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Βιολογική Γεωργία
Χέρι βοηθείας 
στην κτηνοτροφία 
με 310 εκατ. σελ. 24  

Οινάµπελα
Έως τις 15 Ιουνίου 
αιτήσεις ενίσχυσης 
αμπελουργίας σελ. 17, 44

Συνδεδεμένες    
κλέβουν ποσά 
από τη βασική 

agrenda - σελ. 4-5

Θέλει δουλειά 
για πετυχημένη 
αναδιάρθρωση 
σε δενδρώδεις 

σελ. 35

Δικαιώθηκε      
η επιλογή 
Γεωργαντά 
για το ΟΣΔΕ

σελ. 46, 49

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ      
Πάνω από τα 50 λεπτά η τιµή
παραγωγού στ’ αλώνια, 
µε βάση τη σηµερινή εικόνα.  
Εµπορεύµατα, σελ. 19-20, 37-38

Φόρος αγροτών στο 50%
και στήριξη με 3 προγράμματα
Για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ σε αγροτικά μηχανήματα ανοίγει ο Αναπτυξιακός Νόμος, 

ακολουθούν εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σχέδια Βελτίωσης

Υβρίδια σίτου µε 19% πρωτεΐνη 
Στον θεσσαλικό κάµπο παρουσιάστηκαν τα πρώτα υβρίδια 
σκληρού και µαλακού σίτου µε αποδόσεις 10-15% 
υψηλότερες, από την Fyto Animal Services (FAS). σελ. 42
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Εντείνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ των εκκοκκιστηρίων που 
ψάχνουν ποσότητες βάµβακος µε την τιµή προπώλησης στα 
99,50 λεπτά. Όλα δείχνουν ότι η νέα σοδειά σκληρού σίτου θα 
συνεχίσει µε την τιµή των περσινών αποθεµάτων. Στα 34 λεπτά 
τα φετινά κριθάρια, µε µεγάλο ζωοτροφάδικο να κλείνει από 
τώρα συµφωνίες για αγορά. Σηµάδια ανάκαµψης στην εγχώρια 
αγορά µήλου, µε τη µέση τιµή εξαγωγής περί το 1 ευρώ. 

Αλτεναρίωση στην πατάτα
Ιδιαίτερη προτίµηση στο κλίµα της νότιας 
Ευρώπης δείχνει ο µύκητας Alternaria 
solani, υπεύθυνος για την εκδήλωση της 
οµώνυµης ασθένειας στην πατάτα και σε 
κηπευτικά, όπως η ντοµάτα και η 
µελιτζάνα. Σε πολλές περιοχές η 
ασθένεια είναι ενδηµική και οι ζηµιές που 
προκαλεί είναι µεγαλύτερες από τις 
αντίστοιχες του περονόσπορου. Στους 
κονδύλους εµφανίζονται κυκλικές 
ακανόνιστες κηλίδες ελαφρώς 
βυθισµένες, σκούρου χρώµατος. 
Η σήψη που προκαλείται είναι ξηρή 
και φελλώδης, καστανού χρώµατος 
και δεν προχωρεί εκτος των ιστών πάνω 
από 6mm. Η προσβολή από τον µύκητα 
καθιστά την παραγωγή µη εµπορεύσιµη. 

Μέτρα αντιµετώπισης 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας, το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα παρατηρούνται εξάρσεις 
της ασθένειας σε όλες τις πεδινές 
περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας και δη 
στα νησιά του Ιονίου. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν να συνεχιστούν τα 
υπάρχοντα προγράµµατα προληπτικών 
επεµβάσεων έως την εξάλειψη των 
εξάρσεων. Συνιστώνται επίσης 
προληπτικές εφαρµογές ανά 10ήµερο 
µε την εµφάνιση των προσβολών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-05-2022 
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, 
µε νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες και τοπικές βροχές 
στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
σε αισθητή άνοδο. 

Κυριακή 22-05-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
αραιές νεφώσεις στα κεντρικά 
και βόρεια. Στα ∆ωδεκάνησα 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές, 
πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες και βαθµιαία 
βελτίωση από το µεσηµέρι. 
Άνεµοι ήπιας έντασης δυτικοί 
βορειοδυτικοί κατά τόπους 
στα νότια µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο. 

∆ευτέρα 23-05-2022 
και Τρίτη 24-05-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες και 
εκδήλωση τοπικών όµβρων 
κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι ήπιας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης από δυτικές διευθύνσεις 
κατά τόπους στα νότια µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 25-05-2022 ως 
Παρασκευή 27-05-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες και 
πιθανότητα τοπικών όµβρων 
στα ορεινά. Άνεµοι µεταβλητοί 
µέτριας έντασης µε σταδιακή 
στροφή σε νότιους ίδιας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο προς τις µέγιστες τιµές. 

Ήπιοι δυτικοί άνεµοι 
έως 5 µποφόρ στο 
µεγαλύτερο µέρος 
της χώρας, κατά 
τόπους στα νότια 
πελάγη µέτριας 
έντασης έως 6 
µποφόρ. 
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Η συµβουλευτική στον τοµέα της αγροτικής παραγω-
γής, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι µια έννοια 
παρεξηγηµένη. Αυτό δεν σηµαίνει πως οι ανάγκες 
των αγροτών για καθοδήγηση από καταρτισµέ-
νους τεχνοκράτες και επιστήµονες έχουν περιορι-
σθεί. Αντίθετα, όσο πιο σύνθετη γίνεται η δραστη-
ριότητα στον πρωτογενή τοµέα, τόσο πληθαίνουν 
και οι ανάγκες των αγροτών σε νέα γνώση. 

Τι έγινε όµως; Το κακό αρχίζει από την ώρα που η συ-
γκεκριµένη υπηρεσία δεν ακολουθεί τους κανό-
νες της ελεύθερης αγοράς και καθίσταται µια επι-
δοτούµενη διαδικασία στην οποία, επί του πρακτέ-
ου τουλάχιστον, διεκδικούν τον πρώτο λόγο όλοι 
οι άλλοι, εκτός από τους µπαρουτοκαπνισµένους 
γεωτεχνικούς και πραγµατικούς γνώστες των κα-
ταστάσεων στο χωράφι και στον στάβλο. 

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, βλέπει κανείς, τόσο προπο-
λεµικά όσο και τις πρώτες δεκαετίες µετά τον πό-
λεµο και µέχρι τη µεταπολίτευση, η εκµηχάνιση 
της ελληνικής γεωργίας και η αγροτική ανάπτυ-
ξη του τόπου να βασίζεται στο σχεδιασµό της κε-
ντρικής διοίκησης και στην προσφορά υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου, τόσο από τους γεωπόνους και 
κτηνίατρους των διευθύνσεων γεωργίας, όσο και 
από το στελεχιακό δυναµικό του ευρύτατου δικτύ-
ου καταστηµάτων της Αγροτικής Τράπεζας. 

Η αποσάθρωση της δηµόσιας διοίκησης και η παρακµή 
της ΑΤΕ τις τελευταίες δεκαετίες, είχαν ως αποτέ-
λεσµα να δηµιουργηθούν τεράστια κενά στην κα-
θοδήγηση των αγροτών. Κενά τα οποία προσπάθη-
σαν να καλύψουν για πολλά χρόνια και σε κάποιο 
βαθµό, οι κατά τόπους διακινητές αγροτικών εφο-
δίων. Η ανάγκη των αγροτών για σπόρους, φυτο-
προστατευτικά και λιπάσµατα, ειδικά από την ώρα 
που χρεοκόπησαν και οι µεγάλες ενώσεις αγρο-
τικών συνεταιρισµών (ΕΑΣ), έφεραν τους γεωπό-
νους – πωλητές εφοδίων στο χωράφι. 

Όσο κι αν έχει συναντήσει επικριτές αυτή η περίοδος 
και παρά τις αδυναµίες της, κανείς δεν αµφισβητεί 
τη συµβολή της στη βελτίωση των αποδόσεων των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και στην αγροτική α-
νάπτυξη γενικότερα. Ακόµα και σήµερα, τα γεω-
πονικά καταστήµατα και τα στελέχη των εταιρειών 
εισροών, κάνουν πολλά για τη συντήρηση της πα-
ραγωγικής µηχανής σε καλή λειτουργία. 

Το κακό αρχίζει, από τη στιγµή που η συµβουλευτι-
κή κατέστη ανεξάρτητη υπηρεσία και ειδικά όταν 
η υπηρεσία αυτή συνδέθηκε στενά µε αναπτυξια-
κά προγράµµατα του αγροτικού χώρου και ακόµα 
χειρότερα, όταν έγινε η ίδια Πρόγραµµα (Συµβού-
λων). Τις πρώτες εταιρείες συµβούλων που έφε-
ραν στην ελληνική αγορά τα Βιολογικά και οι πι-
στοποιήσεις ποιότητας, άρχισαν να «ανταγωνίζο-
νται» εκατοντάδες µελετητικά γραφεία και ΚΥ∆, τα 
περισσότερα εκ των οποίων ελάχιστη σχέση είχαν 
µε την πραγµατικότητα της αγροτικής παραγωγής.  

Η κοροϊδία κορυφώθηκε, όταν ένα ιδιότυπο πλέγµα 
συµφερόντων, µε εξέχουσα πρόσβαση στη «βιοµη-
χανία» των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, έκρινε σκόπιµο, όχι 
µόνο να εµπλακεί στις «αγροτικές συµβουλές» αλ-
λά και να κυριαρχήσει στο εν λόγω πεδίο.

Είναι γνωστές οι απαιτήσεις του εν λόγω δικτύου στο 
Μέτρο 2.1 για τις αγροτικές συµβουλές, όπως εί-
ναι γνωστό και το µονοπώλιο που επεδίωξε κά-
ποια στιγµή να εγκαταστήσει.                   Agrenda

Η συμβουλευτική 
και το σκαρπίνι 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με πλάνο να µη ζοριστεί σε µεγάλο 
βαθµό η υπόθεση λήψης της βασι-
κής ενίσχυσης το 2023, δροµολο-
γείται από τις εθνικές αρχές o ορι-
σµός του ενεργού αγρότη, για ε-
κείνους που φέτος θα λάβουν άµε-
σες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευ-
ρώ. Ένα πρώτο δείγµα για το πώς 
σκέφτονται να κινηθούν οι ελλη-
νικές αρχές ως προς το κριτήριο α-
πόδειξης αγροτικού εισοδήµατος 
για την παραπάνω κατηγορία δι-
καιούχων, αποτελεί η υπουργική 
απόφαση που εκδόθηκε πριν λίγες 
ηµέρες και ορίζει αναλογία 10% α-
γροτικό προς συνολικό εισόδηµα 
στο περασµένο φορολογικό έτος. 
Φυσικά η παραπάνω απόφαση α-
φορά τον ορισµό του «ενεργού α-
γρότη» για το 2022 και µόνο για ό-
σους δεν λαµβάνουν άµεσες ενι-
σχύσεις (κυρίως µελισσοκόµους) 
ώστε να λυθούν ορισµένα ζητή-
µατα επιλεξιµότητας για το ΠΑΑ. 

Πιο συγκεκριµένα, όπως έχει γί-
νε γνωστό το 2023 θα λάβουν ά-
µεσες ενισχύσεις και το δικαίωµα 
συµµετοχής στο ΠΑΑ (εξισωτική, ε-
πενδυτικά µέτρα κ.λπ), µόνο όσοι 
είναι  εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. Στο 

Μητρώο αυτό θα γραφτούν αυτό-
µατα όσοι λάβουν φέτος µε βάση 
το ΟΣ∆Ε 2022 έως 5.000 ευρώ ά-
µεσες ενισχύσεις από βασική, πρα-
σίνισµα, συνδεδεµένες και ειδική 
βάµβακος. Για τους υπόλοιπους 
θα ζητηθούν στοιχεία άσκησης α-
γροτικής δραστηριότητας (φορο-
λογικά στοιχεία του 2022) µε βά-
ση το εισόδηµα. Το 10% αποτελεί 
µία ρεαλιστική προσέγγιση, καθώς 
όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώ-
ση των πραγµάτων στην Agrenda 
στην κατηγορία των δικαιούχων ά-
νω των 5.000 ευρώ ανήκουν κυρί-
ως οι επαγγελµατίες του χώρου µε 
υψηλή Τυπική Απόδοση και φρο-
ντισµένες εκµεταλλεύσεις, οι οποί-
οι ήδη θα δουν τη βασική τους ε-
νίσχυση µειωµένη επιπλέον 10%,  
ώστε να εξασφαλισθούν οι πόροι 
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. Ως 
εκ τούτου, ο έλεγχος της οικονοµι-
κής δραστηριότητας θα γίνει κυρί-
ως για να «πιαστούν» όσοι δεν πα-

ράγουν καθόλου και όχι για να α-
ποκλειστούν εκείνοι που δραστη-
ριοποιούνται πραγµατικά- λίγο ή 
πολύ -µε τη γεωργία.

Σηµειώνεται εδώ πως στο στρα-
τηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αναφέρεται 
πως: Ως «ενεργοί γεωργοί» ορίζο-
νται όσοι/όσες είναι κάτοχοι επι-
χείρησης µε αντικείµενο (και) την 
γεωργική δραστηριότητα και είναι 
εγγεγραµµένοι/ες στο Μητρώο Γε-
ωργικών Εκµεταλλεύσεων.

Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν το προ-
ηγούµενο οικονοµικό έτος άµεσες 
ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ θε-
ωρούνται «Ενεργοί Γεωργοί» και 
µπορούν να εγγραφούν στο Εθνι-
κό Μητρώο Γεωργικών Εκµεταλ-
λεύσεων. Ο ορισµός αυτός συµ-
βάλλει στα εξής: Απλοποιείται η 
χορήγηση άµεσων ενισχύσεων 
µειώνοντας τον διοικητικό φόρ-
το. Ενισχύονται οι µικροκαλλιερ-
γητές οι οποίοι συµβάλλουν στη 
ζωτικότητα των αγροτικών περιο-
χών και στη επωφελή για το πε-
ριβάλλον της γεωργικής γης. Εν-
δυναµώνεται ο κοινωνικοοικονο-
µικός ιστός των αγροτικών περι-
οχών χωρίς να αποκλείονται γε-
ωργοί µε πολλαπλή δραστηριότη-
τα ή µερική απασχόληση οι οποί-
οι εκτός από την γεωργία ασκούν 
και µη γεωργικές δραστηριότητες.

Προς ενεργό αγρότη  
με 10% αγροτικό εισόδημα  

Με μετριοπαθή 

στρατηγική όσον 

αφορά τις απαιτήσεις 

απόδειξης αγροτικού 

εισοδήματος για τον 

ορισμό του ενεργού 

αγρότη θα κινηθεί 

το ΥΠΑΑΤ. Μόνο 

όσοι δεν παράγουν 

ούτε κιλό αγροτικού 

προϊόντος έχουν να 

«φοβούνται»

Ενεργοί γεωργοί
Ενεργοί γεωργοί ορίζονται 

οι κάτοχοι επιχείρησης 
µε αντικείµενο (και) τη 

γεωργική δραστηριότητα και 
εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ

10%
Η υπουργική απόφαση που 
ορίζει αναλογία 10% 
αγροτικό προς συνολικό 
εισόδηµα στο περασµένο 
φορολογικό έτος, αφορά 
τον ορισµό του «ενεργού 
αγρότη» για το 2022 και 
µόνο για όσους δεν 
λαµβάνουν άµεσες 
ενισχύσεις (κυρίως 
µελισσοκόµους) ώστε να 
λυθούν ορισµένα ζητήµατα 
επιλεξιµότητας του ΠΑΑ.

ΜΑΑΕ
Το 2023 θα λάβουν 
άµεσες ενισχύσεις και το 
δικαίωµα συµµετοχής στο 
ΠΑΑ (εξισωτική, 
επενδυτικά µέτρα κ.λπ), 
µόνο όσοι είναι 
εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ 
και λάβουν φέτος µε βάση 
το ΟΣ∆Ε 2022 έως 
5.000 ευρώ άµεσες 
ενισχύσεις από βασική, 
πρασίνισµα, συνδεδεµένες 
και ειδική βάµβακος.

Ρεαλιστικό
Το 10% αποτελεί µία 
ρεαλιστική προσέγγιση, 
καθώς στην κατηγορία 
των δικαιούχων άνω των 
5.000 ευρώ ανήκουν 
κυρίως οι επαγγελµατίες 
του χώρου µε υψηλή 
Τυπική Απόδοση και 
φροντισµένες 
εκµεταλλεύσεις, οι οποίοι 
ήδη θα δουν τη βασική 
τους ενίσχυση µειωµένη 
επιπλέον 10%.
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Το 50% των κονδυλίων για άµεσες ενισχύσεις 
θα περάσουν από το φίλτρο του ενεργού αγρότη
Για τον ενεργό αγρότη εξετάζονται οι ενισχύσεις του περασµένου 
έτους. ∆ηλαδή για το 2023 θα εξεταστούν οι πληρωµές του 2022, 
για το 2024 οι πληρωµές του 2023 κ.ο.κ.. Πάντως, περί τους 100.000 
υπολογίζονται µε βάση τα στοιχεία πληρωµών του 2020 οι δικαιούχοι 
βασικής ενίσχυσης που θα τους «πιάσει» ο έλεγχος του ενεργού 
αγρότη στην αφετηρία της νέας ΚΑΠ, και θα κληθούν να προσκοµίσουν 
στοιχεία απόδειξης αγροτικής δραστηριότητας. Αυτοί, συνολικά 
καρπώνονται άνω του 50% του συνόλου των άµεσων πληρωµών.

Συνδεδεµένη στους παραδοσιακούς ελαιώνες 
ανακοίνωσε και η Ισπανία µετά την Ιταλία
Μετά την Ιταλία, η Ισπανία γίνεται η δεύτερη χώρα που δροµολογεί 
συνδεδεµένη ενίσχυση στον τοµέα της ελιάς. Συγκεκριµένα, ο Ισπανός 
υπουργός Γεωργίας, Λούις Πλάνας ανακοίνωσε στα πλαίσια της 
κλαδικής έκθεσης ελιάς Montoro Olive, ότι εγκαταλείπει το αρχικό 
πλάνο για τοµεακό πρόγραµµα στο χώρο της ελιάς και τους 
ελαιολάδου λόγω της µεγάλης γραφειοκρατίας που απαιτεί και ως εκ 
τούτου θα προβλέψει στο στρατηγικό πλάνο µία συνδεδεµένη ενίσχυση 
µόνο για τις ανάγκες του παραδοσιακού ελαιώνα της χώρας του. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε µικρή αναθεώρηση των ποσών 
βασικής ενίσχυσης και αναδιανε-
µητικής για τη νέα ΚΑΠ, δροµολο-
γούν οι ελληνικές αρχές, στα πλαί-
σια του νέου κύκλου διαβουλεύσε-
ων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ θα υπάρξει ανακα-
τανοµή των κονδυλίων στις άµεσες 
ενισχύσεις µε περισσότερα χρήµα-
τα στις συνδεδεµένες (άνω των 212 
εκατ. ευρώ που είχαν αρχικώς προ-
γραµµατιστεί) ύστερα από το αίτη-
µα του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργου Γεωργαντά για έ-
νταξη του καλαµποκιού και την αύ-
ξηση του ζωικού πριµ στα 145 ευ-
ρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα. Οι α-
ναπροσαρµογές στα ποσά βασικής 
και αναδιανεµητικής θα είναι µι-
κρές. Ειδικότερα όσον αφορά την 
αναδιανεµητική ενίσχυση, το ρε-
πορτάζ αναφέρει πως τα στρεµµα-
τικά όρια θα µείνουν τα ίδια µε ε-
κείνα που είχαν προταθεί στο αρχι-
κό σχέδιο του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΑΠ. ∆ηλαδή 20 -110 στρέµµα-
τα στις αροτραίες, 10-40 στρέµµατα 
στις δενδρώδεις και 10-170 στρέµ-
µατα στα βοσκοτόπια. Συνολικά ε-
κτιµάται πως η αναδιανεµητική ενί-
σχυση θα αφορά 423.000 µονάδες. 

Συνδεδεµένες ενισχύσεις
Όσον αφορά ειδικότερα τις συν-

δεδεµένες ενισχύσεις, τα δεδοµέ-
να σύµφωνα µε τα όσα έχει ανακοι-
νώσει το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης έχουν ως εξής: Πρώτον, 
αυξάνεται το κονδύλι για τις θη-
λάζουσες αγελάδες από τα 8,4 ε-
κατ. ευρώ ετησίως στα 30,45 εκατ. 
ευρώ λόγω της διαµόρφωσης του 
πριµ ανά κεφαλή στα 145 ευρώ α-
ντί για τα 60 ευρώ που είχαν αρ-
χικώς υπολογιστεί (υπολογίζεται 
για 210.000 κεφαλές/έτος). ∆εύτε-
ρον, µειώνεται το συνολικό κονδύ-
λι και τα ενισχυόµενα ζώα (άγνω-
στο πόσο) για παχυντές και µοσχά-
ρια προς σφαγή καθώς θα πριµο-
δοτούνται µόνο εγχώριες φυλές. 
Για τα αιγοπρόβατα δεν υπάρχουν 
χρήµατα ώστε να αυξηθεί το ποσό 
από τα 12 ευρώ το κεφάλι. ∆εύτε-
ρον, για τις δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες θα εξυπηρετηθεί η χρηµατο-
δότησή τους κυρίως από τα τοµε-
ακά προγράµµατα οπωροκηπευτι-

κών. Από αυτά απελευθερώνονται 
20 εκατ. ευρώ ετησίως περίπου. Οι 
δύο παραπάνω πηγές θα εξυπηρε-
τήσουν την αύξηση κατά 22 εκατ. 
ευρώ της συνδεδεµένης στις θηλά-
ζουσες αγελάδες. Από εκεί και πέ-
ρα, µένουν περίπου 49 εκατ. ευρώ 
-εφόσον δεν υπάρξουν άλλες αυξο-
µειώσεις σε ποσά- µέχρις ότου να 
εξαντλήσει η χώρα µας το δηµοσι-
ονοµικό ταβάνι για τις συνδεδεµέ-
νες που µπορεί να φτάσει ετησίως, 
τα 261 εκατ. ευρώ. Από τα 49 εκατ. 
ευρώ αναµένεται να εξυπηρετηθεί 
η δέσµευση Γεωργαντά για συν-
δεδεµένη στο καλαµπόκι και ίσως 
προβλεφθούν και κάποια επιπλέ-
ον ποσά για ψυχανθή και πρωτεϊ-

νούχες ζωοτροφές. Τα τελικά ποσά 
και το περιεχόµενο του φακέλου 
για τις άµεσες ενισχύσεις θα ορι-
στικοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνί-
ου. Στόχος των αρχών είναι το Σε-
πτέµβριο να είναι σε γνώση όλοι οι 
παραγωγοί για τις βασικές πτυχές 
της νέας ΚΑΠ ώστε να µπουν στις 
φθινοπωρινές σπορές γνωρίζοντας 
τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για τη λήψη του τσεκ το 2023 αλ-
λά και τις δράσεις για το νέο πρα-
σίνισµα. Όλα τα δικαιώµατα που 
έχουν στην κατοχή τους φέτος θα 
µεταφερθούν ατόφια στον αριθ-
µό τους τη νέα περίοδο. Ετησίως 
θα αυξοµειώνονται έως 25% µέχρι 
να πιάσουν το µέσο όρο το 2026. 

Συνδεδεμένες
τρώνε βασική 
και αναδιανομή  
Να εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια 
για τα ποσά των συνδεδεμένων επιδιώκει το 
ΥΠΑΑΤ στη νέα ΚΑΠ, γεγονός που μειώνει 
τα κονδύλια για τσεκ και αναδιανεμητική

Όριο ανά εκµετάλλευση στις 
δράσεις από το νέο πρασίνισµα 
που θα µπορούν να επιλέξουν 
για ένταξη οι αγρότες, εξετάζει 
να θέσει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στα 
πλαίσια του νέου κύκλου 
διαβουλεύσεων για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι προς το παρόν δεν έχει 
ξεκαθαριστεί ποιο θα είναι το 
όριο και αν θα δεχτεί κάτι τέτοιο 
η Κοµισιόν, ωστόσο η σκέψη 
υπάρχει για να µην 
συσσωρεύουν µεγάλο ποσό 
ενισχύσεων λίγοι παραγωγοί. 
Από εκεί και πέρα είναι 
σηµαντικό να γίνει γνωστό 
το τελικό πλαίσιο δράσεων για 
το νέο πρασίνισµα µέσα στο 
φετινό καλοκαίρι, καθώς θα 
πρέπει να γνωρίζουν όσοι 
µπουν για φθινοπωρινές σπορές 
ποιες πρακτικές πρέπει να 
ακολουθήσουν ώστε να λάβουν 
επιπλέον ενισχύσεις. 
Παράλληλα θα πρέπει 
να έχουν γίνει γνωστές και 
οι προϋποθέσεις για τη λήψη 
συνδεδεµένες σε καλλιέργειες 
όπως το σιτάρι όπου απαιτείται 
η χρήση πιστοποιηµένων 
σπόρων. Σηµειώνεται πως οι 
δράσεις για το νέο πρασίνισµα 
θα εµπλουτιστούν µε την 
ενίσχυση για την εφαρµογή 
οργανικών λιπασµάτων στις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ

Όριο δράσεων 
ανά δικαιούχο

423.000 µονάδες
Εκτιµάται πως συνολικά η 

αναδιανεµητική ενίσχυση θα 
αφορά 423.000 µονάδες
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

3

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

7,5

4,8 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

15

30

ΝΙΤΡΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΡΥΖΙΟΥΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με το προφανές «µέχρι τις 30 Ιουνίου, όπως ο-
ρίζεται  και από τον ευρωπαϊκό κανονισµό» α-
πάντησε ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρω-
µών στο θέµα της καθυστέρησης της πληρωµής 
των υπολοίπων από τα προγράµµατα της περ-
σινής χρονιάς, που του έθεσε ο Λαρισαίος βου-
λευτής Χρήστος Κέλλας. Την εξόφληση σε Βιο-
λογική γεωργία και κτηνοτροφία, σπάνιες φυ-
λές και εξισωτική πρέπει να αναµένουν αγρό-
τες και κτηνοτρόφοι το τελευταίο δεκαήµερο 
του Ιουνίου, δεδοµένου ότι πρακτικά δεν µπο-
ρεί να γίνει νωρίτερα. Κι αυτό γιατί τρέχουν α-
κόµα οι προθεσµίες για τροποποιήσεις και µε-
ταβιβάσεις στα Βιολογικά, κατάθεση επικαιρο-
ποιηµένων µητρώων αιγοπροβάτων και χοί-
ρων για τις σπάνιες φυλές, ενώ ακόµα δεν έ-
χει ανακοινωθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα 
για ενστάσεις επί της εξισωτικής. Μετά από αυ-
τά θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι απαραί-
τητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για να βγει η λί-
στα πληρωµής, γεγονός που µεταθέτει τις πα-
ραπάνω πιστώσεις για το τέλος Ιουνίου. Σε κά-

θε περίπτωση, δεδοµένου του αυστηρού κοινο-
τικού πλαισίου και τον φόβο καταλογισµών, η 
πληρωµή αυτή θα «γραφτεί» έως την Πέµπτη 
30 Ιουνίου, µε τους δικαιούχους να βλέπουν 
χρήµατα στους λογαριασµούς τους ενδεχοµέ-
νως και κάποια 24ωρα αργότερα.

