια ανά τόνο (330 περίπου ευρώ), δηλαδή σε τιµές έως
και 70 ευρώ κάτω από τα συµβόλαια της ευρωπαϊκής αγοράς. Κάπως έτσι, η Ινδία βρέθηκε να εξάγει τους τελευταίους µήνες 7,85
εκατ. τόνους σιτηρών, έναντι των
µετά βίας 1 εκατ. τόνων το 2019
και των 2,10 εκατ. τόνων το 2021
(αύξηση 275% µέσα σε ένα χρόνο).
Μέχρι πρόσφατα, το κράτος αγό-

Μερίδια στο διεθνές
εμπόριο σιτηρών
διεκδικεί η αφανής
μέχρι πρόσφατα
Ινδία, αλλάζοντας
τον χάρτη στις
παγκόσμιες αγορές
και εξασφαλίζοντας
κέρδη για τους
αγρότες της

ραζε απευθείας από τους Ινδούς
παραγωγούς (σχεδόν το 60% του
πληθυσµού της χώρας) τη σοδειά
τους. Για το µαλακό σιτάρι η τιµή
είναι φιξ στα περίπου 265 δολάρια ο τόνος και δεν άλλαξε αυτή
την περίοδο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι προ διετίας µια επιχειρούµενη αγροτική
µεταρρύθµιση του πρωθυπουργού
της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, είχε
ως αποτέλεσµα µαζικές διαδηλώσεις αγροτών. Τότε ο επικεφαλής
της χώρας θέλησε να ανοίξει τις αγορές αγροτικών προϊόντων, σταµατώντας τις κρατικές αγορές, σε
µια προσπάθεια να περιορίσει και
το δηµόσιο χρέος της χώρας. Ωστόσο, αυτό συνεπαγόταν την απώλεια ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για εκατοµµύ-

Η Ρωσία επεκτείνει
την εισβολή στην
Ουκρανία και σε έναν
αγροτικό πόλεµο

ρια πολίτες της χώρας. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν επί µήνες έξω από
το Νέο ∆ελχί, ενώ οδοστρώµατα
στήθηκαν και σε άλλες επαρχίες
της χώρας, που ήθελαν να εµποδίσουν αυτό που ουσιαστικά γίνεται µε µεγάλη προθυµία σήµερα.
Οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσµα να παγώσει για µεγάλο
διάστηµα η µεταρρύθµιση και πέρυσι το ινδικό δηµόσιο αγόρασε
από τους σιτοπαραγωγούς περίπου 43 εκατ. τόνους σιταριού, το
οποίο κόστισε 11,2 δισ. δολάρια.
Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
του Reuters, φέτος θα χρειαστεί να
αγοράσει αρκετά µικρότερες ποσότητες, ίσως και κάτω από 30 εκατ. τόνους, µε τη συνολική πα-

Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι παραδοσιακά
ανταγωνιστές στις παγκόσµιες αγορές σιτηρών
µε το πολεµικό σκηνικό µεταξύ των δύο από την
24η Φεβρουαρίου να επεκτείνεται και πέρα από
το πεδίο των µαχών. Τις τελευταίες εβδοµάδες
έχουν αναφερθεί αρκετές ρωσικές επιθέσεις
στο εµπορικό δίκτυο σιτηρών της Ουκρανίας,
κάτι που σχολιάστηκε ως µια κίνηση για τον
περιορισµό του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον
Γερµανό υπουργό Γεωργίας, Τζεµ Οζντεµίρ.

ραγωγή της χώρας να ανέρχεται
σε 108 εκατ. τόνους το 2021 και
τις εκτιµήσεις για φέτος (Ιούνιο
– Ιούλιο) να µιλούν για αύξηση
στους 110 εκατ. τόνους.
Όπως όλα δείχνουν, η χώρα έχει µια δυναµική εξαγωγής για
φέτος ίσως και πάνω από 12 εκατ. τόνους, ένα τονάζ που υπολείπεται κατά πολύ των 50 εκατ.
τόνων της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ακόµα και έτσι όµως, φαίνεται ότι µερίδια έχουν χαθεί και
στο προσεχές διάστηµα η διατήρηση των αγορών αυτών θα κριθεί στην ανταγωνιστικότητα των
τιµών αλλά και στην δυνατότητα
έγκαιρης και φθηνής µεταφοράς,
κάτι που στην υφιστάµενη συγκυρία δεν µπορεί να θεωρείται εύκολη υπόθεση.

Η Ουκρανία θα µπορούσε να απωλέσει δεκάδες
εκατοµµύρια τόνους σιτηρών λόγω του ρωσικού
αποκλεισµού στα ουκρανικά λιµάνια της Μαύρης
Θάλασσας. Στο µεταξύ επεκτείνει σταδιακά τις
εξαγωγές σιτηρών µε χερσαίες µεταφορές προς
την Ευρώπη. Ωστόσο, τα διαφορετικά πλάτη των
σιδηροδροµικών γραµµών σε Ουκρανία και ΕΕ
περιορίζουν την εύκολη πρόσβαση ουκρανικών
τρένων, µε τα περιορισµένης χωρητικότητας
βαγόνια, στο ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Ησυχία αυτή την εβδοµάδα, ηρέµησαν
τα πνεύµατα, είναι και µετά το Πάσχα,
οι καλλιεργητικές εργασίες ολοένα και
πληθαίνουν και από πληρωµές δεν έχουν να
περιµένουν και πολλά! Εκτός από τα πρακτικά
ζητήµατα στα χωράφια, αυτό που θα τους
απασχολήσει όλους είναι οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε!
Άντε να δούµε τι θα γίνει!
Η πρώτη εφαρµογή του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις
ΟΣ∆Ε έγινε το 2018 και έκτοτε κάθε χρόνο
βγαίνει µια «έκτακτη» εγκύκλιος µε την οποία
γίνεται προαιρετικός για µισθωµένα και
υποχρεωτικός για ιδιόκτητα χωράφια. Κάπως έτσι
και φέτος, η ανακοίνωση των αρµοδίων λέει ότι
ο ΑΤΑΚ θα είναι υποχρεωτικός στα βοσκοτόπια
και προαιρετικός σε αρόσιµες και µόνιµες
καλλιέργειες. Το θέµα είναι ότι πρέπει να
ξεκαθαριστεί µια και καλή κι αυτό γιατί σε κάθε
πληρωµή όλο και αφήνει αγρότες εκτός…..
Τρία χρόνια περιµένουν αποζηµιώσεις οι
ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής για τις ζηµιές στις
7 Ιουλίου του 2019 από µια πρωτοφανή τότε
θεοµηνία, που ισοπέδωσε το φυτικό κεφάλαιο.
Βέβαια, πρόκειται για ενισχύσεις ΠΣΕΑ, οπότε –
λέει φίλος αγρότης – η τριετία είναι αναµενόµενη!
∆υστυχώς…. Το θέµα είναι ότι ακούγεται πως τα
χρήµατα είναι διαθέσιµα στα ταµεία του ΕΛΓΑ,
απλά δεν γίνεται η πίστωση. Γιατί;
Πέρασε από την Κοµισιόν το κονδύλι των
20 εκατ. ευρώ για αποζηµιώσεις λόγω του
περσινού παγετού σε καλλιέργειες που ήταν
σε προανθικό στάδιο. Υπέγραψε, σου λέει, και
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, όµως
χρήµατα ακόµα δεν µπήκαν! Οι αγρότες ζητούν
σαφές χρονοδιάγραµµα πληρωµής και σαφή
τρόπο αποζηµίωσης, ενώ ο Αγροτικός
Σύλλογος Βερµίου, µετά τον αποκλεισµό της
περιοχής από τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ,
έχει κινηθεί νοµικά κατά του Οργανισµού.
Πριν λίγες µέρες ο υπουργός της πλατείας
είπε σε εκπροσώπους Αγροτικών Ενώσεων
και Σωµατείων του νοµού Χαλκιδικής ότι «η
πλατφόρµα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ενίσχυση λόγω
Covid-19, ποσού 40 ευρώ ανά στρέµµα για ζηµιές
του 2002 στους παραγωγούς Κονσερβολιάς και
ελιάς Χαλκιδικής θα ανοίξει µετά τις γιορτές του
Πάσχα και τα ποσά θα καταβληθούν έως το τέλος
Μαΐου 2022». Το πρώτο έγινε όντως, για να
δούµε µε την πληρωµή τι θα γίνει!
∆υνατότητα για υποβολή αιτήσεων έχουν και
οι αµπελουργοί που θέλουν να συµµετάσχουν
στο πρόγραµµα του πράσινου τρύγου. Μόνο που
τα περιθώρια είναι πολύ στενά και οι δηλώσεις
γίνονται στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ. Μέχρι να το
πάρουν χαµπάρι, η ανακοίνωση βγήκε 5 του
µήνα, µέρα που ορίστηκε και ως έναρξη της
διαδικασίας και θα διαρκέσει µέχρι τις 11 Μαΐου.
Όποιος προλάβει! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΝΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ

«Το µέλλον της ΕΕ
εξαρτάται και από την
Ουκρανία. Με τις
κυρώσεις στη Ρωσία
µεγιστοποιούµε την πίεση
στον πρόεδρο Πούτιν. Η
απεξάρτηση από το ρωσικό
πετρέλαιο θα γίνει
σταδιακά σε έξι µήνες.
Θέλουµε τον µικρότερο
δυνατό αντίκτυπο».

;

ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ

«Θέλει να επεκτείνει την
επικράτειά του και να
σπρώξει τα σύνορα µε βία,
προσπαθεί απεγνωσµένα
να αποκαταστήσει την
παλιά σηµασία της Ρωσίας
σε έναν κόσµο που έχει
αλλάξει. Αυτή δεν θα είναι
µια βιώσιµη λύση. Ο Πούτιν
πρέπει να κάνει συµφωνία
µε την Ουκρανία».

ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«∆εν το επέτρεψα και
φοβόµουν µην πουν ότι µε
βοήθησε ο πατέρας µου στη
δουλειά. Ήξερα ότι ο
πατέρας µου δεν βοήθησε
πουθενά, δεν πήρε κάποιο
τηλέφωνο γιατί δεν είναι
αυτός ο χαρακτήρας του.
Οπότε ξεκινούσα µε
τροµερή διάθεση ότι µπορώ
να τα καταφέρω µόνη».

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

«Λες και ήταν ο πρώτος
µας τελικός εδώ και 20
χρόνια. Σεβασµό στη
Βιγιαρεάλ. Το γήπεδο, η
οµάδα και ο προπονητής,
ήταν απίστευτοι. Είπα στους
παίκτες µου ναι έχουν το
µοµέντουµ, αλλά δεν τους
ανήκει. ∆εν είναι το ποιος
µπήκε, είναι τι έγινε όταν
ξεκινήσαµε να παίζουµε».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕ ΤΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΧΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

Υβρίδια

Χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική
πορεύονται οι εναποµείναντες
παραγωγοί τεύτλων,
προσβλέποντας στις πιέσεις
που ασκούν οι τοπικοί
βουλευτές για κάτι παραπάνω
τουλάχιστον στο κοµµάτι της
συνδεδεµένης στήριξης.
Οι ελπίδες για αναβίωση
της καλλιέργειας, µέσω του
στρατηγικού επενδυτή
αποδειχθήκαν φρούδες και το
ισοζύγιο εσόδων-εξόδων των
παραγωγών είναι εντελώς
αρνητικό αφού η περυσινή
παραγωγή απορροφήθηκε
από µονάδες βιοαερίου µε
χαµηλή τιµή.
Το θέµα έθεσε ο Μάξιµος
(έδωσα τη µάχη στο γάλα), στον
υπουργό Γεωργαντά ζητώντας
να εξεταστεί η δυνατότητα
επιπλέον οικονοµικής
συνδροµής, µέσω άλλων
χρηµατοδοτικού εργαλείου.

Υπολοχαγός
Νατάσσα...

Το συννεφάκι έδειξε εξαρχής η µέθοδος Βάρρα
Αµέτρητο µελάνι χρειάστηκε να χυθεί για να µπει το νερό στ’
αυλάκι, να σταµατήσουν οι υπεργολαβίες και όλα να πάνε στο
κυβερνητικό νέφος για τη λήψη των άµεσων ενισχύσεων, µε
αντικειµενικό τρόπο. Τι να λέµε, αν δεν το είχε ξεκουνήσει το
θέµα ένας ροµαντικός καθηγητής, που ήθελε να βάλει τάξη
σε αίσχη ετών (σ.σ. φάκελοι στον Εισαγγελέα), τίποτα δεν θα
είχε συµβεί. Βέβαια, τα επινίκια ανήκουν στον νέο υπουργό
της πλατείας που αν µη τι άλλο, σε αυτή τη φάση δείχνει έτοιµος και αποφασισµένος και για άλλες τοµές. Τα τρωκτικά βέβαια παραµονεύουν γι’ αυτό χρειάζεται διαρκής…απεντόµωση.

«Επί πίνακι»

Βαλκανιζασιόν

∆ιορθωτική

To τέλειο αποτέλεσµα είχαν,
λένε οι κτηνοτρόφοι, οι
εντεταλµένοι σε συνεργασία µε
πρόθυµους µεσάζοντες και
εµπόρους, που αντί να
προωθήσουν την ελληνική
παραγωγή αµνοεριφίων,
έπαιξαν το γνωστό παιχνίδι της
τεχνητής επάρκειας της αγοράς,
µέσω των εισαγωγών από
βαλκανικές χώρες. Στο
στόχαστρο ο Άδωνις.

«Το σύνθηµα «Νot in the
racism of the Balkan lambs Open the borders» δηλαδή «Όχι
στο ρατσισµό των βαλκανικών
αρµιών-Ανοίξτε τα σύνορα»,
δονούσε τη Μεγάλη Εβδοµάδα,
την ατµόσφαιρα στη Βαρβάκειο
αγορά και µέχρι το τελευταίο
συνοικιακό κρεοπωλείο.», λένε
οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης για το
φετινό πόλεµο τιµών.

Μια φορά να γίνουν όλα όπως
πρέπει και να σπάσει η κατάρα
των λανθασµένων πληρωµών
και τι στον κόσµο! Μπορεί να
µπήκε εγκαίρως η έκτακτη
ενίσχυση στους κτηνοτρόφους,
κάποιοι πάλι δεν πήραν σεντς
λόγω αστοχιών στα στοιχεία
εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών. Ο υπουργός πάντως
εξαρχής δήλωσε ενήµερος και
έτοιµος για συµπληρωµατική.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Επιτέλους ο
οργανισµός στη
∆οµοκού θα
διαλειτουργεί µε την
ΑΑ∆Ε προκειµένου να
εφαρµόζει απρόσκοπτα
ελέγχους, όπως αυτοί
περιγράφονται στις
σχετικές εγκυκλίους.
Αρκεί να µην είναι…
πειραγµένες.
Αλήθεια, πόσο κόστισε
στον αγροτικό
κόσµο και στο
ελληνικό δηµόσιο
όλα αυτά τα χρόνια
η κακοδιαχείριση
του ΟΣ∆Ε; Θα βγάλει
κάποιος τη σούµα;
Το υπουργείο της
πλατείας πάντως µιλά
για αξιοσηµείωτη
µείωση του κόστους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αγκυροβόλιο
το ευρώ

Τρίμματα

Η

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο

ι αντιδράσεις που εκδηλώνονται τις τελευταίες µέρες ακόµα και για
ψύλλου πήδηµα, γύρω
από τη µεγάλη απόφαση µεταφοράς
του ΟΣ∆Ε στο κυβερνητικό νέφος,
προδίδει ακριβώς το µεγάλο φαγοπότι που είχε στηθεί εδώ και χρόνια εντός και πέριξ της ∆οµοκού.

Ανυπομονησία
ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ τώρα οι δηλώσεις
δεν είχαν οριστικοποιηθεί στην
ώρα τους, ποτέ µέχρι σήµερα δεν
είχαν γίνει σωστά, το κόστος για
την αγροτική οικονοµία δεν περιγράφεται, κι όλοι αυτοί που τις τελευταίες µέρες φωνάζουν, κουβαλούσαν νερό στο µύλο της... παρέας. Τώρα που συντελείται µια τεράστια µεταρρύθµιση, µέσα σε λίγα
24ωρα, τους έπιασε ανυποµονησία.

Φτου ξελευτερία
ΒΕΒΑΙΩΝΩ λοιπόν, όλους αυτούς
τους ανυπόµονους ότι καµιά προθεσµία δεν θα χαθεί, καµιά δήλωση δεν θα µείνει άφτιαχτη, όλες οι
ενισχύσεις θα δοθούν µε δικαιοσύνη στην ώρα τους κι αυτό που
έχει να κερδίσει ο Έλληνας αγρότης και η ελληνική οικονοµία από
την «ψηφιακή επανάσταση» δεν συγκρίνεται µε τίποτα στο παρελθόν.

Μαύρο τεφτέρι
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ότι ήδη ένας αγρότης που ξέρει λίγα από χρήση κοµπιούτερς, µπορεί να οριστικοποιήσει τη δήλωσή του. Το έχουν
κάνει ήδη κάποιες εκατοντάδες. Επίσης, οι περισσότεροι
έχουν ανοίξει λογαριασµό
για τη νέα δήλωση. Αυτά
που φωνάζουν είναι κάποια ΚΥ∆ που είχαν µάθει αλλιώς και είχαν ταχθεί στην υπηρεσία του
καµπούρη. Την ώρα που ο
Γεωργαντάς κάνει πράξη τη
µεγάλη µετάβαση, εκείνα αναπαράγουν το «µαύρο τεφτέρι» της... δυναστείας.

Μουγκαμάρα

Το «συνδικάτο»
δεν φοβάται
µόνο ότι θα χάσει
το προνόµιό
του να εκβιάζει
υπουργούς, αλλά
ότι θα φανούν τα
έργα και οι ηµέρες
των πεπραγµένων
του εδώ και
χρόνια! Αν ήξεραν
οι κυβερνήσεις,
οι ευρωπαϊκές
αρχές και οι
αγρότες τι
πλιάτσικο έχει
γίνει, θα έκαναν...
χαρακίρι!

ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ η πολιτική απόφαση του Γεωργαντά να αλλάξει
τα πράγµατα στο ΟΣ∆Ε και αυτή η
απόφαση είναι σίγουρο ότι βοηθάει τους αγρότες, ωστόσο κανένας δεν αναφέρεται σ’ αυτό. Μιλάει γι’ αυτό µόνο ο Γεωργαντάς.
Όλοι οι άλλοι που είναι;

Μπήκαν σε οχυρό
ΟΙ ΑΛΛΟΙ έπιασαν πάλι ο καθένας το αµπρί του σαν να µην συνέβη τίποτα και θέλουν να προσαρµόσουν την πραγµατικότητα
σε ό,τι ήξεραν µέχρι σήµερα. Εδώ
η καλύτερη αίτηση, εδώ οι καλύτερες πληρωµές, εδώ τα καπέλα,
εδώ τα δικά µας ΚΥ∆, εδώ τα δικά
σας κόλπα, εδώ τα νέα δικά µας
κόλπα... που κοστίζουν λιγότερο.

Ιδανικοί Αυτόχειρες
ΓΙΑ 7 ΧΡΟΝΙΑ όλη την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο µε δύο
υπουργούς από το ΣΥΡΙΖΑ και δύο
από την Ν∆ δεν προχώρησε αυτό
που πραγµατικά έχουν ανάγκη οι
αγρότες, δηλαδή οι γνήσιες γεωργικές συµβουλές από τους γεωτεχνικούς και τους άλλους επιστήµονες. ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ, η ΕΘΕΑΣ, και η
ΠΕΓ∆Υ έχουν βγάλει πολλές ανακοινώσεις για το που θα κάτσει η
µπίλια της µηχανογράφησης του
ΟΣ∆Ε και τι θα γίνει µε τα ΚΥ∆. Ο
ΟΠΕΚΕΠΕ την ίδια στιγµή σπαράσσεται µε κίνδυνο εσωτερικής διάλυσης, από την αντιπαράθεση των
υποστηρικτών της προηγούµενης µηχανοπαρέας µε τη νέα
εφαρµογή. Το «συνδικάτο»
δεν φοβάται µόνο ότι θα χάσει το προνόµιό του να εκβιάζει υπουργούς αλλά ότι
θα φανούν τα έργα και οι
ηµέρες των πεπραγµένων
του εδώ και χρόνια. Το είπα στην αρχή, αν ήξεραν
οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές αρχές και οι αγρότες
τι πλιάτσικο έχει γίνει, θα
έκαναν... χαρακίρι!

«αµείλικτη» ισχύς του δολαρίου των
ΗΠΑ ως παγκόσµιου καταφυγίου
αρχίζει να προκαλεί προβλήµατα και όχι µόνο στις αναδυόµενες αγορές. Η Ιαπωνία και η Ευρώπη παραδοσιακά
προτιµούσαν να έχουν τα νοµίσµατά τους κάπως αδύναµα έναντι του δολαρίου προκειµένου να ενισχύουν τις εξαγωγές τους. Η διολίσθηση τους, ωστόσο, αυτή τη φορά είναι ανησυχητική. Το γιεν έχει υποχωρήσει στα πιο αδύναµα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, δοκιµάζοντας την αποφασιστικότητα της
κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) να διατηρεί ένα «ταβάνι» στις αποδόσεις των οµολόγων. Η ευρωζώνη, όµως, είναι το µέρος του
κόσµου όπου γίνεται αισθητή η µεγαλύτερη
δυσφορία επειδή η κατάσταση αυτή επιδεινώνει τον πληθωρισµό, εν µέρει επειδή οι εισαγωγές γίνονται έτσι πιο ακριβές. Το κοινό νόµισµα αποτελεί «αγκυροβόλιο» συνολικά για
το Ευρωπαϊκό Project, εποµένως µια απότοµη
πτώση του κινδυνεύει να γίνει υπαρξιακή για
την ενότητα της Γηραιάς Ηπείρου, κάτι για το
οποίο δεν έχουν να ανησυχούν οι Ιάπωνες.
Το ευρώ υποχωρεί σταθερά τον τελευταίο χρόνο από περισσότερο από 1,22 ανά δολάριο σε
κοντινή απόσταση µε το χαµηλό του 1,0640 του
Μαρτίου του 2020,
όταν η Covid-19 χτύπησε πρώτη φορά.
Μια πιθανότητα πλήρους ισοτιµίας (1
ευρώ=1 δολάριο) εντός του έτους δεν
αποτελεί κίνδυνο
ΤOY ΜΑΡΚΟΥΣ
µικρών πιθανοτήΑΣΓΟΥΟΡΘ *
των. Μια νοµισµατική κρίση εµπιστοσύνης είναι το τελευταίο που
χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη αντιµετωπίζει µια εξαιρετικά δυσεπίλυτη εξίσωση µεταξύ της εξουδετέρωσης του αυξανόµενου εισαγόµενου πληθωρισµού ή του κινδύνου µιας νέας ύφεσης. Το να µην κάνει τίποτε,
ωστόσο, σταµατά πια να είναι επιλογή.
Ο εισαγόµενος πληθωρισµός επιδεινώνεται
από τον πόλεµο στην Ουκρανία, καθώς µεγάλο µέρος των αγορών ενέργειας της Ευρώπης
τιµολογείται σε δολάρια. Ένα ασθενέστερο ευρώ απλώς µεγεθύνει το βραχυπρόθεσµο πρόβληµα. […] Ο αδύναµος κρίκος της αλυσίδας
δεν είναι πλέον τα περιφερειακά spread οµολόγων χωρών όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα προς
εκείνα της Γερµανίας. Είναι το ίδιο το ευρώ. […]
Ένας δείκτης τιµών καταναλωτή στο 7,5% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο απαιτεί δράση και όχι
περίτεχνες και αόριστες διατυπώσεις ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο «θα ενεργήσει εάν χρειαστεί». Πότε θα είναι σίγουρη η ΕΚΤ ότι τα πράγµατα έχουν πάρει την «κάτω βόλτα»; Όταν βρεθεί ενώπιον διψήφιου πληθωρισµού; Η Ευρώπη, µέχρι στιγµής, έχει σταθεί τυχερή.
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ BLOOMBERG
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Σταθερή τιμή από την αγορά ζητά
η παραγωγή premium ελαιολάδου
Δύο διακεκριμένοι Ισπανοί γευσιγνώστες φωτίζουν τα ατού της ελληνικής παραγωγής

Εγκαίρως και όχι
ετεροχρονισμένα
το φιλτράρισμα

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ
psilioti@agronews.gr

Ποσότητα
Σύµφωνα µε τον Jose
Maria Penco, η τιµή
ανά λίτρο του ελαιολάδου είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη
µε την ποσότητα
και λιγότερο
µε την ποιότητά του

Πέρα από την
παράδοση
Συγκινητικό µεν,
το γεγονός ότι στην
Ελλάδα το ελαιόδεντρο λειτουργεί
συµβολικά στην
κουλτούρα και
στην παράδοσή της,
εντούτοις πρέπει να
γίνουν ακόµη πολλά
για την ανάδειξη του
προϊόντος

H Ελλάδα πρέπει να αφυπνιστεί ως
προς την παραγωγή, την ποιότητα
και την εκπαίδευση στο χώρο του ελαιόλαδου και να µην επαναπαύεται στην… ιστορία και στο γεγονός
ότι διαθέτει το καλύτερο προϊόν. To
συµπέρασµα αυτό προκύπτει από τις
διαφορετικές προσεγγίσεις για το ελληνικό ελαιόλαδο, που µοιράστηκαν στην Agrenda δύο ειδικοί του
ελαιόλαδου της Ιβηρικής Χερσονήσου, στο περιθώριο του πρόσφατου
διαγωνισµού ATHENA IOOC 2022.
«Η αξία πρέπει να αντιστοιχεί
στην ποιότητα» υπογραµµίζει ο Jose
Maria Penco, διακεκριµένος γευσιγνώστης ελαιόλαδου, δίνοντας
έµφαση στον εµπορικό τοµέα, ενώ η Brigida Jimenez Herrera επιµένει στην σηµασία της εκπαίδευσης τόσο του νέου παραγωγού όσο κα του καταναλωτή.
Σύµφωνα µε τον Jose Maria Penco,
η τιµή ανά λίτρο του ελαιόλαδου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ποσότητα και λιγότερο µε την ποιότητά του, αφού, όσο µειώνεται η παραγωγή λόγω των εξωτερικών συνθηκών, τόσο αυξάνεται και η τιµή του
λίτρου. Την ίδια ώρα, ο µέσος καταναλωτής δείχνει προτίµηση στα ελαιόλαδα που «υπερέχουν» λόγω
της χαµηλής τιµής τους και όχι των

ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.
«Η πώληση του ελαιόλαδου πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η
ποιότητά του είναι άριστη και αυτό
ίσως να αποτελεί το µέγιστο πρόβληµα της παραγωγής.» Το ελαιόλαδο είναι το πιο πολύτιµο για
την υγεία φυσικό προϊόν που
χρήζει αναγνώρισης από τον κόσµο που το παράγει και τον κόσµο
που το καταναλώνει. Ίσως η πιο
αναγκαία κίνηση για την εξέλιξη
του προϊόντος είναι η διάδοση της
αξίας του ως ωφέλιµη πηγή αλλά
και ως γαστρονοµικό συστατικό.
Ο ίδιος, θεωρεί συγκινητικό το
γεγονός ότι στην Ελλάδα το ελαιόδεντρο λειτουργεί συµβολικά
στην κουλτούρα και στην παράδοσή της, εντούτοις επιµένει πως
πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά
για την ανάδειξη του προϊόντος.
Η διασύνδεση που έχει διατηρηθεί από τα αρχαία χρόνια ως σήµερα συµβάλλει θετικά στον τουρισµό της χώρας και αυτό αν µη
τι άλλο, σηµειώνει ο Jose Maria
Penco, θα πρέπει να αξιοποιηθεί
και για την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου.

Η εµβληµατική κορωνέικη
Η ποικιλία που φύεται στην Ελλάδα στην πλειοψηφία, είναι η
κορωνέικη, «εµβληµατική και ικανή να δώσει µοναδικά οργανο-

ληπτικά χαρακτηριστικά και άριστη ποιότητα», δηλώνει ο Ισπανός γευσιγνώστης. Σαν χώρα, η
Ελλάδα έχει αρκετό µέλλον στο ελαιόλαδο αρκεί εµπορικά να λειτουργήσει καλύτερα, µιας και σε
αυτό τον τοµέα υστερεί αρκετά,
όπως και η ίδια η χώρα του, η Ισπανία, αναγνωρίζοντας πως «ο
δυνατότερος παίκτης στο εµπόριο
του ελαιόλαδου είναι η Ιταλία».
Η Brigida Jimenez Herrera είναι στον κόσµο του ελαιόλαδου
ήδη 36 χρόνια και συνεχίζει µε
πάθος να εξελίσσει την τέχνη, να
δοκιµάζει ελαιόλαδα και να συµµετέχει σε κριτικές επιτροπές διεθνών διαγωνισµών. Η ίδια ήθελε
πάντα να ασχοληθεί µε την παραγωγή ελαιόλαδου αλλά και µε την
ίδια την ελιά. Έγινε διδάκτορας
σε Πανεπιστήµιο της Ισπανίας, ενώ όταν µπορούσε, ταξίδευε από
χωριό σε χωριό µε απώτερο σκοπό να µάθει στον κόσµο να διακρίνει το ποιοτικό ελαιόλαδου και
τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Μάθαινε στον κόσµο ουσιαστικά να εκτιµά το καλό λάδι.
Η ειδικός, θεωρεί πως η ελαιοπαραγωγή στην Ελλάδα χρειάζεται πολλή δουλειά. Το κύριο µέληµά της είναι η εκµάθηση των
ελαιοπαραγωγών σε ορθές τεχνικές και πρακτικές κλαδέµατος, ώστε να αντληθεί από εκεί ποιότητα.

«Παραµεληµένο» το φιλτράρισµα
του ελαιόλαδου που παράγεται στην
Ελλάδα κάτι που ευθύνεται για την
µεγάλη απώλεια ποιότητας του
τελικού προϊόντος που τυποποιείται.
«Η Ελληνική γη, µπορεί να δώσει
πάρα πολλά στο ελαιόλαδο. Το κλίµα
της Ελλάδας , είναι ιδανικό, ενώ οι
έρευνες που σε γενικό πλαίσιο στην
Ελλάδα υστερούν, αποτελούν ίσως
και απαραίτητο βοήθηµα για την
εξέλιξη της ποιότητας του
χαρακτηριστικού προϊόντος», τονίζει
στην Agrenda η ειδικός Brigida
Jimenez Herrera.
Σηµειωτέον, η πολύ κακή τακτική
η πλειοψηφία των ελληνικών
ελαιολάδων να φιλτράρονται
«αφού κάτσει το λάδι» είναι
εµφανής δυστυχώς µετά από 8 ή 10
µήνες από την παραγωγή τους. Τότε
είναι που θα εµφανιστούν στη µύτη
και στη γεύση τα αποτελέσµατα της
ύπουλης δουλειάς που κάνουν τα
ένζυµα που υπάρχουν στα σωµατίδια
που έχουν παραµείνει. ∆ίνοντας
ως παράδειγµα την Ισπανία, και
συγκεκριµένα την Ανδαλουσία,
από όπου και κατάγεται η ίδια,
επικεντρώνεται και στα
επιµορφωτικά προγράµµατα από την
ΕΕ στο γεωπονικό προσωπικό και
στη ελαιοπαραγωγή. «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση συµβάλλει για την
εκπαίδευση νέων γεωπόνων και
επιδοτεί πολλά προγράµµατα.
Προγράµµατα για τη βιωσιµότητα
των ελαιώνων, επιδοτήσεις για την
εκµάθηση νέων ελαιοπαραγωγών,
υποδοµές για έρευνες µε κεντρικό
άξονα το ελαιόδεντρο, αλλά και
προγράµµατα στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας και βελτίωσης
ελαιόλαδου. Από την προσπάθεια
αυτή, δεν εκλείπουν έρευνες για την
ελιά σε συνάρτηση µε την κλιµατική
αλλαγή και µε µοριακή γενετική,
ενώ µόνο στην Ανδαλουσία
υπάρχουν ήδη 18 κέντρα σπουδών
και ερευνών», υπογραµµίζει για
να καταλήξει πως µε την έρευνα
µπορούν να λυθούν πολλά
προβλήµατα καθώς πάντα οδηγεί
σε βελτίωση των εφαρµογών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΔΕΘ ΗΕLEXPO

Με νέα δυναμική
έρχεται η Freskon
Με αίσθημα ευθύνης προς τους συμμετέχοντες
εκθέτες, επισκέπτες και συνεργάτες, η ΔΕΘHelexpo αποφάσισε να μεταφέρει χρονικά το
Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων
και Λαχανικών FRESKON για τις 12-14 Μαΐου,
που αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 7-9
Απριλίου. H Agrenda στο πλαίσιο της έκθεσης
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ποικιλίες,
αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ψηφιακές
λύσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες».
Καλεσμένοι στη συζήτηση, οι Χρήστος
Γιαννακάκης (ΕΘΕΑΣ), Κωσταντίνος
Παπαϊωάννου (ΑγροΛύσις), Σπύρος
Μουρελάτος (Οικοανάπτυξη), Αντώνης
Παυλίδης (Vitro), Άρης Ζαμίδης (Tractor GPS)
και Κώστας Ελευθεριάδης (Αγρότης). Την
εκδήλωση θα συντονίσει ο εκδότης της
Agrenda Γιάννης Πανάγος. Περισσότερες
πληροφορίες στο https://freskon.helexpo.gr/el.

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

«Κερνάμε
Ελλάδα» στις
13-15 Μαΐου
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το
4ο Φεστιβάλ «Κερνάμε Ελλάδα» που
αναμένεται να μετατρέψει την Αμαλιάδα
σε γαστρονομικό σταυροδρόμι
συζητήσεων, γνώσεων
και προβολής ιδιαίτερων
γεύσεων. Στις 13, 14 και
15 Μαΐου στο Αθλητικό
Κέντρο Αμαλιάδας, η
Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και ο Δήμος Ήλιδας
επανέρχονται στη διοργάνωση έπειτα από
δύο χρόνια, λόγω της πανδημικής κρίσης.
Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν αγνά - ποιοτικά προϊόντα
όπως γαλακτοκομικά, αγνά παρθένα
ελαιόλαδα, μελισσοκομικά προϊόντα,
ζυμαρικά, κρασιά και ποτά, σοκολάτα,
βιολογικά προϊόντα, αρωματικά φυτά,
ελληνικούς ξηρούς καρπούς,
καλλωπιστικά φυτά, παστέλια, αρώνια και
πολλά άλλα. Το Φεστιβάλ χωρίζεται σε
επιμέρους θεματικές ενότητες: Παιδικό
πρωϊνό, Γαστρονομία, Μελισσοκομικό
Συνέδριο και Εκδήλωση για τα Αρωματικά
Φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες
στο www.edpa.gr.

Στις 7 Μαΐου όλα
για τις ελληνικές
αυτόχθονες
φυλές ζώων
Το δίκτυο Αμάλθεια
διοργανώνει τα εγκαίνια
της έκθεσης «Ελληνικές
Φυλές Ζώων - ένας
κρυμμένος θησαυρός».
Κατά την διάρκεια της
έκθεσης θα παρουσιαστούν
οι ελληνικές αυτόχθονες
φυλές μέσα από
ακουαρέλες και σκίτσα του
διάσημου ζωγράφου Jason
Roberts καθώς επίσης και
πλούσιο φωτογραφικό
υλικό. Η έκθεση θα λάβει
μέρος το Σάββατο 7 Μαΐου
στις 18.00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων «Μελίνα».
Περισσότερες
πληροφορίες στο www.
amalthia.org/el/.

ΖΑΠΠΕΙΟ
Η μεγάλη συνάντηση
των Ροζέ κρασιών
στις 29 Μαΐου
Η εξάπλωση της αγάπης για το
ροζέ κρασί, έχει φτάσει και
στην Ελλάδα, διευρύνοντας τις
επιλογές του οινικού κοινού
και εμπλουτίζοντας τους
καταλόγους των εστιατορίων
και τις αποχρώσεις των
ραφιών. Όπως και να τα πείτε,
«ροζέ», «pink» ή «ερυθρωπά»,
είναι φρέσκα και ξεδιψαστικά,
φρουτώδη και γοητευτικά,
παιχνιδιάρικα και ευκολόπιοτα.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει μια
γκάμα άνω των 200 ροζέ
αποχρώσεων από
διαφορετικούς παραγωγούς,
και οι επισκέπτες θα έχουν την
πολύτιμη ευκαιρία να τα
δοκιμάσουν. Οι ώρες
λειτουργίας της έκθεσης θα
είναι 11.00- 18.00μμ , και η
είσοδος είναι στα 12 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.oenorama.com/el/.

