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Τα δίνει όλα 
ο Μπάιντεν 
για ενίσχυση 
της παραγωγής  

σελ. 11, 47

Έρχεται  
επιδότηση 
ασφαλίστρων 
στη νέα ΚΑΠ

σελ. 4-5

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι μισοί αιτούντες μέσα 
στη φυτική, τρεις στους 
δέκα στη ζωική σελ. 19, 27-30

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

547
387

151,98
3,39
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196

74,22
2,58
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65,55
2,11
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80,74
3,01
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77,20
2,56
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καλοκαίρι α’ δόση Νέων, 
μετά προκηρύσσονται 
Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18, 27

Υποψήφιοι 
για Απόθεμα 
και παλιοί 
παραγωγοί  
Νέες κατηγορίες δικαιούχων εξετάζονται 

για τη λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό 

Απόθεμα 2023, τέλη Ιουνίου η απόφαση σελ. 4

Ενισχύσεις ζωικής
Συνδεδεμένη 200 ευρώ το ζώο μόνο 
για εκτροφές με ντόπιες φυλές σελ. 5

Μείωση κόστους παραγωγής
Ενίσχυση λιπασμάτων και διπλό 
πετρέλαιο μέχρι τον Οκτώβριο σελ. 8

Μεγάλες 
οι ελλείψεις 
στα όσπρια 

agrenda - σελ. 32

Ορφανά 6 εκατ. στρέµµατα
Παραµένουν αδήλωτα έξι 
εκατ. στρέµµατα βοσκοτόπων, 
κρίσιµο το φετινό ΟΣ∆Ε. σελ. 5
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Λίγο πριν τον αλωνισµό η καλλιέργεια κριθαριού, µε τις τιµές 
που ακούγονται για τα αλώνια να προσεγγίζουν τη ζώνη των 
32 λεπτών. Πτωτικές πιέσεις, αλλά δυνατές αντιστάσεις για τα 
χρηµατιστήρια βάµβακος, µε τις τιµές να κρατιούνται εντός του 
τεχνικού εύρους που διατηρεί την τάση σε ανοδικό κανάλι. Με 
υψηλές τιµές για τις πρώτες πρώιµες ποικιλίες αναµένεται να 
ξεκινήσει η συγκοµιδή των κερασιών Πέλλας και Ηµαθίας. 

Περονόσπορος στο αµπέλι
Ως τον σπουδαιότερο φυσικό εχθρό 
του αµπελώνα χαρακτηρίζουν οι 
καλλιεργητές τον ωοµύκητα Plasmopara 
viticola, ο οποίος προκαλεί το 
περονόσπορο στο αµπέλι. Ο µύκητας 
προσβάλλει όλα τα πράσινα µέρη του 
φυτού, µε σοβαρότερες τις ζηµιές που 
γίνονται στο φύλλωµα και στα σταφύλια. 
Ειδικά οι ζηµιές στα σταφύλια όταν 
γίνονται νωρίς (προανθικά – άνθηση - 
καρπόδεση) είναι πολύ σοβαρές (π.χ. 
επιδηµία 2011) διότι προσβάλλονται 
όλα τα µέρη του σταφυλιού (άνθη, 
βοτρίδια, άξονες), προκαλώντας 
σηµαντική µείωση της παραγωγής. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι συνιστούν στις περιοχές 
που η βλάστηση του αµπελιού βρίσκεται 
στο στάδιο της εµφάνισης των 
ανθοταξιών ( βλαστός 8-15 εκ.) και 
όπου υπάρχει ιστορικό εµφάνισης της 
ασθένειας, να ξεκινήσει προληπτικός 
ψεκασµός ο οποίος θα πρέπει να 
επαναληφθεί µετά από 10 µέρες 
περίπου. Επισηµαίνεται ότι σε αυτούς 
τους δύο ψεκασµούς δεν συνιστάται 
η χρήση χαλκούχων σκευασµάτων, 
διότι καθυστερούν τη βλάστηση, ενώ 
προτιµότερη είναι η χρήση σκευασµάτων 
διεισδυτικών ή διασυστηµατικών 
που δεν ξεπλένονται από τις βροχές.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 14-05-2022 
Λίγες νεφώσεις κατά 
διαστήµατα αυξηµένες µε 
τοπικές βροχές και πιθανώς 
µεµονωµένες καταιγίδες κυρίως 
το µεσηµέρι και το απόγευµα, µε 
βελτίωση από το βράδυ. Άνεµοι 
µεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά 
και τα νότια από δυτικές 
διευθύνσεις, κατά τόπους στα 
πελάγη µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 15-05-2022
Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες 
το µεσηµέρι και το απόγευµα 
στα ηπειρωτικά µε πιθανότητα 
εκδήλωσης τοπικών όµβρων 
και µεµονωµένων καταιγίδων. 
Άνεµοι ήπιας έντασης από 
δυτικές διευθύνσεις και 
πρόσκαιρα µέτριας έντασης 
στα πελάγη. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 16-05-2022
και Τρίτη 17-05-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πιθανότητα νεφώσεων 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά και 
εκδήλωση τοπικών βροχών και 
κυρίως στα βόρεια ορεινά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µεµονωµένων καταιγίδων. Άνεµοι 
ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις 
κατά τόπους στα πελάγη µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο ως προς τις µέγιστες τιµές.

Τετάρτη 18-05-2022 ως
Παρασκευή 20-05-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πιθανότητα νεφώσεων τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και 
τοπικούς όµβρους στα ορεινά. 
Άνεµοι ήπιας έντασης από 
δυτικές διευθύνσεις σε όλη τη 
χώρα. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Άνεµοι ασθενείς 
µεταβλητοί έως 
4 µποφόρ, κατά 
τόπους στα πελάγη 
µέτριας έντασης από 
δυτικές διευθύνσεις 
έως 6 µποφόρ

3-6 Bf
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Η ανάληψη της ευθύνης του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης από τον Γιώργο Γεωργαντά, 
δείχνει να ξαναβάζει σε κάποια τάξη τις πο-
λιτικές προσεγγίσεις τουλάχιστον στα µεγά-
λα ζητήµατα της αγροτικής παραγωγής. 

Μετά από πολλές αµφιταλαντεύσεις προκατό-
χων του και όχι µόνο της σηµερινής κυβέρ-
νησης, το υπουργείο δείχνει να επανέρχε-
ται µε ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τον πρω-
τογενή τοµέα και τη θέση των σηµερινών α-
γροτών στην παραγωγική διαδικασία. 

Η εµπειρία πολλών προηγούµενων χρόνων, α-
ντίθετα µε ότι υπαγορεύει η κοινή λογική, 
αποδεικνύει πως συχνά οι ένοικοι της οδού 
Αχαρνών 2 χάνονται κάπου ανάµεσα στις 
«τεθλασµένες γραµµές» των χρηµατοδοτή-
σεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και 
σε µια αόριστη φροντίδα για τον ευρύτε-
ρο κλάδο της λεγόµενης «αγροδιατροφής».

Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι από τους υπουρ-
γούς σπεύδουν εκεί που κινείται το χρήµα. 
Οι αγρότες, ως πολυπληθής επαγγελµατι-
κή οµάδα που είναι, διατηρούν κάποιο ενδι-
αφέρον για τους φέροντες την πολιτική ευ-
θύνη διαχείρισης των θεµάτων στον τοµέα, 
µόνο ως µια ανεξάντλητη δεξαµενή ψήφων. 
Πρόκειται, βέβαια, για την ασφαλέστερη συ-
νταγή αποτυχίας στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο.  

Τα θέµατα του αγροτικού τοµέα είναι πολλά, µε-
γάλα και σύνθετα και δύσκολα µπορούν να 
βρουν λύση, όταν δεν υπάρχουν κάποιες 
σταθερές στον τρόπο προσέγγισής τους. Η 
πίστη στην τεχνογνωσία και το επιχειρηµα-
τικό πνεύµα των Ελλήνων αγροτών, η κατα-
νόηση της αξίας του συνεργατισµού, η απο-
σαφήνιση των όρων µε τους οποίους παίζε-
ται το παιχνίδι της παραγωγής, η αξιοποί-
ηση των διαθέσιµων πόρων µε παραγωγι-
κά και αναπτυξιακά κριτήρια, η συστηµα-
τική αναζήτηση τρόπων αναβάθµισης των 
δοµών των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, εί-
ναι κάποιες από τις σταθερές που διευκολύ-
νουν στην αντιµετώπιση των θεµάτων.   

Κατά το πρώτο τρίµηνο της παρουσίας του στην 
πλατεία Βάθη, ο Γιώργος Γεωργαντάς, δεί-
χνει να επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στις 
παραπάνω αρχές. Αυτό και µόνο, διευκολύ-
νει πολύ τη δουλειά του στο συγκεκριµένο 
υπουργείο. Αντιλαµβάνεται την πραγµατική 
αξία της παραγωγής και τον καταλυτικό ρό-
λο των αγροτών στη συνεχή αναβάθµισή της. 
Την ίδια στιγµή, δεν υποτιµά το ρόλο των ε-
πόµενων κρίκων της αλυσίδας αξίας, δεν βά-
ζει όµως µπροστά το κάρο και πίσω το άλο-
γο. Τώρα, πολλά θα κριθούν και από την ε-
µπιστοσύνη των αγροτών στο πρόσωπό του.

Τα δείγµατα γραφής του είναι ήδη σαφή και ε-
πιδρούν καθοριστικά σε έναν ενδιαφέρο-
ντα προσανατολισµό, που οδηγεί στην ανα-
βάθµιση της ελληνικής γεωργίας. Εργάζε-
ται µε προσήλωση σ’ αυτό που πιστεύει, χω-
ρίς να λοξοκοιτάζει στην εκλογική του βά-
ση και στην πολιτική του επιβίωση. Σήµερα 
ο χρόνος δουλεύει υπέρ των αγροτών κι αυ-
τό, όταν το τολµάς, είναι οδηγός και για πε-
τυχηµένη πολιτική καριέρα.              Agrenda

Η μέθοδος
Γεωργαντά

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,04080

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,35489

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,03884

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85176

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
132,881
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• Η νέα γκάµα τρακτέρ της John Deere 
προσφέρει µοντέλο 120 ίππων σελ. 20
• Επιστρέφει λίγο πάνω από τα 10 λεπτά 
η κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύµα σελ. 16

• Αµιγώς συνεταιριστική η ατζέντα ΕΘΕΑΣ 
στη συνάντηση µε Γεωργαντά σελ. 26, 46
• Επιβεβαιώνει ο υπουργός το διπλασιασµό 
του ποσού για αγροτικό πετρέλαιο σελ. 8

• Με µειωµένη παραγωγή από τους 
παγετούς, πάει για τιµή το κεράσι σελ. 36
• Υψηλότερα κατά 10 λεπτά από πέρυσι, 
στο 1 ευρώ το πρώιµο καρπούζι σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ανοιχτό το ενδεχόµενο από τη νέα 
χρονιά να είναι σε θέση αγρότες που 
δεν ανήκουν στην κατηγορία νέων 
και νεοεισερχόµενων να αποκτή-
σουν πρόσβαση στο Εθνικό Απόθε-
µα, έχει αφήσει η Ελλάδα στο στρα-
τηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ. Πρόκει-
ται για µία πτυχή για την οποία η Κο-
µισιόν ζητά εξηγήσεις ως προς τους 
επιπλέον δικαιούχους που θα µπο-
ρούν να λάβουν δικαιώµατα από το 
Εθνικό Απόθεµα µε το τοπίο να ξε-
καθαρίζει έως τα τέλη του Ιουνίου. 

Η δυνατότητα ένταξης περισσότε-
ρων κατηγοριών δικαιούχων που πα-
ρέχουν τα ευρωπαϊκά κείµενα, συν-
δέεται µε το γεγονός ότι το 2023 δεν 
θα γίνει «πρώτη κατανοµή» και ως 
εκ τούτου πέρα από τις µεταβιβάσεις, 
όποιος δεν είναι νέος ή νεοεισερχό-
µενος αγρότης δεν θα µπορεί να ντύ-
σει αυτόµατα τη γη του µε δικαιώµα-
τα. Προφανώς εφόσον ανοίξει αυτή 
η δυνατότητα, δεν θα έχει οριζόντιο 
χαρακτήρα αλλά θα αφορά συγκε-
κριµένες κατηγορίες αγροτών και 
κτηνοτρόφων (βλ. σελ. 5). 

Ακόµα τρεις ριζικές αλλαγές ανα-
µένονται στο Εθνικό Απόθεµα:

Πρώτον, στις µεταβιβάσεις δικαι-
ωµάτων χωρίς γη µεταξύ αγροτών 

δεν θα επέρχεται µείωση της αξίας 
τους κατά 25%. Αλλά η ποινή θα α-
φορά τον αριθµό των δικαιωµάτων. 
Για παράδειγµα, σε µεταβίβαση 4 δι-
καιωµάτων, στα χέρια του αγοραστή 
θα φτάνουν 3 και ένα θα επιστρέφει 
στο Απόθεµα (σε περίπτωση που θα 
εφαρµοστεί 25% ποινή στον αριθµό). 

∆εύτερον, όταν το απόθεµα δεν 
θα επαρκεί για την κάλυψη της χορή-
γησης των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
αυτό θα αναπληρώνεται µε γραµµι-
κή µείωση της αξίας όλων των δικαι-
ωµάτων ενίσχυσης ανά αγρονοµική 
περιφέρεια. Για παράδειγµα, αν δεν 
φτάνει το ποσό για τα βοσκοτόπια, 
θα κόβεται οριζόντια η βασική µόνο 
στα βοσκοτόπια και όχι σε αροτραί-
ες και δενδρώδεις. Σήµερα, η περι-
κοπή γίνεται οριζόντια. 

Τρίτον, τα αποκτούµενα από το α-
πόθεµα δικαιώµατα δεν θα µπορούν 
να επαναµεταβιβαστούν (µε πώλη-
ση ή ενοικίαση) για µια πενταετία α-
πό την έναρξη της απόκτησής τους. 

Παρατηρήσεις της Κοµισιόν για 
το Εθνικό Απόθεµα στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το Ε-
θνικό Απόθεµα, η Ελλάδα καλείται 
από την Κοµισιόν να διευκρινίσει 
τα ακόλουθα:

Εάν όλα τα δικαιώµατα µε αξία 
κάτω των 250 ευρώ θα λήξουν αυ-
τόµατα στην αρχή του ηµερολογια-
κού έτους 2023. 

Εάν προβλέπει την εξυπηρέτηση 
άλλων κατηγοριών αγροτών από τις 
υποχρεωτικές κατηγορίες νέων και 
νέων αγροτών (και κατόπιν δικαστι-
κών αποφάσεων ή τελεσίδικης διοι-
κητικής πράξης της αρµόδιας αρχής); 

Υπό ποιες προϋποθέσεις επιστρέ-
φουν στο αποθεµατικό τα δικαιώµα-
τα ενίσχυσης που δεν έχουν ενερ-
γοποιηθεί (π.χ. «ειδικά για το 2022-
2023, εάν δεν ενεργοποιηθούν τα 
δικαιώµατα, θα επιστραφούν στο α-
ποθεµατικό»). 

Γιατί γίνεται αναφορά σε ρήτρα 
απροσδόκητου κέρδους, καθώς αυ-
τό φαίνεται άσχετο, δεδοµένου ό-
τι δεν υπάρχει νέα «πρώτη κατανο-
µή» δικαιωµάτων. 

Όσον αφορά ειδικότερα τις µε-
ταφορές δικαιωµάτων ενίσχυσης, η 
Ελλάδα θα πρέπει να εφαρµόσει τη 
µείωση 25% που θέλει στον αριθµό 
και όχι στην ακία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης. 

Υποψήφιοι για Απόθεμα   
επιπλέον δικαιούχοι το 2023

Έως το τέλος του 

Ιουνίου οι τελικές 

αποφάσεις για την 

προσθήκη επιπλέον 

δικαιούχων στο 

Εθνικό Απόθεμα 

2023, για το οποίο 

προβλέπονται 

ακόμα τρεις μεγάλες 

αλλαγές

Πενταετία
Τα αποκτούµενα από το 

απόθεµα δικαιώµατα δεν θα 
µπορούν να επαναµεταβιβα-
στούν για µια πενταετία από 

την απόκτησή τους

Χωρίς γη
Στις µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων χωρίς γη 
µεταξύ αγροτών δεν θα 
επέρχεται µείωση της 
αξίας τους κατά 25%, 
αλλά η ποινή θα αφορά 
τον αριθµό των 
δικαιωµάτων. ∆ηλάδή 
σε µεταβίβαση 4 
δικαιωµάτων, στα χέρια 
του αγοραστή θα φτάνουν 
3 και ένα θα επιστρέφει 
στο Απόθεµα (σε 
περίπτωση εφαρµογής 
25% ποινής στον αριθµό). 

Αυτόματα
Το 2023 δεν θα γίνει 
«πρώτη κατανοµή» και ως 
εκ τούτου πέρα από τις 
µεταβιβάσεις, όποιος 
δεν είναι νέος ή 
νεοεισερχόµενος αγρότης 
δεν θα µπορεί να ντύσει 
αυτόµατα τη γη του 
µε δικαιώµατα.

Γραμμικά
Όταν το απόθεµα δεν θα 
επαρκεί για την κάλυψη 
της χορήγησης των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης 
αυτό θα αναπληρώνεται µε 
γραµµική µείωση της αξίας 
όλων των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης ανά αγρονοµική 
περιφέρεια.
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Συνασφάλιση, επιδότηση ασφαλίστρων και 
αλλαγή καλύψεων προωθούνται στη νέα ΚΑΠ 
Ένα νέο πρότυπο συστήµατος διαχείρισης κινδύνου και γεωργικής ασφάλισης 
στην Ελλάδα, ενόψει της νέας ΚΑΠ, επιχειρεί να θέσει σε εφαρµογή το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι’ αυτό το σκοπό προκηρύχθηκε σχετική 
µελέτη η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση των νέων κανονισµών που 
θα διέπουν τη λειτουργία του ΕΛΓΑ όπως η τροποποίηση καλύψεων 
και απαλλαγών, η ενεργοποίηση αντασφάλισης (εύρεση και συµφωνία µε 
αντασφαλιστή), η συµµετοχή ιδιωτικών εταιρειών (συνασφάλιση / επιδότηση 
ασφαλίστρων), η ενεργοποίηση εργαλείων διαχείρισης κινδύνου της νέας ΚΑΠ.

Η κατηγορία των «ξεχασµένων νέων αγροτών» 
από δικαιώµατα και ενισχύσεις του ΠΑΑ  
Την ένταξη στο Εθνικό Απόθεµα των «ξεχασµένων νέων αγροτών» 
δηλαδή όσων δεν κατάφεραν να βρουν δικαιώµατα στην τρέχουσα ΚΑΠ 
από το Απόθεµα ούτε εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραµµα πρώτης 
εγκατάστασης µέσω του ΠΑΑ, έχει αποφασίσει η ιρλανδική κυβέρνηση 
για τη νέα περίοδο. Το παραπάνω είναι ένα ενδεικτικό παράδειγµα 
για το πώς αξιοποιείται η δυνατότητα προσθήκης νέων κατηγοριών 
δικαιούχων στο Εθνικό Απόθεµα, εφόσον δεν θα υπάρξει πρώτη 
κατανοµή νέων δικαιωµάτων στο ξεκίνηµα της νέας ΚΑΠ. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μια ξεκάθαρη γραµµή ενίσχυσης 
της εγχώριας παραγωγής βόειου 
κρέατος δίνει η ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που α-
νακοίνωσε το µεσηµέρι της Τρίτης 
10 Μαΐου τα νέα ποσά για την συν-
δεδεµένη ενίσχυση του κλάδου στο 
πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Αυτό φαίνεται από την νέα ελλη-
νική πρόταση προς τις Βρυξέλλες, 
η οποία δια στόµατος Γιώργου Γε-
ωργαντά, αφορά σε ενίσχυση 145 
ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα και 
εν συνεχεία προβλέπει 200 ευρώ 
ανά ζώο έως 14 µηνών αποκλει-
στικά για ελληνικές φυλές, όπως 
η βραχυκερατική. Για τους εκτρο-
φείς, το νέο πλάνο προβλέπει ενί-
σχυση 250 ευρώ ανά ζώο 15 έως 
24 µηνών, αποκλειστικά και εδώ 
ελληνικής φυλής.

«Η ενίσχυση προς τους παχυντές 
θα είναι 250 ευρώ, µόνο αν αγο-
ράζουν ελληνικές φυλές. Είναι κά-
τι που ζήτησαν οι κτηνοτρόφοι και 
εµείς εδώ είµαστε για να εξυπηρε-
τούµε τα συµφέροντα των κτηνο-
τρόφων» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο υπουργός.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η παρα-
πάνω αποτελεί την ανακατασκευα-
σµένη πρόταση που θα σταλεί στις 

Βρυξέλλες στα πλαίσια του στρα-
τηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, 
η οποία προβλέπει πως η χώρα 
µας προορίζει το µεγαλύτερο πο-
σοστό των κονδυλίων για τις συν-
δεδεµένες για ζωοτροφές και ζωι-
κό κεφάλαιο. 

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε 
στους παρευρισκόµενους πως προ-
χωράει κανονικά το αίτηµα για συν-
δεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπό-
κι από τη νέα περίοδο και ζητούµε-
νο είναι το ποσό του πριµ. Όπως ή-
δη έχει γράψει η Agrenda και σύµ-
φωνα µε απόλυτα ασφαλείς πλη-
ροφορίες, θα επιχειρηθεί το πριµ 
στο καλαµπόκι να προσεγγίζει αυ-
τό της ειδικής βάµβακος (περί τα 
70 ευρώ το στρέµµα). Καθώς πρό-
κειται για καλλιέργειες ανταγωνι-
στικές και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να υπάρξει ένα σαφές κίνητρο για 
την καλλιέργεια του καλαµποκιού 
ώστε να προτιµηθεί αντί του βάµ-
βακος. Το ποσό που αναµένεται να 
προβλεφθεί υπολογίζεται πάνω α-

πό τα 50 ευρώ το στρέµµα.
Ειδικότερα όσον αφορά τα βο-

οειδή, σύµφωνα λοιπόν µε τα λε-
γόµενα του υπουργού και µε βάση 
τα όσα προβλέπονται στο στρατηγι-
κό σχέδιο, η ανακατασκευασµένη 
πρόταση για τη συνδεδεµένη ενί-
σχυση στα βοοειδή θα έχει ως εξής:

Μέτρο Α: Για αγελάδες που γέν-
νησαν, αφού η παρέµβαση αφορά 
την συνδεδεµένη ενίσχυση σε θη-
λυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έ-
ως 12 ετών, που έχουν γεννήσει 
στο έτος ενίσχυσης (145 ευρώ/ζώο).

Μέτρο Β: Για βοοειδή (αρσενι-
κά και θηλυκά) ελληνικής φυλής 
που διατηρούνται στην εκµετάλλευ-
ση τουλάχιστον για 5 µήνες πριν τη 

σφαγή και οδηγούνται στην σφα-
γή σε ηλικία 11-12 µηνών (200 ευ-
ρώ/ζώο).

Μέτρο Γ: Αφορά την συνδεδε-
µένη ενίσχυση σε βοοειδή ελληνι-
κής φυλής (αρσενικά και θηλυκά) 
που οδηγούνται σε σφαγή, σε ηλι-
κία 14 έως 24 µηνών. Προϋπόθεση 
είναι τα ζώα να είναι ελληνικής φυ-
λής διατηρούνται στη εκµετάλλευ-
ση τουλάχιστον για 5 µήνες πριν 
τη σφαγή (250 ευρώ/ζώο)

Όποιος κτηνοτρόφος ιδιοπαρά-
γει και εκτρέφει τα γεννηθέντα ζώα 
µέχρι τις ηλικίες 11-12 µηνών ή 
14-24 µηνών µπορεί να λαµβάνει 
προσθετικά την ενίσχυση Α και Β 
ή την ενίσχυση Α και Γ.

Συνδεδεμένη
200 ευρώ για  
ντόπιες φυλές  
Το ανασκευασμένο πλάνο για τα ζωικά 
πριμ, προβλέπει 145 ευρώ ανά θηλάζουσα 
αγελάδα και έως 250 ευρώ μόνο για 
εκτροφές ελληνικών φυλών προς σφαγή

Με τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 
να βρίσκονται εν εξελίξει, 
ενδιαφέρον θα έχει η διαχείριση 
των βοσκοτοπικών εκτάσεων, 
και πόσες τελικά θα ενταχθούν 
φέτος στο σύστηµα, καθώς εν 
δυνάµει υπάρχουν ακόµα περί 
τα 6 εκατ. αδήλωτα στρέµµατα. 
Συγκεκριµένα, τα επιπλέον 
στρέµµατα που προέκυψαν από 
τον κανονισµό Omnibus (2017) 
υπολογίζονται γύρω στα 9 εκατ. 
εκ των οποίων ήδη έχουν 
µοιραστεί και ενεργοποιούν 
δικαιώµατα πάνω από 3 εκατ. 
στρέµµατα (στοιχεία ΟΣ∆Ε 
2020 δεν έχουν δηµοσιευθεί τα 
στοιχεία για το 2021). Συνολικά  
υπολογίζονται για τη νέα ΚΑΠ 
19,34 εκατ. επιλέξιµα στρέµµατα 
βοσκοτόπων. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε πηγές που έχουν γνώση των 
διαβουλεύσεων που διεξάγονται 
µε τις ελληνικές αρχές, έχει 
προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό 
Απόθεµα µε ένα σύστηµα 
σε στυλ ΑΓΡΟΓΗ που θα 
διαχειρίζεται τους δηµόσιους 
βοσκότοπους. ∆ηλαδή, όταν 
ένας νέος κτηνοτρόφος αιτείται 
βοσκότοπο να του δίνεται µαζί 
µε τα δικαιώµατα και µάλιστα 
µε πολυετές µίσθωµα που θα 
δεσµεύει τον δικαιούχο.
Προς το παρόν κάτι τέτοιο 
δεν έχει αποτυπωθεί στο 
στρατηγικό σχέδιο της νέας 
ΚΑΠ, µε το τελικό πλάνο 
πάντως να δηµοσιεύεται 
στα τέλη Ιουνίου. 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Επιπλέον έξι 
εκατ. στρέμματα

250 ευρώ
«Η ενίσχυση προς τους 

παχυντές θα είναι 250 ευρώ, 
µόνο αν αγοράζουν ελληνικές 
φυλές» ανέφερε ο υπουργός 

Γιώργος Γεωργαντάς
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τις µεγάλες βασικές πληρωµές για το έτος 
2021 να έχουν κλείσει και το βάρος κατά κανό-
να -όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή – να πέφτει 
στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, τα νέα από το µέτωπο των 
πληρωµών δεν είναι πολλά. Μεµονωµένες πι-
στώσεις, µετά από διορθώσεις και ελέγχους γί-
νονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ενώ πριν 
το τέλος του µήνα αναµένεται και µία πιο «µα-
ζική» πληρωµή, κυρίως µε υπόλοιπα από προ-
γράµµατα της περσινής χρονιάς. Χρήµατα, σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες, θα δουν οι δικαιού-
χοι της 1ης πρόσκλησης για τα Νιτρικά, µε την 
πίστωση να αφορά ένα συνολικό ποσό 15 ε-
κατ. ευρώ, αλλά και οι ενταγµένοι σε όλες τις 
δράσεις του Κοµφούζιο και της ζιζανιοκτονίας 
στους ορυζώνες. Στο πλάνο είναι και µία διορ-
θωτική πληρωµή επί της βασικής, του πρασινί-
σµατος και για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας.  

Σε δεύτερη φάση, για τον Ιούνιο τοποθε-
τείται η πληρωµή των υπόλοιπων συνδεδεµέ-
νων και ειδικότερα οι ενισχύσεις που αφορούν 
τους κτηνοτρόφους χωρίς γη για τα ειδικά δι-

καιώµατα (µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτρο-
φικές εκµεταλλεύσεις και 550.000 ευρώ περί-
που για αιγοπροβατοτρόφους). Μέσα στον ί-
διο µήνα αναµένεται και η εξόφληση του 35% 
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.

Άλλωστε, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ορ-
γανισµού Πληρωµών, οι ενταγµένοι της 2ης 
πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρη-
ση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγρο-
τικών ζώων» καλούνται να προσκοµίσουν για 
το έτος εφαρµογής 2021, στο πλαίσιο υποβο-
λής των προβλεπόµενων παραστατικών ειδι-
κών διατάξεων,  αντίγραφα των ενηµερωµέ-
νων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για 

όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγο-
προβάτων και των χοιροειδών στις αρµόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ  µέ-
χρι και τις 31 Μαΐου. Επισηµαίνεται ότι τα εν 
λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για 
την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρί-
ων επιλεξιµότητας, ενώ µέχρι τις 30 Ιουνίου – 
βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας – θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο προβλεπό-
µενες πληρωµές εκκαθάρισης, περιλαµβανο-
µένων και των πληρωµών των ενστάσεων για 
το έτος αιτήσεων 2021.

Τέλος Ιουνίου υπόλοιπα ειδικής βάµβακος 
µαζί µε τελευταίες εκκρεµότητες ενιαίας 

Περί το τέλος Ιουνίου αναµένεται να κλείσει 
τις εκκρεµότητες έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε την ειδική 
ενίσχυση βάµβακος, αλλά και τα υπόλοιπα ενι-
αίας ενίσχυσης. Το µεγαλύτερο ποσοστό όσων 
παραγωγών δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυ-
ση 2021 για το βαµβάκι αφορά αγρότες που εί-
χαν ζηµιές από κακοκαιρίες, κυρίως σε περιο-
χές της Θεσσαλίας. Σύµφωνα µάλιστα µε στοι-
χεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη Θεσσαλία στο πλαίσιο 
δυο πληρωµών, δόθηκαν συνολικά 53,1 εκατ. 
ευρώ για την ειδική βάµβακος του 2021. Εκτός 
έχουν µείνει έως σήµερα 727 άτοµα, που αντι-
στοιχούν σε ένα 5% των αιτούντων συνολικά.

Τα παραπάνω επισηµαίνει µε έγγραφό του ο 
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς, που 
διαβιβάστηκε µαζί µε απάντηση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχετική ερώτηση 
του Βουλευτή του ΜέΡΑ25 Γιώργου Λογιάδη.

Σηµειωτέον, σε σχέση µε τις πληρωµές της ει-
δικής ενίσχυσης στο βαµβάκι, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, σε 
έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 
αρχές Μαΐου αναφέρει ότι «κατά την προγραµ-
µατισµένη πληρωµή του Απριλίου στις 20 Απρι-
λίου καταβλήθηκε συµπληρωµατική πληρωµή 
για το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για την καλ-
λιέργεια βαµβακιού ύψους 5.254.204,33 ευρώ 
σε 1.184 δικαιούχους».

Ως 4 Ιουνίου 
αιτήσεις για 
ενίσχυση σε 
λεβάντα, ελιές 
και καπνό
Μέχρι τη ∆ευτέρα 4 Ιουνίου έχουν 
περιθώριο οι αγρότες να 
υποβάλλουν την αίτησή τους για 
άµεση επιχορήγηση στους τοµείς 
της καλλιέργειας λεβάντας, της 
παραγωγής ξηρών σύκων, της 
επιτραπέζιας ελιάς πλην Καλαµών 
και του κωδικού 2008190 του 
ΟΣ∆Ε και της καλλιέργειας 
καπνού. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ µε αριθµό 416/71435/16-
3-2022 (ΦΕΚ Β’ 1333) και την 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
δικαιούχοι είναι παραγωγοί που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της πρωτογενούς παραγωγής σε 
όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν 
τους κάτωθι όρους επιλεξιµότητας:
1. Για τους παραγωγούς λεβάντας 
όσοι έχουν υποβάλλει δήλωση 
ΟΣ∆Ε για το 2020 και διαθέτουν 
τουλάχιστον ένα στρέµµα.
2. Για τους παραγωγούς ξηρών 
σύκων όσοι έχουν υποβάλλει 
δήλωση ΟΣ∆Ε για το 2020 και 
διαθέτουν τουλάχιστον ένα 
στρέµµα. Εξαιρούνται τα νεαρά 
δέντρα µέχρι τεσσάρων ετών.
3. Για παραγωγούς επιτραπέζιας 
ελιάς, πλην Καλαµών και ελιάς 
µε Κωδικό «Λοιπές κωδικός 
2008190», όσοι έχουν υποβάλλει 
δήλωση ΟΣ∆Ε για το 2020 και 
διαθέτουν τουλάχιστον ένα 
στρέµµα. Εξαιρούνται τα νεαρά 
δέντρα µέχρι τεσσάρων ετών.
4. Για παραγωγούς καπνού όλων 
των ποικιλιών, όσοι έχουν 
υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε για το 
2020 και διαθέτουν τουλάχιστον 
ένα στρέµµα εκµετάλλευσης.

Πρώτα Νιτρικά
για Ιούνιο κομμένοι 

ειδικής βάμβακος
Εκκρεμούν διασταυρωτικοί έλεγχοι με τις καταστάσεις 

συμμόρφωσης για πληρωμή βιολογικών τον άλλο μήνα

Προκαταβολές της τάξης του 60% της εκτιµηθείσας 
αποζηµίωσης για τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές 
καλλιέργειες κυρίως εσπεριδοειδών σε Πελοπόννησο και 
Στερεά Ελλάδα από το πέρασµα της «Ελπίδας» από 24 έως 
31 Ιανουαρίου 2022 προβλέπει η τροπολογία που 
ενσωµατώθηκε σε σχέδιο νόµου του υπουργείου Υγείας 
(άρθρο 3) και ψηφίστηκε µε αυξηµένη πλειοψηφία από τη 
Βουλή. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε πρόσφατη 

ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
η πληρωµή αυτή θα πραγµατοποιηθεί εντός  του Μαΐου, 
ενώ στη συνέχεια έως 30 Ιουνίου αναµένονται τα πλήρη 
πορίσµατα των εξατοµικευµένων ελέγχων για να 
ακολουθήσει η εξόφληση. Σηµειωτέον το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εξαγγείλει αποζηµιώσεις που 
ορίζονται στα 36 λεπτά το κιλό για τα µανταρίνια, στα 60 
λεπτά για τα λεµόνια και στα 22 λεπτά για τα πορτοκάλια.

Εντός Μαΐου 60% ζημιών παγετού σε εσπεριδοειδή

De minimis 54,7 ευρώ 
στη σταφίδα 

Πήρε ΦΕΚ η ενίσχυση ήσσονος 
σηµασίας µε 54,7 ευρώ το στρέµµα 

για την κορινθιακή σταφίδα

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ 

ΡΥΖΙΟΥ

7,5 4,8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

15

ΝΙΤΡΙΚΑ

30

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
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Τις µεθοδικές κινήσεις των τελευταίων ε-
βδοµάδων στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης που αφορούν το πεδίο των έκτακτων 
ενισχύσεων αγροτών για το κόστος παρα-
γωγής ήρθε να επιβεβαιώσει σε συνέντευ-
ξη Τύπου το µεσηµέρι της Τρίτης 10 Μαΐου 
ο υπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς. 

Το πλάνο του υπουργείου είναι δοµηµέ-

νο και προβλέπει ενίσχυση για την αγορά 
λιπασµάτων, αύξηση του ποσού για το α-
γροτικό πετρέλαιο ακόµα και στο 100% (ή-
τοι 120 εκατ. ευρώ), καθώς και µια επόµε-
νη ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την αγο-
ρά ζωοτροφών. Για τα παραπάνω τοποθετή-
θηκε δηµόσια ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση της Agrenda, ενώ διευ-
κρίνισε ότι τα ποσά και το χρονοδιάγραµµα 
των ενισχύσεων θα ξεκαθαρίσουν τις επό-
µενες ηµέρες µε ορίζοντα την επερχόµενη 
συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου. 

Σε κάθε περίπτωση, πρόθεση του υπουρ-
γού είναι η διαδικασία πιστώσεων των ενι-
σχύσεων αυτών να ξεκινήσει τον προσεχή 
Σεπτέµβριο, το πολύ Οκτώβριο. Με άλλα λό-
για, ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας πληρωµών δείχνει 
σχετικά σύντοµος, συγκριτικά µε τους χρό-
νους που απαιτεί η λήψη τέτοιων αποφάσε-
ων από την ΕΕ. Κι αυτό γιατί το υπουργείο 
διαθέτει έτοιµο σχέδιο δράσης, κοντά στα ό-
σα περιγράφουν τα τελευταία ρεπορτάζ της 
Agrenda τόσο για τα λιπάσµατα όσο και για 
το αγροτικό πετρέλαιο. 

Αυτό που µένει να επισηµοποιηθεί, σύµ-
φωνα µε τις δηλώσεις του υπουργού Γεωρ-
γαντά, είναι η έγκριση της Κοµισιόν στη δυ-

νατότητα µεταφοράς πόρων από τον δεύτερο 
πυλώνα της ΚΑΠ για τη στήριξη των αγρο-
τών. Εν προκειµένω, ο υπουργός αναγνω-
ρίζει τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, ωστόσο ακόµα παίζονται τα ποσά ε-
νίσχυσης, αφού δεν αποκλείεται να επιτρα-
πεί ένα «δάνειο» από τα ποσά της επερχό-
µενης ΚΑΠ, κάτι που θα µπορούσε να αυ-
ξήσει ακόµα περισσότερο τα περιθώρια στή-
ριξης των αγροτών τους προσεχείς µήνες. 

Με τα έως τώρα δεδοµένα, η Ελλάδα δύ-
ναται να εξασφαλίσει τουλάχιστον 100 εκατ. 
ευρώ περίπου µέσω της µεταφοράς πόρων 
από τα ταµεία του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της µεταβατικής περιόδου ΚΑΠ, 
ενώ επιπλέον 26 εκατ. ευρώ έχουν εξασφα-
λιστεί από το αποθεµατικό κρίσης. ∆ηλαδή 
περίπου 126 εκατ. ευρώ κοινοτικού χρήµα-
τος µπορούν να κατευθυνθούν για την ενί-
σχυση αγροτών και κτηνοτρόφων, χωρίς ό-
µως να είναι σαφές το πώς θα γίνει η κατα-
νοµή των κονδυλίων στους κλάδους της α-
γροτικής παραγωγής. 

Φαίνεται ότι στις προθέσεις του υπουργεί-
ου βρίσκεται η επιπλέον ενίσχυση των πα-
ραγωγών µέσω της επιστροφής του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο. Από τον 
προηγούµενο κύκλο διαβουλεύσεων, στις 
παραµονές του πολέµου, είχε αποφασιστεί 
ότι 60 εκατ. ευρώ θα µεταφερθούν από τον 

κρατικό προϋπολογισµό για το αγροτικό πε-
τρέλαιο, κάτι το οποίο έχει ήδη πάρει ΦΕΚ. 
Τώρα, µε τις δυνατότητες που ξεκλειδώνει 
η αφοµοίωση κοινοτικών κονδυλίων για έ-
κτακτες ενισχύσεις αγροτών, ακούγεται ό-
τι υπάρχει πρόβλεψη για διπλασιασµό του 
ποσού των 60 εκατ. ευρώ.

Μένει να φανεί τι θα αποφασίσουν οι ιθύ-
νοντες του υπουργείου αναφορικά µε την 
επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων. Πηγές 
µε καλή γνώση των ζυµώσεων έχουν ανα-
φέρει στην Agrenda και το Agronews για 
την παρουσία ενός σχεδίου επιδότησης µε 
11 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραίες εκτά-
σεις και 18 ευρώ για τα δέντρα. Ωστόσο, ε-
πειδή ακόµα και έτσι οι πόροι είναι περιο-
ρισµένοι για µια ουσιαστική ενίσχυση των 
παραγωγών, υπάρχει µια διστακτικότητα α-
πό την πλευρά του υπουργείου να προχω-
ρήσει σε επίσηµες ανακοινώσεις.

Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις 
για το 2% στους κτηνοτρόφους 

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ξεκαθάρισε ακόµα ότι προσεχώς θα α-
νοίξει ξανά η πλατφόρµα για την εγγραφή 
των κτηνοτρόφων στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, αφού είναι σχε-
δόν έτοιµη σχετική ρύθµιση σε συνεργασία 
µε το υπουργείο Οικονοµικών. Επιβεβαιώ-
νοντας το ρεπορτάζ των ηµερών, πράγµατι 
το συνολικό ποσό που πιστώθηκε προ δύο 
εβδοµάδων αφορά σε 39 εκατ. ευρώ έναντι 
των 50 εκατ. που είχαν προβλεφθεί για το 
µέτρο, µε το 95% των περιπτώσεων κτηνοτρό-
φων που έµειναν εκτός πληρωµής να σχετί-
ζεται µε τη µη επικαιροποίηση των στοιχεί-
ων τους στο Μητρώο. Η όλη διαδικασία α-
ναµένεται να ξεκινήσει προσεχώς, σύµφω-
να µε τα όσα υποστήριξε ο κ. Γεωργαντάς.

Λίπασμα και πετρέλαιο
ναι, μέχρι το φθινόπωρο
Επιβεβαιώνει ο υπουργός 

Γιώργος Γεωργαντάς 
την πρόθεση επιδότησης 
της αγοράς λιπασμάτων 

και τον διπλασιασμό του 
ποσού για το πετρέλαιο, 

σε συνέντευξη τύπου

Για την ενίσχυση 
των παραγωγών 
µέσω της 
επιστροφής του 
Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης 
στο πετρέλαιο 
ακούγεται ότι 
υπάρχει πρόβλεψη 
για διπλασιασµό του 
ποσού των 
60 εκατ. ευρώ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Καναρίνος τέλος
Δυναμική επάνοδος 
στην υπόθεση της 
αγροτικής παραγωγής
Οι συνθήκες βάζουν τέλος στην ανεύθυνη διαχείριση 
των αγροτικών θεμάτων από το γνωστό lobby του ΟΣΔΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η κυβερνητική απόφαση για τη µε-
ταφορά των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε 
στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr) συ-
µπίπτει µε την αδήριτη αναγκαιότη-
τα για αναβάθµιση του ρόλου των α-
γροτών, σε µια περίοδο που τα απο-
θέµατα καίριας σηµασίας αγροτικών 
προϊόντων µειώνονται και η διατρο-
φική επάρκεια κινδυνεύει. 

Κατά τα φαινόµενα, άλλη µια φορά, 
η Ελλάδα έχασε πολύ χρόνο στην υπό-
θεση της αγροτικής ανασυγκρότησης, 

αυτή τη φορά δείχνοντας εµπιστοσύνη 
σε «εξωθεσµικούς» παράγοντες που θέ-
λησαν όχι απλά να έχουν άποψη για 
τα αγροτικά ζητήµατα αλλά να φέρουν 
την αγροτική οικονοµία στα µέτρα τους. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας µε-
ταφοράς των στοιχείων στη δηµόσια 
πλατφόρµα και η εύρυθµη λειτουρ-
γία όλων των εφαρµογών που συνδέ-
ονται µε τις δηλώσεις και τη διαχείρι-
ση των κοινοτικών ενισχύσεων, βάζει 
οριστικό τέλος σε µια εποχή, φόβου 
και αγωνίας των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής για την επόµε-
νη µέρα και ανοίγει διάπλατα τους ο-
ρίζοντες στην ελεύθερη αγροτική ε-
πιχειρηµατικότητα. Οι σηµερινές δυ-
νατότητες της πληροφορικής είναι 
τεράστιες και ένας κατάλληλος χει-
ρισµός των θεµάτων όχι µόνο σε ε-
πίπεδο κατάρτισης των προγραµµά-

των, αλλά και σε επίπεδο της επικοι-
νωνίας όλων αυτών από τις υπεύθυ-
νες  και θεσµοθετηµένες αρχές, µπο-
ρεί να δώσει νέα πνοή στον πρωτογε-
νή τοµέα και στην ανάπτυξη της υγι-
ούς επιχειρηµατικότητας του χώρου. 