Πιο έτοιµα πρέπει να θεωρούνται τα Νιτρικά 
και οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, µε τον πρό-
εδρο ∆ηµήτρη Μελά βέβαια να τοποθετεί την 
πληρωµή τους µέσα στον επόµενο µήνα. Κά-
που ενδιάµεσα, ενδεχοµένως και µε ξεχωρι-
στές πιστώσεις, ανάλογα µε το πως προχωρά-
νε οι σχετικοί έλεγχοι, θα κλείνουν και οι εκ-
κρεµότητες της βασικής ενίσχυσης, του πρασι-
νίσµατος, των γεωργών νεαρής ηλικίας και του 
Εθνικού Αποθέµατος, αλλά και της ειδικής ενί-
σχυσης βάµβακος για όσους παραγωγούς κυ-

ρίως από τη Θεσσαλία δεν έπιασαν το πλαφόν 
και δεν πληρώθηκαν.

Μέχρι τέλος Μαΐου µητρώα αιγοπροβάτων-
χοίρων για το Μέτρο Αυτόχθονες Φυλές 

Αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγρα-
φων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγ-
µένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και 
των χοιροειδών στη δράση των αυτόχθονων φυ-
λών καλούνται να προσκοµίσουν οι παραγω-
γοί µέχρι και τις 31 Μαΐου. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εν 
λόγω παραστατικά αποτελούν υποχρέωση για 
την επαλήθευση και επιβεβαίωση των κριτηρί-
ων επιλεξιµότητας, ενώ και το χρονικό περιθώ-
ριο για την υποβολή των παραστατικών είναι α-
νελαστικό δεδοµένου ότι µέχρι 30 Ιουνίου θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο προ-
βλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης (περιλαµ-
βανοµένων και των πληρωµών των ενδικοφα-
νών προσφυγών) για το έτος αιτήσεων 2021.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου τροποποιήσεις 
στο Μέτρο 11 των Βιολογικών

Εν τω µεταξύ περιθώριο µέχρι τις 15 Ιουνί-
ου έχουν οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί προ-
κειµένου να προχωρήσουν σε ανακλήσεις έ-
νταξης πράξης, αιτήµατα τροποποίησης πρά-
ξης και µεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολο-
γικές Καλλιέργειες».

Η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέ-
ρει ότι «το Πληροφοριακό Σύστηµα και συγκε-
κριµένα η εφαρµογή που αφορά τις Ανακλή-
σεις Ένταξης Πράξης - Αιτήµατα Τροποποίησης 
Πράξης - Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11 «Βιολο-
γικές Καλλιέργειες» έχει ανοίξει και θα παρα-
µείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόµενους µέχρι 
και την 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59:59. Ό-
σοι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι επιθυµούν να 
ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν µια ενταγ-
µένη στο Μέτρο 11 πράξη µπορούν να το πραγ-
µατοποιήσουν µε αίτηµά τους µέσω του εν λό-
γω Πληροφοριακού Συστήµατος».

Όλοι δικαιούχοι 
στη νέα 
προκήρυξη για 
Απονιτροποίηση
Το σύνολο των αιτήσεων στήριξης που 
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, 
εντάσσεται στην Απονιτροποίηση, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
προκήρυξης που δηµοσίευσε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα 
αποτελέσµατα της πρώτης αξιολόγησης 
και κατάταξης, µε τη µορφή 
προσωρινού πίνακα παραδεκτών και µη 
παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν 
αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
της δράσης στον ιστότοπο https://
p2.dikaiomata.gr/M1014 και οι 
υποψήφιοι µπορούν να λάβουν 
αναλυτική πληροφόρηση για τα 
αποτελέσµατα κάνοντας χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Στη 2η Πρόσκληση µε τις δεσµεύσεις 
Α και Β και προϋπολογισµό 120 εκατ. 
ευρώ εντάσσεται το σύνολο των 
αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας πλην 40 υποψηφίων 
των οποίων η αίτηση απορρίπτεται στο 
σύνολο της, και 13 υποψηφίων στην 
αίτηση των οποίων απορρίπτονται 
κάποια αγροτεµάχια µε τον κωδικό 
λάθους 21030 «Το αγροτεµάχιο 
υπάρχει σε οριστική αίτηση στήριξης». 
Ο κωδικός λάθους 21030 προκύπτει 
λόγω υποβολής και οριστικοποίησης 
αίτησης στήριξης σε πρόσκληση του 
Μέτρου 11 η οποία ήταν σε ισχύ 
ταυτόχρονα µε την πρόσκληση για τη 
∆ράση 10.1.04. Σύµφωνα µε το σηµείο 
∆ της παραγράφου 3.2 «Κριτήρια 
ένταξης εκµετάλλευσης» της 
Πρόσκλησης: «Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης αφενός στη ∆ράση 10.1.04, 
αφετέρου σε άλλη δράση των Μέτρων 
10 και 11 την ίδια περίοδο, ο 
υποψήφιος πρέπει να επιλέξει σε ποια 
από τις δυο αιτήσεις θα συµπεριλάβει 
καθένα από τα αγροτεµάχια προς 
ένταξη. Σε αντίθετη περίπτωση το 
αγροτεµάχιο απορρίπτεται». Συνεπώς 
ενδικοφανείς προσφυγές επί του 
ευρήµατος αυτού δεν αποτελούν 
αντικείµενο εξέτασης από την Επιτροπή 
Προσφυγών της ∆ΑΟΚ.

Τελευταίο 
10ήμερο Ιουνίου 

τα Βιολογικά 
Πριν βγει ο Μάιος τα Νιτρικά, σταδιακά υπόλοιπα 

ενιαίας και μέσα Ιουνίου υπόλοιπες συνδεδεμένες 

Τη ρητή διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι οι παραγωγοί, των 
οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν σε προανθικό στάδιο από 
τον παγετό του 2021, θα αποζηµιωθούν κανονικά, τόνισε ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος σε συνέντευξη 
Τύπου στην Κοζάνη. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώµη από τους 
παραγωγούς για την καθυστέρηση, ωστόσο, όπως τόνισε, 
«οφείλεται στην ΕΕ, στην οποία όµως η κυβέρνηση, από τις 17 
Ιουλίου 2021, κατέθεσε όλο τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά, 

για αποζηµιώσεις συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ».
Ο κ. Λυκουρέντζος απέδωσε επίσης σε γραφειοκρατικό λάθος 
των υπηρεσιακών στελεχών την απάντηση του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στύλου όπου αναφερόταν ότι 
«οι κερασιές, µηλιές και καρυδιές, λόγω παγετών της Άνοιξης 
2021, που ήταν σε προανθικό στάδιο, δηλαδή στάδιο µη 
καλυπτόµενο σύµφωνα µε τον Κανονισµό κι ως εκ τούτου η 
ακαρπία τους δεν δύναται να αποζηµιωθούν από τον ΕΛΓΑ».

Εν αναμονή έγκρισης για το προανθικό στάδιο 

Έως 13 Ιουνίου 
Ηλεκτρονικά µέχρι τις 13 Ιουνίου οι 
αιτήσεις των παραγωγών για ενί-

σχυση επίσπορης πατάτας και µαντα-
ρινιών Κληµεντίνης λόγω κορωνοϊού





Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2022Agrenda8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με πλάνο «δανεισµού» κονδυλίων από την ε-
περχόµενη προγραµµατική περίοδο αλλά και 
µια πλήρη ατζέντα ειδικών ενισχύσεων η πα-
ρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο Συµβούλιο των Υπουργών Γεωρ-
γίας της ΕΕ την προσεχή Τρίτη 24 Μαΐου. Μια 
γεύση για το περιεχόµενο των διεκδικήσεων της 
χώρας έδωσε την περασµένη Παρασκευή από 

τον Βόλο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Οι πληροφορίες θέλουν το υπουργείο 
να έχει ετοιµάσει µια πρόταση µεταφοράς πό-
ρων από τα κονδύλια των προγραµµάτων της 
επόµενης περιόδου, αντί της τρέχουσας µετα-
βατικής περιόδου όπως προβλέπεται από την 
πρόταση που κατέθεσαν στο προηγούµενο συµ-
βούλιο µια οµάδα κρατών µελών. 

Υπενθυµίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, είχε δηλώ-
σει τις προηγούµενες ηµέρες σε συνέντευξη 
Τύπου στο υπουργείο αλλά και σε συνάντη-
ση που είχε µε το ∆Σ της ΕΘΕΑΣ, ότι σε αυτήν 
τη συνάντηση η Κοµισιόν θα ενηµερώσει επί-
σηµα τα κράτη µέλη για τον βαθµό στον οποίο 
θα µπορέσουν αυτά να µεταφέρουν πόρους 
από τα κονδύλια ου β΄πυλώνα (Προγράµµα-
τα Αγροτικής Ανάπτυξης) για την έκτακτη ενί-
σχυση αγροτών. 

Σχετικό αίτηµα των κρατών µελών, ήταν η µε-
ταφορά του 5% από τα αδιάθετα κονδύλια προς 
τον σκοπό αυτό, αφού όπως υποστήριζαν στο 
σχετικό αίτηµα που είχαν παραδώσει στην Κο-
µισιόν τον περασµένο µήνα, τα µέτρα στήριξης 
που έχει εγκρίνει µέχρι σήµερα η Κοµισιόν βα-
σίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις περιορισµέ-
νες δυνατότητες των εθνικών προϋπολογισµών.

Τη δυνατότητα αυτή, ως γνωστόν τη βλέπει 
µε θετικό µάτι η Κοµισιόν, σύµφωνα µε πρό-
σφατες δηλώσεις του επιτρόπου Γεωργίας, Γιά-

νουζ Βοϊτσεχόφσκι, ενώ υπάρχει αισιοδοξία ό-
τι θα επιτραπεί αυτός ο ιδιότυπος δανεισµός α-
πό τα κονδύλια της νέας περιόδου, αφού χώ-
ρες όπως η Ιρλανδία, έχουν «µηδενικό υπό-
λοιπο» αυτήν τη στιγµή. Σε µια τέτοια περίπτω-
ση, αναµένεται τα διαθέσιµα ποσά για τη χώρα 
να ενισχυθούν σηµαντικά, αφού τα αδιάθετα 
κονδύλια του ΠΑΑ της µεταβατικής περιόδου 
έχουν περιοριστεί έπειτα από τις αυξήσεις του 
µπάτζετ στα προγράµµατα των Νέων Αγροτών 
και των Βιολογικών. Στη δε περίπτωση των Βι-
ολογικών πάντως, η απόφαση για ενίσχυση µε 
310 εκατ. ευρώ των πόρων του προγράµµατος, 
γίνεται αντιληπτή ως µια έµµεση στήριξη του 
κλάδου της κτηνοτροφίας, αφού φαίνεται πως 
τα πρόσθετα κονδύλια θα αξιοποιηθούν για τις 
εντάξεις των κτηνοτρόφων. 

Προτεραιότητα λίπασµα και πετρέλαιο
Από τους ευρωπαϊκούς πόρους, εφόσον ε-

γκριθούν, οι προτεραιότητες του υπουργείου ε-
στιάζουν στον διπλασιασµό του κονδυλίου για 
την επιστροφή του φόρου πετρελαίου στους α-
γρότες, η επιδότηση των λιπασµάτων, καθώς και 
µια ακόµα στήριξη των κτηνοτρόφων. Ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να µείνουν στην άκρη κάποια 
χρήµατα, σε περίπτωση που οι συνθήκες στην 
αγορά πυρηνοκάρπων που αναµένεται να ανοί-
ξει τις επόµενες εβδοµάδες επιβάλει στήριξη του 
εισοδήµατος των αγροτών, εξαιτίας της απώλει-

ας σηµαντικών µεριδίων στις αγορές της Ουκρα-
νίας και της Λευκορωσίας. Υπενθυµίζεται ότι τα 
ποσά αυτά, έρχονται να συµπληρωθούν στα 26 
εκατ. ευρώ που στέλνει στη χώρα το αποθεµατι-
κό κρίσης της ΕΕ. Βάσει του ρεπορτάζ, η αύξηση 
του ποσού για το Αγροτικό Πετρέλαιο αναµένε-
ται να είναι της τάξης του 100% (δηλαδή τα 60 ε-
κατ. που έχουν δεσµευτεί από τον κρατικό προϋ-
πολογισµό να γίνουν 120 εκατ.), ενώ για τα λι-
πάσµατα το πλάνο στήριξης αφορά σε επιδότη-
ση µε 12 ευρώ το στρέµµα για αροτραίες καλλι-
έργειες (όπου οι συνθήκες της αγοράς το επιβά-
λουν) και σε 18 ευρώ το στρέµµα για τα δέντρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επερχόµενη συνάντη-
ση των υπουργών γεωργίας της ΕΕ αναµένε-
ται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έπειτα από 
τις ζυµώσεις της συνεδρίασης αυτής στις Βρυ-
ξέλλες αναµένεται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο 
γύρω από τη δυνατότητα και το µέγεθος των ε-
περχόµενων αγροτικών ενισχύσεων µέσα από 
κοινοτικούς πόρους.

Ελάχιστες απαιτήσεις πολλαπλής 
συµµόρφωσης ζητά η Ευρωβουλή

Ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης βρί-
σκεται η κατάσταση στις αγορές αγροτικών ε-
µπορευµάτων της ΕΕ. Σύµφωνα µε το ενηµε-
ρωτικό σηµείωµα, οι υπουργοί Γεωργίας της 
ΕΕ θα ενηµερωθούν από την Επιτροπή σχετικά 
µε την κατάσταση της αγοράς αγροδιατροφι-
κών προϊόντων µετά τη ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. Ωστόσο, οι υψηλές τιµές της αγο-
ράς και οι πληθωριστικές τάσεις έχουν προ-
καλέσει ανησυχίες σχετικά µε την οικονοµι-
κή προσιτότητα, µε τις τιµές των τροφίµων να 
αποτελούν τη βασική πηγή ανησυχίας. Κλίµα 
στη συζήτηση δίνει και η τελευταία επιστολή 
της Ευρωβουλής στην Επιτροπή, όπου ζητά ε-
λάχιστες απαιτήσεις πολλαπλής συµµόρφω-
σης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ για τη λήψη της 
βασικής ενίσχυσης αγροτών από του χρόνου.

Τελευταίες ζυμώσεις 
για ειδικές ενισχύσεις

Με έγκριση σχεδίου 
ενισχύσεων από το 

Μαξίμου, στις 24 Μαΐου 
μεταβαίνει στις Βρυξέλλες ο 

Γεωργαντάς για αυξημένους 
πόρους σε λίπασμα, 

πετρέλαιο και ζωοτροφές

Από την έκταση 
της αναδιανοµής 
κονδυλίων της 
τρέχουσας και της 
νέας περιόδου του 
ΠΑΑ θα εξαρτηθεί, 
όπως όλα δείχνουν, 
το ύψος των ειδικών 
ενισχύσεων για την 
αντιστάθµιση των 
πληθωριστικών 
πιέσεων στην 
αγροτική 
δραστηριότητα.

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

Στήριξη µε ευρωπαϊκούς πόρους, ως δικλεί-
δα ασφαλείας, στα προϊόντα του εγχώριου 
αγροδιατροφικού τοµέα που ίσως να αντι-
µετωπίσουν προβλήµατα διάθεσης, λόγω 
του πολέµου στην Ουκρανία, υποσχέθηκε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Γιώργος Γεωργαντάς, αποκαλύπτο-
ντας πως έχει υπάρξει σχετικό αίτηµα και 
από άλλες χώρες.

Εγκαινιάζοντας την 6η διεθνή έκθεση 
φρούτων και λαχανικών Freskon, ο υπουρ-
γός αν και παραδέχθηκε ότι τίθεται ένα ζή-
τηµα, ιδίως µε τα νωπά φρούτα και τα λα-

χανικά, διότι πολλά από τα συγκεκριµένα 
προϊόντα είχαν προορισµό σε χώρες, οι ο-
ποίες αυτή τη στιγµή είναι σε εµπόλεµη κα-
τάσταση, εµφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Είναι µια εύλογη ανησυχία, ελπίζουµε 
να µην επαληθευτεί. Όµως η προστασία που 
προσφέρει η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι ση-
µαντική, γιατί έχουµε ζητήσει και εµείς και 
άλλες χώρες να ενεργοποιηθεί ο σχετικός 
κανονισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
στην περίπτωση που δεν µπορέσουν να γί-
νουν αυτές οι εξαγωγές όπως γινόταν πά-
ντα, να πριµοδοτηθεί η διάθεση αυτών των 
προϊόντων µε ευρωπαϊκά χρήµατα σε δοµές 
στη χώρα», ανέφερε ο υπουργός και έσπευ-
σε να συµπληρώσει: «Ελπίζουµε να µη χρει-

αστεί να συµβεί, υπάρχει όµως αυτή η εναλ-
λακτική, αυτή η ασφάλεια για τους παραγω-
γούς. Οπότε θα πρέπει να ασχοληθούν µό-
νο µε την παραγωγή τους, διότι είµαστε εδώ 
για να στηρίξουµε».

Προβληµατίζει η συγκυρία 
για τη διάθεση της παραγωγής

Η εµπόλεµη κατάσταση που πλήττει την 
Ευρώπη, όπως ανέφερε στην παρέµβασή 
του σε ειδική εκδήλωση της Agrenda στη 
Freskon, ο εκπρόσωπος της ΕΘΕΑΣ, Χρή-
στος Γιαννακάκης, είναι σίγουρα ένα αρ-
νητικό γεγονός µε συνέπειες στη διάθε-
ση προϊόντων µας και ήδη είναι εµφανείς 
στον τοµέα των νωπών φρούτων.

«Υπάρχει µια πτώση στην κατανάλωση 
και ένας φόβος στην αγορά για το ποιες 
θα είναι οι εξελίξεις, µε συνέπεια να περι-
ορίζονται οι δαπάνες που κάνουν τα νοι-
κοκυριά κι αυτό επηρεάζει τη διάθεση των 
προϊόντων µας», είπε και υπενθύµισε πως 
«η ουκρανική αγορά, πριν την εισβολή της 
Ρωσίας, απορροφούσε σηµαντικές ποσότη-
τες ειδικά στα νεκταρίνια και στα ροδάκι-
να. Με βάση στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το 2019 
και 2020, γιατί το 2021 ήταν χρονιά µε µει-
ωµένη παραγωγή, η συγκεκριµένη χώρα 
απορροφούσε περίπου 35.000 τόνους ρο-
δάκινα και νεκταρίνια. Επίσης, περίπου 
7.000 τόνους απορροφούσε η Λευκορω-
σία. Σε σχέση µε τα κεράσια, η Ουκρανία 
έπαιρνε περίπου 2.500 – 3.000 τόνους, και 
άλλους 7.000 τόνους ακτινίδια. Άρα είναι 
σηµαντικές ποσότητες οι οποίες θα µας λεί-
ψουν φέτος. Από την άλλη πλευρά, η ρωσι-
κή αγορά έπαιρνε το 35% του χυµού ροδα-
κίνου και δεν θα υπάρχει κι αυτή φέτος».

Πλάνο Γεωργαντά 
για την ενίσχυση  
πυρηνόκαρπων
Εφόσον δεν μπορέσουν να γίνουν οι εξαγωγές νωπών 
φρούτων και λαχανικών, όπως γίνονταν πάντα, θα 
πριμοδοτηθεί η διάθεσή τους με ευρωπαϊκά χρήματα 
σε δομές στη χώρα, διαβεβαιώνει ο υπουργός Γεωργίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Παράταση 
ως 30 Ιουνίου 
στις δηλώσεις 
ΟΣΔΕ 
Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2022, 
ως καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 
ορίζεται η 30η Ιουνίου, σύµφωνα µε 
δηµοσιευµένη σε ΦΕΚ απόφαση που 
φέρει την υπγραφή του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου 
Γεωργαντά (Β’, 2367). Με την 
παράταση αυτή έρχονται να αρθούν 
οι όποιες ανησυχίες από 
παραγωγούς και ΚΥ∆ σχετικά µε το 
κατά πόσο υπάρχουν τα χρονικά 
περιθώρια ώστε να ολοκληρωθεί 
εγκαίρως η διαδικασία. 
Η τροποποίηση αυτή γίνεται στο ίδιο 
ΦΕΚ µε το οποίο, τροποποιείται ο 
ορισµός του ενεργού γεωργού 
προκειµένου να µην αποκλείονται 
κατηγορίες που αιτούνται στήριξη 
συγκεκριµένων µέτρων του ΠΑΑ 
όπως µελισσοκόµοι και χοιροτρόφοι, 
διότι δεν λαµβάνουν άµεσες 
ενισχύσεις. Οι κατηγορίες αυτές θα 
θεωρούνται ενεργοί αν το εισόδηµα 
που απέκτησαν από γεωργικές 
δραστηριότητες κατά το τελευταίο 
φορολογικό έτος είναι τουλάχιστον 
10% έναντι των συνολικών εσόδων 
που απέκτησαν κατά το ίδιο 
φορολογικό έτος.
Υπενθυµίζεται ότι θέµα µε τον 
ενεργό αγρότη προέκυψε στο 
πρόγραµµα της Βιολογικής 
Γεωργίας όσον αφορά τους 
µελισσοκόµους το οποίο και βαίνει 
προς λύση, ενώ, το ερχόµενο 
διάστηµα αναµένεται να ανοίξουν 
δύο Μέτρα (Ευζωία και Προστασία 
ζωικού κεφαλαίου) αποκλειστικά για 
τους χοιροτρόφους της χώρας.

Με το ίδιο ΦΕΚ τροποποιείται και 
ο ορισµός του ενεργού γεωργού. 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 ΤΟΝΟΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΘΥΛΑΖΟΥΣΕΣ 
ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

35.000
 ΤΟΝΟΙ 

ΚΕΡΑΣΙΑ

3.000

ΧΥΜΟΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

35%
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Αγρότες μέλη 
Άμεσα μείωση 50% 
στη φορολογία των 
συνεταιρισμένων 
Απαλλαγή 50% από το φόρο εισοδήματος αν το 75% 
των προϊόντων διατίθεται με όρους συμβολαιακής

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την απαλλαγή, για πρώτη φορά, 
από την καταβολή φόρου εισοδή-
µατος κατά 50% των φορολογητέ-
ων κερδών από την άσκηση επιχει-
ρηµατικών αγροτικών δραστηριο-
τήτων, µε στόχο την ανάπτυξη συ-
νεργασιών στον πρωτογενή τοµέα, 
δροµολογεί άµεσα η κυβέρνηση, ε-
πιβεβαιώνοντας πλήρως παλιότερο 
ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda. 

Η σχετική ρύθµιση για τη φορο-
λογική απαλλαγή, προβλέπεται στο 

νοµοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων, που κατατέθηκε το 
βράδυ της Παρασκευής 13 Μαΐου, 
στα άρθρα 15 και 16 και όπως ανέ-
φερε ο υφυπουργός Οικονοµικών, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος, αποτε-
λεί άλλο ένα µέτρο για την στήριξη 
του αγροτικού τοµέα, που υποσχέ-
θηκε και υλοποίησε η κυβέρνηση.

Με δηλώσεις του αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της ενηµερωτικής ηµε-
ρίδας που οργάνωσε η Agrenda στο 
πλαίσιο της έκθεσης Freskon, ο κ. 
Βεσυρόπουλος διευκρίνισε πως δι-
καιούχοι της ευνοϊκής ρύθµισης εί-
ναι τα µέλη αγροτικών συλλογικών 
σχηµάτων, συνεταιρισµών και οµά-
δων παραγωγών, καθώς και όσοι συ-
νάπτουν έγγραφη συµφωνία συµβο-
λαιακής γεωργίας µε έµπορο επιχει-
ρηµατία, µε την απαραίτητη προϋπό-

θεση ότι θα παραδώσουν την παρα-
γωγή τους στο συνεργατικό σχήµα 
ή τον επιχειρηµατία, κατά τουλάχι-
στον 75% του συνόλου.

«Η ισχύς του µέτρου έχει αναδρο-
µικότητα από 1/1/22, δηλαδή για το 
φορολογικό έτος 2022 και τα επό-
µενα χρόνια», είπε ο υφυπουργός 
και σηµείωσε πως το σχετικό νοµο-
σχέδιο επρόκειτο να πάει στις ειδι-
κές επιτροπές για συζήτηση το τρι-
ήµερο 17 – 19 Μαΐου και τη µεθεπό-
µενη εβδοµάδα θα ψηφιστεί και θα 
γίνει νόµος του κράτους.

Στο σηµείο αυτό µάλιστα θύµισε 
πως πριν αναλάβει 
τη διακυβέρνηση 
της χώρας η Ν∆ η 
φορολογία του ει-
σοδήµατος, µαζί µε 
τις εργοδοτικές ει-
σφορές, έφτανε στο 
87%, ενώ πλέον, µετά 
και την παρέµβαση 
που επιχειρείται τώ-
ρα από την κυβέρ-
νηση, περιορίζεται 
δραστικά. «Με τον 
τρόπο αυτό χτυπάµε 
τη µαύρη διακίνη-

ση και τη φοροδιαφυγή, γιατί πλέον 
ο αγρότης θα µπορεί να δηλώσει τα 
φορολογητέα του κέρδη, µε µικρούς 
φορολογικούς συντελεστές, να δη-
λώσει εισόδηµα, και να δικαιολογή-
σει αγορές πόθεν έσχες και δεν υ-
πάρχει πλέον καθόλου κίνητρο να 
ψάξεις να βρεις εικονικά δαπάνες 
και όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, ενώ έσπευσε να συµπληρώ-
σει µε πως µε τα my data, την ηλε-
κτρονική τιµολόγηση και σύντοµα 
και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστο-
λής, οι παράνοµες συµπεριφορές 
θα αποκαλύπτονται εύκολα. Μάλι-
στα αποκάλυψε πως έχουν ξεκινή-
σει σχετικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα ε-
νταθούν το επόµενο διάστηµα, ενώ 
µίλησε και για µικτά κλιµάκια που 
θα κάνουν ελέγχους στις τελωνεια-
κές εισόδους – εξόδους της χώρας.

Κατ’ επάγγελµα 
και µέλη ΑΣ 
οι ωφεληµένοι
Τις εξελίξεις όσον αφορά τη 
φορολογία των αγροτών ήρθε να 
επιβεβαιώσει δελτίο Τύπου του 
υπουργείου Οικονοµικών το µεσηµέρι 
της ∆ευτέρας 16 Μαΐου, το οποίο 
αναφέρεται σε συνεργασία του 
υπουργείου Οικονοµικών υπό τον 
Απόστολο Βεσυρόπουλο και του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
υπό τον Γιώργο Γεωργαντά, όπου 
διευκρινίζεται ότι: 
Σε επαγγελµατίες αγρότες µέλη 
Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων, όπως οι οµάδες 
παραγωγών, καθώς και σε 
επαγγελµατίες αγρότες που συνάπτουν 
δεσµευτικές συµβάσεις µε επιχείρηση - 
αγοραστή για την απορρόφηση των 
προϊόντων τους στο πλαίσιο της 
συµβολαιακής γεωργίας, χορηγείται 
απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο 
εισοδήµατος επί των φορολογητέων 
κερδών από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, εφόσον το 75% των 
προϊόντων παραγωγής τους πωλείται 
στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.

Στις ευνοϊκές διατάξεις 
για τους συνεταιρισµένους 
αγρότες αναφέρθηκε ο 
υφυπουργός Οικονοµικών 
Απ. Βεσυρόπουλος, στο 
πλαίσιο της Freskon.