52 Agrenda

ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλούνται 100 πρόβατα Γερµανοχιώτικα
γεννηµένα µε 100 αρνιά. Τιµή 5.000 ευρώ.
Περιοχή Πελοπόννησος. Τηλ. 6934/650680.
Πωλείται κριάρι Αβάσι κόκκινο 15-16 µηνών,
περιοχή Πρεβεζας.Τηλ.2683/061397.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται
50
Τηλ.6974/875833.

ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ
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γίδια

αρµεγόµενα.

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

Πωλούνται αρνάδες Λακόν 4 µηνών καθαρόαιµες, περιοχή Βόλου.Τηλ.6906/432076.

Πωλούνται 120 πρόβατα και 8 κριάρια περιοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκαστο.
Τηλ.6937/274082.

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµεντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά
τους ποσού 50000 ευρώ.Τηλ.6944/462220.
Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ
καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 280 πρόβατα Ασαφ και Λακον
υψηλής γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6934/102401.
Πωλούνται 370 γίδια στην περιοχή Θήβας.
Tηλ 6974/170043.

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

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

Πωλούνται 150 πρόβατα Λακον γαλακτοπαραγωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες και 10 κριάρια, περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.

Πωλούνται 100 αγελάδες ελευθέρας βοσκής
µε τα δικαιώµατά τους ποσού 50.000 ευρώ.
Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 200 αρµεγόµενα πρόβατα γερµανικά µε Λακον , περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6944/050976,6937/510240.
Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,
έγκυες στην 2η γέννα υψηλών αποδόσεων σε
πολύ καλή τιµή.Τηλ.6971/601623.
Πωλούνται 150 γίδια στην Ριτσώνα Χαλκίδας,
τιµή συζητήσιµη.Tηλ.6934/287105.
Πωλούνται αρνιά θηλυκά και αρσενικά.
Τηλ.6974/875833.
Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγωγής,
ράτσας Holstein υψηλών αποδόσεων, έγκυες
στη δεύτερη γέννα σε πολύ καλή τιµή, περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6974/930677..
Πωλούνται 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
Τηλ.6947/004517.

γίδια

ετοιµόγεννα.

Πωλούνται 60 αγελάδες κρεατοπαραγωγής,
ράτσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και
γεννηµένες.Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 12 αγελάδες µικτής κατεύθυνσης,
περιοχή Εδεσσας.Τηλ.6977/259943.
Πωλούνται 15 µοσχίδες ελληνικής εκτροφής
ποιότητας Α εκ των οποίων οι 7 είναι έγκυες.
Τηλ. 6947/728582.
Πωλούνται µοσχαράκια από 4 έως 6 µηνών
ελληνικής εκτροφής περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.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
αποδόσεις. 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 λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και
υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού,
οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email :
Info@kosynthos.gr
Πωλούνται αρνιά ράτσας Ασαφ Ισπανίας,θηλυκά και αρσενικά πέλα και κοκκινοκέφαλα.
Τηλ.6985/692012.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής από βιολογική εκτροφή στην Εύβοια.
Τηλ.6948/447046.
Πωλούνται κριάρια Λακόν µε διασταύρωση
Aσσάφ. Τηλ. 6936/068116.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται
δικαιώµατα
Τηλ.6974/567958..

από

ζώα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος
βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη
τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού σε σακιά,
παράδοση σε όλη την Ελλάδα, από 10 τόνους.
Τηλ.6974/567958.
Πωλείται τριφύλλι µαζί µε χόρτο σε 120 µικρά
δέµατα.Τηλ.6955/361856.
Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθάρι για ζωοτροφή γύρω στα 500 κιλά.Τηλ.6955/361856.
Πωλείται σιτάρι για ζωοτροφή γύρω στα 400
κιλά.Τηλ.6955/361856.
Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά δέµατα.Τηλ.6955/361856.
2.000

δέµατα.

Πωλούνται τριφύλλια, ενσίρωµα, τριφύλλι
µπάλα µικρή , άχυρα και καλαµποκιές . µε δυνατότητα παράδοσης. Τηλ.6976/860425.
Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας ΥΛΙΚΗ
καθαρισµένος Α ποιότητας Τηλ.6972/271604.
Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες διαθέσιµα από τέλη Μαΐου. Τηλ.
6947/509187.
Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι,
δενδρώδη.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
Τηλ.6987/310440.

σοδειάς

2021.

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.
6937/253885.
Πωλείται βίκος, τριφύλλι, σανός, άχυρα, µικρές
µπάλες 30 κιλών αρίστης ποιότητας.
Πωλoύνται 2 τόνοι βρώµης για ζωοτροφές,
περιοχή Φαρσάλων.Τηλ.6944/985675.
Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.
Πωλoύνται 200
Τηλ.6930/554050.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

δικαιώµατα

αρώσιµα.

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

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

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

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

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

Πωλoύνται
δικαιώµατα
Τηλ.6944/985675.

αρώσιµα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβάτων
και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 14, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.
Πωλούνται ταίστρες για τριφύλλι, άχυρο και
καρπό, τεµάχια 13, περιοχή Θεσσαλονίκης
.Τηλ.6942/226598.
Πωλείται τροχοφόρο βυτίο 3,5 τόνων για
µεταφορά νερού, περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6942/226598.

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

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

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

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

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτικό
δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού Ηµαθίας. 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.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλείται
τριφύλλι
Tηλ.6944/340117.

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια και
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα
στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.
Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10
ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.
Zητείται σύµβουλος ακίνητης περιουσίας από
κτηµατοµεσιτική εταιρεία ως συνεργάτης σε υποκαταστήµατα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500
Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περιοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και
φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το στρέµµα.Τηλ.6974/426911
Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλόκαστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλεως µε
απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.
Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελαφρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά
στη περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς.
Τηλ.6949/474535.
Πωλείται οικόπεδο 650-700 τ.µ., περιοχή Κορινθίας. Τιµή 10000 ευρώ. Τηλ.6937/030859.
Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στην Λαµία, κτηµατική περιφέρεια Αγίας Παρασκευής(Λιµογάρδι) ,ξερικό για φωτοβολταικά, 1.700
ευρώ ανά στρέµµα ή ως ποτιστικό 2.700 ευρώ ανά στρέµµα µε δικαίωµα σε γεώτρηση.
Τηλ.6976/896021.
Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο
Θεσσαλονίκης,800 µέτρα από την Εγνατία Οδό.
Τηλ.6949/474535.
Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 400
στρεµµάτων,
περιοχή
Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6942/228503.
Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδειοδοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε
ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσσαλονίκης .Τηλ.6942/226598.
Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµµάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρόµο
Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδαφος
,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλευση. Τιµή αναλόγως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.
Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγµένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λούτσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 1300 DT µε 1300 ώρες
εργασίας, περιοχή Φαρσάλων, τιµή 8.300 ευρώ.
Κος Αλέξανδρος.Τηλ.6944/985675.

Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κατάσταση,
περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 1000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται πρέσα χoρτοδεσίας Bamford για µικρές
µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.
6937/253885
Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com
Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλoύνται σωλήνες γαλβανιζε 200 µετρων,4
ιντσών σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043.
Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz Agrolux
F80, 88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες χρήσης και όλα
τα παρελκόµενα, βυτίο, φρέζα, τουρµπίνα, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.Τηλ.6937/668219.
Πωλούνται ταίστρες αιγοπροβάτων γαλβανιζέ για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 64 µέτρων, 196 θέσεων σχεδόν καινούριες στο Ευπάλιο Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.Τηλ.6932364640
2108137514.
Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή κατάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.
Πωλείται αρµεκτήριο
Τηλ.6944/614947.

αγελάδων,προβάτων.

Πωλείται γεννήτρια 32 KWA µε κινητήρα πετρελαίου.Τηλ.6944/614947.
Πωλείται άροτρο
Τηλ.6944/614947.

περιστρεφόµενο

3υνο.

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο 1000αρι
και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή Πιερίας.Τηλ.
6980/001606.

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδροροή,
υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας.
Tηλ.6980/001606.
Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5
Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων
3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα
µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή:
6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.
Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα
24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα,
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία
κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.
Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα.
Tηλ. 6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500
ευρώ. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται 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 εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000
ευρώ.Τηλ.6942/226598.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλούνται
αγροτικά
εργαλεία,τρακτέρ
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304.
2392/031829.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Claas 98αρα
Maxi.Περιοχή Καβάλα. Τηλ.6974/877648.
Πωλείται αναβατόριο µήκους 4 µέτρων µε ταινία τακουνάκι, µοτέρ 2 ίππων, ολοκαίνουριο.
Τηλ.6975/511716.
Πωλείται στάβλος 1.100 τµ µε απεριόριστο βοσκότοπο, άδεια λειτουργίας για 477 αιγοπρόβατα,περιοχή Κιλκίς.Τιµή 30000 ευρώ. Κος Θεόδωρος.Τηλ. 6947/404701.
Πωλείται γερανός παπαγαλάκι µε ανυψωτική ικανότητα 1.600 κιλά.Ιδανικό για τρακτέρ και φορτηγό.Τηλ.6948/804662.
Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατάσταση.Tηλ.6978/554824.
Πωλείται ελαιοτριβείο µε 2.500 ώρες λειτουργίας σε άριστη κατάσταση, δυναµικότητας 3,5 τόνων
την ώρα, περιοχή Αγρινίου.Τηλ.6976/516447.
Πωλείται σκαλιστήρι της ΒΙΟΓΕΜ µαζί µε λιπασµατοδιανοµέα 5σειρο τιµή 1800 ευρώ.
Τηλ.6937/436309.
Πωλείται λιπασµατοδιαδιανοµέας,2 φτερωτές
χωρητικότητας 900 λίτρα στα 850 ευρώ. Τηλ.
6937/436309.
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 100αρι R3
EVO µε 7000 ώρες χρήσης, περιοχή Έδεσσας.
Τηλ.6977/259943.
Πωλoύνται σπαρτική µηχανή, δισκοβάρνα, κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, καρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονόυνο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο, οχτάυνο,Tηλ.6972/307674.
Πωλείται πρέσα χορτοδεσίας µάρκα Welger 530
µε σχοινί. Τηλ. 6982/551234.
Πωλείται κοπτικό 280 αναρτώµενο. Τηλ.
6982/551234.
Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 Raggar.
Τηλ. 6982/551234.
Πωλείται καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325. Τηλ.
6982/551234.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ.
6982/551234.
Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.Τηλ.6979/957956.
Πωλείται ψυγείο 3χ2χ2,5 πλήρες µε inox τσιγκέλια, περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
µηχανή

Ψαλτίδη.

Πωλείται πνευµατική µηχανή 4 σειρών µε δίσκους βαµβακιού,ηλιόσπορου και καλαµποκιού
µάρκας monocent. Έτος κατασκευής 2000.
Τηλ.6972/872921.
Πωλούνται µηχανη Perkins 140 ίππων επισκευασµένη 6 ατµόσφαιρες,κανόνι διπλό κοχλία τριφασικό,50 µέτρα καλώδιο, τρακτέρ Lamborg για ανταλλακτικα 155 δενδροκοµικού.Τηλ.6978/308061

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται
πριονοκορδέλα
Τηλ.6974/394542.

για

τρακτέρ.

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 ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310/715037.
Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άροτρο
3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµατική µηχανή
Pneumasem,σκαλιστήρι 5σειρο Gaspardo, σφυρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 6977/830247.
Πωλείται σποροδιαλογέας(3ωρη το διπλό) Pepcos
K531 αδούλευτο.Τηλ.6937/313613.
Πωλείται αλεστική µηχανή Deutz Fahr 1600, Τιµή 10.000 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew Holland
8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορτηγό µερσεντες 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
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Προσπάθεια επανεισαγωγής του εξαφανισμένου κάστορα στη
χώρα μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

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.

Agrenda

Ο αρχιτέκτονας της
φύσης επιστρέφει

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε δίσκο
51 εκατοστών.Τηλ.6979/957956.
Πωλείται
σπαρτική
Τηλ.6979/957956.
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ποικιλότητας του τοµέα Ζωολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ η προσπάθεια επανεισαγωγής του κάστορα στην
ελληνική ύπαιθρο, ενός εξαφανισµένου είδους στην χώρα µας και χρήσιµου ρυθµιστή της βιοποικιλότητας.
Ο κάστορας, ο λεγόµενος και «αρχιτέκτονας της φύσης», µε τα φραγµατάκια που κατασκευάζει µεταφέροντας κορµούς δέντρων, κλαδιά, πέτρες
και λάσπη δηµιουργεί πολύ σηµαντικά λιµναία οικοσυστήµατα, ενώ συντηρεί µεγάλο αριθµό ειδών και βοηθάει να επανέλθουν τα οικοσυστήµατα στην πρότερη κατάστασή τους.
Για τον ευρασιατικό κάστορα (Castor
fiber που απαντάται σε Ευρώπη και Ασία) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκαετίες µια συντονισµένη επιχείρηση
επανάκαµψης των πληθυσµών του.
Στην κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει
157 επανεισαγωγές σε 24 ευρωπαϊκές χώρες και σε πάνω από 300 περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, µε αποτέλεσµα από µόλις 1.200 ζώα στις αρχές του 20ού αιώνα ο πληθυσµός τους σήµερα να ξεπερνάει το 1,5 εκατοµµύριο.
Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της

Οι ειδικοί εκτιµούν ότι η χώρα µας θα ωφεληθεί ποικιλοτρόπως από την επανεµφάνιση του κάστορα
στον ποταµό Νέστο του εθνικού πάρκου της Ροδόπης και στον ποταµό Αλιάκµονα και τις λίµνες Πρεσπών.
νότιας Βαλκανικής όπως και η Πορτογαλία είναι οι µόνες εντός της φυσικής ευρωπαϊκής κατανοµής του είδους, στις οποίες δεν υπάρχει ακόµη
κάστορας. Πέρυσι ο βρετανικός οργανισµός διατήρησης της βιοποικιλότητας Beaver Trust ζήτησε να διερευνηθεί κατά πόσο µπορεί να γίνει επανεισαγωγή του είδους και στην Ελλάδα,
κινητοποιώντας το Εργαστήριο Ζωολογίας του Τµήµατος Βιολογίας του
ΑΠΘ που ξεκίνησε να υλοποιεί τη
µελέτη σκοπιµότητας για επανεισα-

Εξαφάνιση
Εκτιµάται ότι ο κάστορας εξαφανίστηκε από την Ελλάδα
στις αρχές του 20ού αιώνα

γωγή του Castor fiber στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος
Beaver Trust, πριν από λίγες ηµέρες
βρέθηκε στη χώρα µας κλιµάκιο ειδικών για τη µελέτη του κάστορα από
την Αγγλία και τη Γερµανία, προκειµένου να ελέγξει τα οικοσυστήµατα
που έχουν προκριθεί για την επανεισαγωγή του είδους:
την περιοχή του εθνικού πάρκου
της Ροδόπης (ποταµός Νέστος) και
τη ∆υτική Μακεδονία (ποταµός
Αλιάκµονα και λίµνες Πρεσπών).

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ
6982/551234.
Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατφόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σκαπτική µηχανή
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλήνες
3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 beck
γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ
6982/551234.
Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δίσκων και
ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 6937/313613.
Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter για χρήση µε
λάστιχα, νοµός Πιερίας.Τηλ.6943/877756.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκκινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.Τηλ.2310/711133.
Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620
Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519.
Τηλ.2310/711133.
Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέλαιο,
από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 6945/434127.
Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τηλέφωνο Tηλ. 6976/141565.
Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυναµικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.

Στο Κτήµα Κυρ-Γιάννη
Σταθερές οι πωλήσεις
η πρόεδρος ∆ηµοκρατίας φυτοπροστατευτικών
To Κτήµα Κυρ-Γιάννη επισκέπτηκε
η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου,
την Κυριακή 1 Μαΐου. Την κα.
Σακελλαροπούλου, υποδέχτηκαν
στο Κτήµα ο ιδρυτής της ΚυρΓιάννη, Γιάννης Μπουτάρης
και ο διευθύνων και οινοποιός της
εταιρείας, Στέλλιος Μπουτάρης.
Κατά την παραµονή της στο Κτήµα,
η Πρόεδρος ξεναγήθηκε στις
εγκαταστάσεις του οινοποιείου
και τους αµπελώνες.

Σταθερές παρέµειναν οι πωλήσεις
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην ΕΕ στη δεκαετία 2011-2020,
µε τον συνολικό όγκο περίπου στο
6%, στους 350.000 τόνους. Tο
2020 σύµφωνα µε την Eurostat
πωλήθηκαν λίγο λιγότεροι από
346.000 τόνοι, µε τα ανόργανα
µυκητοκτόνα (πολλά επιτρέπονται
στη βιολογική γεωργία) να
αντιπροσώπευαν λίγο πάνω από το
µισό (57%) και τα «µυκητοκτόνα
και βακτηριοκτόνα» (43%).

∆ηµιουργείται νέα βάση
δεδοµένων για ιπποειδή

∆ωρεάν εκπαίδευση
σε νέους πτηνοτρόφους

∆ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η
απόφαση µε την οποία ρυθµίζονται
επιµέρους ζητήµατα που αφορούν
τη δηµιουργία συστήµατος για την
ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των
δεσποζόµενων ιπποειδών.
Ειδικότερα, δηµιουργείται
«Κεντρική Ηλεκτρονική Βάση
∆εδοµένων των Ιπποεδών»
όπου οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
των Περιφερειών καταχωρίζουν
τα στοιχεία των ιπποειδών και
των επιχειρήσεων ιπποειδών.