Μπορεί αυτό να µην συµφέρει την 
Agrenda και το Agronews, καθώς 
η ύπαρξή τους είναι ταυτισµένη µε 
την ενηµέρωση των αγροτών κυρί-
ως στα θέµατα της επιχειρηµατικής 
δράσης, ωστόσο, η αναπτυξιακή δυ-
ναµική που µπορεί και πρέπει να δη-
µιουργηθεί αξίζει κάθε θυσία. Το εν-
διαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτή τη 

φορά, στις τάξεις της 
κυβέρνησης, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργος Γεωργα-
ντάς, ασπάζεται από-
λυτα την προσέγγιση 
που θέλει την κεντρι-
κή διοίκηση και τους 
οργανισµούς του ∆η-
µοσίου να έχουν στα 
χέρια τους τα δεδοµέ-
να που θα παρέχουν 
τη δυνατότητα για έ-
ναν αξιόπιστο σχεδι-
ασµό µε γνώµονα την 

αναβάθµιση του αγροτικού προϊόντος 
και την κατάλληλη διασύνδεση της 
αγροτικής οικονοµίας µε όλα τα επό-
µενα στάδια της αλυσίδας αξίας και 
φυσικά µε τον τουρισµό της χώρας.   

Οι συνθήκες ποτέ δεν ήταν πιο πρό-
σφορες. Το κάλεσµα του προέδρου 
Μπάιντεν στους αγρότες των ΗΠΑ να 
εντείνουν τις προσπάθειες τους στην 
παραγωγή, έρχεται να δείξει πόση ση-
µασία έχει να µην χαθεί ούτε ένα τε-
τραγωνικό παραγωγικής γης. Έρχε-
ται να αναδείξει την αγωνία της οικου-
µένης για διατροφική επάρκεια, όταν 
στην Ελλάδα, εκατοµµύρια στρέµµα-
τα έχουν γίνει βορά στα χέρια επιτή-
δειων και όταν η διαπλοκή γύρω α-
πό το ΟΣ∆Ε καλλιεργούσε την «αγρα-
νάπαυση» του καναπέ σε βάρος των 
πραγµατικών δυνάµεων της παρα-
γωγής και του καθηµερινού µόχθου.  

Η µάσα 
του ΟΣ∆Ε
έλαβε τέλος
και µάλιστα
για όλους 
Η λειτουργικότητα της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης 2022 (δήλωση ΟΣ∆Ε) είναι 
δεδοµένη από τις αρχές της εβδοµάδας, 
το σύνολο των ΚΥ∆ (450 τον αριθµό) 
δεσµεύουν και επεξεργάζονται δηλώσεις, 
η «µηχανή» της γενικής γραµµατείας 
Πληροφορικών Συστηµάτων το έχει πάρει 
πάνω της, σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένα 
πρόβληµα. Όλες οι δηλώσεις θα 
οριστικοποιηθούν επιτυχώς και στην ώρα 
τους, θα µείνουν µόνο τα κλαψουρίσµατα 
του «καµπούρη» και η γκρίνια των 
ορφανών του. Το lobby του ΟΣ∆Ε 
έπαιξε και τα τελευταία του χαρτιά το 
περασµένο Σαββατοκύριακο. Με τα… 
δεξιά ΚΥ∆ και τις επιστολές τους στον 
πρωθυπουργό, µε την ψεύτική κραυγή 
αγωνίας (για το µέλλον των ενισχύσεων) 
από την τρόικα του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τις 
δηλώσεις… πίστης του πρώην υπουργού, 
Σ. Αραχωβίτη, στο lobby. Όσοι µάλιστα 
έσπευσαν να το εκµεταλλευθούν, 
επιστρέφουν και τα 3 αργύρια. 

Στην Ελλάδα εκατοµµύρια 
στρέµµατα έγιναν βορά 
στα χέρια επιτήδειων, ενώ 
η διαπλοκή γύρω από το 
ΟΣ∆Ε καλλιεργούσε την 
«αγρανάπαυση» του καναπέ 
σε βάρος των αγροτών.

Μπαίνει 
τέλος σε 
µια εποχή, 
φόβου και 
αγωνί-
ας των 
συντελε-
στών της 
αγροτικής 
παραγω-
γής για την 
επόµενη 
µέρα.
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Σ
την αγορά μας οι υψηλές τιμές σκλη-
ρού σίτου επιμένουν και με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα μάλλον θα μεταφερ-
θούν και στη νέα σοδειά. Οι Ιταλοί 

πληρώνουν για τα φετινά στοκ λίγο πάνω α-
πό τα 500 ευρώ ο τόνος fob, κάπου εκεί εί-
ναι οι κουβέντες και για τη νέα σοδειά χωρίς 
όμως να έχω ακούσει κάποια προπώληση. 
Στον Καναδά η εικόνα είναι ενθαρρυντική ό-
σον αφορά τη σοδειά ποσοτικά, εντούτοις εί-
ναι πίσω στις σπορές. Αυτό σημαίνει πως θα 
αργήσουν να είναι διαθέσιμα στην αγορά 
τα νέα σκληρά και η στενότητα θα κρατήσει.

 
  Οι σπορές βάμβακος ολοκληρώθηκαν 

με επιτυχία στη χώρα μας και τα φυτρώματα 
είναι σε γενικές γραμμές καλά. Οι προπωλή-
σεις έχουν παγώσει δεδομένου ότι το χρη-
ματιστήριο διόρθωσε αρκετά και τόσο αγο-
ραστές όσο και πωλητές αποτραβήχτηκαν. 
Λογικά η φυσική αγορά θα δραστηριοποι-
ηθεί ξανά στις επόμενες μέρες και θα δού-
με που θα διαμορφωθούν ξανά οι πραγμα-
τικές τιμές. Μετά την πτώση οι τιμές νέας σο-
δειάς κυμαίνονται στα 135 σεντς ανά λίμπρα.

  Τιμές εφάμιλλες με τις περσινές και υ-
ψηλότερες του 1,5 ευρώ το κιλό διεκδικούν 
φέτος οι παραγωγοί ξερού σκόρδου σε Ο-
ρεστιάδα, Εύβοια και Λάρισα. Με την παρα-
γωγή να αναμένεται ικανοποιητική και τα 
προβλήματα του κόστους παραγωγής συσ-
σωρευμένα εδώ και 8 μήνες από την εποχή 
φύτευσης τον Οκτώβριο, η τιμή παραγωγού 
«επιβάλλεται» να προσεγγίζει τα 2 ευρώ, λέ-
ει ο πρόεδρος του ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Βύσσας, 
Γιακμολίδης Αναστάσιος. 

Δίνουν 500 ευρώ 
για σκληρό νέας 
σεζόν οι Ιταλοί

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

05/0514/04 19/04

575,57 579,93
573,01

27/04

572,54

12/05

569,32

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

550

424

375

133,78

549,40

1649,40

24,75

114,5

134,22

159,81

547

430

395

143,50

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

547

430

395

142,50

544,40

1689,00

25,05

121,7

136,32

166,90

547

430

377

137,50

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

547

430

387

151,98

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

547

430

387

144,34

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΚΡΙΘΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

360
393 389 398

3,46

3,37

07/04 14/04 19/04 27/04

3,44 3,44
3,39

05/05

362

12/05

367

3,42

Με υψηλότερες τιμές από πέρυσι φεύ-
γουν τα θερμοκηπιακά καρπούζια που 
πωλούνται πλέον στα επίπεδα πέριξ του 
1 ευρώ στην Αμαλιάδα όπως μεταφέρει 
στην Agrenda ο Νίκος Πασσάς, ένας εκ 
των τριών αδελφών νεαρών παραγω-
γών της περιοχής. Να σημειωθεί ότι οι 
αποδόσεις φέτος είναι ικανοποιητικές, 
ενώ τα καιρικά φαινόμενα και τα όψιμα 
κρύα του φετινού χειμώνα άφησαν α-
νεπηρέαστα τα θερμοκήπια με καρπού-
ζια στη δυτική Πελοπόννησο. 

Το υπερπρώιμο θερμοκηπιακό καρ-
πούζι, όντας ένα από τα πρώτα καλοκαι-
ρινά φρούτα που κάνουν πρεμιέρα στα 
ράφια της λιανικής, προορίζεται κυρίως 
για την εσωτερική αγορά. Συνολικά ό-
μως ως προϊόν, το καρπούζι εξάγεται σε 
ποσοστό 60% της παραγωγής σε αγορές 
της Δυτικής Ευρώπης, όπως Γερμανία και 
Ιταλία, με κύριο παράγοντα που επηρε-
άζει τη ζήτηση να αποτελεί η θερμοκρα-
σία. Όσο πιο νωρίς πιάσουν οι καλοκαι-
ρινές ζέστες, τόσο υψηλότερη η ζήτηση.

Με ένα ευρώ το πρώιμο καρπούζι
 Υψηλότερες κατά 10 περίπου λεπτά από πέρυσι οι τιμές παραγωγού  

 Οι τεράστιες ανατιμήσεις στο ρεύμα εκτροχιάζουν τα κόστη άρδευσης

Κρήτη 
Τα θερμοκήπια  

στην Κρήτη καταγράφουν  
μείωση αποδόσεων λόγω  

καιρικών φαινομένων

Ζέστη
Οι υψηλές θερμοκρασίες 
των τελευταίων ημερών 

δίνουν προοπτικές αυξημένης 
ζήτησης

Μάιος
Από τέλη Απριλίου μέχρι  
τα μέσα Μαΐου διατίθεται  

στην αγορά το θερμοκηπιακό 
καρπούζι

Τιμή θερμοκηπιακού 
καρπουζιού 
(ευρώ το κιλό)

2021 0,70-0,90 

2022 0,85-1,05
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αλώνια
(λεπτά / κιλό)

2021   19

2022   32* εκτίµηση

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Η πτώση 8% στο 
βαμβάκι ενεργοποιεί 
ισχυρές αντιστάσεις 

Από την Ιταλία 
η ανοδική αντίδραση 
στο ελαιόλαδο 

Μικρή σοδειά, δυνατή 
ζήτηση για το κεράσι 
Ελλειµµατική φέτος η παραγωγή 
κερασιών στις πρώιµες και µεσοπρώιµες 
ποικιλίες, λόγω των ζηµιών από τους 
παγετούς του Μαρτίου. Ωστόσο, µε τη 
ζήτηση να είναι αυξηµένη, σίγουρα τα 
6 ευρώ το κιλό στο άνοιγµα της σεζόν. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Για 32 λεπτά 
στα αλώνια 
το κριθάρι
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Μήνυµα για στήριξη των αγροτών προ-
κειµένου να µην υπάρξει κίνδυνος επάρ-
κειας τροφίµων στον κόσµο έστειλε ο Α-
µερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την 
Τετάρτη 11 Μαΐου κατά την διάρκεια ε-
πίσκεψης του σε οικογενειακή φάρµα 
στο Ιλινόις, τονίζοντας πώς ο πόλεµος 
της Ρωσίας στην Ουκρανία επηρέασε τις 
παγκόσµιες τιµές των τροφίµων. Η επί-
σκεψη πραγµατοποιείται καθώς ο Λευ-
κός Οίκος αγωνίζεται να συγκρατήσει 
τον πληθωρισµό σε πολλά µέτωπα, από 
τη βενζίνη µέχρι τα τρόφιµα. 

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε τρεις νέες 
πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών συ-
µπεριλαµβανοµένων 500 εκατ. δολαρί-
ων για την εγχώρια παραγωγή λιπασµά-
των. Tα άλλα µέτρα περιλαµβάνουν αυ-
ξηµένη ασφαλιστική κάλυψη επίσπορης 
καλλιέργειας, αύξηση τεχνολογικής βο-
ήθειας (γεωργία ακριβείας) για µεγαλύ-
τερες αποδόσεις και λιγότερη χρήση εισ-
ροών. Η επίσπορη στην ίδια γη την ίδια 
χρονιά επιτρέπει στους αγρότες να αντι-
µετωπίσουν αυξηµένους κινδύνους - µα-
ζί µε περισσότερες πιθανές ανταµοιβές. 
(ρεπορτάζ σελ. 47).

Στη σκιά των τρανταχτών ελλεί-
ψεων, που καταγράφονται στην 
ελληνική ύπαιθρο σε ό,τι αφο-
ρά στους εργάτες γης κι υπό το 
βάρος των µεγάλων ανατιµήσε-
ων στις εισροές επέστρεψε (12-
14 Μαΐου), η 6η διεθνής έκθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών «Freskon».

«Αν δεν αντιµετωπιστούν άµε-
σα, το µεν αυξηµένο κόστος καλ-
λιέργειας θα οδηγήσει τα επόµε-
να χρόνια σε συρρίκνωση της πα-
ραγωγής, ενώ η έλλειψη εργατών 
γης απειλεί να αφήσει στα κτήµα-
τα µεγάλο µέρος της συγκοµιδής. 
Ήδη το έχουµε διαπιστώσει στη 
συγκοµιδή φράουλας και πορτο-
καλιών και µπορεί να χαθεί και η 
καλοκαιρινή σεζόν», τόνισε ο συ-
νεργάτης της ∆ΕΘ – Helexpo, στο 
∆ιεθνές Συνέδριο Μήλου και στο 
FreshCon Market, Παναγιώτης Ορ-
φανός, σηµειώνοντας πως εξίσου 
µεγάλο είναι το πρόβληµα και στα 
συσκευαστήρια. Κάλεσε µάλιστα, 
την πολιτεία να µιµηθεί τη Γερµα-
νία και Ισπανία, που έχουν άρει 
γραφειοκρατικά εµπόδια, προ-
σελκύοντας Αλβανούς και Πακι-
στανούς εργάτες γης, που φεύ-
γουν από την Ελλάδα. «Το ισχύ-
ον σύστηµα µετακλητών εργατών 

γης, µε τη γραφειοκρατία και τα 
παράβολα, δεν είναι πλέον λει-
τουργικό. Ο κόσµος άλλαξε µετά 
την πανδηµία και πλέον πρέπει να 
κοιτάξουµε έξω από το κουτί για να 
βρούµε λύσεις», ανέφερε και ση-
µείωσε πως προτάσεις για την άρ-
ση του αδιεξόδου, θα κατατεθούν 
από την ΕΘΕΑΣ στην Freskon.Το 
µείζον θέµα των εποχικών (90 η-
µέρες ή 9 µήνες) και µετακλητών 
(1 χρόνο) εργατών γης θέτουν µε 
επιστολή τους προς τους αρµόδι-
ους υπουργούς, οι Αγροτικοί Σύλ-
λογοι Ιεράπετρας Λασιθίου, Σε-
λίνου Χανίων, Σητείας Λασιθίου 
και Τυµπακίου Ηρακλείου, τονί-
ζοντας τα ζητήµατα γραφειοκρα-
τίας, κόστους και ελλιπούς εξει-
δίκευσης , ζητώντας:

 Εξοµάλυνση της διαδικασίας 
λήψης βιοµετρικών στοιχείων των 
νοµίµως νεοεισερχόµενων εργα-
τών γης από τις χώρες που δεν δι-
αθέτουν ελληνική Πρεσβεία.

 Ανανέωση νοµιµοποιητικών 
εγγράφων εισόδου και εργασίας 
στους ελάχιστα εναποµείναντες ει-
δικευµένους εργάτες γης.

 Ένταξη όλων των περιπτώ-
σεων εργασίας στη γεωργία στην 
κατηγορία ασφαλιστικών εισφο-
ρών µε εργόσηµο ΟΓΑ. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Μήνυμα 
Μπάιντεν 
για στήριξη 
αγροτών 

Δράκοι, γραφειοκρατία και 
εξειδίκευση για εργάτες γης

«Είστε η ραχοκοκαλιά της 
ελευθερίας», είπε, µετά από µια 
περιήγηση σε µια οικογενειακή 

φάρµα 3.200 στρεµµάτων (320 
εκταρίων) στο Kankakee, µε 
καλαµπόκι, σιτάρι και σόγια.

Η Freskon 
αναπτύσσεται 
στα περίπτερα 
13,14,15 της ∆ΕΘ, 
µε συµµετοχή 180 
εκθετών από 12 
χώρες, ενώ έχουν 
προσκληθεί 250 
ξένοι εµπορικοί 
επισκέπτες.

Agrenda και Fresher βάζουν θέµατα ποικιλιών 
και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών στην Freskon

Ιδιαίτερα επίκαιρη για τις νέες προκλήσεις στον πρωτογενή τοµέα, όπως 
ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΘ – Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης 
είναι και η ηµερίδα που οργανώνουν στο πλαίσιο της Freskon το Σάββατο 14 
Μαΐου το περιοδικό Fresher και η Agrenda µε θέµα «Ποικιλίες, αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών και ψηφιακές λύσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες». Στη 
συζήτηση συµµετέχουν οι κ.κ. Χ. Γιαννακάκης (ΕΘΕΑΣ), Κ. Παπαϊωάννου 
(ΑγροΛύσις), Σ. Μουρελάτος (Οικοανάπτυξη), Α. Παυλίδης (Vitro), Α. 
Ζαµίδης (Tractor GPS) και ο αγρότης Κώστα Ελευθεριάδη, µε συντονιστή 
τον επικεφαλής της «Green Box» Γιάννη Πανάγο. «Στη Freskon θα 
καταγραφούν οι εξελίξεις της αγοράς, οι εκθέτες θα έρθουν σε επαφή µε 
εκπροσώπους µεγάλων ξένων σούπερ µάρκετ, εµπορικών επιχειρήσεων και 
εταιρειών-δικτύων διανοµής, ενώ θα παρουσιαστεί ό,τι νεότερο στα φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, logistics, µηχανήµατα και υλικά συσκευασίας», ανέφερε ο 
κ. Ποζρικίδης. Τη Freskon επισκέπτεται και επιχειρηµατική αποστολή από το 
Iρακινό Κουρδιστάν µε 50 επιχειρηµατίες της αγροδιατροφής και των 
δοµικών υλικών κι από µέλη του Επιµελητηρίου της Σουλεϊµανίγιας.

Το παράδειγµα
Γερµανίας, Ισπανίας

Το παράδειγµα της 
Γερµανίας και Ισπανίας 

που έχουν άρει όλα 
τα γραφειοκρατικά 
εµπόδια προσελκύο-
ντας Αλβανούς και 

Πακιστανούς εργάτες 
γης καλείς τις αρχές να 
ακολουθήσουν συνερ-

γάτης της ∆ΕΘ 
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Προαγορές
Η αγορά είναι προετοι-
µασµένη να πληρώσει 

τους παραγωγούς, κάτι 
που ήδη φαίνεται από τις 
προτάσεις για προαγορές, 
που ξεκινούν από τα 45 

λεπτά για την πρώτη 
ποιότητα και φτάνουν 

τα 47 λεπτά

Συνεχίζουν ακάθεκτα 
την άνοδο οι τιμές 
σε σκληρό και μαλακό 
σιτάρι ένα μήνα 
πριν τ’ αλώνια

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ένα ορµητικό κανάλι ανόδου διατηρούνται οι 
διεθνείς αγορές σιτηρών σε Ευρώπη και Αµερι-
κή, µε την αγορά να τιµολογεί από τώρα µειω-
µένες αποδόσεις στην επερχόµενη σοδειά µαλα-
κού και σκληρού σίτου λόγω των καιρικών επι-
πλοκών, όσο οι κινήσεις του εµπορίου δείχνουν 
εξάντληση των αποθεµάτων σε µύλους και βιο-
µηχανίες µέχρι τον Ιούλιο.

Το γεγονός ότι τα συµβόλαια Σεπτεµβρίου για 
το µαλακό σιτάρι βρίσκονται πάνω από τα 400 
ευρώ ο τόνος, µεταφράζεται σε µια ισχυρή στήρι-
ξη της αγοράς σκληρού σίτου. Και αυτό γιατί για 
τους εγχώριους µύλους ο εφοδιασµός µε µαλα-
κό σίτο συνεπάγεται ένα κόστος κοντά στα 500 
ευρώ ο τόνος αν προστεθούν στην τιµή των συµ-
βολαίων τα FOB και τα ακριβά µεταφορικά. Με τέ-
τοια τιµή για το µαλακό στη φυσική αγορά, οι ά-
γραφοι κανόνες στο εµπόριο υπαγορεύουν τα υ-
ψηλά του εύρους και στο σκληρό. Αυτό εξηγούν 
παράγοντες της εγχώριας αγοράς που εξακολου-
θούν να αναµένουν µικρά ή και ανύπαρκτα περι-
θώρια υποχώρησης των τιµών από τα σηµερινά 
τους επίπεδα µέχρι την έναρξη των ελληνικών α-
λωνιών. Με άλλα λόγια, η αγορά είναι προετοιµα-

σµένη να πληρώσει τους παραγωγούς, κάτι που 
ήδη φαίνεται, αφού οι προτάσεις για προαγορές 
ξεκινούν από τα 45 λεπτά για την πρώτη ποιότη-
τα και φτάνουν τα 47 λεπτά.

Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία, η ελληνική παρα-
γωγή δείχνει πιο ευνοηµένη από τον καιρό, µε 
την εικόνα από τα χωράφια να είναι θετική σε 
αντίθεση µε τα όσα ισχύουν στα γειτονικά σιτα-
ροχώραφα της Ιταλίας και στα πιο µακρινά της Ι-
σπανίας, όπου χτυπήθηκαν διαδοχικά από χαµη-
λά επίπεδα βροχοπτώσεων ή ξηρασίας (στην πε-
ρίπτωση της Ισπανίας, που έπειτα από τέσσερεις 
µήνες ξηρασίας είδε βροχές σε µια µάλλον ακα-
τάλληλη στιγµή για την καλλιέργεια). 

Βέβαια τη µεγαλύτερη προσοχή αυτή την περί-
οδο δέχεται η γαλλική σοδειά σιτηρών, η οποία 
επίσης εξαιτίας της ξηρασίας, έρχεται να ανεβά-
σει τις τιµές στη φυσική αγορά της Ευρώπης. Η 
τιµή για το σκληρό σιτάρι βρίσκεται στα 465 ευ-
ρώ για παράδοση των Ιούλιο, στο υψηλότερο ε-
πίπεδο που διαµόρφωσε η συγκεκριµένη αγο-

ρά τους τελευταίους µήνες. Αντίστοιχα, στην ι-
ταλική αγορά, η λίστα της Φότζια έµεινε αµετά-
βλητη για ακόµα µια εβδοµάδα στα 547 ευρώ ο 
τόνος για την πρώτη ποιότητα και στα 537 ευ-
ρώ για τη δεύτερη ποιότητα.

Στον Καναδά, προς το παρόν δεν εκφράζονται 
ανησυχίες για την πορεία της καλλιέργειας, εί-
ναι άλλωστε νωρίς ώστε οι καιρικές συνθήκες να 
προκαλέσουν µη αναστρέψιµες ζηµιές στα σιτη-
ρά της χώρας. Ωστόσο οι τιµές έγραψαν νέα υψη-
λά στα 570 ευρώ ο τόνος (16,2 δολάρια/µπούσελ) 
στο νοτιοανατολικό Σασκάτσουαν, όσο στην αγο-
ρά κυκλοφορούν φήµες για συµβόλαια προπώ-
λησης της νέας σοδειάς στα 15 δολάρια να µπού-
σελ, ήτοι 527 περίπου ευρώ ο τόνος.

Στα χρηµατιστήρια αγροτικών εµπορευµάτων, 
τα funds φαίνεται ότι προχωρούν σε έναν νέο κύ-
κλο αγορών συµβολαίων, κάτι που µαρτυρά την 
εκτίµησή τους ότι τις επόµενες ηµέρες η τάση θα 
οδηγήσει στη διαµόρφωση νέων υψηλών, σύµ-
φωνα µε διεθνείς αναλυτές.

Βόμβα ξηρασίας σε Ευρώπη - ΗΠΑ 
θέρμη στη διεθνή αγορά σιτηρών, 
Ιούλιο τελειώνουν τα αποθέματα 

Μικρές παραγωγές 
σε σιτάρι και καλαµπόκι
αναµένει το USDA 
για τη νέα περίοδο
Θεµελιώδη ανόδου καταγράφει 
η τελευταία έκθεση προσφοράς 
και ζήτησης του αµερικανικού 
υπουργείου γεωργίας (USDA), 
στο πεδίο των σιτηρών, ενώ 
µάλιστα αρκετοί αναλυτές 
διακρίνουν µια µάλλον 
µετριοπαθή αποτίµηση της 
κατάστασης στην έκθεση, αφού 
φαίνεται πως οι καιρικές 
συνθήκες έχουν αφήσει 
µεγαλύτερο στίγµα στις 
επερχόµενες σοδειές από αυτό 
που αποτυπώνει το USDA. 
Μειωµένη προσφορά, µικρή 
υποχώρηση της κατανάλωσης 
και από την άλλη αυξηµένη 
εµπορική ζήτηση και νέα 
υποχώρηση των τελικών 
αποθεµάτων καταγράφουν οι 
πρώτες εκτιµήσεις του USDA 
για τη νέα εµπορική περίοδο 
2022/23 στην περίπτωση των 
σιτηρών. Τόσο ο πόλεµος στην 
Ουκρανία, όσο και οι δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες στις νότιες 
και κεντρικές πολιτείες των 
ΗΠΑ έρχονται να συσφίξουν 
ακόµα περισσότερο απ’ ό,τι 
σήµερα την προσφορά στην 
αγορά. Η παραγωγή της 
Ουκρανίας υπολογίζεται σε 
21,5 εκατ. τόνους, κάτω 11,5 
εκατ. συγκριτικά µε πέρυσι. 
Σύµφωνα µε την έκθεση, οι 
µειωµένες σοδειές δεν 
µπορούν να ισοσταθµιστούν 
από αυξηµένες παραγωγές σε 
Ρωσία και Καναδά. 
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα 
στο καλαµπόκι, όπου 
αναµένεται µια υποχώρηση της 
αναµενόµενης παραγωγής 
αλλά και των τελικών 
αποθεµάτων. Σηµειώνεται ότι 
για την εµπορική περίοδο 
2021/22, η παραγωγή 
κινήθηκε σε ιστορικά υψηλά 
και παρ’ όλα αυτά οι αγορές 
κατέγραψαν ισχυρά ράλι 
ανόδου. 

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 
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Καμπανάκι για 
Tuta Absoluta
Ίχνη ακμαίων στις φερομονικές 
παγίδες σε ντοματιές Θεσσαλίας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Επέστρεψε ο σηµαντικότερος 
φυσικός εχθρός των καλλιερ-
γητών ντοµάτας ανά την επικρά-
τεια, µε τις συλλήψεις των ακ-
µαίων του εντόµου στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων της ∆Α-
ΟΚ Βόλου να συνεχίζονται και 
να εµφανίζονται 100-150 ακ-
µαία/3ηµέρες/παγίδα στις πρώ-
ιµες καλλιέργειες και 70-100 
ακµαία/3ηµερες/παγίδα στις 
όψιµες. Θετική εξέλιξη αποτε-
λεί ωστόσο το γεγονός πως α-
πό εκτενείς παρατηρήσεις στα 
θερµοκήπια δεν διαπιστώθη-
καν προσβολές στους καρπούς. 

Το µικρολεπιδόπτερο αποτε-
λεί έναν διαρκή πονοκέφαλο για 
τους παραγωγούς κηπευτικών 
στη χώρα µας τα τελευταία χρό-
νια που γίνεται ολοένα και πιο 
καταστροφικό. Αποτελεί έναν 

σχετικά πρόσφατο εχθρό µε τις 
πρώτες αναφορές στην Ευρώπη 
να γίνονται το 2006. Εξαπλώθη-
κε πολύ γρήγορα, καθώς ανα-
παράγεται µε µεγάλη ταχύτητα 
και έχει πολλές γενεές το χρόνο. 
Προκαλεί τόσο άµεσες όσο και 
έµµεσες ζηµιές στα φυτά ντοµά-
τας. Οι άµεσες ζηµιές στο καρ-
πό γίνονται όταν οι προνύµφες 
τρέφονται στον καρπό και δηµι-
ουργούν στοές καθιστώντας τον 
µη εµπορικό. Οι έµµεσες ζηµιές 
γίνονται ως αποτέλεσµα της  κα-
ταστροφής των φύλλων και µί-

σχων, δηµιουργώντας προβλή-
µατα έµµεσα µέσω της νέκρω-
σης φύλλων και δραστική µεί-
ωση της φωτοσυνθετικής ικα-
νότητας των φυταρίων ντοµά-
τας. Σε περίπτωση συγκέντρω-
σης µεγάλων πληθυσµών παρα-
τηρούνται νεκρώσεις φύλλων, 
µίσχων και ολόκληρων φυτών. 

Κρυφτό µε τον παραγωγό παί-
ζουν οι προνύµφες της Tuta µέσα 
στα φύλλα, καθώς καµουφλάρο-
νται και καθιστούν τα φυτοφάρ-
µακα επαφής µη αποτελεσµατι-
κά. Παράλληλα, η µικρή δεξα-
µενή φυσικών εχθρών -καθώς 
πρόκειται για είδος που πρό-
σφατα µετανάστευσε στην χώ-
ρα- καθιστά τη βιολογική αντι-
µετώπισή της δύσκολη. Ωστόσο 
τα τελευταία χρόνια συνεχώς ε-
ξελίσσονται νέα και εγκεκριµένα 
βιολογικά σκευάσµατα υψηλής 
αποτελεσµατικότητας (Βάκιλοι, 
σπινοσίνες, αζαδιραχτίνη) ικα-

νά να αντιµετωπίσουν τόσο τις 
προνύµφες όσο και τα ακµαία 
µικρολεπιδόπτερα. 

Χηµική καταπολέµηση
Η ιστορικότητα των προσβο-

λών έχει αποδειχθεί λανθασµέ-
νος τρόπος υπολογισµού των η-
µεροµηνιών πτήσεων των ακµαί-
ων, µε τους κατά τόπους γεωπό-
νους να προτείνουν να ακολου-
θούνται πιστά οι γεωργικές προ-
ειδοποιήσεις χωρίς υπερβάλλο-
ντες ψεκασµούς. Όπως επιση-
µαίνεται, η βιολογία του εντό-
µου του επιτρέπει να αναπτύσ-
σει εύκολα ανθεκτικότητα σε χη-
µικά σκευάσµατα και -παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει µία ευρεία 
γκάµα εναλλακτικών χηµικών 
λύσεων σε περίπτωση που ανι-
χνευθεί ανθεκτικότητα- προτεί-
νεται η τηρείται αυστηρά η ετι-
κέτα του σκευάσµατος και οι ο-
δηγίες των γεωπόνων. 

Επιδροµή µυζητικών εντόµων και ωίδιου στις αγγουριές
Αντιµέτωποι µε πτήσεις αλευρώδων και θριπών βρίσκονται οι παραγωγοί 
κηπευτικών στη Θεσσαλία, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν 
παραδοσιακά την εµφάνιση των µυζητικών εντόµων, τα οποία µε τη δράση 
τους εξασθενούν τα φυτά και µειώνουν σηµαντικά τις στρεµµατικές 
αποδόσεις. Παράλληλα οι καρποί που συγκοµίζονται παρουσιάζουν 

παραµόρφωση και χαµηλότερη ποιότητα. Ενάντια στη δράση του θρίπα συνίσταται η 
χρήση αρπακτικών εντόµων ή κατάλληλοι ψεκασµοί. Στην περίπτωση των αφίδων 
αλευρώδων, οι γεωπόνοι από το Βόλο συνιστούν άµεσο ψεκασµό στις καλλιέργειες όπου 
εντοπίζονται πληθυσµοί του εντόµου µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 
Παράλληλα για όσους παραγωγούς εφαρµόζουν ολοκληρωµένη καταπολέµηση 
συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών Αphidoletes aphidimyza,Aphidius matricariae 
κα. Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή για την εκδήλωση συµπτωµάτων από τον µύκητα 
του ωίδιου και προτείνεται η άµεση διενέργεια κατάλληλου ψεκασµού µόλις 
εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα και η επανάληψή του σε 8 ηµέρες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ψεκασµοί 
Άµεση διενέργεια 

ψεκασµών συνιστούν 
οι γεωπόνοι από το Βόλο

Θρίπες στο πεπόνι
Συνεχίζεται η εµφάνιση του εντόµου του 
θρίπα στις υπαίθριες καλλιέργειες µε 
πεπονιές στους νοµούς Μαγνησίας, 
Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας 
όπως ενηµερώνουν σχετικά οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου. Οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη του θρίπα και την 
εξάπλωσή του. Το έντοµο προκαλεί ζηµιά στα 
φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα 
κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το 
κυριότερο είναι φορέας ιώσεων, κυρίως του 
γένους Tospovirus, οι οποίοι µπορούν να 
προκαλέσουν σηµαντικές απώλειες 
στην καλλιέργεια και δεν υπάρχει γνωστή 
θεραπεία. Οι τοπικοί γεωπόνοι συνιστούν για 
την προστασία των υπαίθριων πεπονιών τη 
διενέργεια ψεκασµού για την καταπολέµηση 
του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την 
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Flipper EC
FARMA-CHEM: Delfin 85 WG
SYNGENTA: Minecto Alpha 10/1.25 SC, 
Vertimec 1.8 EC
UPL-LTD: Cyperkill Max 2 EC.

Πυρηνοτρήτης στην ελιά
Αυξηµένες παρουσιάζονται οι συλλήψεις 
πυρηνοτρήτη (Prays oleae) στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων της ανθόβιας γενιάς 
του εντόµου στην Ήπειρο όπως 
ενηµερώνουν σχετικά οι γεωπόνοι της 
τοπικής ∆ΑΟΚ Ιωαννίνων, καθώς τα 
ελαιόδεντρα στις πρώιµες περιοχές 
βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο του 
φουσκώµατος των ταξιανθιών και 
πλησιάζουν στο κρόκιασµα των ανθέων. 
Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας 
επιβάλλεται η καταπολέµηση της ανθόβιας 
γενιάς του εντόµου µε στόχο τη µείωση του 
πληθυσµού κατά τη διάρκεια της επόµενης 
(καρπόβιας) γενιάς, η οποία είναι και η πιο 
επικίνδυνη για τον ελαιόκαρπο και πιο 
δύσκολο να αντιµετωπιστεί µε βιολογικά 
φάρµακα. Όπως ενηµερώνουν οι ειδικοί, 
σε ελαιώνες µε µεγάλη ανθοφορία δεν 
συνιστάται καµία επέµβαση, όµως σε  
ελαιώνες µε χαµηλή ανθοφορία στο 30-
40% της κανονικής, η επέµβαση κρίνεται 
αναγκαία, ειδικά αν είχαν υποστεί 
συνεχόµενες σοβαρές προσβολές 
από το έντοµο τα παρελθόντα έτη. 

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Decis Evo 25EW, 
Decis Expert 100EC
CORTEVA: Delegate 250 WG
FARMA-CHEM: Demetrina SC
FMC Hellas: Simin 2.5 EC
SYNGENTA: Karate Zeon 10 CS, Karate 
Zeon 1.5 CS
UPL - LTD: Deltagri 2,5 EC, Lambada 
with zeon technology 10 CS.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Επιστροφή
Οι τιµές θα επιστρέψουν 
λίγο πάνω από τη ζώνη των 
10 λεπτών η κιλοβατώρα 
έναντι των 20 λεπτών στους 
τελευταίους λογαριασµούς.

Επενδύσεις
Αναπτυξιακός Νόµος και  
Ταµείο Ανάκαµψης για τον 
πρωτογενή τοµέα έρχονται 
να στηρίξουν επενδυτικές 
πρωτοβουλίες για 
ενεργειακές ανάγκες των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Δίμηνο
Για Μάιο και Ιούνιο θα 
καλύπτεται 50% έως 80% 
η όποια αύξηση στην 
κατανάλωση και πέραν των 
300 KWh για όλους τους 
λογαριασµούς ρεύµατος.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε 1 µε 2 λεπτά του ευρώ πάνω από 
τα προ ενεργειακής κρίσης αγροτι-
κά τιµολόγια αναµένεται ότι θα δι-
αµορφωθεί η τιµή της κιλοβατώρας 
από τον Ιούλιο, σύµφωνα µε τα ό-
σα προκύπτουν από τα µέτρα που 
εξαγγέλθηκαν το τελευταίο διάστη-
µα για το ρεύµα. 

Άνθρωποι της αγοράς αναφέ-
ρουν στην Agrenda ότι οι τιµές θα 
επιστρέψουν ουσιαστικά λίγο πά-
νω από τη ζώνη των 10 λεπτών η 
κιλοβατώρα έναντι των 20 λεπτών 
που πλήρωσαν στους τελευταίους 
λογαριασµούς αλλά και των δυσβά-
σταχτων 30 λεπτών στα οποία κο-
ρυφώθηκε το χειµώνα η τιµή. Πρό-
κειται για µια εξέλιξη που έρχεται 
να αποσυµπιέσει τα οικονοµικά 
δεδοµένα για χιλιάδες κτηνοτρο-
φικές µονάδες που βρέθηκαν πο-
λύ κοντά στην κατάρρευση, αλλά 
και για αγρότες που µέχρι πριν λί-
γο προγραµµάτιζαν µε βαριά καρ-
διά τα ποτίσµατα στα χωράφια τους. 

Μέσω των νέων παρεµβάσεων θα 
απορροφηθεί έως και το 95% των 
αυξήσεων στα αγροτικά τιµολόγια 
δήλωσε και ο υπουργός Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέ-
κας, ανακοινώνοντας την εφαρµο-
γή από 1η Ιουλίου ενός νέου µηχα-
νισµού αποζηµίωσης των µονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής βάση του πραγ-
µατικού κόστους λειτουργίας τους, 
αποσυνδέοντάς τες έτσι από τη χον-
δρική τιµή ενέργειας που µέχρι σή-
µερα επηρεάζεται από την αυξηµέ-
νη διεθνή τιµή του φυσικού αερίου.

Για την τρέχουσα περίοδο, δηλα-
δή το διάστηµα Μαΐου και Ιουνίου 
θα καλύπτεται κατά 50% έως 80% η 
όποια αύξηση στην κατανάλωση και 
πέραν των 300 KWh για όλους τους 
λογαριασµούς ρεύµατος (οικιακούς 
και επαγγελµατικούς). Συγκεκριµέ-
να, τον Μάιο και τον Ιούνιο θα συνε-
χιστούν οι επιδοτήσεις στους λογα-
ριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος και 
φυσικού αερίου στα οικιακά και ε-
παγγελµατικά τιµολόγια. Για τους 
επαγγελµατικούς καταναλωτές, η 
µοναδιαία τιµή της επιδότησης δι-
αµορφώνεται σε 120/MWh τον Μά-
ιο για το σύνολο της κατανάλωσης.

Επιπλέον, για τις µικρές και µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις µε παρο-
χή ισχύος έως 35kVA και για όλα 
τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος 
παροχής, ενισχύουµε µε πρόσθετη 
επιδότηση 50 ευρώ/MWh το σύνο-

λο της κατανάλωσης. Άρα η συνο-
λική µοναδιαία επιδότηση ανέρχε-
ται στα 170 για τον Μάιο.

Χωρίς πλάνο η ενεργειακή 
αυτονοµία αγροτών 

Μέχρι σήµερα πάντως, οι περισσό-
τερες προσπάθειες ενεργειακής αυ-
τονόµησης των αγροτικών και κτη-
νοτροφικών εκµεταλλεύσεων έπε-
σαν στην πλειονότητά τους στο κε-
νό. Αυτό αποτελεί κοινή οµολογία 
τόσο των ίδιων των παραγωγών ό-
σο και της ηγεσίας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αµφότε-
ρες τις πλευρές να ευελπιστούν ό-
τι το επόµενο διάστηµα θα γίνουν 
ουσιαστικά βήµατα προς την κα-
τεύθυνση αυτή. Είτε λόγω αδυνα-
µίας επικοινωνίας, είτε λόγω πε-
ριορισµών στο δίκτυο µέχρι σήµε-
ρα, τα όποια επιδοτούµενα προ-
γράµµατα εγκατάστασης αγροτι-
κών φωτοβολταϊκών είχαν µικρή 
απήχηση. Για τους επόµενους µή-
νες ωστόσο, προσδοκίες γεννά έ-
νας νέος κύκλος χρηµατοδότησης 
µέσα από 4 συνολικά προγράµµα-
τα που θα µπορούσαν να αλλάξουν 
την κατάσταση, ενώ σε θεσµικό ε-
πίπεδο εξετάζονται οι δυνατότη-
τες για διευκόλυνση της πρόσβα-

σης των αγροτών στο δίκτυο. Ανα-
πτυξιακός Νόµος και δράσεις του 
Ταµείου Ανάκαµψης για τον πρωτο-
γενή τοµέα έρχονται να στηρίξουν 
επενδυτικές πρωτοβουλίες που έ-
χουν να κάνουν µε την εξυπηρέτη-
ση των ενεργειακών αναγκών των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Παράλληλα και τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης θα καλύψουν τις επεν-
δύσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-
γειας σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
έχουν δώσει οι διαχειριστικές αρ-
χές, ως εκ τούτου θα υπάρξει ένα 
ολοκληρωµένο πλέγµα στήριξης 
τέτοιων επενδύσεων που αφορούν 
µόνο την αυτοπαραγωγή. 

Το τέταρτο µέτρο ενίσχυσης που 
έρχεται να διευκολύνει επενδύσεις 
αγροτών για την εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών, έρχεται το προσεχές 
φθινόπωρο µέσα από το Εξοικο-
νοµώ για επιχειρήσεις που ανα-
κοίνωσε στις 5 Μαΐου ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 
το οποίο θα δίνει προτεραιότητα 
σε έργα εγκατάστασης πάνελ. Ό-
πως είχε αναφέρει πρόσφατα και 
ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας 
Σκρέκας, στο εν λόγω µέτρο προ-
ωθείται και η συµµετοχή αγροτών 
στην παρέµβαση αυτή.

Με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής

Λίγο πάνω από τα 10 λεπτά 
η κιλοβατώρα στα αγροτικά 
Από την 1η Ιουλίου νέος μηχανισμός αποζημίωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής

Μια εξέλιξη που έρχεται να 
αποσυµπιέσει τα οικονοµικά 

δεδοµένα για χιλιάδες 
κτηνοτροφικές µονάδες που 

βρέθηκαν πολύ κοντά στην 
κατάρρευση, αλλά και για 

αγρότες που προγραµµατίζουν  
τα ποτίσµατα στα χωράφια τους. 