Η ισχύς 
του µέτρου 
σύµφωνα 
µε τον κ. 
Βεσυρό-
πουλο θα 
ισχύσει το 
φορολο-
γικό έτος 
2022 και 
εφεξής.
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Εξελίξεις στην αγορά σιτηρών έχουν ήδη δι-
αµορφώσει τα 34 λεπτά το κιλό για τα φετι-
νά κριθάρια, µε µεγάλη εταιρεία στο πεδίο 
των ζωοτροφών να κλείνει από τώρα συµ-
φωνίες για αγορά ποσοτήτων τις επόµενες 
εβδοµάδες σ’ αυτή την τιµή. Ωστόσο, από τις 
αρχές της προηγούµενης εβδοµάδας, η ευ-
ρωπαϊκή αγορά προχώρησε σε µια δυναµι-
κή ανοδική κίνηση που έστειλε σε νέες κο-
ρυφές τις τιµές βασικών αγροτικών εµπο-
ρευµάτων, µε τη γαλλική αγορά πλέον να 
διαπραγµατεύεται το κριθάρι παράδοσης 

τον Ιούλιο του 2022 στα 412 ευρώ ο τόνος. 
Με δεδοµένο ότι η ελληνική σοδειά θα εί-

ναι η πρώτη σε επίπεδο ΕΕ, αναµένεται ότι 
θα ευνοηθεί από τη νέα ανοδική συγκυρία 
τιµών στον απόηχο προβληµάτων ξηρασί-
ας σε Ευρώπη, Αµερική και Ινδία. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν τις επιχειρήσεις να προ-
χωρούν σε αγορές σιτηρών µε σκοπό την 
άµεση διάθεσή τους, χωρίς ωστόσο να γε-
µίζουν και τα αποθέµατά τους, υπό το φό-
βο ότι µπορεί να βρεθούν µε ακριβό στοκ 
όσο η νέα εµπορική περίοδος προχωρά.

Με 34 λεπτά κριθάρι στα ζωοτροφάδικα
Στα 412 ευρώ ο τόνος το κριθάρι παράδοσης τον Ιούλιο του 2022 στη Γαλλία
Ευνοηµένη η ελληνική σοδειά λόγω ξηρασίας σε Ευρώπη, Αµερική και Ινδία
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Σ
την αγορά µας, αναθερµαίνεται το 
ενδιαφέρον για νέες προπωλήσεις 
βάµβακος, εντούτοις δεν είχαµε ση-
µαντικές πράξεις καθώς από πλευ-

ράς παραγωγών τα φιξαρίσµατα πάνε µε αρ-
γούς ρυθµούς. Έχει αρχίσει και η τουρκική α-
γορά να ψάχνεται για νέα σοδειά. Μην ξεχνά-
µε πως οι µεγάλες σοδειές σε Βραζιλία και Η-
ΠΑ θα αργήσουν να διοχετευθούν στην αγορά 
εποµένως εµείς που είµαστε πρώτοι στη συγκο-
µιδή θα επωφεληθούµε της στενότητας τον Σε-
πτέµβριο και τον Οκτώβριο. Οι τιµές της νέας σο-
δειάς κυµαίνονται στα 139 σεντς ανά λίµπρα. . 

  Στην εγχώρια αγορά λίγο πάνω από τα 
500 ευρώ ο τόνος fob φαίνεται να κουβεντιά-
ζουν οι Ιταλοί για τη νέα σοδειά σκληρού σί-
του, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ακόµα δεν 
έχει σηµειωθεί δουλειά. ∆εν είναι και εύκο-
λο σ’ αυτή την αγορά να βρεθούν πωλητές, 
δεδοµένου ότι κανείς δεν γνωρίζει το κοστο-
λόγιο του. Αναφορικά µε την πορεία της σο-
δειάς, ακούγεται ότι πάει πολύ καλά και πως 
αν δεν µας τα χαλάσει ο καιρός θα πάµε για 
καλές παραγωγές και ποιότητες. 

  Η παγκόσµια παραγωγή καλαµποκιού 
προβλέπεται µειωµένη φέτος, λόγω κυρίως 
της µείωσης στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ, ενώ 
λιγότερη θα είναι και σε Κίνα και Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύµφωνα µε την έκθεση Μαΐου του υ-
πουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, 
οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για ύψη-ρεκόρ στην 
παραγωγή της Αργεντινής και της Βραζιλίας.  
Πτώση αναµένεται και στην παγκόσµια κατα-
νάλωση, τονίζει το USDA, τόσο στο καλαµπόκι 
για ζωοτροφή, όσο και στο βρώσιµο.

Άδεια αγορά 
θα βρει το 
ελληνικό βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

05/0519/04

579,93 573,01

27/04

572,54

12/05

569,32

19/05

583,64

Διάθεση 
Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε 
αγορές σιτηρών µε σκοπό την 
άµεση διάθεσή τους, χωρίς να 
γεµίζουν τις αποθήκες τους 

Ελληνικό
Με τα ελληνικά κριθάρια 
να βγαίνουν πρώτα στην 

αγορά, όλη η άνοδος αναµέ-
νεται να περάσει στις τιµές

Βύνη
Οι βυνοποιήσιµες ποικιλίες κριθα-
ριού έχουν φτάσει στα 465 µε 470 
ευρώ ο τόνος FOB για παράδοση 

τον Ιούλιο του 2022

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

430

395

143,50

3,37

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

430

395

142,50

3,44

544,40

1689,00

25,05

121,7

136,32

166,90

430

377

137,50

3,44

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

430

387

151,98

3,39

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

430

387

144,34

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

379

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

14/04 19/04 27/04 05/05 12/05 19/05

547

393 389 398
362 367

412

547 547 547 547

550

Αγορά κριθαριού 
(ευρώ ο τόνος)

Ελλάδα 340

Γαλλία 412
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ελλάδα 340Ελλάδα 340Ελλάδα 340

Τιμές αγοράς 
(ευρώ / τόνος)

Ελλάδα  340 

Ευρώπη  412 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανεβαίνει κι άλλο 
το σκληρό σιτάρι στην 
Ευρώπη πριν τ’ αλώνια 

Το κενό προσφοράς 
δίνει έξτρα πριμ στο 
ελληνικό βαμβάκι

Νέες ποικιλίες από κλειστά 
club δίνουν τόνο στο µήλο 
Μετατόπιση προς νέες πιο παραγωγικές 
ποικιλίες, µε γεύση και ανθεκτικότητα, 
συχνά κάτω από την «οµπρέλα» 
κλειστών club και νέα συστήµατα 
διαµόρφωσης οι νέες τάσεις στη διεθνή 
αγορά της καλλιέργειας µήλου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Συμφωνίες 
με 34 λεπτά 
στο κριθάρι
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Οι ΗΠΑ, πολλές παγκόσµιες αναπτυξια-
κές τράπεζες και άλλοι όµιλοι αποκάλυ-
ψαν την Τετάρτη ένα ευρύ σχέδιο πολ-
λών δισεκατοµµυρίων δολαρίων στήρι-
ξης των αγροτών που αποσκοπεί στην α-
ντιµετώπιση µιας παγκόσµιας κρίσης ε-
πισιτιστικής ασφάλειας που επιδεινώθη-
κε από τον πόλεµο της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Καθώς ο πόλεµος στην Ουκρανία 
µαίνεται και απειλεί το σιτάρι και προµή-
θειες σιτηρών παγκοσµίως, οι ελλείψεις 
καυσίµων και λιπασµάτων σε πολλές χώ-
ρες και οι επιταχυνόµενες αυξήσεις στις 
τιµές των τροφίµων απειλούν να αποστα-
θεροποιήσουν τις εύθραυστες κοινωνίες 
προσθέτοντας, σύµφωνα µε το Στειτ Ντι-
πάρτµεντ, στα 193 εκατοµµύρια ανθρώ-
πους που αντιµετώπισαν το 2021 οξεία ε-
πισιτιστική ανασφάλεια, άλλα 40 εκατοµ-
µύρια που θα οδηγηθούν στην φτώχεια.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιµε-
τώπισης της κρίσης, ο υπουργός Εξωτερι-
κών Αντονι Μπλίνκεν θα συγκαλέσει συ-
ναντήσεις στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο 
των Ηνωµένων Εθνών µε επίκεντρο την 
ανασφάλεια από το κόστος ζωοτροφών. 

Ένα βήµα πιο κοντά στη δικαίωση 
βρίσκονται, πλέον, οι επαγγελµα-
τίες του πρωτογενούς τοµέα από τη 
Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι «είδαν» 
τους επενδυτικούς φακέλους τους, 
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νό-
µου «Ν.4399/2016», να απορρί-
πτονται αδικαιολογήτως, λόγω ε-
σφαλµένης ερµηνείας της κείµε-
νης νοµοθεσίας από αξιολογητές.

Η πολυπόθητη ερµηνευτική ε-
γκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, που ξεµπλέκει το «κουβάρι» 
και µε τις απαραίτητες διευκρινι-
στικές οδηγίες τερµατίζει την «ο-
µηρεία», στην οποία είχαν περι-
έλθει επί µακρόν οι εν λόγω επεν-
δύσεις, εκδόθηκε στις 6 Μαΐου, α-
πό την αρµόδια Γραµµατεία Ιδιω-
τικών Επενδύσεων και Συµπράξε-
ων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα.

Το µακροσκελές κείµενο, που 
βάζει, επιτέλους, τα πράγµατα στη 
θέση τους, έχει σταλεί, ήδη, στις 
εντεταλµένες υπηρεσίες των Πε-
ριφερειών Κεντρικής Μακεδονίας 
κι Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης, όπου έχουν καταγραφεί προ-
βλήµατα µε τα «παγωµένα», α-
πό το 2018, επενδυτικά σχέδια 
του πρωτογενούς τοµέα. Αποµέ-
νει πλέον να συγκληθούν οι κα-
τά τόπους Επιτροπές Αξιολόγη-

σης και να βρεθεί τρόπος για να 
διορθωθεί η αδικία, που είχε κα-
ταγραφεί, µε δεδοµένο ότι παρό-
µοιες επενδύσεις στις άλλες πε-
ριφέρειες της χώρας, εγκρίθηκαν 
χωρίς κανένα πρόβληµα εδώ και 
καιρό και µάλιστα πολλές έχουν 
ήδη υλοποιηθεί.

Πηγές µε γνώση της κατάστα-
σης, από το χώρο των παραγωγών 
και των µελετητικών γραφείων α-
νέφεραν στην Agrenda ότι στην 
κατηγορία των «αδικηµένων», από 
τη λανθασµένη ερµηνεία του νό-
µου, ενδέχεται να εµπίπτουν έως 
και πάνω από 200 επενδυτικά σχέ-
δια για την απόκτηση µηχανολο-
γικού εξοπλισµού και τον εκσυγ-
χρονισµό εγκαταστάσεων στο γε-
ωργικό τοµέα, µε συνολικό προ-
ϋπολογισµό, που ίσως να κυµαί-
νεται µεταξύ 70-80 εκατ. ευρώ. 
Τα περισσότερα, κατά τις ίδιες ε-
κτιµήσεις, αφορούν σε φακέλους 
ενδιαφερόµενων από την Κεντρι-
κή Μακεδονία, η οποία σε επίπε-
δο πολιτικής ηγεσίας της Περιφέ-
ρειας «κυνήγησε» το θέµα ασκώ-
ντας σχετικές πιέσεις και µένει πια 
να κινητοποιήσει και την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης για να προχωρή-
σουν οι συγκεκριµένοι φάκελοι. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Σήμα ΗΠΑ 
σε τραπεζίτες
για χρήμα
στους αγρότες

Προς δικαίωση αγρότες που 
έμειναν εκτός Αναπτυξιακού

Η Τζάνετ Γέλεν στη συνάντηση 
των υπουργών Οικονοµικών της 

G-7 µίλησε και µε την πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 

φον ντερ Λάιεν για «κρίσιµα 
ζητήµατα ενεργειακής ασφάλειας, τις 

οικονοµικές ανάγκες της Ουκρανίας 
και κυρώσεις στη Ρωσία».

Πολιτικοί και 
επιχειρηµατίες στη 
γενέθλια επέτειο 
της πρωτοβουλίας 
Ελλα-∆ικά Μας.

Έσβησε τα 10 κεράκια η «Ελλα-∆ικά Μας» 
που προσβλέπει στην νέα γενιά επιχειρηµατιών 

Με το αισιόδοξο µήνυµα της νέας γενιάς εκπροσώπων των εταιρειών-µελών 
της πρωτοβουλίας «Ελλα-∆ικά Μας», η οποία έκανε λόγο για ένα καινοτόµο 
µέλλον επιχειρηµατικότητας έκλεισε η επετειακή εκδήλωση για τα 10 έτη από 
την ίδρυση της πρωτοβουλίας. Η οµάδα της νέας γενιάς απαρτίστηκε από τη 
Βασιλική Γεροβασιλείου, τη Ματίνα Κοίλιαρη, τον Θοδωρή Σκαγιά και τον 
∆ηµήτρη Σκούρα. Στην επετειακή εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της 
επιχειρηµατικής-επιστηµονικής κοινότητας και φορείς. Εκεί παρουσιάστηκε 
µια αντιπροσωπευτική εικόνα του πολυδιάστατου έργου της Κοινότητας στη 
διάρκεια αυτών των 10 ετών και οι στρατηγικές δράσεις της πρωτοβουλίας 
για τις συνέργειες εξαγωγών, τη δηµόσια παρέµβαση, την προβολή του 
σήµατος µε τις συνέργειες των µελών στο λιανεµπόριο. Η βραδιά 
περιελάµβανε επιπλέον τις βραβεύσεις για την εφαρµογή του ESG 
πρωτοκόλλου Ethos που πραγµατοποίησε ο φορέας Πιστοποίησης Eurocert. 
Τη Gold διάκριση απέσπασαν οι εταιρείες Έψα, Κύκνος και ∆ίρφυς, ενώ την 
υψηλότερη διάκριση, Platinum, κατέκτησε η Skag.

Αδικηµένοι
Στην κατηγορία των 
«αδικηµένων» ενδέ-
χεται να εµπίπτουν 

έως και πάνω από 200 
επενδυτικά σχέδια για 

απόκτηση µηχανο-
λογικού εξοπλισµού 
και εκσυγχρονισµό 

εγκαταστάσεων, συνο-
λικού προϋπολογισµού 

70-80 εκατ.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε πεδίο ανακάλυψης τιµών έχουν ει-
σέλθει τις τελευταίες ηµέρες οι αγο-
ρές των αγροτικών εµπορευµάτων, µε 
σκληρό και µαλακό σιτάρι, κριθάρι, κα-
λαµπόκι και ηλίανθο να βρίσκονται σε 
ιστορικά υψηλά όσο παράλληλα οι τι-
µές για τα συµβόλαια της νέας σοδειάς 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε τα περ-
σινά αποθέµατα.

Μέσα σ’ αυτή την πρωτόγνωρη συ-
γκυρία, δεν αποκλείεται οι τιµές για 
προϊόντα όπως το σκληρό σιτάρι και 
το κριθάρι που συγκοµίζονται σε µερι-
κές εβδοµάδες να βρεθούν στην εγχώ-
ρια αγορά σε επίπεδα υψηλότερα των 
αρχικών προσδοκιών και εκτιµήσεων 
του κλάδου, ήτοι των 50 λεπτών για 
σκληρό και των 34 λεπτών για κριθά-
ρι. Ήδη η αγορά της Γαλλίας, η οποία 
παραδοσιακά διαµορφώνει χαµηλότε-
ρες τιµές στο σκληρό σιτάρι συγκριτικά 
µε την ιταλική, βρίσκεται στα 500 ευ-
ρώ ο τόνος. Πρόκειται για τιµή βάσης 
και spot, δηλαδή δεν έχουν υπολογι-
στεί εδώ FOB και µεταφορικά, που αφο-
ρά στις παραδόσεις Ιουλίου του 2022. 
Την ίδια στιγµή, η λίστα τιµών της Φό-
τζια ανανεώθηκε καταγράφοντας µι-
κρά κέρδη (3 ευρώ) και διαµορφώνο-
ντας τα 550 ευρώ ο τόνος για την πρώ-
τη ποιότητα σκληρού σίτου.

Να σηµειωθεί ότι στο κριθάρι, οι πα-
ραδόσεις Ιουλίου έχουν ανέλθει στα 
412 ευρώ ο τόνος στην κατηγορία του 
κτηνοτροφικού, µε τις βυνοποιήσιµες 
ποικιλίες να διαπραγµατεύονται στη 

βάση των 470 ευρώ ο τόνος.
Όµως και στο καλαµπόκι η αγορά 

προχωρά σε νέα άνοδο, µε την τιµή 
του να καταγράφει κέρδη 6% ή αλλιώς 
19,5 ευρώ ο τόνος, για τα συµβόλαια 
παράδοσης που λήγουν σε ένα χρό-
νο από σήµερα.

Με άλλα λόγια, η αγορά πληρώνει 
για τα καλαµπόκια της νέας σοδειάς 
µε ηµεροµηνία παράδοσης τον Ιού-
νιο του 2023, τιµή αντίστοιχη µε αυ-
τήν που πληρώνει για τα συµβόλαια 
που λήγουν σε δύο εβδοµάδες, ήτοι 
375 µε 376 ευρώ ο τόνος. Πλέον η α-
γορά έχει διαµορφώσει σε όλο το τα-
µπλό νέες κορυφές από τα υψηλά του 
Μαρτίου, εξαιτίας των απόνερων του 
πολέµου. Όσο η λειψυδρία συνεχίζε-
ται στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, οι 
τιµές φαίνεται ότι µπορούν να διαµορ-
φώσουν δυνατά στηρίγµατα στα επίπε-
δα αυτά, τα οποία ενισχύονται και από 

την ολοένα και αυξανόµενη ανησυχία 
των αγορών για τυχών µεγαλύτερους 
περιορισµούς στο πεδίο των εξαγω-
γών από µεγάλους παραγωγούς χώρες.

Έτσι, η αγορά καλαµποκιού διαµόρ-
φωσε τιµή βάσης στα 374 ευρώ ο τό-
νος για τα συµβόλαια Ιουνίου 22, ενώ 
για τα πρώτα συµβόλαια της νέας σο-
δειάς, η τιµή πλέον διαπραγµατεύεται 
στη ζώνη των 382 ευρώ ο τόνος.

Φαίνεται λοιπόν ότι τα επίπεδα των 
30 λεπτών το κιλό που προσφέρονταν 
πριν από ένα µήνα για το καλαµπόκι 
στην ελληνική αγορά, τα έχουν ξεπε-
ράσει οι ισορροπίες που διαµορφώνο-
νται στην Ευρώπη, ενώ η εξίσωση των 
τιµών για τα υφιστάµενα αποθέµατα µε 
τις τιµές της νέας σοδειάς και µάλιστα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επερχόµενης 
εµπορικής περιόδου, δείχνει πως δύ-
σκολα θα βρει κανείς στο εµπόριο φέ-
τος φτηνό σπυρί. 

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡI

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡI

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΕΣΟ∆ΕΙΑΣ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΙΤΑΛΙΑΓΑΛΛΙΑ

550500

 430 

 382

 412

Η νέα σοδειά σιτηρών εξαντλείται 
στις καινούργιες κορυφές τιμών 
Σκληρό πάνω από 50 λεπτά, μαλακό και κριθάρι 42 και καλαμπόκι στα 38 λεπτά το κιλό 

Φότζια 
Η λίστα τιµών της 

Φότζια ανανεώθηκε 
καταγράφοντας µικρά 

κέρδη (3 ευρώ) και 
διαµορφώνοντας τα 

550 ευρώ ο τόνος για 
την πρώτη ποιότητα 

σκληρού σίτου

Καλαµπόκι 
Και στο καλαµπόκι 
η αγορά προχωρά 

σε νέα άνοδο, µε την 
τιµή του να κατα-

γράφει κέρδη 6% ή 
αλλιώς 19,5 ευρώ ο 
τόνος, για τα συµβό-
λαια παράδοσης που 
λήγουν σε ένα χρόνο 

από σήµερα

Οι τιµές για σκληρό σιτάρι 
και κριθάρι δεν αποκλείεται 
να βρεθούν σε επίπεδα 
υψηλότερα των αρχικών 
προσδοκιών και εκτιµήσεων. 

Παραδόσεις 
στο µαλακό 
σιτάρι νέας 
σοδειάς µε
430 ευρώ
Παρά τη διόρθωση της 
αγοράς προς το τέλος της 
περασµένης εβδοµάδας, 
οι τιµές που διαµορφώνει 
το ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο 
σιτηρών για το µαλακό 
σιτάρι φαίνεται ότι έχουν 
εδραιωθεί σε επίπεδα άνω 
των 420 ευρώ ο τόνος για 
παραδόσεις µέχρι και τον 
Μάρτιο του 2023. Μάλιστα 
για τις παραδόσεις 
Σεπτεµβρίου 2022 η τιµή 
βρίσκεται οριακά πάνω από 
τα 430 ευρώ ο τόνος, 
έχοντας αγγίξει νωρίτερα τα 
438 ευρώ. Πρόκειται για 
ιστορικά υψηλά επίπεδα, µε 
το νέο ανοδικό ράλι να 
πυροδοτείται από την 
απόφαση της Ινδίας να 
παγώσει τις εξαγωγές 
σιτηρών, έπειτα από µια 
αναπάντεχη ξηρασία που 
χτύπησε την καλλιέργεια 
στο τελευταίο και πιο 
κρίσιµο σηµείο του κύκλου 
ανάπτυξης, περιορίζοντας 
σηµαντικά τις αναµενόµενες 
αποδόσεις.
Για τα συµβόλαια 
Σεπτεµβρίου, η 
προηγούµενη κορυφή ήταν 
στα 365 ευρώ ο τόνος, πριν 
από ένα µήνα, στις 14 
Απριλίου.
Αν και η περίοδος 
αλωνισµού στην Ευρώπη 
πλησιάζει, η αγορά 
εξακολουθεί να πατάει πάνω 
σε νέες κορυφές, έπειτα από 
κάθε µετριοπαθή διόρθωση. 
Όλα αυτά, υπό τις ανησυχίες 
για χαµηλές αποδόσεις σε 
Γαλλία και Γερµανία. 





Προνύμφες 
στις κερασιές
Συστάσεις για ψεκασμούς κατά 
της Μύγας και της δροσόφιλας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Προληπτικούς, θεραπευτι-
κούς ψεκασµούς και ορθές 
καλλιεργητικές πρακτικές ε-
νάντια στην εµφάνιση προ-
σβολών από Μύγα της κε-
ρασιάς και την κηλιδόπτε-
ρη δροσόφιλα συστήνουν 
στους παραγωγούς οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Καβάλας.

Η µύγα της κερασιάς α-
ποτελεί πολύ σοβαρό εχθρό 
των κερασιών. Εµφανίζεται 
συνήθως προς τα τέλη Απρι-
λίου - αρχές Μαΐου, ανάλο-
γα µε τις επικρατούσες και-
ρικές συνθήκες και εναπο-
θέτει τα αυγά της στο εσωτε-
ρικό των µικρών καρπών. Α-
πό τα αυγά αυτά αναπτύσσο-
νται οι προνύµφες, οι οποί-

ες τρέφονται από τη σάρκα 
των καρπών. Οι προνύµφες 
αφού συµπληρώσουν την α-
νάπτυξή τους βγαίνουν από 
το κεράσι, πέφτουν στο χώ-
µα και διαχειµάζουν.

Στις πρώιµες ποικιλίες πα-
ρατηρείται αλλαγή στο χρώ-
µα των καρπών. Οι γεωπόνοι 
από την Καβάλα συνιστούν 
να γίνει ένας ψεκασµός µε 
κατάλληλα φυτοπροστατευτι-
κά προϊόντα και επανάληψη 
µετά από δέκα ηµέρες κυρί-
ως στις όψιµες ποικιλίες και 

ιδιαίτερα όπου υπάρχει ιστο-
ρικό προσβολής. Ο καρπός 
είναι επιδεκτικός προσβολής 
από το βλαστικό στάδιο της 
κερασιάς αλλαγής τού χρώ-
µατος των καρπών. Σε κάθε 
περίπτωση οι ψεκασµοί θα 
πρέπει να πραγµατοποιού-
νται λαµβάνοντας υπόψη το 
στάδιο αυτό. Να δοθεί ιδιαί-
τερη προσοχή στον αριθµό 
των ηµερών πριν την συγκο-
µιδή, όπου για πρώιµες ποι-
κιλίες θα ήταν καλύτερο να 
χρησιµοποιηθούν βιολογι-
κά σκευάσµατα.

Κηλιδόπτερη δροσόφιλα
Η κηλιδόπτερη δροσόφι-

λα είναι ένα πολυφάγο εί-
δος που προσβάλει τους καρ-
πούς µεγάλου αριθµού καλ-
λιεργειών. Η διαπίστωση της 
προσβολής και των σχετικών 
συµπτωµάτων είναι αρκε-

τά δύσκολη. Η καταστροφή 
των καρπών προκαλείται α-
πό την τροφική δραστηριό-
τητα της προνύµφης καθώς 
και από τη δευτερογενή α-
νάπτυξη µυκήτων και βα-
κτηρίων που επιτείνουν τη 
ζηµιά. Σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα µετά τη προσβο-
λή παρατηρείται κατάρρευ-
ση των καρπών. Στις τροφι-
κές παγίδες της ∆ΑΟΚ ∆ρά-
µας διαπιστώθηκε η παρου-
σία πληθυσµού τού εντόµου.

Σε περιοχές όπου παρατη-
ρήθηκαν στο παρελθόν προ-
σβολές κηλιδόπτερης δροσό-
φιλας συνιστάται η συνδυα-
σµένη καταπολέµηση µε τη 
ραγολέτιδα κυρίως στις όψι-
µες ποικιλίες και ιδιαίτερα 
όπου υπάρχει ιστορικό προ-
σβολής, µε δραστικές ουσίες 
που έχουν δράση και στους 
δύο εχθρούς.

Ψεκασµοί κάλυψης κατά της καρπόκαψας στα µηλοειδή  
Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές της Αχαΐας στις 16 Μαΐου η πτήση της 
καρπόκαψας στα µηλοειδή, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του τοπικού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας. Το 2% των ωοαποθέσεων τοποθετείται στις 30 
Μαΐου, το 2% των εκκολάψεων στις 3 Ιουνίου, ενώ το 50% και 75% των 
εκκολάψεων αναµένονται στις 19 και στις 26 Ιουνίου, αντίστοιχα. Έχοντας 
υπόψιν τα ανωτέρω, οι γεωπόνοι της τοπικής ∆ΑΟΚ συνιστούν ψεκασµούς 

κάλυψης µε την εφαρµογή εντοµοκτόνων µε ωοκτόνο δράση το διάστηµα από 30 
Μαΐου έως 3 Ιουνίου ή σε διαφορετική περίπτωση εφαρµογή εντοµοκτόνων µε 
προνυµφοκτόνο δράση ή εντοµοκτόνων που περιέχουν ενεργούς µικροοργανισµούς 
του ιού του τύπου των κοκκιώσεων από τις 3 έως το µέγιστο στις 12 Ιουνίου. Σε 
περίπτωση που οι πτήσεις επιµείνουν, συνίσταται επανάληψη των αντίστοιχων 
ψεκασµών στους µηλεώνες σε 21 ηµέρες. Υπενθυµίζεται πως επειδή η πλειονότητα 
των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί µέριµνα ώστε να καλυφθούν µε 
επιµεληµένη εφαρµογή του ψεκασµού και οι κορυφές των δέντρων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Επανάληψη
Απαιτείται επαναληπτι-
κός ψεκασµός µετά από 
10 µέρες σε περιοχές µε 

ιστορικό δροσόφιλας

Ψύλλα της αχλαδιάς
Το οµόπτερο Cacopsylla sp. αποτελεί 
σοβαρό εχθρό της αχλαδιάς και εµφανίζεται 
σε όλες τις καλλιεργήσιµες περιοχές. Τα 
ακµαία είναι δραστήρια ηλιόλουστες ηµέρες 
µε θερµοκρασίες υψηλότερες από 7oC, µε 
τα θηλυκά να γεννούν τα αυγά τους κοντά 
στη βάση των οφθαλµών. Οι νεαρές 
προνύµφες µπαίνουν µέσα στους 
εκπτυσσόµενους οφθαλµούς αυξάνοντας 
κατά πολύ την δυσκολία καταπολέµησης. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου αναφέρουν 
πως στο οροπέδιο Λιβάδι Κρουσώνα, την 
περίοδο αυτή, συνυπάρχουν ακµαία της 
ανοιξιάτικης πτήσης, αυγά και προνύµφες. 
Συνίσταται τακτικός έλεγχος των οπωρώνων 
και εάν σε είκοσι τυχαίους βλαστούς 
διαπιστώνεται συνολικά η παρουσία 
περισσοτέρων των τεσσάρων προνυµφών να 
γίνεται συνδυασµένη αντιµετώπιση µε την 
καρπόκαψα. Παράλληλα επισηµαίνεται πως 
η ισορροπηµένη λίπανση – θρέψη - άρδευση 
περιορίζει την έντονη τρυφερή βλάστηση, η 
οποία ευνοεί την ανάπτυξη της ψύλλας. 