∆ωρεάν πρόγραµµα κατάρτισης
και συµβουλευτικής µε θέµα
«Κρεοπαραγωγός Πτηνοτροφία»
στις περιοχές Άρτας, Ιωαννίνων
και Χαλκίδας ανακοίνωσε ο
Οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα
Γενιά», σε συνεργασία µε το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Μέσω του προγράµµατος 55 νέοι
πτηνοτρόφοι θα αποκτήσουν
εξειδικευµένες γνώσεις για την
εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών.
Αιτήσεις έως Κυριακή 22 Μαΐου.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 7 Μαΐου
Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)
Τορίνο - Νάπολι

16.00

COSMOTE SPORT 2 HD

17.00

COSMOTE SPORT 6 HD

22.50

COSMOTE SPORT 5 HD

03.00

COSMOTE SPORT 4 HD

18.00

Novasports Prime

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

21.00

Novasports Prime

21.00

COSMOTE SPORT 7 HD

22.30

COSMOTE SPORT 5 HD

5’

Το παζλ του Final Four

Τένις (ATP Masters Μαδρίτη)
Αγώνας

Η πρόκριση του Ολυµπιακού
στο Final Four του Βελιγραδίου
συµπλήρωσε το παζλ της
καταληκτικής φάσης της φετινής
Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» θα
αντιµετωπίσουν στις 19 Μαΐου την
Αναντολού Εφές, η οποία στοχεύει
σε back to back τίτλους στη Stark
Arena, ενώ στον άλλο ηµιτελικό
της ίδιας ηµέρας Μπαρτσελόνα
και Ρεάλ Μαδρίτης θα παλέψουν
να βγουν ζωντανές από το clasico.

Formula 1 (Μαΐάµι)
Κατατακτήριες δοκιµές

Κυριακή 8 Μαΐου
Μπάσκετ (NBA)
Αγώνα Playoffs

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ
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)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Άρης – Ολυµπιακός

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Λαµία – Ολυµπιακός

15.00

Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Μπάσκετ (Τσάµπιονς Λιγκ)
Final 4, Τελικός

Formula 1 (Μαΐάµι)
Αγώνας

Το πρώτο GP
στο Μαϊάμι
Ιστορικός ο 5ος αγώνας της Formula 1
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ρεάλ και Λίβερπουλ
πάνε στον τελικό
Οι Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ θα βρεθούν στον
µεγάλο τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ στις 28 Μαΐου.
Η Ρεάλ του κορυφαίου Κάρλο Αντσελότι πήρε «την
πρόκριση του αιώνα» απέναντι στη Σίτι, καθώς µε δύο
γκολ στο 90 και 91 έφερε το µατς στην παράταση,
όπου εκεί ο Μπενζεµά έστειλε µε πέναλτι, την οµάδα
του στον τελικό που θα διεξαχθεί στο Παρίσι.

«Καλώς ήλθατε στο Μαϊάµι» που
λέει και το γνωστό τραγούδι του
Γουίλ Σµιθ, καθώς ο µαγικός κόσµος της Formula 1 πατά γκάζι στις
8 Μαΐου για πρώτη φορά στην ιστορία του στους δρόµους του Μαϊάµι και συγκεκριµένα γύρω από το
στάδιο της οµάδας NFL των Miami
Dolphins. Φοίνικες, παραλίες και
εικόνες µε χρώµατα που παραπέµπουν στη µεγάλη τηλεοπτική επιτυχία των σκληρών του Μαϊάµι (Miami Vice) γέµισαν τα social
media των οµάδων, επί της ευκαιρίας του νέου αυτού γκραν πρι. Όσον
αφορά την κατάταξη των οδηγών,

στην κορυφή βρίσκεται ο Τσαρλς
Λεκλέρκ (86 βαθµοί) µε Ferrari και
στη δεύτερη θέση ο περσινός πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν (59 βαθµοί). Την τριάδα κλείνει ο οµόσταβλος του Ολλανδού στη Red Bull,
Σέρχιο Πέρεζ (54 βαθµοί). Για να
βρει κάποιος τον Χάµιλτον πρέπει
να ψάξει χαµηλά και συγκεκριµένα στην 7η θέση της κατάταξης.
Σηµειώνεται εδώ πως το 2023
στο καλεντάρι θα υπάρχει ακόµη
ένα GP σε αµερικάνικο έδαφος,
το οποίο θα λάβει χώρα στο Las
Vegas (, ενώ το διεθνές αυτοκινητοδρόµιο του Μαϊάµι θα γίνει επίσης η 11η διαφορετική τοποθεσία η οποία θα έχει φιλοξενήσει
τη Formula 1 στις ΗΠΑ.

Ραντεβού στη Ρώµη
Το Internazionali BNL d’Italia
στη Ρώµη από τη ∆ευτέρα 9
Μαΐου έως την Κυριακή 15 Μαΐου
κυριαρχεί στο καλεντάρι του
τένις. Μία διοργάνωση, η οποία
χρονολογείται από το 1930,
από τις µακροβιότερες σε
χωµάτινο γήπεδο, όπου και εκεί
θα δώσουν «ραντεβού» όλα
τα «αστέρια» του τένις, µετά
τη Μαδρίτη.

Νέος προπονητής για ΑΕΛ
Στο πρόσωπο του Λαρισαίου
Σωτήρη Αντωνίου βρήκε τον
επόµενο προπονητή της η ΑΕΛ
µε τον έµπειρο τεχνικό να γυρνάει
στους «βυσσινί» καθώς στο
παρελθόν είχε βρεθεί ξανά στον
πάγκο της οµάδας. Ο Αντωνίου
θα αναλάβει άµεσα το ρόλο του
και θα διαδεχθεί τον Παναγιώτη
Γκουτσίδη, ο οποίος δεν συνεχίζει
στο σύλλογο, σύµφωνα µε την
ανακοίνωση, ενώ νέος τεχνικός
διευθυντής θα είναι ο Νίκος
Σαµολαδάς.

ΗΜΕΡΙ∆Α
Ποικιλίες, αναδιάρθρωση
και ψηφιακές λύσεις
στις δενδρώδεις καλλιέργειες

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

13

ΧΟΡΗΓΟΙ

12.00  14.00

ΣΑΒΒΑΤΟ

14.5
2022

∆ΙΕΘΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
& ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Κινητικότητα
και προπωλήσεις
στο σκληρό

Σ

ταθερές μένουν οι τιμές σκληρού σίτου στην αγορά μας στο κομμάτι της
εξαγωγής, λίγο πάνω από τα 500 ευρώ ο τόνος FOB, ενώ παράλληλα αρχίζει να ζεσταίνει η κουβέντα στις προπωλήσεις
νέας σοδειάς. Φέτος επειδή οι τιμές είναι στα ύψη και η αγορά εύθραυστη, θα είναι δύσκολο
για τους εμπόρους να προπωλήσουν πριν τα
αλώνια. Οι εκτιμήσεις παγκόσμιας παραγωγής
για την ώρα είναι αισιόδοξες και δείχνει να επιστρέφουμε σε νορμάλ παραγωγές, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει ο καιρός αργότερα.
Στην εγχώρια αγορά βάμβακος σημειώθηκαν κάποια φιξαρίσματα από τους εκκοκκιστές για κομμάτι των προπωλήσεών τους, που
λογικά οφείλονται σε αντίστοιχα κλεισίματα τιμών σύσπορου των παραγωγών, με την τιμή
για τα λευκά βαμβάκια νέας σοδειάς στα 140
σεντς. Χρηματιστήριο, πριμ και δολάριο παραμένουν εξαιρετικά διατηρώντας τις τιμές μας
στα ύψη. Τις τελευταίες μέρες βέβαια, η ζήτηση στη φυσική αγορά έχει μειωθεί κι αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη άνοδο του χρηματιστηρίου χωρίς κάποια πτώση στο πριμ που ζητάμε επί των χρηματιστηριακών τιμών.
Με τιμές έως και 1,50 ευρώ το κιλό πωλούνται στην εγχώρια αγορά αυτή την εποχή τα
πρώιμα πεπόνια θερμοκηπίου, που ξεκίνησαν
από τις αρχές Απριλίου με τιμές περί τα 3,50
ευρώ. Στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης,
οι κοπές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, αν και η
παραγωγή είναι ελαφρά μειωμένη. Στα υπαίθρια πεπόνια χαμηλής κάλυψης το ξεσκέπασμα φέτος θα καθυστερήσει λίγο, με την παραγωγή στην αγορά από τα μέσα Ιουνίου.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
575,57

579,93

573,01

572,54

550,07

31/03

14/04

19/04

27/04

05/05

434

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

375

424

14/04

19/04

395

395

430

430

27/04

05/05

377
387
430

430

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

550

550

547

547

547

547

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

359

360

393

389

398

362

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

140,20

133,78

143,50

142,50

137,50

151,98

3,56

3,46

3,37

3,44

3,44

3,39

544,90

549,40

574,70

544,40

526,00

521,50

1674,00

1649,40

1690,20

1689,00

1675,40

1654,60

24,21

24,75

25,16

25,05

24,47

24,64

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

123,40

114,5

117,5

121,7

111,50

106,45

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

137,42

134,22

136,75

136,32

135,35

134,87

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

155,73

159,81

164,12

166,90

167,41

169,23

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

Στη ζώνη του ενός ευρώ το σύσπορο
Ώθηση και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που προσεγγίζει τα 105 σεντς
Αρκετοί βαμβακοκαλλιεργητές έτοιμοι για προπώληση της μισής παραγωγής τους
Σε πρωτοφανή για τους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς επίπεδα έχει ωθήσει την τιμή
του σύσπορου ένα εκρηκτικό μίγμα στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που προσεγγίζει τα
1,05 ευρώ. Τα τελευταία 24ωρα, μεγάλοι
παραγωγοί δέχονται προσφορές από εκκοκκιστές που προτίθενται να πληρώσουν
με 99 λεπτά το κιλό για το σύσπορο βαμβάκι που καλλιεργείται τώρα. Οι μεγάλοι εκκοκκιστές βγαίνουν στην αγορά με πιο «συντηρητικές» τιμές περί τα 95 λεπτά, χωρίς

Τέξας

07/04

385

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

07/04

Καύσιμο για άνοδο των τιμών μια
επίμονη ξηρασία στη ζώνη βάμβακος του Τέξας και της ευρύτερης
περιοχής που παράγεται το 45%
της αμερικανικής σοδειάς

Αγορά βάμβακος
(σεντς/λίμπρα)
Συμβόλαια Ιουλίου

155,39

Συμβόλαια Δεκεμβρίου

129,59

Τιμή προπώλησης

95-99
ΠΗΓΉ: AGRENDA

Funds

Τα funds έχουν παγιδέψει
εκκοκκιστήρια και κλωστήρια
στο ίδιο τους το παιχνίδι που
τους εξασφάλιζε μια πλεονεκτική θέση στην αγορά

να έχει συνυπολογιστεί το πριμ ποιότητας
ή τα μεταφορικά. Πλέον, αρκετοί είναι οι
παραγωγοί που ετοιμάζονται να προβούν
σε προπώληση ακόμα και της μισής παραγωγής που αναμένουν για φέτος λόγω της
δελεαστικής τιμής. Βέβαια, στον ορίζοντα
δεν διαφαίνονται σημάδια κόπωσης της διεθνούς αγοράς, με αναλυτές να βλέπουν
και τα 150 σεντς για τα συμβόλαια Δεκεμβρίου. Ωστόσο, η «ανακούφιση» του «πούλα και μετάνιωνε» είναι δελεαστική, με την
τιμή του προϊόντος τόσο κοντά στο 1 ευρώ.

Δεκέμβρης

Αναλυτές λένε πως δεν αποκλείεται τα συμβόλαια Δεκεμβρίου ‘22
(νέα σοδειά) να βρεθούν κοντά
στη ζώνη των 150 σεντς, με το
«πούλα και μετάνιωνε» ρεαλιστικό
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ΒΑΜΒΑΚΙ

500

550

160.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

450
2.000

540
530

150.00

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
520

450

400

400

350

Παρθένο

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

510

145.00

500

350

300

300

250

250

200

1.000

490

140.00

480

135.00

460

500

470
450

∆ΕΚ

151,98

σέντς/λίµπρα

IΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

05
∆ΕΚ

ΜΑΪ

∆υναµική ανάκαµψη για τα συµβόλαια
της παλιάς σοδειάς στο βαµβάκι, µε
τον ∆εκέµβριο να διεκδικεί τη βάση
των 130 σεντς η λίµπα.

547
¤/τόνος

05
IΑΝ

05
ΦΕΒ

05
ΜΑΡ

05
ΑΠΡ

05
ΜΑΪ

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

200

05
∆ΕΚ

387
¤/τόνος

05
IΑΝ

05
ΦΕΒ

05
ΜΑΡ

05
ΑΠΡ

05
ΜΑΪ

Ευµετάβλητη η αγορά καλαµποκιού
της Ιταλίας, όσο στην Γαλλία τα
συµβόλαια σχηµατίζουν νέες κορυφές
πάνω από τα 340 ευρώ ο τόνος.
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∆ιορθώνει η τιµή για το κτηνοτροφικό
κριθάρι που παραµένει στα υψηλά
του εύρους λίγες εβδοµάδες πριν
ξεκινήσουν τα αλωνίσµατα.

Έντονη δραστηριότητα παρατηρείται
τα τελευταία 24ωρα στους κάµπους
της χώρας, µε το εµπόριο να προσεγγίζει παραγωγούς, προσφέροντας κλειστή τιµή στα 47 λεπτά το κιλό για το
σκληρό σιτάρι, που θα αλωνιστεί τον
επόµενο µήνα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει από νωρίς τις εκτιµήσεις της Agrenda για αλώνια στη
ζώνη των 50 λεπτών στον παραγωγό,
όσο η νέα εµπορική περίοδος συναντά άδειες αποθήκες, µειωµένα παγκόσµια αποθέµατα και µια µετριοπαθή ενίσχυση της παραγωγής έπειτα από µια χρονιά σαν του 2021 κατά
την οποία το τονάζ και οι ποιότητες έκαναν βουτιά σε πρωτοφανή χαµηλά.
Το ενδιαφέρον των παραγωγών για
κλεισίµατα από τώρα είναι περιορισµένο πάντως, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ,
ενώ οι τιµές που προσφέρουν καλύτερα εδραιωµένες εταιρείες της εγχώριας
αγοράς παραµένουν στο πιο «συντη-

ρητικό» επίπεδο των 45 λεπτών το κιλό για την πρώτη ποιότητα σκληρού σίτου µε 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12%, ενώ για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη
65% και πρωτεΐνη 11,5%, η προσφερόµενη τιµή διαµορφώνεται στα 44 λεπτά. Η τρίτη ποιοτική κατηγορία (Σ3)
διαµορφώνεται στα 43 λεπτά το κιλό.
Σε διεθνές επίπεδο, η εξίσωση της αγοράς γίνεται κάθε εβδοµάδα που περνά πιο δύσκολη. Οι αρχικές προσδοκίες για µια µεγάλη παραγωγή φέτος έχουν αρχίσει και µετριάζονται εξαιτίας
ζητηµάτων ξηρασίας που ταλαιπωρούν
την καλλιέργεια στη Βόρεια Αµερική,
τη Βόρεια Αφρική αλλά και τη ∆υτική
Ευρώπη. Στην Ιταλία οι εκτάσεις έµειναν αµετάβλητες σε 13 εκατ. στρέµµατα, µε τους παραγωγούς καθ’ όλη
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να δείχνουν διστακτικοί ως προς
τις φροντίδες, λόγω του ενισχυµένου
φέτος κόστους εισροών, όπως µεταδίδουν ιταλικά µέσα. Οι τιµές της Φότζια
έµειναν αµετάβλητες στα 547 ευρώ ο
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Στα συµβόλαια της νέας
σοδειάς µετατοπίζεται το
ενδιαφέρον των αγοραστών
στην αγορά καλαµποκιού της
Ευρώπης, µε τις τιµές για τα
συµβόλαια παράδοσης το
Νοέµβριο του 2022 και τον
Μάρτιο του 2023 να
ακολουθούν µια εντυπωσιακή
πορεία προς την άνοδο,
κερδίζοντας 20 ευρώ ο τόνος
µέσα σε µια εβδοµάδα.
Συγκεκριµένα, ο Νοέµβριος
του 2022 διαπραγµατεύεται
πλέον στη Γαλλία στα 340
ευρώ ο τόνος, ενώ ο Μάρτιος
του 2023 στα 338 ευρώ.
Μέσα σ’ αυτό το τοπίο, οι
αρχικές προσφορές πριν από
ένα µήνα, για 30 λεπτά το κιλό
δείχνουν µάλλον χαµηλές. Η
αγορά δεν εµφανίζει σηµάδια
υποχώρησης όσο σε
παγκόσµιο επίπεδο αναµένεται
µειωµένη προσφορά σε
δηµητριακά κτηνοτροφικής
χρήσης, ενώ εκφράζονται και
ανησυχίες για διευκολύνσεις
στις εισαγωγές αργεντίνικου
GMO καλαµποκιού.

ΑΓΟΡΕΣ
Αµετάβλητη η Φότζια στα
547 ευρώ ο τόνος για την
πρώτη ποιότητα, ο Καναδάς
φορτώνει µε 560 ευρώ

Περιορισµένο ακόµα το ενδιαφέρον
των παραγωγών για κλεισίµατα.
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ΑΛΜΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΣΤΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ 340 ΕΥΡΩ

Με άδειες αποθήκες και µειωµένα παγκόσµια αποθέµατα η νέα εµπορική περίοδος
Όσο οι προσδοκίες για µεγαλύτερη παραγωγή ατονούν, οι τιµές σε µικρή ανοδική τροχιά
gogos@agronews.gr
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Στα 3,39 ευρώ το κιλό η µέση τιµή
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου
στην Ισπανία, µε την αγορά να
κολλάει σε ένα στενό εύρος.

3,39
¤/κιλό

∆ίνει 47 λεπτά για καινούργια αλώνια το εµπόριο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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τόνος για την πρώτη ποιότητα για τρίτη συνεχόµενη εβδοµάδα, ενώ ο Καναδάς φορτώνει µε 560 ευρώ ο τόνος
FOB. Συνεπώς, όσο οι προσδοκίες για
µια µεγαλύτερη παραγωγή ατονούν στα
σηµαντικά παραγωγικά κέντρα του κόσµου, οι τιµές του προϊόντος δέχονται
µικρές ανοδικές πιέσεις παρά το ότι η
περίοδος του αλωνισµού πλησιάζει.
Εν τω µεταξύ, κινητικότητα παρουσιάζει και η αγορά στην περίπτωση του
κριθαριού που αναµένεται να αλωνιστεί στις αρχές Ιουνίου, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές από τον καιρό. Οι
ζυµώσεις διαµορφώνουν τιµή πάνω από τα 30 λεπτά, ενώ ακούγονται και τα
32 λεπτά το κιλό έναντι των 18 µε τα
οποία ξεκίνησαν τα περσινά αλώνια.