Πίστωση 24.500 έως 28.000 ευρώ

Τον Ιούνιο η πρώτη 
δόση Νέων, αμέσως μετά 
θα τρέξει η πρόσκληση 
των Σχεδίων Βελτίωσης

 Λίγες τεχνικές λεπτομέρειες απομένουν για να καθαρογραφεί 
η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να βγει στον αέρα 
μετά την πίστωση Νέων Αγροτών, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέσα στον Ιούνιο θα µπει στους 
τραπεζικούς λογαριασµούς των 
δικαιούχων Νέων Αγροτών 2021 
το 70% του πριµ (α’ δόση) και µέ-
σα σε µικρό χρονικό διάστηµα θα 
ακολουθήσει η προκήρυξη για τα 
Σχέδια Βελτίωσης. Τα παραπάνω 
διεµήνυσε στην Agrenda ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γεώργιος Στύλιος, ο οποίος µάλι-
στα απέρριψε το ενδεχόµενο αρ-
γοπορίας της πρόσκλησης, µιλώ-
ντας για µία-δύο τεχνικές λεπτο-
µέρειες που αναµένεται να λυ-
θούν σε συνεννόηση µε τη µονά-
δα Επενδύσεων, ώστε να µπορέ-
σει να τρέξει σύντοµα αυτό το ε-
πενδυτικό πρόγραµµα. 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες προ-
κηρύξεις των προγραµµάτων α-
γροτικής ανάπτυξης που προβλέ-
πονται για τη µεταβατική περίο-
δο 2021-2022, ο υφυπουργός τό-
νισε ότι πρέπει να πρώτα να ξεκα-
θαριστεί το ποσό που θα διαθέσει 
η χώρα µας µέσω των κονδυλίων 
του ΠΑΑ για τις έκτακτες ενισχύ-
σεις των αγροκτηνοτρόφων (Μέ-
τρο 21), ώστε να υπάρξει σαφέστε-
ρη εικόνα. Σχετικά πάντως το Μέ-
τρο της Ευζωίας ο ίδιος ανέφερε 
ότι δροµολογείται κανονικά (βλ. 
σελ. 19), ενώ για τις ∆ασώσεις (Μέ-
τρο 8.1) µένει να φανεί η πρόθεση 
του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα για τις πληρωµές των 
Νέων Αγροτών, αυτές θα ακολου-
θήσουν µετά την οριστικοποίηση 
των προσωρινών πινάκων δικαι-
ούχων-επιλαχόντων-απορριπτό-
µενων ανά Περιφέρεια, οι οποίοι 
θα αρχίσουν να δηµοσιεύονται ε-
ντός του Μαΐου. Άλλωστε θα πρέ-
πει να γίνουν και οι ενστάσεις έως 

Aυξάνονται τα κονδύλια για το Μέτρο 
11 Βιολογική Γεωργία σύµφωνα µε 
ασφαλείς πληροφορίες της Αgrenda, 
µε το τελικό ποσό να προκύπτει από 
διαβουλεύσεις που θα γίνουν σε ε-
πίπεδο πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑ-
ΑΤ. Την περασµένη εβδοµάδα ολο-
κληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση 
των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) και 
οι ενδιαφερόµενοι που δεν συµφω-
νούν µε τα ευρήµατα της αξιολόγη-
σης µπορούν να καταθέσουν αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προ-
σφυγή, έως τις 25 Μαΐου στο Πληρο-
φοριακό Σύστηµα υποστήριξης του 
Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/
Organics16), κάνοντας χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών. Κατά 
την υποβολή της προσφυγής δεν εί-
ναι δυνατή η τροποποίηση του αιτή-
µατος στήριξης. Οι υποψήφιοι προς 
ένταξη µελισσοκόµοι, που δεν καλύ-
πτουν το κριτήριο του «ενεργού γε-
ωργού», µπορούν να καταθέσουν η-
λεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, 
εφόσον το επιθυµούν. Σε κάθε περί-
πτωση ο χαρακτηρισµός του ενεργού 
γεωργού θα επαναξιολογηθεί στην 

2η κατάταξη για το σύνολο των παρα-
γωγών. Στην προσφυγή τους να ανα-
γράφεται το κάτωθι κείµενο: «Παρα-
καλούµε να επαναξιολογηθεί το εύ-
ρηµα µε κωδικό 10005 και περιγρα-
φή ευρήµατος -Μη ενεργός Γεωργός-»
Μετά την αύξηση των κονδυλίων α-
ναµένονται επιπλέον εντάξεις.  Φυ-
σικά, δεν πρόκειται να καλυφθούν 
και οι 63.768 αιτήσεις που έγιναν στο 
πρόγραµµα, καθώς για κάτι τέτοιο α-
παιτούνται ποσά που ξεπερνούν το 1 

Ένας στους 2 εντάσσονται στα

ότου να οριστικοποιηθούν οι απο-
φάσεις ένταξης. Μετά την οριστική 
έκδοση των πινάκων, ακολουθεί η 
πληρωµή της πρώτης δόσης ύψους 
24.500 έως 28.000 ευρώ. 

Πρόθεση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι µετά την πληρωµή 
µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα να 
ακολουθήσουν τα Σχέδια Βελτίωσης 
τα οποία προβλέπουν µεν αυξηµένο 
ποσοστό ενίσχυσης για τους Νέους 
Αγρότες (50 έως 80%), αλλά θα κι-
νηθούν σε µια λογική «πιο σφιχτή» 
όσον αφορά επιλέξιµο προϋπολογι-
σµό (έως 130.000 ευρώ για φυτική 
παραγωγή, έως 200.000 ευρώ για 
ζωική) και δαπάνες λόγω του περι-
ορισµένου προϋπολογισµού. Το εν-
διάµεσο πρόγραµµα θα έχει παράλ-
ληλα σαν στόχευση τις καινοτόµες 
επενδύσεις. 

Σχετικά τώρα µε τη χρηµατοδότη-
ση αναµένεται να συνεχιστεί ο µη-
χανισµός εκχώρησης της ενίσχυ-
σης στην τράπεζα για να µπορούν 
να δανειστούν µε µεγαλύτερη ευ-
κολία οι αγρότες-επενδυτές. Για την 
εκχώρηση ενίσχυσης στον προµη-
θευτή η οποία πραγµατοποιείται σε 
άλλες κοινοτικά προγράµµατα, µέ-
νει να φανεί αν θα προβλεφθεί. Ση-
µειώνεται τέλος ότι αλλαγές και πιο 
αυστηρές προϋποθέσεις αναµένο-
νται όσον αφορά την επιλεξιµότη-
τα των δικαιούχων. 

∆ασώσεις
Για το Μέτρο των ∆ασώσεων 
υπεύθυνο είναι το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και ακόµη δεν 
έχει υπάρξει ενηµέρωση αν θα 

προχωρήσει κανονικά

Τα αποτελέσµατα 
για τους Νέους 
Αγρότες θα 
αρχίσουν να 
βγαίνουν ανά 
Περιφέρεια µέσα 
στο Μάιο.
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Σφιχτά
Τα Σχέδια Βελτίωσης 
προβλέπουν αυξηµένο ποσοστό 
ενίσχυσης για τους Νέους 
Αγρότες (50 έως 80%), αλλά 
θα κινηθούν σε µια λογική «πιο 
σφιχτή» όσον αφορά επιλέξιµο 
προϋπολογισµό (έως 130.000 
ευρώ για φυτική παραγωγή, έως 
200.000 ευρώ για ζωική).

Πίνακες
Οι πληρωµές Νέων Αγροτών 
θα ακολουθήσουν µετά την 
οριστικοποίηση των προσωρινών 
πινάκων δικαιούχων-
επιλαχόντων-απορριπτόµενων 
ανά Περιφέρεια, που ήδη 
άρχισαν να δηµοσιεύονται.

Εκχώρηση
Για τη χρηµατοδότηση 
αναµένεται να συνεχιστεί 
ο µηχανισµός εκχώρησης της 
ενίσχυσης στην τράπεζα 
για να µπορούν να δανειστούν 
µε µεγαλύτερη ευκολία 
οι αγρότες-επενδυτές.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΕΥΡΩ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ  ΝΕΟΙ 316.351.662 58.000.000 2 / 10

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΠΑΛΙΟΙ 91.758.942 58.000.000 6 / 10

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ∆ΕΝΤΡΑ ΝΕΟΙ 172.765.299 110.000.000 6 / 10

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ∆ΕΝΤΡΑ ΠΑΛΙΟΙ 42.604.585 100.000.000 10 / 10

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΕΟΙ 321.968.886 60.000.000 2 / 10

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 106.587.248 70.000.000 7 / 10

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΝΕΟΙ 48.114.301 22.000.000 5 / 10

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 5.806.532 12.000.000 10 / 10
ΣΥΝΟΛΟ 1.105.957.455 490.000.000

ΜΕΤΡΟ 11



Βιολογικά

Προδημοσίευση
Ευζωίας, με πριμ 189
ευρώ στα χοιρινά  
Προδηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του 
Μέτρου 14 «Ευζωία» που προσφέ-
ρει ετήσια ενίσχυση 189 ευρώ ανά 
ΜΖΚ για χοιροµητέρες και 158 ευ-
ρώ ανά ΜΖΚ για τα λοιπά χοιρινά. 
Όπως αναφέρεται στην προδηµο-
σίευση, το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης θα προχωρήσει στην επί-
σηµη πρόσκληση µέσα στο 2ο εξά-
µηνο του έτους. Οι αιτήσεις στήρι-
ξης των υποψηφίων θα πραγµατο-
ποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 (έτος 
αναφοράς). Το πρόγραµµα αφορά 
µόνο όσους απασχολούνται στον 
τοµέα της χοιροτροφίας.
Πιο συγκεκριµένα, η οικονοµική 
ενίσχυση θα χορηγείται σε ετήσια 
βάση και ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού 
Κεφαλαίου), προκειµένου να απο-
ζηµιώνει τους δικαιούχους για την 
απώλεια εισοδήµατος (διαφυγόν 
εισόδηµα) και τις πρόσθετες δαπά-
νες ως αποτέλεσµα των δεσµεύσε-
ων που αναλαµβάνουν οι δικαιού-
χοι. Το ποσό της οικονοµικής ενί-
σχυσης έχει ως ακολούθως:

1) Τρίµηνος έλεγχος της ποιότη-
τας του νερού: 80 ευρώ ανά ΜΖΚ 

για χοιροµητέρες, 133 ευρώ ανά 
ΜΖΚ για λοιπά χοιρινά.

2) Συνεχής προσθήκη µυκο-
δεσµευτικών στις ζωοτροφές: 15 
ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες 
και 25 ευρώ ανά ΜΖΚ για λοιπά 
χοιρινά.

3) Αύξηση του ελάχιστου ελεύ-
θερου χώρου δαπέδου, κατά τον 
οµαδικό σταβλισµό χοιροµητέ-
ρων: 68 ευρώ ανά ΜΖΚ για χοι-
ροµητέρες.

4) Χρήση ανοσοευνουχισµού: 26 
ευρώ ανά ΜΖΚ για χοιροµητέρες.

Σηµειώνεται εδώ πως µία χοιρο-
µητέρα (>50 κιλών) ισούται µε 0,5 
ΜΖΚ και 1 λοιπό χοιρινό ισούται 
µε 0,3 ΜΖΚ. Για τον υπολογισµό 
του αριθµού των λοιπών χοιρινών 
προς ενίσχυση υπολογίζονται µέ-
χρι 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιροµη-
τέρα ανά έτος. Ο συνολικός προϋ-
πολογισµός της Πρόσκλησης για 
την χοιροτροφία εκτιµάται ότι θα 
κυµανθεί περίπου στα 25 εκατ. ευ-
ρώ. Οι δεσµεύσεις που αναλαµβά-
νονται στο πλαίσιο του Υποµέτρου 
είναι διετούς διάρκειας και η ηµε-
ροµηνία έναρξης αυτών θα καθο-
ριστεί στην Πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος. ∆εν µπορούν 
να καταστούν δικαιούχοι, όσοι εί-
ναι ενταγµένοι µε ζωικό κεφάλαιο 
χοιρινών στη ∆ράση 10.1.09 «∆ι-
ατήρηση απειλούµενων αυτόχθο-
νων φυλών αγροτικών ζώων» του 
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντι-
κά και κλιµατικά µέτρα», για την 
ίδια εκµετάλλευση.

Από 31 Μαΐου τελικά 
οι αιτήσεις αγροτικής
Μεταποίησης 
Από τις 31 Μαΐου και όχι από τις 
16 του µήνα όπως είχε 
προγραµµατιστεί, θα ανοίξει το 
σύστηµα για αιτήσεις στο 
πρόγραµµα «Καινοτοµία και 
πράσινη µετάβαση στη µεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων», που αφορά 
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
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%. Σηµειώνεται εδώ 
πως σύµφωνα µε σχετική 
ανακοίνωση των αρµόδιων 
υπουργείων, ξεκίνησε η διαδικασία 
αιτήσεων για ευνοϊκό δανεισµό µε 
πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης.

δις ευρώ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα 
µε τις αιτήσεις και τα διαθέσιµα κον-
δύλια θα ενταχθούν (βλ. πίνακα):

 Αροτραία (νέοι): 2 στους 10
 Αροτραία (παλιοί): 6 στους 10
 Κηπευτικά-∆έντρα (νέοι):  6 στους 10
 Κηπευτικά, ∆έντρα (παλιοί): 10 

στους 10
 Κτηνοτροφία (νέοι): 2 στους 10
 Κτηνοτροφία (παλιοί): 7 στους 10
 Μελισσοκοµία (νέοι):  5 στους 10
 Μελισσοκοµία (παλιοί): 10 στους 10.

25 εκατ. ευρώ
Ο συνολικός προϋπολογι-
σµός της Πρόσκλησης για 

την χοιροτροφία εκτιµάται 
ότι θα κυµανθεί περίπου 

στα 25 εκατ. ευρώ
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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: 31/5/2022.
Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
Υποβολή αιτήσεων: 
31/05/2022. 
Πράσινος αγρο-τουρισµός:
Υποβολή αιτήσεων: 
31/05/2022.  
Γενετική Βελτίωση Ζώων:
Υποβολή αιτήσεων: 
06/06/2022. 
Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: Υποβολή 
αιτήσεων: 28/07/2022. 
Όλες οι προκηρύξεις 
λήγουν 30 Σεπτεµβρίου. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΕΥΡΩ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ  ΝΕΟΙ 316.351.662 58.000.000 2 / 10

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΠΑΛΙΟΙ 91.758.942 58.000.000 6 / 10

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ∆ΕΝΤΡΑ ΝΕΟΙ 172.765.299 110.000.000 6 / 10

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ∆ΕΝΤΡΑ ΠΑΛΙΟΙ 42.604.585 100.000.000 10 / 10

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΕΟΙ 321.968.886 60.000.000 2 / 10

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 106.587.248 70.000.000 7 / 10

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΝΕΟΙ 48.114.301 22.000.000 5 / 10

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 5.806.532 12.000.000 10 / 10
ΣΥΝΟΛΟ 1.105.957.455 490.000.000

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ1 ΜΖΚ

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ
�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΑ ΧΟΙΡΙΝΑ
�ΕΥΡΩ�

1 Τρίµηνος έλεγχος της ποιότητας 
του νερού 3 80 133 

2 Συνεχής προσθήκη µυκοδεσµευτικών 
στις ζωοτροφές 15 25 

3
Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου 
δαπέδου, κατά τον οµαδικό σταβλισµό 
χοιροµητέρων 

68 - 

4 Χρήση ανοσοευνουχισµού 26 - 

ΣΥΝΟΛΟ 189 158

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 14.1 ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 
ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η σειρά των ειδικών τρακτέρ 5G της John 
Deere γίνεται αποδοτικότερη αλλά και πο-
λυπληθέστερη, αφού όχι µόνο προστίθε-
νται πέντε νέα πιο ισχυρά µοντέλα εκδόσε-
ων GV, GN, GF και GL, αλλά προσφέρει και 
αναβαθµισµένα τρακτέρ στις εκδόσεις άνω 
των 75 ίππων.

Ένα βασικό και νέο χαρακτηριστικό της σειράς 
είναι το πεντατάχυτο κιβώτιο PowrReverserTM 
ECO. Με αυτό το κιβώτιο ταχυτήτων, τα τρα-

κτέρ, λέει η εταιρεία, να είναι πιο αποδοτι-
κά όσον αφορά την κατανάλωση καυσίµου, 
ειδικά κατά τη µεταφορά. Επιπλέον, η άνε-
ση θα αυξηθεί καθώς το κιβώτιο ταχυτήτων 
επιτρέπει τελική ταχύτητα 40 χ.α.ω. µε µει-
ωµένες στροφές κινητήρα.

Με 120 ίππους το κορυφαίο µοντέλο
Η σειρά 5G, όπως αναφέρθηκε, έχει επε-

κταθεί µε νέα µοντέλα µε κορυφαίο το νέο 
τρακτέρ 5115 στις εκδόσεις GF, GN και GV. 
Οι τετρακύλινδροι κινητήρες 3,6 λίτρων αυ-
τών των τρακτέρ αποδίδουν µέγιστη ισχύ έ-

Ανανεωμένη σειρά 
5G της John Deere με 
μοντέλο 120 ίππων   
Η νέα γκάμα τρακτέρ προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη 
ποικιλία μοντέλων και αναβαθμίσεις στην άνεση

Στην ποιοτική βαφή 
επενδύει η Fendt
Η µονάδα παραγωγής στο 
Hohenmölsen, εκεί όπου 
κατασκευάζονται ανταλλα-
κτικά ενώ συναρµολογού-
νται εξ ολοκλήρου οι ενσι-
ρωτικές Katana και τα ψε-
καστικά Rogator της Fendt, 
αποκτά νέα τεχνολογία βα-
φής, µε την εταιρεία να 
ανακοινώνει και την βελτί-
ωση του τµήµατος logistics 
τον προσεχή Σεπτέµβριο.

∆εµάτιασµα µε GPS 
από την Krone 
Με τη χρήση του νέου συ-
στήµατος που προσθέτει 
στο λογισµικό της η Krone 
για τις τετράγωνες χορτο-
δετικές, µπορούν να συλ-
λέγονται τα δεµάτια ακόµα 
πιο έξυπνα χρησιµοποιώ-
ντας GPS. Αυτό δίνει πλε-
ονεκτήµατα τόσο στην κί-
νηση µέσα στο πεδίο όσο 
και στον κλάδο των 
logistics, εξοικονοµώντας 
πολύτιµο χρόνο εργασίας.

Οικονοµικές επιλογές 
Kuhn για λίπανση
Οι επιλογές που προτεί-
νει η Kuhn για οικονοµική 
λίπανση είναι οι δύο σει-
ρές των αναρτώµενων 
διανοµέων MDS και 
Axis. Το µοντέλο AXIS 
διαθέτει πλάτος εργασίας 
από 12 έως 50 µέτρα και 
χωρητικότητα από 1.000 
έως 4.200 λίτρα. Το 
MDS είναι ιδιαίτερα κα-
τάλληλα για οπωρώνες 
και αµπελώνες.

Καινούργια τρακτέρ 
Yanmar 47-60 ίππων
Η Yanmar συνεχίζει να 
εµπνέεται από την ευρω-
παϊκή -και κυρίως Γερµα-
νική- αγορά, προσαρµόζο-
ντας τώρα τη νέα της σει-
ρά ΥΜ σε αυτού του εί-

Νέα γκάµα Same 
Dorado CVT
Σχεδιασµένα και κατα-
σκευασµένα µε γνώµονα 
την ευελιξία σε όλες τις 
βασικές εφαρµογές που 
συνήθως απαιτούνται από 
ένα πολυχρηστικό τρακτέρ 
είναι τα ανανεωµένα Same 
Dorado CVT. Η σειρά απο-
τελείται από µοντέλα που 
διαθέτουν έως και 116 ίπ-
πους στις 2.200 σαλ., ενώ 
η λειτουργία OverBoost 
παράγει επιπλέον 10 ίπ-
πους, φτάνοντας στους 
126 ίππους για εργασίες 
µεταφορών µε ταχύτητα 
πάνω από 10 χλµ/ώρα. 

δους τις απαιτήσεις, εκ-
φράζοντας την ανταγωνι-
στικότητά της απέναντι 
στις άλλες µεγάλες µπρά-
ντες. Η νέα σειρά τρακτέρ 
YM3 που λανσάρει η εται-
ρεία θα αποτελείται από τα 
δύο µοντέλα YM347 και 
YM359, 47 και 60 ίππων 
αντίστοιχα, και θα είναι δι-
αθέσιµη από τον Σεπτέµ-
βριο του 2022, σύµφωνα 
µε την εταιρεία. 
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Στη Freskon νέα 
μηχανήματα για 
φρουτολαχανικά 
από τη SANIDAS
Εξειδικευµένα µηχανήµατα για φρούτα και λαχανι-
κά παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της Freskon (12-14 
Μαΐου) η εταιρεία SANIDAS. Συγκεκριµένα, στο χώρο 
της έκθεσης έχει φέρει για πρώτη φορά τον αραιω-
τή Typ. STH και την κορυφολόγηση Typ. SKO-XL. Σε 
συνεργασία µε την γερµανική εταιρεία KULT διαθέ-
τει ακόµα καινοτόµα εξαρτήµατα για βιολογικό σκά-
λισµα ανάµεσα στα φυτά, ενώ οι επισκέπτες της έκ-
θεσης µπορούν ακόµα να ενηµερωθούν πλήρως για 
τα αυτόµατα σκαλιστήρια. 
Tέλος, στο περίπτερο της εταιρείας (Περίπτερο 13, stand 
19A) έχει τη δυνατότητα το κοινό να δει από κοντά µία 
ολοκληρωµένη γκάµα από διαλογητήρια, καθώς αντι-
προσωπεύει κατά αποκλειστικότητα για Ελλάδα και 
Βουλγαρία την ολλανδική εταιρεία PERFECT και την 
Γαλλική CALIBREX. Και οι δύο εταιρείες µπορούν να κα-
λύψουν τις ανάγκες µικρών και µεγάλων απαιτήσεων.

Με ροζ φορεσιά 
τα NH T6.180 
Methane Power
Αυτή την εντυπωσιακή έκδοση του τρακτέρ T6.180 
Methane Power της New Holland µπορεί να δει κανείς 
κατά µήκος της διαδροµής και στη γραµµή τερµατισµού 
του ποδηλατικού αγώνα Giro d’Italia 2022 αυτού του 
µήνα. Το περιτύλιγµα είναι εµπνευσµένο από τη ροζ 
φανέλα (maglia rosa) που φορούσε ο αρχηγός της γε-
νικής κατάταξης του αγώνα.
Το πολύχρωµο αποτέλεσµα εµφανίστηκε για πρώτη 
φορά σε ένα T5.120 Dynamic Command στην έκθε-
ση Fieragricola στη Βερόνα τον Μάρτιο για να ανακοι-
νωθεί η συµµετοχή της New Holland ως χορηγού στην 
105η έκδοση του διάσηµου ιταλικού αγώνα ποδηλασίας.
Η New Holland διαγωνίζεται επίσης µε µια οµάδα που 
αποτελείται από υπαλλήλους της εταιρείας, αντιπρο-
σώπους και πελάτες, σε έναν παράλληλο αγώνα που 
ονοµάζεται Giro-E 2022. Αυτή η διοργάνωση λαµβά-
νει χώρα την ίδια στιγµή και καλύπτει την ίδια διαδρο-
µή µε τον κύριο αγώνα. Η φετινή διοργάνωση του Giro 
d’Italia ξεκίνησε στη Βουδαπέστη πριν από λίγες µέ-
ρες. Η εκδήλωση διάρκειας τριών εβδοµάδων ολοκλη-
ρώνεται στις 29 Μαΐου στην ιταλική πόλη της Βερόνα.

ως και 120 ίππους. Επιπλέον, η John Deere 
προσφέρει τώρα περισσότερη ισχύ για χρή-
ση στις πιο στενές σειρές καλλιεργειών στον 
αµπελώνα, επειδή η σειρά µοντέλων GV έχει 
δύο νέα µοντέλα, το 5105G και το 5115G, µε 
µέγιστη απόδοση 105 και 120 ίππους.

Πιο εξατοµικευµένα και εργονοµικά
Με στόχο να προσαρµόζονται περισσότερο 

στις ανάγκες του οδηγού, τα µοντέλα φέρουν 
νέα καµπίνα. Σύµφωνα µε την κατασκευά-
στρια, αυτή προσφέρει βελτιωµένη εργονο-
µία και περισσότερο χώρο για τα πόδια, γε-
γονός που αυξάνει την οδηγική άνεση. Επι-
πλέον, η πιο επίπεδη σχεδίαση του καπό ε-
πιτρέπει στον οδηγό να έχει καλή θέα προς 
τα εµπρός. Οι προαιρετικά διαθέσιµοι προ-
βολείς LED εξασφαλίζουν καλύτερη ορατότη-

τα σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το σύ-
στηµα φίλτρων καµπίνας κατηγορίας 4 (σύµ-
φωνα µε το EN 15695) ενσωµατωµένο στην 
οροφή της καµπίνας του οδηγού -διατίθε-
ται προαιρετικά- προσφέρει προστασία από 
τη σκόνη, επιβλαβή αερολύµατα και ατµούς.

∆υναµικό σύστηµα διεύθυνσης 
και σύστηµα AutoClutch

Προκειµένου να εργάζονται ακόµη πιο α-
ποτελεσµατικά σε απότοµες πλαγιές και σε 
στενές σειρές, τα τρακτέρ µπορούν µελλοντι-
κά να εξοπλιστούν µε ολοκληρωµένα χαρα-
κτηριστικά όπως το δυναµικό σύστηµα διεύ-
θυνσης και το AutoClutch. Με το «Dynamic 
steering», η αντίσταση του τιµονιού αλλάζει 
αυτόµατα µε την ταχύτητα οδήγησης.

Σε χαµηλές ταχύτητες οδήγησης, η απαι-
τούµενη προσπάθεια µειώνεται σηµαντικά, 
ειδικά κατά τους ελιγµούς σε κλειστές στρο-
φές, ενώ η οδήγηση στο δρόµο µε ταχύτητα 
µεταφοράς επιτρέπει µεγαλύτερη ροπή στο 
τιµόνι, στοιχείο που βελτιώνει την άνεση και 
τον έλεγχο του τρακτέρ κατά την οδήγηση. 
Από την άλλη, η λειτουργία AutoClutch επι-
τρέπει ευκολότερους ελιγµούς σε πλαγιές, 
καθώς ο συµπλέκτης µπορεί να λειτουργή-
σει µε το πεντάλ του φρένου.

PowrReverserTM ECO
Ένα βασικό και νέο χαρακτηριστικό 
της σειράς λέει η John Deere πως 

είναι το πεντατάχυτο κιβώτιο 
PowrReverserTM ECO
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Για την Ιθάκη 

 ∆ιαχρονικό: Ένα µεγάλο ταξίδι 
αρχίζει πάντα µε ένα µικρό

 Ηλεκτρικό ρεύµα: Στην 20η 
θέση µεταξύ 33 χωρών της ΕΕ 
η λιανική τιµή του ρεύµατος στην 
Ελλάδα. H µέση τιµή καταναλωτή 
για την ηλεκτρική ενέργεια στην 
Ελλάδα (Αθήνα) ήταν τον Απρίλιο 
2022 στα 0,2104 ευρώ/kWh 
έναντι 0,2748 ευρώ/kWh του 
µέσου όρου της ΕΕ. Στην πρώτη 
θέση το Ην. Βασίλειο µε 0,6561 
ευρώ/kWh και ακολουθούν η 
Κοπεγχάγη (0,5384 ευρώ) και η 
Βιέννη (0,4881 ευρώ). Η τιµή 
µειώθηκε κατά 11% τον Απρίλιο 
2022. energypriceindex.com,  
4/5/2022.

 Φυσικό αέριο: Το φυσικό αέριο 
τον Απρίλιο 2022 ήταν στην 

Ελλάδα 0,1324 
ευρώ/kWh 
έναντι µο ΕΕ 
12,69 ευρώ/ 
kWh και 
κατατάσσεται 
στην 12η θέση. 
Ακριβότερη 
είναι η Ολλανδία 

µε 0,3076 ευρώ/kWh και 
ακολουθούν Βιέννη (0,245 ευρώ/
kWh) και Στοκχόλµη (0.2286 
ευρώ/kWh). Στο φυσικό αέριο 
καταγράφεται αύξηση 37% τον 
Απρίλιο 2022. Vaasa ETT, HEPI. 
energypriceindex.com, 4/5/2022.

 Ξανά χωριό: Επιστροφή στο 
χωράφι: Ξαναγυρίζει η ζωή και η 
ανάπτυξη στο χωριό. Μεγάλα 
οφέλη για την κοινωνία και την 
οικονοµία! Οι Έλληνες αγρότες το 
πήραν το µήνυµα. Φυτέψτε, όπου 
θέλετε, ότι θέλετε, αλλά φυτέψτε! 
Ξεχάστε την αγρανάπαυση. Θα 
χρειαστούµε τρόφιµα από τα δικά 
µας χωράφια στον τόπο µας, γιατί οι 
εισαγωγές περιορίζονται και θα 
περιορίζονται. Ο πόλεµος και η 
προοπτική να κρατήσει για άγνωστο 
ακόµη διάστηµα, µαζί µε τις 
δυσκολίες προµήθειας σε 
µεγαλύτερες ποσότητες τροφίµων, 
έχει ανησυχήσει τους ανθρώπους 
της υπαίθρου, Καταλαβαίνουν, 
πλέον, πως το χωράφι θα τους 
βοηθήσει σε αυτάρκεια, ή 
τουλάχιστον, να καλύψουν ένα 
µεγάλο µέρος των αναγκών τους. 
Μ. Κουρµπέλα, pelazkarabo@gmail.
com, 27/4/2022.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ο τοµέας των τροφίµων υπερισχύει 
των σηµαντικών ανθρώπινων ενστί-
κτων; Νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως 
στο τι καθοδηγεί τις βασικές διατροφι-
κές προτιµήσεις των ανθρώπων, υπο-
δεικνύοντας ότι οι επιλογές µας µπο-
ρεί υποσυνείδητα να επηρεάζονται α-
πό τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζό-
µαστε. Μάλιστα, το γεγονός αυτό, δεί-
χνει να… εκµεταλλεύεται η βιοµηχανία 
τροφίµων που µπορεί µέσω κάποιων 
συστατικών να στρέφει τη διατροφική 
µας… σοφία σε τρόφιµα που κανονικά 
θα αποφεύγαµε ή σε τάσεις που περιο-
ρίζουν ή απαγορεύουν την κατανάλω-
ση ορισµένων τύπων τροφών.

Η µελέτη, µε επικεφαλής το Πανεπι-
στήµιο του Μπρίστολ δηµοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Appetite, είχε ως στόχο να ε-
πανεξετάσει  την άποψη ότι «η διατρο-
φή µας είναι ισορροπηµένη απλά τρώ-
γοντας ποικιλία διαφορετικών φαγη-
τών». Ωστόσο, τα ευρήµατα της µελέτης 
αποκάλυψαν ότι οι άνθρωποι φαίνεται 
να έχουν «διατροφική σοφία», που ση-
µαίνει ότι η τροφή που τρώµε επιλέγε-
ται, εν µέρει, για να καλύψει τις ανά-

γκες µας σε βιταµίνες και µέταλλα και 
να αποφύγει τις διατροφικές ελλείψεις.

«Τα αποτελέσµατα των µελετών µας 
είναι εξαιρετικά σηµαντικά και µάλλον 
εκπληκτικά», δήλωσε ο επικεφαλής 
συγγραφέας Jeff Brunstrom, Καθηγη-
τής Πειραµατικής Ψυχολογίας στο Πα-
νεπιστήµιο Μπρίστολ. «Για πρώτη φορά 
εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, δείξαµε ότι 
οι άνθρωποι είναι πιο εξελιγµένοι στις 
διατροφικές τους επιλογές και επιλέ-
γουν την τροφή τους µε βάση συγκε-
κριµένα µικροθρεπτικά συστατικά αντί 
να τρώνε τα πάντα και να παίρνουν αυ-
τό που χρειάζονται από προεπιλογή».

Η εργασία ενισχύει τα αποτελέσµα-
τα της έρευνας που διεξήχθη τη δεκαε-
τία του 1930 από µια Αµερικανίδα παι-
δίατρο, τη ∆ρ Κλάρα Ντέιβις, µε την ο-

µάδα του καθηγητή Brunstrom να α-
ναπτύσσει µια νέα τεχνική για µέτρη-
ση προτιµήσεων δείχνοντας στους αν-
θρώπους εικόνες διαφορετικών ζευγα-
ριών φρούτων και λαχανικών. Συνολι-
κά, 128 ενήλικες συµµετείχαν σε δύο 
πειράµατα. Η πρώτη µελέτη έδειξε ό-
τι οι άνθρωποι προτιµούν ορισµένους 
συνδυασµούς τροφίµων από άλλους. 
Για παράδειγµα, το µήλο και η µπανά-
να µπορεί να επιλέγονται ελαφρώς πιο 
συχνά από τα µήλα και τα βατόµουρα, κι 
αυτές οι προτιµήσεις φαίνεται να προ-
βλέπονται από τις ποσότητες µικροθρε-
πτικών συστατικών σε ένα τέτοιο ζευ-
γάρι. Οµοίως, τα δεδοµένα έδειξαν ότι 
οι άνθρωποι συνδυάζουν γεύµατα µε 
τρόπο που αυξάνει την έκθεση σε µι-
κροθρεπτικά συστατικά.

Η βιομηχανία τροφίμων
μπορεί να καθοδηγήσει 
την ανθρώπινη διατροφική 
σοφία; Έρευνα του Μπρίστολ δείχνει εξέλιξη 

στις διατροφικές επιλογές με βάση 
συγκεκριμένα μικροθρεπτικά συστατικά

Εκ των συγγραφέων της µελέτης 
του Μπρίστολ, Mark Schatzker.

Εµπότιση τροφίµων µε ενισχυτικά γεύσης,
αρώµατα και ψευδή «γυαλάδα» θρεπτικής αξίας

«Η έρευνα εγείρει σηµαντικά ερωτήµατα, ειδικά στο σύγχρονο περιβάλλον 
τροφίµων», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της µελέτης του Μπρίστολ, Mark 
Schatzker. «Για παράδειγµα, η πολιτιστική µας δέσµευση µε τις δίαιτες 
µόδας, που περιορίζουν ή απαγορεύουν την κατανάλωση ορισµένων τύπων 
τροφών, διαταράσσει αυτή τη διατροφική «νοηµοσύνη» µε τρόπους που 
δεν καταλαβαίνουµε; Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ζώα χρησιµοποιούν τη 
γεύση ως οδηγό για τις βιταµίνες και τα µέταλλα που χρειάζονται. Εάν η 
γεύση έχει παρόµοιο ρόλο για τον άνθρωπο, τότε µπορεί να εµποτίζουµε τα 
πρόχειρα τρόφιµα όπως πατατάκια και ανθρακούχα ποτά µε µια ψευδή 
«γυαλάδα» θρεπτικής αξίας προσθέτοντας αρώµατα». Με άλλα λόγια,  λέει 
ο µελετητής «η βιοµηχανία τροφίµων µπορεί να στρέφει τη διατροφική µας 
σοφία εναντίον µας, συµβάλλοντας στην επιδηµία της παχυσαρκίας».

Μόδα
∆ίαιτες που 

περιορίζουν ή 
απαγορεύουν 

τύπους 
τροφών, 

διαταράσσουν 
τη διατροφική 

νοηµοσύνη

Συστατικά
Οι άνθρωποι 
συνδυάζουν 
τα γεύµατα 

µε τρόπο που 
αυξάνει την 
έκθεση σε 

µικροθρεπτικά 
συστατικά στη 
διατροφή τους

Μελέτη
Πρώτη φορά 
οι άνθρωποι 
είναι πιο εξε-
λιγµένοι στις 
διατροφικές 

τους επιλογές 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Έντονο άρωµα, πλούσιες τανίνες και 
«σώµα», φρουτώδης χαρακτήρας, ισορ-
ροπία στοιχείων, χρώµα, υφή και υψη-
λό επίπεδο, είναι τα στοιχεία που ανα-
δεικνύονται, ίσως για πρώτη φορά τόσο 
έντονα σε όλους τους οίνους ΠΟΠ Γου-
µένισσα, δηµιουργώντας τις προϋποθέ-
σεις, ώστε η σοδειά του 2021 να χαρακτη-
ρίζεται, ήδη, εξαιρετική οινική χρονιά.

Το ιδιαίτερο προφίλ των οίνων ΠΟΠ 
Γουµένισσα, διαπιστώθηκε και στη φε-
τινή διαδικασία κατάταξής τους, από την 
επιτροπή που έχει ορίσει η Εθνική ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και 
Οίνου και διεξήχθη την Τρίτη 10 Μαΐου 
στο «Μικρό Κτήµα Τίτου» στην περιοχή 
Μεγάλο Ποτάµι Γουµένισσας στο Κιλκίς. 
Οι οινοποιοί και οινολόγοι, Θωµάς Λίγας, 
∆ηµήτρης Τάσκος, Ανδρέας Πάντος και 
Μιχάλης Μιχαηλίδης, µε µακρά εµπειρία 
σε οργανοληπτικές αξιολογήσεις οίνων, 
πέρασαν από το «ψιλό κόσκινο» αισθη-
τηριακών τους αδένων, που σχετίζονται 
µε τη γεύση, την όσφρηση και την όρα-
ση, έξι δείγµατα οίνων ΠΟΠ Γουµένισ-
σα, από ισάριθµα τοπικά οινοποιεία και 
η βαθµολογία τους υπερέβη κατά πολύ 
το µέσο όρο για το σύνολο των εξεταζό-
µενων κρασιών σοδειάς 2021.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θωµάς 
Λίγας ανέφερε πως τα έξι δείγµατα έ-
χουν σχεδόν όµοιο χαρακτήρα, ένα θε-
τικό στοιχείο για τη Γουµένισσα, και τό-
νισε πως κοµβικό ρόλο στην εξέλιξη αυ-
τή διαδραµάτισε το ό,τι η περσινή χρο-
νιά χαρακτηρίστηκε από παρατεταµένη 
ανοµβρία διάρκειας τεσσάρων µηνών. 
«Σ’ αυτό το παιχνίδι, από τη στιγµή που 
ο τόπος και η ποικιλία ενοποιούνται ό-
πως αποτυπώθηκε στο κρασί, τη δια-
φορά την κάνει ο οινοποιός ο οποίος 
µε προσωπική του σφραγίδα στην ωρί-
µανση και παλαίωση µπορεί να µετατρέ-
ψει µια εξαιρετική χρονιά, όπως η φετι-
νή, σε χαρισµατική», σχολίασε.

Στη διαδικασία συµµετείχαν 51 αµπε-

λοτεµάχια συνολικής έκτασης 315 στρεµ-
µάτων, εκ των οποίων τα 119,7 στρέµ-
µατα καλλιεργούνται µε Νεγκόσκα και 
τα 195,3 στρέµµατα µε Ξινόµαυρο. Οι α-
ποδόσεις περιορίστηκαν στα 570 κιλά 
ανά στρέµµα για τη Νεγκόσκα και στα 
656 κιλά ανά στρέµµα για το Ξινόµαυ-
ρο για να εξασφαλιστεί το ποιοτικό στοι-
χείο των σταφυλιών στο µέγιστο βαθµό.

Τα οινοποιεία που θα εµφιαλώσουν 
τη «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 2021» είναι:

1. Αµπελουργική Οινοποιητική Αγρο-
τουριστική Χατζηβαρύτης Α.Ε.

2. Αϊδαρίνης Χρήστος
3. Τάτσης Χ. Περικλής
4. Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική ΑΕ
5. Κυρ Γιάννη Α.Ε.
6. Μικρό Κτήµα Τίτου «Β.Τσακτσαρ-

λής - Ε. Γεροβασιλείου».
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Έγιναν ένα, τόπος και ποικιλία
όπως έδειξε η οινοποίηση
φέτος των ΠΟΠ Γουμένισσα

Αλλάζει συσκευασία το ελληνικό τρόφιμο 
όσο η κρίση ενέργειας ταράζει τα κόστη

Έντονη σύγχυση έχει προκαλέσει 
η ενεργειακή κρίση των τελευταί-
ων µηνών σε πιστοποιηµένες  επι-
χειρήσεις ελληνικών προϊόντων, µε 
την αβεβαιότητα να επικρατεί στις 
συζητήσεις µεταξύ επιχειρηµατιών 
που συναντήθηκαν στην εκδήλω-
ση «Ελλα-δικά µας» της 9ης Μαΐου.  

Η Agrenda παρευρέθηκε στην εκ-
δήλωση, συνοµιλώντας µε ανθρώ-
πους από τον κύκλο των επιχειρή-
σεων τροφίµων και ποτών που ε-
ντάσσονται στο άρµα της Ελλαδι-
κά-µας µε τα ζητήµατα ακρίβειας 
της ενέργειας και τα υψηλά κόστη 
των υλικών συσκευασίας να αποτε-
λούν βασικό θέµα. Εξάλλου, µε την 
τιµή του γυαλιού να έχει ανέβει κα-
τά 70% και του αλουµινίου 40-45%, 
µερικοί  στρέφονται σε άλλα υλικά 
συσκευασίας, άλλοι καθυστερούν 
τις ανατιµήσεις και την ίδια στιγµή 
τα χύµα προϊόντα ενθαρρύνονται, 
αποτελώντας µεγάλο εχθρό τυπο-
ποίησης και της ποιότητας. 

Στην Κοζάνη µε τον κρόκο, τα 
προβλήµατα εµφανίζονται στην 
έλλειψη εργατικού προσωπικού, 
ενώ η πανδηµία επηρέασε αρνη-
τικά τις εξαγωγές καταγράφοντας 
µείωση 50%. Εντούτοις, αισιοδοξία 

για την παραγωγή σαφράν προσθέ-
τει η ΕΕ, που σύµφωνα µε τον πρό-
εδρο του Συνεταιρισµού Νίκο Πα-
τσιούρα, ενδιαφέρεται για την ποι-
ότητα, αναγνωρίζοντας τη δουλειά 
της οργάνωσης. 

Οι ζυθολάτρεις περιµένουν πως 
και πως τη µπύρα «Νήσος» που ξε-
φεύγει από το νησί της Τήνου και 
επενδύει σε έκταση της Κορινθίας 
υποσχόµενο καινούργιες ετικέτες 
και µπύρα περασµένη από βαρέλι. 
Από την άλλη, η «ΕΨΑ» ετοιµάζε-
ται να κυκλοφορήσει το καλοκαι-
ρινό της µπεστ σέλερ αναψυκτι-
κό «Summer Mix», ενώ η εταιρεία 
Geodi µε µαρµελάδες και chutney, 
προχωρά στα διαιτητικά προϊόντα 
που αποζητούν οι καταναλωτές. 

Προωθήσεις προϊόντων στο εξω-
τερικό µε υψηλές διατροφικές αξί-
ες, που κινείται σε πλαίσια δηµη-
τριακών και µπισκότου καταφέρνει 
η «petrounuts», εταιρεία µεταποί-
ησης ξηρών καρπών προς  βιοµη-
χανική χρήση δίνοντας µεγάλη ση-
µασία στο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα. Τέλος, βραβείο Ισχυρισµού 
Υγείας κερδίζει το άθερµο ελαιό-
λαδο από την οικογένεια Βολιώτη 
στο Πήλιο.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΙΛΙΩΤΗ

Με χρυσό
η AGRIFARM
για «πράσινες»
συσκευασίες της
Το Χρυσό βραβείο 
στην κατηγορία 
Οικολογικής 
Συσκευασίας 
προϊόντος- «Green 
F&B Packaging», 
ως η πιο Πράσινη 
Συσκευασία 
Τροφίµων στη χώρα 
απονεµήθηκε στην 
AGRIFARM, στην 
τελετή απονοµής των 
Green Awards 2022. 
Οι βραβεύσεις 
αφορούσαν εταιρείες 
µε υπηρεσίες µε 
χαµηλό αποτύπωµα 
άνθρακα στον 
πλανήτη και βιώσιµες 
πρακτικές.  Η 
πρωτοποριακή 
συσκευασία των 
προϊόντων της 
AGRIFARM είναι 
χωρίς πλαστικό, από 
100% φυσικά υλικά.

Το κρασί που παρήχθη, θα δώσει 
140.000 φιάλες ΠΟΠ Γουµένισσα.

Επέλαση χύµα
Στον αντίποδα της 

ενεργειακής κρίσης τα 
χύµα προϊόντα ενθαρ-
ρύνονται, αλλά είναι 
εχθρός για ποιότητα 

και τυποποιήσεις

71
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΜΕΛΗ

3ΠΤΥΧΟ

7.500

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ε∆ΡΑ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ



ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mε καταβολές από οικο-
γένεια τσελιγκάδων κα-
θώς ο παππούς του είχε 
κοπάδι µε πρόβατα, ο Α-
πόστολος Παπαδόπουλος 
είναι σήµερα ο εκφραστής 
της τρίτης γενιάς της -σχε-
δόν – αιωνόβιας επιχείρησης 
παραγωγής, σφαγής και τυποποί-
ησης κρέατος µε έδρα την Ξάνθη. Η επιχεί-
ρηση που φέρει την ονοµασία «Απόστολος 
Παπαδόπουλος», δηµιουργήθηκε το 1925 α-
πό τον παππού του, πρόσφυγα από την περι-
οχή της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος παράλ-
ληλα µε την κτηνοτροφική του δραστηριότη-
τα δηµιούργησε στην πόλη της Θράκης το δι-
κό του κρεοπωλείο. 