Σκευάσµατα
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 
100EC
FARMA-CHEM: Valmec 1,8 EC/Valmec 
1,8 EW
FMC Hellas: Asteria Ultra 1.8 EC, Zoro 
1.8
Hellafarm: Delir, Volur 10 CS
ΚΝ& Ευθυµιάδης: Profil Extra 5SL, 
Invert 1,8EC
SYNGENTA: Vertimec 1.8 EC, Insegar 
25 WG
UPL-LTD: Deltagri 2,5 EC, Ovitex 81,7 EC

Μαργαρόνια στην ελιά
Την τρυφερή βλάστηση της ελιάς 
προσβάλλουν οι προνύµφες µαργαρόνιας 
(Palpita unionalis) αυτή την περίοδο, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου. Αποτέλεσµα της δράσης των 
προνυµφών είναι η καταστροφή της 
τρυφερής βλάστησης και των ακραίων 
οφθαλµών. Κατά κανόνα το έντοµο µπορεί 
να προκαλέσει αξιόλογη ζηµιά µόνο σε 
νεαρά δενδρύλλια, σε φυτώρια ή 
νεοσύστατους ελαιώνες, καθώς και σε 
δέντρα που έχει γίνει κλάδεµα ανανέωσης. 
Οι γεωπόνοι από το Ηράκλειο συνιστούν 
τα νεαρά δεντρύλλια και δέντρα που έχουν 
δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέµατα να 
ελέγχονται για προσβολές και να 
προστατεύονται καταλλήλως. Επισηµαίνεται 
πως η επέµβαση για τον πυρηνοτρήτη 
καταπολεµά αποτελεσµατικά και τις νεαρές 
προνύµφες της µαργαρόνιας.

Σκευάσµατα
FARMA-CHEM: Imitron 50 WG
ΚΝ& Ευθυµιάδης: Agree WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αγορά τρακτέρ, παρελκόμενων, φ/β

Αγροτικός Αναπτυξιακός 
τον Ιούνιο με 150 εκατ., 
ακολουθούν τα Σχέδια

Για επενδύσεις σε αγροτικά μηχανήματα άνω των 100.000 
ευρώ ανοίγει ο Αναπτυξιακός Νόμος, πιο ευνοϊκά τα ποσοστά 
ενίσχυσης ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις στα ορεινά

Μικρότερες επενδύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης, ιδανικά για τους 
νέους αγρότες. Για λίγους το Ταμείο Ανάκαμψης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε τρία προγράµµατα εκσυγχρονι-
σµού των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων για αγορά τρακτέρ, παρελκό-
µενων, φωτοβολταϊκών και οχηµά-
των επικεντρώνεται το ενδιαφέρον 
των παραγωγών της χώρας, αυτήν 
την περίοδο. Τον Ιούνιο σύµφωνα 
µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Νί-
κο Παπαθανάση θα ανοίξει ο Ανα-
πτυξιακός για αγρότες µε κονδύλια 
150 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν τα Σχέ-
δια Βελτίωσης, ενώ, στις 21 Ιουνίου 
αναµένεται το πρόγραµµα Εκσυγχρο-
νισµού Εκµεταλλεύσεων του Ταµείου 
Ανάκαµψης. Τα τρία προγράµµατα έ-
χουν κυρίως διαφορές ως προς τους 
δικαιούχους, τα ύψη ενίσχυσης αλ-
λά και τον ελάχιστο προϋπολογισµό 
φακέλου. Συγκεκριµένα:

∆ικαιούχοι
Σχέδια Βελτίωσης: Κατ’ επάγγελ-

µα αγρότες και νέοι γεωργοί του ΠΑΑ 
µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 
12.000 ευρώ και άνω. 

Αναπτυξιακός: Αγρότες-φυσικά 
πρόσωπα (για επενδύσεις έως 200.000 
ευρώ), αγροτικές επιχειρήσεις, συλ-
λογικά σχήµατα.

Ταµείο Ανάκαµψης: Αγροτικές 
επιχειρήσεις του εµπορικού δικαιού 
και συλλογικά σχήµατα που παρά-
γουν τελικό προϊόν µε το 40% της α’ 
ύλης να προέρχεται από συµβολαια-
κή ή από δικιές τους εκµεταλλεύσεις. 

Ύψος επένδυσης
Σχέδια Βελτίωσης: Μέγιστο 130.000 

ευρώ για φυτική παραγωγή, και 200.000 
ευρώ στη ζωική παραγωγή. ∆εν έχει 
δηµοσιευθεί ελάχιστο ποσό. 

Αναπτυξιακός Νόµος: Κατ’ ελάχι-
στο 50.000 ευρώ για οµάδες, 100.000 
ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 

Ακόµη στη γραφειοκρατία βρίσκε-
ται η διαδικασία για την ανάθεση 
της µελέτης στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών για την αναδιάρ-
θρωση καλλιεργειών, ενώ µέσα σε 
δύο µήνες το πολύ θα πρέπει να εί-
ναι έτοιµη ώστε να «τρέξει» το αντί-
στοιχο πλάνο ενίσχυσης του Ταµείου 
Ανάκαµψης ύψους 166 εκατ. ευρώ. 
Μέσα σε αυτό το δίµηνο θα πρέπει 
όχι µόνο να έχουν προκύψει σαφείς 
οικονοµοτεχνικές µελέτες µε στοι-
χεία κόστους και απόδοσης για µη-
λοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοει-
δή και επιτραπέζια σταφύλια, αλλά 
και να δηµοσιευτούν τα χαρακτηρι-
στικά των ποικιλιών που θα προτα-
θούν προς φύτευση ανά περιοχή. 

Ως εκ τούτου, σε ένα τόσο ασφυ-
κτικό πλαίσιο µοιάζει δύσκολο να 
πραγµατοποιηθεί µία πλήρως τεκ-
µηριωµένη µελέτη για ένα τόσο κρί-
σιµο ζήτηµα, µε ευθύνη της γενικής 
γραµµατείας του ΥΠΑΑΤ η οποία άρ-
γησε χαρακτηριστικά να αναθέσει 
το έργο. Παρά το γεγονός ότι εδώ 
και περίπου 1 χρόνο είναι γνωστό 
ότι θα προκηρυχθεί πρόγραµµα για 

την αναδιάρθρωση καλλιεργειών.  
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ στη µελέτη δεν θα υπάρ-
ξουν προτάσεις για συγκεκριµένες 
ποικιλίες αλλά για χαρακτηριστικά 
που αυτές θα πρέπει να έχουν (π.χ 
αντοχή στο ψύχος κ.λπ). Στην πρό-
σκληση του προγράµµατος που έχει 
δηµοσιευθεί αναφέρεται συγκεκρι-
µένα πως από τη µελέτη πρέπει να 
προκύψουν οι ποικιλίες νέων πο-
λυετών φυτειών οι οποίες εµφανί-
ζουν χαρακτηριστικά που τις καθι-

Στα πρόχειρα η μελέτη για 

250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 για 
µεσαίες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.

Ταµείο Ανάκαµψης: Κατ’ ελάχι-
στο 500.000 ευρώ για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης
Σχέδια Βελτίωσης: Γεωργοί ηλικί-

ας έως 41 ετών ή δικαιούχοι Νέων Γε-
ωργών κατά την τελευταία πενταετία: 
Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Αν. Μακε-
δονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 
50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γε-
ωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νη-
σιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοι-
πες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε πε-
ριοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νη-
σιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοι-
πες περιφέρειες 50%. Λοιποί Γεωργοί: 
Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στε-
ρεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, 
υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Αναπτυξιακός νόµος: Αττική: 15-
25%, Νότιο Αιγαίο: 30%, Κρήτη, ∆. Μα-
κεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος: 40%, υπόλοιπες περι-
φέρειες: 50%. Η ένταση ενίσχυσης αυ-
ξάνεται 20% για επενδύσεις µικρών ε-
πιχειρήσεων. Με εξαίρεση ορεινές πε-
ριοχές και νησιά, οι αγροτικές επεν-
δύσεις λαµβάνουν το 80% των παρα-
πάνω ποσοστών έντασης ενίσχυσης. 

Ταµείο Ανάκαµψης: Νησιά Αιγαίου 
(εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) 
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττι-
κή: 40%, λοιπές περιφέρειες 50%.

Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός στα Σχέδια 
θα είναι 180 εκατ. ευρώ, στον 
Αναπτυξιακό 150 εκατ. και στο 
Ταµείο Ανάκαµψης 100 εκατ. 

ευρώ για τον πρωτογενή τοµέα

Ο Αναπτυξιακός για 
αγρότες µε κονδύλια 
150 εκατ., αναµένεται 
να ανοίξει τον Ιούνιο.
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Συνδυασμός
Μία αγροτική επιχείρηση  
που θέλει να ενταχθεί στο 
πρόγραµµα Εκσυγχρονισµός 
Αγροτικής Εκµετάλλευσης του 
Ταµείου Ανάκαµψης µπορεί 
να κάνει αίτηση και στη δράση 
της Αγροτικής Μεταποίησης. 

Ιούνιος
Η πρόσκληση για τα Σχέδια 
Βελτίωσης προγραµµατίζεται 
να είναι έτοιµη µετά την πίστωση 
της πρώτης δόσης στους Νέους 
Αγρότες 2021, η οποία θα 
πληρωθεί εντός του Ιουνίου. 

Αξιολόγηση
Στο πνεύµα του Αναπτυξιακού 
Νόµου είναι να γίνονται οι 
αξιολογήσεις σε µικρό χρονικό 
και µέσα σε διάστηµα λίγων 
µηνών. Παράλληλα, θα 
υπάρχουν πολλαπλές 
προκηρύξεις εντός του έτους.



Αναδιάρθρωση

Ξεκίνησαν αιτήσεις
για αναφύτευση
των αμπελώνων
Από τις 18 Μαΐου έως τις 15 Ιουνί-
ου πραγµατοποιούνται οι αιτήσεις 
ένταξης στη δράση αναδιάρθρωσης 
αµπελώνων µέσω της ψηφιακής υ-
πηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, µε προτεραι-
ότητα να δίνεται σε εκµεταλλεύσεις 
20 έως 30 στρεµµάτων σύµφωνα 
µε τα νέα κριτήρια µοριοδότησης. 
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, στόχος 
είναι η ένταξη τουλάχιστον του 50% 
των παραγωγών µε µέγεθος αµπε-
λουργικής εκµετάλλευσης έως 50 
στρέµµατα. Η οικονοµική ενίσχυ-
ση έχει ως εξής:

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.455 
ευρώ ανά στρέµµα για ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές και 1.260 
για λοιπές περιοχές. Σε Αττική και 
Νότιο Αιγαίο 1.175 ευρώ και 1.020 
ευρώ αντίστοιχα. 

β. Φύτευση αµπελώνων 745 ευρώ 
για ορεινές και µειονεκτικές περιο-
χές και 620 για λοιπές περιοχές. Σε 
Αττική και Νότιο Αιγαίο 515 ευρώ 
και 390 ευρώ αντίστοιχα. 

γ. Επανεµβολιασµός 680 ευρώ 
για ορεινές και µειονεκτικές περι-
οχές και 680 για λοιπές περιοχές. 
Σε Αττική και Νότιο Αιγαίο 635 ευ-

ρώ και 610 ευρώ αντίστοιχα. 
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 

390 ευρώ ανά στρέµµα για ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές και 360 
για λοιπές περιοχές. Σε Αττική και 
Νότιο Αιγαίο 260 ευρώ και 240 ευ-
ρώ αντίστοιχα. 

Κριτήρια κατάταξης
 Παραγωγοί έως 40 ετών: 1 βαθµός
 Εκτάσεις προς αναδιάρθρωση: 

1-5 στρµ. 0,4 βαθµοί, 5,1-20 στρµ.  
1,4 βαθµοί, 20,1-30 στρµ.  2 βαθ-
µοί, 30,1-50 στρµ. 1 βαθµός,  >50,1 
στρµ. 0,4 βαθµοί. 

 Εκτάσεις µε φυσικούς ή άλλους 
ειδικούς περιορισµούς: 2 βαθµοί

 Αµπελώνες ΠΟΠ: 2 βαθµοί
 Αµπελώνες ΠΓΕ: 1,4 βαθµοί
 ∆ιαχείριση: Βιολογική 2 βαθµοί, 

ολοκληρωµένη 1 βαθµός.
 Ένταξη σε όλα τα παραπάνω 

κριτήρια: 1 βαθµός. 

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι της στήριξης, µπορούν 

να είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσω-
πα, που καλλιεργούν οινοποιήσι-
µες ποικιλίες αµπέλου. ∆εν εντάσ-
σονται αµπελουργικές εκµεταλλεύ-
σεις για τις οποίες στις δηλώσεις συ-
γκοµιδής δηλώνεται προορισµός 
που δεν σχετίζεται µε οινοποίηση 
του συγκοµισθέντος προϊόντος, ό-
πως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προ-
ορισµοί, χυµοποίηση και οινοποί-
ηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι 
οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικών 
εκµεταλλεύσεων).

Από 21 Ιουνίου αιτήσεις
για «Εκσυγχρονισµό
Πρωτογενούς Τοµέα» 
Παράταση έλαβε η έναρξη των 
αιτήσεων για τη δράση 
«Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα» του Ταµείου 
Ανάκαµψης η οποία θα ξεκινήσει 
στις 21 Ιουνίου. Παράλληλα, 
παράταση έλαβε και ο «Πράσινος 
Αγροτουρισµός» µε τις αιτήσεις να 
γίνονται την 5η Ιουλίου, σύµφωνα 
µε σχετική ανακοίνωση του 
ΥΠΑΑΤ.

Νέο Μέτρο 41 εκατ.
ευρώ για Ολοκληρωµένη
διαχείριση βάµβακος 
Προδηµοσιεύτηκε πρόσκληση για 
την ενίσχυση των πρακτικών 
ολοκληρωµένης διαχείρισης 
(πρότυπα AGRO 2-1, 2-2) στην 
καλλιέργεια βάµβακος (βλ. 
ρεπορτάζ σελ. 24). Στη σχετική 
προκήρυξη ύψους 41 εκατ. ευρώ 
θα µπορούν να κάνουν αίτηση 
οµάδες παραγωγών, µε το Μέτρο 
να καλύπτει τις δαπάνες 
πιστοποίησης. Η ενίσχυση ορίζεται 
από 540 ευρώ έως 856 ευρώ ανά 
εκµετάλλευση-µέλος οργάνωσης.

στούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν 
από τους παρακάτω παράγοντες και 
προτείνονται για νέα εγκατάσταση 
στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

1) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής.

2) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή 
εµπορική αξία και εµφανίζουν συ-
γκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι του 
διεθνούς ανταγωνισµού.

3) Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες 
και εχθρούς, µε χαµηλό βαθµό α-
πωλειών κατ’ έτος.

Προτεραιότητα
Τα κριτήρια βαθµολογίας 
ισχύουν εφόσον εξαντλη-

θεί ο προϋπολογισµός. 
Προτεραιότητα ένταξης θα 
έχουν ποιοτικοί αµπελώνες 

20 έως 30 στρεµµάτων

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2022 Agrenda 17ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
Η προθεσµία για το α’ 
αίτηµα πληρωµής Σχεδίων 
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.
Γενετική Βελτίωση Ζώων:
Υποβολή αιτήσεων: 
06/06/2022. 
Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
Υποβολή αιτήσεων: 
21/06/2022. 
Πράσινος αγρο-τουρισµός:
Υποβολή αιτήσεων: 
05/07/2022.  
Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: Υποβολή 
αιτήσεων: 28/07/2022. 
Όλες οι προκηρύξεις 
λήγουν 30 Σεπτεµβρίου. 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΜ. 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΕΚΡΙΖΩΣΗ
ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΕΥΡΩ
1.455

ΦΥΤΕΥΣΗ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΕΥΡΩ
745

ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΕΥΡΩ

680

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΥΡΩ
390
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Case IH ανανεώνει τη συµπαγή χορτοδετική 
σταθερού θαλάµου της σειράς RB 344 µε σχε-
διαστικές και µηχανικές βελτιώσεις που στόχο 
έχουν αφενός τη µείωση του λειτουργικού κό-
στους και αφετέρου την παροχή µεγαλύτερης 
ευελιξίας, απόδοσης, αξιοπιστίας, διάρκειας 
ζωής και ασφάλειας. Αναφορικά µε τις προδι-
αγραφές, η χορτοδετική µπορεί να διαµορφώ-
νει δεµάτια 120 επί 125 εκατοστά, ενώ διατίθεται 
σε δύο διαµορφώσεις, καθεµία από τις οποίες 

λειτουργεί µε τρακτέρ απαιτούµενης ισχύς κά-
τω των 80 ίππων. Επίσης, ο ρότορας 140 εκ του 
RB 344 F έχει µονό δόντια. Το RB 344 R Rotor 
Cutter έχει επίσης ρότορα 140 εκ., αλλά µε δι-
πλά δόντια και έως 15 µαχαίρια. 

Μοντέρνος σχεδιασµός
Η Case IH λέει ότι οι χειριστές θα παρατηρή-

σουν αρχικά το σύγχρονο πλευρικό κάλυµµα 
του RB 344, ένα ισχυρό µεταλλικό πλαίσιο, µε 
άνω µεντεσέδες και στηρίγµατα αερίου. Το κά-
λυµµα ανοίγει διάπλατα για εύκολη πρόσβα-
ση µε σκοπό τη συντήρηση, ενώ τα αποθηκευ-

Νέα Case IH RB 344 
για σφιχτό δέσιμο 
σε λίγα δευτερόλεπτα   
Η φρεσκαρισμένη χορτοδετική παράγει δεμάτια 120 
επί 125 εκατοστά και λειτουργεί και με μικρά τρακτέρ 

Λύσεις για θρέψη 
και θωράκιση 
των αμπελώνων
Η εταιρεία Biosolids S.A. σε συνεργασία µε την εταιρεία 
Hello Nature, έρχεται να δώσει λύσεις και να ενισχύσει την 
καλλιέργεια της αµπέλου, εφαρµόζοντας τη σειρά προϊό-
ντων υγρών σκευασµάτων MYR, αλλά και των προϊόντων 
χαλκού που διαθέτει, µε στόχο τόσο την καλύτερη θρέψη 
και κατ’ επέκταση παραγωγή του φυτού, όσο και την κα-
λύτερη άµυνα και αντιµετώπιση αντίξοων καταστάσεων. 

MYR Ασβεστίου: Βιολογικό αζωτούχο
λίπασµα µε ασβέστιο
Χάρη στα φυτικά πεπτίδια που περιέχει και το  γλυκο-
νικό οξύ ως συµπλοκοποιητή, καθίσταται άµεσα απορ-
ροφήσιµο από τα φυτά. Προλαµβάνει και αντιµετωπίζει 
φυσιολογικές διαταραχές που προκαλούνται λόγω έλ-
λειψης ασβεστίου π.χ. σχίσιµο φλοιού. Κατάλληλο για 
την βελτίωση της ποιότητας & της µετασυλλεκτικής συ-
ντήρησης των καρπών. 

MYR Καλίου: Βιολογικό αζωτούχο
λίπασµα µε κάλιο 
Βελτιώνει την ποιότητα του χρώµατος και τις οργανολη-
πτικές ιδιότητες του καρπού. ∆ιεγείρει την ωρίµανση & τη 
συσσώρευση σακχάρων. Καθίσταται άµεσα απορροφήσιµο 
από τα φυτά λόγω της περιεκτικότητάς του σε φυτικά πεπτί-
δια και γλυκονικό οξύ ως παράγοντα συµπλοκοποίησης.

MYR Ψευδάργυρου: 
Υγρό λίπασµα µε
ψευδάργυρο και 
φυτικά πεπτίδια
Προλαµβάνει και θεραπεύει α-
ποτελεσµατικά τις φυσιολογικές 
διαταραχές που οφείλονται στην 

ανεπάρκεια του ψευδαργύρου όπως φτωχό χρώµα καρ-
πού, απώλειες παραγωγής, καρπόπτωση κλπ. 

NUTRIMYR THIOLS: Υγρό λίπασµα
βοηθητικό ανάπτυξης
Υγρό λίπασµα εµπλουτισµένο µε µαγνήσιο, άζωτο, θείο & 
φυτικά πεπτίδια.  Η περιεκτικότητα του σε φυτικά πεπτίδια 
βελτιώνει την φυσιολογική κατάσταση των φυτών και αυ-
ξάνει την αντοχή τους σε υψηλή θερµοκρασία & και ξηρο-
θερµικές συνθήκες. Συνίσταται για χρήση σε οινοποιήσι-
µο αµπέλι, καθώς η καινοτόµος σύνθεση του συµβάλλει 
στην αύξηση από πτητικές θειόλες στο γλεύκος (µούστο).

SCUDO: Όταν η θρέψη γίνεται άµυνα 
Υγρό λίπασµα γλουκονικού χαλκού 9%, µε οργανικό 
άζωτο & φυτικά πεπτίδια. Βοηθά στην άµεση αντιµετώ-
πιση καταστάσεων stress, αλλά και βιοτικών όσο και α-
βιοτικών καταπονήσεων. Συµβάλλει στην αύξηση της 
φωτοσύνθεσης, αλλά και στην πρόληψη και θεραπεία 
τροφοπενίας χαλκού. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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µένα ρολά τυλίγµατος -χορτοδεσία µε δίχτυ- 
προστατεύονται ιδανικά. Η πλεξούδα καλωδί-
ωσης του χορτοδετικού είναι καλύτερα δροµο-
λογηµένη και τα φώτα έχουν µετακινηθεί για 
να δηµιουργήσουν µια πιο στιβαρή, επαγγελ-
µατική εµφάνιση. 

Προσοχή στη λεπτοµέρεια
Ένα νέο χαρακτηριστικό στο RB 344 είναι οι 

αλυσίδες µετάδοσης κίνησης υψηλότερης ποι-
ότητας µε χρωµιωµένους πείρους που κινούν 
τον κύλινδρο απογύµνωσης, τον θάλαµο χορ-
τοδεσίας, τον κύλινδρο δαπέδου και το πικ απ. 
Η Case IH λέει ότι οι νέες αλυσίδες θα διαρκέ-
σουν περισσότερο σε ζωή, µειώνοντας περαι-
τέρω το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας του χορ-
τοδετικού. Η κατασκευάστρια αναβάθµισε επί-
σης τα ρουλεµάν που υποστηρίζουν την κύρια 

µονάδα δίσκου, το σύστηµα απογύµνωσης και 
τον ρότορα από την πλευρά της µονάδας µετά-
δοσης, τονίζοντας τη σηµασία που έχει αυτά 
να µένουν στεγανά, αποτρέποντας τη σκόνη.

Συνολικά, το RB 344 µπορεί να να τυλί-
ξει δεµάτια σε ένα λεπτό ή λιγότερο, και να 
εκτελέσει κοπές γρήγορα µε δίχτυ, πλαστι-
κή µεµβράνη ή σπάγγο. Το χορτοδετικό έ-
χει σχεδιαστεί για να παράγει κατάλληλες, 
οµοιόµορφες µπάλες που τυλίγονται στις 
άκρες, δεσµεύουν υγρές, µαραµένες ή ξη-
ρές καλλιέργειες.

Η Case IH λέει ότι το σύστηµα τροφοδοσί-
ας Duckbill παρέχει σταθερές καθαρές εκ-
κινήσεις σε όλες τις συνθήκες καλλιέργει-
ας και οι χειριστές µπορούν να προσαρµό-
σουν και να παρακολουθούν την πυκνότη-
τα του δέµατος από το κάθισµα του τρακτέρ. 
Το πικ απ 200 εκ. του RB 344 διαθέτει ρυθ-
µιζόµενη επίπλευση ελατηρίου, καθώς και 
χαλύβδινα δόντια και µακριά προστατευτι-
κά του πικ απ βαµµένα κόκκινα για να είναι 
πιο ορατά. Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντι-
κό το υδραυλικό σύστηµα στον ρότορα που 
διατίθεται ως εργοστασιακά εγκατεστηµέ-
νη επιλογή για την αποφυγή των µπλοκα-
ρισµάτων χωρίς να χρειάζεται να σηκωθεί 
ο χειριστής από την καµπίνα.

Κάτω από 80 ίππους
Η Case IH RB 344 διατίθεται σε δύο 

διαµορφώσεις, καθεµία από τις οποίες 
λειτουργεί µε τρακτέρ ισχύος 

κάτω των 80 ίππων

Με 282 ίππους 
φορτωτής JCB 457S

Ο νέος τροχοφόρος φορτωτής 
της JCB διαθέτει λειτουργία 
Economy power που λειτουρ-
γεί µε 224 ίππους και λειτουρ-
γία Dynamic power 282 ίπ-
πων. Η έκδοση S του τροχοφό-
ρου φορτωτή 457 της JCB δι-
αθέτει νέο κιβώτιο ταχυτήτων 
και πίσω πλαίσιο, καθώς και 
άλλες µεγάλες αναβαθµίσεις.

Amazone Cirrus µε 
πρόσθετα µαχαίρια
H Amazone προσθέτει στον 
εξοπλισµό της σπαρτικής Cirrus 
6003-2 έναν κύλινδρο µαχαι-
ριού ως µπροστινό εργαλείο. 
Το υλικό κόβεται σε ορθή γω-
νία προς την κατεύθυνση της 
πορείας, µε τη µείωση του αριθ-
µού των περασµάτων να είναι 
ένα άλλο πλεονέκτηµα του κυ-
λίνδρου µαχαιριού σε συνδυα-
σµό µε την Cirrus 6003-2. 