Υψηλή µεταβλητότητα µε νέα υψηλά στο βαµβάκι
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ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι τιµές φετινής και νέας σοδειάς (συµβόλαια Ιουλίου
και ∆εκεµβρίου ‘22) σηµείωσαν ξανά νέα υψηλά,
επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά τα θετικά
θεµελιώδη στοιχεία. Στις ΗΠΑ υπάρχει η ανησυχία
για την ξηρασία, ενώ γενικότερα και σε άλλες
σηµαντικές χώρες παραγωγής ο καιρός δεν είναι
στρωτός. Παράλληλα µην ξεχνάµε πως τα πολλά ανοιχτά
συµβόλαια αγοράς των κλωστηρίων για τεχνικούς
λόγους όταν φιξάρονται ενισχύουν το χρηµατιστήριο.
Η µεταβλητότητα είναι πολύ µεγάλη και στα επίπεδα
αυτά αγοραστές και πωλητές στον κλάδο υπολογίζουν
διπλά και τριπλά το ρίσκο του αντισυµβαλλοµένου.

Η συνεχιζόµενη χρηµατιστηριακή άνοδος έχει
αρχίσει να πιέζει κάπως το πριµ (βάση) επί των
χρηµατιστηριακών τιµών, καθώς η τελική τιµή
για τα κλωστήρια έχει πλέον ξεφύγει. Παράλληλα,
αν και νωρίς ακόµα για προβλέψεις, η Τουρκία που
αποτελεί τον νούµερο ένα πελάτη µας εκτιµάται πως
µπορεί να έχει σηµαντική αύξηση της παραγωγής της
κι αυτό ίσως µπλοκάρει τις διαπραγµατεύσεις τώρα
για αγορές της νέας σοδειάς. Εντούτοις το
µοµέντουµ για τη σοδειά µας παραµένει θετικό,
δεδοµένου ότι χρηµατιστηριακές τιµές, δολάριο
και βάση παραµένουν σε υψηλά επίπεδα.

153
151
149
147
145
143
141

Πέµπτη

Παρασκευή ∆ευτέρα

28/04

29/04

02/05

Τρίτη

03/05

Τετάρτη

04/05

∆ευτέρα
Τρίτη
Συνεδρίαση 04/05/2021
21/02

02/03

Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

13/01‘22
Ιούλιος

154,76

+4,68

Δεκεμβριος ‘22

129,78

+3,60

Πέµπτη

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαΐου 2022

Ανοδικά οι τιµές από την αρχή της σεζόν
Τα 50 λεπτά µια δίκαιη τιµή στο ρύζι
Αυξηµένα κόστη ρίχνουν τα στρέµµατα κάτω από τα 200.000 στη Θεσσαλονίκη
180.000 ΤΟΝΟΙ

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εµπορικές πράξεις στα 44 λεπτά το
κιλό για τις µεσόσπερµες ποικιλίες και τις τύπου Καρολίνα και στα
41 λεπτά για τις κίτρινες µακρύσπερµες, καταγράφει η εγχώρια
αγορά ρυζιού, λίγα εικοσιτετράωρα πριν αρχίσει µαζικά η σπορά της νέας καλλιεργητικής περιόδου, η οποία αναµένεται φέτος να εξελιχθεί µε 30% λιγότερα στρέµµατα από ό,τι συνήθως.
Οι τιµές στο προϊόν έχουν κινηθεί ανοδικά σε σχέση µε το άνοιγµα της τρέχουσας εµπορικής
σεζόν, όταν αµέσως µετά τα αλώνια, τα ρύζια της µεσόσπερµης ποικιλίας «Ronaldo» πωλούνταν στα
30 λεπτά και τα µακρύσπερµα στα
34 λεπτά. Ωστόσο οι ορυζοπαραγωγοί δεν είναι ικανοποιηµένοι,
θεωρώντας ότι µε βάση τις µεγάλες ανατιµήσεις στις εισροές η ισορροπία θα έπρεπε να έχει βρεθεί
υψηλότερα, γεγονός που «στρέφει» το ενδιαφέρον τους σε ανταγωνιστικές καλλιέργειες.
«Μια δίκαιη τιµή, για να µείνει
κάτι στους ορυζοκαλλιεργητές και
να δοθεί ώθηση στην καλλιέργεια
που απασχολεί πάνω από 1.000
οικογένειες στον κάµπο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και φέρνει γύρω στα 35-40 εκατ. ευρώ συνάλλαγµα κάθε χρόνο, θα ήταν στα
50 λεπτά», τονίζει στην Agrenda
ο γραµµατέας του Συνεταιρισµού
Β’ Χαλάστρας, Γιώργος Μπότας.
Ο έµπειρος συνεταιριστής υπογραµµίζει ότι «το πετρέλαιο κίνησης έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Πέ-

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΡΥΖΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΕΣ

44

ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

41
ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ 30%
Οι συνολικές εκτάσεις ρυζιού
αναµένονται µειωµένες ίσως
και 30% από τις προηγούµενες
καλλιεργητικές περιόδους

ρυσι το αγοράζαµε από 1,15 έως
1,20 ευρώ το λίτρο και τώρα κινείται µεταξύ 1,75 έως 2 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα στη λίπανση έχει
γίνει η σφαγή του αιώνα. Η αύξηση τιµών κυµαίνεται από 150% έως και 200%, καθώς από τα 300330 ευρώ τον τόνο, σήµερα έχει
φτάσει έως και 1.000 ευρώ. Αυτό
σηµαίνει πως για να καλλιεργήσει ο παραγωγός πρέπει να δαπανήσει πολύ περισσότερα χρήµατα, πράγµα όµως, δύσκολο, διότι προερχόµαστε από µια δύσκολη χρονιά, αφού το 2021 η τιµή
του ρυζιού ήταν στα 29-30 λεπτά».

Μέσα σε αυτό το «αποθαρρυντικό περιβάλλον», που επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι χρόνο
µε το χρόνο, αφαιρούνται από τη
«φαρέτρα» των παραγωγών αποτελεσµατικά όπλα σε επίπεδο φυτοπροστασίας, οι εκτάσεις που θα
καλλιεργηθούν φέτος µε ρύζι αναµένονται λιγότερες.

Λιγότερες φέτος οι εκτάσεις
«∆ιαβλέπουµε µια τάση αποστροφής από την καλλιέργεια ρυζιού και οι λόγοι είναι πολυπαραγοντικοί. Εκτός από τις χαµηλές,
συγκριτικά, τιµές του προϊόντος έναντι του βαµβακιού και του καλαµποκιού, προς τα οποία φεύγουν σηµαντικές εκτάσεις, βλέπουµε κάθε χρόνο να στερούµαστε δραστικές για ζιζανιοκτονία
και µυκητοκτονία. Παραδοσιακά
εργαλεία για την καταπολέµηση
της µουχρίτσας και της πυρικουλάριας τα χάνουµε, είτε γιατί είναι

Ικανοποιητική η ζήτηση από Ευρώπη,
παρά την απουσία Τούρκων εµπόρων
Η ροή της ζήτησης, πάντως,
σύµφωνα µε παραγωγούς και
εµπόρους, για την εποχή είναι ικανοποιητική, παρά την
απουσία, για δεύτερη συνεχή
χρονιά, των Τούρκων εµπόρων, που έχουν τα δικά τους
προβλήµατα µε το υποτιµηµένο νόµισµά τους και ήδη έχουν φύγει από τις αποθήκες
και τα σιλό των συνεταιρισµών

Η ετήσια παραγωγή ρυζιού
στη χώρα ανέρχεται σε
περίπου 180.000 τόνους, εκ
των οποίων περίπου 100.000
τόνοι εξάγονται σε διάφορες
χώρες στο εξωτερικό

και των µεµονωµένων παραγωγών γύρω στο 60%-65% των
αποθεµάτων.
«Το ρύζι φεύγει από εµάς
προς τους Μύλους, εκείνοι το
επεξεργάζονται και το εξάγουν
σε χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, αλλά και σε αγορές της Μέσης Ανατολής. Το
θετικό είναι πως το κενό που
άφησαν οι Τούρκοι στην αγο-

ρά έχει καλυφθεί από πωλήσεις στην Ευρώπη και σ’ αυτό βοήθησε και η αύξηση των
ναύλων στις θαλάσσιες µεταφορές, που έχει καταστήσει
πιο ακριβό και άρα µη ανταγωνιστικό το ασιατικό ρύζι,
αυξάνοντας τη ζήτηση για το
ευρωπαϊκό», εξηγεί ο γραµµατέας του Συνεταιρισµού Β’
Χαλάστρας, Γιώργος Μπότας.

επιταγή της ΕΕ, είτε γιατί οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται να τα παράξουν και φτάνουµε σε αδιέξοδο», αναφέρει ο συνοµιλητής µας.
Ως συνέπεια, για φέτος εκτιµάται πως οι συνολικές εκτάσεις
του ρυζιού θα είναι µειωµένες ίσως και κατά 30% συγκριτικά µε
τις προηγούµενες καλλιεργητικές
περιόδους, ενώ δεν αποκλείεται
και σε αυτά που τελικά θα καλλιεργηθούν να προκύψουν ποιοτικά και ποσοτικά προβλήµατα.
«∆υστυχώς είναι ορατός ο κίνδυνος να πέσουµε φέτος ακόµη και
κάτω από το φράγµα των 200.000
στρεµµάτων στη ∆υτική Θεσσαλονίκη», σηµειώνει ο γραµµατέας
του Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας,
προσθέτοντας πως «µε τα αυξηµένα κόστη παραγωγής και τα περιορισµένα έσοδα που είχαν οι παραγωγοί το 2021, δεν αποκλείονται φαινόµενα υπολίπανσης και
πληµµελών καλλιεργητικών φροντίδων. Κάτι που αν συµβεί θα έχει επίπτωση στην παραγωγικότητα των χωραφιών, αλλά και στην
ποιότητα του τελικού προϊόντος».

Agrenda
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Ο

ι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου στην εγχώρια
αγορά παραµένουν λίγο
πάνω από τα 500 ευρώ
ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ παράλληλα έχουν αρχίσει οι κουβέντες
για προπωλήσεις νέας σοδειάς. Είναι βέβαια δύσκολο για τους εµπόρους / εξαγωγείς να προσφέρουν
σήµερα µε αργότερες φορτώσεις,
καθώς η αγορά είναι ευµετάβλητη
και κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί µέχρι τον αλωνισµό.
Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της
Φότζια δεν µεταβλήθηκαν για άλλη
µια εβδοµάδα και η διαθεσιµότητα
σκληρού εξακολουθεί να είναι περιορισµένη. Συγκεκριµένα, για τα
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79
kg/hl, υαλώδη
80% και πρωΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ τεΐνη 12% η τιpapadogiannis@
µή αποθήκης
agronews.gr
εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 542-547 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65%
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 532537 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι
τιµές ανέκαµψαν από το πρόσφατο γύρισµα, πιάνοντας τα 460 ευρώ ο τόνος. Σηµειωτέον, οι καιρικές συνθήκες ξηρασίας και χαµηλών θερµοκρασιών στηρίζουν τις
τιµές στην Ευρώπη.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα
µαλακά σιτάρια µετά από ένα µικρό
χρονικά γύρισµα ανακάµπτουν υπό τη γενικότερη άνοδο των εµπορευµάτων, αλλά και των ειδήσεων
πως η παραγωγή στην Ινδία είναι
προβληµατική λόγω ζέστης. Μάλιστα για µερικές ώρες κυκλοφορούσε πως µάλλον η Ινδία θα θέσει δασµούς εξαγωγής, κάτι το οποίο σύντοµα διαψεύστηκε.
Μάλιστα, η καλλιέργεια του µαλακού σίτου δείχνει να µην εξελίσσεται
ικανοποιητικά στις ΗΠΑ, ενώ σε αρκετές βασικές χώρες παραγωγής, όπως
στη Ρωσία, η εικόνα στα χωράφια είναι υποσχόµενη, εντούτοις υπάρχουν
φόβοι διαθεσιµότητας λόγω των προβληµάτων στις µεταφορές. Τέλος, στη
Γαλλία επίσης µετά την πτώση στα
377 ευρώ ο τόνος, οι τιµές συµβολαίων Σεπτεµβρίου οδεύουν προς
τα 390 ευρώ ο τόνος.
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Λείπουν και
φέτος οι τόνοι
ΒΕΡΙΚΟΚΟ

Ελλειµµατική
αναµένεται ότι θα είναι η προσφορά βερίκοκων
στις ευρωπαϊκές αγορές για µια συνεχόµενη χρονιά, µε την παραγωγή του 2022 να βρίσκεται 8% κάτω
από τον µέσο όρο πενταετίας, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που παρουσιάστηκαν στην έκθεση Medfel στο
Περπινιόν της Γαλλίας.
Με εξαίρεση την Ισπανία, οι υπόλοιπες τρεις µεγάλες δυνάµεις στον
κλάδο του ροδάκινου, δηλαδή η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία, ανακάµπτουν παραγωγικά από το χαµηλό τονάζ του 2021, που προκάλεσαν οι καταστροφικοί παγετοί της
περασµένης άνοιξης. Στην Ελλάδα
η παραγωγή βερίκοκου αναµένεται
ότι θα διαµορφωθεί στους 64.500
τόνους. Με σηµείο αναφοράς τον
µέσο όρο της τελευταίας πενταετίας,
η φετινή παραγωγή στην Ελλάδα
είναι µειωµένη κατά 20%, ενώ συγκριτικά µε πέρυσι, αυξηµένη κατά
20%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, υψηλό 4ετίας για τη χώρα καταγράφε-

MEDFEL

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ελαφριά
τα κλαδιά
στα δέντρα

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

Ειδικά στη νότια Ελλάδα, είχε από νωρίς φέτος εκδηλωθεί µια τάση υποχώρησης της χρήσης προϊόντων θρέψης,
σύµφωνα µε ρεπορτάζ της Agrenda,
κάτι που δεν παρατηρείται τόσο έντονα
στους βορειότερους κάµπους της χώρας,
όπου σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει
ένα συµπλήρωµα στο οικονοµικό αποτύπωµα των εκµεταλλεύσεων από αροτραίες καλλιέργειες, οι οποίες πληρώθηκαν καλύτερα από την αγορά. Πρόβληµα είχαν και οι πρώιµες ποικιλίες,
οι οποίες επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες στην αρχή της άνοιξης.
Στο σύνολο της Ευρώπης, η παραγωγή
βερίκοκου θα διαµορφωθεί κοντά στους
515.000 τόνους, σε µια αύξηση 31% συγκριτικά µε το 2021. Ωστόσο στην Ισπανία φαίνεται ότι παραγωγικά η χρονιά δεν
προµηνύεται αποδοτική. Εξαιτίας προβληµάτων µε παγετούς, η παραγωγή υποχωρεί κατά 37% συγκριτικά µε το 2021, µε
τη χώρα να παράγει συνολικά 59.011 τόνους βερίκοκου φέτος από 93.853 τόνους
πέρυσι και 110.233 το 2019. Όπως σχολιάστηκε στην παρουσίαση της έκθεσης
στο Περπινιόν, η Ισπανία εδώ και µια τετραετία αδυνατεί να πιάσει το φουλ των
παραγωγικών της ικανοτήτων, εξαιτίας
προβληµάτων µε παγετούς και χαλάζι.

ται την χρονιά του 2019, όταν παρήχθησαν 90.700 τόνοι βερίκοκου.
Για τα παραγωγικά κέντρα της Πελοποννήσου αλλά και της Στερεάς
Ελλάδας-Κρήτης που συγκαταλέγει στην ίδια καταχώρηση η εν λόγω έκθεση, προβλέπεται ότι θα διαθέσουν περί τους 30.000 τόνους.
Η παραγωγή αυτή είναι αντίστοιχη µε την περσινή, «χτυπηµένη» από τον παγετό, κάτι που δείχνει ότι αρκετά κτήµατα δεν έχουν ανακάµψει ακόµα από την αναστάτωση
Από την άλλη, στη Μακεδονία και
λοιπές περιοχές, η παραγωγή των
34.500 τόνων για το 2022, είναι σαφώς ενισχυµένη συγκριτικά µε το
χαµηλό των 25.000 τόνων πέρυσι.
Ένας ακόµα παράγοντας στον
οποίο µπορεί να αποδοθεί αυτή η
µετριοπαθής ενίσχυση της παραγωγής στην Ελλάδα, µπορεί να είναι το αυξηµένο κόστος λίπανσης
φέτος, το οποίο ειδικά στις δενδρώδεις καλλιέργειες δεν εµφανίζει πειστικά περιθώρια απορρόφησης από την τιµή που πληρώνει η αγορά.

Βελτιωµένη παραγωγή µε τονάζ αυξηµένο κατά 125% σε σχέση µε την περσινή
χρονιά περιµένει η Γαλλία και µεγαλύτερη σοδειά της τάξης του 40% η Ιταλία

Αύξηση παραγωγής σε Γαλλία και Ιταλία
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ 2022
(ΤΟΝΟΙ)

ΓΑΛΛΙΑ

128.364

ΙΤΑΛΙΑ

252.686

ΙΣΠΑΝΙΑ

59.011

ΕΛΛΑ∆Α

64.500

Βελτιωµένη συγκριτικά µε πέρυσι θα είναι η χρονιά
στη Γαλλία, όπου αναµένεται να παραχθούν συνολικά
128.364 τόνοι βερίκοκου, µε την αύξηση στο τονάζ να
είναι της τάξης του 125% σε σχέση µε την περσινή
χρονιά των 56.937 τόνων. Η χώρα βρίσκεται στο +8%
παραγωγικά συγκριτικά µε τον µέσο όρο της 5ετίας,
ωστόσο υπολείπεται από τους 132.216 τόνους του
2019. Σηµειώνεται ότι η Γαλλία αντιµετώπισε και
φέτος επιπλοκές λόγω ανοιξιάτικων παγετών, τους
οποίους όµως οι παραγωγοί υποδέχτηκαν καλύτερα
προετοιµασµένοι έπειτα από την εµπειρία του 2021,
µε τον αντίκτυπο στην παραγωγή εµφανώς
περιορισµένο, όπως µαρτυρούν και τα στοιχεία.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ιταλία όπου
αναµένεται µια παραγωγή 262.686 τόνων βερίκοκου,
αυξηµένη κατά 40% συγκριτικά µε το 2021 που
παρήχθησαν 187.523 τόνοι, µε το τονάζ που θα
συγκοµιστεί τον επόµενο µήνα να βρίσκεται 11% πάνω
από τον µέσο όρο 5ετίας, επίσης όµως µειωµένο από
την υψηλή παραγωγή του 2019, των 307.303 τόνων.
Η Νότια Ιταλία και η Σικελία διατηρούν τα ηνία στην
ευρωπαϊκή παραγωγή, µε τις περιοχές αυτές να
προετοιµάζονται για συγκοµιδή 159.472 τόνων.
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Πέµπτη
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Πετρέλαιο και FED πιέζουν το ΧΑ
κάτω από τις 900 μονάδες
Εύθραυστο το κλίμα στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, που έχασε στις πρώτες συνεδριάσεις
του Μαΐου τη στήριξη των 900 μονάδων. Οι
εστίες που προκάλεσαν την πρόσφατη πτώση
της αγοράς εμμένουν. Στις μεγαλύτερες εξ
αυτών ο πληθωρισμός, με τις εισηγήσεις της
Κομισιόν για το ρωσικό πετρέλαιο να απειλούν
για νέα ώθηση στο ενεργειακό κόστος. H
αβεβαιότητα αποτυπώνεται και στην άνοδο της
απόδοσης του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου,
με απόδοση από το 3,3% έως και το 3,45%.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε 0,7480 +7,16%
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ 0,0290 +3,57%
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜ. Α.Ε.Ε.Χ. 7,2500 +3,57%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

15,4900 +3,27%

CPI Α.Ε.