Σήµερα ο εγγονός του, Απόστολος Παπαδό-
πουλος ο νεότερος, έχοντας την ευθύνη της 
επιχείρησης µαζί µε τα ξαδέρφια του, διατη-
ρεί καθετοποιηµένη παραγωγή, ξεκινώντας 

από την εκτροφή µοσχαριών σε ι-
διόκτητη φάρµα µε 500 ζώα και 
καταλήγοντας στη σφαγή και 
την τυποποίηση. Ταυτόχρονα 
έχει συνάψει µοντέλο συµβο-
λαιακής κτηνοτροφίας µε πα-

ραγωγούς της Ξάνθης, µε απώ-
τερο στόχο να διατηρεί τον πλή-

ρη έλεγχο του κρέατος που εκτρέ-
φεται. Η εταιρεία επενδύει στην ανά-

πτυξη της βραχυκερατικής, µιας φυλής βο-
οειδών που αναπτύσσεται στις περιοχές της 
Θράκης, της Ανατολικής και ∆υτικής Μακε-
δονίας, της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλά-
δας και απειλείται µε εξαφάνιση. Για τη διά-
σωση και ανάπτυξη της συγκεκριµένης φυ-
λής επιχειρούν ήδη και παραγωγοί της Ξάν-
θης ευρύτερα, σε συνεργασία µε την Αµερι-
κανική Γεωργική Σχολή και τον Οργανισµό 
Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Ταυτόχρονα εντάσ-
σεται, στην πρωτοβουλία επιχειρήσεων µε 
ελληνική έδρα, ιδιοκτησία και παραγωγή, η 
οποία φέρει την ονοµασία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ.
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Απ. Παπαδόπουλος Meat Company 

Με 3 γενιές εμπειρία 
ξεκινά συμβολαιακή 
στο βοδινό κρέας 
Επιδίωξη της αιωνόβιας επιχείρησης από την Ξάνθη 
ο πλήρης έλεγχος των εκτρεφόμενων μοσχαριών

Ποιότητα 
Προµηθεύουν γενετικό 
υλικό σε παραγωγούς 

βοδινού ώστε να 
δηµιουργήσουν τις 

προδιαγραφές ποιότη-
τας που επιθυµούν στα 

εκτρεφόµενα ζώα

Στη γκάµα της επιχείρησης 
εκτός από το νωπό κρέας και 
δη το βοδινό εντάσσονται και 
αρνί, κατσίκι και χοιρινό, αλλά 
και παράγωγα όπως είναι τα 
αλλαντικά και το λουκάνικο. 

Σήµερα ο εγγονός του ιδρυτή της επιχείρησης, Απόστολος Παπαδόπουλος 
ο νεότερος, διατηρεί καθετοποιηµένη παραγωγή, από την εκτροφή 
500 µοσχαριών µέχρι τη σφαγή και την τυποποίηση.

Απόστολος Παπαδόπουλος 
ο νεότερος 
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Η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητο 
σφαγείο και συσκευαστήριο κρέα-
τος και σε ετήσια βάση επεξεργάζε-
ται περίπου 2.500 βοδινά. Στην επι-
χείρηση συµµετέχουν µετοχικά µα-
ζί και 6 ξαδέρφια από έξι αδέρφια 
της οικογένειας Παπαδόπουλου.

Επόµενο βήµα είναι η επέκτα-
ση στην παραγωγή και τυποποίη-
ση βιολογικού µοσχαριού καθότι 
όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπου-
λος αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης 
των εγκαταστάσεων της εταιρείας 
για την παραγωγή βιολογικού κρέ-
ατος από βοδινό.  Στη γκάµα της ε-
πιχείρησης εκτός από το νωπό κρέ-
ας εντάσσονται και παράγωγα όπως 
είναι τα αλλαντικά και το λουκάνι-
κο, αλλά και η τροφοδοσία κρεο-
πωλείων και εστιατορίων µε εξαί-
ρεση τα ταχυφαγεία. Επιπλέον δι-
ατηρεί ιδιόκτητο κατάστηµα λιανι-
κής πώλησης προϊόντων στην ∆η-
µοτική Αγορά της Ξάνθης, ενώ µέ-
ρος των προϊόντων της διοχετεύε-
ται και σε επιλεγµένα παντοπωλεία.

Αριθµεί πάνω από 40 άτοµα προ-
σωπικό, ενώ το σύνολο των εγκατα-

στάσεών της έχει επιφάνεια 55.000 
τ.µ. Στο πλάνο είναι η επέκταση της 
ιδιόκτητης µονάδας εκτροφής και 
η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς 
ελληνικού κρέατος. 

«∆ίνουµε έµφαση στην παραγω-
γή και σφαγή αποκλειστικά ελληνι-
κού κρέατος, µε δικές µας ζωοτρο-
φές για τα δικά µας ζώα, ενώ τρο-
φοδοτούµε και τους συνεργαζόµε-
νους κτηνοτρόφους. Αυτό που ζη-
τάµε είναι η ποιοτική πρώτη ύλη. 
Σε αρκετές περιπτώσεις προµηθεύ-
ουµε σπέρµατα σε παραγωγούς βο-
δινού για να δηµιουργήσουµε τις 
προδιαγραφές ποιότητας που επι-
θυµούµε στα εκτρεφόµενα ζώα», ε-
ξηγεί ο Απόστολος Παπαδόπουλος.

Στο πλάνο η επέκταση εξαγωγών
Σήµερα έχει παρουσία και στον 

εξαγωγικό τοµέα, διαθέτοντας πε-
ριορισµένες ποσότητες κρέατος σε 
αγορές της Βουλγαρίας και του Η-
νωµένου Βασιλείου. «Επιθυµία µας 
είναι σταδιακά να διευρύνουµε όσο 
το δυνατόν περισσότερο το πεδίο 
των εξαγωγών», λέει ο συνιδιοκτή-
της της επιχείρησης από τη Θράκη. 

Επεξεργασία 2.500 βοδινών ετησίως 
και βήμα στην παραγωγή βιολογικού

ΛΑΜΠΡΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 

Στο ιδιόκτητο Πάρκο Παραγωγής έκτασης 55.000 τµ., 
στο Λαµπρινό Ξάνθης λειτουργούν οι µονάδες της 

εκτροφής, του σφαγείου, της επεξεργασίας κρέατος, 
της παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασµάτων, 

της επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων, ενώ το 
κρεοπωλείο συνεχίζει χωρίς διακοπή από το 1939 τη 

λειτουργία του στη ∆ηµοτική Αγορά της Ξάνθης.

Πιστοποίηση 
Σε εξέλιξη η διαδικασία 

πιστοποίησης των εγκατα-
στάσεων της εταιρείας για 
την παραγωγή βιολογικού 

κρέατος από βοδινό

ΞΑΝΘΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΟ

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

agrenda@agronews.gr

TÜV Hellas
H Bασιλική Καζάζη 
β’ διευθύνουσα 
Τη θέση της β’ διευθύνουσας 
συµβούλου της TÜV Hellas (TÜV 
Nord) αναλαµβάνει η Βασιλική 
Καζάζη, στο πλαίσιο διοικητικών 
αλλαγών στον κορυφαίο φορέα 
πιστοποίησης στην Ελλάδα. Τη 
θέση του διευθύνοντος συµβούλου 
διατηρεί και ο Σάββας Πελτέκης, 
καθώς το νέο οργανόγραµµα του 
φορέα προβλέπει την ύπαρξη δύο 
διευθύνοντων συµβούλων.

Mediterra
Nέο ΔΣ για 5 έτη
Νέο ∆Σ εξέλεξε η γενική 
συνέλευση της Mediterra για τα 
επόµενα πέντε έτη. To νέο ∆Σ θα 
απαρτίζεται από τους: Κ. Αγκάς, Κ. 
Βούκουνας, Ισ. Γιαλούσης, Ιωα. 
Μανδάλας, Ιωα. Παπαδόπουλος, 
Ιωα. Σαρόγλου, Ηλ. Σµυρνιούδης, 
Μ. Σταυρινούδης και Μ. Χαλκιάς. 
Η Mediterra Α.Ε. είναι θυγατρική 
της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου και ιδρύθηκε το 2002.

Henriot
Nέα cellar master
Ο οίκος Henriot, που ιδρύθηκε 
το 1808 από την Apoline Henriot, 
συνεχίζει την παραγωγή 
σαµπάνιας µε την υπογραφή της 
γυναικείας φύσης απ’ όπου και 
ξεκίνησε, κάνοντας την Alice 
Tétienne την πιο νεαρή cellar 
master. Ο γαλλικός οίκος Henriot , 
εκ των ελάχιστων παραγωγών 
σαµπάνιας οικογενειακής 
κλίµακας, µε τον Gilles Henriot, 
µέλος της 8ης γενιάς, να διατηρεί 
ισότιµη, άµεση φιλοσοφία σχετικά 
µε τους στόχους της παραγωγής.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Πυρετός στις αγορές 
από την ξηρασία σε 
Ευρώπη και Αμερική
Ανατολική Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Βόρεια Αμερική 
πλήττονται από την ανομβρία, πυροδοτώντας ανατιμήσεις   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Αν κάτι έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν 
στις αρχές Μαρτίου πλήθος αναλυ-
τών στις αγορές αγροτικών εµπορευ-
µάτων, ήταν ότι για τη φετινή χρονιά 
δεν υπάρχουν περιθώρια ζηµιών στις 
σοδειές από τις καιρικές συνθήκες. 

Κάθε µέρα που περνά, 
ένα παρατεταµένο κύ-
µα ξηρασίας στην Κε-
ντρική Ευρώπη και ιδί-
ως σε Γαλλία και Γερ-
µανία, έρχεται να κό-
ψει αποδόσεις από τα 
χωράφια σιτηρών, ε-
νώ επιπλοκές εµφανί-
ζει η εξέλιξη της καλ-
λιέργειας σιτηρών στη 
Βόρεια Αµερική.

Ειδικότερα, τα φαινό-
µενα ξηρασίας σε Αµε-
ρική και Κεντρική Ευ-
ρώπη τη φετινή άνοιξη 
και οι απότοµες εναλ-

λαγές του καιρικού σκηνικού σε χώ-
ρες όπως η Ισπανία συντελούν στην 
καλλιέργεια κλίµατος ανησυχίας για 
το ύψος της παραγωγής τόσο κύριων 
αροτραίων όσο και δενδρωδών, κη-
πευτικών καλλιεργειών παγκοσµίως, 

εντείνοντας το σκηνικό φόβου περί 
επικείµενης επισιτιστικής κρίσης. Ό-
πως φαίνεται, τα απόνερα του πολέ-
µου στην Ουκρανία και οι συνέπειες 
της κλιµατικής κρίσης δηµιουργούν 
ένα πραγµατικά εκρηκτικό κοκτέιλ 
συνθηκών και στην Ευρώπη. Μολο-
νότι κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωµατού-
χοι εγγυώνται ότι η επάρκεια αγροτι-
κών προϊόντων στη Γηραιά Ήπειρο εί-
ναι εξασφαλισµένη, τόσο το καιρικό 
σκηνικό όσο και οι στρατιωτικές επι-
χειρήσεις της Μόσχας που στοχεύουν 
πλέον ευθέως και υποδοµές σιτηρών 
στην Ουκρανία, έχοντας επιβάλλει ταυ-
τόχρονα ναυτικό «αποκλεισµό» στην 
Οδησσό, προµηνύουν µία χρονιά τό-
σο υψηλών τιµών στα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα όσο και µειωµένων αποδόσε-
ων. Παράλληλα, τρίτες χώρες κατανα-
λωτές όπως η Αίγυπτος, παρακολου-
θούν µε προσοχή τις διεθνείς εξελί-
ξεις προσπαθώντας να εξασφαλίσουν 
επαρκείς ποσότητες τροφίµων µε φό-
ντο την επόµενη χρονιά. Ωστόσο για 
µία ακόµη φορά, οι χώρες που έχουν 
το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι οι 
αναπτυσσόµενες χώρες της Μέσης Α-
νατολής, της κεντρικής Ασίας αλλά και 
της Αφρικής, που απειλούνται στις νέ-
ες συνθήκες άµεσα µε µία έντονη και 
απότοµη επισιτιστική κρίση.

Ανησυχία
Κλιµατικές και 

γεωπολιτικές ανα-
ταράξεις συντηρούν 

την ανησυχία για 
επάρκεια προϊόντων

Υψηλές τιµές
Το καιρικό σκηνικό 

και οι στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις 
της Μόσχας που 

στοχεύουν και στις 
υποδοµές σιτηρών, 

και ο ναυτικός 
αποκλεισµός στην 

Οδησσό προάγγελος 
υψηλών τιµών

ΙΤΑΛΙΑ 

Η ξηρασία απειλεί το 30% 
της γεωργικής παραγωγής

Αντιµέτωπη µε τις συνέπειες µίας από 
τις πιο ξηρές περιόδους τα τελευταία 
70 χρόνια βρίσκεται η γειτονική 
Ιταλία. Σύµφωνα µε τις αρµόδιες 
αρχές, οι βροχοπτώσεις φέτος το 
χειµώνα ήταν 80% κάτω από το 

γενικό µέσο όρο και 65% έως τώρα 
την Άνοιξη, ενώ σε ορισµένες περιοχές 

της Κεντρικής και Βόρειας Ιταλίας δεν έχει βρέξει από 
τις 8 ∆εκεµβρίου. Οι επιπτώσεις στην αγροτική 
παραγωγή και δη στην ιταλική ελαιοπαραγωγή µε φόντο 
την επόµενη εµπορική περίοδο αναµένονται σηµαντικές 
ενώ η πτώση της στάθµης των ποταµών στην χώρα 
απειλεί ευθέως περισσότερο από το 30% της εθνικής 
γεωργικής παραγωγής το 2022. 
Η σοβαρή ξηρασία αποτελεί αντικείµενο µελέτης και από 
πλευράς Κοµισιόν, µε ερευνητές του αρµόδιου Κέντρου 
JRC να εντοπίζουν ως επίκεντρο του φαινοµένου τη 
λεκάνη απορροής του ποταµού Πάδου στη Βόρεια Ιταλία. 
Τα καιρικά φαινόµενα επηρεάζουν κυρίως τις 
περιφέρειες της Λοµβαρδίας και το Πιεµοντέ ενώ και 
άλλες όπως αυτή της Τοσκάνης παρουσιάζουν εξαιρετικά 
χαµηλά για την εποχή επίπεδα βροχοπτώσεων. Σύµφωνα 
µε τις σχετικές παρατηρήσεις της Κοµισιόν «Ακόµη και 
αν οι χειµερινές καλλιέργειες εξακολουθούν να µην 
εµφανίζουν µε µία πρώτη µατιά σοβαρό πρόβληµα, η 
λειψυδρία µειώνει τα περιθώρια των δυνητικών 
στρεµµατικών αποδόσεων. Απαιτείται επειγόντως βροχή 
τις επόµενες εβδοµάδες, όχι µόνο για να αποφευχθεί η 
περαιτέρω µείωση των προοπτικών της φετινής σοδειάς, 
αλλά και για να ευνοηθεί η χρήση προϊόντων λίπανσης 
και να υπάρξουν καλές συνθήκες σποράς στις 
ανοιξιάτικες καλλιέργειες».
«∆εν έχει χιονίσει ή βρέξει εδώ και εξι µήνες», δήλωνε 
στα τέλη Απριλίου σε τοπικά µέσα ο Μασίµο Νιέρο, 
δήµαρχος του Ciano sul Neva στη Λιγουρία, 
συµπληρώνοντας πως «σίγουρα θα υπάρξουν 
προβλήµµατα το καλοκαίρι τόσο ως προς την ποιόητα 
ζωής των κατοίκων όσο και την γεωργική παραγωγή 
της περιοχής».

Agrenda42 FARMINGΣάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαΐου 2022



ΓΑΛΛΙΑ � ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κρίσιμες οι επόμενες 
7 ημέρες για το γαλλικό σιτάρι

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χαλάζι μετά την ξηρασία   
βουλιάζει τις φετινές αποδόσεις

Η αυξηµένη γαλλική παραγωγή 
σιταριού υπολογιζόταν να 
παίξει το ρόλο της 
προσωρινής λύσης για τις 
ελλείψεις σιτηρών που 

προκλήθηκαν από την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον 

παραδοσιακό «σιτοβολώνα» της 
Ευρώπης µέχρι την 23η Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο 
µεγαλύτερος εξαγωγέας σίτου της ΕΕ αντιµετωπίζει 
σηµαντικά προβλήµατα έλλειψης νερού τους 
τελευταίους µήνες. «Υπάρχει τεράστια εξάρτηση 
στην φετινή σοδειά της Γαλλίας» επισηµαίνει η Κόνα 
Χαγκ, επικεφαλής του τµήµατος έρευνας αγοράς 
στην ED&F Man. «Η γαλλική παραγωγή αποτελεί 
κατά 50% ένα εξαγώγιµο εµπόρευµα και οι 
ποσότητες αυτές προέρχονται σε συντριπτικό 
ποσοστό από τις χειµερινές σπορές, αυτές δηλαδή 
που παρουσιάζουν σηµαντικό πρόβληµα λόγω 
έλλειψης υδατικών αποθεµάτων», τονίζει η Κόνα 
Χαγκ στους Financial Times, συµπληρώνοντας πως 
«δεν αναµένεται µέχρι στιγµής αύξηση των 
βροχοπτώσεων, ενώ εντός λίγων εβδοµάδων θα 
σχηµατιστεί ο στάχυς σε σιτάρι και κριθάρι. Οι 
επόµενες 10 µέρες (σ.σ. έως 21 Μαΐου) είναι 
κρίσιµες ηµέρες και δείκτες για την συνέχεια».  
∆ίµηνο ανοµβρίας καταγράφεται και σε ανατολική 
Γερµανία και Κάτω Χώρες όπως αναφέρουν η 
γερµανική Welt και το Bloomberg. Ο φετινός 
Μάρτιος καταγράφηκε ως ο 4ος ξηρότερος µήνας 
στο ιστορικό αρχείο της Γερµανικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ σύµφωνα µε τα 
επίσηµα στοιχεία, µόλις 1 λίτρο βροχής ανά 
τετραγωνικό µέτρο γης έπεσε σε αγροτικές περιοχές 
της ανατολικής Γερµανίας τον Μάρτιο έναντι 3,7 
λίτρα που είναι ο µέσος εθνικός όρος. Το 
µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στις εκτάσεις 
ηλίανθου, ενώ η έλλειψη βροχής καθιστά την σπορά 
εαρινών καλλιεργειών πρακτικά αδύνατη την 
δεδοµένη χρονική στιγµή στις πληγείσες περιοχές.

Έναν ιδιαίτερα στεγνό χειµώνα που 
εµπόδισε τα φυτρώµατα των 
χειµερινών σπορών στα 
καµποχώραφα της Ισπανίας, µια 
ακόµα πιο ξηρή άνοιξη ήρθε να 

αποτελειώσει κάθε προσδοκία για 
την παραγωγή σιτηρών της χώρας. 

Τελικά οι βροχές ήρθαν την πλέον 
ακατάλληλη στιγµή για τα δηµητριακά της χώρας, αφού 
ένας απρόσµενα βροχερός Μάιος υποβαθµίζει την 
ποιότητα της σοδειάς σε όσες εκτάσεις µπόρεσαν οι 
παραγωγοί να διαφυλλάξουν από τις συνθήκες των 
προηγούµενων µηνών. Μετριοπαθείς εκτιµήσεις µιλούν για 
υποχώρηση της παραγωγής κατά 40-50%. «Απέναντι», 
στο Μαρόκο, οι ζηµιές από το αντίστοιχο καιρικό µοτίβο, 
περιορίζουν κατά 70 µε 75% την παραγωγή σιτηρών της 
χώρας, η οποία ήδη κλείνει συµφωνίες στον Καναδά.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπτώσεων της 
κλιµατικής κρίσης αποτελεί η Ιβηρική χώρα, η οποία 
βρίσκεται αντιµέτωπη τις τελευταίες εβδοµάδες µε 
συνεχείς σφοδρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις σε 
όλο το ανατολικό και νότιο τµήµα της. Σύµφωνα µε την 
µετεωρολογική υπηρεσία της Βαλένθια το βράδυ της 3ης 
Μαΐου καταγράφηκαν στην περιοχή περισσότερα από 
250 χιλιοστά βροχής εντός λίγων ωρών. Εντωµεταξύ, 
ισχυρές χαλαζοπτώσεις έλαβαν µέρος στις αρχές Μαΐου 
σε όλη την έκταση της 2ης µεγαλύτερης 
σε παραγωγικότητα αγροτικών προϊόντων Περιφέρειας 
της Ισπανίας, την Μούρθια. Οι ζηµιές από τα φαινόµενα 
των τελευταίων ηµερών αυτές έρχονται να 
συµπληρώσουν το λογαριασµό από τις θεοµηνίες του 
Απριλίου στην Βόρεια Ισπανία, µε θερµοκρασίες που σε 
ορισµένες περιοχές άγγιξαν και τους -9 βαθµούς στα 
µέσα της Άνοιξης. Τις µεγαλύτερες ζηµιές κατέγραψε η 
παραγωγή πυρηνόκαρπων όπως κεράσια και βερίκοκα, 
ενώ όπως επισηµάνθηκε µεταξύ άλλων και στα πλαίσια 
της έκθεσης MedFel 2022 προ ολίγων ηµερών, «η 
Ισπανία εδώ και µια τετραετία αδυνατεί να πιάσει το 
φουλ των παραγωγικών της ικανοτήτων, εξαιτίας 
προβληµάτων µε παγετούς και χαλάζι». 

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

Ιστορικά ξηρή χρονιά 
για τα Aνατολικά των ΗΠΑ

Επιµένουν τα έντονα φαινόµενα 
ξηρασίας στην ανατολική πλευρά 
της αµερικανικής ηπείρου, µε τις 
εαρινές σπορές σιταριού σε 
Καναδά και ΗΠΑ να προχωρούν 

µε χαρακτηριστικά αργό ρυθµό. 
Το χαµηλό ύψος βροχοπτώσεων 

ξυπνά περσινές µνήµες σε 
ορισµένους καλλιεργητές δηµητριακών στον Καναδά, 
όταν εξαιτίας του πολύ χαµηλού ύψος βροχών, οι 
αποδόσεις σιταριού στις εαρινές σπορές σηµείωσαν 
βουτιά 38% συντελώντας σηµαντικά στην σηµερινή 
έλλειψη του προϊόντος. Ωστόσο, η φετινή σπορά ξεκινά 
από καλύτερη αφετηρία, µε τον δείκτη Gro’s να 
υποδεικνύει πως η εδαφική υγρασία φέτος είναι 
αυξηµένη σε σχέση µε πέρυσι, που σε συνδυασµό µε 
την αύξηση στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις δηµητριακών 
προµηνύουν µία καλή φετινή σοδειά για τον Καναδά αν 
δεν συνεχιστούν και τους επόµενους µήνες τα 
φαινόµενα ξηρασίας που επικρατούν στην αµερικανική 
ήπειρο σήµερα σε περιοχές όπως η Αλµπέρτα και το 
δυτικό Σασκάτσουαν. Σε χειρότερη κατάσταση από τον 
Καναδά βρίσκονται ωστόσο οι ΗΠΑ, όπου 
περισσότερες από τις µισές εκτάσεις της χώρας 
παρουσιάζουν φέτος ύψος βροχοπτώσεων µικρότερου 
του αναµενόµενου. Σε πολιτείες, µεγάλους 
παραγωγούς δηµητριακών, όπως το Κάνσας και η 
Οκλαχόµα, παρατηρείται µία κατάσταση τόσο ξηρασίας 
όσο και ισχυρών ανέµων που συντελούν σε µειωµένα 
υδατικά αποθέµατα και υψηλό φυτικό στρες. 
Παράλληλα, σύµφωνα µε στοιχεία του Παρατηρητηρίου 
Ξηρασίας των ΗΠΑ, περίπου το 71% των σπαρµένων 
εκτάσεων µε κριθάρι στη χώρα παρουσιάζει κάποια 
µορφή ξηρασίας. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται το 
καλαµπόκι, του οποίου οι παραγωγικές ζώνες 
στην αµερικανική ήπειρο εντοπίζονται κυρίως 
στις κεντροδυτικές πολιτείες, όπου τα φαινόµενα 
ξηρασίας είναι µικρότερης εµβέλειας και µόλις 
το 23% των σπαρµένων εκτάσεων παρουσιάζει 
φαινόµενα έλλειψης βροχών.
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Καµπανάκι χτυπά ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σµός Νάξου για την… επιβίωση της ναυ-
αρχίδας ΠΟΠ γραβιέρας Νάξου καθώς στο 
νησί οι δραµατικές αυξήσεις στις ζωοτρο-
φές και όχι µόνο έχουν επιφέρει, µείωση 
του ζωικού κεφαλαίου και του γάλακτος, 
γεγονός που, µε την σειρά του, έχει ως α-
ποτέλεσµα να υπάρχει έλλειψη του προϊ-
όντος στην αγορά.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, ∆ηµήτρης 
Καπούνης απηύθυνε σήµα κινδύνου, ζητώ-
ντας την αρωγής της πολιτείας καθώς όπως 
λέει «στη Νάξο έχουµε περίπου 7 τόνους 
γάλα µείον, αυτό σηµαίνει 700 κιλά προ-
ϊόν γραβιέρα τη µέρα που δεν το έχουµε. 
Θα υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Προσπα-
θήσαµε να στηρίξουµε τον παραγωγό. Φέ-
ραµε αγελάδες από το εξωτερικό, οι παρα-

γωγοί άρχισαν να µειώνουν το ζωικό προϊ-
όν, δεν είχαν να ταΐσουν. Έχουµε 300 αγε-
λάδες που πήγαν για σφάξιµο. Αλλά η κα-
τάσταση δεν θα σταµατήσει εδώ. Θα έχου-
µε και συνέχεια. Οι ζωοτροφές είναι στα ύ-
ψη, τα λιπάσµατα στα ύψη, τα ρεύµατα στα 
ύψη, τα πετρέλαια στα ύψη. ∆εν ξέρουµε 
πού θα φτάσουµε. Ο παραγωγός µπαίνει 
µέσα, δεν βγάζει µεροκάµατο».

Αυξήσεις στις ζωοτροφές απειλούν την ΠΟΠ γραβιέρα Νάξου

Το 22,22% των 
εγχώριων εξαγωγών 
ροδάκινων και 
νεκταρινιών 
βρίσκονται υπό 
ερωτηματικό μερικές 
εβδομάδες πριν 
από την έναρξη της 
συγκομιδής τους 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέες ισορροπίες διαµορφώνει για το ε-
µπόριο καλοκαιρινών φρούτων η υπό-
θεση της Ουκρανίας, µιας χώρας που δι-
αµόρφωνε µέχρι πρότινος ετήσιους τζί-
ρους 200 εκατ. ευρώ για τα παραγωγικά 
κέντρα της Μεσογείου. Με τη νέα σοδειά 
των συµπύρηνων στα κλαδιά, οι συντε-
λεστές της εγχώριας αγοράς προετοιµά-
ζονται για µια ιδιαίτερη εµπορική περίο-
δο η οποία θα περιλαµβάνει έντονο αντα-
γωνισµό ανάµεσα στις ευρωπαϊκές παρα-
γωγές αλλά και την προσοχή στραµµένη 
στις κινήσεις της Τουρκίας η οποία οδεύει 
προς µια µεγάλη παραγωγή ροδάκινου. 

Στην πιάτσα µιλούν για µια εξαιρετικά 
σύνθετη χρονιά αφού δεν είναι µόνο η α-
πώλεια της αγοράς της Ουκρανίας που πε-
ριπλέκει την κατάσταση. Η εικόνα της α-
γοράς επηρεάζεται και από την παραγω-
γή της Ισπανίας, η οποία αν και κρατά τα 
χαρτιά της κλειστά, οι πληροφορίες δεί-
χνουν µείωση της παραγωγής µεταξύ του 
40 και 50% στο ροδάκινο, που σε ορισµέ-
νες περιοχές ανέρχεται ακόµα και στο 70%. 

Έτσι, για όσους διατηρούσαν µερίδια 
στην αγορά της Ουκρανίας, η κορεσµένη 
αγορά της ∆υτικής Ευρώπης αποτελεί µο-
νόδροµο. Ωστόσο εδώ, αναµένονται µει-
ωµένες ροές από την Ισπανία, κάτι που 
σηµαίνει περισσότερος χώρος για τις υ-
πόλοιπες παραγωγές, µεταξύ των οποί-
ων και της Ελλάδας. Βασική προϋπόθε-
ση για κάτι τέτοιο όµως, θα ήταν οι Ισπα-
νοί έµποροι να µην προβούν σε γνωστά 

τεχνάσµατα που µεταξύ άλλων περιλαµ-
βάνουν είσοδο στα κτήµατα της Τουρκίας 
για «εξευρωπαϊσµένα» ροδάκινα. Στο µε-
ταξύ, η ανακατεύθυνση προς τις Ευρωπα-
ϊκές πόλεις για τα χαµένα µερίδια της Ου-
κρανίας, είναι κοινή υπόθεση και για τους 
Έλληνες και για τους Ιταλούς εξαγωγείς.  

Για κάθε πέντε φορτηγά µε καλοκαι-
ρινά φρούτα που έφευγαν από την Ηµα-
θία την προηγούµενη τριετία, το ένα ξεκι-
νούσε µε προορισµό την Ουκρανία. Η α-
ναλογία αυτή προκύπτει από τα στοιχεία 
που παραθέτει ο εξαγωγέας και αυτοκινη-
τιστής Στέφανος Αποστολίδης, ο οποίος 

µε την εταιρεία Tasty Fruits διακινεί ένα 
αξιόλογο τονάζ πυρηνόκαρπων της πε-
ριοχής προς τις χώρες της Ευρώπης, κάτι 
που τον κατατάσσει στους 

Πέρα από τη «µατιά» της πιάτσας, είναι 
και τα επίσηµα στοιχεία από τις βάσεις δε-
δοµένων του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης που συνηγορούν σε ένα νέο κενό 
για το 22,22% των ελληνικών εξαγωγών 
στο ροδάκινο και το νεκταρίνι. 

Με εξαίρεση το 2021, χρονιά κατά την 
οποία η χτυπηµένη από τον παγετό ελ-
ληνική παραγωγή δεν ήταν ικανή ώ-
στε να εξυπηρετήσει τις παραγγελίες µε 

Η παραγωγή της 
Ισπανίας φέτος 
αναµένεται µειω-
µένη 40 µε 50% 
στο ροδάκινο, που 
σηµαίνει «χώρος» 
για το ελληνικό. 

Ροδάκινο και νεκταρίνι
Μάχη ανακατανομής 
μεριδίων στην αγορά 
Δυτικής Ευρώπης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΕ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2022

ΜΕΙΩΣΗ 

 ΤΟΝΟΙ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ | ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ

�22,2% 

ΑΥΞΗΣΗ
40%�50%

40.000

 ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

180.000
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Σε άµεση επανεκκίνηση του πρωτογενούς 
τοµέα προσβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τον 
Γιώργο Γεωργαντά να επιδιώκει φιλόδοξες 
παρεµβάσεις για αναδασµούς, αρδεύσεις και 
ενεργειακή αυτονοµία των εκµεταλλεύσεων. 

«Μιλάµε για ευφυή γεωργία, τρακτέρ και 
νέα προγράµµατα. Καλά είναι όλα αυτά, αλ-
λά πού θα τα αξιοποιήσουµε στα τρία και τέσ-

σερα στρέµµατα;» διερωτήθηκε ο υπουργός 
ενώπιον του νέου προεδρείου της ΕΘΕΑΣ, το 
οποίο επισκέφθηκε την Τετάρτη, λέγοντας 
πως το σχέδιο αναδασµοί µπαίνει ψηλά στις 
προτεραιότητες, ως απαίτηση των αγροτών. 

Αν µη τι άλλο το βασικό πρόβληµα της ελ-
ληνικής γεωργίας από την αγροτική µεταρ-
ρύθµιση του 1917 µέχρι σήµερα είναι το δι-
αρθρωτικό πρόβληµα της µικρής αγροτικής 

γαιοκτησίας και της κατάτµησης της σε µε-
γάλο αριθµό αγροτεµαχίων, που καταδικά-
ζει τον αγροτικό κόσµο στην υπανάπτυξη. 

Παρά τις κατά καιρούς «φιλόδοξες» δια-
κηρύξεις περί αναδασµού, τα προβλήµατα α-
ξιοποίησης της αγροτικής γης παραµένουν 
διογκωµένα, λόγω της δαιδαλώδους νοµο-
θεσίας που σκοντάφτει σε ζητήµατα αγροτι-
κής ιδιοκτησίας και κληρονοµικού δικαίου.

Σκέψεις Γεωργαντά για αναδασμούς και μεγαλύτερο κλήρο  

Με τον κλάδο των γεωργικών εφοδίων 
να αποτελεί ένα συνεχώς µεταβαλλό-
µενο περιβάλλον, όλο και πιο έντονη 
είναι η τάση για αναζήτηση βιώσιµων 
λύσεων στη γεωργική επιχειρηµατικό-
τητα. Παράλληλα, η άµεση ανάγκη για 
αύξηση της παραγωγής µε βάση την ί-
δια έκταση γης επιτάσσει την καλύτε-
ρη αξιοποίηση της αποδοτικότητας των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη βελ-
τιστοποίηση της παραγωγικής αλυσί-
δας, καθώς και τη στροφή σε καινοτό-
µες και νέες τεχνολογίες. Στις προκλή-
σεις αυτές θα επιχειρήσει να απαντήσει 
το 1ο TimaCulture Forum που διοργα-
νώνει την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 η εται-
ρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α που φέρει τον 
τίτλο: «Βιώσιµη Στρατηγική Ανάπτυξης 
στην Αγροτική Παραγωγή του Αύριο».

Αφιερωµένο στις νέες προκλήσεις του 
αγροτικού επιχειρείν, στόχος της διορ-
γάνωσης αποτελεί η καθιέρωσή της ως 
µια συνάντηση ορόσηµο για τους ηγέ-
τες τόσο του αγροτικού, όσο και του οι-
κονοµικού τοµέα. Φιλοξενώντας διακε-
κριµένα στελέχη, µεγάλων επιχειρήσε-
ων από τον χώρο της Γεωργίας και της 
Οικονοµίας, από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό, πρόκειται να προβληθούν νέες 
επιχειρηµατικές ιδέες δηµιουργώντας 
το «Τhink Τank» του Αύριο µέσα από 
εποικοδοµητικές συζητήσεις που προ-
άγουν τον προβληµατισµό και την κα-
τάθεση νέων προτάσεων.

Η θεµατολογία του Forum, στο ο-
ποίο την ευθύνη του συντονισµού θα 
έχει ο Γιάννης Πανάγος, Εκδότης/ Γε-
νικός ∆ιευθυντής της Αgrenda, χωρίζε-
ται στους εξής 4 Κύκλους Συζητήσεων:

1ος Κύκλος: Εικόνα Αγροτικής Πα-
ραγωγής. Φάκελος εκτάσεων και απο-
δόσεων αροτραίων καλλιεργειών - Προ-
βλέψεις για το µέλλον - Βιωσιµότητα 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων

2ος Κύκλος: Χρηµατιστήριο Εµπο-
ρευµάτων. Νέα διαµόρφωση και προ-
οπτικές στις τιµές των αγροτικών εµπο-
ρευµάτων (Οµιλητές: Vincent Besnard, 
Vice President, Timac).

3ος Κύκλος: Τεχνολογία Εισροών. 
Νέες τεχνολογίες & τάσεις αγορών – Η 
ανταπόκριση στις προκλήσεις του Αύ-
ριο και η άµεση ανάγκη για αύξηση α-
ποδοτικότητας

4ος Κύκλος: Χρηµατοδοτικά & Α-
σφαλιστικά Εργαλεία. Λύσεις χρηµα-
τοδότησης για την Γεωργία του Αύριο 
– Συµβολαιακή Γεωργία – Κάρτα Αγρό-
τη – Ασφάλιση Πιστώσεων.

Tο TimaCulture Forum θα φιλοξενη-
θεί στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος 
Γερµανός» στην HELEXPO στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης µε ώρα έναρξης 
11:00π.µ.. Οι θεατές θα έχουν την επιλο-
γή να παρακολουθήσουν την εκδήλωση 
διαδικτυακά στο https://gr.timacagro.
com ή στο www.agronews.gr, σε ζω-
ντανή µετάδοση µέσω livestreaming.

τους πελάτες του εξωτερικού, η Ελλάδα 
εξάγει σχεδόν 21.000 τόνους ροδάκινου 
στην Ουκρανία, 9.500 τόνους νεκταρίνια, 
σχεδόν 8.000 τόνους ακτινίδιο, 8.400 τό-
νους κληµεντίνες και άλλους 3.000 τό-
νους µανταρίνια. 

Στην περίπτωση των ροδάκινων και των 
νεκταρινιών, αν προστεθούν και οι τόνοι 
που κατευθύνονται προς τη Λευκορωσία 
(επιπλέον 5.000 - 6.000 τόνοι), η οποία έ-
χει επίσης κλείσει για την ελληνική αγρο-
τική παραγωγή, τότε ο αριθµός στρογγυ-
λοποιείται στις 40.000 τόνους. Το κενό εί-
ναι µεγάλο αν αναλογιστεί κανείς ότι το 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στους 
δύο αυτούς κωδικούς επιτραπέζιων φρού-
των διαµορφώνονται σε 180.000 τόνους. 

Με άλλα λόγια, το 22,22% των ελλη-
νικών εξαγωγών βρίσκονται υπό ερω-
τηµατικό µερικές εβδοµάδες πριν από 
την έναρξη της συγκοµιδής. Μάλιστα 
σε µια χρόνια κατά την οποία τα δέντρα 
δείχνουν φορτωµένα µε καρπό και όλα 
δείχνουν ότι τα περισσότερα παραγωγι-
κά κέντρα της χώρας οδεύουν προς µια 
σχεδόν πλήρη χρονιά από άποψη ποσο-
τήτων σε ροδάκινο και νεκταρίνι. 

Το 1ο TimaCulture Forum δεξαμενή σκέψης 
του αύριο για βιώσιμες λύσεις στη γεωργία

1 στα 5
Για κάθε πέντε 

φορτηγά µε 
καλοκαιρινά 
φρούτα που 
έφευγαν από 

την Ηµαθία την 
προηγούµενη 
τριετία, το ένα 
πήγαινε στην 

Ουκρανία

Στρατηγικές 
ανάπτυξης
Tο πρώτο TimaCulture 
Forum που 
διοργανώνει την Τρίτη 
24 Μαΐου 2022 η 
εταιρεία Timac Agro | 
ΛΥ∆Α που φέρει τον 
τίτλο: «Βιώσιµη 
Στρατηγική Ανάπτυξης 
στην Αγροτική 
Παραγωγή του Αύριο», 
απευθύνεται σε όλα τα 
στελέχη του αγροτικού 
κλάδου, όπως γεωπόνοι 
και επαγγελµατίες που 
δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή 
παραγωγή σε επίπεδο 
επιχειρηµατικότητας. 
Έχουν προσκληθεί να 
παρακολουθήσουν 
επιχειρήσεις εισροών, 
µεταφορών, εµπορίας, 
εξαγωγής αγροτικών 
προϊόντων, τράπεζες 
και εταιρείες του 
κλάδου των εισροών 
και χρηµατοδότησης.
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Έως τέλος 
του έτους
παραχώρηση
χρήσης 
αγροτικών
ακινήτων
Προβλήµατα που έχουν ανακύψει από 
τη λήξη του χρονικού διαστήµατος 
παραχώρησης χρήσης αγροτικών 
ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες, αντιµετωπίζει σχετική 
τροπολογία, που ενσωµατώθηκε σε 
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. 
Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα 
τα συγκεκριµένα ακίνητα να 
παραχωρηθούν σε νέους αγρότες και 
επαγγελµατίες αγρότες, µε απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη και µέχρι 
τις 31.12.2022.
Αναλυτικά το σχετικό άρθρο 2 της 
εν λόγω τροπολογίας έχει ως εξής:
«2. α) Το χρονικό διάστηµα 
παραχώρησης χρήσης αγροτικών 
ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες ή άνεργους εγγεγραµµένους 
στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, 
που προβλέπεται στις σχετικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν σε 
εφαρµογή της παρ. 13 του άρθρου 36 
του ν. 4061/2012 (Α’ 66), 
παρατείνεται µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
2022. Η παράταση του προηγούµενου 
εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που 
από Ι Ιανουαρίου 2022 έως την 
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή της οικείας Περιφέρειας 
για να παραχωρηθούν κατά χρήση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.
β) Με απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται 
σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 13 
του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, 
αγροτικά ακίνητα της περ. α) της παρ. 
13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, 
τα οποία έµειναν αδιάθετα, µπορούν 
να παραχωρηθούν µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2022 σε νέους αγρότες 
και επαγγελµατίες αγρότες. Τα 
ακίνητα παραχωρούνται µε σειρά 
προτεραιότητας σύµφωνα µε τον 
αριθµό πρωτοκόλλου υποβολής 
των σχετικών αιτήσεων προς τη 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας».

Αμιγώς συνεταιριστική κι όχι 
προσωπική η ατζέντα ΕΘΕΑΣ
Οι σωστές αποστάσεις στην επίσημη πρώτη συνάντηση Γεωργαντά με το ΔΣ της οργάνωσης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ενδιαφέρον επίπεδο κινήθηκε η πρώτη συ-
νάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης µε τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, 
όταν το µεσηµέρι της Τετάρτης 11 Μαΐου, το 
διοικητικό συµβούλιο της οργάνωσης υπο-
δέχτηκε τον υπουργό Γιώργο Γεωργαντά για 
µια λεπτοµερή χαρτογράφηση των βασικών 
προτεραιοτήτων του κλάδου. Στα θετικά, το 
γεγονός ότι παρά το γενικό κλίµα, τη συζή-
τηση δεν µονοπώλησε το ζήτηµα των έκτα-
κτων ενισχύσεων στους αγρότες εξαιτίας των 
ανατιµήσεων στα καλλιεργητικά έξοδα. Αντι-
θέτως, η συζήτηση εξελίχθηκε σε µια αναζή-
τηση πιθανών τοµών µακριά από τη λογική 
των επιδοτήσεων, µε απαιτήσεις προς την η-
γεσία του υπουργείου που υπερβαίνουν την 
απλή διαχείριση καταστάσεων. Στο ίδιος µή-
κος κύµατος βρίσκεται και ο υπουργός Γιώρ-
γος Γεωργαντάς, ο οποίος κάλεσε από µόνος 
του στην ανάπτυξη µιας τέτοιας θεσµικής σχέ-
σης µεταξύ κράτους και ΕΘΕΑΣ.

Είναι άλλωστε σηµαντικό η διοίκηση της Ε-
ΘΕΑΣ να αντιληφθεί από νωρίς τον ρόλο της 
ως συνεχιστής µιας µεγάλης και ιστορικής ορ-
γάνωσης, της ΠΑΣΕΓΕΣ. Να καταλάβει δηλαδή 
τον θεσµικό της ρόλο που είναι η εκπροσώπη-
ση των συνεταιρισµών ως οικονοµικές οντότη-
τες και κατ’ επέκταση η εκπροσώπηση των πα-
ραγωγών που συµµετέχουν στα σχήµατα αυτά.

Με άλλα λόγια, η ΕΘΕΑΣ δεν θα έπρεπε να 

περιορίζεται σε µια καταγγελτική ρητορική που 
επί της ουσίας δεν έχει να προσφέρει πολλά.

Εφόσον η ΕΘΕΑΣ έρχεται να αντικαταστή-
σει την ΠΑΣΕΓΕΣ, µαζί µε αυτό καλείται να α-
ποκαταστήσει την χαµένη εµπιστοσύνη του α-
γροτικού κόσµου στο συνεταιρίζεσθαι, οπότε 
εδώ απαιτείται το κουράγιο που προϋποθέτει 
κάθε «πρώτο βήµα». Πρέπει δηλαδή η διοίκη-
ση να αποδείξει τόσο στους θεσµικούς συνο-
µιλητές της όσο και στον αγροτικό κόσµο ό-
τι αντιλαµβάνεται στην πραγµατική τους διά-
σταση τα πράγµατα και ότι προσβλέπει σε µια 
συνολική αποτύπωση των ισορροπιών. Αυτό 
γίνεται σε πρώτη φάση µε εγκατάλειψη της 
προσωπικής ή τοπικής ατζέντας του κάθε εκ-
προσώπου της κάθε οργάνωσης. Αν µη τι άλ-
λο, πρέπει να αποφευχθεί η µονοδιάστατη ε-
πιδίωξη επιµέρους συµφερόντων οργανώσε-
ων που «νοµιµοποιούνται» µέσω της ΕΘΕΑΣ.

Η διάθεση αυτή φάνηκε ότι υπάρχει, κρίνο-

ντας κανείς από την προσεκτική και µετρηµέ-
νη τοποθέτηση των µελών του ∆Σ καθώς σύ-
στηναν στον υπουργό τους εαυτούς τους και 
τις οργανώσεις που εκπροσωπούν.