Αξία στο αλώνι 
µε τις MF BETA
Καθαρότερα σιτηρά στη δεξα-
µενή υπόσχονται οι θεριζοα-
λωνιστικές Massey Ferguson 

BETA. ∆ιαθέτουν απλό και 
πρακτικό σχεδιασµό και συν-
δυάζουν την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας µε εύχρηστα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
µε µέγιστη απόδοση στο χω-
ράφι σε εργασίες που εκτε-
λούνται µε πίεση χρόνου. 
Όλα τα µοντέλα διαθέτουν κι-
νητήρα µέγιστης ισχύος 306 
ίππων, µε τις εκδόσεις 
Paralevel να διαθέτουν δεξα-
µενή 8.600 λίτρων και τις 
υπόλοιπες 9.000 λίτρων.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «H Ένωση», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, 
οδός Ναυπάκτου αρ. 35, µε Α.Φ.Μ. 096000289, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την µακροχρόνια εκµίσθωση εργοστασίου τυποποίησης - συσκευασίας βρώσιµων ε-
λαιών στη θέση «Παραλία Σταµνάς Μεσολογγίου». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το ακίνητο αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κτίρια: ΚΤΙΡΙΟ 1 εµβαδού 1.801,09 τ.µ.  και ΚΤΙΡΙΟ 2 
µε εµβαδό 2.288,79τµ, τα οποία βρίσκονται εντός αγροτεµαχίου έκτασης 19.950,20τµ που βρί-
σκεται στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Σταµνάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιτωλικού, του ∆ήµου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Εννέα (9) ηµερολογιακά έτη (2022-2031) µε δυνατότητα παράτασης για τρία έτη (2031 – 2034) 

ΜΙΣΘΩΜΑ
Ελάχιστο ετήσιο µίσθωµα 80.000,00 συν ΦΠΑ 24%. Το µίσθωµα ορίζεται ετήσιο, υπολογιζόµε-
νο βάσει των τ.µ. και της χρήσης του ακινήτου που εκµισθώνεται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η χρονική διάρκεια της παρούσης προσκλήσεως λήγει στις 31/05/2022 µε δυνατότητα παρατά-
σεως έως  10/06/2022, ενώ σηµειώνεται ότι ο Συνεταιρισµός δύναται να υπαναχωρήσει αζηµί-
ως οποτεδήποτε από την παρούσα πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µποAρούν να επικοινωνούν µέσω τηλεφώνου και  
e-mail στις ακόλουθες διευθύνσεις  easmn@otenet.gr τηλ. 26310-55200, 26310-55218. Η αναλυ-
τική πρόσκληση είναι διαθέσιµη στο site www.easmn.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ� ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ
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Δούναι και λαβείν 

 ∆ιαχρονικό: Στην αληθινή φίλια 
δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ του να 
δώσεις και να πάρεις. Σωκράτης

 Σκουνουπίδι: Το 1/3 των 
τροφών που παράγονται παγκοσµίως 
καταλήγουν στα σκουπίδια. Τόση 
σπατάλη είναι ΚΡΙΜΑ. wikifarmer.
com. Ας σκεφθούµε πόσο 
επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής 
τα «σκουνουπίδια» της παραγωγής. 
Οι «αλυσίδες αξίας» των 
παγκοσµιοποιηµένων εφοδιαστικών 
αλυσίδων είναι καταστροφικές για 
την παραγόµενη από τον πλανήτη-γη 
τροφή. Μια λύση µπορεί να είναι 
οι Short Supply Chain, οι Τοπικές 
Εφοδιαστικές Αλυσίδες και οι 
αγορές αγροτών (µόνο µε τους 
τοπικούς αγρότες). Όχι 
σκουνουπίδια, αλλά κουνουπίδια 
για όλους µας ...

 Πότισµα: 
Έξυπνο ρολόι 
φυτών 
ενηµερώνει 
για το πότε 
χρειάζονται 
πότισµα. Ο 
µηχανισµός 

τοποθετείται πάνω στα φύλλα ενός 
φυτού και ενηµερώνει τον κάτοχο 
του µε ειδοποίηση στο κινητό του 
τηλέφωνο αλλά και µε ανάρτηση 
σε µια ιστοσελίδα για το αν και πότε 
χρειάζεται πότισµα το φυτό. Μπορεί 
επίσης να παρέχει πληροφορίες για 
την παρουσία επιβλαβών εντόµων 
καθώς και τοξικών ουσιών στα φυτά. 
ACS Applied Materials & 
Interfaces. Εθνικό Εργαστήριο 
Νανοτεχνολογίας Βραζιλίας, ecozen.
gr, 11/5/2022.

 Γερµανική ΕΕ: Η Γερµανία 
επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τη 
∆ιάσκεψη για το µέλλον της 
Ευρώπης ως αφετηρία για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ, 
ενδεχοµένως αλλάζοντας τις 
συνθήκες και να καταργήσει τη λήψη 
αποφάσεων µε οµοφωνία για θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αλλά 
και την άµεση έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων Αλβανίας και 
Βόρειας Μακεδονίας. «Το όραµά 
µας είναι να συνεργαστούµε ακόµη 
πιο έντονα και ακόµη πιο βαθιά στην 
Ευρώπη». Υφυπουργός Ευρώπης και 
Κλίµατος Γερµανίας Άννα Λούρµαν. 
EURACTIV.gr. 9/5/2022.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Φυτεύσεις φράουλας σε υψόµετρο 
1.500 µέτρων στο όρος Παναχαϊκό 
του νοµού Αχαΐας πραγµατοποιεί 
η εταιρεία FreskΩ µε έδρα τη Βάρ-
δα Ηλείας. Με αυτό τον τρόπο πέ-
τυχε να έχει διαθέσιµες ποσότητες 
φρούτου, όταν στην Ελλάδα ολο-
κληρώνεται η παραγωγική περί-
οδος για τη φράουλα και ήδη έ-
χουν ξεκινήσει οι εισαγωγές από 
το εξωτερικό. 

Όπως λέει η Ευαγγελία Θανασού-
λα, µέλος της οικογενειακής επι-
χείρησης, η έναρξη δραστηριοποί-
ησης στον πρωτογενή τοµέα έγινε 
από τον πατέρα της, ο οποίος ξεκί-
νησε πριν από 40 χρόνια την καλ-
λιέργεια πατάτας και καρπουζιού. 
«Μαζί µε την αδελφή µου µπήκα-
µε τα τελευταία πέντε χρόνια στην 
επιχείρηση και αναλάβαµε την ε-
µπορική διακίνηση των προϊόντων 
που παράγουµε σε σούπερ µάρκετ, 
κεντρικές αγορές αλλά και µε εξα-
γωγές προς την Κύπρο». 

Η εταιρεία διατηρεί περίπου 200 
στρέµµατα θερµοκηπιακής καλλι-

έργειας καρπουζιού καθώς και 50 
στρέµµατα µακρόστενο και στρογ-
γυλό κολοκύθι. «Σε ό,τι αφορά τη 
φράουλα, καλλιεργείται σε θερ-
µοκήπια που διατηρούµε σε υψό-
µετρο 1.500 µέτρων στο όρος Πα-
ναχαϊκό, στην περιοχή Ρακίτα Α-
χαΐας και σε συνολική έκταση 25 
στρεµµάτων». Όπως λέει, η καλ-
λιέργεια της φράουλας ξεκίνησε 
πριν από τέσσερα χρόνια πιλοτι-
κά µε τη φύτευση των ποικιλιών 
Portola και San Andreas. 

Παραγωγή φράουλας την εποχή 
που η Ελλάδα εισάγει

H επιλογή ανάπτυξης ορεινών 
καλλιεργειών φράουλας ήταν µία 

απολύτως συνειδητή κίνηση από 
πλευράς της οικογένειας Θανα-
σούλα. «Ο λόγος που κινηθήκα-
µε µε αυτόν τον τρόπο, είναι διό-
τι κατά την περίοδο που εµείς κά-
νουµε παραγωγή, η Ελλάδα κυρί-
ως εισάγει φράουλες. Η δική µας 
παραγωγή εκτείνεται από το τέλος 
Ιουλίου έως και τον Νοέµβριο. Αυ-
τό που διαπιστώσαµε ήταν το κε-
νό που υπήρχε στην παραγωγή, 
καλλιεργώντας σε µία περιοχή, 
όπου ευδοκιµεί την περίοδο ε-
κείνη η φράουλα. Στο υψόµετρο 
που καλλιεργούµε εµείς επικρα-
τούν θερµοκρασίες κατά περίπου 
10 βαθµούς χαµηλότερες σε σύ-
γκριση µε τον κάµπο». 

Στο Παναχαϊκό σε 1.500 μέτρα
οι φυτεύσεις φράουλας  
δίνουν υπεραξία στην τιμή 
παραγωγού Μια οικογενειακή επιχείρηση επέλεξε 

την ανάπτυξη ορεινών καλλιεργειών σε 
θερμοκήπια που διατηρεί στη Ρακίτα Αχαΐας

Η FreskΩ έχει προϊόν όταν στην Ελλάδα 
ολοκληρώνεται η παραγωγική περίοδος.

Υπεραξία µε 4 ευρώ το κιλό στην τιµή παραγωγού, 
όταν η φράουλα στον κάµπο δίνει κάτω από τα 2 ευρώ

Οι αποδόσεις ορεινής φράουλας ανέρχονται στους 3-4 τόνους το στρέµµα 
και η µέση τιµή παραγωγού µπορεί να φτάσει τα 4 ευρώ, όταν οι φράουλες 
που καλλιεργούνται στον κάµπο κινούνται κάτω από τα 2 ευρώ. Οι 
ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στη συγκεκριµένη καλλιεργητική πρακτική 
έχουν να κάνουν µε το αυξηµένο µεταφορικό κόστος, που προκύπτει από 
την απόσταση των ορεινών καλλιεργειών και της έδρας της εταιρείας. 
Σε ό,τι αφορά το στρογγυλό κολοκύθι που καλλιεργεί η οικογένεια 
Θανασούλα, αν και δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό στο ευρύ κοινό, φέρνει 
υπεραξία στο πωλούµενο προϊόν σε σύγκριση µε το µακρόστενο κολοκύθι. 
Στα επόµενα βήµατα της οικογένειας είναι να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις 
ψύξης και συσκευασίας που διατηρεί σήµερα, µε νέες επενδύσεις, µέσα 
από αναπτυξιακά προγράµµατα που θα συµβάλλουν στην υλοποίηση τους.

FreskΩ
Η παραγωγή 
της FreskΩ 

εκτείνεται από 
το τέλος Ιου-
λίου έως και 
τον Νοέµβριο

Απόδοση
H ορεινή φρά-
ουλα αποδίδει 
3-4 τόνους το 
στρέµµα, µε 

τιµή παραγω-
γού 4 ευρώ

Πιλοτικά
 Η καλλιέργεια 
της φράουλας 

ξεκίνησε 
πιλοτικά µε 
τις ποικιλίες 
Portola και 

San Andreas

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Τις προκλήσεις και τα νέα δεδοµένα που 
προκύπτουν µέσα από τις εξελίξεις που 
σχετίζονται µε τον πόλεµο στην Ουκρα-
νία, µε προβληµατισµό για τη διάθεση 
των νωπών προϊόντων στις αγορές του 
εξωτερικού, εξέφρασαν στελέχη της αγο-
ράς και παραγωγοί στην έκθεση Freskon 
στη Θεσσαλονίκη. Καθολικό ζήτηµα α-
ποτελεί η αδυναµία εύρεσης εποχικού 
προσωπικού για τα χωράφια, κάτι που 
επίσης επεσήµαναν και αρκετοί παρα-
γωγοί. Μεταξύ άλλων όµως αναδείχθη-
κε η σηµασία που έχει η εφαρµογή του 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης µε προ-
ϋπολογισµό ύψους 166 εκατ. ευρώ, το 
οποίο εφόσον εφαρµοστεί ορθά εκτιµά-
ται ότι θα αποφέρει θετικά αποτελέσµα-
τα για τους παραγωγούς αλλά και για 
την αγορά στο σύνολό της. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης αναδείχθη-
καν νέες προσπάθειες που σχετίζονται 
µε την σύµπραξη παραγωγών σε κοινά 
σχήµατα, όπως η περίπτωση της οµάδας 
παραγωγών Μακρυχωρίου Λάρισας, η 
οποία προέρχεται από τα σπλάχνα του 
Συνεταιρισµού της περιοχής. Πρόκει-
ται για έναν νεοσύστατο σχηµατισµό, 
µε δραστηριότητα στο βιοµηχανικό ρο-
δάκινο, βερίκοκο και στο αµύγδαλο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτο-
βουλία δύο νέων γεωπόνων, του Τά-
σου Θανασενάρη και του Βασίλη Στά-
θη, να συστήσουν την οµάδα παραγω-
γών Μεγάλου Βάλτου Κορινθίας για να 
ενισχύσουν τη δυναµική τους στο στα-
φύλι, την ποιότητα και την αντοχή του.  

Ιδιαίτερη περίπτωση µε συνεχείς α-
ναζητήσεις στο αντικείµενό του αποτε-
λεί ο Μάρκος Σαπουντζόγλου, που δι-
ατηρεί 1.300 στρέµµατα µπρόκολο και 
κουνουπίδι µε το 35% της παραγωγής να 
κατευθύνεται σε εξαγωγές, το 50% στα 
σούπερ µάρκετ και το 15% στις κεντρι-
κές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Από την πλευρά του ο Απόστολος Μυ-
λωνάκης µε έδρα τα Χανιά, κληρονόµη-

σε κτήµατα από τους προγόνους του και 
έχοντας τελειώσει µηχανολόγος γύρισε 
στην Κρήτη, εφαρµόζοντας αποκλειστι-
κά τις αρχές της βιοκυκλικής φυτοπονί-
ας, σε πορτοκάλι, λεµόνι και αβοκάντο.

Ο παραγωγός κρεµµυδιών, Παναγιώ-
της Αντωνάκης, σε µία προσπάθεια να α-
ντιµετωπίσει την έλλειψη εργατών, προ-
χωράει σε επενδύσεις για την αυτοµατο-
ποίηση της συγκοµιδής στα 1.000 στρέµ-
µατα παραγωγής του στη Θήβα. ∆ύο πα-
ραγωγοί εσπεριδοειδών µε έδρα το Α-
γρίνιο, δηµιούργησαν τη δική τους εται-
ρεία συσκευασίας, Dimitra Fruits, καθε-
τοποιώντας την διαδικασία, µε στόχο να 
αποκτήσει υπεραξία το προϊόν τους. Ε-
ξαγωγικό παράδειγµα αποτελεί συν τοις 
άλλοις ο συνεταιρισµός µηλοπαραγω-
γών Κισάβου µε παρουσία σε Αίγυπτο, 
Ιορδανία και Ιράκ.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Προκλήσεις αναδιάρθρωσης 
και συμπράξεις ξεπήδησαν 
στους διαδρόμους της Freskon

Πιστοποιήσεις και σταφύλι να αντέχει 
στο ράφι ζητούν τα σούπερ μάρκετ
Ένα παράδειγµα συνεταιριστικής 
προσπάθειας που δηµιουργήθηκε 
τα τελευταία χρόνια αποτελεί η οµά-
δα παραγωγών επιτραπέζιου στα-
φυλιού, Μεγάλου Βάλτου Κορινθί-
ας που επικεντρώνεται στην παρα-
γωγή των ποικιλιών Thompson και 
Crimson και βάζει στα ραντάρ της 
και την Sweet Globe της IFG, η ο-
ποία είναι ανθεκτικότερη στο κλίµα. 

Με επικεφαλής δύο νέους γεω-
πόνους και παραγωγούς τον Τάσο 
Θανασενάρη και τον Βασίλη Στά-
θη, σ’ αυτή την κίνηση των παρα-
γωγών συµµετέχουν 23 µέλη από 
11 οικογένειες της περιοχής µε 
την καλλιέργεια να φτάνει τα 500 
στρέµµατα γης και το 90% των πα-
ραγόµενων ποσοτήτων που ανέρ-
χονται σε περίπου 700 τόνους το 
έτος να  κατευθύνονται στο εξωτε-
ρικό, διατηρώντας πιστοποιήσεις 
Agro 2.1, Agro 2.2 και Globalgap.

Σύµφωνα µε τον Βασίλη Στάθη 
το µεγαλύτερο ζήτηµα για τα µέλη 
της οµάδας είναι το κόστος παρα-
γωγής των Thompson, καθώς έ-
χουν µεγαλύτερες ανάγκες θρέ-
ψης για να αποκτήσουν µέγεθος 
και εµφάνιση, ενώ δεν έχουν αν-
θεκτικότητα στη βροχή. Αντίθετα 

το Crimson που είναι λιγότερο πα-
ραγωγικό, έχει µεγαλύτερη αντο-
χή στα καιρικά φαινόµενα. Οι απο-
δόσεις των Thompson στο χωράφι 
είναι 2 µε 2,5 τόνους το στρέµµα, 
ενώ τα Crimson 1 µε 1,2 τόνους. 

«Ωστόσο το Crimson αποτελεί 
µία κόκκινη ποικιλία σταφυλιού, 
την οποία οι πελάτες ζητούν ως 
γαρνιτούρα του Thompson. Τοπο-
θετείται στη συσκευασία µαζί µε το 
Thompson, καθότι δύσκολα που-
λιέται µόνο του. Ο λόγος είναι ότι 
ο καταναλωτής – στο εξωτερικό ό-
που πουλάµε τον κύριο όγκο της 
παραγωγής µας - έχει µάθει ότι 
το σταφύλι έχει πράσινο χρώµα». 

Για τη σουλτανίνα αναφέρει ότι 
είναι η γευστικότερη ποικιλία, αλ-
λά σταδιακά φεύγει από το προσκή-
νιο, καθότι είναι λιγότερο ανθεκτι-
κή στις καιρικές συνθήκες, ενώ α-
παιτεί περισσότερες καλλιεργητικές 
τεχνικές, που αυξάνει σηµαντικά το 
κόστος. «Αυτό που ζητούν τα σού-
περ µάρκετ είναι ένα σταφύλι αν-
θεκτικό που µπορεί να αντέξει στο 
ράφι. Ταυτόχρονα η ζήτηση µας ο-
δηγεί στην παραγωγή όσο το δυνα-
τόν πιο όψιµων ποικιλιών», επιση-
µαίνει ο ίδιος.     ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Ο Φωτιάδης µε 
εξαγορά του 
100% στη Siris 
µικροζυθοποιία
Στην απόκτηση του 
συνόλου των µετοχών 
της µικροζυθοποιίας 
Siris που παράγει τις 
µπύρες µε το εµπορικό 
σήµα, Voreia προέβη 
ο κυπριακός όµιλος, 
Photos Photiades 
µέσω της θυγατρικής 
του Beverage World 
στην Ελλάδα κάνοντας 
το πρώτο του βήµα για 
την παραγωγή µπύρας 
στη χώρα µας. Στόχος 
η περαιτέρω ανάπτυξη 
της σερραϊκής 
µικροζυθοποιίας, µε 
τον Παύλο Φωτιάδη, 
να αναφέρει ότι ο 
κλάδος έχει φέρει 
παγκοσµίως νέα 
δεδοµένα στην αγορά 
µπύρας. Ο όµιλος 
δραστηριοποιείται και 
στην εµφιάλωση και 
διανοµή 
εµφιαλωµένου νερού.

Ο Βασίλης Στάθης εκ των επικεφαλών 
της Οµάδας επιτραπέζιου σταφυλιού 
Μεγάλου Βάλτου Κορινθίας.

Sweet Globe
Εξετάζεται από τα 

µέλη της οργάνωσης 
παραγωγών Μεγάλου 
Βάλτου και η ποικιλία 
Sweet Globe της IFG, 
ανθεκτική στο κλίµα
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CRIMSON

ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ, 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Υβρίδια, αλλά και ποικιλίες, σκληρού και µα-
λακού σταριού, µε µεγάλες αποδόσεις και υ-
ψηλούς ποιοτικούς δείκτες, την πρώτη ποικι-
λία κριθής που αλωνίζεται «γυµνή» όπως το 
σιτάρι και µια που προορίζεται ειδικά για βυ-
νοποίηση, είναι ορισµένα, µόνο, από τα «ό-
πλα», που ετοιµάζεται να προσθέσει στην καλ-
λιεργητική «φαρέτρα» δηµητριακών του Έλλη-
να παραγωγού, η Fyto Animal Services (FAS). 
Συνολικά η εταιρεία από τη Λάρισα, µέσα από 
το πρόγραµµα έρευνας κι ανάπτυξης, που έ-
χει σε εφαρµογή, διαθέτει σε διάφορα στάδια 
µελέτης και πειραµατισµού πάνω από 70 δι-
αφορετικές ποικιλιακές «προτάσεις» στον το-
µέα των δηµητριακών, ενώ, ήδη, έχει σε εµπο-
ρική κυκλοφορία στην αγορά, µεταξύ άλλων, 
14 ποικιλίες σκληρού σιταριού, 5 µαλακού σι-
ταριού, 5 κριθαριού και 3 τριτικάλε.

«Επενδύουµε διαρκώς στην ανάπτυξη νέου 
γενετικού υλικού, γιατί ο εχθρός του καλού, 
είναι το καλύτερο. ∆εν γίνεται και δεν µπο-

ρούµε να µένουµε στάσιµοι», τόνισε ο «τιµο-
νιέρης» της «FAS», Βασίλης Μιχαήλ, µε αφορ-
µή την εκδήλωση «Ανοικτοί Αγροί», που επα-
ναλήφθηκε µετά από δύο χρόνια «απουσίας», 
λόγω της πανδηµίας κορωνοϊού.

Παραγωγοί και συντελεστές του πρωτογενούς 
τοµέα, από την περιοχή, µαζί µε την Agrenda, 
την Τετάρτη 18 Μαΐου, είχαµε την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε από κοντά το πλήρες πειραµατι-

κό χαρτοφυλάκιο ποικιλιών σίτου, κριθαριού, 
τριτικάλε, βρώµης και ψυχανθών της εταιρεί-
ας, µε περιήγηση στον επιδεικτικό αγρό των 
12 στρεµµάτων, που διατηρεί στο 10ο χλµ., 
Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου.

Τα πρώτα υβρίδια σκληρού και µαλακού 
σίτου από καθαρές σειρές

«Έχουµε, πλέον, τα πρώτα υβρίδια σταριού. 

Πρόκειται για τρία υβρίδια σκληρού και ένα 
µαλακού, τα οποία προέρχονται από διασταυ-
ρώσεις καθαρών σειρών, µε πολύ µεγαλύτερη 
παραγωγή απ’ ότι παίρνουν τα άλλα και είναι 
και ανθεκτικές σε ασθένειες και στρες. Αλλά 
εκείνο που κοιτάµε και συνδυάζουµε είναι και 
τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά», είπε στην 
Agrenda ο κ. Μιχαήλ και εξήγησε ότι µε βάση 
τα πειραµατικά «οι δείκτες πρωτεΐνης φτάνουν 

Παραγωγοί και συντελεστές του 
πρωτογενούς τοµέα, από την περιοχή, µαζί 

µε την Agrenda, την Τετάρτη 18 Μαΐου, 
είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε από 

κοντά το πλήρες πειραµατικό χαρτοφυλάκιο 
ποικιλιών σίτου, κριθαριού, τριτικάλε, 

βρώµης και ψυχανθών της εταιρείας, µε 
περιήγηση στον επιδεικτικό αγρό των 12 
στρεµµάτων, που διατηρεί στο 10ο χλµ., 

Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου.

Τα πρώτα υβρίδια σίτου  
για αποδόσεις συν 10-15%   
Στο θεσσαλικό κάμπο παρουσιάστηκαν πάνω από 70 ποικιλιακές προτάσεις της FAS

Agrenda42 FARMING REPORTΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Στα άµεσα σχέδια της εταιρείας είναι 
κι η υλοποίηση ενός επενδυτικού 
ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, για την 
κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων µε 
αποθηκευτικούς χώρους, σε ακίνητο κοντά 
στις υφιστάµενες υποδοµές της, εξήγησε ο 
επικεφαλής της FAS, Βασίλης Μιχαήλ.



κοντά στο 18-19%, ο δείκτης χρώµατος προσεγ-
γίζει το 90% και οι στρεµµατικές αποδόσεις εί-
ναι κατά 10%-15% υψηλότερες, που είναι ζη-
τούµενο για τη βιοµηχανία, αλλά και για τον 
παραγωγό ώστε να αυξήσει το εισόδηµά του. 
Τα ίδια ισχύουν και για το υβρίδιο που έχου-
µε για το µαλακό σιτάρι».

Σε µια τριετία εµπορικά διαθέσιµη ποικιλία 
κριθαριού χωρίς λέπυρα

Στην ίδια λογική, της βελτίωσης των αποδό-
σεων και της ποιότητας, η FAS ετοιµάζει και µια 
ποικιλία κριθαριού που αλωνίζεται «γυµνό», η 
οποία είναι στον πρώτο χρόνο εγγραφής στον 
εθνικό κατάλογο. «Αυτό το κριθάρι είναι ιδι-
αίτερο, γιατί σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα 
που αλωνίζονται µε λέπυρα, αυτό θα βγαίνει 
καθαρό και θα το δίνουµε έτοιµο στη βιοµηχα-
νία, αποφλοιωµένο για να µπει σε χρήση για 
την παραγωγή κουλουριών, κριτσινιών και την 
αρτοποιία εν γένει», µας ανέφερε και σηµεί-
ωσε πως «εµπορικά διαθέσιµο, εφόσον περά-
σει όλα τα τεστ, θα είναι έτοιµο σε µια τριετία».

Καρπός της έρευνας της FAS από τα προη-
γούµενα χρόνια, όπως εξηγεί ο συνοµιλητής 
µας, είναι επίσης, οι ποικιλίες σκληρού σίτου 
«Πύρρος», «∆αναός», «Πέλοπας», η ποικιλία 
βυνοποιήσιµου κριθαριού «Felix», το ζωοτρο-
φικό κριθάρι «Κυκεών», η τριτικάλε «Νήσος», 
ενώ στα ψυχανθή έχει εγγραφεί η ψιλόσπορη 
φακή «Χαρά» και γίνεται έρευνα σε αρχικό α-
κόµη στάδιο και στο κτηνοτροφικό κουκί, για 
µια ποικιλία µε απουσία αλκαλοειδών, για να 
µπορεί να καταναλωθεί και από ανθρώπους.

Προωθείται η συµβολαιακή γεωργία και 
επιδιώκονται joint ventures

«Ο στόχος µας είναι να µπορέσουµε να τα 
σποροπαράξουµε ευρέως και από εκεί και πέ-
ρα να αρχίσει η συµβολαιακή γεωργία, που 
θα θέλουν οι βιοµηχανίες», ανέφερε ο κ. Μι-
χαήλ, διευκρινίζοντας πως η FAS προωθεί το 
συγκεκριµένο µοντέλο, διότι «ο παραγωγός 
πρέπει να ξέρει από την αρχή πόσο θα πλη-
ρωθεί για να κάνει τα κουµάντα του, τα έξο-
δα του και να µπορεί να υπολογίσει στο τέ-
λος τί θα εισπράξει».

Ταυτόχρονα κι επειδή δεν είναι εύκολο 
να «σηκώσει» κανείς µόνος την ανάπτυξη 
τόσο µεγάλης γκάµας γενετικού υλικού, η 
FAS δροµολογεί τη σύναψη µεικτών σχηµά-
των (σ. σ. joint venture) µε άλλες εταιρείες 
του χώρου και ήδη έχει δηµιουργήσει δύο 
τέτοιες συνεργασίες, παρέχοντας το γενετι-
κό υλικό, το οποίο αναπτύσσουν οι εταίροι.

Νέες προτάσεις στο καλαμπόκι, 
πλήρης γκάμα και στη μηδική
Εκτός από τα δηµητριακά και τα ψυχανθή, η FAS 
δραστηριοποιείται και στη µηδική µε 4 ποικιλίες, 
που καλύπτουν όλο το φάσµα ληθάργου από το 
6,5 έως το 9, µε υψηλή παραγωγικότητα, ποιότη-
τα κι ανθεκτικότητα στις ασθένειες, ενώ έχει εγ-
γράψει και µια ποικιλία σε συνεργασία µε µια αυ-
στραλιανή εταιρεία. Επίσης έχει συνεργασία µε το 
Ινστιτούτο του Novisad για την αποκλειστική αντι-
προσώπευση στην ελληνική αγορά της διανοµής 
σόγιας και ηλίανθου, διατηρεί τις συνεργασίες µε 
τις ISEA και Santa Crocce για τα σιτηρά και ψυχαν-
θή και αντιπροσωπεύει και την Planta για τα υβρί-
δια καλαµποκιού. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της 
εταιρείας κυµαίνεται στα 4 εκατ. ευρώ από τα ο-
ποία, το 75% προέρχεται από πωλήσεις στην εθνι-
κή αγορά και το 25% είναι το εξωτερικό. 