0,7700 +2,67%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ.

1,7360-30,00%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,3700 -19,21%

VIDAVO Α.Ε.

3,3400 -9,73%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,3840 -8,57%

ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

1,1800 -8,53%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
DOW JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνo
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη Swiss Market Index
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
33,108.99 -2.80%
12,380.71 -4.51%
3,717.64 -0.24%
7,498.51 +0.08%
13,942.26 -0.22%
6,395.15 +0.01%
11,898.26 +0.16%
26,818.53 - 0.11%

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

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΚΡΙ ΚΡΙ: Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ
Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος
ανακοινώνει ότι ο Τσινάβος
Παναγιώτης, υπόχρεο πρόσωπο
βάσει του άρθρου 13 του Νόμου
3340/2005, ως πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
προέβη στις 03/05/2022 σε αγορά
2.000 κοινών ονομαστικών
μετοχών προς 6,7756 ευρώ έκαστη.

DEL MONTE: Η Fresh del Monte
Produce ανακοίνωσε ότι τα καθαρά
κέρδη για το α’ τρίμηνο μειώθηκαν
στα 25,8 εκατ. δολάρια, από τα 42,7
εκατ. δολάρια πριν από ένα χρόνο. Οι
πωλήσεις αυξήθηκαν 4,5% στα 1,14
δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις
εκτιμήσεις για 1,12 δισ. δολάρια.Η
αύξηση του κόστους προϊόντων
ξεπέρασε αυτή των πωλήσεων, και
αυξήθηκε 6,7% στα 1,05δις.δολάρια,
ΝΙΚΑΣ: Ενισχυμένα μεγέθη
εμφάνισε η Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ το
2021, κατά το οποίο τα συνολικά
μικτά κέρδη του ομίλου και της
εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά
13,3% και διαμορφώθηκαν σε
15.720 χιλ.ευρώ, έναντι 13.869 χιλ.
ευρώ. Ο όμιλος και η εταιρεία
ανακοίνωσαν αύξηση των
πωλήσεων τους κατά 1,2%.

CAMPARI: Η David Campari
ανακοίνωσε πως δεν αναμένει
αύξηση της κερδοφορίας αυτό το
έτος, καθώς η πιο αυστηρή βάση
σύγκρισης και η αβεβαιότητα
παγκοσμίως επισκιάζουν τα επόμενα
τρίμηνα, παρά την αύξηση στα κέρδη
και στις πωλήσεις του α’ τριμήνου,
που διαμορφώθηκαν στα 534,8 εκατ.
ευρώ, σε μια οργανική αύξηση 29%
από τα 397,9 εκατ. ευρώ πριν από
ένα χρόνο.

Κάντο όπως η Fed
για τα επιτόκια ΕΕ
Επιθετική πολιτική δείχνουν οικονομολόγοι
Τέλος bull market και κραχ το άλλο σενάριο
Τον δρόμο που αποφάσισε να πάρει
η Fed, ήτοι να αυξήσει τα επιτόκιά της
για να χτυπήσει τον πληθωρισμό και
την αύξηση των τιμών δείχνουν στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας οικονομολόγοι.
Θα ακολουθήσει σε αυτήν την «επιθετική» πολιτική και η ΕΚΤ; Προς το παρόν
δεν υπάρχουν δείγματα γραφής για το
αντίθετο, αν και η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του ΔΣ της, άφησε να εννοηθεί ότι
από τον Ιούλιο είναι πιθανό ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Για τον Ότμαρ Λανγκ, επικεφαλής οικονομολόγο της Targobank,
η πολιτική της Fed για την καταπολέμηση της αύξησης τιμών και πληθωρισμού
παίρνει πολύ καλό βαθμό. «Η ΕΚΤ θα
πρέπει να το πάρει ως παράδειγμα: Κυρία Λαγκάρντ, έτσι γίνεται». λέει.
Πάντως σύμφωνα με τον τον Chief

Investment Officer της γνωστής επενδυτικής εταιρείας Guggenheim, Σκοτ Μίνερντ, ζοφερές είναι οι προοπτικές τόσο
για την οικονομία όσο και για τις αγορές καθώς όπως εκτιμά «η μακροχρόνια
ανοδική πορεία των ομολόγων έφτασε
στο τέλος της» και δεν αποκλείεται «ένα οικονομικό ατύχημα». Σημειώνεται
πως τα σχόλια Μίνερντ, που χαρακτηρίζεται και ως «βασιλιάς των ομολόγων»
ήταν απόρροια ενός εκρηκτικού sell off
στην αγορά τίτλων χρέους του αμερικανικού Δημοσίου, ύψους 23 τρις δολαρίων, η οποία, ως γνωστόν, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αποσυρθείτε γρήγορα από μετοχές και ομόλογα, έρχεται
κραχ» δηλώνει και ο δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής του ομώνυμου hedge
fund, Πολ Τούντορ Τζόουνς.

ΗΠΕΙΡΟΣ

Seafood expo

Τρία προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ ξεχώρισαν
στα φετινά βραβεία ποιότητας του
Ινστιτούτου Monde Selection,
επιβεβαιώνοντας μια ακόμη χρονιά
τη διεθνή αναγνώριση που χαίρει η
κορυφαία ποιότητα ΗΠΕΙΡΟΣ. Η
παραδοσιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ και
η ΗΠΕΙΡΟΣ Βιολογική Φέτα ΠΟΠ
απέσπασαν το Χρυσό, η ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα
ΠΟΠ με Λιγότερο Αλάτι το Ασημένιο.

Με έμφαση στην εξωστρέφεια και την
ανάδειξη της ντόπιας ιχθυοκαλλιέργειας
και των μοναδικών χαρακτηριστικών του
ελληνικού ψαριού, η Ελληνική Οργάνωση
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας έδωσε
το «παρών» στην έκθεση Seafood Expo
Global στη Βαρκελώνη. Στο περίπτερό
της φιλοξενήθηκαν οι εταιρείες-μέλη
της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες,
Philosofish και Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Tιμολόγια παροχής υπηρεσιών
για τις αγροτικές εργασίες

Π

ρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι και
οι αγρότες είναι επιχείρηση, αντιµετωπίζονται ως επιχείρηση, λειτουργούν ως επιχείρηση και οι έλεγχοι θα τους αντιµετωπίσουν ως επιχείρηση. ∆εν αλλάζει τίποτα απολύτως αν κάποιος έχει ή όχι βιβλία.
∆υστυχώς για όσους έχουν βιβλία,
οι πιθανότητες ελέγχου γι’ αυτούς,
είναι αυξηµένες σε σχέση µε τους
αγρότες του ειδικού καθεστώτος.Οι
αγροτικές εργασίες βρίσκονται στο
Βιβλία
φόρτε τους, σε πολλές περιπτώσεις
Για όσους έχουν βιβλία,
η σπορά έχει ολοκληρωθεί και ξεοι πιθανότητες ελέγχου
κίνησαν τα ποτίσµατα και ο διαρείναι αυξηµένες σε
κής αγώνας του αγρότη συνεχίζεσχέση µε τους αγρότες
ται για µία ακόµη χρονιά, ευελπιειδικού καθεστώτος
στώντας στο τελείωµα της, οι καρποί της παραγωγής που θα συλλέξει να είναι ανάλογοι των κόπων
του (γιατί για να καλύψουν τα έξοδα του λίγο δύσκολο).

Κακό προηγούµενο

Η συµφωνία γνωστή: «τα
λεφτά στη ρόδα», «χωρίς
τιµολόγιο, διαφορετικά
δεν έρχοµαι να σου
το µαζέψω»

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ τις πιπεριές και τις ελιές, η συλλογή των οποίων γίνεται
µε το χέρι (για τις ελιές έχω δει µηχάνηµα που τις µαζεύει, αλλά δεν το έχω δει µε τα µάτια µου στην πράξη),
η συλλογή των υπολοίπων καλλιεργειών γίνεται µε µηχανήµατα. Π.χ.,
η θεριζοαλωνιστική – µε την οποία
συλλέγεις σιτάρι, καλαµπόκι, βίκο,
τριφύλλι (τουλάχιστον), µετά το θερισµό του σιταριού
αράζει στην αυλή του «κοµπινιέρη», βγάζουν το µαχαίρι, αλλάζουν τις ρίγες στο λαιµό, τα κόσκινα, ελέγχουν τα ανεβατόρια, ρυθµίζουν τα κουζινέτα στα άλογα και κουµπώνουν τον «καλαµποκά», για να είναι έτοιµοι για τον αραβόσιτο. Η συντήρηση σε όλα τα µηχανήµατα, ώστε να είναι έτοιµα για
την περίοδο της συλλογής. Και βέβαια αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων. Γιατί δεν εί-

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

Ε-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 οποιαδήποτε
ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο
φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που
του έστειλε η Φορολογική αρχή, την ευθύνη
αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς απαιτείται
µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει ο βοηθός,
γιατί αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη της
εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. Όχι ό,τι πιο απλό…

ναι όλοι. Οι υπόλοιποι καλλιεργητές που αποτελούν τη
συντριπτική πλειοψηφία, συνεννοούνται, προγραµµατίζουν και κανονίζουν τη σειρά µε την οποία θα έρθει
το µηχάνηµα να συλλέξει την παραγωγή τους. Η συµφωνία γνωστή: «τα λεφτά στη ρόδα», «χωρίς τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι να σου το µαζέψω» κλπ.
Ρωτάω πρώτα τον υπουργό κ. Σταϊκούρα, τον υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο µε καταγωγή από Λαµία και
Βέροια αντίστοιχα (κατεξοχήν αγροτικές περιοχές):
Αν εσείς είχατε ένα χωράφι και δεν είχατε δικά σας
µηχανήµατα. Μου ζητούσατε να έρθω να αλωνίσω το
σιτάρι, το καλαµπόκι, να κόψω το τριφύλλι, ή να ψεκάσω (γιατί δεν είχατε ψεκαστικό), να σπείρω γιατί δεν
είχατε σπαρτική µηχανή) και σας έλεγα «..µάγκες, 20
ευρώ ανά στρέµµα, αλλά δεν έχει τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι καθόλου..», τι θα κάνατε;

∆ΕΝ ΘΑ ΜΕ ΑΦΗΝΑΤΕ να έρθω; Ή θα µου λέγατε «έλα»,
θα ολοκλήρωνα τη συλλογή της παραγωγής σας και
στη συνέχεια θα ψάχνατε να βρείτε άλλα έξοδα για να
καλύψετε τα χρήµατα που εν τω µεταξύ µου δώσατε
µαύρα; Προφανώς θα επιλέγατε το δεύτερο, κάτι που
κάνουν χρόνια τώρα όλοι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν
έχουν δικά τους µηχανήµατα. Κανείς δεν είναι κατά
των ελέγχων. Όλοι όµως είµαστε κατά του υπερβάλλοντος ζήλου που επιδεικνύουν κάποιοι εκ των ελεγκτών. Και καλό είναι, αντί να τιµωρήσετε τους λήπτες της υπηρεσίας, να αναζητήσετε και να τιµωρήσετε τους παρέχοντες την υπηρεσία, για άρνηση έκδοσης τιµολογίου παροχής. Κάνετε κι εδώ το ίδιο λάθος που κάνουν στο υπουργείο Εργασίας µε τα εργόσηµα: δεν τιµωρούν τον εργάτη που, ενώ πληρώνεται
κανονικά, αρνείται να δεχθεί την ασφάλιση µέσω εργόσηµου. Απειλεί τον παραγωγό λέγοντας του «…ή
θα µου δώσεις τα λεφτά στο χέρι, ή αλλιώς δεν έρχοµαι, δεν θα χάσω εγώ τα επιδόµατα εξαιτίας σου…»
ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ έχουν ξεκινήσει λοιπόν αγαπητοί φίλοι αγρότες. Οι πρώτες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη σταλεί,
οι «δικαιούχοι» τα έχετε παραλάβει και όταν θα έρθει
η ώρα, θα ενηµερωθείτε από τον έλεγχο να προσκοµίσετε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα χρειαστούν, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.
Παρεπιπτόντως, θέλω να ενηµερώσω όλους τους αγρότες ότι τον έλεγχο δεν υπάρχει κανέναν λόγος να
τον φοβάστε. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση µια σειρά από κριτήρια. Σε καµία περίπτωση δεν ξεκινά µε σκοπό
να πάρει κανενός το κεφάλι, αλλά για να ελεγχθεί εάν τηρούνται οι διατάξεις. Συνεπώς, φροντίστε φέτος,
να έχετε τιµολόγια παροχής για όλες τις αγροτικές εργασίες που σας παρείχαν οι ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων, για να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Όποια ευθύνη έχει όποιος δεν εκδίδει, την ίδια έχει και
όποιος δεν λαµβάνει τιµολόγιο.

Άµεσα η επικαιροποίηση στοιχείων
Καλό είναι να ολοκληρώσετε την
επικαιροποίηση στοιχείων το συντοµότερο.
Πλέον, δεν µπορεί να υλοποιηθεί καµία
αίτηση προς τη ∆ΟΥ, για οποιοδήποτε θέµα,
αν προηγουµένως δεν είναι
επικαιροποιηµένα τα στοιχεία σας.
Όχι τίποτε άλλο, αλλά θα ζητήσετε µία
φορολογική ενηµερότητα, δεν θα µπορούµε
να την εκδώσουµε και θα λέτε ότι δεν θέλει
ο λογιστής να σας εξυπηρετήσει.
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Στα βιολογικά η 4η γενιά
του τυροκομείου Σιαφαρίκας
Νέοι κωδικοί «Βιολογική
φέτα» και «βιολογικό τυρί»

Στα σχέδια
ένα νέο
τυροκοµείο
εντός διετίας

Πρώτη ύλη από 40 μικρές
εκτροφές σε Γρεβενά, Κοζάνη
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με την προσθήκη δύο καινούριων κωδικών,
τη «βιολογική φέτα» και το «βιολογικό τυρί»
από αιγοπρόβειο γάλα, έχει εµπλουτίσει από
φέτος τη γκάµα των προϊόντων του, το παραδοσιακό τυροκοµείο «Σιαφαρίκας». Με έδρα
στα Γρεβενά και ιστορία που «έλκει» τις ρίζες
της στο µακρινό, πλέον, 1930, το οικογενειακό τυροκοµείο έχει περάσει πλέον στα χέρια
του Βασίλη Σιαφαρίκα, ενός παραδοσιακού τυροκόµου, εκπροσώπου της 4ης γενιάς της οικογένειας, ο οποίος, όπως σηµειώνει, θυµάται
τον εαυτό του µέσα στο τυροκοµείο από την ηλικία των µόλις 8 ετών. «Η φιλοσοφία µου είναι να παράγουµε τα προϊόντα όπως ήταν παλιά σε γεύση και σε αρώµατα», ανέφερε στην
Agrenda ο κ. Σιαφαρίκας, τονίζοντας πως «η
διαδικασία της τυροκόµησης γίνεται παραδοσιακά, χωρίς καµία παρέµβαση ή προσθαφαιρέσεις υλικών, προκειµένου το τελικό προϊΠροκαταβολές
όν να είναι απολύτως φυ∆υστυχώς έχουµε
σικό και αγνό. «Στην ουµετατραπεί σε τραπε- σία παράγουµε ένα τυρί
που έχει όλο το βούτυρο,
ζίτες, διότι προπληόλη την πρωτεΐνη και ό,τι
ρώνουµε ένα µέρος
άλλο περιέχει το γάλα, τα
του γάλακτος στον
οποία µένουν και στο τεκτηνοτρόφο κι εµάς
τα σούπερ µάρκετ µας λικό προϊόν».
Η επέκταση στην παραεξοφλούν
γωγή βιολογικών προϊόµε πίστωση
ντων, όπως εξηγεί, σε µεγάλο βαθµό υπαγορεύτηκε από τη «στροφή» που έκαναν ορισµένοι από τους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους του
τυροκοµείου, προς τη βιολογική εκτροφή των
ζώων τους. «Πλέον πάνω από 400 τόνοι γάλα
που αγόραζα ήταν από βιολογικά κοπάδια, οπότε το αξιοποίησα για να παράγουµε τα καινούρια βιολογικά τυριά», ανέφερε.
Συνολικά το τυροκοµείο εισκοµίζει σήµερα
γύρω στους 800 τόνους, βιολογικό και συµβατικό γάλα, και παράγει 12 κωδικούς τυροκοµικών προϊόντων, µεταξύ των οποίων αιγοπρόβειο
τυρί, µανούρι, µυζήθρα, βιολογική και συµβατική φέτα, αιγοπρόβειο βιολογικό και συµβατικό, ανθότυρο, γραβιέρα, αγελαδινό τυρί, κατσικίσιο, λίγο βούτυρο κι άλλα.
Την πρώτη ύλη την εξασφαλίζει από περίπου
40 συνεργαζόµενες µικρές κατά τεκµήριο εκτρο-
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φές στα Γρεβενά και στην Κοζάνη, που παράγουν από 20-30 τόνους έως και 70 τόνους τη
γαλακτική περίοδο. «Η τιµή έχει πάει στα 1,25
ευρώ το κιλό για το πρόβειο γάλα και θα ανέβει κι άλλο διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις
σε πρώτη ύλη», αναφέρει και ζητά «να µπει στη
φέτα σύστηµα εισροών-εκροών, όπως στις αντλίες καυσίµων. Θα ξέρουµε ότι βγάλαµε 100
τόνους φέτα και τους πήρε το «x» σούπερ µάρκετ και τους πούλησε. Όχι ο καθένας να κάνει
ό,τι θέλει. Γιατί µ’ αυτή την τακτική φτάσαµε να
πουλιέται η φέτα στα 4 ευρώ το κιλό, πιο φθηνά από το αγελαδινό τυρί».