Είναι άλλωστε σηµαντικό να θυµούνται ό-
λοι πως αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν 
έρχεται από τη βάση του αγροτικού κόσµου, 
αλλά από έναν ήδη διαµορφωµένο σχηµατι-
σµό εκλεκτόρων και πάντα έως ότου βρεθεί 
ο βηµατισµός, θα παραµονεύει ο κίνδυνος α-
πώλειας κάθε αισθήµατος αυθεντικής εκπρο-
σώπησης από τον αγροτικό κόσµο. 

Υπό την ίδια έννοια και η ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φάνηκε ό-
τι θέλει να δει τα πρώτα βήµατα της ΕΘΕΑΣ 
προτού προχωρήσει σε πιο δεσµευτικές επι-
λογές και βοήθειες, που θα καλλιεργούσαν 
τον καθησυχασµό στο ∆Σ της ΕΘΕΑΣ, µε απο-
τέλεσµα µια διάψευση όλων των προσδοκιών 
για µια ουσιαστική, γνήσια και θεσµική εκ-
προσώπηση του αγροτικού συνεταιρίζεσθαι.

«∆εν θα ήθελα να χαλάσουµε τις σχέσεις 
µας» σχολίασε χαρακτηριστικά ο υπουργός 
Γεωργαντάς όταν τέθηκε το ζήτηµα της χρη-
µατοδότησης της ΕΘΕΑΣ µε 600.000 ευρώ 
από τον προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ, µε τους 
συνεταιριστές να δέχονται χωρίς γκρίνια 
την προσέγγιση του και τον πρόεδρο της 
Οργάνωσης, Παύλο Σατολιά, να αναφέ-
ρει στη συνέχεια ότι πρόθεση τους είναι να 
«βγάλουν το συνδικαλιστικό καπέλο» προ-
κειµένου να αναπτυχθούν τεκµηριωµένες 
προτάσεις αντί της συνηθισµένης γκρίνιας. 

Πόρος 600.000 ευρώ;
«∆εν θα ήθελα να χαλάσουµε 

τις σχέσεις µας» σχολίασε 
ο υπουργός Γεωργαντάς 
όταν τέθηκε το ζήτηµα 

χρηµατοδότησης της ΕΘΕΑΣ 
µε 600.000 ευρώ
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Στο πλαίσιο της επίσκεψη στην πολιτεία του 
Ιλινόις, ο Μπάιντεν επισκέφθηκε επίσης το 
Σικάγο συµµετέχοντας στο συνέδριο που 
διοργάνωσε η συνδικαλιστική κοινότητα 
ηλεκτρολόγων (International Brotherhood 
of Electrical Workers), αναγνωρίζοντας πως 
η άνοδος των τιµών και ο πληθωρισµός 
θα επηρεάσουν τις προσπάθειες του κόµµατος 
του να νικήσει τον Τραµπισµό. Ο Μπάιντεν 
µιλώντας σε ένα θορυβώδες πλήθος 3.500 

συνδικαλιστών από όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής και τον Καναδά, ευχαρίστησε 
τα συνδικάτα για την υποστήριξή τους 
υπογραµµίζοντας το ρεκόρ του στη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας. «Με φέρατε όλοι στο χορό, 
και το εννοώ», είπε ο Μπάιντεν, αποκαλώντας 
τον εαυτό του ως τον πιο φιλοσυνδικαλιστικό 
πρόεδρο και επαινώντας τη µεσαία τάξη, 
η οποία, όπως είπε, έχτισε την Αµερική, χάρη 
στην υποστήριξη των συνδικάτων.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα δίνει…όλα µε τριπλό χρηµα-
τοδοτικό πακέτο στους αγρότες 
της Αµερικής ο πρόεδρος Μπάι-
ντεν σε µία προσπάθεια ενίσχυ-
σης της παραγωγής και µείωσης 
των πληθωριστικών τάσεων σε 
πολλά µέτωπα, από τη βενζίνη 
µέχρι τα τρόφιµα. 

«Αυτή τη στιγµή, η Αµερική µά-
χεται σε δύο µέτωπα. Στο εσωτε-
ρικό, είναι ο πληθωρισµός και η 
αύξηση των τιµών. Στο εξωτερικό, 
βοηθά τους Ουκρανούς να υπε-
ρασπιστούν τη δηµοκρατία τους 
και ταΐζει όσους πεινούν σε όλο 
τον κόσµο επειδή υπάρχουν ρω-
σικές θηριωδίες», είπε ο Αµερικα-
νός πρόεδρος κατά την διάρκεια 
επίσκεψης του την περασµένη Τε-
τάρτη σε µια οικογενειακή φάρ-
µα στο Ιλινόις κατηγορώντας την 
Ρωσία για την τελευταία εκτίναξη 
των τιµών των τροφίµων.

Στην πρώτη του στάση, µε φόντο 
µια πινακίδα που έγραφε «Μείω-
ση του κόστους για τις αµερικα-
νικές οικογένειες», ο Τζο Μπάι-
ντεν µετά από µια σύντοµη περι-
ήγηση στο αγρόκτηµα καλαµπο-
κιού, σιταριού και σόγιας έκτασης 
800 στρεµµάτων του Τζεφ  και της 
Τζίνας Ο’ Κόνορ, αναγνώρισε τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν 
οι Αµερικανοί αγρότες.

Εξείροντας τον ρόλο των Αµερι-
κανών αγροτών στην εφοδιαστική 
αλυσίδα τόσο στην διάρκεια της 
πανδηµίας όσο και τώρα µε την 
κρίση στην Ουκρανία είπε χαρα-
κτηριστικά, «Είστε η ραχοκοκαλιά 
της ελευθερίας».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε 
ενέργειες µε στόχο να βοηθήσει 
τους αγρότες των ΗΠΑ να ενισχύ-

σουν την παραγωγή και να µειω-
θούν οι τιµές των τροφίµων συ-
µπεριλαµβανοµένου του διπλασια-
σµού της χρηµατοδότησης για την 
εγχώρια παραγωγή λιπασµάτων 
στα 500 εκατ. ευρώ και της αύξη-
ση της τεχνικής βοήθειας για ερ-
γαλεία διαχείρισης θρεπτικών συ-
στατικών. Η διοίκηση θα αυξήσει 
επίσης τον αριθµό των κοµητειών 
που είναι επιλέξιµες για διπλή α-
σφάλιση καλλιέργειας για τη φύ-
τευση δεύτερης καλλιέργειας στην 
ίδια γη την ίδια χρονιά, ανέφερε 
ο Λευκός Οίκος.

Σε προηγούµενες δηλώσεις του 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράµµι-
σε ότι η καταπολέµηση του εγχώ-
ριου πληθωρισµού είναι η υπ’ α-
ριθµόν 1 προτεραιότητα της αµερι-
κανικής κυβέρνησης, δεδοµένου 
ότι επαναλαµβανόµενες εθνικές 

δηµοσκοπήσεις δείχνουν πως οι 
Αµερικανοί αντιµετωπίζουν τον 
πληθωρισµό ως τη µεγαλύτερη 
ανησυχία τους.

Νέα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιµές 
καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 
µε βραδύτερο, αλλά σηµαντικά ε-
νισχυµένο ρυθµό. Το υπουργείο 
Εργασίας ανέφερε ότι οι τιµές σε 
ολόκληρη την οικονοµία αυξήθη-
καν 8,3% τους 12 µήνες έως τον 
Απρίλιο. Μόνο οι τιµές των τρο-
φίµων αυξήθηκαν κατά 9,4% την 
ίδια περίοδο. 

Απανωτά ρεκόρ στις τιµές 
των τροφίµων

Ο Οργανισµός Τροφίµων του Ο-
ΗΕ ανέφερε πρόσφατα ότι οι τιµές 
των τροφίµων σηµείωσαν ρεκόρ 
όλων των εποχών τον Φεβρουά-
ριο και ξανά τον Μάρτιο, βασιζό-

µενοι σε προηγούµενες αυξήσεις 
τιµών λόγω της πανδηµίας. Ση-
µειωτέον, η Ρωσία και η Ουκρα-
νία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 
ένα τρίτο της παγκόσµιας παρα-
γωγής σιταριού και κριθαριού και 
τα δύο τρίτα των παγκόσµιων ε-
ξαγωγών µαγειρικού ηλιελαίου.

Με την Ουκρανία και τη Ρωσία 
να αποτελούν περίπου το 30% των 
παγκόσµιων εξαγωγών σιταριού, 
οι διεθνείς οργανισµοί έχουν προ-
ειδοποιήσει ότι εκατοµµύρια άν-
θρωποι κινδυνεύουν να πεινά-
σουν, ιδιαίτερα στην Αφρική και 
τη Μέση Ανατολή. Ο Μπάιντεν εί-
πε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για την 
αντιµετώπιση αυτών των ελλείψε-
ων. «Μπορούµε να βεβαιωθούµε 
ότι οι αµερικανικές εξαγωγές γε-
ωργίας θα καλύψουν το κενό στις 
ουκρανικές προµήθειες», είπε.

Ο πλανητάρχης 
τα δίνει όλα

 στους αγρότες
Ραχοκοκαλιά 

της ελευθερίας 
χαρακτηρίζει τους 

Αμερικανούς 
αγρότες ο πρόεδρος 

Μπάιντεν με τριπλό 
πακέτο στήριξης για 
επάρκεια προϊόντων 
στις αγορές και κατά 

του πληθωρισμού 

Η άνοδος των τιµών
και η επανάκαµψη

του Τραµπισµού

Διπλή
Η κυβέρνηση Μπάιντεν 
θα επεκτείνει την ασφάλιση 
για διπλή καλλιέργεια, 
η οποία επιτρέπει στους 
αγρότες να φυτέψουν µια 
δεύτερη καλλιέργεια στην 
ίδια γη την ίδια χρονιά. 

Εκτίναξη
Τα στοιχεία του Γραφείου 
Στατιστικών Εργασίας των 
ΗΠΑ έδειξαν πληθωρισµό 
8,3% τον Απρίλιο, εν µέρει 
λόγω της αύξησης των τιµών 
των τροφίµων. Οι τιµές του 
κοτόπουλου και γάλακτος 
έχουν αυξηθεί κατά 15% 
και το βόειο κρέας και το 
αλεύρι 14%.

Πείνα
Με την Ουκρανία και τη 
Ρωσία να αποτελούν το 
30% των παγκόσµιων 
εξαγωγών σιταριού, οι 
διεθνείς οργανισµοί 
προειδοποιούν ότι 
εκατοµµύρια άνθρωποι 
κινδυνεύουν να πεινάσουν.
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ΝΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΣΟΚ
«Όλα αυτά δείχνουν µια 
νέα εποχή πολλαπλών 
προκλήσεων που πρέπει 
ως σοσιαλδηµοκράτες να 
αναδείξουµε. Για εµάς 
προτεραιότητα είναι µια 
δίκαιη κοινωνία και µία 
παραγωγική οικονοµία. 
Βήµα - βήµα κάθε µέρα θα 
οικοδοµούµε αυτό που έχει 
ανάγκη η κοινωνία µας».

KΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Η πρώτη αύξηση 
επιτοκίων θα γίνει λίγο 
µετά το τέλος καθαρών 
αγορών περιουσιακών 
στοιχείων. ∆εν έχουµε 
ορίσει ακόµη επακριβώς 
την έννοια συγκεκριµένου 
χρόνου, αλλά ήµουν σαφής 
ότι αυτό θα µπορούσε να 
σηµαίνει µια περίοδο µόνο 
µερικών εβδοµάδων».

ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΠΑ
«Η γεωπολιτική κατάσταση 
παγκοσµίως θα υποστεί 
σηµαντικές αλλαγές µετά το 
τέλος του πολέµου στην 
Ουκρανία. ∆εν είναι φυσικό 
η Κίνα και η Ρωσία να έχουν 
ταύτιση συµφερόντων σε 
όλα τα προβλήµατα. ∆εν 
µπορούµε να προκαλέσουµε 
πιθανές διαφωνίες, νοµίζω 
θα το κάνουν τα πράγµατα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΤΡΟΪΚΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 100 ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΕ ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ζώνες
Αυτό που πρεσβεύει εδώ και 
χρόνια η Agrenda, ειπώθηκε 
και από τους ειδικούς της 
αγοράς σε πρόσφατο συνέδριο 
για το πολλαπλασιαστικό υλικό 
των οπωροκηπευτικών, ήτοι να 
υπάρξουν ζώνες καλλιέργειας. 
Οι µελέτες για αναδιάρθρωση 
έπρεπε να έχουν γίνει… χθες 
και σήµερα να µιλάµε για 
αποτελέσµατα. Όµως µην 
ξεχνάµε στην Ελλάδα είµαστε!

Πράξεις
Ξαναλέω, «καλά το πάει» για 
την ώρα ο υπουργός της 
πλατείας. Αν µη τι άλλο έχει 
ένα πλάνο. Βέβαια, καλά τα 
σχέδια, όµως η κατάσταση 
είναι πλέον στο και… πέντε 
τουλάχιστον, και απαιτούνται 
άµεσα πράξεις για να πάµε 
στο µοντέλο της αγροτικής 
επιχείρησης που οραµατίζεται, 
όπως είπε και σε συνέδριο 
για τα οπωροκηπευτικά.

Mπλοκατζήδες
Από τη συγκρότηση της το 
2016, λέει η Πανελλαδική 
Επιτροπή Μπλόκων θέτει ως 
βασικό στόχο την ανασύνταξη 
του αγροτικού κινήµατος. Τι 
έχει πετύχει προς αυτό; Ουδέν 
σχόλιο. Πάντως την προσεχή 
Κυριακή καλεί σε ευρεία 
σύσκεψη, ξεκινώντας από τους 
αγροτοκτηνότροφους της 
∆υτικής Μακεδονίας. Μείνετε 
συντονισµένοι για τα νεότερα.

Πυροβολούν το κυβερνητικό νέφος και ροκανίζουν

«Η µεγαλύτερη πληρωµή κοινοτικών πόρων δεν µπορεί παρά να 
έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους». Τάδε έφη, Γεωργα-
ντάς κατά την εφ’ όλης της ύλης ενηµέρωση των συντακτών του α-
γροτικού ρεπορτάζ, θέλοντας να βάλει τέλος στην πολεµική που δέ-
χεται να περάσει η διαδικασία των δηλώσεων ΟΣ∆Ε στο κυβερνητι-
κό σύννεφο. Βέβαια, οι «γνωστοί άγνωστοι» άρχισαν να πετροβο-
λούν το σύστηµα και το κυβερνητικό…νέφος, ενώ κάποιοι άλλοι δι-
αγκωνίζονται για να έχουν και πάλι ρόλο και συµµετοχή στο ροκά-
νισµα κοινοτικών πόρων. Τώρα, πόσους ψεύτικους λογαριασµούς 
θα καταφέρει να κλείσει ο υπουργός της πλατείας µένει να φανεί…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Κρατιέται ζεστό το 
πριµ εξόδου αγροτών 
στις ζυµώσεις της 
Βουλής µε αφορµή 
τις αναπροσαρµογές 
στο στρατηγικό σχέδιο 
της χώρας, έπειτα 
από τις παρατηρήσεις 
της Κοµισιόν. Τι µέλει 
γενέσθαι δεν έχει 
ακόµη ξεκαθαρίσει.

Τις κυβερνητικές 
προθέσεις θέλησε 
να ανιχνεύσει η 
αντιπολίτευση, µε 
ερώτηση στη Βουλή 
ζητώντας να µάθει 
ποιες πραγµατικές 
ανάγκες θα καλύψει 
η πιθανή ένταξη του 
πριµ εξόδου στη νέα 
ΚΑΠ και σε τι κριτήρια 
βασίζει το σχεδιασµό…

Υβρίδια
Η αλήθεια είναι ότι εδώ 

και αρκετούς µήνες παίζουν 
παροχές για λιπάσµατα, 
ζωοτροφές, αγροτικό πετρέλαιο 
κλπ, κλπ, αλλά στο αγροτικό 
ταµείο δεν έχει µπει τίποτα.

«Ευχαριστούµε κύριοι του 
υπουργείου για την 
κατανόηση..... άλλα πρέπει να 
γνωρίζετε πως από τον Μάρτιο 
µέχρι τον Οκτώβριο είναι η 
καλλιεργητική περίοδος και στα 
βενζινάδικα ο τζαµπας 
πέθανε...», λένε οι παραγωγοί.

Τα πάντα όλα, λέει ο 
υπουργός της πλατείας, θα 
ξεκαθαρίσουν τις επόµενες 
ηµέρες µε ορίζοντα την 
επερχόµενη συνάντηση των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου. 
Πρόθεση του οι πιστώσεις των 
ενισχύσεων να ξεκινήσουν τον 
Σεπτέµβριο, το πολύ Οκτώβριο. 
Τουτέστιν, Φετααααα!

;

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΚΑΡΕΜΠΕ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ
«Το ξηµέρωµα, ο µπαµπάς 
µου µε ξυπνούσε κάθε µέρα 
προκειµένου να περπατήσω 
14 χιλιόµετρα για να φέρω 
ψωµί. Το µόνο µου όνειρο 
ήταν να φάω ένα µήλο, 
γιατί δεν είχαµε άλλα 
πράγµατα. Ήταν πολυτέλεια 
για εµάς ένα µήλο. Ο 
αθλητισµός µου πρόσφερε 
µια ευκαιρία στη ζωή».

Lasciatemi 
cantare
con la chitarra 
in mano
lasciatemi 
cantare
sono un italiano!

Όλο και κάτι κινείται στο µέτωπο των πληρωµών 
των αγροτών, αλλά είναι ψιλά, που αφορούν 
εκκρεµότητες και ζητήµατα που τακτοποιούνται. 
Κάπως έτσι θα τσουλήσει το επόµενο διάστηµα 
και µέχρι τον Σεπτέµβριο, καλοκαιράκι γαρ. Οι δύο 
µεγάλες πιστώσεις πάντως που αναµένονται θα  
κλείσουν και όλα τα υπόλοιπα της περσινής χρονιάς. 
Άλλωστε, γενικά ότι λαµβάνει κάποιος σε χρήµα, 
είναι πάντα ευπρόσδεκτο! 

Μια περίοδο δύσκολη για όλους και ιδιαιτέρως 
για την ελληνική κτηνοτροφία, που βιώνει την πιο 
εύθραυστη συγκυρία λόγω της ραγδαίας αύξησης 
σε ζωοτροφές και ενέργεια, το γεγονός ότι πάνω 
από τους µισούς αιτούντες για το πρόγραµµα της 
Βιολογικής Κτηνοτροφίας έµειναν εκτός, θεωρείται 
χαριστική βολή. Μάλιστα, εκτός έµειναν κυρίως οι 
παλιοί δικαιούχοι του µέτρου, οι οποίοι είναι στην 
πλειοψηφία τους και µετακινούµενοι στα ορεινά.

Το θέµα επισηµαίνει στην πολιτική ηγεσία της 
πλατείας Βάθη ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ 
Βασίλης Κόκκαλης. Ζητάει δε από τους αρµόδιους 
να αυξήσουν άµεσα το κονδύλι µε υπερδέσµευση 
ώστε να ενταχθούν στο µέτρο και οι υπόλοιποι 
κτηνοτρόφοι. Κάτι ακούγεται ότι θα βρεθεί λύση! 

Εξαιρετικά δύσκολη η χρονιά φέτος και για τους 
παραγωγούς σπαραγγιών. Η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία συνέπεσε µε τη συγκοµιδή, 
εκτόξευσε τα καλλιεργητικά έξοδα, µιας ήδη 
κοστοβόρας και απαιτητικής καλλιέργειας όπως 
το σπαράγγι, αυξάνοντας ακόµα και τα κόστη στα 
υλικά συσκευασίας, τα µεταφορικά, της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ταυτόχρονα οι ευρωπαϊκές αγορές 
αποδιοργανώθηκαν, οι καταναλωτές περιορίστηκαν 
και η τιµή έπεσε κάθετα, λένε οι αγρότες του 
Νέστου, που σταµάτησαν νωρίτερα τη συγκοµιδή.  

Με τροπολογία του υπουργού της πλατείας 
διευθετήθηκε άλλο ένα θεµατάκι την περασµένη 
εβδοµάδα. ∆ίνεται, σου λέει, η δυνατότητα στον 
ΕΛΓΑ να καταβάλει προκαταβολή έως 60% για 
τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από 
τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» (από την 24η 
Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 
2022), στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Αυτό σηµαίνει ότι µέσα στον Μάιο θα πάρει 
σειρά η πληρωµή της προκαταβολής σε πληγέντες 
παραγωγούς, µε τις αποζηµιώσεις να ορίζονται 
στα 36 λεπτά το κιλό για τα µανταρίνια, στα 60 
λεπτά το κιλό για τα λεµόνια και στα 22 λεπτά για 
τα πορτοκάλια. Άργησε λίγο, αλλά πάει κι αυτό! 

Μια καλή είδηση για αυτά τα περιβόητα ακίνητα 
των παλιών Ενώσεων έρχεται από την 
Αιτωλοακαρνανία. Τα Κλωστήρια Ναυπάκτου 
προχώρησαν σε µίσθωση εννιαετούς διάρκειας 
του εκκοκκιστηρίου της πρώην ΕΑΣ Μεσολογγίου 
που βρίσκεται στο Νεοχώρι. Μάλιστα, στόχος 
είναι φέτος στην περιοχή του Μεσολογγίου να 
καλλιεργηθούν περισσότερα στρέµµατα µε βαµβάκι 
από πέρυσι.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
αναστάτωση που δηµιουργείται αυτόν 
τον καιρό στον τοµέα της αγροτικής πα-
ραγωγής ως αποτέλεσµα των αυξήσε-
ων στα κόστη των εισροών είναι µεγά-

λη και η αγωνία που εκφράζουν οι αγρότες δικαι-
ολογηµένη. Ακόµα και εκεί όπου τα κόστη καλύ-
πτονται ή και υπερκαλύπτονται από την άνοδο στις 
τιµές παραγωγού το πρόβληµα είναι υπαρκτό. Η 
διατάραξη και µόνο των χρηµατοροών, σε ένα πε-
δίο δραστηριότητας µε µικρά περιθώρια κέρδους, 
είναι αρκετή για την υπονόµευση της βιωσιµότη-
τας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Αδικαιολόγητη κλάψα
ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι δικαιολογείται η κλά-
ψα. Ως γνωστόν, τον κλαψιάρη κανένας δεν τον θέ-
λει. Οι αγρότες όλων των κλάδων και οι οργανώσεις 
τους, οφείλουν να εξετάσουν ενδελεχώς τα νέα δε-
δοµένα, να παρουσιάσουν αξιόπιστα στοιχεία για 
το πρόβληµα που δηµιουργείται και να κα-
ταθέσουν τεκµηριωµένες προτάσεις 
για το πως θα µπορούσε αυτό να 

αντιµετωπισθεί. Στον τοµέα της ενέργειας για πα-
ράδειγµα, ενώ λέγονται και ανακοινώνονται διά-
φορα δεν υπάρχει προς το παρόν µια ολοκληρω-
µένη µελέτη και µια τεκµηριωµένη πρόταση για το 
πως αυτό θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε έργα 
στην κατεύθυνση της ιδιοπαραγωγής. 

Κουράζουν οι γενικούρες
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΚΛΑΨΑ για τους λογαριασµούς 
στο ρεύµα, γκρίνια για τις ανατιµήσεις από µήνα σε 
µήνα, επιµονή σε ένα γιατί, η κυβέρνηση δεν κά-
νει κάτι και από ‘κει και πέρα το χάος. Όπως εξη-
γούσα µεσοβδόµαδα σε έναν παράγοντα του χώ-
ρου, όταν απευθύνεσαι γενικώς στους κυβερνώ-
ντες και ρωτάς γιατί, είναι σαν το γιατί που ρωτάµε 
πολλές φορές σε ένα µωρό παιδί! Το πολύ να βά-
λει τα κλάµατα! Αυτό που χρειάζονται όλες οι κυ-
βερνήσεις και όλοι οι υπουργοί, είναι βοήθεια για 
να κατανοήσουν το πρόβληµα και στοιχεία για να 

τεκµηριώσουν παρεµβάσεις. Τις περισσότερες φο-
ρές αυτό δένει και µε το ψηφοθηρικό τους ενδιαφέ-
ρον. Σε άλλες εποχές, όλα αυτά, ήταν ευθύνη της 
δηµόσιας διοίκησης. Σήµερα η ευθύνη της τεκµη-
ρίωσης έχει περάσει στις οργανώσεις των αγροτών. 

Για άλλους ο συνδικαλισμός
ΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ γιατί διάβασα προσεκτικά το υπό-
µνηµα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών (πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ – εδώ είναι σαν το ΠΑΣΟΚ 
και το Κίνηµα Αλλαγής), µετά την εθιµοτυπική ε-
πίσκεψη του υπουργού Γεωργαντά, στα γραφεία 
της νεοσύστατης οργάνωσης. Όσοι δεν το έχουν 
αντιληφθεί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ΕΘΕ-
ΑΣ δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, ώστε να α-
σκεί κριτική επί παντός του επιστητού και να προ-
βάλει γενικώς ένα ευρύ διεκδικητικό πλαίσιο. Εκ-
φράζει οικονοµικές οντότητες, όπως είναι οι συνε-
ταιρισµοί και εκπροσωπεί το σύνολο των συνεται-

ρισµένων αγροτών, ως επίσηµος συνο-
µιλητής της Πολιτείας. 

Στρατούλια
Ε∆Ω ΛΟΙΠΟΝ, δεν υπάρχει 
περιθώριο για «κλάψα» ως 
προς τα κακώς κείµενα, ού-
τε ευκαιρία για άγονες αντι-
πολιτευτικές κορώνες και α-
όριστες διεκδικήσεις. Οφεί-
λουν οι αγαπητοί µου, κατά 
τα λοιπά, διοικούντες της Ε-
ΘΕΑΣ, να αρχίσουν να µελε-
τούν σε βάθος το κάθε ζήτη-
µα και να παρουσιάζουν συ-

γκεκριµένες προτάσεις. Όχι άλλες ντουφεκιές στον 
αέρα. Κάθε φορά και ένα βήµα, κάθε τόσο και µια 
λύση. Ευτυχώς, αυτόν τον καιρό τουλάχιστον, ο υ-
πουργός Γεωργαντάς έχει τα αυτιά του ανοιχτά και 
κάθε διάθεση να συµβάλει στην επίλυση θεµάτων, 
όταν πρόκειται για το καλό των αγροτών και τη δι-
ευκόλυνση της αγροτικής παραγωγής.  

Προς επίρρωσιν των παραπάνω επικαλούµαι µια 
απόφαση που ανακοίνωσε στις αρχές της εβδοµά-
δας ο Γεωργαντάς. Προβλέπει ότι τη συνδεδεµέ-
νη ενίσχυση που αφορά το µοσχαρίσιο κρέας και 
προέρχεται από ζώα µέχρι 14 µηνών (καθορίστηκε 
σε 200 ευρώ το ζώο), θα εισπράττουν µόνο οι κτη-
νοτρόφοι - παχυντές που εκτρέφουν για το σκοπό 
αυτό ζώα από ντόπιες φυλές και όχι η «βιοµηχα-
νία πάχυνσης» που εστιάζει τη δραστηριότητά της 
αποκλειστικά σε εισαγόµενα ζώα. Είναι αυτά τα ο-
ποία µετά από 6 µήνες µπορούν να λέγονται ελ-
ληνικά, νοθεύοντας βέβαια τον ανταγωνισµό και 
προσφέροντας ελάχιστα στην εθνική οικονοµία. 

Σαν το γιατί που ρωτάµε 
σε ένα µωρό

Όπως εξηγούσα σε ένα παράγοντα του 
χώρου, όταν απευθύνεσαι γενικώς στους 
κυβερνώντες και ρωτάς, γιατί, είναι σαν 

το γιατί που ρωτάµε σε ένα µωρό 

Η 
Ηµέρα της Ευρώπης που πλησιάζει, 
προσφέρει µια καλή ευκαιρία για 
προβληµατισµό σχετικά µε τη µελ-
λοντική κατεύθυνση της ΕΕ. Ο πό-

λεµος στην Ουκρανία αλλάζει την Ευρώπη, α-
κόµη κι αν ορισµένες κυβερνήσεις δεν θέλουν 
να αναγνωρίσουν την αναταραχή εντός και ε-
κτός ΕΕ. Πολλές αλλαγές συµβαίνουν µε τρό-
πους που αµφισβητούν τη λειτουργία της ΕΕ.

Το πρώτο είναι η έκλειψη της διαδικασίας 
Monnet που οδήγησε σ’ αυτό που είναι η ΕΕ 
σήµερα. Ήταν µια µέθοδος βασισµένη στην 
πολιτική ολοκλήρωση και τον εκδηµοκρατι-
σµό της ΕΕ, η οποία υποστηρίχτηκε στη συµ-
φιλίωση Γαλλίας-Γερµανίας µετά τον Β΄ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο. Με τα χρόνια, έχει γίνει τε-
χνοκρατική και γραφειοκρατική.[…] ∆εύτερον, 
η εποχή της αθωότητας για τη Ρωσία έχει τε-
λειώσει -τουλάχιστον για αρκετά κράτη της ΕΕ. 
Αφήνοντας κατά µέρος τη συνεχιζόµενη ασά-
φεια της Γερµανίας σχετικά µε τη Ρωσία και 
την έλλειψη ηγετικής διάθεσης από τον Κα-
γκελάριο Σολτς, αυτή η στροφή αλλάζει το κέ-
ντρο βάρους της ΕΕ. […] Ο πρόεδρος Μακρόν, 
φρέσκος από την επανεκλογή του, είναι πλέ-
ον σε θέση να αναλάβει την ηγεσία της ΕΕ. Ο-
ρισµένες κυβερνήσεις της Κεντρικής Ευρώπης 

ενδέχεται να αρνη-
θούν αυτόν τον ρό-
λο, δεδοµένης της 
αποφασιστικότητας 
του Μακρόν να δι-
ατηρήσει ανοιχτό 
κάποιο διάλογο µε 
τον πρόεδρο Πού-
τιν. Όµως το Πα-
ρίσι µόνο του δεν 

µπορεί να αλλάξει την ΕΕ. Με τη Βαρσοβία, θα 
µπορούσαν να διαµορφώσουν µια νέα ατζέ-
ντα για την Ευρώπη. […] 

Ένα τρίτο βασικό ζήτηµα είναι ο ρόλος της 
διασποράς σε συνδυασµό µε το επακόλουθο 
brain drain. Και τα δύο κλέβουν τα ταλέντα 
της Ανατολικής Ευρώπης….[…] Για να αντιµε-
τωπίσει αυτές τις τάσεις η ΕΕ θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει ένα µοντέλο επηρεασµένο από 
το πρόγραµµα Εράσµους, το οποίο έχει δώσει 
σε τόσους νέους ανά την Ευρώπη, την ευκαι-
ρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό.[…] Η Κο-
µισιόν πρέπει να βρει τρόπους να χρηµατοδο-
τήσει την επιστροφή νέων, µε κίνητρα, και κα-
λά µορφωµένων ατόµων στις χώρες τους; Το 
Εράσµους αντίστροφα. Αυτή η λίστα επιθυµι-
ών µπορεί να φαίνεται µη ρεαλιστική ή ακό-
µη και να συναντήσει αντιδράσεις από ορισµέ-
να κράτη-µέλη. Αλλά αυτό αφορά στο να ανα-
γνωρίσει η ΕΕ ότι ο πόλεµος της Ρωσίας στην 
Ουκρανία απαιτεί µια νέα νοοτροπία για να α-
ντικαταστήσει ένα αναχρονιστικό status quo. 
Το να περιµένει δεν είναι επιλογή.

*AΝΑΛΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
CARNEGIE ΕUROPE

Αλλαγή
νοοτροπίας

ΤΗΣ  ΤΖΟΥΝΤΙ 
ΝΤΕΜΠΣΕΪ*
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Ένα χαρτοφυλάκιο ψηφιακών λύσεων που 
βοηθούν τους επαγγελµατίες της γεωργί-
ας να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφά-
σεις που βασίζονται σε δεδοµένα, έχει α-
ναπτύξει η Corteva Agriscience™, ηγέτης 
στον κλάδο της γεωργίας. Αυτές οι ψη-
φιακές λύσεις νέας γενιάς προσφέρουν 
γνώση και τεχνητή νοηµοσύνη που χρει-
άζονται παραγωγοί και γεωπόνοι για να 
διευθύνουν πιο αποτελεσµατικές, κερδο-
φόρες και βιώσιµες επιχειρήσεις. Επίσης 
ανιχνεύουν και υποδεικνύουν µελλοντι-
κές ευκαιρίες για καινοτοµία. Το ψηφια-
κό κλαµπ της Corteva Agriscience Hellas 
είναι νέο µοντέλο δουλειάς που βασίζε-
ται σε δεδοµένα, ανάλυση και στοχευµέ-
νες υπηρεσίες για παραγωγούς και γε-
ωπόνους µε τους οποίους θέλουµε να έ-
χουµε συστηµατική και τακτική αλληλε-
πίδραση καθόλη τη διάρκεια του έτους. 
Η ψηφιακή γεωργία εφαρµόζεται κατά 
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιό-
δου και βοηθά τους πελάτες να λαµβά-
νουν αποφάσεις µε µεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση από τη φύτευση, τον εντοπι-
σµό των προβληµάτων και την παρακο-
λούθηση της καλλιέργειας, έως την ανά-
λυση της συγκοµιδής και το τελικό προ-
ϊόν. Η Corteva Agriscience Hellas προ-
σφέρει στα µέλη του Granular™ Club τη 
σωστή λύση τη σωστή στιγµή στη σωστή 
τοποθεσία και στη σωστή τιµή, προσφέ-
ροντας στην καλλιέργεια µια διαφορο-
ποιηµένη εµπειρία µε άριστα αποτελέ-
σµατα, ευκολία και σωστή διαχείριση του 
περιβάλλοντος. 

Τεχνικά Πλεονεκτήµατα 
Έγκαιρος σχεδιασµός και απλούστευ-

ση εργασιών.
Αποφάσεις που βασίζονται σε αξιό-

πιστα δεδοµένα. 
Ορθολογική χρήση εισροών.
Καλύτερο οικονοµικό αποτέλεσµα.
Βιώσιµες πρακτικές για το περιβάλλον 

και την επερχόµενη γενιά νέων αγροτών.
Εφαρµογή στην πράξη της Γεωργίας 

Ακριβείας (Ευφυής Γεωργία).

Συµβουλή Χρόνου Σποράς µε χάρτες 
από δεδοµένα Τηλεπισκόπησης

Σε συνεργασία µε το κέντρο Beyond 
του Αστεροσκοπείου Αθηνών ενηµερώ-
νονται οι ενδιαφερόµενοι για τις συνθή-
κες που επικρατούν στο έδαφος και στο 
βάθος σποράς στην περιοχή τους ή και τα 
συγκεκριµένα αγροτεµάχια τους. 

Πρόγραµµα Corteva Flight
Γεωπόνοι της Corteva Agriscience Hellas 

έχουν εκπαιδευτεί για την αξιοποίηση της 
ισχύος της εναέριας τεχνολογίας ΣµnΕΑ 
(drones) και έχουν πιστοποιηθεί σύµφω-
να µε τους κανονισµούς αεροπλοΐας. Με 
βάση την τεχνολογία ΣµnΕΑ (drones) η εκ-
παιδευµένη γεωτεχνική οµάδα της Corteva 
Agriscience Hellas µε τη χρήση drones πα-
ράγει χάρτες σε πραγµατικό χρόνο. 

Συµβουλευτική Λίπανσης PreFér
Ορθολογική πρόταση λίπανσης βαµ-

βακιού, καλαµποκιού, ρυζιού και χειµε-
ρινών σιτηρών σε συνεργασία µε την ε-
ταιρεία «Οικοανάπτυξη». 

Έλεγχος της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας µε βάση τον ∆είκτη NDVI 

Σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Αξιοποίησης 
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχα-
νικής. Παρακολούθηση χωραφιών βαµ-
βακιού και βιοµηχανικής τοµάτας µε την 

χρήση δορυφορικών εικόνων και στόχο 
την διαχείριση της καλλιέργειας για µε-
γιστοποίηση της παραγωγής σε κάθε χω-
ράφι χωριστά.

Παρακολούθηση και έλεγχος 
πιθανότητας ανάπτυξης ασθενειών στα 
χειµερινά σιτηρά 

Σε συνεργασία µε το farmB επιλεγµέ-
νες περιοχές και χωράφια παρακολουθού-
νται και αναλύονται για την πιθανότητα 
ανάπτυξης των ασθενειών Σεπτόρια, Ωί-
διο, Ελµινθοσπόριο , Κίτρινη και Καστα-
νή Σκωρίαση, Πυρενοφόρα, Ρυγχοσπορί-
ωση και Ραµουλάρια.

Πρόγραµµα καταπολέµησης ζιζανίων µε 
ροµποτικό µηχανισµό Ecorobotix

Η µεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία στο βαµ-
βάκι αλλάζει ριζικά µε την εισαγωγή της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

Άρδευση Ακριβείας για µείωση του 
κόστους και εξασφάλιση της απόδοσης 

Σε συνεργασία µε την πλατφόρµα Envrio 
(∆.Π.Θ). Συµβουλευτική Άρδευσης µε στό-
χο την εξοικονόµηση νερού και ταυτό-
χρονα την διατήρηση του µεγέθους της 
παραγωγής.

Παρακολούθηση και Έλεγχος Πράσινου 
σκουληκιού στο βαµβάκι

∆ίκτυο παγίδων που συλλέγουν δεδο-
µένα που αποστέλλονται αυτόµατα στην 
Pest Monitoring Corteva Platform.

Σύστηµα ποιότητας Centaur για την 
ασφαλή αποθήκευση καλαµποκιού 
PIONEER® µε έκπτωση και ανάδειξη 
αποθηκευµένου καλαµποκιού 
PIONEER® στην πλατφόρµα 
ΑgroMarketPlace

Σε συνεργασία µε την εταιρεία Centaur.

Ψηφιοποίηση κτηµάτων µε 
εσπεριδοειδή, µήλα και κεράσια. 

Σε συνεργασία µε την εταιρεία Seetree.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and 
its affiliated companies. © 2022 Corteva.

*MSC, PHD
MARKETING & DEVELOPMENT MANAGER

Γεωργία ακριβείας νέας γενιάς
υπό την ομπρέλα ενός ψηφιακού κλαμπ 
Ένα νέο μοντέλο εργασίας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις εισάγει το Granular Club 

Βοήθεια στη λήψη 
των αποφάσεων

Η ψηφιακή γεωργία βοηθά 
τους πελάτες να λαµβάνουν 
αποφάσεις από τη φύτευση, 

τον εντοπισµό των προβληµά-
των και την παρακολούθηση 
της καλλιέργειας, έως την 

ανάλυση της συγκοµιδής και 
το τελικό προϊόν

Ένα νέο µοντέλο 
δουλειάς

Το ψηφιακό κλαµπ της 
Corteva Agriscience Hellas 
είναι νέο µοντέλο δουλειάς 
που βασίζεται σε δεδοµένα, 
ανάλυση και στοχευµένες 

υπηρεσίες για παραγωγούς 
και γεωπόνους
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ηµερίδα για ευφυή
γεωργία 24 Μαΐου
Την Τρίτη 24 Μαΐου 11.00-15.00 θα πραγµατοποιηθεί 
στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας, ηµερίδα για την 
ευφυή γεωργία και κυκλική βιοικονοµία στο πλαίσιο 
του έργου SmartBIC (MIS5047106), 
το οποίο εντάσσεται στη ∆ράση «Ενίσχυση των 
Υποδοµών Έρευνας και Καινοτοµίας» και 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου Ευφυής Γεωργία 
& Κυκλική Βιοοικονοµία – SmartBIC, είναι ο 
Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής. Επιπλέον, στο έργο 
συµµετέχουν: 13 µέλη ∆ΕΠ του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 47 νέοι ερευνητές, 4 
εργατοτεχνίτες. Περισσότερες πληροφορίες: smartbic.
wixsite.com/smartbic.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η Ερευνητική Μονάδα GIS του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών (HellasGIs) 
ανακοινώνουν το 4º Συνέδριο 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και Χωρικής Ανάλυσης 
στη Γεωργία και στο Περιβάλλον στις 
24-26 Μαΐου στο Συνεδριακό 
Αµφιθέατρο του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Περισσότερες 
πληροφορίες: giscongress.aua.gr

Τριήµερο συµπόσιο µε θέµα τη 
µετασυλλεκτική διαχείριση φρούτων, 
λαχανικών, βοτάνων και λουλουδιών 
από τις 29 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου για 
πρώτη φορά στη Λεµεσό της Κύπρου, 
από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο. 

Η µεγάλη συνάντηση των αγαπηµένων 
Ροζέ επιστρέφει στο Ζάππειο στις 29 
Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το 
απόγευµα. Η έκθεση θα περιλαµβάνει µια 
γκάµα άνω των 200 ροζέ αποχρώσεων 
από διαφορετικούς παραγωγούς.

Το 10 διεθνές Συµπόσιο Ροδάκινου 
διοργανώνεται στις 30 Μαΐου µε 3 
Ιουνίου στη Νάουσα υπό την αιγίδα του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου και 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου. 
Για πληροφορίες στο www.fruitsciences.
eu/peach2021. 

Έως 18 Ιουλίου αιτήσεις για 
καινοτόµες ελαιοκοµικές ιδέες στον Olive 
Challenge. Ιδέες και προτάσεις γίνονται 
δεκτές από νέες και νέους κάθε ηλικίας 
(18 και άνω), διεκδικώντας τη διάκρισή 
τους στο ∆ιαγωνισµό και τον ελαιοκοµικό 
τοµέα. Περισσότερες πληροφορίες: 
στο www.filaios.org

Oι συνθήκες από το µέτωπο της 
πανδηµίας υποχρέωσαν τη µεταφορά 
της πολυαναµενόµενης από το κλάδο 
∆ιεθνούς Έκθεσης Γεωργικών 
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και Εφοδίων 
Agrotica να µεταφερθεί για 
τις 20-23 Οκτωβρίου 2022.

Από 6 έως 10 Νοεµβρίου 
η µεγάλη έκθεση SIMA 2022, που 
κλείνει φέτος τα 100 της χρόνια. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.
simaonline.com

Μεταφέρθηκε για το 2023 η ∆ιεθνής 
Πράσινη Εβδοµάδα του Βερολίνου, 
όπως ενηµερώνει το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο. 

Tα πάντα για τις 
γηγενείς ποικιλίες
των φυτικών ειδών  
Η 6η Επιστηµονική Συνάντηση για τις Τοπικές και 
Γηγενείς Ποικιλίες, θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο 
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

εντός της 
Πανεπιστηµιούπολης 
την 31η Μαΐου - 1η 
Ιουνίου 2022. Στο 
πρόγραµµα της 
περιλαµβάνονται 
οµιλίες και συζητήσεις 

από εξαιρετικούς και ιδιαίτερα σηµαντικούς 
προσκεκληµένους οµιλητές από όλο τον κόσµο, οι 
οποίοι είναι εξειδικευµένοι στα αντικείµενα 
µελέτης, διάσωσης και διαχείρισης φυτογενετικών 
πόρων. Στο τέλος κάθε ηµέρας θα διοργανωθεί 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα δώσει την 
ευκαιρία να συνοµιλήσουν και να 
αλληλοεπιδράσουν εκπρόσωποι καλλιεργητών, 
επιχειρηµατίες του πρωτογενούς τοµέα, 
ερευνητές, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και µη 
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Περισσότερες 
πληροφορίες για τους ενδιαφερόµενους στο 
www.landraces6meet.web.auth.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανοιχτές Πόρτες, 
γευστικές δοκιµές 
στις 28-29 Μαΐου

Η εκδήλωση «Ανοιχτές 
Πόρτες», που διοργανώνεται 
από την Ένωση Οίνων 
Παραγωγών της χώρας και 
τις επισκέψιµες οινοποιίες – 
µέλη τους πραγµατοποιείται 
το διήµερο 28 και 29 Μαΐου 
εξασφαλίζοντας µια δωρεάν 
γευστική και ταξιδιωτική 
εµπειρία για οινόφιλους. Τα 
οινοποιεία που συµµετέχουν 
θα είναι ανοιχτά από τις 11 το 
πρωί έως τις 7 το βράδυ, 
δίνοντας στους επισκέπτες 
ευκαιρία για περιηγήσεις και 
γευστικές δοκιµές. Η είσοδος 
στα οινοποιεία είναι 
ελεύθερη. Πληροφορίες στο 
winesofcrete.gr/winemakers
ofnorthgreece.gr.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

ΜΠΑΝΓΚΟΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Στις 2-4 Νοεµβρίου 
η Asia Fruit Logistica

Τις νέες ηµεροµηνίες διεξαγωγής 
της διεθνούς έκθεσης φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών Asia Fruit 
Logistica για τις 2 µε 4 Νοεµβρίου 
αλλά και τη νέα τοποθεσία στη 
Μπανγκόκ, ανακοίνωσε πρόσφατα 
ο Εκθεσιακός Οργανισµός του 
Βερολίνου, τον οποίο 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Ειδικότερα, η Asia Fruit Logistica 
µετέφερε τη διεξαγωγή της στο 
Εκθεσιακό Κέντρο Queen Sirikit 
National Convention Center στην 
πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όπου 
θα γιορτάσει φέτος την 15η επέτειό 
της. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο asiafruitlogistica.com.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται αρνάδες Λακόν 4 µηνών καθαρό-
αιµες, περιοχή Βόλου.