Καθ’ οδόν και νέες προτάσεις στο καλαµπόκι
Αναφορικά µε τη δραστηριότητα της FAS στον 

τοµέα του καλαµποκιού, ο γεωπόνος της εταιρεί-
ας, Κώστας Τσιώλης, ανέφερε πως «ναυαρχίδα, 
εµπορικά, όσον αφορά στον καρπό, είναι το υβρί-
διο «8606», κύκλου 128 ηµερών, ορθόφυλλο µε 
µεγάλες αποδόσεις και το «8605» ένα ενσιρωµατι-
κό 140 ηµερών. Επίσης, υπάρχουν το «9503» που 
είναι πιο πρώιµο υβρίδιο 305 FAO, 101-115 ηµε-
ρών, µικρού βιολογικού κύκλου, τα καινούρια τα 
«flint semi flint», που έχουν περισσότερο υαλώ-
δες, περισσότερη πρωτεΐνη και περισσότερο λάδι 
κι εκτός από ζωοτροφή πάνε και στην αρτοποιία 
και έρχονται και νέες προτάσεις, όπως το «7980» 
που θα είναι εµπορικό το «2023» και άλλα όπως 
το «6977» που είναι πολύ υψηλο-αποδοτικό».

Έως 100 κιλά το στρέµµα υψηλότερες αποδόσεις
Ιδιαίτερα ικανοποιηµένος από τη συνεργασία 

του µε τη FAS δήλωσε στην Agrenda ο Λάζαρος 
Ουζουνίδης, παραγωγός µε σχεδόν 5.000 στρέµ-
µατα καλλιέργειες µηδικής, σιτηρών και οσπρί-
ων, στα Γρεβενά. «Συνεργαζόµαστε µε τον Βασίλη 

10 χρόνια. Στη µηδική εµπιστευόµαστε την ποι-
κιλία «Υλίκη» σε 1.000 στρέµµατα, στο κριθάρι 
δοκιµάζουµε τη «Θεσσαλονίκη» και στα µαλακά 
σπέρνουµε τη «∆ωδώνη», που δίνει υψηλές πα-
ραγωγές, αλλά και ποιότητα ακόµη και στο άχυ-
ρο. Από τον ανταγωνισµό όλα είναι σχεδόν 100 
κιλά παραπάνω», µας ανέφερε ο παραγωγός και 
πρόσθεσε πως «ο Βασίλης προσπαθεί να µας φέρ-
νει κάθε χρόνο νέα προϊόντα. Μας δείχνει στην 
παραγωγή πώς είναι, τί χρειάζονται τα χωρά-
φια κλπ. Και όλα πηγαίνουµε προς τα µπροστά».

Ανερχόµενη και µε καλές αποδόσεις η Brigante
Μακρόχρονη συνεργασία µε τη FAS έχει και ο 

Πάτροκλος Κωστούλης παραγωγός σιτηρών στη 
Χάλκη, µε 800 - 1.000 στρέµµατα χωράφια ανάλο-
γα τη χρονιά. «Η συνεργασία µας εστιάζει κυρίως 
στη σποροπαραγωγή των σκληρών σιτηρών. Τα 
τελευταία χρόνια, µαζί µε το Βασίλη έχουµε φέ-
ρει κάποιες ποικιλίες, τις έχουµε δει πειραµατικά 
στο χωράφι, τις προχωρήσαµε και έχουµε φτάσει 
σε πάρα πολύ µεγάλες αποδόσεις» επισήµανε ο 
έµπειρος παραγωγός και σηµείωσε πως «µια ποι-
κιλία, η οποία είναι ανερχόµενη, µε πολύ καλή 
πρωτεΐνη που κοντεύει το 15% – 17% και µε από-
δοση στα 600-700 κιλά το στρέµµα σε χωράφια 
τα οποία είναι γόνιµα, είναι η Brigante. Με λίγο 
σπόρο, µε 19 το ανώτερο 20 κιλά το στρέµµα και 
έχει σαν αποτέλεσµα στην τσέπη του παραγωγού 
την οικονοµία από το λιγότερο σπόρο, την ποι-
ότητα, αλλά και την ποσότητα. Αυτή τη στιγµή 
στην Ιταλία η συγκεκριµένη ποικιλία, λόγω της 
υψηλής πρωτεΐνης διαγράφει πάρα πολύ µεγά-
λα ρεκόρ. Εµπορικά είναι έτοιµη και εδώ, αλλά 
δεν την ξέρει ο κόσµος. Εµείς την έχουµε βάλει 
τρεις χρονιές, πάει πάρα πολύ καλά και πιστεύω 
ότι κοντά σε αυτή θα βρεθούν και άλλες ποικιλί-
ες, να µην χρειάζονται τόσο πολύ σπόρο και να 
ανεβάζουν το κόστος του παραγωγού, αλλά και 
να αποδίδουν το αποτέλεσµα που πρέπει».
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Κριθάρι 
H FAS ετοιµάζει 
και µια ποικιλία 
κριθαριού που 

αλωνίζεται 
«γυµνό»

∆ηµητριακά
Σε εµπορική κυκλο-
φορία 14 ποικιλίες 
σκληρού σιταριού, 
5 µαλακού σιτα-
ριού, 5 κριθαριού 
και 3 τριτικάλε

Κοστολόγιο
Ο παραγωγός 

πρέπει να ξέρει από 
την αρχή πόσο θα 
πληρωθεί για να 

κάνει τα κουµάντα 
του, τα έξοδα του 

και να µπορεί 
να υπολογίσει 
στο τέλος τί θα 

εισπράξει
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Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για τον πράσινο τρύ-
γο (πρώιµη συγκοµιδή) και ακολουθούν οι ενστά-
σεις έως την 16η Ιουνίου, σύµφωνα µε υπουργι-
κή απόφαση που αναρτήθηκε στην «∆ιαύγεια».

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωρ-
γαντά εφαρµόζονται για τις αιτήσεις που αφο-
ρούν το οικονοµικό έτος 2022. Συγκεκριµένα, 
όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Υ-

πΑΑΤ: «Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβά-
λουν ένσταση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, σχετικά µε τα α-
ποτελέσµατα του ελέγχου της αίτησης, συµπλη-
ρώνοντας το Υπόδειγµα 4 και επισυνάπτοντας 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έ-
ως την 16η Ιουνίου 2022».

Υπενθυµίζεται πως το συνολικό ύψος των δι-
αθέσιµων κονδυλίων του προγράµµατος της 

πρώιµης συγκοµιδής για το έτος 2022 καθορί-
ζεται σύµφωνα µε το «Εθνικό Πρόγραµµα στή-
ριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2019-2023» σε 
500.000 ευρώ, η δε στήριξη ανά στρέµµα µπο-
ρεί να ανέλθει έως τα 253 ευρώ. Ως «πρώιµη συ-
γκοµιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή αποµά-
κρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόµη ω-
ριµάσει µε επακόλουθο εκµηδενισµό της απόδο-
σης της σχετικής έκτασης.

Το αργότερο έως 16 Ιουνίου οι ενστάσεις για πράσινο τρύγο

Το νέο μοντέλο 
ενεργειακής 
προστασίας ξεκινά 
φέτος παράλληλα 
με την αγορά 
μετεωρολογικών 
ραντάρ, με 100% 
επιχορήγηση από 
ευρωπαϊκά κονδύλια  

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στενεύουν τα οικονοµικά περιθώρια του 
ΕΛΓΑ µε τα στελέχη του να προµηνύουν 
ότι από του χρόνου (2023) τα πράγµατα 
θα είναι δύσκολα στο πεδίο των αποζη-
µιώσεων, ειδικά σε περίπτωση που κά-
ποιο ακραίο καιρικό φαινόµενο πλήξει 
τις καλλιέργειες. Σ’ αυτό το πνεύµα, η 
στρατηγική του οργανισµού αποζηµιώ-
σεων εστιάζει στην πρόληψη, µε τη χρή-
ση µπαλονιών που χτυπάνε τα χαλαζο-
φόρα σύννεφα απελευθερώνοντας ιω-
διούχο άργυρο. Είναι ένα µοντέλο δο-
κιµασµένο σε περιοχές όπως το Μπορ-
ντώ και ο Ροδανός, αµπελουργικές ζώ-
νες που απλά δεν γίνεται να καταγρά-
φουν απώλειες στην παραγωγή λόγω 
της διεθνούς αναγνώρισης που γνωρί-
ζουν τα κρασιά τους. 

Το νέο µοντέλο ενεργητικής προστα-
σίας που ήδη ξεκινά και εφαρµόζεται 
από φέτος, κατέλαβε µεγάλο µέρος του 
χρόνου της συζήτησης που άνοιξε στην 
Freskon και ειδικότερα σε ειδική εκδή-
λωση της εφηµερίδας Agrenda που ε-
στίαζε στις δενδρώδεις καλλιέργειες, 
το Σάββατο 14 Μαΐου. Απασχόλησαν ι-
διαίτερα οι µεγάλες ζηµιές που προκα-
λούνται από τα καιρικά φαινόµενα, µε 
τον Χρήστο Γιαννακάκη, να απαντά µε 
το «καπέλο» του µέλους του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του ΕΛΓΑ και να δίνει 
εξηγήσεις για την κατάσταση που επι-
κρατεί σε σχέση µε τον ασφαλιστικό ορ-
γανισµό. «Τα τελευταία χρόνια, λόγω 

της κλιµατικής αλλαγής οι αποζηµιώ-
σεις για καταστροφές έχουν εκτοξευ-
τεί στα ύψη, µε χρονιά ρεκόρ το 2021 
όταν αποδόθηκαν πάνω από 350 εκατ. 
ευρώ για αποζηµιώσεις και δεν έχουµε 
τελειώσει ακόµη τις υποθέσεις της προ-
ηγούµενης χρονιάς, όταν οι εισπράξεις 
από τα ασφάλιστρα, που µπορούµε να 
εισπράξουµε, δεν υπερβαίνουν τα 165 
εκατ. ευρώ. Άρα µε βάση αυτή την ει-
κόνα, ο ΕΛΓΑ είναι µια επιχείρηση, η ο-
ποία λίαν συντόµως, εάν δεν ληφθούν 
µέτρα θα οδηγηθεί σε κατάρρευση», α-
νέφερε ο οµιλητής και προέβλεψε πως 

το 2023 προοιωνίζεται δύσκολο, αν δεν 
αυξηθούν οι εισφορές, καθώς η ταµει-
ακή ρευστότητα που εξασφαλίστηκε α-
πό την εισφορά 20% επί των εισπράξε-
ων του κράτους, που δεν αποδιδόταν 
τα τελευταία χρόνια, µπορεί να συνει-
σφέρει ακόµη φέτος, µετά τα χρήµατα 
τελειώνουν.

«Άρα η ενεργητική προστασία άκρως 
απαραίτητη για να µπορέσουµε να µει-
ώσουµε τις ζηµιές που προκύπτουν κι 
από την κλιµατική αλλαγή. Η µια δυ-
νατότητα που υπάρχει είναι η επέκτα-
ση της αντιχαλαζικής προστασίας και 

Εξετάζεται και 
η επέκταση των 
ανεµοµεικτών, κατά 
τη διάρκεια των 
πρώιµων παγετών, 
µέσα από προγράµ-
µατα του ΠΑΑ.

Πρόληψη με γαλλικό μοντέλο
Mπαλόνια από ΕΛΓΑ 
που απελευθερώνουν 
ιωδιούχο άργυρο 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15 ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

>350 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΕΛΓΑ 2021 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

�ΓΙΑ 34 ΕΚΑΤ.�
1.224 
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Μείωση στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης 
για αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγ-
γελµατίες και αγρότες επέρχεται από την 1η Ι-
ουνίου, όπως υπενθυµίζει έγγραφο του e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαµορφώνε-
ται/µειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιµεριζόµενο 
εξίσου (από 3%) σε ασφαλισµένο και εργοδότη. 
Η εν λόγω µεταβολή αφορά και τους υπαγόµε-
νους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Συγκεκριµένα τα ποσά εισφορών ανά ασφαλι-
στική κατηγορία από την 1η Ιουνίου είναι:

 1η κατηγορία: από 42 σε 39
 2η κατηγορία: από 51 σε 47
 3η κατηγορία: από 61 σε 56

Να σηµειωθεί ότι από 01.01.2023 έως 31.12.2024 
τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία στον 
Κλάδο Επικουρικής ασφάλισης θα προσαυξάνο-
νται µε διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργα-

σίας, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ε-
τήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του 
προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής 
τιµής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφο-
ράς θα παραµένει στα επίπεδα του προηγούµε-
νου έτους. Επίσης, από την 01.01.2025 και εφε-
ξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγο-
ριών θα προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δεί-
κτη µεταβολής µισθών.

Μείωση 6% στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης αγροτών

Ανησυχία προκαλεί σε παραγωγούς και 
τις τοπικές ∆ΑΟΚ στους νοµούς Πέλλας 
και Ηµαθίας, η εκδήλωση ύποπτων συ-
µπτωµάτων σε δέντρα ακτινιδιάς, που 
παραπέµπουν στο επικίνδυνο παθογό-
νο βακτήριο PSA, χωρίς για την ώρα, πά-
ντως, να έχει επιβεβαιωθεί επισήµως 
κάτι τέτοιο. Το καµπανάκι κινδύνου ή-
χησε όταν παραγωγοί, στους κάµπους 
των δύο νοµών διαπίστωσαν σε εκτετα-
µένο αριθµό κτηµάτων ότι στους φλοι-
ούς δέντρων κοντά σε τοµές εκκρίνε-
ται ένα κόκκινο υγρό που προσοµοιά-
ζει σε σκουριά, ενώ σε κάποιες φυτείες 
ξεραίνονται ακόµη και δέντρα.

«Σε κτήµα φίλου µου, στην ευρύτερη 
περιοχή της Σκύδρας, µε περίπου 500 
δέντρα, οι σχεδόν 300 ρίζες ακτινιδιάς 
έχουν πάθει ζηµιά, µοιάζουν σαν να 
είναι καµένες, ενώ παρόµοια προβλή-
µατα σε µικρότερη έκταση, διαπιστώ-
νονται και σε άλλα χωριά», ανέφερε 
στην Agrenda παραγωγός της περιοχής.

Η εκδήλωση των ύποπτων κρουσµά-
των –µε δεδοµένο ότι στο παρελθόν υ-
πήρξαν κτήµατα στα οποία βρέθηκε 
το βακτήριο- σήµανε συναγερµό και 
υπήρξε κινητοποίηση από τους αγρό-
τες και από τις τοπικές ∆ΑΟΚ, οι οποί-
ες από ηµέρα σε ηµέρα αναµένεται να 
συλλέξουν δείγµατα από τις πληγείσες 
φυτείες, προκειµένου να τα στείλουν 
για σχετικές αναλύσεις στο Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. «Εύλογα 

ο κόσµος ανησυχεί καθώς έχουµε εν-
δείξεις που θα µπορούσαν να προέρ-
χονται από το παθογόνο βακτήριο. Θα 
ξέρουµε σίγουρα όµως αργότερα µέσα 
στο Μάιο και τον Ιούνιο, όταν θα έχου-
µε τις επίσηµες απαντήσεις από το Μπε-
νάκειο», είπε ο προϊστάµενος της ∆Α-
ΟΚ Πέλλας Γιώργος Γαϊτάνης.

Μια άλλη εκδοχή, που κυκλοφορεί 
εσχάτως, πάντως, για το τί µπορεί να 
συµβαίνει σχετίζεται µε τα δυσµενή 
καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την 
περιοχή τους προηγούµενους µήνες. 
Όπως εξηγήθηκε στην Agrenda το γε-
γονός ότι έχουν παρουσιαστεί σε πολ-
λές περιοχές και µάλιστα ταυτόχρονα 
κρούσµατα µε τέτοια συµπτώµατα, πιο 
πιθανή είναι η εξήγηση των παγετών 
που εκδηλώθηκαν µέσα στο Μάρτιο. 

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους 
παραγωγούς όταν έχουν ακόµη και υ-
ποψία για το επικίνδυνο βακτήριο, να 
προχωρήσουν άµεσα στα ενδεδειγµέ-
να µέτρα προφύλαξης. Αυτό σηµαίνει 
πως πρέπει να αποκόψουν το κλαδί µε 
το σύµπτωµα και να το κάψουν, ώστε 
να διασφαλιστεί η καταστροφή του και 
στη συνέχεια να απολυµάνουν σχολα-
στικά τα εργαλεία του κλαδέµατος και 
τα λοιπά παρελκόµενα ώστε να αποτρέ-
ψουν τυχόν µετάδοση του βακτηρίου 
σε όλη τη φυτεία τους, εφόσον πράγ-
µατι αποδειχθεί πως πρόκειται για το 
παθογόνο PSA.    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ταυτόχρονα εφαρµόζοντας κι άλλες µε-
θόδους, όπως ο βοµβαρδισµός των νε-
φών µε ιωδιούχο άργυρο. Αυτό όµως 
το σύστηµα ενδείκνυται µόνο για συ-
γκεκριµένες περιοχές γιατί απαιτεί αε-
ροδρόµιο. Γι’ αυτό είδαµε τί εφαρµόζε-
ται και σε άλλες χώρες και καταλήξα-
µε στο γαλλικό µοντέλο, που εφαρµό-
ζεται στο Μπορντό και κοντά στο Ροδα-
νό, που προβλέπει την εκτόξευση από 
το έδαφος, από ειδικά κοντέινερ, µπα-
λονιών, που χτυπάνε τα σύννεφα τα χα-
λαζοφόρα και ενεργοποιούν το φυσίγ-
γιο του ιωδιούχου αργύρου. Είναι κάτι 
που θα το ξεκινήσουµε τη φετινή χρο-
νιά και παράλληλα µε την αγορά µετεω-
ρολογικών ραντάρ του ΕΛΓΑ, µέσω του 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, 
µε 100% επιχορήγηση από ευρωπαϊκά 
κονδύλια, για να µπορέσουµε να αυτο-
νοµηθούµε ως Οργανισµός, και να το-
ποθετήσουµε αυτού του είδους της συ-
σκευές σε όσο το δυνατό περισσότερα 
µέρη της χώρας. Είναι ένα σύστηµα που 
καλύπτει ευρύτατες εκτάσεις, και µε χα-
µηλό κόστος συγκρινόµενο µε τα αντι-
χαλαζικά δίχτυα», υπογράµµισε.

Μπενάκειο
Τοπικές ∆ΑΟΚ 

αναµένεται 
να συλλέξουν 
δείγµατα από 
τις πληγείσες 
φυτείες, προ-

κειµένου να τα 
στείλουν για σχε-
τικές αναλύσεις 
στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο

Σε επαγρύπνιση οι παραγωγοί ακτινιδιάς 
για νέα ίχνη του παθογόνου βακτήριου PSA

Στα 34 εκατ. 
οι αιτήσεις της β’ 
προκήρυξης για 
αντιχαλαζικά
Τελειώνει η αξιολόγηση 
των αιτήσεων για 
αντιχαλαζικά δίχτυα της 
β’ προκήρυξης, λέει ο κ. 
Γιαννακάκης, όπου 
«φροντίσαµε να 
χρηµατοδοτηθεί το όλο 
σύστηµα από τις 
τράπεζες, µε εκχώρηση 
επιδότησης στο 80%, 
για χρηµατοδότηση 
άµεσης κατασκευής. 
Έτσι προκηρύξαµε 
πρόγραµµα 15 εκατ. 
ευρώ, υποβλήθηκαν 
αιτήσεις 34 εκατ. ευρώ, 
οι οποίες θα καλυφθούν 
στο σύνολο τους. Οι 
εγκρίσεις θα βγουν 
περί τα τέλη Ιουλίου.
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Ομοσπονδίες 
αγροτών στο 
άρμα τους
θέλουν οι
μπλοκατζήδες
Tην ανάγκη ενδυνάµωσης της 
Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και 
συσπείρωσης γύρω από αυτή όλων των 
Οµοσπονδιών και Αγροτικών Συλλόγων 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα µε 
στόχο ένα ανεξάρτητο αγροτικό κίνηµα 
κατέδειξε η σύσκεψη την περασµένη 
Κυριακή στην Κοζάνη. Στη σύσκεψη 
των Αγροτικών Συλλόγων της ∆υτικής 
Μακεδονίας που διοργάνωσε η 
Επιτροπή Μπλόκων συµφώνησαν να 
συγκροτηθεί Οµοσπονδία Αγροτικών 
και Κτηνοτροφικών Συλλόγων ∆υτικής 
Μακεδονίας, η οποία θα συσπειρώνεται 
γύρω από την ΠΕΜ και τα αιτήµατα που 
προβάλλει. Βέβαια, όλα αυτά υπό τη 
γενική αρχή της ΠΕΜ, που υποστηρίζει 
ότι το αγροτικό κίνηµα για να είναι 
αποτελεσµατικό πρέπει να έχει στο 
στόχαστρο του τα εξής:

Την αντιλαϊκή πολιτική διαχρονικά των 
ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν 
οδηγήσει σε εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Τις βιοµηχανίες και εµπόρους που 
πουλάνε πανάκριβα τα µέσα και εφόδια 
ενώ αγοράζουν τις παραγωγές 
κοψοχρονιά. 

Τα υψηλά επιτόκια και πανωτόκια των 
δανείων.

Τη συγκέντρωση γης από µεγάλες 
επιχειρήσεις και µεγαλοαγρότες.

Τις αρνητικές συνέπειες της ΚΑΠ.
Το επόµενο διάστηµα η ΠΕΜ θα πάρει 
νέα πρωτοβουλία συνάντησης και 
διεύρυνσης των συλλόγων που 
συµµετείχαν από τη ∆υτική Μακεδονία 
στην οποία θα αποφασιστεί ο χρόνος 
και ο τρόπος συγκρότησης της 
Οµοσπονδίας, µε µοναδική προϋπόθεση 
συµµετοχής τη διάθεση και τη θέληση 
για αγώνα και καλύτερες συνθήκες 
ζωής στο χωριό και βιώσιµο εισόδηµα. 
Στη σύσκεψη συµµετείχαν:

 Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών 
 Αγροτικός Σύλλογος Βοίου Κοζάνης
 Αγροτικός Σύλλογος Κοζάνης-

Βελβεντού-Σερβίων
 Αγροτικός Σύλλογος Ανατολικής 

Εορδαίας και νότιας λεκάνης 
Βεγορίτιδας. 

 Κτηνοτροφικός Σύλλογος Γαλατινής 
Κοζάνης. 

 Αγροτικός Σύλλογος Αµυνταίου 
Φλώρινας

Με χίλια οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, 
βραχνάδα της αντιπολίτευσης
Τώρα δικαιώνεται ο Γεωργαντάς, εξοφλούν γραμμάτια σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ικαιώνονται πανηγυρικά Μητσοτάκης και Γε-
ωργαντάς µε την απόφασή τους να γυρίσουν 
σελίδα στην υπόθεση του ΟΣ∆Ε και τη µετα-
φορά των δεδοµένων στο δηµόσιο υπολογι-
στικό νέφος (gov.gr). Την ίδια ώρα «τραυλί-
ζουν» στην αντιπολίτευση, µε τις «παλιές α-
γάπες» να δυσκολεύονται να κόψουν τους δε-
σµούς τους µε τη «δυναστεία».  

Κι αν, οι υπόγειες διαδροµές στελεχών του 
ΣΥΡΙΖΑ µε τη «Λερναία Ύδρα» είναι λίγο πολύ 
γνωστές, αυτό που κάνει εντύπωση τις τελευταί-
ες µέρες είναι η επαµφοτερίζουσα στάση µιας 
«φατρίας» του ΠΑΣΟΚ. Αυτή που δεν λέει να το 
βάλει κάτω στο συγκεκριµένο θέµα και απεργά-
ζεται ακόµα και «υιοθέτηση» µιας νόθας... συν-
δεσµολογίας για να εξοφλήσει παλιά γραµµά-
τια. Η ερώτηση 19 βουλευτών που κατάφερε τε-
λικά να καταθέσει στη Βουλή, χύνοντας κροκο-
δείλια δάκρυα, αναφορικά µε την τύχη των φε-
τινών δηλώσεων (όσο κι αν δεν αρνείται ανοι-
κτά τον δρόµο του gov.gr), είναι χαρακτηριστι-
κή της υπονόµευσης που επιχειρείται. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη λει-
τουργία του ΟΣ∆Ε από τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης να στέφεται ήδη µε 
επιτυχία, καθώς τα τεχνικά µικροθέµατα έχουν 
πλήρως επιλυθεί, κι αυτό που αποµένει είναι 
η εξοικείωση των χρηστών (ιδιωτών και επαγ-

γελµατιών) µε τη νέα δυναµική πλατφόρµα. 
Αρµόδια στελέχη και των δύο υπουργείων 

(ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Αγροτικής Ανά-
πτυξης) διαβεβαιώνουν σε κάθε τόνο και προς 
πάσα κατεύθυνση ότι µε το υψηλό επίπεδο τε-
χνικών λύσεων που έχουν εξασφαλισθεί, στο 
διάστηµα που αποµένει µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία (30 Ιουνίου 2022) υποβολής, κα-
µιά δήλωση και καµιά ενίσχυση δεν κινδυνεύει.  

Αγρότες και υποστηρικτικοί µηχανισµοί στην 
υπόθεση συλλογής και υποβολής των δηλώσε-
ων οφείλουν να κατανοήσουν ότι το έργο που 
βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη τις τελευταίες ε-
βδοµάδες είναι τιτάνιο. Πρόκειται για τη δηµι-
ουργία µιας ασφαλούς και αξιόπιστης βάσης δε-
δοµένων, η οποία θα αφήσει πίσω τις παθογέ-
νειες του παρελθόντος και τα µαγειρέµατα των 
επιτήδειων γύρω από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. 
Αντίθετα θα δώσει στον κάθε αγρότη – παραγω-
γό ακριβώς αυτό που δικαιούται και στην πολι-
τεία τη δυνατότητα να σχεδιάζει πολιτικές, µε 

βάση ακριβή στοιχεία τα οποία θα έχει ανά πά-
σα στιγµή στη διάθεσή της µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού. Είναι η αρχή για την αναζωογόνη-
ση της ελληνικής γεωργίας και η αφετηρία για 
την επιστροφή της πολιτικής εκεί όπου χτυπά-
ει η καρδιά της αγροτικής οικονοµίας.

Πέφτουν ένα - ένα τα κάστρα του lobby
Εν τω µεταξύ, τον δρόµο της αποµάκρυν-

σης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε η Αθανασία Ρέπ-
πα, χρόνια επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Άµε-
σων Ενισχύσεων και Αγοράς, τελευταία δε στη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (µάλλον µε το ί-
διο αντικείµενο). 

Μια επιστολή µε ηµεροµηνία 5 Μαΐου 2022 
την οποία υπέγραφαν τα διευθυντικά στελέχη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ (Μαχλαίρας, Βολιτάκη και Ρέππα) 
αποτέλεσε την σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. 
Η επιστολή, πριν καλά – καλά αρχίσει η υποβο-
λή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε από τη νέα πλατφόρµα 
του gov.gr έσπευδε να αναδείξει χιλιοειποµένες 
και αβάσιµες ανησυχίες για την όλη διαδικασία 
και την τύχη των ενισχύσεων. Σηµειωτέον ότι η 
εν λόγω επιστολή διαβιβάσθηκε προς όλες τις 
περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθ’ 
υπέρβαση της διοίκησης, κάτι το οποίο ελέγ-
χεται υπηρεσιακά, ενδεχοµένως και ποινικά. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο 
Φραγκίσκος Μαχλέρας, διάδοχος της κ. Ρέπ-
πα στις άµεσες ενισχύσεις, ζήτησε ο να µε-
τατεθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή της Επιτρο-
πής Ανταγωνισµού. 