«Αν έχεις 500 πρόβατα,
είναι σαν να έχεις 500 παιδιά»
Παράλληλα, ζητά να ληφθούν µέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων, ώστε να µπορούν να
είναι βιώσιµοι, διότι µε το κόστος ζωοτροφών
σήµερα, όπως επισηµαίνει «θα υποχρεωθούν
να πουλήσουν τα ζώα. Οι άνθρωποι εκεί που έχουν πάει τα κοστολόγια δεν βγάζουν κέρδος.
Είναι µια πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί είναι όλο το χρόνο στα βουνά και όταν έχεις 500 πρόβατα, είναι σαν να έχεις 500 παιδιά». Ως τυροκοµική επιχείρηση Σιαφαρίκας, σύµφωνα µε
τον συνοµιλητή µας, προσπαθεί να στηρίξει
τους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους µέσω
της παροχής προκαταβολών, ώστε να διευκολύνονται στην προµήθεια των ζωοτροφών τους.

Ένα καινούριο τυροκοµείο,
σύγχρονο σε εξοπλισµό για να
µπορεί να µειώσει τα κόστη και να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά
του στην αγορά, έναντι µεγάλων
βιοµηχανιών, περιλαµβάνεται στα
µελλοντικά σχέδια της εταιρείας.
«Είναι ένα πλάνο της επόµενης
διετίας. Θα περιµένω να
διαµορφωθεί το τοπίο και µε τις
επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού,
καθώς στη δυτική Μακεδονία,
λόγω της απολιγνιτοποίησης είπαν
ότι θα αυξηθεί το ποσοστό», λέει
στην Agrenda ο Βασίλης
Σιαφαρίκας, προσθέτοντας πως
πρόκειται για εγκατάσταση
καλυµµένης επιφάνειας περίπου
2.000 τ.µ. «Η επένδυση µέχρι
πρόσφατα ήταν προϋπολογισµού
1 εκατ. ευρώ, αλλά έτσι όπως
ανατιµώνται τα υλικά
κατασκευών, κανείς δεν ξέρει
πόσο θα κοστίσει µετά από δύο
χρόνια», αναφέρει ο ίδιος. Ως
προς τη διάθεση των προϊόντων
του παραδοσιακού τυροκοµείου,
ο κ. Σιαφαρίκας λέει πως
κατευθύνονται κυρίως σε αγορές
της Βόρειας Ελλάδας, ενώ
γίνονται και κάποιες εξαγωγές
στην Αγγλία, τη Γερµανία και τη
Σουηδία και υπάρχουν συζητήσεις
και για αλλού, όπως η Βουλγαρία,
από όπου υπήρξε πρόταση
συνεργασίας.
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H Lagadas Farm
ανήγαγε σε τέχνη
τα λαχανικά τουρσί
Το πρώτο λάχανο kimchi στους 8 νέους κωδικούς
που λανσάρει υπό τη μπράντα «Τhe Stuffers»
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μια νέα σειρά χειροποίητων επεξεργασµένων λαχανικών σε µορφή
τουρσί, µε το brand «The Stuffers»,
σε οκτώ διαφορετικούς κωδικούς
και µε ετικέτες που παραπέµπουν
σε έργα τέχνης, λανσάρει τους τελευταίους µήνες η Lagadas Farm.
«Πρόκειται για προϊόντα που είναι
ιδανικά για street food, burger, hot
dog και barbeque. Μιλάµε για αγγουράκι τουρσί, καρότο κοµµένο σε
φέτος, τρεις κωδικοί ξινολάχανο µε
σκόρδο και άνηθο, µε τζίντζερ και
καρότο, µια πίκλα µουστάρδας ιδανική για µπάρµπεκιου, και το πρώτο λάχανο kimchi, που φτιάχτηκε
στην Ελλάδα. Είναι µια µέθοδος επεξεργασίας του λάχανου µε φυσική ζύµωση σε κάδους για δύο
µήνες, που ξεκίνησε από την Κορέα, µε πολλά προβιοτικά και ιδανική γεύση για να συνοδεύει ρύζι,
κρεατικά και σούπες» εξηγεί στην
Agrenda ο Άγγελος Καµαριώτης, από τη Lagadas Farm. Αποκαλύπτει,
µάλιστα, πως για τη συγκεκριµένη
σειρά προϊόντων, «διαλέξαµε να
κάνουµε µια πολύ καλή συνεργασία µε έναν γραφίστα από την Αθήνα, είδαµε δουλειές του και αποφασίσαµε να του αναθέσουµε την
τυποποίηση και τη συσκευασία και

βγήκε καταπληκτικό αποτέλεσµα».
Η γκάµα της καθετοποιηµένης οικογενειακής βιοτεχνίας τροφίµων,
που εξειδικεύεται στα χειροποίητα τουρσιά κι ορεκτικά (antipasti),
ωστόσο, διαθέτει κι άλλους κωδικούς, για την παραγωγή των οποίων καλλιεργεί κτήµατα, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά
µάλιστα στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, οι οποίες άρχισαν
να λειτουργούν πριν 10 χρόνια.
«Ασχολούµαστε µε λαχανικά,
τα οποία σε ποσοστό περίπου 90%
τα παράγουµε µόνοι µας σε χωράφια που έχουµε κοντά στη µονάδα, ώστε να έχουµε απόλυτο έλεγχο στις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούµε», αναφέρει ο κ. Καµαριώτης. Όπως διευκρινίζει η επιχείρηση διαθέτει 15 στρέµµατα γης ιδιόκτητα, ενώ νοικιάζει άλλα 30 στρέµµατα, στα οποία καλλιεργεί διάφορα είδη κηπευτικών, µεταξύ των οποίων τρία είδη πιπεριές, την καµπανάκι, την cherry και την πράσινη µακεδονική, τις οποίες γεµίζουν µε διαφορετικά είδη τυριών,
όπως µε τυρί φέτα, µε blue cheese
και µείγµα τυριών, σε συσκευασίες µεµονωµένου καταναλωτή, όσο
και για τον κλάδο Horeca.
Με σπουδές στη διαιτολογία, ο κ.
Καµαριώτης µας αναφέρει ότι στόχος της οικογενειακής επιχείρησης

Τα προϊόντα της είναι ιδανικά για street food, burger και barbeque.

Η γκάµα της καθετοποιηµένης οικογενειακής βιοτεχνίας τροφίµων,
που εξειδικεύεται στα χειροποίητα τουρσιά κι ορεκτικά.
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Προβιοτικά
Τα προϊόντα της εταιρείας
είναι χειροποίητα, χωρίς
τη χρήση µηχανηµάτων
κατά την παραγωγή και
πλούσια σε προβιοτικά

είναι να δώσει µε µια σύγχρονη εκδοχή, παραδοσιακές πρακτικές, αλλά και γαστρονοµικές συνήθειες.
«Με τις συνεπείς πρακτικές και
στοιχεία παράδοσης που µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, τα προϊόντα µας διαθέτουν κορυφαία γευστικά και ποιοτικά στάνταρ», σηµειώνει ο ίδιος και λέει πως «η διαδικασία παραγωγής των εδεσµάτων
µας στοχεύει στην ελάττωση της
αλµυρότητας για µέγιστη ανάδειξη των γεύσεων». Επισηµαίνει πως
τα προϊόντα της Lagadas Farm είναι χειροποίητα, πλούσια σε προβιοτικά και η εταιρεία διατηρεί «µικρό απόθεµα, ώστε τα προϊόντα µας
να βγαίνουν στην αγορά µε προδιαγραφές µέγιστης φρεσκάδας και
διατηρησιµότητας».
Η διάθεση των προϊόντων της
Lagadas Farm γίνεται στην ελληνική

αγορά, µέσω συνεργασιών µε αλυσίδα σούπερ µάρκετ και delicatessen
σηµεία πώλησης, όσο και στο εξωτερικό και σε χώρες όπως Βέλγιο,
Ολλανδία, Αγγλία, Ρωσία και πρόσφατα ΗΠΑ και Σ. Αραβία, από όπου έρχεται το 30%-40% του ετήσιου τζίρου, που φτάνει περίπου τα
600.000 µε 700.000 ευρώ.
Για τα µελλοντικά σχέδια της επιχείρησης, ο κ. Καµαριώτης λέει
πως «το επόµενο εξάµηνο έχουµε κάτι στα σκαριά, ένα προϊόν σε
τουρσί, αλλά προς ώρας δεν µπορούµε να πούµε περισσότερα». Θα
επιχειρηθεί, επίσης, να αξιοποιηθεί
κάποιο από τα προγράµµατα για επενδύσεις που προκηρύσσονται σιγά – σιγά, µε σκοπό να επεκταθεί η
µονάδα µεταποίησης και τυποποίησης και να αποκτηθεί και πρόσθετος µηχανολογικός εξοπλισµός.

Η εταιρεία εξάγει και σε χώρες όπως Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία, Ρωσία και πρόσφατα ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία.
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EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 & ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2022
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ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΛΙΠΑΝΣΗ

Η επάρκεια αζώτου πρόκριμα για αποδόσεις
Πολλά και βαριά καρύδια για το βαµβάκι, υψηλή πρωτεΐνη στο καλαµπόκι, µεγάλη
ελαιοπεριεκτικότητα στην ελιά και χαρακτηριστικά που χτίζουν την εµπορική αξία που
απαιτείται στα φρούτα. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω η αζωτούχος λίπανση έχει
τη σηµασία της. Κύριο µέληµα θα πρέπει να είναι η επάρκεια αζώτου σε όλα τα κρίσιµα
στάδια των καλλιεργειών. Φυσικά µεγάλη βοήθεια στο κυνήγι των υψηλών αποδόσεων
έρχονται να προσφέρουν τα προϊόντα ειδικής θρέψης και οι βιοδιεγέρτες.
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ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ

> Οδηγίες ΣΠΕΛ για ορθολογική λίπανση σε καλαμπόκια και βαμβάκι για ποιοτική σοδειά

H

λίπανση των καλλιεργειών
είναι αναγκαία να ορίζεται με βάση
τα αποτελέσματα των εδαφολογικών
αναλύσεων, τα επίπεδα των
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, την
καλλιεργούμενη ποικιλία, τις κλιματικές
συνθήκες της περιοχής, το μήκος της
βλαστικής περιόδου, καθώς και την
ποσότητα και την ποιότητα του νερού.
Η ορθολογική λίπανση διασφαλίζει την
υψηλή παραγωγικότητα των εδαφικών
πόρων και εξασφαλίζει υψηλές ποιοτικές
αποδόσεις, και κατ’ επέκταση παραγωγή
προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές.

Η επίδραση του αζώτου
στην καλλιέργεια του βαμβακιού
Από τα μακροστοιχεία, το άζωτο είναι
στοιχείο ζωτικής σημασίας για την
εύρωστη ανάπτυξη των φυτών, καθώς
προάγει την αύξηση και την ανάπτυξη
του ριζικού συστήματος, ενισχύει την
πρόσληψη από τα φυτά των υπόλοιπων
θρεπτικών στοιχείων και συμμετέχει σε
βασικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια
του βιολογικού κύκλου των φυτών.
Επιπλέον, το άζωτο αποτελεί βασικό
συστατικό στοιχείο των αμινοξέων, των
νουκλεϊκών οξέων, της χλωροφύλλης,
ενώ, παράλληλα, είναι απαραίτητο
θρεπτικό στοιχείο για το μεταβολισμό
των υδατανθράκων στα φυτά.
Στην καλλιέργεια του βαμβακιού
το άζωτο επιδρά σε όλα τα στάδια
ανάπτυξής του. Προάγει τη βλαστική
ανάπτυξη, αυξάνει την ένταση της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των
φυτών, το δείκτη φυλλικής επιφάνειας
και την περιεκτικότητα των φύλλων σε
χλωροφύλλη. Παράλληλα, ενισχύει την
ανάπτυξη των φυτών, την παραγωγή
περισσότερων πλάγιων διακλαδώσεων,
των χτενιών, των λουλουδιών, των
ανθοφόρων κλάδων, των άθεων
και των καρυδιών, καθώς και τον
αριθμό, το βάρος και το μέγεθος του
καρυδιού, του σπόρου και των ινών.
Αντίστοιχα, όσον αφορά τη συσχέτιση
μεταξύ του εδαφικού αζώτου και των

ποιοτικών χαρακτηριστικών της ίνας,
έχει αποδειχτεί ότι η επάρκεια αζώτου
επηρεάζει θετικά το μήκος, την αντοχή
της ίνας, το SCI (Spinning Consistency
Index = συντελεστής κλωσιμότητας).
Επίσης, η επάρκεια αζώτου επηρεάζει
θετικά το δείκτη micronaire (MIC) των
ινών του βαμβακιού.
Ο ρυθμός πρόσληψης του αζώτου
στο βαμβάκι ακολουθεί την πορεία
συσσώρευσης της ξηράς ουσίας
στα διάφορα τμήματα του φυτού.
Η μεγαλύτερη ποσότητα αζώτου
συγκεντρώνεται στους σπόρους. Κατά
το άνοιγμα των καρυδιών πάνω από
το 90% του αζώτου που περιέχεται σε
αυτά βρίσκεται στο σπόρο. Συνεπώς,
κατά το στάδιο του νεαρού φυτού,
πριν την εμφάνιση των χτενιών, το
βαμβάκι απαιτεί σχετικά υψηλές
ποσότητες αζώτου, καθώς το φυτό
εισέρχεται στο στάδιο της εμφάνισης
χτενιών, αλλά και στα επόμενα στάδια
οι απαιτήσεις θρέψης της καλλιέργειας
αυξάνονται και μεγιστοποιούνται
κατά το στάδιο της καρποφορίας. Για
αυτό είναι αναγκαίος ο εφοδιασμός
της καλλιέργειας με τις αναγκαίες
ποσότητες αζώτου, μέσω της βασικής
αλλά και της επιφανειακής λίπανσης.
Ο ρόλος του αζώτου
στην καλλιέργεια του καλαμποκιού
Οι επικρατέστερες σήμερα ποικιλίες
καλαμποκιού είναι πολύ απαιτητικές σε
θρεπτικά στοιχεία και απομακρύνουν
σημαντικές ποσότητες θρεπτικών
στοιχείων από το έδαφος, οι οποίες

είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν
μέσω λιπασματικών εισροών σε κάθε
καλλιεργητικό κύκλο.
Γενικά, η σπουδαιότητα του αζώτου
για το καλαμπόκι, στην προαγωγή της
αύξησης και της ανάπτυξης του ριζικού
συστήματος, καθώς και της παραγωγής
των καλλιεργειών, αλλά και στην
ενίσχυση της πρόσληψης από τα φυτά
των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων
στην ανάπτυξη, συνίσταται στις βασικές
διαδικασίες που συμμετέχει κατά
τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου
των φυτών. Ειδικότερα, αποτελεί το
βασικό συστατικό για τη σύνθεση
των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών
οξέων και έχει ουσιαστικό ρόλο στην
αφομοίωση των υδατανθράκων που
παράγονται στη φωτοσύνθεση. Οι
μέγιστες ανάγκες του καλαμποκιού σε
άζωτο είναι από την 75η έως 90η ημέρα
από τη βλάστηση, στο χρονικό διάστημα
δηλαδή μεταξύ της άνθησης της φόβης
και των στυλών, το οποίο συμπίπτει
με το μέγιστο ρυθμό αυξήσεως του
ξηρού βάρους των φυτών. Επιπλέον,
σε αυτό το διάστημα προσλαμβάνεται
το 60-65% της συνολικής ποσότητας
αζώτου. Ωστόσο, η πρόσληψη του
αζώτου συνεχίζει και μετά την 90η
ημέρα. Το σύνολο σχεδόν του αζώτου
αποθηκεύεται στον καρπό, συνεπώς με
τη συγκομιδή απομακρύνεται το άζωτο
που έχει προστεθεί στην καλλιέργεια.
Είναι λοιπόν αναγκαία η εφαρμογή
αζώτου σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο.
Στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη
αζώτου, ακόμη και αν τα άλλα θρεπτικά

στοιχεία βρίσκονται σε επαρκείς
ποσότητες στο έδαφος, δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά
από την καλλιέργεια. Εκδηλώνεται με
κιτρίνισμα στα κατώτερα φύλλα που
αρχίζει από την κορυφή του φύλου και
προχωράει κατά μήκος του κεντρικού
νεύρου προς τη βάση του φύλου σε
σχήμα V αφήνοντας δυο πράσινες
πλευρές, ενώ σημαντικές είναι και οι
συνέπειες στον καρπό.
Για την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών,
είναι απαραίτητο να καλύπτονται
οι ανάγκες της καλλιέργειας σε
μακροστοιχεία και σε ιχνοστοιχεία. Κάθε
απαραίτητο θρεπτικό́ στοιχείο, έχει
συγκεκριμένο ρόλο στην ανάπτυξη των
φυτών, και σε συνθήκες έλλειψης του
δημιουργεί πλήθος προβλημάτων, τόσο
στην ανάπτυξη, όσο και στην ποσότητα
και στην ποιότητα των παραγόμενων
προϊόντων. Η ορθή εφαρμογή των
θρεπτικών στοιχείων μέσω της
λίπανσης, αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση
της ποιοτικής παραγωγής με το
ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ο ΣΠΕΛ συνιστά στους αγρότες κατά τη
διάρκεια της λίπανσης να ακολουθούν
τις βασικές αρχές των 4Κ, δηλαδή
να εφαρμόζουν το κατάλληλο είδος
λιπάσματος, στην κατάλληλη ποσότητα,
τον κατάλληλο χρόνο και με την
κατάλληλη μέθοδο.
ΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ –
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΣΠΕΛ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΈΡΗ ΑΓΆΠΗ ΕΡΕΥΝΉΤΡΙΑ ΣΠΕΛ
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΉ ΛΊΠΑΝΣΗ
ΣΕ ΒΑΜΒΆΚΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΌΚΙ
> H Agrohellas προσφέρει ολιστικές λύσεις με μία πλήρη γκάμα αζωτούχων λιπασμάτων