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανία.
Τηλ.6906/432076.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 150 γίδια ετοιµόγεννα.
Τηλ.6947/004517.

Πωλούνται 60 αγελάδες κρεατοπαραγωγής, 
ράτσας, Σβιτς και κόκκινες, γκαστρωµένες και 
γεννηµένες.Τηλ.6944/340117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χαρτοδεκτική πρέσα Welger 61 και 
χαρτοκοπτικό πολύδισκο ιταλικό πλάτος κο-
πής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. Τηλ. 
6974426911

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφύλλι 2.000 δέµατα.
Tηλ.6944/340117.

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

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπά-
λες απο το χωράφι.Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για πα-
ραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή 
λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δεν-
δρώδη.Τηλ.6948/423151.

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πα-
νοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνι-
κού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα 
από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6937/314086.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµµά-
των εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρόµο 
Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδαφος 
,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φωτοβολ-
ταικά, καλλιέργειες, εκµετάλευση. Τιµή αναλό-
γως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

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

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται σκληρόµυλος σε πολύ καλή κα-
τάσταση, περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6944/614947.  

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

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 1000 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.2310/711133.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγί-
δα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη τα-
ΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυ-
τόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλα-
κτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ισοπεδωτήρας BG.Τηλ.6944/614947.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κατά-
σταση.Tηλ.6978/554824.

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

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

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

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

Πωλoύνται σπαρτική µηχανή, δισκοβάρνα, 
κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο 800αρι, 
καρούλι ποτίσµατος φ63 και έξι άροτρα, µονό-
υνο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο, οχτάυ-
νο,Tηλ.6972/307674.

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

Πωλείται κοπτικό 280 αναρτώµενο. Τηλ. 
6982/551234.

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Tο πιο καλοδιατηρηµένο παρθένο 
δάσος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώ-
ρες, όπου δεν έχει υπάρξει ποτέ αν-
θρώπινη επέµβαση και αποτελεί κα-
ταφύγιο για πολλά είδη, αυτό του 
Φρακτού Παρανεστίου ∆ράµας, φι-
λοδοξεί να ενταχθεί στον κατάλογο 
των Μνηµείων Παγκόσµιας Κληρο-
νοµιάς της UNESCO.

«Πρόκειται για ένα ζωντανό εργα-
στήριο της φύσης, όπου η έλλειψη 
ανθρώπινης παρουσίας στο µεγαλύ-
τερο µέρος του παρθένου δάσους δί-
νει  ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία και 
αιτιολογεί την ονοµασία του ως Παρ-
θένο», αναφέρει η ∆ρ. Ελσα Κωνστα-
ντινίδου, διευθύντρια δασών ∆ράµας. 
«Σ’ αυτό το δάσος», όπως χαρακτηρι-
στικά λέει, «επειδή δεν µπαίνει ο άν-
θρωπος εδώ και αιώνες, τα δέντρα κυ-
ριολεκτικά πεθαίνουν όρθια αφού γε-
ράσουν και στη συνέχεια αποσυντί-
θενται στο έδαφος, δίνοντας θέση σε 
έναν νέο κύκλο ζωής και παρέχοντας 
τροφή και καταφύγιο σε ζωικούς και 
φυτικούς οργανισµούς». 

Το γεγονός δε, ότι στην τελευταία 
παγετώδη περίοδο, οπότε και µετα-
νάστευσαν πολλά είδη φυτών νοτιό-
τερα, βρήκαν καταφύγιο στο Φρακτό 
και µπόρεσαν να επιβιώσουν, το κα-

θιστά και πολύτιµη τράπεζα γονιδίων.
Συνολικά, το δάσος του Φρακτού 

καταλαµβάνει έκταση 119.352 στρεµ-
µάτων, στα οποία περιλαµβάνονται 
τα 17.150 στρέµµατα του παρθένου 
δάσους, βρίσκεται στο βορειοανατο-
λικό άκρο του νοµού ∆ράµας και υ-
πάγεται διοικητικά στο δήµο Παρα-
νεστίου. Χρωστά το όνοµά του αλ-
λά και την παλιά του ονοµασία «Ζα-
γκραντένια» στο γεγονός ότι βρίσκε-
ται σε µία λεκάνη που είναι φραγµέ-
νη γύρω γύρω µε κορυφές. Παρά τη 

µεγάλη απόσταση από τα αστικά κέ-
ντρα αλλά και τις δυσκολίες πρόσβα-
σης, το Φρακτό υποδέχεται, σύµφω-
να µε στοιχεία του ∆ασαρχείου ∆ρά-
µας, 1.500-2.000 επισκέπτες ετησίως.

Η χλωρίδα του παρουσιάζει µονα-
δική βιοποικιλότητα λόγω της απο-
µόνωσης αλλά και της ετερογένειας 
των οικολογικών συνθηκών. Ιδιαίτε-
ρα πλούσια είναι και η πανίδα του που 
βρίσκει καταφύγιο στις βραχώδεις δυ-
σπρόσιτες πλαγιές, όπως αρκούδες, 
ελάφια και σπάνια αρπακτικά πουλιά.

Ζαγκραντένια
Το δάσος του Φρακτού 

χρωστά το όνοµά του στο 
γεγονός ότι βρίσκεται σε µία 
λεκάνη που είναι φραγµένη 

γύρω γύρω µε κορυφές

Μαθήµατα ΕΛΓΟ για µικρές
αγροτικές εκµεταλλεύσεις
Το Κέντρο «∆ΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ξεκινά τον 
Μάιο την υλοποίηση προγραµµάτων
κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών, 
στο πλαίσιο των «∆ράσεων 
κατάρτισης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς 
µε Μικρές Γεωργικές 
Εκµεταλλεύσεις». Τα µαθήµατα 
αφορούν τέσσερις κατηγορίες 
κατάρτισης: Φυτική παραγωγή, 
Ζωική παραγωγή, Μελισσοκοµία 
και Συνδυαστική παραγωγή.

Στην Κρήτη το πρώτο
βοτανικό µονοπάτι
Στο Καβούσι Ιεράπετρας έγιναν τα 
εγκαίνια του πρώτου στην Κρήτη 
φυσικού βοτανικού µονοπατιού. 
Πρόκειται για ένα «Φράγκικο» 
µονοπάτι Ενετικής περιόδου, µε 
την πρωτοβουλία αναβάθµισής του 
να ανήκει στο Γάλλο φιλέλληνα και 
καθηγητή Αρχαίων Ελληνικών Ζαν 
Κλοντ Σβέντεµαν. Στη διαδροµή 
του µονοπατιού στο φαράγγι 3 
χιλιοµέτρων έχουν σηµανθεί και 
κωδικοποιηθεί 80 και πλέον είδη 
βοτάνων, που είναι θεραπευτικά.

Πιο πράσινα τα Τρίκαλα 
µε 200 νέα δέντρα 
Ένα τριήµερο δράσης για το 
περιβάλλον ολοκληρώθηκε στα 
Τρίκαλα (5-7 Μαΐου) καθώς ο 
∆ήµος Τρικκαίων, η ΜΚΟ We4All 
και το Ίδρυµα Χατζηγάκη σε 
συνεργασία µε µαθητές/τριες της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
έδωσαν πράσινη πνοή σε γειτονιά 
και πάρκο µε 200 δέντρα και 
φυτά. Έγινε δενδροφύτευση 
µπροστά από το 12ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Τρικάλων και το πρώτο 
«Πάρκο Τσέπης αρωµατικών». 

Πλατφόρµα καταγγελιών
για αισχροκέρδεια
Τα υπουργεία Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσαν 
δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
(e-mail) όπου οι αγρότες, οι 
κτηνοτρόφοι και κάθε 
ενδιαφερόµενος θα µπορεί να 
υποβάλει καταγγελίες για 
αισχροκέρδεια και απόκρυψη 
αποθεµάτων στους κλάδους 
εµπορίας ζωοτροφών και 
γεωργικών εφοδίων. Οι διευθύνσεις 
είναι: 1. dimea@mnec.gr 
και stasoulas@minagric.gr 

Το δάσος αφήνεται να εξελίσσεται µόνο του σύµφωνα µε τους νόµους της φύσης, δίνοντας θέση 
σε έναν νέο κύκλο ζωής και παρέχοντας τροφή και καταφύγιο σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Στο δρόμο για Unesco
εργαστήρι της φύσης
Σπάνιος θησαυρός το δάσος Φρακτού Παρανεστίου Δράμας όπου 
τα δέντρα πεθαίνουν όρθια αφού για αιώνες δεν μπαίνει άνθρωπος

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.Τηλ.6979/957956.

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

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

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

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110, αλέτρι Γκλα-
βάν 4υνο,δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα, ρίπερ και 
ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310/715037.

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

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

Πωλείται αλεστική µηχανή Deutz Fahr 1600, 
Τιµή 10.000 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορ-
τηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιο-
χή 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 δί-
σκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE πλά-
τος κοπής 2.80 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 3.30 
Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλή-
νες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,πε-
ριοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων 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, κόκ-
κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133. 

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

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

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

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Στα παρκέ για 
το Final-Four 
Την Πέμπτη τα ματς στο Βελιγράδι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ερχόµενη Πέµπτη 19 Μαΐου δι-
εξάγονται οι αγώνες Final-Four της 
Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι. Στις 19.00, 
ο Ολυµπιακός δοκιµάζεται απέναντι 
στην Ανατολού Εφές η οποία υπε-
ρασπίζεται τον τίτλο της.  Στις 22.00 
είναι η σειρά των ισπανικών οµά-
δων, καθώς η Μπαρτσελόνα θα α-
ναµετρηθεί απέναντι στη Ρεάλ Μα-
δρίτης. Τα παιχνίδια είναι νοκ-άουτ, 
µε τον τελικό να είναι προγραµµα-
τισµένος για την Κυριακή 21 Μαΐ-
ου. Ο MVP και ο καλύτερος προπο-
νητής θα ανακοινωθούν στο γκαλά 
της Ευρωλίγκας που θα γίνει την ε-
πόµενη Παρασκευή στο Βελιγράδι, 

στο περιθώριο του Final 4.
Στο ποδόσφαιρο τώρα, την Τε-

τάρτη 17 Μαΐου, διεξάγεται ο τελι-
κός του Γιουρόπα Λιγκ. Συγκεκρι-
µένα Άιντραχτ και Ρέιντζερς θα δι-
εκδικήσουν το τρόπαιο. H σκωτσέ-
ζικη οµάδα επιστρέφει σε ευρωπα-
ϊκό τελικό έπειτα από 14 χρόνια, 
ενώ η Άιντραχτ είχε φτάσει στην 
κατάκτηση του UEFA (νυν Γιουρό-
πα) το 1980. 

Νωρίτερα, το Σάββατο 14 Μαΐου, 
διεξάγεται ο τελικός του FA Cup στην 
Αγγλία, στον οποίο θα αναµετρη-
θούν οι Τσέλσι και Λίβερπουλ. Τον 
τελικό θα χάσει ο Φαµπίνιο, µε τον 
παίχτη των «κόκκινων» που τραυ-
µατίστηκε να είναι αµφίβολος και 
για τον τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ. 

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συµφώνησε οριστικά µε τη 
Μάντσεστερ Σίτι και µένουν πλέον τα τυπικά για την 
ανακοίνωση της µετεγγραφής του από την 
Μπορούσια Ντόρτµουντ. Ο Νορβηγός επιθετικός είχε 
ρήτρα λίγο πάνω από τα 60 εκατοµµύρια ευρώ στη 
γερµανική οµάδα, η οποία και θα πληρωθεί άµεσα 
από τους «Πολίτες» για να αποκτηθεί.

«Πολίτης» γίνεται 
ο Έρλινγκ Χάαλαντ  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Τένις (ATP Masters Ιταλία) 

Αγώνας 15.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (τελικός FA Cup)

Τσέλσι - Λίβερπουλ 18.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα  22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – ΑΕΚ 20.00 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 20.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Playoffs ∆υτική Περιφέρεια 03.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (ATP Masters Ιταλία) 

Αγώνας 15.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Αταλάντα COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Ατλέτικο Μαδρίτη – Σεβίλλη 19.30 Novasports 1HD

Τένις (ATP Masters Ιταλία) 

Αγώνας 20.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Τένις (ATP Masters Ιταλία) 

Αγώνας 15.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (τελικός FA Cup)

Τσέλσι - Λίβερπουλ 18.45 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα  22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – ΑΕΚ 20.00 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 20.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (NBA)

Playoffs ∆υτική Περιφέρεια 03.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (ATP Masters Ιταλία) 

Αγώνας 15.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Αταλάντα COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Ατλέτικο Μαδρίτη – Σεβίλλη 19.30 Novasports 1HD

Τένις (ATP Masters Ιταλία) 

Αγώνας 20.30 COSMOTE SPORT 6 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 14 Μαΐου

Κυριακή 15 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πρώτη φορά
τέτοιο ενδιαφέρον 
για αγρότες και 
αγροτική παραγωγή

Με την τιµή    
της βρώμης  
ανοίγει η αυλαία 
φέτος στα σιτηρά

Επένδυση  
η κοπριά για 
τους καλλιεργητές 
στις νέες συνθήκες 

Προσεχώς Ρολάντ Γκαρός
Το ιταλικό Masters που διεξάγεται 
έως την Κυριακή είναι ο 
τελευταίος µεγάλος σταθµός πριν 
το Ρολάντ Γκαρός (22/5-5/6). 
Τα βλέµµατα όλων θα βρίσκονται 
στον 19χρονο Κάρλος Αλκαράθ 
που θεωρείται το «next big thing» 
στο παγκόσµιο τένις. Ο τενίστας 
από τη Μούρθια έχει κατακτήσει 
φέτος τέσσερις τίτλους (δύο 
Masters και δύο 500άρια) και 
βρίσκεται σε δαιµονιώδη φόρµα. 

Επόµενη στάση Ισπανία
Στους 19 βαθµούς µείωσε τη 
διαφορά σε σχέση µε τον Σάρλς 
Λεκλέρκ, ο Μαρκ Φερστάπεν που 
µε τη νίκη του στο GP του Μαΐάµι, 
έχει πάρει πλέον ψυχολογία. 
Σειρά έχει τώρα η πίστα της 
Ισπανίας (22 Μαΐου). Προς 
το παρόν ο Λιούις Χάµιλτον 
φαίνεται να βρίσκεται τελείως 
εκτός φόρµας όπως και η 
κατασκευάστρια Mercedes.

Προετοιµασία για ΑΕΛ
Στην ΑΕΛ έχει ξεκινήσει η 
προετοιµασία για τη νέα 
αγωνιστική περίοδο. Σχετικά 
µε τις µεταγραφικές κινήσεις, 
ο προπονητής της θεσσαλικής 
οµάδας Σωτήρης Αντωνίου 
εισηγήθηκε τη µείωση του 
έµψυχου δυναµικού σε 26-28 
παίκτες, ενώ δεδοµένη είναι η 
αποχώρηση του Μανώλη Μπέρτου. 
Στον Κώστα Θεοδωρόπουλο που 
τελειώνει το συµβόλαιό του έγινε 
πρόταση ανανέωσης συνεργασίας 
για δύο ακόµα χρόνια.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ 21 ΜΑΪΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Σ
την αγορά μας οι υψηλές τιμές σκλη-
ρού σίτου επιμένουν και με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα μάλλον θα μεταφερ-
θούν και στη νέα σοδειά. Οι Ιταλοί 

πληρώνουν για τα φετινά στοκ λίγο πάνω α-
πό τα 500 ευρώ ο τόνος fob, κάπου εκεί εί-
ναι οι κουβέντες και για τη νέα σοδειά χωρίς 
όμως να έχω ακούσει κάποια προπώληση. 
Στον Καναδά η εικόνα είναι ενθαρρυντική ό-
σον αφορά τη σοδειά ποσοτικά, εντούτοις εί-
ναι πίσω στις σπορές. Αυτό σημαίνει πως θα 
αργήσουν να είναι διαθέσιμα στην αγορά 
τα νέα σκληρά και η στενότητα θα κρατήσει.

 
  Οι σπορές βάμβακος ολοκληρώθηκαν 

με επιτυχία στη χώρα μας και τα φυτρώματα 
είναι σε γενικές γραμμές καλά. Οι προπωλή-
σεις έχουν παγώσει δεδομένου ότι το χρη-
ματιστήριο διόρθωσε αρκετά και τόσο αγο-
ραστές όσο και πωλητές αποτραβήχτηκαν. 
Λογικά η φυσική αγορά θα δραστηριοποι-
ηθεί ξανά στις επόμενες μέρες και θα δού-
με που θα διαμορφωθούν ξανά οι πραγμα-
τικές τιμές. Μετά την πτώση οι τιμές νέας σο-
δειάς κυμαίνονται στα 135 σεντς ανά λίμπρα.

  Τιμές εφάμιλλες με τις περσινές και υ-
ψηλότερες του 1,5 ευρώ το κιλό διεκδικούν 
φέτος οι παραγωγοί ξερού σκόρδου σε Ο-
ρεστιάδα, Εύβοια και Λάρισα. Με την παρα-
γωγή να αναμένεται ικανοποιητική και τα 
προβλήματα του κόστους παραγωγής συσ-
σωρευμένα εδώ και 8 μήνες από την εποχή 
φύτευσης τον Οκτώβριο, η τιμή παραγωγού 
«επιβάλλεται» να προσεγγίζει τα 2 ευρώ, λέ-
ει ο πρόεδρος του ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Βύσσας, 
Γιακμολίδης Αναστάσιος. 

Δίνουν 500 ευρώ 
για σκληρό νέας 
σεζόν οι Ιταλοί

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΚΡΙΘΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

360
393 389 398

3,46

3,37

07/04 14/04 19/04 27/04

3,44 3,44
3,39

05/05

362

12/05

367

3,42

Με υψηλότερες τιμές από πέρυσι φεύ-
γουν τα θερμοκηπιακά καρπούζια που 
πωλούνται πλέον στα επίπεδα πέριξ του 
1 ευρώ στην Αμαλιάδα όπως μεταφέρει 
στην Agrenda ο Νίκος Πασσάς, ένας εκ 
των τριών αδελφών νεαρών παραγω-
γών της περιοχής. Να σημειωθεί ότι οι 
αποδόσεις φέτος είναι ικανοποιητικές, 
ενώ τα καιρικά φαινόμενα και τα όψιμα 
κρύα του φετινού χειμώνα άφησαν α-
νεπηρέαστα τα θερμοκήπια με καρπού-
ζια στη δυτική Πελοπόννησο. 

Το υπερπρώιμο θερμοκηπιακό καρ-
πούζι, όντας ένα από τα πρώτα καλοκαι-
ρινά φρούτα που κάνουν πρεμιέρα στα 
ράφια της λιανικής, προορίζεται κυρίως 
για την εσωτερική αγορά. Συνολικά ό-
μως ως προϊόν, το καρπούζι εξάγεται σε 
ποσοστό 60% της παραγωγής σε αγορές 
της Δυτικής Ευρώπης, όπως Γερμανία και 
Ιταλία, με κύριο παράγοντα που επηρε-
άζει τη ζήτηση να αποτελεί η θερμοκρα-
σία. Όσο πιο νωρίς πιάσουν οι καλοκαι-
ρινές ζέστες, τόσο υψηλότερη η ζήτηση.

Με ένα ευρώ το πρώιμο καρπούζι
 Υψηλότερες κατά 10 περίπου λεπτά από πέρυσι οι τιμές παραγωγού  

 Οι τεράστιες ανατιμήσεις στο ρεύμα εκτροχιάζουν τα κόστη άρδευσης

Κρήτη 
Τα θερμοκήπια  

στην Κρήτη καταγράφουν  
μείωση αποδόσεων λόγω  

καιρικών φαινομένων

Ζέστη
Οι υψηλές θερμοκρασίες 
των τελευταίων ημερών 

δίνουν προοπτικές αυξημένης 
ζήτησης

Μάιος
Από τέλη Απριλίου μέχρι  
τα μέσα Μαΐου διατίθεται  

στην αγορά το θερμοκηπιακό 
καρπούζι

Τιμή θερμοκηπιακού 
καρπουζιού 
(ευρώ το κιλό)

2021 0,70-0,90 

2022 0,85-1,05
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αντιστάθηκε ικανοποιητικά στη γενικευµένη πτώση των αγορών
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Σηµάδια ανάκαµψης µετά από µια 
απότοµη πτώση 8% καταγράφει 
η χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος, 
όσο επιµένει η ξηρασία στο Τέξας.

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

Ευµετάβλητη η αγορά καλαµποκιού 
της Ιταλίας, όσο στην Γαλλία τα 
συµβόλαια σχηµατίζουν νέες κορυφές 
πάνω από τα 348 ευρώ ο τόνος.

Κοντά στα 370 ευρώ ο τόνος η τιµή 
FOB για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στην Ευρώπη µε ηµεροµηνία 
παράδοσης τον Ιούλιο του 2022.

Στα 3,42 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά 
να κολλάει σε ένα στενό εύρος.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην τελική ευθεία πριν τον αλωνι-
σµό έχει εισέλθει η καλλιέργεια κρι-
θαριού, µε τα παραγωγικά κέντρα 
της Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδος 
να βρίσκονται σε επιφυλακή για τον 
καιρό, όσο στο εµπόριο έχει πέσει 
σήµα για 32 λεπτά στον παραγωγό.

«Ένα πράγµα είναι σίγουρο» -λέ-
νε έµπειρα στελέχη της αγοράς- «κρι-
θάρι φέτος δύσκολα θα βρει κάποιος 
φθηνό». Σύµφωνα µε τα όσα αναφέ-
ρουν, οι εκτάσεις φέτος ήταν περι-
ορισµένες, αφού αρκετά χωράφια 
σπάρθηκαν µε ελαιοκράµβη, ενώ οι 
ισορροπίες στο πεδίο των καλλιερ-
γητικών εξόδων, αποθάρρυναν αρ-
κετούς από το να ακολουθήσουν την 
πλήρη ρουτίνα που απαιτεί η καλλι-
έργεια. Σε κάθε περίπτωση, ήδη η α-
γορά προσφέρει τα 24 µε 25 λεπτά 
το κιλό για προαγορές, κάτι που δεί-
χνει ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια 
ενίσχυσης της τιµής τις επόµενες ε-

βδοµάδες, εφόσον επαναληφθεί το 
περσινό µοτίβο στην αγορά σιτηρών. 
Άλλωστε το ενδιαφέρον των παραγω-
γών να δεσµεύσουν από τώρα ποσό-
τητες σ’ αυτή την τιµή είναι χαµηλό, 
ειδικά όσο κυκλοφορούν στην αγορά 
φήµες για τη ζώνη των 32 λεπτών.

Τα περσινά κριθάρια είναι ανύ-
παρκτα τόσο στην εγχώρια όσο και 
στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου πλέ-
ον διαπραγµατεύονται τιµές παρά-
δοσης για τον Ιούλιο του 2022. Το 
ενδιαφέρον εδώ έχει να κάνει µε τη 
διατήρηση των επιπέδων τιµών που 
είχαν τα αποθέµατα της προηγούµε-
νης σοδειάς (2022), σε µια πρώτη ε-
πιβεβαίωση του σεναρίου που έχει 
αναπτύξει εδώ και µήνες η Agrenda, 
ότι φέτος η αγορά σιτηρών θα συνε-
χίσει µε τις νέες σοδειές εκεί που θα 
σταµατήσει η περσινή παραγωγή. Έ-
τσι, οι τιµές που διαµορφώνουν τα ε-
µπορικά κέντρα της Γαλλίας στο κρι-
θάρι, ανέρχονται στα 367-370 ευρώ 
ο τόνος στην κατηγορία των κτηνο-
τροφικών, ενώ για τα βυνοποιήσι-

µα κριθάρια οι τιµές υπερβαίνουν 
τα 420 ευρώ ο τόνος (τιµές FOB και 
στις δύο κατηγορίες).

Πίσω στην Ελλάδα, οι πρώτες θε-
ριζοαλωνιστικές µηχανές αναµένε-
ται να µπουν στα χωράφια την τελευ-
ταία εβδοµάδα του Μαΐου, ενώ αυ-
τή την περίοδο οι παραγωγοί ολο-
κληρώνουν τα τελευταία ποτίσµατα 
πριν ξεκινήσει ο αλωνισµός, µιας 
και οι βροχές την περίοδο του Πά-
σχα βελτίωσαν ελάχιστα τα επίπεδα 
υγρασίας στο χώµα. Σε κάθε περί-
πτωση, µε την προϋπόθεση να µην 
αιφνιδιάσει τους κάµπους κάποιος 
λίβας, φαίνεται ότι οδεύουµε προς 
έναν αλωνισµό µε βελτιωµένη εικό-
να στις αποδόσεις.

Ακούγονται τα 32 λεπτά στα αλώνια για κριθάρι
 Επιβεβαιώνεται η προσέγγιση ότι η αγορά θα συνεχίσει µε τη νέα σοδειά όπου σταµατήσει η περσινή
 Στη Γαλλία το κτηνοτροφικό νέας σοδειάς 367-370 ευρώ και το βυνοποιήσιµο πάνω από 420 ευρώ

Πτωτικές πιέσεις δέχθηκε 
την περασµένη εβδοµάδα η 
διεθνής τιµή χρηµατιστηρίου 
βάµβακος Νέας Υόρκης, µε 
τα ενεργά συµβόλαια Ιουλίου 
να υποχωρούν 8%, όσο τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2022 
βρίσκονται 4,52% κάτω από 
τα υψηλά στις 4 Μαΐου 
(129,91 σεντς). Αν και η 
αγορά βρέθηκε κοντά σε 
limit down, φαίνεται ότι οι 
τιµές κρατήθηκαν εντός του 
τεχνικού εύρους που διατηρεί 
την τάση σε ανοδικό κανάλι. 
Προς το παρόν, η αγορά 
διαµορφώνει τα 143 σεντς 
για τα συµβόλαια Ιουλίου 
(της προηγούµενης σοδειάς) 
µε υψηλό στα 155,95 σεντς 
στις 4 Μαΐου. Τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου 2022 (νέα 
σοδειά) διαπραγµατεύονται 
στα 123,5 µε 124 σεντς ανά 
λίµπρα, 4 σεντς σχεδόν κάτω 
από τα υψηλά του εύρους.
Πολλοί είναι οι αναλυτές 
που βάζουν στόχο τα 135 
και 140 σεντς για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου.

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΡΙΧΝΟΥΝ 
8% ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΤΙΜΗ

Πήραµε µια γεύση από την ανάποδη κίνηση των 
µαζικών πωλήσεων στις αγορές. Φυσικά το βαµβάκι 
δεν µπόρεσε να ξεφύγει από τη γενικευµένη πτώση 
αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι κρατήθηκε πολύ 
καλύτερα σε σύγκριση µε αλλά εµπορεύµατα. 
Στο Τέξας έβρεξε µεν, αλλά οι ανησυχίες δεν 
εξελήφθησαν. Οι εκτάσεις στις Ηνωµένων 
Πολιτειών Αµερικής είναι αυξηµένες κατα 10% 
και λόγω καιρού η σοδειά δεν θα συγκοµιστεί 
νωρίτερα από τα µέσα Οκτωβρίου. Αυτό δίνει ένα 
πολύ ωραίο παράθυρο για πωλήσεις/εξαγωγές 
της σοδειάς µας µέχρι και τον Νοέµβριο. 

ΝEA ΥOΡKH
Ήταν µια ήσυχη εβδοµάδα όσον αφορά τις πωλήσεις 
εκκοκκισµένου. Η υψηλή µεταβλητότητα και η πτώση 
στο χρηµατιστήριο προκάλεσε διστακτικότητα στους 
αγοραστές. Παράλληλα και οι εκκοκκιστές έχοντας 
προπωλήσει ήδη περίπου 40.000 τόνους προτίµησαν 
να µην βγουν µε δυναµικές προσφορές, παρα µόνο 
αν λάβουν κάποια εξαιρετική τιµή. Οι σπορές 
ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και απ’ ότι φαίνεται 
οι εκτάσεις θα είναι ελαφρά χαµηλότερες από τις 
περσινές. Το δολάριο ισχυροποιείται και φυσικά 
αυτό µας χαροποιεί, αναµένουµε τις νέες τιµές 
που θα διαµορφωθούν στη φυσική αγορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Φαίνεται πως οδεύουµε προς έναν 
αλωνισµό µε βελτιωµένες αποδόσεις.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
Οι εκτάσεις φέτος ήταν 

περιορισµένες, αφού 

αρκετά χωράφια σπάρθη-

καν µε ελαιοκράµβη

Συνεδρίαση 11/05/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘22  143,60 +0,66

Δεκεμβριος ‘22 124,75 +0,58
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Αν και η Ισπανία είναι η µεγαλύ-
τερη παραγωγός χώρα µε πολλα-
πλάσια προσφορά ποσοτήτων σε 
σύγκριση µε χώρες όπως η Ελλά-
δα, οι τιµές στην χώρα διαµορφώ-
νονται, σύµφωνα µε τα τελευταία 
στοιχεία του, περίπου 20 λεπτά πά-
νω σε σχέση µε την Ελλάδα. Ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν τα τελευ-
ταία στοιχεία από το ∆ιεθνές Συµ-
βούλιο Ελαιοκοµίας για τις τιµές 

παραγωγού στην Ευρώπη.
Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα 

στοιχεία αυτά, οι τιµές στην Ελ-
λάδα από τις 18 έως τις 24 Απρι-
λίου 2022 διαµορφώθηκαν κα-
τά µέσο όρο στα 3,25 ευρώ το κι-
λό, παρουσιάζοντας αισθητή αύ-
ξηση 12,1% σε σχέση µε την ίδια 
περίοδο της προηγούµενης εµπο-
ρικής χρονιάς. Οι τιµές παραγω-
γού στην Ισπανία από τις 18 έως 

τις 24 Απριλίου 2022 διαµορφώ-
θηκαν στα 3,44 ευρώ το κιλό, ση-
µειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέ-
ση µε την ίδια περίοδο του προη-
γούµενου καλλιεργητικού έτους.

Στην Ιταλία, οι τιµές παραγω-
γού διαµορφώθηκαν στα 4,30 ευ-
ρώ το κιλό, σηµειώνοντας πτώση 
7,5% σε σχέση µε την ίδια περίο-
δο του προηγούµενου καλλιερ-
γητικού έτους.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εµπορικές ροές ικανές να επι-
κυρώσουν την τελευταία ανο-
δική κίνηση των τιµών στην α-
γορά ελαιολάδου αναπτύσσο-
νται τις τελευταίες ηµέρες στα 
παραγωγικά κέντρα της χώρας. 
Σ’ αυτό το κλίµα, το οποίο καλ-
λιεργούν και οι οιωνοί για µια 
τουριστική σεζόν µε έντονη κι-
νητικότητα, οι τιµές παραγωγοί 
ενισχύονται από 5 έως 10 λεπτά 
το κιλό σε περιοχές που δούλευ-
αν µέχρι σήµερα στα «χαµηλά» 
του εύρους τιµών, όπως είναι η 
Μεσσηνία ή η Κρήτη, µε τη Λα-
κωνία να δοκιµάζει πλέον για 
µικρές ποσότητες τα 3,70 ευρώ 
το κιλό, έπειτα από πρόσφατη 
πράξη που ανανέωσε κάπως το 
ενδιαφέρον στην αγορά.

Ο στόχος των 4 ευρώ το κιλό 
διατηρείται στο πίσω µέρος του 
µυαλού των παραγωγών και συ-
νεταιριστών, όσο και στη γειτονι-
κή Ιταλία εκδηλώθηκαν της προ-
ηγούµενες ηµέρες προσπάθει-
ες για ενίσχυση των τιµών στο 
Μπάρι (Απουλία), τη Καλαβρία 
και τη Σικελία.

Στην Κρήτη, οι τιµές παραγω-
γού βρίσκονται στη ζώνη των 
3,65 ευρώ το κιλό, λίγο πιο χα-
µηλά κινείται η αγορά της Μεσ-
σηνίας, ενώ για µικρές ποσό-
τητες τα υψηλά της αγοράς δι-
αµορφώνουν τα 3,90 ευρώ το 
κιλό στην Κέρκυρα, τιµή µη εν-
δεικτική των ισορροπιών στην 
υπόλοιπη αγορά.

Αν κάτι θα µπορούσε να δώσει 

σήµα για µια πιο αποφασιστική 
ανοδική κίνηση στην εγχώρια α-
γορά, αυτό θα ήταν οι ζυµώσεις 
στην Ιταλία. Έπειτα από τουλά-
χιστον τέσσερις εβδοµάδες στα-
σιµότητας, οι τιµές για όλες τις 
κατηγορίες έξτρα παρθένων ε-
λαιολάδων στην Καλαβρία κα-
τέγραψαν κέρδη 10 λεπτών στη 
βάση δεδοµένων της Ismea και 
πλέον ανέρχονται στα 4,85 ευρώ 
το κιλό. Στο Μπάρι, για τα ελαιό-
λαδα µε οξύτητα έως 0,4% το εύ-
ρος τιµών ξεκινά από τα 4,70 και 
φτάνει τα 4,90 ευρώ το κιλό, ενώ 
το βιολογικό έξτρα παρθένο δια-

µορφώνει την κορυφή των 5,30 
ευρώ το κιλό.

Να σηµειωθεί ότι η αγορά στην 
Ιταλία, εν προκειµένω στο Μπάρι, 
έχει παραµείνει στάσιµη εδώ και 
αρκετό καιρό, µε τις ισορροπίες 
στην αγορά να µην αφήνουν πε-
ριθώρια υποχώρησης των τιµών 
και έτσι, αναµένεται µια ανοδική 
αντίδραση από στελέχη της αγο-
ράς για το επόµενο διάστηµα. Κα-
ταλύτης για κάτι τέτοιο θα ήταν η 
ανακοίνωση των αποθεµάτων ε-
λαιολάδου της χώρας, αφού αυ-
τήν τη στιγµή δεν υπάρχουν επί-
σηµα διαθέσιµα στοιχεία.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, 
αν και η αγορά δείχνει εγκλω-
βισµένη σε ένα στενό εύρος τι-
µών λίγο πάνω από τα 3,40 ευ-
ρώ το κιλό, διατυπώνονται εκτι-
µήσεις πως οι τιµές βρίσκονται 
στα χαµηλά των δυνατοτήτων, 
υπό την έννοια ότι περαιτέρω υ-
ποχώρηση δεν δικαιολογείται α-

πό τα δεδοµένα της αγοράς. Μια 
διαπίστωση πάντως έχει να κά-
νει µε το ότι µέχρι στιγµής η πε-
ριορισµένη προσφορά ηλιέλαι-
ων στις παγκόσµιες αγορές δεν 
έχει µεταφραστεί σε µια «φυγή» 
προς το ελαιόλαδο. Σε αγορές ό-
πως της Ασίας, η περιορισµένη 
προσφορά φυτικών ελαίων έχει 
µεταφραστεί σε υποχώρηση της 
κατανάλωσης 22%, ενώ όπου υ-
πάρχει η δυνατότητα, οι βιοµη-
χανίες εκεί στρέφονται στην ε-
ναλλακτική του σογιέλαιου και 
του κραµβέλαιου έναντι του πυ-
ρηνέλαιου και των λοιπών χα-
µηλών κατηγοριών ελαιολάδου. 

∆εν συµβαίνει το ίδιο στην Ευ-
ρώπη όµως, όπου όποτε λείπει α-
πό το ράφι το ηλιέλαιο, αυτόµα-
τα το χέρι του καταναλωτή πιάνει 
τα ελαιόλαδα, σύµφωνα µε στοι-
χεία που παρουσιάστηκαν σε δι-
αδικτυακή ηµερίδα στην Ισπανία 
µε τίτλο «Η αντίδραση της αγο-
ράς ελαιολάδου στην ουκρανι-
κή κρίση» στην οποία συµµετεί-
χαν πολλά στελέχη της αγοράς 
της Ιβηρικής χερσονήσου.

∆εν έχει «γράψει» ακόµα στην Ευρώπη
η φυγή της βιοµηχανίας στο ελαιόλαδο
Ανοδική αντίδραση τιµών στην Ιταλία µετά από 4 εβδοµάδες στασιµότητας

Πιο ακριβή κατά 20 λεπτά η Ισπανία 
στο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, λέει το IOC

ΙSMEA
Οι τιµές για όλες τις 

κατηγορίες έξτρα παρθένων 

ελαιολάδων στην Καλαβρία 

κατέγραψαν κέρδη 10 λεπτών 

και ανέρχονται στα 4,85 ευρώ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ 
Μέχρι στιγµής η περιορισµένη 

προσφορά ηλιέλαιων δεν έχει 

µεταφραστεί σε µια «φυγή» 

προς το ελαιόλαδο

Η 
αγορά κρατάει καλά τα υ-
ψηλά της επίπεδα στην ε-
ξαγωγή για τη φετινή σο-
δειά σκληρού σίτου και δεί-

χνει υποσχόµενη για τη νέα. Οι Ιτα-
λοί προσπαθούν να αγοράσουν σε τι-
µές λίγο πάνω από 500 ευρώ ο τόνος 
fob, εντούτοις δουλειές δεν ακούγο-
νται καθώς τα αποθέµατα είναι χαµη-
λά και δεν υπάρχει διάθεση προσφο-
ράς από τους εξαγωγείς. Αναφορικά 
µε τη νέα σοδειά, φαίνεται για την ώρα 
να συντηρείται η δυναµική των υψη-
λών τιµών ειδικά όταν πρόκειται για 
γρήγορες φορτώσεις κοντά στα αλώ-
νια. Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν α-
πό τη σοδειά  του Καναδά, της οποίας 
το µέγεθος σίγουρα θα ανακάµψει α-
πό τα φετινά απογοητευτικά επίπεδα.

Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τιµές 
της Φότζια δεν 
µεταβλήθηκαν 
για άλλη µια ε-
βδοµάδα και η 

διαθεσιµότητα σκληρού εξακολουθεί 
να είναι περιορισµένη. Συγκεκριµένα, 
για τα ποιοτικά στάρια µε ειδικό βά-
ρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δι-
απραγµατεύεται στα 542-547 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
65% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου κυµαίνεται στα 532-537 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές ενι-
σχύθηκαν κατά 5 ευρώ φτάνοντας τα 
460 ευρώ ο τόνος. Γενικότερα, ο Κα-
ναδάς φαίνεται να αντιµετωπίζει δυ-
σκολίες στη σπορά, λόγω του παγε-
τού και µάλλον η σοδειά θα είναι ό-
ψιµη. Στη Γαλλία η σοδειά εξελίσσε-
ται ικανοποιητικά και όσον αφορά τις 
τιµές της νέας σοδειάς οι µέχρι τώρα 
ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, επιµέ-
νουν τα υψηλά επίπεδα τουλάχιστον 
για τις κοντινές φορτώσεις.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια διατηρούν τις υψηλές 
τιµές, παρά την πτώση στα περισσότε-
ρα χρηµατιστήρια, µε καταλύτη τις και-
ρικές ανησυχίες σε περιοχές του Κα-
ναδά και των ΗΠΑ. Έχουµε καθυστε-
ρήσεις στις σπορές για κάποιες ποικι-
λίες, ενώ παράλληλα η πρόοδος της 
παραγωγής για άλλες ποικιλίες δεν 
είναι ικανοποιητική. Στη Γαλλία για 
τους ίδιους λόγους οι τιµές συνέχι-
σαν την ανοδική τους πορεία, πλησι-
άζοντας τα 405 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΣΟ∆ΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

3,40�3,70

4,50�5.30

3,30�3,50
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Όλα τα φόντα 
για υψηλή τιμή

Δεν έδεσε σωστά 
ο καρπός λόγω 
των παγετών 
του Μαρτίου

Από το Σαββατο-
κύριακο και κυρί-

ως στις αρχές της επόµενης εβδο-
µάδας ξεκινούν τη συγκοµιδή των 
κερασιών, οι παραγωγοί στα πε-
δινά Πέλλας και της Ηµαθίας, µε 
τη φετινή παραγωγή τοπικά να α-
ναµένεται ελλειµµατική στις πρώ-
ιµες και µεσοπρώιµες ποικιλίες, 
λόγω των ζηµιών από τους παγε-
τούς του Μαρτίου. «Για τις πρώτες 
ποσότητες από τα κτήµατα της Λα-
µίας και της Αγιάς, η τιµή παραγω-
γού κυµάνθηκε στα 8-10 ευρώ το 
κιλό και πωλούνταν στη χονδρική 
της Θεσσαλονίκης στα 12-13 ευ-
ρώ το κιλό, ενώ τα ισπανικής προ-
έλευσης έπαιζαν στα 15 ευρώ το 
κιλό», περιέγραψε στην Agrenda 
ο γενικός γραµµατέας του Συνδέ-
σµου Εµπόρων Κεντρικής Λαχα-
ναγοράς Θεσσαλονίκης, Γιώργος 
Μουτσογιάννης και εκτίµησε πως 
«τουλάχιστον µέχρι να τροφοδο-
τηθεί η αγορά µε σοβαρές ποσό-
τητες, οι παραγωγοί θα µπορούν 
να πιάσουν ικανοποιητικές τιµές. 

Από εκεί και πέρα, θα παίξει µε-
γάλο ρόλο και η ζήτηση που θα 
εκδηλωθεί, διότι σε αυτά τα υψη-
λά επίπεδα τιµών, δεν µπορεί να 
τα αγοράσει κάθε νοικοκυριό».

Προς ώρας, πάντως, ο παραγω-
γός Βασίλης Κωσταράκης, από το 
χωριό Αµπελιές στον κάµπο των 
Γιαννιτσών, όπου αναµένεται από 
µέρα σε µέρα να ξεκινήσει η συ-
γκοµιδή, αναφέρει πως το ενδια-
φέρον από το εµπόριο είναι ζωη-
ρό κι όπως εκτιµά δεδοµένης και 
της µικρότερης του αναµενόµενου 
παραγωγής, «τα 6 ευρώ το κιλό, 
στο άνοιγµα της σεζόν στην περι-
οχή µας, νοµίζω ότι οι παραγωγοί 
θα τα πιάσουµε µε άνεση».

Για τις επιπτώσεις των παγετών 
στην παραγωγή των κτηµάτων, ο 
πρόεδρος του Α.Σ. Παλαιού Μη-
λοτόπου στα Γιαννιτσά, Γιάννης 
Λυσίτσας λέει ότι «∆εν έγινε σω-
στά το δέσιµο του καρπού και σε 
κάποια κτήµατα θα έλεγα πως η 
µείωση φτάνει έως και στο 70% 
της παραγωγής».