Παραίτηση πριν 
από τη µετάθεση

Τελευταίες πληροφορίες φέρουν 
την Αθανασία Ρέππα να έχει 
υποβάλει την παραίτησή της, 
η οποία και έγινε αποδεκτή 
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Η όλη αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασµού 
και στην αγορά αγροτικών εµπορευµάτων 
φαίνεται ότι ανοίγει διάπλατα το δρόµο για µια 
στροφή στις παραγωγικές προτεραιότητες, µε 
την Αργεντινή να προχωρά κιόλα στη σπορά 
γενετικά τροποποιηµένου σιταριού. Είναι η 
πρώτη χώρα που επιχειρεί κάτι τέτοιο, αφού 
µέχρι σήµερα η σόγια ήταν η κυρίαρχη 
καλλιέργεια που ξεχώριζε το πεδίο των GMOs. 
Η χώρα της Λατινικής Αµερικής ενέκρινε λοιπόν 

τη διάθεση στην αγορά της ποικιλίας HB4, 
που αναπτύχθηκε από την Bioceres. Ο σπόρος 
HB4, είναι πιο ανθεκτικός στην ξηρασία και 
στο ζιζανιοκτόνο glufosinate-ammonium. Η 
Αργεντινή, όπου οι αγρότες άρχισαν τις σπορές 
σιταριού για την περίοδο 2022-2023, ήταν η 
πρώτη χώρα που ενέκρινε σε πειραµατική βάση 
το 2020 το ΓΤΟ σίτο, ενώ το 2021 η Βραζιλία, ο 
µεγαλύτερος αγοραστής αργεντίνικου σιταριού, 
έδωσε το ΟΚ σε αλεύρι από ΓΤΟ καρπό.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέχρι πέρυσι, µια απόφαση εισαγω-
γής περιορισµών στις ινδικές εξαγω-
γές αγροτικών εµπορευµάτων θα είχε 
κυριολεκτικά µηδενικό αντίκτυπο στις 
παγκόσµιες αγορές. Την περασµένη ε-
βδοµάδα, οι δείκτες στα βασικά αγρο-
τικά εµπορεύµατα έγραψαν αξιόλογα 
κέρδη και limit up, σπάνια για τα δε-
δοµένα της εν λόγω αγοράς σε φυσι-
ολογικές συνθήκες, στο άκουσµα της 
είδησης ότι λόγω µιας αναπάντεχης 
ξηρασίας, κάθε µέρα που περνά σβή-
νει τόνους από την επερχόµενη παρα-
γωγή σίτου της Ινδίας. Μετά από αυτό, 
η χώρα αποφάσισε να κλείσει τα σύ-
νορά της για να εγκλωβίσει στην εσω-
τερική της αγορά την όποια παραγω-
γή σίτου αναµένει τον επόµενο µήνα. 

Πρόκειται για µια χώρα που τα προ-
ηγούµενα χρόνια δεν έριχνε περισσό-
τερο από 1 µε 2 εκατ. τόνους σιταριού 
στην παγκόσµια αλυσίδα εφοδιασµού, 
ωστόσο τις τελευταίες εβδοµάδες όλα 
τα φώτα έπεσαν πάνω της, αφού φά-
νηκε µια καλή εναλλακτική της ου-
κρανικής σοδειάς που αδυνατεί να ε-
ξυπηρετήσει τα µέχρι πρότινος σηµα-
ντικά της µερίδια. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αποτυπώ-
σει µε υψηλή ευκρίνεια ένα φαινόµε-
νο για το οποίο είχαν προειδοποιήσει 
αρκετοί αναλυτές ήδη από τον περα-
σµένο Μάρτιο. Ότι δηλαδή οι κρατικές 
παρεµβάσεις στην παγκόσµια αγορά, 
θα επιδεινώσουν τις επιπτώσεις της πε-
ριορισµένης προσφοράς σιτηρών εξαι-
τίας της κατάστασης στα λιµάνια της 
Μαύρης Θάλασσας, τα οποία εξυπηρε-
τούν πάνω από το 10% των παγκόσµι-
ων εξαγωγών σιταριού. 

Την προηγούµενη εβδοµάδα, οι υ-
πουργοί Γεωργίας των G7 έβαλαν την 
συνθήκη αυτή στο στόχαστρο. Στην κοι-
νή διακήρυξη που υπέγραψαν, κατα-

πιάνονται µε τις επιπλοκές που δηµι-
ουργούν στην ήδη υπέρµετρα επιβα-
ρυµένη εφοδιαστική αλυσίδα, οι κρατι-
κές παρεµβάσεις τόσο στο πεδίο της ε-
ξαγωγής αγροτικών εµπορευµάτων ό-
σο και στην προσπάθεια αρκετών κρα-
τών να αυξήσουν τα αποθέµατά τους, 
κάτι που µάλιστα θα µπορούσε να πε-
ριπλέξει και σε άλλο επίπεδο τις αγο-
ρές τα επόµενα χρόνια, σύµφωνα µε 
το εν λόγω κείµενο. 

Ιδιαίτερη αναφορά στο εν λόγω κεί-
µενο, γίνεται στις κινήσεις της Ρωσίας, 
που έχει επιβάλει περιορισµούς στις ε-
ξαγωγές αγροτικών προϊόντων αλλά 
και πρώτων υλών που αξιοποιούνται 
από τις βιοµηχανίες εισροών, για γε-
ωπολιτικούς λόγους. Όπως σηµειώνε-
ται, στο επίκεντρο των προσπαθειών 
των 7 ισχυρών οικονοµιών του κόσµου 
θα βρεθεί η ανατροπή των αδικαιολό-

γητων περιοριστικών µέτρων στις εξα-
γωγές, που θα µπορούσαν να επιδει-
νώσουν την αστάθεια των τιµών των 
τροφίµων και των αγροτικών εισροών 
που σβήνουν τα λιγοστά προς στιγ-
µήν περιθώρια αποκατάστασης της ι-
σορροπίας στο διεθνές εµπόριο. Τον 
συντονισµό των ενεργειών αναµένε-
ται να αναλάβει ο Παγκόσµιος Οργα-
νισµός Εµπορείου (ΠΟΕ) σε συνεννό-
ηση µε τις G7 και τις G20. 

Σε αυτήν τη φάση, επτά είναι οι χώ-
ρες µε αξιοσηµείωτο εκτόπισµα στο πε-
δίο της αγροτικής παραγωγής που εί-
τε έχουν εισάγει σαφείς περιορισµούς 
στις εξαγωγές τους είτε σκέφτονται πο-
λύ σοβαρά το ενδεχόµενο να το πρά-
ξουν. Η έντονη ξηρασία που πλήττει α-
πό τις αρχές Μαΐου την Ινδία, ανέτρε-
ψε το πλάνο της χώρας να εξάγει πά-
νω από 10 εκατ. τόνους σιτηρών φέ-

τος, µε την κυβέρνηση να προχωρά 
σε απαγόρευση, ενώ φηµολογείται 
ότι αυτή θα επεκταθεί και στο πεδίο 
της αγοράς βάµβακος, κάτι που θα έ-
χει µικρό αντίκρισµα αφού η χώρα εί-
ναι καθαρός εισαγωγέας. 

Η Ουγγαρία έχει ήδη αποφασίσει την 
απαγόρευση στις εξαγωγές σιτηρών, 
ενώ και η Σερβία έχει εισάγει αυστη-
ρές ποσοστώσεις και πλαφόν στις πε-
ριπτώσεις του σιταριού, του καλαµπο-
κιού, των αλεύρων και των µαγειρικών 
λαδιών. Παράλληλα, η Βουλγαρία έχει 
δηλώσει ότι θα προβεί σε αύξηση των 
αποθεµάτων της µε έναν ταυτόχρονο 
περιορισµό των εξαγωγών. 

Την ίδια στιγµή, και η Αργεντινή ε-
πεξεργάζεται έναν µηχανισµό προκει-
µένου να συγκρατήσει τις τιµές στην 
εγχώρια αγορά σιτηρών και να χαλι-
ναγωγήσει τις πληθωριστικές τάσεις. 

Αγορές αγροτικών 
προϊόντων σε πλήρη 

απορρύθμιση 
Σε παρακλήσεις να 

μην παγιδεύουν τις 
παραγωγές τους τα 
κράτη προχωρούν 

οι G7, την ώρα που 
περιορισμοί στις 

εξαγωγές ωθούν σε 
νέα υψηλά τις τιμές

Σε γενετικά 
τροποποιηµένο σιτάρι 

στρέφεται η Αργεντινή

Ένα μήνα
Η Ινδία αποφάσισε να 
κλείσει τα σύνορά της για να 
εγκλωβίσει στην εσωτερική 
της αγορά την όποια 
παραγωγή σίτου αναµένει 
τον επόµενο µήνα. 

Μερίδια
Το σιτάρι της Ινδίας φάνηκε 
µια καλή εναλλακτική της 
ουκρανικής σοδειάς που 
αδυνατεί να εξυπηρετήσει 
τα µέχρι πρότινος 
σηµαντικά της µερίδια. 

Δασμοί
Η Ρωσία έχει επιβάλει 
περιορισµούς στις εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων, 
αλλά και πρώτων υλών 
που αξιοποιούνται από τις 
βιοµηχανίες εισροών, για 
γεωπολιτικούς λόγους.

Ο Ναρέντρα 
Σινγκ Τόµαρ, 
υπουργός 
Γεωργίας 
της Ινδίας.
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ΝΑΝΣΙ ΠΕΛΟΖΙ
ΠΡΟΕ∆. ΒΟΥΛΗΣ ΗΠΑ
«Yπάρχει ένα ποίηµα, που 
λέει πως «ο καθένας µας 
είναι η σοδειά του άλλου». 
Στην Αµερική θερίζουµε τα 
οφέλη της δηµοκρατίας 
που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα, τα διδάγµατα της 
δηµοκρατίας. Και στην 
Ελλάδα θερίζουν τα 
πλεονεκτήµατα της δικής 
µας δηµοκρατίας».

ΝΙΚΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ
ΥΠΟΥΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Η επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην 
Ουάσινγκτον ανέδειξε όλα 
τα ζητήµατα για τη διεθνή 
έννοµη τάξη, την περιοχή 
της Νοτιο-Ανατολικής 
Μεσογείου, τον ρόλο της 
Ελλάδας και τις σχέσεις της 
µε τις ΗΠΑ, που είναι στο 
ύψιστο ιστορικά επίπεδο».

TΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
«Κανείς σύµµαχός µας δεν 
σεβάστηκε τις ανησυχίες 
αυτές, δεν µιλάω για 
υποστήριξη […] Οι Σουηδοί 
δεν πρέπει να περιµένουν 
έγκριση της ένταξής της 
στο NATO από την Τουρκία 
αν δεν εκδώσει στην 
Άγκυρα τους τροµοκράτες 
που φιλοξενούνται στη 
Σουηδία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Ο ΜΑΧΛΕΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΕ, Η ΡΕΠΠΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ, ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Φθορά
Μέσα στον Ιούνιο εµπρόθεσµες 
και εκπρόθρεσµες πληρωµές 
ΚΑΠ και προγραµµάτων είπε ο 
επικεφαλής της Καβάλας, στο 
βουλευτή Κέλλα. Ξανά οι ίδιες 
δικαιολογίες για το 
πληροφοριακό σύστηµα της 
διαχειριστικής αρχής και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνδυασµό µε τη 
µη ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αναδείξεως αναδόχου τεχνικού 
συµβούλου…

Αντίο
Τα δεδοµένα στην Ελλάδα και 
στον τοµέα των τεχνολογιών 
που προσφέρουν τα 
πλεονεκτήµατα της γεωργίας 
ακριβείας, δεν είναι τόσο 
ευοίωνα, γιατί ο αγρότης 
δεν διατηρεί την απαιτούµενη 
γνώση γι’ αυτά και απ’ την 
άλλη λείπει µεγάλο κοµµάτι 
υποδοµής για να περάσει η 
πληροφορία του συµβούλου 
στην εφαρµογή, στο πεδίο.

UVA-19
Τώρα που µπήκαν σε ένα 
δρόµο οι πληρωµές των 
επιδοτήσεων, τώρα άρχισε 
να ανησυχεί και η Χαριλάου 
Τρικούπη. Τώρα που πήγαν 
όλα στο κυβερνητικό νέφος, 
ξαναβγήκε ο…ήλιος. Μήπως, 
οι 19 ερωτώντες θα έπρεπε 
να έχουν ενηµερωθεί προτού 
µιλήσουν για κανονικότητα, 
για τα έργα και τις ηµέρες 
της πρότερης περιόδου;

Όπου ακούγεται χρήµα καροδοκούν και αετονύχηδες

Κάτι…ψήνεται για αύξηση των κονδυλίων βιολογικής γεωργίας-κτη-
νοτροφίας και ένταξη περισσότερων δικαιούχων. Προσοχή, στους…
αετονύχηδες, λένε κάποιοι. Πάντως, σ’ αυτό το κλίµα ευφορίας που 
δηµιουργεί η ενδεχόµενη αύξηση των ποσών και εντάξεων, ο κτη-
νοτροφικός κόσµος ζητά το µερίδιο που του αναλογεί, δηλώνοντας 
πολλαπλά αδικηµένος, από την πίτα φυτικής-ζωικής αλλά και για 
τη στρέβλωση που δηµιουργούν οι όροι µοριοδότησης. Τι µέλλει 
γενέσθαι θα φανεί από τις τελικές ανακοινώσεις του υπουργού της 
πλατείας, που αν µη τι άλλο, δείχνει να έχει γνώση της ασφυκτικής 
κατάστασης που επικρατεί στον κτηνοτροφικό κλάδο γενικότερα. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στο άρµα τους θέλουν 
οι µπλοκατζήδες τις 
Οµοσπονδίες Αγροτών 
ανά τη χώρα και 
κινητοποιούνται ως 
προς αυτό. Κατά πόσο 
το αγροτικό κίνηµα 
που οραµατίζονται 
θα είναι ανεξάρτητο 
από κοµµατικές 
ταυτότητες, φαντάζει 
λίγο εξωπραγµατικό…

Επιστροφή στο 1994, 
µε διψήφια ποσοστά 
στον πληθωρισµό ήτοι 
στο 10,2%, έδειξαν τα 
στοιχεία του Απριλίου 
της ΕΛΣΤΑΤ, µε µοχλό 
τις συνεχιζόµενες 
ανατιµήσεις σε 
ενέργεια, καύσιµα 
και σε σειρά βασικών 
προϊόντων.

Υβρίδια
«Η αποξήρανση της λίµνης 

τη δεκαετία του 1960, για να 
συµβάλει στην αγροτική 
ανάπτυξη της εποχής, να λύσει 
κοινωνικά θέµατα και να 
απαλλάξει την περιοχή από 
προβλήµατα από τις ελώδεις 
εκτάσεις της, αποδείχθηκε στο 
πέρασµα του χρόνου λάθος, 
καθώς δηµιούργησε πιο πολλά 
και σηµαντικότερα ζητήµατα 
από αυτά που έλυσε».

Τάδε έφη, Μάξιµος (σ.σ 
έδωσα τη µάχη στο γάλα), σε 
ενηµερωτική ηµερίδα για την 
ανασύσταση της Κάρλας.

Το θέµα είναι, ότι το ράβε-
ξήλωνε διαχρονικά στις 
πολιτικές και οι µελέτες επί 
µελετών εκτός του ότι έχουν 
κοστίσει στην ελληνική 
κοινωνία, την έχουν πάει και 
πίσω παραγωγικά. Τώρα, 
υπάρχει και το άλλοθι της 
κλιµατικής…αλλαγής.

;

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Πιέζουµε ο ένας τον 
άλλον. Αυτή είναι η 
συνταγή της επιτυχίας. 
Όλοι δουλεύουµε σκληρά 
ακόµα κι αν δεν είναι στην 
αποστολή, είτε παίζουν είτε 
όχι. Όλοι είναι 100% 
έτοιµοι. Τι να πω για αυτή 
την οµάδα [σ.σ Λίβερπουλ]; 
Τα δίνουµε όλα για να τα 
πάρουµε όλα».

Τελικά, όπως λέει 
και ο Ζαν Ζωρές, 
ο σοσιαλισµός 
δεν είναι µια 
µούµια τυλιγµένη 
σε δογµατικές 
φασκιές.

«Μην ανησυχείτε, κατανοώ την αγωνία σας 
για την καθυστέρηση των πληρωµών, αλλά το 
σύνολο των αντίστοιχων πληρωµών θα 
ολοκληρωθεί µέχρι 30 Ιουνίου, όπως ορίζεται  
και από τον ευρωπαϊκό κανονισµό, ενώ οι 
υπόλοιπες πληρωµές, που δεν άπτονται µέτρων 
αγροτικής ανάπτυξης, όπως υπόλοιπα της βασικής 
ενίσχυσης, του Εθνικού Αποθέµατος και λοιπών 
συνδεδεµένων, θα υλοποιηθούν εµπρόθεσµα, 
εντός του Ιουνίου». Τάδε έφη ο πρόεδρος του 
Οργανισµού Πληρωµών στον βουλευτή Κέλλα. 

Ο Λαρισαίος βουλευτής µετέφερε την αγωνία 
των απλήρωτων παραγωγών για να λάβει 
ως απάντηση το προφανές. Αφού κάθε χρόνο, 
οι εξοφλήσεις γίνονται µέχρι τέλος Ιουνίου, προς 
αποφυγή κοινοτικών καταλογισµών. Ο πρόεδρος, 
πάλι, κάτι ψέλλισε για προβλήµατα στο 
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα της 
διαχειριστικής αρχής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 
συνδυασµό µε τη µη ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αναδείξεως αναδόχου τεχνικού συµβούλου, µετά 
από τον διαγωνισµό που προηγήθηκε. Πάντως, 
είπε, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εξεύρεσης 
λύσης για τη διευθέτηση του θέµατος. Τους 
αγρότες αυτά δεν τους ενδιαφέρουν, τις 
πληρωµές στην ώρα τους και σωστά θέλουν!

Γραφειοκρατικό λάθος των υπηρεσιακών 
στελεχών του υπουργείου που ετοίµασαν το 
περιεχόµενο της απάντησης, που δόθηκε στο 
πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, ήταν 
-λέει ο Λυκουρέντζος- η απάντηση ότι για «τις 
δενδροκαλλιέργειες σε προανθικό στάδιο, η 
ακαρπία τους δεν δύναται να αποζηµιωθούν 
από τον ΕΛΓΑ». Άσε που -όπως λέει ο πρόεδρος- 
δεν φταίει ο ΕΛΓΑ για την καθυστέρηση, αλλά η 
ΕΕ, αφού «η κυβέρνηση, από τις 17 Ιουλίου 2021, 
κατέθεσε όλο τον φάκελο µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά». Γι’ αυτό ζήτησε και µια συγγνώµη 
στους παραγωγούς…. Τ’ ακούσαµε κι αυτό! 

Η ουσία είναι ότι η απάντηση που δόθηκε στη 
Βουλή ήταν σωστή, γιατί οι πληγέντες παραγωγοί 
για το προανθικό στάδιο δεν πρόκειται να πάρουν 
λεφτά από τα ταµεία του ΕΛΓΑ. Το χρήµα θα 
πέσει, όπως εξηγεί ο Λυκουρέντζος, προκειµένου 
να κατευνάσει τα πνεύµατα, αφού περιµένουν ήδη 
ένα χρόνο τις αποζηµιώσεις τους- από τον 
κρατικό προϋπολογισµό µε έγκριση της ΕΕ. 
Για να δούµε πότε, είναι το θέµα τώρα! 

Για αδικίες στους ενταγµένους στο πρόγραµµα 
βιολογικής κτηνοτροφίας µιλούν οι Κτηνοτροφικοί 
Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σου 
λέει, µε το πρόγραµµα είναι ότι πριµοδοτούνται 
εκτάσεις και όχι ζώα. Άσε που όσοι δεν έχουν 
ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών βγαίνουν εκτός 
προγράµµατος. Γι’ αυτό ζητούν από τους 
αρµόδιους αφενός να ενταχθούν όλοι οι παλιοί 
και αφετέρου να τσεκάρουν τι γίνεται µε όσους 
είναι µε τριετία γιατί κινδυνεύουν να µείνουν 
χωρίς πριµ για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά 
(2021 και 2022).   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
νάµεσα στα πολλά που 
ακούγονται για νέα χρη-
µατοδοτικά προγράµµα-
τα και ειδικές ενισχύσεις, 

µάλλον δεν αξιολογήθηκε δεόντως 
η ρύθµιση που κατατέθηκε την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα στο νοµοσχέδιο 
για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 
και προβλέπει τη µείωση κατά 50% 
του φόρου εισοδήµατος αγροτών, ε-
φόσον αυτοί συµµετέχουν σε συλλο-
γικά σχήµατα ή εφαρµόζουν το µο-
ντέλο της συµβολαιακής γεωργίας 
για τη διάθεση των προϊόντων τους. 

Σε άλλη τροχιά
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ µια έκπτωση στη 
φορολογία της τάξεως του 50% δεν 
είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, ιδι-
αίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι 
µια τέτοια ρύθµιση, εφόσον λυθούν 
βέβαια κάποια τεχνικά ζητήµατα και 
εφαρµοσθεί σωστά, βάζει σε νέο πλαί-
σιο την ανάπτυξη της δραστηριότη-
τας στον πρωτογενή τοµέα. Με άλ-
λα λόγια, κάνει τους αγρότες να σκέ-
φτονται πρώτα τη διάθεση των προϊ-
όντων τους και µετά την παραγωγή 
τους, έτσι ώστε αυτή να προσαρµό-
ζεται στις απαιτήσεις των αγορών.

Τρεις κι ο κούκος
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ µπορεί να λέει ότι θέ-
λει, όµως χρειάσθηκαν 3-4 κυβερ-
νήσεις, µαζί µε την οικουµενική του 
Λουκά Παπαδήµου, για να θεσπισθεί 
ξανά ένας λειτουργικός νόµος για 
τους συνεταιρισµούς, να αποκατα-
σταθεί η τάξη στην κορυφή της πυ-
ραµίδας και να δοθεί ένα ισχυρό κί-
νητρο (φόρος µειωµένος κατά 
50%) συµµετοχής των αγρο-
τών σε συνεταιρισµούς και 
οµάδες παραγωγών. 

Μάτια κλειστά
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ο µε-
τά τον 2810/2000 (νόµος 
Ανωµερίτη), ο 4015/2011 
(επί Σκανδαλίδη) ήρθε να 
γκρεµίσει το σαθρό οικοδό-
µηµα χωρίς να βάζει κάτι στη 
θέση του, ο 4384/2016 (επί Απο-

στόλου) αποτελείωσε ότι είχε απο-
µείνει κλείνοντας τα µάτια στο µέλ-
λον, ενώ ο 4673/2020 (νόµος Βο-
ρίδη), παρά τις όποιες αδυναµίες 
του, άνοιξε µια νέα προοπτική και 
δίνει τη δυνατότητα στη συνεταιρι-
στική ηγεσία, εφόσον αυτή είναι υ-
πεύθυνη να θεµελιώσει µια νέα ε-
ποχή στους συνεταιρισµούς. 

Σούρτα φέρτα
ΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ είναι να λες ότι είσαι 
προοδευτικός και µε τους αγρότες, 
τόσο δύσκολο αποδεικνύεται στην 
πράξη να νοµοθετείς, σπάζοντας 
αυγά, ώστε να διευκολυνθεί µια α-
γροτική ανασυγκρότηση που θα ε-
πιτρέπει στις γνήσιες δυνάµεις της 
αγροτικής παραγωγής να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις των καιρών 
και να βελτιώσουν τη θέση τους στο 
οικονοµικό γίγνεσθαι. Το έχω γρά-
ψει κι άλλη φορά, το να τριγυρίζεις 
σαν υπουργός, εκεί που κινείται το 
χρήµα, είναι εύκολο. Το δύσκολο 
είναι να αξιοποιείς τις χρηµατοδο-
τικές δυνατότητες προς όφελος αυ-
τών, που, ενώ δεν είναι οικονοµι-
κά ισχυροί, έχουν να προσφέρουν 
πολλά στην παραγωγή. 

Θετοί Σασοέδες
Μ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ, πολύ θα 
ήθελα να ξέρω, ποιος είναι αυτός 
που «καθοδηγεί» την κοινοβου-
λευτική οµάδα του «αναβαπτισµέ-
νου» από την κοµµατική κάλπη ΠΑ-
ΣΟΚ και την υποχρέωσε να κατα-
θέσει σύσσωµη µια µεθοδευµένη 
ερώτηση µε την οποία εκφράζει 

την… αγωνία της, αναφορικά 
µε τις φετινές δηλώσεις ΟΣ-

∆Ε. Είναι γνωστά τα υπόγεια 
ρεύµατα που «συντρέχουν» 
στη Χαριλάου Τρικούπη, 
κάποια εκ των οποίων α-
περγάζονται ακόµα και την 
υιοθέτηση του ΣΑΣΟΕΕ (ε-
κείνου που δεν κατάφερε 
να πουλήσει ο Κοντός στη 
Νέα ∆ηµοκρατία) σε οργά-
νωση του κόµµατος για τε-
κταινόµενα στον αγροτικό 
χώρο. Αιδώς Αργείοι!

Το να τριγυρίζεις 
σαν υπουργός, 
εκεί που κινείται 
το χρήµα, είναι 
εύκολο. Το δύσκολο 
είναι να αξιοποιείς 
τις χρηµατοδοτικές 
δυνατότητες προς 
όφελος αυτών 
που έχουν να 
προσφέρουν πολλά 
στην παραγωγή

Η 
προσπάθεια ένταξης της Ου-
κρανίας στην ΕΕ έχει βάλει τη 
διεύρυνση ψηλά στην ατζέντα 
της ΕΕ. Η Ένωση πρέπει να ε-

πανεξετάσει τη διαδικασία ένταξης, για 
να την καταστήσει πιο αποτελεσµατική, 
διατηρώντας παράλληλα τα δηµοκρατικά 
πρότυπα και αυτά του κράτους δικαίου.

Η ΕΕ δεν χρειάζεται µια νέα πολιτική δι-
εύρυνσης. Πρέπει να βελτιώσει αυτή που 
έχει ήδη. Μια υποτιθέµενη αναδιάρθρω-
ση, εµπεριέχει κινδύνους.

Η οµιλία του Εµανουέλ Μακρόν για την 
Ηµέρα της Ευρώπης, επανέφερε τις ιδέ-
ες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
για µια Ευρώπη πολλαπλών επιπέδου, 
µε τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και 
τη Βοσνία , παρέα µε την Ουκρανία και 
τη Μολδαβία -όπως και το Ηνωµένο Βα-
σίλειο- στον εξωτερικό κύκλο. Αυτό ση-
µαίνει ουσιαστικά, ότι η ΕΕ θα χάσει την 
όποια µικρή έλξη είχε διατηρήσει στην 
εσωτερική πολιτική σκηνή των επίδο-
ξων µελών.

Ούτε µια µεγάλη γεωπολιτική διεύρυνση 
είναι στα χαρτιά. Με ή χωρίς τον πόλεµο, 
δεν υπάρχει καµία όρεξη στις χώρες του 

πυρήνα της ∆υ-
τικής Ευρώπης 
να αφήσουν την 
πόρτα ανοιχτή στο 
όνοµα της προ-
βολής επιρροής 
στα όρια της Ευ-
ρώπης.

Την ίδια στιγ-
µή, η ΕΕ µπορεί 

και πρέπει να ακολουθήσει µια πολιτική 
µε µικρά βήµατα: να δώσει ώθηση στις 
συνοµιλίες ένταξης µε το Μαυροβούνιο 
προκειµένου να την υποδεχθεί ως το 28ο 
µέλος στα τέλη της δεκαετίας του 2020, 
να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις ένταξης 
µε τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβα-
νία, και να πιέσει τη Σερβία και το Κοσ-
συφοπέδιο να αρχίσουν τις διαπραγµα-
τεύσεις ξανά, καλή τη πίστη.