H

Agrohellas A.E. έχει ως αντικείμενο την
παραγωγή και την εμπορία λιπασμάτων, ζωοτροφών
όπως επίσης και την εμπορία γεωργικών εφοδίων.
Ταυτόχρονα εισάγει και διανέμει αποκλειστικά στην
Ελλάδα υδατοδιαλυτά λιπάσματα όπως και ένα ευρύ
φάσμα προϊόντων ειδικής θρέψης για υδρολίπανση
και διαφυλλική εφαρμογή της πολυεθνικής
εταιρείας Eurosolids.
Το βαμβάκι και το καλαμπόκι αποτελούνε
δύο από τις σημαντικότερες σε οικονομική
σημασία καλλιέργειες αλλά και από τις ευρέως
καλλιεργούμενες κατά μήκος και πλάτος της χώρας
μας. Οι ανάγκες σε επιφανειακή λίπανση και στις
δύο καλλιέργειες είναι κυρίως στο άζωτο καθώς
ολόκληρη η ποσότητα φωσφόρου και καλίου έχει
εφαρμοσθεί κατά τη βασική λίπανση.
Το άζωτο είναι υπεύθυνο για τη φωτοσύνθεση και
αποτελεί το δομικό συστατικό των αμινοξέων, των
πρωτεϊνών, των συνενζύμων και της χλωροφύλλης.
Αυτό σημαίνει ότι η επαρκής και ισορροπημένη
τροφοδοσία των φυτών στα κρίσιμα στάδια της
καλλιέργειας αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη το
μέγιστου δυναμικού της παραγωγής.
Το καλαμπόκι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης
προσλαμβάνει μικρές ποσότητες θρεπτικών
στοιχείων, ενώ στα επόμενα βλαστικά στάδια και
μέχρι την αναπαραγωγική ανάπτυξη ο ρυθμός
πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων αυξάνεται
ταχύτατα, ενώ κατά το γέμισμα του κόκκου
μειώνεται βαθμιαία. Η μέγιστη ημερήσια πρόσληψη
αζώτου παρατηρήθηκε μεταξύ 70-90 ημέρας μετά
τη σπορά. Επομένως για να πετύχουμε την επαρκή
τροφοδοσία των φυτών η επιφανειακή λίπανση
αρχίζει από το στάδιο του 6-7 φύλλου. Ο τρόπος
λίπανσης συνήθως καθορίζεται από τη μέθοδο

άρδευσης, οπότε έχουμε μια δόση η οποία περιέχει
ολόκληρη την ποσότητα του επιφανειακού αζώτου
είτε σε 2-3 δόσεις.
Στο βαμβάκι οι ανάγκες σε άζωτο είναι
ευμετάβλητες και επηρεάζονται από πολλούς
παράγοντες. Η εφαρμογή της βέλτιστης ποσότητας
αζώτου δημιουργεί ισορροπία μεταξύ της
βλάστησης και των καρποφόρων οργάνων, αύξηση
της περιεκτικότητας των φύλλων σε χλωροφύλλη
και την ένταση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας
των φυτών. Η υπερβολική χρήση αζώτου προκαλεί
έντονη ανάπτυξη του φυτού σε βάρος της
καρποφορίας. Ο χρόνος εφαρμογής του αζώτου
εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της
κάθε περιοχής.
Η Αgrohellas έχοντας πλήρη γκάμα αζωτούχων

λιπασμάτων προτείνει τους τύπους 46-0-0, 40-0-0,
21-0-0 και 35-0-0, επιπλέον διαθέτει δύο κατηγορίες
παρεμποδισμένων λιπασμάτων τα Premium 46-0-0,
Premium 40-0-0 με τον NBPΤ και τα 46-0-0 Limus ,
40-0-0 Limus με τους NBPT+NPPT.
Εν κατακλείδι, µε συµµάχους την τεχνογνωσία, την
ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, η Agrohellas
προσφέρει ολιστικές λύσεις που υποστηρίζουν τον
παραγωγό να πετύχει τα μέγιστα για ένα βιώσιμο
μέλλον. Με αξίες την αξιοπιστία, την συνεργασία, την
συνέπεια και την ευφορία ευελπιστεί να συμβάλλει
αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής
αγροτικής παραγωγής.
ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΊΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΘΡΈΨΗΣ AGROHELLAS

B8 | 30

ΑΖΩΤΟΎΧΟΣ

ΛΊΠΑΝΣΗ

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ & ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ
> Εφαρμογή του βιοδιεγέρτη AUXYM στα κρίσιμα στάδια για υψηλές αποδόσεις στον ελαιώνα

Η

ελιά (Olea europaea) είναι δέντρο αιωνόβιο,
αειθαλές, ύψους 5 – 20 μέτρων. Το ύψος του δέντρου
επηρεάζεται από την ζωηρότητα του υποκειμένου ή
της ποικιλίας, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, αλλά και
τις καλλιεργητικές φροντίδες.
Ο κορμός της είναι κυλινδρικός & λείος, ενώ ο φλοιός
έχει χρώμα τεφροπράσινο στα νεαρά δέντρα εν
αντιθέσει με τα μεγάλης ηλικίας δέντρα όπου ο κορμός
είναι ανώμαλος, ρυτιδωμένος και ο φλοιός χρώματος
τεφρού ή σκοτεινού. Το ξύλο έχει χρώμα κιτρινωπό
προς τα εξωτερικά και σταδιακά γίνεται πιο σκοτεινό
προς την εντεριώνη. Το ξύλο της ελιάς συνήθως
προσβάλλεται από μυκητολογικές ασθένειες, κυρίως
σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις, συνθήκες οι
οποίες είναι ιδιαιτέρως αρεστές στους μύκητες. Οι
οφθαλμοί της ελιάς διακρίνονται σε ξυλοφόρους και σε
μικτούς ανθοφόρους. Οι πρώτοι φέρονται επάκρια &
πλάγια στις μασχάλες φύλλων και φέρουν βλάστηση,
ενώ οι δεύτεροι φέρονται πλάγια στις μασχάλες των
φύλλων και φέρουν μικρή βλάστηση και άνθη σε
βοτρυώδη ταξιανθία.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο ετήσιος βλαστικός
κύκλος της ελιάς διαιρείται στις εξής φάσεις: τη
φθινοπωρινή βλάστηση την οποία διαδέχεται ο
χειμερινός λήθαργος (αναστολή της αύξησης της
βλάστησης), που ακολουθείται από τη φάση της
εαρινοποίησης (επίδραση χειμερινού ψύχους) , τη
διαφοροποίηση των οφθαλμών από τα μέσα του
χειμώνα, την ανθοφορία και την νέα ανοιξιάτικη
βλάστηση, την αρχική ανάπτυξη των καρπών, τη
σκλήρυνση του πυρήνα και την καλοκαιρινή διάπαυση.
Η βλαστική αύξηση αρχίζει όταν ένας επαρκής αριθμός
ωρών θερμοκρασίας πάνω από 21ο C επικρατεί
καθημερινά και σταματά όταν η θερμοκρασία είναι
κατώτερη του ορίου αυτού. Η βλαστική αύξηση επίσης,
αρχίζει να σταματά μετά την άνθηση. Λαμβάνει χώρα
από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, παρουσιάζοντας
κάποια αναστολή το καλοκαίρι και κανονικά πρέπει να
προηγείται ή να έπεται της άνθησης.
Το δέντρο της ελιάς
φαίνεται να είναι
πολύ ανθεκτικό στην
ξηρασία, ενώ σημειώνει
σημαντική ανταπόκριση
στην εφαρμογή
αζωτούχου λιπάνσεως.
Τροφοπενίες πέραν του
αζώτου (Ν), βορίου (Β)
και καλίου (Κ) είναι πολύ
σπάνιες στους ελαιώνες.

Στην ελιά η διαφοροποίηση των ανθοφόρων
οφθαλμών λαμβάνει χώρα κατά το χειμώνα. Οι
ανθοταξίες συνήθως σχηματίζονται στις μασχάλες
των φύλλων πλάγια των βλαστών της προηγούμενης
βλαστικής περιόδου.
Το στάδιο της ανθοφορίας όπως και της καρπόδεσης της
ελιάς, είναι τα δυο πιο σημαντικά κατά την καλλιεργητική
της περίοδο, καθώς αποτελούν τις βάσεις για μια υγιή
και επιτυχημένη παραγωγή.
Η εταιρεία Biosolids S.A. σε συνεργασία με την εταιρεία
Hello Nature (Italpollina S.p.A), χάρη στο ενισχυμένο
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει, έρχεται να
δώσει λύση και να ενισχύσει την καλλιέργεια της ελιάς,
εφαρμόζοντας τον προϊόν AUXYM στα πιο κρίσιμα στάδια
ανάπτυξης της καλλιέργειας, δηλαδή στην ανθοφορία
και την καρπόδεση.
AUXYM | ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΥΤΑ
Το AUXYM αποτελεί έναν καινοτόμο διαφυλλικό
βιοδιεγέρτη, φυτικής προέλευσης από τροπικά
φυτά, εγκεκριμένο και για χρήση στη βιολογική
γεωργία. Η σύνθεσή του αυτή συμβάλλει στο να
δρα συνδυαστικά με φυσικές ορμόνες, δίνοντας
εξαιρετικά αποτελέσματα. Μπορεί να εφαρμοστεί

αποτελεσματικά στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των
ελαιώνων, όπως:
■ Ανθοφορία & Καρπόδεση
■ Ενίσχυση άμυνας σε αβιοτικές καταπονήσεις
■ Ενίσχυση χρώματος & ποιότητας καρπού
Η δράση του AUXYM απορρέει από την συγκέντρωση
βιολογικά ενεργών φυτικών ουσιών όπως πεπτίδια,
βιταμίνες, ένζυμα, φυσικές αυξίνες και ιχνοστοιχεία.
Δρα στοχευμένα διατηρώντας τις ισορροπίες
σε βασικές μεταβολικές διεργασίες του φυτού,
ρυθμίζοντας την μεταφορά θρεπτικών ουσιών,
ενδυναμώνοντας την φωτοσυνθετική ικανότητα και τη
βέλτιστη συσσώρευση σακχάρων στα διάφορα όργανα.
Επίσης το AUXYM έχει τη δυνατότητα να:
■ Βελτιώνει την παραγωγή των καρπών της ελιάς
■ Συμβάλλει στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητας
■ Αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την ποιότητα
(ξηρή ουσία, μέγεθος καρπών).
Συνιστώμενη Δόση Εφαρμογής:
■ 50 -100ml/100Lt νερού
Αριθμός & Χρόνος εφαρμογής:
■ 1η Εφαρμογή - Κρόκιασμα έως έναρξη
ανθοφορίας
■ 2η Εφαρμογή – Καρπόδεση
Εφαρμόστε το βιοδιεγέρτη AUXYM στα κρίσιμα στάδια
της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, εξασφαλίζοντας τις
υψηλότερες δυνατές αποδόσεις στους ελαιώνες σας!
ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΤΑΣΙΟΠΟΎΛΟΥ
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
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ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ

ΛΙΠΑΝΣΗ

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΑΝΘΙΚΑ
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΠΑΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΖΩΤΟΥ
> Βλάστηση και ανάπτυξη καρπού εξαρτώνται άµεσα από την αζωτούχο λίπανση
στις δενδροκαλλιέργειες, µε την υπολίπανση να οδηγεί σε µη αναστρέψιµες απώλειες

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΖΩΤΟΥ ΤΟΝ ΜΑΪΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
Η περίοδος από την έναρξη του
σχηµατισµού νέας βλάστησης (Μάρτιος)
έως την καρπόδεση (τέλη Μαΐου) αποτελεί
ίσως την πιο απαιτητική περίοδο σε άζωτο
για το ελαιόδεντρο, µε τυχόν ελλείψεις
να συντελούν σε κακή καρπόδεση και
δραστική µείωση της επερχόµενης
παραγωγής ακόµη και αν έχουν τηρηθεί
κατά γράµµα όλες οι λοιπές προτεινόµενες
καλλιεργητικές πρακτικές. Η ελιά αντιδρά
σχεδόν πάντα θετικά στη λίπανση µε
άζωτο, καθώς σύµφωνα µε µελέτες και
αναφορές γεωπόνων, αποτελεί µαζί µε τον
ψευδάργυρο το στοιχείο µε την µεγαλύτερη
ποσοτικά έλλειψη στους ελληνικούς
ελαιώνες. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η
παραδοχή γεωπόνων πως εξίσου συχνές
είναι και οι υπερλιπάνσεις αζώτου πέραν
των υπολιπάνσεων, µε αρνητικές συνέπειες
τόσο για το µακροχρόνιο παραγωγικό
δυναµικό των δέντρων όσο και την τσέπη
του παραγωγού. Κοινό µυστικό στην
επαρχία αποτελεί το γεγονός πως πολλοί
παραγωγοί ακολουθούν κατά γράµµα την
«παραδοσιακή λίπανση» της περιοχής, χωρίς
να έχουν πραγµατοποιήσει εδαφολογική
και φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, ώστε να
καταλήξουν σε ένα ορθολογικό πρόγραµµα
λίπανσης που να σέβεται τόσο τον
καλλιεργητή όσο και την καλλιέργεια.

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Τ

α στοιχεία που δίνουν
εµπορεύσιµη αξία στο τελικό
προϊόν στα φρούτα, δηλαδή
χρώµα, γεύση, συντήρηση και
ιδιότητες ανάλογα µε την αγοράστόχο, βρίσκονται στα χέρια του
παραγωγού. Αρκεί να µπορεί να
ελέγξει τις φυτοχηµικές ιδιότητες
της παραγωγής του ακολουθώντας
ένα στοχευµένο σχέδιο λιπαντικών
µονάδων, λαµβάνοντας υπόψη
όµως και νέα προϊόντα όπως οι
βιοδιεγέρτες, καθώς η αυξηµένη
καρπόδεση απαιτεί και αύξηση
στα θρεπτικά στοιχεία. Καθώς, σε
περίπτωση υπολιπάνσεων, ειδικά
στις δενδροκαλλιέργειες, όταν
αυτές εντοπιστούν, τα πράγµατα
δύσκολα «γυρίζουν». Σύµφωνα µε
στοιχεία του αναπληρωτή καθηγητή
του Εργαστηρίου ∆ενδροκοµίας
του ΓΠΑ Ρούσσου Πέτρου για
τις επιδράσεις της θρέψης στα
φυτοχηµικά χαρακτηριστικά των
καρπών η περίσσεια αζώτου:
■ Σε εσπεριδοειδή αυξάνει τη
συγκέντρωση των καροτινοειδών
όµως µειώνει τη βιταµίνη C.
■ Σε µήλα µειώνει συγκέντρωση
ανθοκυανών ενώ γενικά
µειώνονται οι συγκεντρώσεις των

φαινολικών ουσιών σε καρπούς
διαφόρων ειδών.
■ Στο ελαιόλαδο µειώνει
συγκέντρωση πολυφαινολών και
οξειδωτική σταθερότητα αυτού,
αυξάνει όµως τοκοφερόλη,
δεν επηρεάζει λιπαρά οξέα,
χλωροφύλλες και καροτινοειδή.
Σε µικρή έλλειψη (χωρίς να
επηρεάζεται η φωτοσύνθεση)
αυξάνονται καροτινοειδή,
φαινολικές ενώσεις και
αντιοξειδωτικές ενώσεις.
Πώς επιδρά το άζωτο
στην ποιότητα του καρπού
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει
παραθέσει ο κ. Ρούσσος:
■ Στην µηλιά οι υπερβολικές
ποσότητες προκαλούν
σκωριόχρωση σε κάποιες ποικιλίες
και οψίµιση, λιγότερο κόκκινο
επίχρωµα. Η έλλειψή της από την
άλλη προκαλεί πεπλατυσµένους
καρπούς σε κάποιες ποικιλίες και
προβλήµατα κατά τη συντήρηση.
■ Στην αχλαδιά σε υψηλές
συγκεντρώσεις το άζωτο προκαλεί
µείωση συνεκτικότητας.
■ Στα πυρηνόκαρπα η τροφοπενία
οδηγεί σε µικρούς καρπούς µε
µεγάλη οξύτητα και στιφή γεύση.
■ Στα εσπεριδοειδή: Σε έλλειψη

έχουµε µικρούς καρπούς σε
επάρκεια χυµοπεριεκτικότητα,
σάκχαρα αλλά και οξέα.
■ Στην ελιά, σε επάρκεια αζώτου
έγχουµε αύξηση βάρους καρπού
(επιτραπέζιες), ελαιογένεση.
Αυξηµένη παραγωγή απαιτεί
και αυξηµένες εισροές
Ένας γενικός κανόνας είναι πως για
να έχει ένας παραγωγός αυξηµένη
σοδειά απαιτούνται και αυξηµένες
µονάδες θρέψης. Απαιτείται
όµως προσοχή στο άζωτο
καθώς µε υπερβολική βλάστηση
δηµιουργείται σκίαση που οδηγεί
µε τη σειρά της σε µείωση
παραγωγής-ποσοτικά και ποιοτικά.
Προσοχή χρειάζεται και στα
φυλλοβόλα που δίνουν βλάστηση
µε άνθη-γιγαρτόκαρπα. Πολύ
σηµαντικά εργαλεία για να βγει
ένα σωστό πρόγραµµα λίπανσης
σύµφωνα µε τον κ. Ρούσσο, είναι
η ανάλυση εδάφους, όπου στα
καρποφόρα µπορεί να γίνεται
ακόµα και κάθε τέσσερα χρόνια,
αλλά και η φυλλοδιαγνωστική.
Τα πειράµατα λίπανσης όπου
απαιτούνται 3-4 χρόνια για σαφή
αποτελέσµατα, είναι ένα κρίσιµης
σηµασίας εργαλείο για την επιτυχία
στις δενδροκαλλιέργειες.