Η χρονιά, παραγωγικά δεν εξελίχθηκε ό-
πως θα ήθελαν οι αγρότες, ενώ προβλη-
µατισµός υπάρχει και µε τα εργατικά χέ-
ρια, καθώς διαπιστώνονται ελλείψεις που 
οδηγούν σε αύξηση των ηµεροµισθίων, 
ανεβάζοντας έτι περαιτέρω το κόστος πα-
ραγωγής που έχει επιβαρυνθεί ήδη από 
τις ανατιµήσεις στις εισροές και στα καύ-
σιµα, καθιστώντας, όπως λένε, τη στήριξη 
από την πολιτεία επιβεβληµένη.

Ο γεωπόνος και παραγωγός κερασιών 
από τη Σκύδρα Πέλλας, Γιάννης Ινεµπο-
λίδης µας ανέφερε πως σε βασικές πρώ-
ιµες ποικιλίες, όπως Early Lorry και Early 
BG, η παραγωγή φαίνεται µειωµένη του-
λάχιστον 50% από τα κανονικά επίπεδα 
της περιοχής και την ίδια εικόνα παρου-
σιάζουν και οι µεσοπρώιµες ποικιλίες ό-
πως οι Black Star, Grey Star και Sabrina. 

«Οι χαµηλές θερµοκρασίες του Μαρτί-
ου επηρέασαν τη γονιµοποίηση των αν-
θών και έφεραν καρπόπτωση», εξηγεί ο κ. 
Ινεµπολίδης, συµπληρώνοντας ωστόσο, 
ότι «στις όψιµες ποικιλίες, µέχρι στιγµής 
τουλάχιστον, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι 
που να µας ανησυχεί. Βέβαια οι όψιµες 
ποικιλίες τοπικά αντιπροσωπεύουν µόλις 
το 20% των εκτάσεων, ενώ οι µεσοπρώιµες 
το 50-60% και οι πρώιµες το υπόλοιπο».

Οι πρώιµες ποικιλίες εµφανίζουν µια µείωση της τάξης του 30% έως και 70%, 
στις µεσοπρώιµες είναι λίγο καλύτερα και στις όψιµες δεν φαίνεται πρόβληµα

Λιγότερα και όψιμα στην Ημαθία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΤΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΟΥ

ΤΙΜEΣ

ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ
�ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ�

ΜΕΙΩΣΗ ΣΟ∆ΕΙΑΣ ΛΟΓΩ 
ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

8�10 

12�13

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΕΛΛΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΗΜΑΘΙΑΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30�50%

70%

70%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΡΑΣΙ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Με µειωµένη παραγωγή και οψίµιση της 
καλλιέργειας εξελίσσεται η χρονιά και στην περιοχή 
της Ηµαθίας. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Α. Σ 
Επισκοπής, ∆ηµήτρη Λογγιζίδη «ο κάµπος δυστυχώς 
φέτος δεν φορτώθηκε καλά. Οι πρώιµες ποικιλίες 
εµφανίζουν µια µείωση από 30% έως και 70% σε 
ακραίες περιπτώσεις, στις µεσοπρώιµες είναι λίγο 
καλύτερα και στις όψιµες δεν φαίνεται πρόβληµα.
Ο ίδιος αναµένει πως οι τιµές θα είναι σαφώς 
χαµηλότερες από εκείνες που απόλαυσαν τις πρώτες 
ηµέρες τα κεράσια Λαµίας και Αγιάς, αλλά δεν 
παίρνει το ρίσκο να προβλέψει πώς θα ανοίξει η 
σεζόν για την περιοχή.
«Η αγορά είναι µουδιασµένη εξαιτίας του πολέµου 
στην Ουκρανία και των ανατιµήσεων που έχει επιφέρει 
η ενεργειακή κρίση κι αυτό θα το βρούµε µπροστά 
µας», εκτιµά. Ο Α.Σ. Επισκοπής, πάντως, 
στην έκθεση στο Βερολίνο επιβεβαίωσε, εκ νέου, το 
ενδιαφέρον από την πολωνική αλυσίδα µε την οποία 
συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια και στέλνει σχεδόν 
το 50% της ετήσιας παραγωγής του σε κεράσια, 
ενώ ένα άλλο 30% το απορροφούν Σκλαβενίτης 
και ΑΒ Βασιλόπουλος στην εγχώρια αγορά. Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αύξηση των 
πωλήσεων κατά 10% ήτοι 
ανήλθαν σε 31,9εκατ. (29 εκατ. 

το 2021) ανακοίνωσε ο όμιλος 
Π. Πετρόπουλος για το α’ τρίμηνο του 
2022, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά 
από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας υποχώρησαν 50% και 
διαμορφώθηκαν σε 0,9 εκατ. ευρώ. 
Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε 
1,6 εκατ. έναντι 2,8 εκατ. το 2021. 

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Τράπεζα 
Πειραιώς βραβεύθηκε για ακόμη μία 
χρονιά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξη,  
στο πλαίσιο του Trade Facilitation 
Programme, λαμβάνοντας όλες τις 
δυνατές διακρίσεις του προγράμματος. 
Απέσπασε τα βραβεία της «Most 
Active Issuing Bank in Greece in 
2021», της «Most Active Issuing Bank 
in 2021 – Green Trade» και του «Deal 
of the Year in 2021 – Green Trade».

ΛΟΥΞ: Η ελληνική εταιρεία 
αναψυκτικών και φυσικών χυμών 
Λουξ θα είναι ο χορηγός του 
κυπέλλου Ελλάδας Λουξ  
και του Τελικού του θεσμού που 
πραγματοποιείται μεταξύ 
Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και 
διεξάγεται το Σάββατο 21 Μαΐου 
2022 (20:00) στο Ολυμπιακό Στάδιο 
της Αθήνας.

PHILIP MORRIS: Η Philip Morris 
International συμφώνησε στην 
εξαγορά της εταιρείας προϊόντων 
καπνού και νικοτίνης Swedish Match, 
έναντι 16 δισ. δολαρίων, με στόχο να 
μειώσει την εξάρτησή της από τα 
τσιγάρα.  Στόχος της Philip Morris 
είναι τα προϊόντα χωρίς καπνό να 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 
ήμισυ των πωλήσεων μέχρι το 2025.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Χωρίς τέλος η τρέχουσα bear market εκτι-
μούν επενδυτικοί οίκοι προειδοποιώντας 
για μεγάλες αναταράξεις στις χρηματιστη-
ριακές αγορές και «λουτρό αίματος», σε 
ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού 
και πιέσεων στην ανάπτυξη.

Για μεγάλη διόρθωση στη Wall κάνει λό-
γο ο Μάικ Γούιλσον, αναλυτής της Morgan 
Stanley, που αναφέρει ότι ο δείκτης βαρόμε-
τρο του αμερικανικού χρηματιστηρίου S&P 
500 θα πέσει στις 3.350 μονάδες (πτώση 
20% από τα τρέχοντα επίπεδα, δηλαδή τις 
4.000 μονάδες) τους επόμενους 12 μήνες. 
«Δεν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες στη 
Wall, o δείκτης S&P 500 θα συνεχίσει να υ-
ποχωρεί», διατείνεται σε ανάλυσή της και 
η  Bank of America, επισημαίνοντας πως 
αυτή είναι η 41η φορά, που οι μετοχές υ-
ποφέρουν για πέμπτη συνεχόμενη εβδο-
μάδα, με την τελευταία να έχει υπάρξει το 

1928, ενώ η Phoenix Capital προειδοποι-
εί ότι η στιγμή του μεγάλου λουτρού αίμα-
τος έχει φτάσει. Η αγορά ομολόγων δεί-
χνει την ανάγκη μεγάλων χαρτοφυλακί-
ων να βρουν καταφύγιο, ανεβάζοντας τις 
αποδόσεις σε πολυετή υψηλά. Και όπως 
επισημαίνει η Phoenix Capital, ακόμη και 
το αμερικανικό δεκαετές εμφανίζει απόδο-
ση που είναι η υψηλότερη της τελευταία 
τετραετίας. Με άλλα λόγια, μέχρι να ηρε-
μήσει η αγορά ομολόγων όλες οι εντολές 
είναι για έξοδο από τις μετοχικές αγορές. 

Στο μεταξύ, η άνοδος του δολαρίου έ-
χει παρακινήσει κάποιους αναλυτές και 
επενδυτές να προβλέψουν μια νέα περί-
οδο «πολέμων αποθεματικών νομισμά-
των», καθώς πολλές κεντρικές τράπεζες 
εγκαταλείπουν μετά από μεγάλο διάστη-
μα την προτίμησή τους στις πιο αδύναμες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Στιγμές
Ολοκληρώθηκε η εμφιάλωση της 
εσοδείας του 2021 για τo «Μαγικό 
Βουνό Λευκό», το φημισμένο ICON 
WINE της NICO LAZARIDI από 
100% Sauvignon Blanc. Την ετικέτα 
για το «Μαγικό Βουνό Λευκό» 
εσοδείας 2021 κοσμεί το ζωγραφικό 
έργο «Στιγμές» της εικαστικού 
Μικαέλλας Θεοφανοπούλου, που 
ειδικεύεται στην «one line art».

Διάκριση
Τo Ούζο Πλωμαρίου «ταξίδεψε» μέχρι 
τη Βερόνα και διακρίθηκε με Silver 
Award στον διαγωνισμό International 
Wine & Spirits Competition (IWSC) 
2022 που διεξήχθη στην Ιταλία. Ο 
βρετανικός διαγωνισμός, που διεξάγεται 
πάνω από 50 χρόνια και κάθε χρόνο 
καλεί ειδικούς από όλο τον κόσμο, φέτος 
μέτρησε πάνω από 4.000 συμμετοχές 
από περισσότερες από 90 χώρες.

Σαν τη χιονόμπαλα 
ως το «μεγάλο χέρι»

 Στα τάρταρα οδεύει ο δείκτης S&P 500 
 Περίοδος πολέμου αποθεματικών νομισμάτων
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860

855

850

845

840

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 12/05

846,46

∆ευτέρα
09/05

Παρασκευή
06/05

Τρίτη
10/05

Πέµπτη
12/05

Τετάρτη
11/05

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 1,6650 +5,05%

COCA-COLA HBC AG. 19,6000 +4,87%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5200 +4,00%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 15,4900 +3,08%

LOGISMOS INFORM. SYS.SOC. ANO 1,0700 +2,39%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2400 -23,08%

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,5020 -18,77%

ATTICA BANK α.τ.ε. 0,1050 -12,50%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,0050 -9,46%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6140 -9,44%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 31,674.71 -0.50%
 NASDAQ Comp 11,404.88 +0.36%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,627.23 -0.59%
Λονδίνο FTSE 100 7,240.62 -1.46%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,767.90 -0.44%
Παρίσι CAC-40 6,224.93 -0.71%
Ζυρίχη SMI 11,540.46 -0.11%
Τόκιο NIKKEI-225 25,748.72 -1.77%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Ισχυροί τριγμοί σε παγκόσμιες 
αγορές ρίχνουν το Γενικό Δείκτη 
Παραδομένο στις πιέσεις των πωλητών δείχνει 
το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη 
να χάνει μεσοβδόμαδα ακόμα και στη στήριξη 
των 850 μονάδων. Αντίστοιχη η εικόνα και των 
υπόλοιπων αγορών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, 
όπου οι τεχνολογικές μετοχές κατέγραψαν 
σημαντικές απώλειες. Ο χρησμός στις αγορές 
φαντάζει δυσοίωνος όσο οι πληθωριστικές 
πιέσεις επιμένουν, διευρύνεται η ανασφάλεια 
από τις εξελίξεις στην Κίνα και από το πολεμικό 
σκηνικό στην πίσω αυλή της Ευρώπης.
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Προσοχή στην τεκμηρίωση-απόρριψη από τους 
φορολογικούς ελέγχους των αποδείξεων καυσίμων

Έ
χουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στις επι-
χειρήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Εσόδων (ΑΑ∆Ε), στις αρχές κάθε χρόνου 
ανακοινώνει τους στοχευµένους ελέγχους 

τους οποίους θα διενεργήσει  κατά τη διάρκεια του έ-
τους. Ανάµεσα στους ελεγχόµενους 
υπάρχουν και πάρα πολλοί αγρότες 
του κανονικού καθεστώτος, άλλωστε 
και αυτοί θεωρούνται και αντιµετω-
πίζονται ως επιτηδευµατίες.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ που καθορίζουν ποιοι 
θα ελεγχθούν, τα γνωρίζουν µόνο 
οι υψηλά ιστάµενοι του υπουργεί-
ου, οι οποίοι «ρίχνουν» τα δεδοµέ-
να στο σύστηµα για να βγάλει τα α-
ποτελέσµατα. Ενδεικτικά, ως κριτή-
ρια ελέγχου θα µπορούσαν  να είναι: 
η διαφορά δαπανών από χρόνο σε 
χρόνο (π.χ. 10.000 ευρώ τη µία χρο-
νιά, 20.000 ευρώ δαπάνες την επόµε-
νη, αλλά µε τα ίδια καλλιεργούµενα 
στρέµµατα και τις ίδιες καλλιέργει-
ες), ο µικρός τζίρος σε σχέση µε τη 
δήλωση καλλιέργειας κλπ. 

Ειδικά για το τελευταίο πρέπει να 
αναφέρω τα εξής: ο ΕΛΓΑ, προκειµέ-
νου να προχωρήσει στον υπολογι-

σµό της ασφαλιστικής εισφοράς που πρέπει να επιβάλ-
λει στον αγρότη, προχωρά σε προϋπολογισµό των πω-
λήσεων. Π.χ. υπολογίζει για 25 στρέµµατα σκληρό σι-
τάρι την αξία της παραγωγής σε 1.520 ευρώ (περίπου: 
400 Kg/στρέµµα x 0,15 ευρώ/κιλό – ή λιγότερα κιλά µε 
µεγαλύτερη τιµή µονάδας). Στα 1.520 ευρώ ασφαλιζό-
µενη αξία, εφαρµόζει συντελεστή 4% και ζητά από τον 
αγρότη να καταβάλει το εν λόγω ασφάλιστρο, ώστε σε 
περίπτωση ζηµιάς να µπορεί να αιτηθεί αποζηµίωση 

(σσ. Η πληρωµή της εισφοράς του 
ΕΛΓΑ γίνεται στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις µε την καταβολή του τσεκ 
τον Οκτώβρη κάθε έτους, αλλά κι 

µετρητοίς, ανάλογα µε την επιλογή του κάθε αγρότη).
Με το ίδιο σκεπτικό, για 17,9 στρέµµατα καπνό virginia 

υπολογίζεται από τον ΕΛΓΑ ασφαλιζόµενη αξία 11.155,28 
ευρώ, άρα εισφορά x 4% = 446,21 ευρώ.

Εάν όµως στη χρονιά που εµπεριέχονται τα ανωτέ-
ρω ποσά, ο παραγωγός έχει 0,00 ευρώ πωλήσεις, είτε 
από σιτάρι είτε από τον καπνό, είναι πιθανό να βγει σε 
έλεγχο. Η µη ύπαρξη πωλήσεων σηµαίνει ζηµιά από 
καιρικά φαινόµενα, συνεπώς θα υπάρχει αίτηση απο-
ζηµίωσης στον ΕΛΓΑ. Αυτό σηµαίνει ο αγρότης θα προ-
σκοµίσει στον έλεγχο το αποδεικτικό της αίτησης λή-
ψης αποζηµίωσης και θα απαλλαχθεί από την υποψία 
του ελέγχου ότι διενεργεί πωλήσεις χωρίς τιµολόγιο.

Με το ίδιο σκεπτικό στις δαπάνες, οι πιο συνηθισµέ-
νοι έλεγχοι διενεργούνται στα καύσιµα. Είναι το θεω-
ρητικά πιο εύκολο έξοδο να βρει ο αγρότης και θεω-
ρητικά επίσης το πιο εύκολο να ελέγξει ο ελεγκτής.

ΑΝΑΜΕΣΑ στα δύο µέρη, δυστυχώς το πρόβληµα από-
δειξης βαρύνει  κυρίως τον φορολογούµενο που ε-
λέγχεται ο οποίος θα πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς.

Με την απόφαση ∆Ε∆ 1790/2019 απορρίφθηκε η 
ένσταση που υπέβαλλε ελεγχόµενος σχετικά µε την α-

πόρριψη της δαπάνης που προέκυψε από τις αποδεί-
ξεις καυσίµων. Πιο συγκεκριµένα, ο έλεγχος απέρρι-
ψε τις δαπάνες  από τις αποδείξεις καυσίµων διότι δεν 
αναγραφόταν στο πίσω µέρος των αποδείξεων ο αριθ-
µός κυκλοφορίας οχήµατος ή ο ΑΦΜ του ελεγχόµενου. 
Ο ελεγχόµενος υπέβαλε ένσταση και ζήτησε να µην γί-
νει δεκτό αυτό το σηµείο του ελέγχου.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ κατέληξε στα κάτωθι: «…για τις µεµονωµέ-
νες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πε-
τρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως 300 ευρώ ανά συ-
ναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτω-
ση Α.Λ.Π. για να διευκολυνθεί και η σύνδεση των α-
ντλιών µε φορολογικό µηχανισµό έκδοσης αποδείξε-
ων…». (το όριο άλλαξε και πλέον οι αποδείξεις που γί-
νονται δεκτές είναι όσες έχουν αξία µέχρι 100 ευρώ).

«…Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την ο-
ντότητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστατικά (τεκ-
µήρια)...». ∆ηλαδή αυτό που φωνάζω χρόνια τώρα: ό,τι 
και να προσκοµίσετε στο λογιστή σας θα το καταχωρί-
σουµε διότι είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε. Άλ-
λωστε, δεν είµαστε παρόντες στο πρατήριο όταν βάζετε 
πετρέλαιο στο τρακτέρ, στο φορτηγό ή στο αγροτικό, ού-
τε στο σπίτι ή στο χωράφι σας όταν έρχεται ο πρατηρι-
ούχος µε το βυτίο   και γεµίζει τη δεξαµενή µε καύσιµο.

Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης απέρριψε την έν-
σταση του αγρότη µε την αιτιολογία ότι: «…∆εν αναγρά-
φονταν ο ΑΦΜ, ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και 
της επωνυµίας, ή ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδια-
ζόµενου µε καύσιµα οχήµατος, µε συνέπεια την αδυ-
ναµία της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων…».

Συµπερασµατικά, έχει µεγάλη σηµασία να τηρείτε τα 
βασικά στοιχειώδη (αναγραφή του αριθµού κυκλοφο-
ρίας των οχηµάτων στο πίσω µέρος της κάθε απόδειξης) 
και η ορθότητα απεικόνισης των δαπανών. 

Έλεγχοι
Κριτήρια ελέγχου 

η διαφορά δαπανών 
από χρόνο σε χρόνο, 

ο µικρός τζίρος

Εισφορά ΕΛΓΑ
Ο ΕΛΓΑ για να υπολο-
γίσει την ασφαλιστική 
εισφορά του αγρότη, 

προϋπολογίζει πωλήσεις

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Τιµολόγια αντί αποδείξεις

Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε τιµολόγιο 
αντί για αποδείξεις, ακόµη και για µικροποσά. Οι 
περισσότερες επιχειρήσεις θα καταχωρίσουν τα 
στοιχεία σας µία φορά στο πρόγραµµα και στη 
συνέχεια µπορούν να εκδίδουν το τιµολόγιο ανά 
πάσα στιγµή. Στο τιµολόγιο αναγράφονται τα είδη 
που αγοράζετε, είναι πιο εύκολο να τεκµηριώσετε 
στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας, σε 
αντίθεση µε την απόδειξη της ταµειακής µηχανής.

∆εξαµενές καυσίµων: ρωτήστε για άδειες

Απευθυνθείτε στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

ρωτήστε για τις δεξαµενές καυσίµων. Αν 
µπορεί να εκδοθεί άδεια και υπό ποιες 

προϋποθέσεις. Τουλάχιστον να ξέρετε αν 
εκδίδονται ή όχι. Γιατί οι έλεγχοι της 

Εφορίας θέλουν να απορρίψουν τις δαπάνες 
αγοράς πετρελαίου. Φυσικά, η µη ύπαρξη 

άδειας δε σηµαίνει ότι δεν είναι πραγµατική 
η δαπάνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο…
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Υψηλό κόστος παραγωγής, εµφάνιση 
χαµηλών αποδόσεων και αδυναµία πρό-
σβασης σε προσοδοφόρες αγορές, απο-
τελεί εδώ και χρόνια το τρίπτυχο της α-
ποτυχίας ανάπτυξης µίας συστηµατι-
κής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
στον κλάδο των αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών στη χώρα µας. Πα-
ρά το γεγονός ότι από το 2015 έως σή-
µερα τα στρέµµατα έχουν διπλασιαστεί 
και φτάνουν πλέον τα 120.000, είναι έ-
νας αριθµός πολύ µικρός για «τον ΚΑ∆ 
που µπορεί να ταιριάξει καλύτερα στις 
ελληνικές συνθήκες από οποιονδήπο-
τε άλλον», όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο Κώστας Τσιµπούκας, καθηγη-
τής στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών και εκ των ιδρυτών του Ινστιτούτου 
Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών 
(ΙνΦΑΦ). Ένα Ινστιτούτο το οποίο ιδρύ-
θηκε το 2020 και φιλοδοξεί για πρώτη 
φορά να προσεγγίσει και να υποστηρί-
ξει ολιστικά τον κλάδο από τη γέννηση 
µίας επιχειρηµατικής ιδέας έως το τελικό 
προϊόν σε όλη την αλυσίδα αξίας των α-
ρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.

Οι δράσεις του Ινστιτούτου
Οι δράσεις του ΙνΦΑΦ που παρουσιά-

στηκαν σε ηµερίδα που διοργανώθηκε 
στο ΓΠΑ την Τετάρτη 11 Μαΐου, περιλαµ-
βάνουν µεταξύ άλλων τη συµβουλευτική 
σε όλα τα στάδια της παραγωγικής δια-
δικασίας και την προσφορά πιστοποιη-
µένου γενετικού υλικού, τις ολοκληρω-
µένες υπηρεσίες ταυτοποίησης αρωµα-

τικών και φαρµακευτικών φυτών, την 
υποστήριξη ενδιαφερόµενων σε θέµα-
τα επιχειρηµατικότητας και προώθησης 
προϊόντων και την εκπόνηση ολοκληρω-
µένων προγραµµάτων εκπαίδευσης. Ό-
σον αφορά ειδικότερα την επιχειρηµατι-
κότητα όπως αναφέρθηκε, η επιστηµονι-
κή οµάδα του Ινστιτούτου, είναι σε θέση 
να παρέχει ολοκληρωµένες συµβουλευ-
τικές υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόµε-
νους, ξεκινώντας από τις απαραίτητες ε-
νέργειες για την εγκατάσταση της φυτεί-
ας, υπολογίζοντας κάθε φορά το οικο-
νοµικό αντίκτυπο των επιχειρηµατικών 
αποφάσεων και µέχρι και την επιτυχη-
µένη προώθηση των προϊόντων. Τα πα-
ραπάνω παρέχονται µε εξατοµικευµένη 
συµβουλευτική και καθοδήγηση µε την 
κάθε «συµβουλή» να διαρκεί ένα έτος. 

Το Ινστιτούτο παράλληλα δραστηρι-
οποιείται στην ανάπτυξη πολλαπλασι-
αστικού υλικού από τις εγκατεστηµένες 
µητρικές φυτείες φαρµακευτικών και α-

ρωµατικών φυτών και σε τεχνικές συµ-
βουλές ορθής καλλιέργειας, δράσεις που 
ανέδειξε κατά τη διάρκεια της ηµερίδας 
το µέλος του Συντονιστικού Συµβουλίου 
του Ινστιτούτου και καθηγήτρια Γεωργίας, 
Φάλια Οικονόµου. Ειδική αναφορά έκα-
νε η κα. Οικονόµου στη φυτεία αναφο-
ράς Ελληνικής ρίγανης που προέρχεται 
από την Ικαρία και δηµιουργήθηκε χά-
ρης τη δράση του Ινστιτούτου, ποικιλία 
που εγγράφηκε στον  Εθνικό Κατάλογο 
Καλλιεργούµενων Φυτών µε την ονοµα-
σία Αρεθούσα. 

Το Ινστιτούτο επιπλέον παρέχει υπη-
ρεσίες όσον αφορά ζητήµατα προέλευ-
σης, αυθεντικότητας,  φυσικο-χηµικών 
αναλύσεων και µελέτες πιστοποίησης 
των αρωµατικών και φαρµακευτικών 
φυτών, τις οποίες περιέγραψε µε τη σει-
ρά του ο Πέτρος Ταραντίλης, καθηγητής 
Ενόργανης Χηµικής Ανάλυσης Φυσικών 
Προϊόντων του ΓΠΑ και µέλος του Συ-
ντονιστικού του Ινστιτούτου. 

Φρέσκια επιχειρηματική πνοή 
με μητρικές φυτείες στα αρωματικά     
Στην αναβίωση του κλάδου στοχεύει το Ινστιτούτο Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

Από την αρχή
Το Ινστιτούτο ιδρύ-

θηκε το 2022 και 
φιλοδοξεί για πρώτη 
φορά να προσεγγίσει 

και να υποστηρίξει 
ολιστικά τον κλάδο 
αρχής γενοµένης 

από τη γέννηση µίας 
επιχειρηµατικής ιδέας

Κάψουλες καφέ 
Καινοτοµίες που 
έχουν αναδειχθεί 

µέσω του Ινστιτούτου 
σε συνεργασία µε τη 
«Νέα Γεωργία Νέα 

Γενιά» αποτελούν για 
παράδειγµα κάψουλες 
µε ελληνικά φαρµα-
κευτικά και αρωµα-
τικά φυτά, συµβατές 

µε µηχανές του καφές

Να δουλεύει
χωρίς
διακοπή το
ξηραντήριο 
Να υπολογίσει πρώτα-πρώτα 
την απόσβεση και το πού θα 
πουλήσει το τελικό του προϊόν, 
είναι οι δύο συµβουλές που 
έδωσε ο Γιώργος Βάρσος, 
διευθύνων Σύµβουλος της 
εταιρείας, Vencon – Ν. Βάρσος 
A.E η οποία σχεδιάζει και 
κατασκευάζει ξηραντήρια, σε 
όποιον θέλει να ασχοληθεί µε 
την ξήρανση των αρωµατικών 
φυτών. Όπως τόνισε, για να 
εξασφαλιστεί η γρήγορη 
απόσβεση χρειάζεται να έχει 
πολλές περιόδους που θα 
δουλεύει το ξηραντήριο ώστε 
µέσα σε 2-3 χρόνια να 
επιστρέφει την επένδυση. Ως εκ 
τούτου ένας παραγωγός 
αρωµατικών φυτών θα πρέπει 
να προσέξει πολύ καλά πριν 
κάνει την αγορά ενός 
ξηραντηρίου για να µην 
υπάρχουν µεγάλα διαστήµατα 
που δεν θα δουλεύει η µονάδα. 
Για µία κατάσταση που έχει 
µείνει ίδια από τη δεκαετία του 
70’ στον κλάδο των 
αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών της 
χώρας µας, έκανε λόγο από την 
πλευρά του κατά τη διάρκεια 
της ηµερίδας ο ιδρυτής της 
εταιρείας Symbeeosis και της 
Apivita Νίκος Κουτσιάνας, 
χαιρετίζοντας τη 
δραστηριότητα του Ινστιτούτου. 
Την πλευρά της βιοµηχανίας  
εκπροσώπησαν παράλληλα 
στην ηµερίδα µεταξύ άλλων ο 
γεωπόνος της εταιρείας 
Κορρές, Γιώργος 
Σταυρόπουλος και ο διευθυντής 
Έρευνας και Ανάπτυξης της 
Apivita, Κώστας Γαρδίκης.
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Tο παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και άνθρωποι της βιοµηχανίας, όπως ο γεωπόνος της 
Κορρές, Γ. Σταυρόπουλος (αριστερά) και το στέλεχος της Apivita, Κ. Γαρδίκης (κέντρο).

Αριστερά: Η καθηγήτρια 
Γεωργίας ΓΠΑ, Φάλια 
Οικονόµου.
∆εξιά: Ο καθηγητής 
Κώστας Τσιµπούκας 
µαζί µε τους συνεργάτες 
του γεωπόνους Μαρία 
Σπηλιώτη και Μάρκο 
Ψαρράκη.
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Εξελίξεις στο πεδίο της φορολογίας αγροτών ε-
πεφύλαξε η πρώτη συνάντηση της νέας ∆ιοίκη-
σης της ΕΘΕΑΣ µε τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
ποτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, αφού ανάµεσα στα 
ζητήµατα που συζητήθηκαν, έγινε µια σαφής α-
ναφορά σε µια ευνοϊκή αντιµετώπιση παραγω-
γών που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε συνερ-
γατικά σχήµατα.  Η συνάντηση έγινε στα γραφεία 
της πρώην ΠΑΣΕΓΕΣ στους Αµπελόκηπους, την 
περασµένη Τετάρτη 11 Μαΐου µε τις θεµατικές 
της έκτακτης συνεδρίασης που παρακολούθησε 
ο υπουργός Γεωργαντάς, να εστιάζουν στα εξής: 

Κόστος ενέργειας.
Συνεταιριστική περιουσία.
Φορολογικές ελαφρύνσεις συνεταιρισµέ-

νων αγροτών. 
∆ιώξεις προέδρων συνεταιρισµών. 
Εργάτες γης.
Χρηµατοδότηση ΕΘΕΑΣ. 

Στο 50% η µείωση φορολογίας
Στο πλαίσιο της συζήτησης λοιπόν, διατυπώ-

θηκε από πλευράς υπουργείου η συµφωνία για 
µια επικείµενη ρύθµιση στον συντελεστή φο-
ρολόγησης του αγροτικού εισοδήµατος. Με άλ-
λα λόγια, φαίνεται ότι επιταχύνεται η εφαρµο-
γή µειωµένης κατά 50% φορολογίας στα εισο-
δήµατα των αγροτών, µε µόνη προϋπόθεση ό-
τι θα διακινούν την παραγωγή τους από συλλο-
γικά σχήµατα (οργανώσεις) και επιχειρήσεις µε 
τις οποίες έχουν συνάψει προηγουµένως σχετι-
κή σύµβαση. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που 
έφερε πριν από λίγο καιρό στο τραπέζι ο νυν α-
ντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, 

µε τον υφυπουργό Οικονοµικών, Απόστολο Βε-
συρόπουλο να την υιοθετεί και να τη µεταφέρει 
στο Μαξίµου, απ’ όπου και φέρεται να έλαβε το 
πράσινο φως. Πλέον, η πρόσδεση του Γιώργου 
Γεωργαντά στην οµάδα κυβερνητικών στελεχών 
(υπό τον υπουργό Βεσυρόπουλο) που προωθούν 
φορολογικές ρυθµίσεις στο πεδίο της αγροτικής 
παραγωγής, έρχεται να βάλει σε µια σειρά την 
όλη διαδικασία. Εν προκειµένω, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε ότι «δεν µπορεί 
στην Ευρώπη ο όγκος προϊόντων που διακινεί-
ται µέσα από συνεργατικά σχήµατα να είναι 3 
φορές πάνω απ’ ό,τι στην Ελλάδα», ενώ αποκά-
λυψε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία µε το υπουρ-
γείο Οικονοµικών ώστε να υπάρξουν νέες φο-
ρολογικές ελαφρύνσεις για συνεταιρισµένους α-

γρότες. «Οτιδήποτε περνάει µέσα από τους συ-
νεταιρισµούς, είναι δηλωµένο» θα πει από την 
πλευρά του ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της 
ΕΘΕΑΣ, σχολιάζοντας ότι πρώτη φορά δίνονται 
πρακτικά οικονοµικά κίνητρα για την επιστρο-
φή των αγροτών στις συνεταιριστικές δοµές. Τη 
συγκεκριµένη ιδέα έχει καλλιεργήσει καιρό τώ-
ρα ο Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος έχει κατα-
βάλει ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να πεί-
σει τους ιθύνοντες ότι από µια τέτοια νοµοθετική 
ρύθµιση, η χώρα και ο κρατικός προϋπολογισµός 
µόνο να κερδίσουν έχουν. Κι αυτό µια ρύθµιση 
αυτής της µορφής αποτελεί ισχυρότατο κίνητρο 
και βάζει σε τελείως διαφορετικό δρόµο το σύ-
νολο των συναλλαγών που γίνονται στα  αγρο-
τικά προϊόντα, όπου, παρά τις µέχρι τώρα προ-
σπάθειες το χρήµα που κινείται κάτω από τα ρα-
ντάρ της εφορίας είναι πολύ και «φθείρει» σε 
µεγάλο εύρος την εγχώρια οικονοµία.  

Μέσα στο µήνα οι έκτακτες ενισχύσεις
Στο ζήτηµα των έκτακτων ενισχύσεων για τη 

διευκόλυνση των αγροτών εν µέσω σηµαντι-
κών ανατιµήσεων στα καλλιεργητικά έξοδα, 
το οποίο έθεσε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύ-
λος Σατολιάς, ο υπουργός Γεωργαντάς περιο-
ρίστηκε στο να αναφέρει, πως εντός του µήνα, 
όταν θα µάθει από τις Βρυξέλλες το ποσοστό το 
οποίο θα µπορέσει να µεταφέρει από τον δεύ-
τερο πυλώνα, θα είναι σε θέση να µιλήσει ξε-
κάθαρα για τους τοµείς που θα ενισχυθούν, ε-
πιβεβαιώνοντας πάντως ότι στις προθέσεις του 
υπουργείου παραµένουν το αγροτικό πετρέ-

λαιο, τα λιπάσµατα και ίσως µια νέα ενίσχυση 
για τους κτηνοτρόφους. 

Απαγκίστρωση από τα κρατικά ταµεία
Το κλίµα της συζήτησης διαµόρφωσε το κοι-

νό αίσθηµα συνεταιριστών και υπουργού ότι η 
αγροτική εκπροσώπηση εισέρχεται σε µια νέα ε-
ποχή, µε την ΕΘΕΑΣ να καλείται να αντικαταστή-
σει µια ιστορική οργάνωση όπως ήταν η ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, χωρίς όµως να επαναληφθούν τα λάθη του 
παρελθόντος και να αναπτυχθούν οι παθογένει-
ες που ώθησαν σε αυτά. 

Από νωρίς ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι καλό θα 
ήταν η σχέση κράτους και ΕΘΕΑΣ να παραµείνει 
θεσµική και να µην διαβρωθεί µέσα από κρατι-
κές χρηµατοδοτήσεις, όπως συνέβαινε στο πα-
ρελθόν. Το παραπάνω σχολιάστηκε µε αφορµή 
το αίτηµα της ΕΘΕΑΣ για εξασφάλιση µιας ετήσι-
ας κρατικής χρηµατοδότησης µε όριο τα 600.000 
ή 700.000 ευρώ µε τα οποία θα καλυφθούν τα 
λειτουργικά έξοδα των γραφείων της σε Αθήνα 
και Βρυξέλλες, καθώς και η απασχόληση εξει-
δικευµένου προσωπικού που θα µπορούσε να 
αναπτύξει θέσεις και να προχωρήσει σε µετρή-
σεις που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του κλά-
δου. Ο υπουργός απάντησε πως αντί χρηµατο-
δότησης θα µπορούσαν να βρεθούν κάποια ερ-
γαλεία που θα διευκόλυναν το σκοπό αυτό, ω-
στόσο είναι κάτι που θα προκύψει στην πορεία. 
Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι προς το παρόν 
αποκλείεται µια αγκίστρωση της ΕΘΕΑΣ στις εκά-
στοτε κυβερνητικές γραµµές µε µοχλό πίεσης την 
χρηµατοδότησή της, κάτι που αξιολογείται θετικά. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, διατυπώθηκε 
από πλευράς υπουργείου η συµφωνία για 
µια επικείµενη ρύθµιση στον συντελεστή 

φορολόγησης του αγροτικού εισοδήµατος. 

Πιο κοντά η μείωση
στο φόρο εισοδήματος αγροτών
Καλές ειδήσεις για παραγωγούς από την πρώτη συνάντηση Γεωργαντά-ΕΘΕΑΣ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Αλλάζουν οι συνδεδεμένες, 
στα τομεακά ό,τι μείνει εκτός
Λύσεις για τις αλλαγές στη λίστα συνδεδεµένων 
στις οποίες υποχρεώνει την Ελλάδα η Κοµισιόν 
φαίνεται ότι αναζητά πλέον το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, µε τον υπουργό Γιώργο Γεωρ-
γαντά, να προτείνει την στροφή προς τα τοµεακά 
προγράµµατα στους συνεταιριστές της ΕΘΕΑΣ.

Ανάµεσα στα ζητήµατα που απασχόλησαν 
το πρώτο τετ α τετ της ηγεσίας της Βάθη µε το 
∆Σ της ΕΘΕΑΣ, ήταν και η δυνατότητα στροφής 
του κλάδου προς τα τοµεακά προγράµµατα που 
προβλέπονται στην ΚΑΠ της νέας προγραµµα-
τικής περιόδου, µε τον κ. Γεωργαντά να προ-
τείνει την προοπτική αυτή. Όπως ανέφερε, η 
επιµονή των αγροτών σε σχέση µε τη συνδεδε-
µένη, θα µπορούσε να στραφεί σε άλλα πεδία 
χρηµατοδότησης της παραγωγικής διαδικασί-
ας. Κάτι τέτοιο µάλιστα θα έφερνε πρόσθετους 
πόρους από νέα δεξαµενή κοινοτικών χρηµά-
των, αποδεσµεύοντας από την άλλη κονδύλια 
για τις συνδεδεµένες στις κατηγορίες προϊό-
ντων που δεν βρίσκουν θέση στο πλαίσιο αυτό. 

Σε µια τέτοια περίπτωση, τα πορτοκάλια χυµο-
ποίησης, το συµπύρηνο ροδάκινο, η κορινθια-
κή σταφίδα, οι καρποί µε κέλυφος και τα µήλα 
θα µπορούσαν να συσπειρωθούν  ως καλλιέρ-
γειες γύρω από οµάδες παραγωγών και συνε-
ταιρισµούς, εξασφαλίζοντας πόρους για αναδι-
άρθρωση, µεταποίηση και προώθηση αντί της 

ενίσχυσης τους από το καθεστώς των συνδεδε-
µένων. Τα µέλη της ΕΘΕΑΣ άκουσαν µε ενδια-
φέρον την εναλλακτική αυτή. 

Υπενθυµίζεται ότι στo πλαίσιo της ριζικής α-
ναθεώρησης των συνδεδεµένων ενισχύσεων 
που δροµολογεί η Ελλάδα για τη νέα ΚΑΠ, υ-
ποψήφια προς αφαίρεση είναι 8 προϊόντα για 
τα οποία η ανάγκη επιδότησης δεν έχει τεκµη-
ριωθεί επαρκώς, τα οποία είναι η βιοµηχανική 
τοµάτα, τα πορτοκάλια χυµοποίησης, τα σπα-
ράγγια, τα ζαχαρότευτλα, το συµπύρηνο ροδά-
κινο, η κορινθιακή σταφίδα, οι καρποί µε κέ-
λυφος και τα µήλα. Στην απάντηση της Ελλά-
δας 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 συν-
δεδεµένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο προ-
ϊόντων-κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυ-
σης». Η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να δικαιολο-
γήσει τις περισσότερες συνδεδεµένες µε βάση 
το γεγονός ότι η ακαθάριστη αξία παραγωγής 
σε σχέση µε τις εµφανείς δαπάνες βγάζουν α-
ποτέλεσµα αρνητικό. Σε αυτόν τον δείκτη βα-
σίζεται και το ποσό ενίσχυσης που προβλέπε-
ται. Αυτό δεν ισχύει για τα παραπάνω προϊόντα 
για τα οποία οι αρχές λένε ότι µειώνονται συνε-
χώς τα στρέµµατά τους ή πλήττονται από εισα-
γωγές, και για αυτούς του λόγους χρειάζονται 
συνδεδεµένη, γεγονός που η Κοµισιόν απορ-
ρίπτει ως επαρκή αιτιολόγηση για την ενίσχυ-
ση. ∆εν αποκλείεται πάντως τα προϊόντα που 
είναι υποψήφια προς αφαίρεση (συνολικού ε-
τήσιου προϋπολογισµού 20 εκατ. ευρώ) τελικά 
να αναθεωρηθούν στους όρους µε τους οποί-
ους δίνονται και να µπουν κριτήρια ποιότητας.

Συνεργασίες
Στην Ευρώπη ο 

όγκος προϊόντων 
που διακινείται 

µέσα από 
συνεργατικά 

σχήµατα είναι 3 
φορές πάνω απ’ 
ότι στην Ελλάδα

Ενίσχυση
Στις προθέσεις του 
υπουργείου παρα-

µένουν το αγροτικό 
πετρέλαιο, τα 

λιπάσµατα και ίσως 
µια νέα ενίσχυση για 
τους κτηνοτρόφους 

8 προϊόντα 
Υποψήφια προς αφαίρεση, 

βιοµηχανική ντοµάτα, πορτοκάλια, 
σπαράγγια, ζαχαρότευτλα, συµπύρηνο 
ροδάκινο, κορινθιακή σταφίδα, καρποί 

µε κέλυφος και µήλα

Αξιοποιήσιμη 
συνεταιριστική 
περιουσία 
Για την επιστροφή της 
συνεταιριστικής περιουσίας στον 
αγροτικό κόσµο τοποθετήθηκε 
ο β’ αντιπρόεδρος, Χρήστος 
Γιαννακάκης, αναφέροντας ότι 
ήδη η ΕΘΕΑΣ έχει διαµορφώσει 
µια επιτροπή, έργο της οποίας είναι 
η καταγραφή όλων αυτών των 
δοµών που έχουν περάσει στην 
διαχειρίστρια εταιρεία, ενώ στη 
συνέχεια θα επιχειρηθεί µια 
συµφωνία µε διαµεσολαβητή την 
Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να 
επιτραπεί στους συνεταιρισµούς 
να αποκτήσουν ξανά την κυριότητα 
των δοµών αυτών, είτε µέσω της 
εξαγοράς τους στις χαµηλές τιµές 
µε τις οποίες «χτυπάνε» τις 
εγκαταστάσεις διάφορα funds, είτε 
µέσω ενός δίκαιου διακανονισµού. 
Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι θα 
µπορούσε το υπουργείο του να 
µεσολαβήσει στην προσπάθεια αυτή 
και στις συζητήσεις µε την ΤτΕ και 
το υπουργείο Οικονοµικών, αφού 
πράγµατι υπάρχουν δοµές σε πολύ 
καλή κατάσταση που θα µπορούσαν 
άµεσα να αξιοποιηθούν µέσα στην 
συγκυρία των τελευταίων µηνών 
και οι οποίες ωστόσο παραµένουν 
κλειδωµένες. 
Στην ίδια ενότητα της συζήτησης, 
συζητήθηκε το ζήτηµα των διώξεων 
συνεταιριστών αλλά και η υπόθεση 
της διευκόλυνσης εισόδου εργατών 
γης. Για το τελευταίο, ο κ. 
Γιαννακάκης ανέφερε ότι θα 
µπορούσε µέσω του Αναπτυξιακού 
να χτίσουν οι συνεταιρισµοί ειδικές 
εγκαταστάσεις φιλοξενίας για τον 
σκοπό αυτό, µε τον υπουργό να 
ακούει θετικά την πρόταση και να 
σχολιάζει ότι σε κάθε περίπτωση 
«δεν µπορεί να γίνει αποκλειστικά 
κρατική υπόθεση η εξασφάλιση 
ικανού αριθµού εργατών γης».

∆ιακίνηση
Προϋπόθεση για 
τη  µείωση 50% 
φορολογίας στα 
εισοδήµατα των 

αγροτών, να 
διακινούν την 

παραγωγή τους 
από συλλογικά 

σχήµατα
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Οι παραγωγοί Καβάλας δεν βάζουν 
φέτος όσπρια λόγω υψηλού κόστους  

  H 3αλφα προσανατολίζεται σε 
εισαγωγές μέτριου φασολιού

  Αρκετοί είναι οι παραγωγοί 
που στρέφονται στην 
καλλιέργεια καλαμποκιού

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Μακριά από τις καλλιέργειες οσπρίων µένουν 
αρκετοί από τους παραγωγούς µέτριου φασο-
λιού της ΕΑΣ Καβάλας, όπως αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά στελέχη της βιοµηχανίας 3αλ-
φα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα ι-
διαίτερα αυξηµένα κοστολόγια επηρεάζουν 
σηµαντικά τον πρωτογενή τοµέα, µε αποτέ-
λεσµα κάποιοι παραγωγοί να στρέφονται σε 
άλλες καλλιέργειες, όπως καλαµπόκι. Ανά-
λογη η εικόνα και στο ρύζι, όπου σύµφωνα 
µε τον Άγι Πιστιόλα, µέλος της διοίκησης της 
Agrino, υφίστανται καλλιεργητές µε τους ο-
ποίους συνεργάζεται η επιχείρηση και έχουν 
επιλέξει να διακόψουν την παραγωγή τους, 
γεγονός που έχει επίπτωση στην συρρίκνωση 
των ελληνικών εξαγωγών ρυζιού κατά 50%.

Στις πιέσεις που καταγράφονται στην αγο-
ρά των οσπρίων αναφέρεται 
και ο γενικός διευθυντής της 
εταιρείας οσπρίων και ρυζιών, 
3αλφα, Κώστας Καραγεωργί-
ου, επισηµαίνοντας στο πλαί-
σιο ηµερίδας της πρωτοβουλί-
ας ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ, πως αρκε-
τοί καλλιεργητές της Καβάλας 
προανήγγειλαν ότι φέτος δεν 
θα βάλουν µέτρια φασόλια στα 
χωράφια τους, λόγω των υψη-
λών κοστολογίων σε εκροές, 
ενέργεια και καύσιµα. «Μας ε-

νηµέρωσαν πρόσφατα ορισµένοι παραγωγοί 
της Καβάλας ότι τη φετινή παραγωγική πε-
ρίοδο, λόγω του ότι καθίσταται ασύµφορη η 
καλλιέργεια µέτριου φασολιού, αρκετοί δεν 
θα προχωρήσουν στη φύτευσή του», αναφέ-
ρει ο κ. Παπαγεωργίου. Αυτό πρακτικά θα ο-
δηγήσει την εταιρεία σε αναζήτηση εναλλα-
κτικών οδών τροφοδοσίας πρώτης ύλης, ενώ 
ταυτόχρονα αναµένεται ότι θα αυξήσει τις τι-
µές παραγωγού στην Ελλάδα λόγω της ταυτό-
χρονης µείωσης των διαθέσιµων ποσοτήτων. 

Η 3αλφα συνεργάζεται µε την ΕΑΣ Καβά-
λας, µέλη της οποίας αποφάσισαν να µην βά-
λουν φασόλια στα χωράφια τους φέτος. Το 
γεγονός σύµφωνα µε την 3άλφα δεν αναµέ-
νεται ότι θα δηµιουργήσει ελλείψεις στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα, µε την εταιρεία να προ-
σανατολίζεται στην εισαγωγή µέτριου φασο-

λιού για να καλύψει τις απαιτούµενες ποσό-
τητες που υπερβαίνουν τους 80 τόνους ετησί-
ως, όπως αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της εταιρείας, Άγις Καραγεωργίου.

Μείωση 20% των καλλιεργειών στο ρύζι
Για το ίδιο θέµα ο διευθυντής µάρκετινγκ 

και εξαγωγών και µέλος της διοίκησης της 
Agrino, Άγις Πιστιόλας αναφέρει στην Agrenda 
ότι αυτή την περίοδο υφίστανται σηµαντικές 
ανακατατάξεις στον τοµέα της παραγωγής µε 
µείωση κατά 20% και των καλλιεργειών στο 
ρύζι το προηγούµενο διάστηµα. 

«Συνολικά η µείωση των καλλιεργούµε-
νων ποσοτήτων τόσο στο ρύζι όσο και στο ό-
σπριο θα φέρουν συρρίκνωση της παραγω-
γής. Στον αντίποδα είναι αναµενόµενο ότι υ-
πάρξουν αυξηµένες τιµές που ξεκινούν από 
την παραγωγική βάση και αφορά στα ποσά 
λαµβάνουν οι παραγωγοί».

Σύµφωνα µε τον ίδιο οι αυξήσεις στην τιµή 
του ρυζιού ως πρώτη ύλη για την αγορά του 
από τους παραγωγούς ανήλθε φέτος σε επί-
πεδα από 20% έως και 40% αναλόγως µε την 
ποικιλία ρυζιού. Ως προς τα όσπρια η σοδειά 
των οποίων θα ξεκινήσει να συλλέγεται κα-
τά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο αναφέρει ότι 
θα υπάρξει και σε αυτόν τον τοµέα επίδραση.

Στρατηγική
«Εµείς επενδύουµε 
στα ελληνικά προ-
ϊόντα, αυξάνουµε 

τις προµήθειες από 
ντόπια», λέει ο πρόε-
δρος και διευθύνων 

της 3αλφα, Άγις 
Καραγεωργίου

Μείωση 
κατά 50%  
εξαγωγών 
ρυζιού
«Σε ό,τι αφορά το ρύζι η Ελλάδα 
αποτελεί µία χώρα που εξάγει 
περίπου 250.000 τόνους από το 
συνολικό προϊόν που παράγει. 
Εκτίµησή µου είναι ότι η µείωση 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων 
στο ρύζι θα συρρικνώσει κατά 
περίπου 50% τις εξαγόµενες 
ποσότητες», αναφέρει ο Άγις 
Πιστιόλας, της Αgrino.  
Ως προς τις ποσότητες των 
αποθεµάτων στο ρύζι, ο κύριος 
Πιστιόλας αναφέρει ότι σε επίπεδο 
βιοµηχανίας είναι περιορισµένα 
αυτή τη στιγµή αν και διαχειρίσιµα 
έως και το τέλος της σεζόν, µε την 
βιοµηχανία να επιδιώκει να 
διατηρήσει ελεγχόµενα τα 
κοστολόγιά της έως και το τέλος 
της φετινής σεζόν.
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Στην εταιρεία 
Καρούλιας 
η διανοµή 

του Ούζου  
Μυτιλήνης VETO

Τη διανοµή του Ούζου 
Μυτιλήνης VETO, της 
ιστορικής ποτοποιίας 
Σπέντζα, ξεκίνησε από 
4 Μαΐου η εταιρεία Β.Σ. 
Καρούλιας. Σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση, η νέα 
αυτή συνεργασία της 
Β.Σ.Καρούλιας ενισχύει 
περαιτέρω το 
χαρτοφυλάκιό της, 
επισφραγίζοντας τη 
δέσµευσή της για παροχή 
ποιοτικών προϊόντων 
και λύσεων στους 
επαγγελµατίες της 
εστίασης.

Νέα σειρά διαιτητικές 
µαρµελάδες 
από την Geodi
Ερευνητικά προγράµµατα 
πραγµατοποιούνται από την 
Geodi, εταιρία παραγωγής 
µαρµελάδων και chutney, 
από ελληνικά φρούτα και 
λαχανικά, προκειµένου να 
επεκτείνει την γκάµα για 
πιο υγιεινά και διαιτητικά 
προϊόντα.  Σηµειωτέον, 
η εταιρεία στο Κρυονέρι 
Αττικής, από το 2014 
κυκλοφορεί η µαρµελάδα 
της εταιρίας µε γλυκαντικό 
στέβια αντί για ζάχαρη, 
µε την ίδια σύσταση γεύση.

Η Ρωσία τιµούσε 
την παράδοση 
της Bottarga 
«Γινόµαστε επενδυτές στις 
δουλειές µας» θα πει ο 
Ζαφείρης Τρικαλινός, 
διευθυντής της Bottarga, 
εταιρίας παραγωγής 
αυγοτάραχου. Το 
∆εκέµβρη η αγορά έκανε 
µια µεγάλη «κοιλιά», 
ενώ από την έναρξη της 
ρωσοουκρανικής διένεξης 
και ύστερα, µεγάλη 
αβεβαιότητα επικρατεί για 
το µέλλον της επιχείρησης, 
καθώς η Ρωσία 
αποτελούσε σηµαντικό 
εµπορικό εταίρο καθώς 
κάλυπτε ένα σηµαντικό 
ποσοστό των κερδών.

ΝΕΑ

Σηµαντική παράπλευρη απώλεια δέχεται η πα-
ραγωγή κρόκου Κοζάνης λόγω κλιµατικής α-
στάθειας και ανόδου της θερµοκρασίας. Την ί-
δια ώρα προσπάθειες γίνονται για να συµµε-
τέχουν και άλλοι παραγωγοί στον Αναγκαστι-
κό Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, 
καθώς η παραγωγή δεν επαρκεί δεδοµένων 
των εξαγωγικών απαιτήσεων. Κι όλα αυτά, ε-
νόσω σε κρίσιµες συγκοµιστικές περιόδους ε-
κλείπουν τα εργατικά χέρια, όπως περιέγραψαν 
στην Agrenda, στο περιθώριο της εκδήλωσης 
Ελλαδικά-µας, εκπρόσωποι του συνεταιρισµού.

Η παραγωγή ετησίως είναι περίπου 3.000 τό-
νοι, µε καλλιεργήσιµη έκταση 50.000 στρέµµα-
τα, µε τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται  µεί-
ωση της. «Εκεί που µαζεύαµε 10 µε 15 Οκτωβρί-
ου, τώρα µαζεύουµε 2-3 Νοεµβρίου, µέσα στη 
βροχή και το χιόνι» υπογραµµίζει ο Ν. Πατσιού-
ρας γενικός γραµµατέας του Αναγκαστικού Συ-
νεταιρισµού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Κάθε 
1 στρέµµα δίνει περίπου µισό κιλό προϊόντος , 
ποσοστό µειωµένο τα τελευταία έτη. 

«Οι εξαγωγές πάνε καλά», ενώ κατά την παν-
δηµία που υπήρχε πτώση στις πωλήσεις, από 
την κλειστή εστίαση και την ακύρωση του του-
ρισµού, τα κέρδη  ισοσταθµίστηκαν από τις εξα-
γωγές, τονίζει η διευθύνουσα της οργάνωσης Ε-
λένη Καλύβα. Εν τω µεταξύ, ο κρόκος πωλείται 
σε φαρµακεία και στα σούπερ µάρκετ της Κίνας.

Το 90% της βιοµηχανικής παραγω-
γής και µεταποίησης ξηρών καρπών 
στην Ελλάδα υλοποιείται στο βιοκλι-
µατικό εργοστάσιο της «PetrouNuts». 
Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο τέ-
τοιου τύπου στα Βαλκάνια, σύµφωνα 
µε την Αγγελική Πέτρου, διευθύνουσα 
στο Τµήµα Ποιότητας, Έρευνας και Α-
νάπτυξης. Τα προϊόντα προορίζονται 
για βιοµηχανική, ζαχαροπλαστική χρή-
ση, µε µεταποιήσεις σε φουντούκια, 
αµύγδαλα, κελυφωτά φιστίκια, κάσι-
ους και καρύδια, ανάλογα µε τη µορ-
φή που ζητείται από τις βιοµηχανίες. 

Εκτός από εισαγωγές καρπών προς 
µεταποίηση, καλλιεργούνται 2.200 τµ, 
και πωλούνται σε µορφή βουτύρων και 
καραµελωµένων topings.  Κεντρικός 
άξονας του εργοστασίου η κυκλική 
οικονοµία και η εξοικονόµηση ενέρ-
γειας. Η εταιρεία περιµένει απάντηση 
στο αίτηµα για νέα επένδυση σε φ/β, 
ενώ µέρος της παραγωγής είναι η ε-
πιστροφή των αναξιοποίητων µερών 
των καρπών στο έδαφος σε κοµπόστ. 

Πολλοί θερμοί
άνεμοι ρίχνουν
την παραγωγή
κρόκου Κοζάνης  

Στο έδαφος 
το κέλυφος 
φιστικιού της 
Petrou Nuts

Την άδεια εγκατάστασης για την υλοποίηση στην 
Κορινθία του νέου υπερσύχρονου και πράσινου µι-
κροζυθοποιείου της, πήρε η «Νήσος» της Τήνου, 
επεκτείνοντας την παραγωγική της δυνατότητα.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Ελλαδι-
κά-µας, ο Αλέξανδρος Κουρής, ιδρυτής  της επιχεί-
ρησης, το νέο ζυθοποιείο, ανάµεσα στα πολύ λίγα 
ολόκληρης της Ευρώπης µε κυκλική οικονοµία, βρί-
σκεται στο στάδιο των τελικών συνεννοήσεων για 
την επικαιροποίηση των πλάνων, συνολικής επέν-
δυσης 4 εκατ. ευρώ. «Είναι µια χρονιά ανάπτυξης 
λόγω µεγάλου όγκου πωλήσεων, αλλά το κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων είναι 
το πρόβληµα του 2022. Πληρώνουµε την ενέργεια 

άµεσα για τη ροή παραγωγής, αλλά και έµµεσα από 
το µπουκάλι. Παρά τις αυξήσεις στις τιµές πρώτων 
υλών, επηρεαζόµαστε περισσότερο από τις δεύτερες 
ύλες, δηλαδή τα υλικά συσκευασίας», υπογραµµί-
ζει. Σύµφωνα µε τον ίδιο, στα θέµατα της ενέργειας, 
η µικροµεσαία, ανεξάρτητη επιχείρηση, είναι αυτός  
που επιβαρύνεται  περισσότερο. 

Στην Κορινθία 
η νέα γραμμή 
παραγωγής Νήσος 

Στα σκαριά η δηµιουργία επισκέψιµου
κελαριού παλαιωµένης µπύρας
Οι νέες αφίξεις της Νήσος, πέρα από τους 5 
υπάρχοντες κωδικούς, επεκτείνουν τους ορίζοντες 
της γευστικής υπεροχής του ζύθου µε τη γραµµή 
παραγωγής στην Κορινθία να εµπλουτίζει την 
προϊοντική γκάµα της µικροζυθοποιίας µε νέες ετικέτες.
Στα σκαριά είναι και η δηµιουργία ενός κελαριού, 
επισκέψιµο για το κοινό, µε τις ρίζες του στον 15ο 
αιώνα. Στόχος είναι το κελάρι  να είναι επισκέψιµο 
για το κοινό, µε κεντρικό άξονα  την παραγωγή και 
φιλοξενία µπύρας επιδεχόµενης παλαίωσης. 
Να σηµειωθεί ότι,  οι µπύρες «Νήσος» έχουν 
πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας, 
για την βιοδραστική ικανότητα ανάλογη µε το 
κόκκινο κρασί, ύστερα από έρευνα που διεξήχθη 
για τη µέτρηση των αντιοξειδωτικών στη µπύρα, 
προβάλλοντας έτσι τον ισχυρισµό υγείας. 

Κ.ΨΙΛΙΩΤΗ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πάνω στο βουβαλινό γάλα, που 
αποτελεί ευδιάκριτο σηµείο α-
ναφοράς για τα παρόχθια χωριά 
της λίµνης Κερκίνης έχει αποφα-
σίσει να «χτίσει» το στοιχείο της 
διαφοροποίησής του από τον υ-
πόλοιπο ανταγωνισµό το τοπικό 
τυροκοµείο «τα Καλά Βουνά ΟΕ», 
από τις Σέρρες.

Το νέο project, που έχει στα 
σκαριά της η µικρή τυροκοµική 
επιχείρηση, ώστε να εµπλουτίσει 
τη γκάµα προϊόντων υψηλής προ-
στιθέµενης αξίας που παράγει, έ-
χει να κάνει µε την παρασκευή 
ενός κίτρινου τυριού από 100% 
φρέσκο βουβαλινό γάλα. «Πρό-
κειται για µια γραβιέρα, η οποία 
όµως δεν θα είναι σκέτη, αλλά θα 
κοιτάξουµε να προσθέσουµε και 
κάποιο άλλο υλικό, όπως κάνα-
µε πολύ πρόσφατα µε το λευκό 
βουβαλινό τυρί µε πράσινη πιπε-
ριά» εξηγεί στην Agrenda ο Βα-
σίλης Καλαϊτζίδης, συνιδρυτής 
της τυροκοµικής µονάδας, µαζί 
µε τους Αλέξανδρο Απιδόπουλο 
και Χρήστο Λουπάτατζη.

Ο ίδιος εκτιµά πως σε σχέση µε 
το νέο προϊόν, µέσα στο 2022 θα 
γίνουν οι πρώτες δοκιµές, οι οποί-
ες, όπως επισηµαίνει, θέλουν αρ-

κετό χρόνο και έχουν και υψηλό 
κόστος. «Αν δεν πετάξεις δεν µα-
θαίνεις. Και αν το αποτέλεσµα δεν 
είναι επιθυµητό το κόστος ανεβαί-
νει. ∆ιότι από τις 10 αρχικές σκέ-
ψεις, θα πας σε δοκιµές στις µισές 
από αυτές και στο τέλος θα κατα-
λήξεις σε 1-2 επιλογές προϊόντων, 
ανάλογα µε τα standards που θέ-
τεις για την ποιότητα και τη γεύση 
και το τί ζητά η αγορά», αναφέρει.

Η επιχείρηση διαθέτει ήδη άλ-
λα δύο προϊόντα µε βάση το φρέ-
σκο 100% βουβαλινό γάλα. Η αρ-
χή έγινε µε το λανσάρισµα, κατά τη 
διάρκεια του 2020, σε τενεκεδένια 
συσκευασία των 500 γραµµαρίων 
µε άλµη λευκού βουβαλινιού τυ-
ριού και ακολούθησε, τα περασµέ-
να Χριστούγεννα, µια νέα εκδοχή 
του ίδιου λευκού τυριού παρασκευ-
ασµένο από βουβαλίσιο γάλα και 
µια δεύτερη µε προσθήκη πράσινης 
πιπεριάς, αµφότερες σε συσκευα-
σία vacuum των 200 γραµµαρίων.

«Σειρά παίρνει µια καινούρια 
συσκευασία των 400 γραµµαρίων, 
πάλι για το βουβαλίσιο λευκό τυ-
ρί, αλλά αυτή τη φορά σε πλαστικό 
ταπεράκι µε άλµη», αναφέρει ο κ. 
Καλαϊτζίδης και τονίζει πως µε τη 
συσκευασία των 200 γραµµαρίων 
η επιχείρηση έχει τοποθετηθεί σε 
20 καταστήµατα πανελλαδικά στον  
Σκλαβενίτη, στα My Market, σε 5-

6 Grand Masoutis και τοπικά στην 
αλυσίδα Κάντζας. «Όταν ένα προϊ-
όν είναι ιδιαίτερο, όπως το βουβα-
λίσιο τυρί και έχει περάσει όλα τα 
τεστ, τοποθετείται και σχετικά εύκο-
λα στο λιανεµπόριο», επισηµαίνει 
ο κ. Καλαϊτζίδης, ο οποίος παραδέ-
χεται πως η πρόσβαση στην α’ ύλη 
είναι δύσκολη, διότι οι εκτροφές 
είναι λίγες και το διαθέσιµο γάλα 
δεν µπορεί να υποστηρίξει απερι-
όριστες ποσότητες τυριών.

Το τυροκοµείο εισκοµίζει περί-
που τα 500-600 κιλά ανά διήµερο 
και αν χρειαστεί θα γίνουν νέες συ-
νεργασίες µε παραγωγούς της Κερ-
κίνης, για να αυξηθούν οι ποσότη-
τες. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 
δεύτερο µισό του 2019, αρχικά µε 
την παραγωγή τυριού τύπου φέτα, 
κατσικίσιου και λευκού από αγελα-
δινό γάλα. «Η φέτα και το κατσικί-

σιο τυρί µας τυποποιείται σε τενεκέ 
14 κιλών και σε τάπερ του 1 κιλού 
και των 400 γραµµαρίων, ενώ το 
λευκό αγελαδινό τυρί βγαίνει µό-
νο σε µεγάλο τενεκέ», διευκρινί-
ζει ο συνοµιλητής µας και σηµει-
ώνει πως για το γάλα που απαιτεί-
ται για την παρασκευή των συγκε-
κριµένων τυροκοµικών, η επιχεί-
ρηση συνεργάζεται µε άλλους 4-5 
κτηνοτρόφους των Σερρών.

Η δηµιουργία του τυροκοµείου έ-
γινε µέσω του προγράµµατος Leader 
και στοίχισε σε εξοπλισµό γύρω στις 
300.000 ευρώ, ενώ η δυναµικότητά 
της ανέρχεται σε περίπου 2 τόνους 
γάλακτος την ηµέρα. «Για την ώρα 
δεν χρειάζεται κάποια επέκταση», 
αναφέρει και τονίζει πως «η περί-
οδος που διανύουµε δεν ενδείκνυ-
ται για ανοίγµατα. Έχει µεν προκλή-
σεις, αλλά κρύβει και απρόοπτα».

Η επιχείρηση διαθέτει ήδη δύο προϊόντα µε 100% βουβαλινό γάλα. Το τυροκοµείο, που ξεκίνησε να λειτουργεί το β’ µισό του 2019, εισκοµίζει περίπου τα 500-600 κιλά ανά διήµερο.

Το νέο project αφορά την παρασκευή ενός κίτρινου τυριού από 
100% φρέσκο βουβαλινό γάλα, λέει ο εκ των συνιδρυτών της 
µικρής τυροκοµικής επιχείρησης, Βασίλης Καλαϊτζίδης.

«Τα Καλά Βουνά»
έτοιμα για γραβιέρα  
με βουβαλινό γάλα
Το Σερραϊκό τυροκομείο επενδύει στην ποιότητα 
και τις συνεργασίες με παραγωγούς της Κερκίνης

Με άλµη
Σειρά παίρνει µια νέα 

συσκευασία 400 γραµµα-
ρίων για το βουβαλίσιο 
λευκό τυρί, σε πλαστικό 

ταπεράκι µε άλµη
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένα µέλλον που η ελληνική γεωργία θα έχει 
µείνει µε 250.000 εκµεταλλεύσεις περιγράφει 
το µοντέλο προβλέψεων για τις διαρθρωτικές 
αλλαγές που θα βιώσει η ευρωπαϊκή γεωργία 
έως το 2040, που φιλοξενεί σχετική µελέτη της 
Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Τεχνολογικές εξελίξεις στη γεωργία και 
την ψηφιοποίηση, τιµές εισροών, κίνδυνοι α-
γοράς και παραγωγής, εµπόδια πρόσβασης σε 
παραγωγική γη και κλιµατικά φαινόµενα, θα 
συντελέσουν σ’ αυτή τη µείωση η οποία πανευ-
ρωπαϊκά προβλέπεται να θέσει το 62% των ε-
παγγελµατιών του αγροτικού τοµέα εκτός κλά-
δου σε βάθος 20ετίας. Αυτό δεν σηµαίνει µεί-
ωση της παραγωγής τροφίµων σηµειώνουν οι 

συγγραφείς, αλλά συγκέντρωση της παραγω-
γής σε όλο και λιγότερες αγροτικές µονάδες 
βιοµηχανικού τύπου, µε 500 στρέµµατα µίνι-
µουµ και αυξηµένο εισόδηµα.

Ωστόσο, η µελέτη µε τίτλο «Το µέλλον του Ευ-
ρωπαϊκού Αγροτικού Μοντέλου» δεν πραγµατεύ-
εται τόσο τους λόγους που θα οδηγήσουν στη 
µείωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων (θεω-
ρούνται δεδοµένοι) όσο τις κοινωνικοοικονο-
µικές και εδαφικές επιπτώσεις που θα έχει αυ-
τή η πτώση, µε βάση τρία σενάρια. Για την Ελ-
λάδα που παραδοσιακά στηρίζεται στις µικρο-
µεσαίες εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου, 
η αναµενόµενη συνολική µείωση των αγροτι-
κών µονάδων θα οδηγήσει προφανώς σε συ-
νεχή εγκατάλειψη αποµακρυσµένων περιοχών 
και ορεινών τόπων. Με τη διακοπή αυτών των 
δραστηριοτήτων, η παραδοσιακή γνώση της 

γεωργίας και η αγροτική κληρονοµιά θα χα-
θούν, καθώς και η κοινωνική συνείδηση των 
διαδικασιών και της αξίας της γεωργικής παρα-
γωγής, σηµειώνεται στη µελέτη. Όσον αφορά 
τον κίνδυνο εγκατάλειψης, από τις ελληνικές 
περιφέρειες η Θεσσαλία και η Ήπειρος εντάσ-
σονται στην κατηγορία µετρίου κινδύνου µεί-
ωσης του αριθµού των αγροτών µε τις πιθανό-
τητες να κυµαίνονται µεταξύ 40-60%. Στον αντί-
ποδα η Κρήτη εντάσσεται στην κατηγορία πολύ 
χαµηλού κινδύνου (0-20% οι πιθανότητες) και 
οι υπόλοιπες περιφέρειες στην κατηγορία χα-
µηλού κινδύνου (20-40% οι πιθανότητες). Γενι-
κότερα πάντως, σύµφωνα µε τη µελέτη ο βαθ-
µός οικονοµικής ανθεκτικότητας της γεωργίας 
στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας είναι χα-
µηλός, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξό-
δου των αγροτών από τον πρωτογενή τοµέα. 

Προς μία ελληνική γεωργία 
με 250.000 εκμεταλλεύσεις    
Μέσα σε μία 20ετία οι αγροτικές μονάδες θα έχουν μειωθεί στο 1/3 λέει μελέτη της ΕΕ

Απώλεια αγροτικής 
κληρονοµιάς

Η έξοδος από το αγροτικό 
επάγγελµα θα οδηγήσει 

σε απώλεια της αγροτικής 
κληρονοµιάς και της 

κοινωνικής συνείδησης της 
αξίας της παραγωγής
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Ο νέος αγρότης θα είναι 
σαν να ανοίγει εργοστάσιο 
Για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται σοβαρά με τον κλάδο στο μέλλον θα πρέπει 
να λογίζει κεφάλαια και οικονομίες κλίμακας σαν να ανοίγει μία βιομηχανική μονάδα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παραπάνω από 700 αγροτικές εκµεταλλεύσεις υ-
πολογίζεται ότι κλείνουν ή απορροφώνται από µε-
γαλύτερες µονάδες κάθε ηµέρα στην Ευρώπη. Η α-
ναλογία αγροτών ανά 1000 κατοίκους πρόκειται 
λοιπόν να µειωθεί από 23 το 2016 σε µόλις 8 το 
2040, σύµφωνα µε τη µελέτη που εξετάζει το µέλ-
λον του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Μοντέλου. Στα σε-
νάρια που φιλοξενούνται στα οποία περιγράφονται 
οι επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές της οικονοµίας 
και της κοινωνίας, το βασικό, αντικατοπτρίζει τις 
διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται παραδο-
σιακά και βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία της ευ-
ρωπαϊκής γεωργίας. 

Όσον αφορά τη δοµή της γεωργίας, προβλέπε-
ται λοιπόν πως θα επικρατήσουν οι µεγαλύτερες οι-
κονοµικά βιώσιµες βιοµηχανικές εκµεταλλεύσεις. 
Η συνεχιζόµενη αύξηση του µέσου µεγέθους των 
µονάδων θα συνοδευτεί από την αυξηµένη ανάγκη 
για παραγωγικότητα και εξειδίκευση, εποµένως για 
να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται σοβαρά µε τον 
κλάδο θα πρέπει να λογίζει κεφάλαια και οικονο-
µίες κλίµακας σαν να ανοίγει ένα εργοστάσιο. Η α-
ναµενόµενη τεχνολογική καινοτοµία θα µπορούσε 
επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τη χρήση 
βιοτεχνολογιών σε επίπεδο εκµετάλλευσης.

Περαιτέρω συνέπειες τέτοιων τάσεων θα ήταν 
η µείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας και η αύξη-
ση της πυκνότητας των ζώων, µειώνοντας έτσι την 
ποικιλοµορφία του τοπίου σε τοπία όπως τα αλπι-
κά βοσκοτόπια. Η αναµενόµενη συνολική µείω-
ση των εκµεταλλεύσεων θα οδηγήσει σε περισσό-
τερα κουφάρια υποδοµών, συνεχή εγκατάλειψη 
οικοτόπων, αποµακρυσµένων περιοχών και ορει-
νών τόπων. Με τη διακοπή αυτών των δραστηρι-
οτήτων, η παραδοσιακή γνώση της γεωργίας και 
η αγροτική κληρονοµιά θα χαθούν, καθώς και η 

κοινωνική συνείδηση για την αξία που έχει η γε-
ωργική παραγωγή. 

Βασικό σενάριο και κλιµατική κρίση
Αν στο βασικό σενάριο, ληφθούν υπόψη οι χει-

ρότερες προβλέψεις για την αλλαγή της θερµο-
κρασίας, προβλέπεται η δραστική µείωση των εκ-
µεταλλεύσεων στις νότιες περιοχές λόγω προβλη-
µάτων άρδευσης, εντείνοντας την εξάρτησή τους 
από τις βόρειες περιοχές όσον αφορά τον εφοδι-
ασµό τροφίµων, οι οποίες θα δουν τις αποδόσεις 
τους να αυξάνονται. Συνολικά, η ανάγκη για καλ-
λιέργεια πιο ανθεκτικών ποικιλιών θα αυξηθεί και 
η παραγωγή κρέατος θα µειωθεί λόγω έλλειψης νε-
ρού, γης και άλλων πόρων, ενισχύοντας και πάλι 
τις συγκρούσεις χρήσης γης.

Ο ρόλος των εξωτερικών σοκ
Λαµβάνοντας υπόψη τώρα και εξωτερικά σοκ ό-

πως ήταν για παράδειγµα η πανδηµία Covid-19, 
µπορεί να αλλάξουν οι όροι εµπιστοσύνης των κα-
ταναλωτών στη γεωργία, ευνοώντας όλο και περισ-
σότερο φιλικά προς το περιβάλλον, τοπικά, εποχια-
κά προϊόντα. Αυτή η συνειδητοποίηση, σε συνδυα-
σµό µε την απειλή της µείωσης της επισιτιστικής α-
σφάλειας, θα έδινε µεγαλύτερη σηµασία στην τοπι-
κή παραγωγή και τη δηµιουργία υπεραξίας. Αυτή η 
τάση θα οδηγούσε σε αύξηση των µικρότερων αλυ-
σίδων εµπορίας και στην επικράτηση του branding 
µε βάση φιλοπεριβαλλοντικές πτυχές. Μια άλλη τά-
ση που υποτίθεται ότι ενισχύεται από τη µεταβαλ-
λόµενη ευαισθητοποίηση για τη γεωργία, είναι η 
περαιτέρω επέκταση της ψηφιοποίησης και των νέ-
ων γεωργικών τεχνολογιών, οι οποίες στη συνέχεια 
θα φτάσουν σε όλους τους τοµείς. Αυτή η τάση α-
φενός θα συνέβαλε περαιτέρω στην αυξηµένη χρή-
ση των πόρων (νερό, γη, ενέργεια, σπάνια µέταλ-
λα κ.λπ.), αλλά αφετέρου θα µείωνε άµεσα τη χρή-
ση των πόρων στον γεωργικό τοµέα.

Μείωση
µονάδων,
αύξηση
εισοδήµατος
Έως το 2040, η ΕΕ ενδέχεται να 
χάσει επιπλέον 6,4 εκατοµµύρια 
αγροκτήµατα, µε αποτέλεσµα έναν 
υπόλοιπο αριθµό περίπου. 3,9 
εκατοµµύρια αγροκτήµατα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Αντίθετη πορεία 
από τον αριθµό των αγροτών που 
µειώνεται σηµειώνεται η σχετική 
µελέτη ακολουθεί το εισόδηµά τους 
που βρίσκεται σε ανοδική τροχιά. 
Από το 2005 έως το 2016 το µέσο 
εισόδηµα ανά γεωργική 
εκµετάλλευση αυξήθηκε κατά 77%, 
στις 33.000 από 18.000 ευρώ σε 
ετήσια βάση. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι την περίοδο 2005-16 αυξήθηκε 
(κατά 7%) µόνο ο αριθµός των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε 
περισσότερα από 500 στρέµµατα. 
Σε όλες στις υπόλοιπες κατηγορίες 
κατεγράφη µείωση:

 -38% στις φάρµες µε λιγότερα 
από 50 στρέµµατα

 -17% στις φάρµες µε 50-190 
στρέµµατα

 και -12% στις φάρµες µε 200-
490 στρέµµατα. 

Κουφάρια
Η αναµενόµενη 

συνολική µείωση των 
εκµεταλλεύσεων θα 

οδηγήσει σε περισσότερα 
κουφάρια υποδοµών 

και συνεχή εγκατάλειψη  
ορεινών τόπων

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

2016
ΕΚΑΤ.

10,3

3,9

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

2040

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

267.000
ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

22.000

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

700
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Αναδύεται η ανάγκη 
για πολυδραστηριότητα
Όλα τα σενάρια προβλέπουν µια (ήδη συνεχι-
ζόµενη) πολυπλοκότητα του αγροτικού επαγ-
γέλµατος και την ανάγκη για υψηλές επεν-
δύσεις σε υποδοµές, καθώς και στην εκπαί-
δευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (µάρκε-
τινγκ, ηλεκτρονικό εµπόριο, διαχείριση κιν-
δύνων, κ.λπ.). Σύµφωνα µε το σενάριο της 
ακραίας κλιµατικής αλλαγής και των εξω-
τερικών σοκ, η σηµασία του περιφερειακού 
πλαισίου και των υποδοµών θα αυξηθεί και 
ενδέχεται να τροφοδοτήσει τον αγροτικό το-
µέα ανάλογα µε τις οικονοµικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές τάσεις.

Εποµένως, τα διαφορετικά προφίλ αγρο-
τών που θα µπορούσαν να συνεχίσουν να α-
ναπτύσσονται ή να εµφανίζονται πιο έντονα 
στο µέλλον θα είναι τα ακόλουθα:

 Προσαρµοστικοί-διαφοροποιηµένοι α-
γρότες ως πιθανή εξέλιξη της οικογενειακής 
γεωργίας και των µικρών/µεσαίων εκµεταλ-
λεύσεων, µε συγκέντρωση σε εξειδικευµένα 
προϊόντα υψηλής αξίας, τα οποία δυνητικά 
αναπτύσσονται στο προφίλ της φιλοπεριβαλ-
λοντικής γεωργίας.

 Εντατικά εξειδικευµένα αγροκτήµατα που 
ωφελούνται µέσω της αύξησης της παραγω-
γικής ικανότητας και των επενδύσεων υψη-
λής τεχνολογίας.

 Προβλέπεται η ανάπτυξη αγροτών µε φι-
λοπεριβαλλοντικές πρακτικές εάν η αγοραστι-
κή δύναµη διατηρείται ή αυξάνεται, και το ε-
πίπεδο συνειδητοποίησης της συµβολής τους 
στην κλιµατική αλλαγή αυξάνεται. Ωστόσο, 
η ανάπτυξη αυτού του προφίλ θεωρείται επί-
σης ότι εξαρτάται ιδιαίτερα από το νοµοθετι-
κό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πιστοποίηση.

 Προβλέπεται επίσης ανάπτυξη της περια-

στικής γεωργίας ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 
η έλλειψη ανθεκτικότητας των κοντινών πό-
λεων είναι η πιο κραυγαλέα.

 Η γεωργία ελεγχόµενου περιβάλλοντος 
σε εσωτερικούς χώρους (θερµοκήπια κ.λπ.) 
θα ήταν ως επί το πλείστον αναµενόµενη σε 
περιπτώσεις ακραίων σεναρίων όπως τα σε-
νάρια της κλιµατικής αλλαγής.

Όσον αφορά ειδικότερα τους αναδυόµενους 
τύπους γεωργικών εκµεταλλεύσεων, φαίνε-
ται ότι ένα ακόµη µοντέλο που θα προκύψει 
στο µέλλον, είναι η περίπτωση των αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων υπό τη µορφή start-up 
βιοτεχνολογίας. Τονίζεται ότι αυτοί οι τύποι 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την πλη-
ροφόρηση, την εκπαίδευση και τις δεξιότη-
τες, καθώς και από τη συνεργασία και την τε-
χνολογική πρόσβαση, παράγοντες που είναι 
συνολικά λιγότερο ανεπτυγµένοι στην οµά-
δα των µικροκαλλιεργητών.

Το φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ πρέπει 
να στηρίζεται και από τους καταναλωτές 

Επιπλέον αξίζει να τονιστεί εδώ ότι για να 
υπάρξει ανάδυση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων µε φιλοπεριβαλλοντικών προφίλ, πρέ-
πει να υπάρχουν και καταναλωτές που θα εί-
ναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα πιο α-
κριβό προϊόν. «∆εν φαίνεται να υπάρχει ε-
φικτή µελλοντική ανάπτυξη για βιώσιµα συ-
στήµατα διαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων, εάν επίσης οι καταναλωτές δεν αλλά-
ξουν τις προοπτικές τους για τα τρόφιµα», α-
ναφέρει σχετικά η µελέτη. Tο ίδιο ισχύει και 
για τις προβλέψεις που αφορούν τη ζήτηση  
για τοπικά προϊόντα τροφίµων, πωλήσεις χω-
ρίς µεσάζοντες, νέες ποιοτικές εξελίξεις κ.λπ.

Στους 
αναδυόµενους 
τύπους 
γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, 
ένα µοντέλο 
είναι και 
η περίπτωση 
των αγροτικών 
µονάδων που 
ασχολούνται µε 
τον τουρισµό. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟ 2040 ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο NUTS-2 ΣΤΗΝ ΕΕ 

8%

8%

39%
31%

10%

4%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ
ΜΕΣΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
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Αύξηση 
μισθώσεων 
έναντι της 
αγοράς γης       
Ενδεικτική η περίπτωση της 
Καρδίτσας για το μέλλον του 
αγροτικού μοντέλου της χώρας

Ως ενδεικτική περιοχή για την κατάσταση 
της ελληνικής γεωργίας και το πώς αυτή 
µπορεί να διαρθρωθεί στο µέλλον, επι-
λέχθηκε από τους συγγραφείς της µελέ-
τη η περιοχή της Καρδίτσας, η οποία πα-
ρουσιάζει κατακερµατισµένες µικρές εκ-
µεταλλεύσεις, υψηλό κόστος παραγωγής 
και αδύναµη διαπραγµατευτική ισχύς των 
µη συνεταιρισµένων αγροτών σε σχέση 
µε τους εµπόρους, τα γεωπονικά κατα-
στήµατα και τους µελετητές. 

∆ύο διακριτικά χαρακτηριστικά ξεχω-
ρίζουν οι συγγραφείς στην περιοχή: (i) 
µείωση του αριθµού των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων και διεύρυνση του µεγέ-
θους τους, και (ii) αύξηση της ενοικίασης 
γεωργικής γης αντί της αγοράς. Ο κύρι-
ος διαρθρωτικός παράγοντας της µείω-
σης του αριθµού των αγροτών σχετίζεται 
µε τις µικρού µεγέθους και κατακερµατι-
σµένες εκµεταλλεύσεις που λειτουργούν 
εντός µιας αγοράς που ευνοεί την εντατι-
κή παραγωγή και τις εκµεταλλεύσεις µε-
γάλης κλίµακας. Οι µικρότερου µεγέθους 
εκµεταλλεύσεις άλλωστε δυσκολεύονται 
να εκµεταλλευτούν τις οικονοµίες κλί-
µακας, να επενδύσουν σε µηχανήµατα, 
άρδευση και αυτοµατισµό. Επιπλέον γή-
ρανση αγροτικού πληθυσµού και συντα-
ξιοδότησή του θα µειώσει έτι περαιτέρω 
τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Ένα άλλο 
ζήτηµα που πλήττει την αγροτική παρα-
γωγή στην περιοχή είναι η αποτελεσµα-
τικότητα των συνεταιρισµών καθώς ενώ 
υπάρχουν πολλοί, δεν έχουν επί του πα-
ρόντος την οργάνωση και τις τεχνικές δε-
ξιότητες που απαιτούνται για την επαρκή 
υποστήριξη των αγροτών. Τα όλο και πιο 
σφιχτά περιθώρια κέρδους, οι αυξήσεις 
στο κόστος των εισροών (δηλαδή λιπά-
σµατα, εργασία, γη, κ.λπ.) είναι παράγο-
ντες που ίσως οδηγήσουν τους αγρότες 
µικρής κλίµακας στην πόρτα της εξόδου. 
Επιστέγασµα σε όλα τα παραπάνω, η ξη-
ρασία στην περιοχή της Καρδίτσας όπως 
σηµειώνουν οι συγγραφείς της µελέτης. 

Πώς λοιπόν αναµένεται να διαµορφω-
θεί η κατάσταση στη γεωργία της Θεσσα-
λίας; ∆ιεύρυνση του µεγέθους των εκµε-

ταλλεύσεων, µείωση των µονάδων που 
ανήκουν σε ηλικιωµένους αγρότες και η 
εφαρµογή µίας πιο φιλικής προς το πε-
ριβάλλον γεωργίας µε περαιτέρω αύξη-
ση της συµβολαιακής ειδικά για τις κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις, βρίσκονται 
στις αναδυόµενες τάσεις της περιοχής.

Παράλληλα, οι προσαρµοστικές και 
διαφοροποιηµένες εκµεταλλεύσεις θε-
ωρούνται από τις καταλληλότερες για 
τις ολοένα και πιο ασταθείς περιβαλλο-
ντικές, αγοραστικές και θεσµικές συν-
θήκες υπό τις οποίες θα λειτουργεί η 
γεωργική παραγωγή στο µέλλον. Πρό-
κειται για ένα αναδυόµενο µοντέλο εκ-
µετάλλευσης, που εκπροσωπείται κυ-
ρίως από νέους αγρότες και νεοεισερ-
χόµενους, ενώ οι εντατικοί, εξειδικευ-
µένοι αγρότες θα αντιπροσωπεύουν τη 
ραχοκοκαλιά του αγροτικού µοντέλου 
στην περιοχή.

Τα µέτρα στήριξης για τη µείωση 
του ρυθµού εξόδου από τη γεωργία

Όσον αφορά τη στήριξη που πρέπει 
να υπάρξει για να αποτραπεί η µεγάλη 
µείωση των εκµεταλλεύσεων στη χώρα 
µας, αυτή πρέπει να στοχεύσει πρώτον 
σε µέτρα υποστήριξης για τους µικρούς 
και µεσαίους αγρότες και στη βελτιωµέ-

νη πρόσβασή τους στην αγορά, δεύτερον 
στην ψηφιοποίηση, τρίτον στην ανανέω-
ση γενεών και την υποστήριξη σε νέους 
αγρότες και τέταρτον στις συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες µε στόχο τη στήριξη των 
µικροµεσαίων αγροτών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα ευρή-
µατα στην Καρδίτσα, η αντιµετώπιση των 
προκλήσεων του αγροτικού τοµέα απαι-
τεί τεχνική και οργανωτική πρόοδο που 
µπορεί να επιτραπεί µέσω της ψηφιοποί-
ησης και της εφαρµογής της γεωργίας 
ακριβείας. Οι συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες θεωρούνται αναπόσπαστες για την υ-
ποστήριξη αυτής της ανάπτυξης. Η δηµι-
ουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
είσοδο νέων και νεοεισερχόµενων αγρο-
τών αναφέρεται ως εξαιρετικά σηµαντική 
στη µελέτη. Οι µηχανισµοί µε τους οποί-
ους αυτό µπορεί να υποστηριχθεί αυτό το 
ευνοϊκό περιβάλλον περιλαµβάνουν την 
άρση ορισµένων από τα εµπόδια εισόδου 
(όπως οι υψηλές τιµές γης) στο αγροτικό 
επάγγελµα. Στην Ελλάδα, η εφαρµογή 
της ΚΑΠ (µε ιδιαίτερη έµφαση στα διαρ-
θρωτικά προγράµµατα) θα µπορούσε να 
συµβάλει στη διατήρηση των οικονοµικών 
ευκαιριών και, σε αρκετές οριακές περι-
οχές, στην ανάσχεση της πληθυσµιακής 
µείωσης, σηµειώνει επιπλέον η µελέτη. 

Τα όλο και πιο 
σφιχτά περιθώρια 
κέρδους, 
οι αυξήσεις 
στο κόστος των 
εισροών είναι 
παράγοντες που 
ίσως οδηγήσουν 
τους αγρότες 
μικρής κλίμακας 
στην πόρτα 
της εξόδου

Η στήριξη στους 
µικρούς και µεσαίους 
αγρότες θα πρέπει να 
είναι κάτι στο οποίο 
θα στοχεύσει η ΚΑΠ. 
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