Πάνω από όλα, η ΕΕ θα πρέπει να βρει 
τρόπους να ενισχύσει τις δυνάµεις της 
αλλαγής στην εσωτερική σκηνή των υ-
ποψηφίων χωρών. Στο τέλος της ηµέρας, 
η γραµµή τερµατισµού έχει σηµασία µό-
νο όσο η διαδικασία πετυχαίνει τους στό-
χους της: δηµοκρατική ενοποίηση, θε-
σµική ακεραιότητα, και µεταρρυθµίσεις 
που συµβάλλουν στην µακροπρόθεσµη 
ανάπτυξη. Η ΕΕ ασφαλώς µπορεί να κά-
νει µια καλύτερη δουλειά σε όλα αυτά.

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ 

ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE

H διεύρυνση
της Ευρώπης

ΤOY  ΝΤΙΜΙΤΑΡ 
ΜΠΕΤΣΕΦ *



ΠιστοποιοÜµε Βιολογικά
Βιολογική Μελισσοκοµία 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γεωπόνος Ζωοτέχνης MSc, 
Επικεφαλής Επιθεωρητής Βιολογικών 
Προϊόντων της TÜV AUSTRIA HELLAS

Η βιολογική µελισσοκοµία είναι ένα σύστηµα 
εκτροφής των µελισσών το οποίο στοχεύει στην 
µέγιστη εκµετάλλευση της αυτοφυούς µελισσο-
κοµικής χλωρίδας, συµβάλει στην διατήρηση του 
περιβάλλοντος µέσω της επικονίασης, εφαρ-
µόζει πρακτικές που προάγουν την ευζωϊα των 
εκτρεφόµενων µελισσοσµηνών και οδηγεί στην 
παραγωγή µελισσοκοµικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας απαλλαγµένων από χηµικές ουσίες.

Προϊόντα που µπορούν να διατεθούν ως 
βιολογικά
Τα µελισσοκοµικά προϊόντα που µπορούν να 
πιστοποιηθούν µε αναφορά στο βιολογικό τρόπο 
παραγωγής, σύµφωνα µε τον Καν.848/2018 είναι 
τα εξής:

Μέλι  |  Γύρη  |  Πρόπολη  |  Βασιλικός πολτός  |  Κερί

Ειδικές απαιτήσεις των προδιαγραφών 
βιολογικής γεωργίας για τη µελισσοκοµία 
1. Προέλευση των µελισσών
Πρέπει να προτιµάται η χρησιµοποίηση του είδους
Apis melifera και των τοπικών οικοτύπων του.
Για την ανασύσταση των µελισσιών επιτρέπεται η 
αντικατάσταση των βασιλισσών και των µελισσο-
σµηνών µε βασίλισσες και σµήνη µη βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό 10% ετησίως, υπό τον όρο 
ότι αυτά θα τοποθετηθούν σε κυψέλες µε κηρή-
θρες που προέρχονται από µονάδες βιολογικής 
παραγωγής.

2. Χώροι άσκησης της µελισσοκοµίας
Η θέση του µελισσοκοµείου πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε: 
●    να εξασφαλίζει αρκετές πηγές νέκταρος, 

µελιτώµατος και γύρης, καθώς και πρόσβαση 
σε νερό.

●   σε ακτίνα 3 χιλιοµέτρων από το σηµείο 
εγκατάστασης οι πηγές νέκταρος και γύρης να 
αποτελούνται κυρίως από αυτοφυή βλάστηση 
ή/και βιολογικές καλλιέργειες.

●   να απέχει αρκετή απόσταση από πηγές µη 
γεωργικής παραγωγής που µπορούν να προ-
καλέσουν µόλυνση ή/και ρύπανση.

●   Οι παραπάνω απαιτήσεις δεν ισχύουν για 
περιοχές που δεν υπάρχει ανθοφορία ή για 
περιοχές όπου ξεχειµωνιάζουν τα µελίσσια.

3. ∆ιατροφή των µελισσών
Η διατροφή των µελισσών επιτρέπεται µόνο σε 
περίπτωση που απειλείται η επιβίωση τους λόγω 
κλιµατικών συνθηκών. Για τη διατροφή πρέπει 
να χρησιµοποιείται βιολογικό µέλι, βιολογική 
ζάχαρη και βιολογικό σιρόπι ζάχαρης.
Στο τέλος της παραγωγικής περιόδου πρέπει να 
διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα 
µελιού και γύρης για την επιβίωση των µελισ-
σιών το χειµώνα.

4. Κυψέλες
Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από 
φυσικά υλικά. Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία 
για την απολύµανση των κυψελών, µε µεθόδους 
όπως µε νερό ή γυµνή φλόγα.

5.  Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρικές 
αγωγές

Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών συν-
θετικών χηµικών κτηνιατρικών φαρµάκων ή 
αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή. Επιτρέπεται 
η χρήση µυρµηγκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, 
οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και 
µενθόλης, θυµόλης, ευκαλυπτόλης ή καµφοράς 
σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa 
destructor)

6. Μελισσοκοµικές πρακτικές
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κηρηθρών που 
περιέχουν γόνο για εξαγωγή µελιού, η εξόντωση 
των µελισσών στις κηρήθρες κατά τη συγκοµιδή 
µελισσοκοµικών προϊόντων, η χρησιµοποίηση 
συνθετικών χηµικών απωθητικών κατά τη διάρ-
κεια των ενεργειών συλλογής του µελιού και η 
κορυφοτοµή των φτερών της βασίλισσας.

7. Πιστοποίηση
Για να χαρακτηριστεί ένα µελισσοκοµικό προ-
ϊόν ως ‘’Βιολογικό’’ θα πρέπει να τηρηθεί µία 
ελάχιστη χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα εφαρµόζονται στο µελισσοκοµείο οι 
κανόνες βιολογικής παραγωγής. Αυτή η περίοδος 
ονοµάζεται περίοδος µετατροπής και για τα µελισ-
σοσµήνη διαρκεί 1 έτος.

Kάθε Μελισσοκοµική επιχείρηση - εκµετάλευση 
προκειµένου να µπορεί να διαθέσει τα προϊόντα 
της στην αγορά µε αναφορά στο Βιολογικό τρόπο 
Παραγωγής τους, πρέπει να είναι ενταγµένη στο 
Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικής 
Γεωργίας αναγνωρισµένου φορέα, όπως η TÜV 
AUSTRIA και να διαθέτει Πιστοποιητικό Προϊόντος. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί τον πρώτο δια-
πιστευµένο Φορέα στην Ελλάδα,  σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου, που ελέγχει και 
πιστοποιεί ήδη, περίπου το 20% των ελληνικών 
πιστοποιηµένων µελισσοκοµικών επιχειρήσεων, 
περί βιολογικής παραγωγής. Οι εξειδικευµένοι 
συνεργάτες του Τµήµατος Πιστοποίησης Βιολο-
γικών Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas είναι 
στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση και 
εξυπηρέτηση επί των απαιτήσεων της νοµοθεσίας 
περί βιολογικής παραγωγής.

AD
VE

RT
OR

IA
L

AD
VE

RT
OR

IA
L



ΠιστοποιοÜμε Βιολογικά
Βιολογική Μελισσοκομία 



Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2022Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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 
καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

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

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

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

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµα-
σκού.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 15 κατσικάδες γνήσιες αγγλονού-
µπια ηλικίας 5 µηνών. Τιµή 300 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία, καθετοποίη-
ση,αγροτουρισµό, φωτοβολταικά κλπ) email : 
Info@kosynthos.gr 

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

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 µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητι-
κής περιόδου 2022. Τηλ.6932372270.

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

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

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

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες 
µπάλες απο το χωράφι.Τηλ. 6947/509187.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φά-
τσα επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον 
κόµβο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρι-
σας. Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ.
Τηλ.6977/277554.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοα-
καρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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 συζητήσι-
µη.Τηλ.6937/314086. 

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλε-
ως µε απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο Θέρµης Θεσσαλονίκης.Τιµή 500 ευρώ. 
Τηλ.6942/226598.

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.

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

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέ-
δαφος,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φω-
τοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλευση. Τιµή 
αναλόγως 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
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 ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

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, µονο το 
σασί Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τιµή 1000 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2200 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται φρέζα µε 3 σειρές.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίπ-
πων, Perkis κινητήρας, επισκευασµένο κου-
βούκλιο εργοστασιακό.Τηλ.2310/711320.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 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 ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται καρότσα 4,5 µέτρων.
Τηλ.2310/711320. 

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

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

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

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά 
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφι-
κές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email 
επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

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

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 καλλιεργητής µάρκας Ζαµίδη 325. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε δί-
σκο 51 εκατοστών.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.Τηλ. 
6979/957956.

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234.

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

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

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 ταίστρες αιγοπροβάτων γαλ-
βανιζέ για καρπό τριφύλλι ή άχυρο µήκους 
64 µέτρων, 196 θέσεων σχεδόν καινού-
ριες στο Ευπάλιο Φωκίδας.Τιµή 2.700 ευρώ.
Τηλ.6932364640 2108137514. 

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

Πωλούνται τρακτέρ Bellarus 90 ίπποι, άρο-
τρο 3υνο,ραντιστικό 1000 λίτρων, πνευµα-
τική µηχανή Pneumasem,σκαλιστήρι 5σει-
ρο Gaspardo, σφυρόµυλος για τρακτέρ. Τηλ 
6977/830247.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα τύπου Ζορµπά 28 δί-
σκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας,περιοχή ∆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 χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκάλα 
που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,περιοχή 
Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter για χρήση 
µε λάστιχα, νοµός Πιερίας.Τηλ.6943/877756.

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 µέτρα 
πλάτος επί 2 µέτρα πλάτος, 5 τόνοι, διπλά λά-
στιχα.Τηλ.6975/107709.

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 κα-
λή κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Βιώσιµες στρατηγικές
στον πρωτογενή τοµέα
Το πρώτο TimaCulture Forum είναι γεγονός. 
Η άµεση ανάγκη για αύξηση της παραγωγής µε 
βάση την ίδια έκταση γης επιτάσσει την καλύτερη 
αξιοποίηση της αποδοτικότητας των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγικής αλυσίδας, καθώς και τη στροφή σε 
καινοτόµες και νέες τεχνολογίες. Την Τρίτη 24 
Μαΐου στις 11π.µ. στη ∆ΕΘ, η Timac Agro | ΛΥ∆Α 
διοργανώνει το πρώτο TimaCulture Forum µε 
τίτλο «Βιώσιµη Στρατηγική Ανάπτυξης στην 
Αγροτική Παραγωγή του Αύριο». Αφιερωµένο 
στις νέες προκλήσεις του αγροτικού επιχειρείν, 
µε στόχο την καθιέρωσή της ως µια συνάντηση 
ορόσηµο για τους ηγέτες του αγροτικού τοµέα. 
Πληροφορίες στο www.timaculture.com.

Το 10ο διεθνές
συνέδριο ροδακινιάς 
από τις 30 Μαΐου
έως τις 3 Ιουνίου 
Η Νάουσα θα φιλοξενήσει το δέκατο διεθνές 
συµπόσιο ροδάκινων, από τις 30 Μαΐου έως 3 
Ιουνίου του 2022, υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού 

Πανεπιστηµίου Κύπρου, 
του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και της 
International Society 
for Horticultural 
Science. Το πλήρες 
τετραήµερο 

πρόγραµµα του 10ου διεθνούς συνεδρίου 
ροδακινιάς µε θεµατικές ενότητες, όπως η γενετική 
βελτίωση υποκειµένων και προηγµένα συστήµατα 
παραγωγής ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν 
16 κεντρικές οµιλίες, 54 παρουσιάσεις και µία 
στρογγυλή τράπεζα που αφορά θέµατα χρηστής 
λίπανσης οπωρώνων µε εισηγητές εκπροσώπους 
των εταιρειών YARA και Hellagrolip. Περισσότερες 
πληροφορίες www.fruitsciences.eu/peach2021.

Ηµερίδα ΓΠΑ
για την ευφυή 
γεωργία 
στις 24 Μαΐου
Την Τρίτη 24 Μαΐου 
και ώρα 11.00 -15.00 
θα πραγµατοποιηθεί στο 
Συνεδριακό Κέντρο της 
Θήβας, ηµερίδα αφιερωµένη 
στην ευφυή γεωργία και την 
κυκλική βιοικονοµία στο 
πλαίσιο του έργου SmartBIC 
(MIS5047106). Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία» στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Πληροφορίες στο smartbic.
wixsite.com/smartbic

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Προώθηση ελληνικών 
προϊόντων στη 
Γερµανία 30-31 Μαΐου

Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
διοργανώνει, µε την υποστήριξη 
πλήθους δηµόσιων και ιδιωτικών 
φορέων ένα διήµερο προώθησης των 
ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, 
µε θέµα τα νωπά, µεταποιηµένα και 
τυποποιηµένα φρούτα και λαχανικά 
στις 30-31 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, 
Mediterranean Palace. Την πρώτη 
ηµέρα θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες 
από εκπροσώπους του αγροτικού και 
πολιτικού τοµέα, ενώ τη δεύτερη θα 
διεξαχθούν οι B2B συναντήσεις 
µεταξύ των Ελλήνων παραγωγών/
αγροτικών συνεταιρισµών και των 
γερµανικών εταιριών, που επιθυµούν 
να εισάγουν ελληνικά φρούτα και 
λαχανικά και τα παράγωγά τους. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.griechenland.ahk.de/gr/.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΑΟΥΣΑΘΗΒΑ
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Στο Βελιγράδι 
για την κούπα
Τελικός στην Ευρωλίγκα αυτό το Σάββατο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυλαία ρίχνει η Ευρωλίγκα αυτό 
το Σάββατο 21 Μαΐου καθώς στο 
Βελιγράδι όπου βρίσκονται Ολυ-
µπιακός, Ανατολού Εφές, Μπαρ-
τσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα δι-
εξαχθεί ο µεγάλος τελικός (ώρα 
20.00) για την ανάδειξη του πρω-
ταθλητή Ευρώπης. Νωρίτερα στις 
17.00 είναι προγραµµατισµένος 
ο µικρός τελικός. 

Τελευταία αγωνιστική και στα 
µεγάλα πρωταθλήµατα της Ευρώ-
πης στο ποδόσφαιρο, µε τον τίτλο 
στη Σέριε Α και την Πρέµιερ Λιγκ 
να κρίνονται στο νήµα. Συγκεκρι-
µένα, στην Ιταλία την Κυριακή 22 

Μαΐου, η Μίλαν που βρίσκεται πρώ-
τη στη βαθµολογία µε 83 πόντους 
δοκιµάζεται στην έδρα της Σασου-
όλο, µε την Ίντερ που ακολουθεί 
µε 81 πόντους να φιλοξενεί τη Σα-
µπντόρια. Να µπορέσει η Άστον Βί-
λα να κρατήσει τουλάχιστον στην 
ισοπαλία τη Μάντσεστερ Σίτι ελπί-
ζει από την άλλη η Λίβερπουλ η ο-
ποία θα αντιµετωπίσει τη Γουλβς. 

«Πολίτες» και «Κόκκινοι» χω-
ρίζει µόλις 1 βαθµός και όλα κρί-
νονται στην τελευταία αγωνιστι-
κή του πιο αµφίρροπου πρωτα-
θλήµατος της Ευρώπης. 

Στα ελληνικά γήπεδα, το Σάβ-
βατο 21 Μαΐου διεξάγεται ο τελι-
κός Κυπέλλου ανάµεσα σε Πα-
ναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. 

Στο γκραν πρι της Βαρκελώνης στις 22 Μαΐου 
η Scuderia έχει ετοιµάσει την πρώτη µεγάλη φετινή 
αναβάθµιση της F1-75, κλιµακώνοντας ξανά τη µάχη 
ενάντια της Red Bull Racing. Και το µονοθέσιο της 
McLaren αναµένεται να υποστεί αλλαγές, µε την 
οµάδα του Ουόκινγκ να έχει προγραµµατίσει 
µια σειρά βελτιώσεις στην απόδοσή της.

Με αναβαθμίσεις 
στο GP της Ισπανίας  

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

Στίβος (Diamond League) 

Αγώνες 16.00 ΕΡΤ3

Formula 1 (Ισπανία)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Euroleague)

Μικρός τελικός 17.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 20.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Euroleague)

Tελικός 20.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Σέλτικς – Χιτ 03.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Ισπανία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Έβερτον 18.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Λίβερπολ – Γουλβς 18.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Σασουόλο – Μίλαν 19.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Στίβος (Diamond League) 

Αγώνες 16.00 ΕΡΤ3

Formula 1 (Ισπανία)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Euroleague)

Μικρός τελικός 17.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 20.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Euroleague)

Tελικός 20.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Σέλτικς – Χιτ 03.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 (Ισπανία)

Αγώνας 16.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Έβερτον 18.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Λίβερπολ – Γουλβς 18.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Σασουόλο – Μίλαν 19.00 COSMOTE SPORT 8 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 21 Μαΐου

Κυριακή 22 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πράσινο φως
για στήριξη στα 
αγροεφόδια στη 
σύνοδο Βρυξελλών

Ζητείται λύση   
για τους εργάτες γης, 
σε κίνδυνο οι πρώτες 
συγκομιδές φρούτων 

Τα... φρούτα  
της Καλαμάτας 
οδηγούν σε λάθη 
το νέο ΠΑΣΟΚ 

Ξεκινάει το Ρολάντ Γκαρός
Στα χωµάτινα κορτ για το 
σπουδαίο Όπεν της Γαλλίας, το 
Ρολάντ Γκαρός βρίσκονται οι 
παγκόσµιοι αστέρες του τένις, 
καθώς στις 22 Μαΐου ξεκινάει 
η πρώτη ηµέρα της διοργάνωσης. 
Σάκκαρη και Τσιτσιπάς βρίσκονται 
αµφότεροι στη Γαλλία για να 
δώσουν τις µάχες τους. Το µεγάλο 
τουρνουά θα διαρκέσει µεχρι τις 
4 Ιουνίου. Μεγάλο φαβορί στους 
άντρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.  .

Πάει Ρεάλ ο Εµπαπέ
Για οριστική συµφωνία του Κίλιαν 
Εµπαπέ µε τη Ρεάλ Μαδρίτης, 
ενόψει της ερχόµενης σεζόν, 
κάνει λόγο το έγκυρο «Athletic». 
Το δηµοσίευµα αναφέρει ότι η 
Ρεάλ έχει ολοκληρώσει τις 
συζητήσεις µε τους εκπροσώπους 
του Γάλλου επιθετικού και έχουν 
«κλειδώσει» οι όροι του 
συµβολαίου του, αλλά ακόµη 
δεν έχει υπογράψει.

Επέτειος ίδρυσης για ΑΕΛ
Τα 58 χρόνια από την ίδρυσή της 
γιόρτασε η ΑΕΛ την περασµένη 
Τετάρτη, καθώς στις 17 Μαΐου 1964 
ιδρύθηκε η µελλοντική 
πρωταθλήτρια Ελλάδας και δύο 
φορές κυπελλούχος. «Σήµερα 
γιορτάζει η οµάδα µας και ολόκληρη 
η πόλη. Σήµερα κάνουµε µια στάση 
και θυµόµαστε όλα αυτά που µας 
χάρισε 58 χρόνια τώρα. Όσα µας 
έκαναν να πανηγυρίσουµε, να 
τραγουδήσουµε, να κλάψουµε, να 
πεισµώσουµε και να αποθεώσουµε», 
ανέφερε το εορταστικό µήνυµα. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Εξελίξεις στην αγορά σιτηρών έχουν ήδη δι-
αµορφώσει τα 34 λεπτά το κιλό για τα φετι-
νά κριθάρια, µε µεγάλη εταιρεία στο πεδίο 
των ζωοτροφών να κλείνει από τώρα συµ-
φωνίες για αγορά ποσοτήτων τις επόµενες 
εβδοµάδες σ’ αυτή την τιµή. Ωστόσο, από τις 
αρχές της προηγούµενης εβδοµάδας, η ευ-
ρωπαϊκή αγορά προχώρησε σε µια δυναµι-
κή ανοδική κίνηση που έστειλε σε νέες κο-
ρυφές τις τιµές βασικών αγροτικών εµπο-
ρευµάτων, µε τη γαλλική αγορά πλέον να 
διαπραγµατεύεται το κριθάρι παράδοσης 

τον Ιούλιο του 2022 στα 412 ευρώ ο τόνος. 
Με δεδοµένο ότι η ελληνική σοδειά θα εί-

ναι η πρώτη σε επίπεδο ΕΕ, αναµένεται ότι 
θα ευνοηθεί από τη νέα ανοδική συγκυρία 
τιµών στον απόηχο προβληµάτων ξηρασί-
ας σε Ευρώπη, Αµερική και Ινδία. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν τις επιχειρήσεις να προ-
χωρούν σε αγορές σιτηρών µε σκοπό την 
άµεση διάθεσή τους, χωρίς ωστόσο να γε-
µίζουν και τα αποθέµατά τους, υπό το φό-
βο ότι µπορεί να βρεθούν µε ακριβό στοκ 
όσο η νέα εµπορική περίοδος προχωρά.

Με 34 λεπτά κριθάρι στα ζωοτροφάδικα
Στα 412 ευρώ ο τόνος το κριθάρι παράδοσης τον Ιούλιο του 2022 στη Γαλλία
Ευνοηµένη η ελληνική σοδειά λόγω ξηρασίας σε Ευρώπη, Αµερική και Ινδία
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Σ
την αγορά µας, αναθερµαίνεται το 
ενδιαφέρον για νέες προπωλήσεις 
βάµβακος, εντούτοις δεν είχαµε ση-
µαντικές πράξεις καθώς από πλευ-

ράς παραγωγών τα φιξαρίσµατα πάνε µε αρ-
γούς ρυθµούς. Έχει αρχίσει και η τουρκική α-
γορά να ψάχνεται για νέα σοδειά. Μην ξεχνά-
µε πως οι µεγάλες σοδειές σε Βραζιλία και Η-
ΠΑ θα αργήσουν να διοχετευθούν στην αγορά 
εποµένως εµείς που είµαστε πρώτοι στη συγκο-
µιδή θα επωφεληθούµε της στενότητας τον Σε-
πτέµβριο και τον Οκτώβριο. Οι τιµές της νέας σο-
δειάς κυµαίνονται στα 139 σεντς ανά λίµπρα. . 

  Στην εγχώρια αγορά λίγο πάνω από τα 
500 ευρώ ο τόνος fob φαίνεται να κουβεντιά-
ζουν οι Ιταλοί για τη νέα σοδειά σκληρού σί-
του, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ακόµα δεν 
έχει σηµειωθεί δουλειά. ∆εν είναι και εύκο-
λο σ’ αυτή την αγορά να βρεθούν πωλητές, 
δεδοµένου ότι κανείς δεν γνωρίζει το κοστο-
λόγιο του. Αναφορικά µε την πορεία της σο-
δειάς, ακούγεται ότι πάει πολύ καλά και πως 
αν δεν µας τα χαλάσει ο καιρός θα πάµε για 
καλές παραγωγές και ποιότητες. 

  Η παγκόσµια παραγωγή καλαµποκιού 
προβλέπεται µειωµένη φέτος, λόγω κυρίως 
της µείωσης στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ, ενώ 
λιγότερη θα είναι και σε Κίνα και Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σύµφωνα µε την έκθεση Μαΐου του υ-
πουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, 
οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο για ύψη-ρεκόρ στην 
παραγωγή της Αργεντινής και της Βραζιλίας.  
Πτώση αναµένεται και στην παγκόσµια κατα-
νάλωση, τονίζει το USDA, τόσο στο καλαµπόκι 
για ζωοτροφή, όσο και στο βρώσιµο.

Άδεια αγορά 
θα βρει το 
ελληνικό βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

05/0519/04

579,93 573,01

27/04

572,54

12/05

569,32

19/05

583,64

Διάθεση 
Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε 
αγορές σιτηρών µε σκοπό την 
άµεση διάθεσή τους, χωρίς να 
γεµίζουν τις αποθήκες τους 

Ελληνικό
Με τα ελληνικά κριθάρια 
να βγαίνουν πρώτα στην 

αγορά, όλη η άνοδος αναµέ-
νεται να περάσει στις τιµές

Βύνη
Οι βυνοποιήσιµες ποικιλίες κριθα-
ριού έχουν φτάσει στα 465 µε 470 
ευρώ ο τόνος FOB για παράδοση 

τον Ιούλιο του 2022

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

430

395

143,50

3,37

574,70

1690,20

25,16

117,5

136,75

164,12

430

395

142,50

3,44

544,40

1689,00

25,05

121,7

136,32

166,90

430

377

137,50

3,44

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

430

387

151,98

3,39

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

430

387

144,34

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

379

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

14/04 19/04 27/04 05/05 12/05 19/05

547

393 389 398
362 367

412

547 547 547 547

550

Αγορά κριθαριού 
(ευρώ ο τόνος)

Ελλάδα 340

Γαλλία 412
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ελλάδα 340Ελλάδα 340Ελλάδα 340
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Απώλειες σε όλα τα χρηµατιστήρια λόγω µαζικών ρευστοποιήσεων

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
143,47 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

387

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

412

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,40

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

Στην αγορά βάµβακος περνούν οι 
πιέσεις που δέχονται τελευταία οι 
χρηµατιστηριακοί δείκτες, µε την τιµή 
νωρίτερα να σχηµατίζει νέα υψηλά.

Κέρδη 3 ευρώ ο τόνος έγραψε η τιµή 
σκληρού σίτου, που παραµένει στα 
υψηλά του εύρους µερικές εβδοµάδες 
πριν την έναρξη των αλωνιών. 

Ανοδικά κινήθηκε η αγορά 
καλαµποκιού της Ευρώπης, όπου 
τα συµβόλαια νέας σοδειάς έγραψαν 
τα 380 ευρώ ο τόνος. 

Πάνω από τα 400 ευρώ ο τόνος 
βρέθηκε η τιµή του κτηνοτροφικού 
κριθαριού στην ευρωπαϊκή αγορά, 
µε ηµεροµηνία παράδοσης Ιούλιο. 

Στα 3,40 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να κολλάει 
σε ένα στενό εύρος. 

19
∆ΕΚ

550

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00

IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
19

IΑΝ
19

ΑΠΡ
19

ΜΑΡ
19

ΦΕΒ
19

∆ΕΚ
19

IΑΝ
19

ΜΑΡ
19

ΦΕΒ
19

IΑΝ
19

ΜΑΡ
19

ΦΕΒ
19

IΑΝ
19

ΜΑΡ
19

ΦΕΒ
19

ΑΠΡ
19

ΑΠΡ
19

ΑΠΡΑΠΡ ΜΑΪ
19

ΜΑΪ
19

ΜΑΪ
19

ΜΑΪ
19

ΜΑΪ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πάνω από 500 ευρώ ο τόνος διαπραγ-
µατεύεται το εγχώριο εµπόριο στους Ι-
ταλούς για την τιµή εξαγωγής για το 
σκληρό σιτάρι της νέας σοδειάς, όσο 
η ελληνική αγορά συγχρονίζεται στην 
άνοδο που γράφει τις τελευταίες ηµέ-
ρες η Ευρώπη. Όπως ήταν αναµενόµε-
νο, η φετινή συγκυρία, δεν επιτρέπει 
υποχώρηση των τιµών στα αλώνια και 
όλα δείχνουν πως οι ποσότητες της νέ-
ας χρονιάς θα συνεχίσουν από εκεί που 
σταµατούν τα περσινά αποθέµατα, δη-
λαδή τα 550 ευρώ ο τόνος στην Ιταλία 
και τα 500 ευρώ στη Γαλλία. Προς το 
παρόν δεν έχουν ακουστεί αξιόλογες 
συµφωνίες για τις νέες ποσότητες, ω-
στόσο δείχνει να ξεκαθαρίζει το τοπίο 
στο πεδίο της προσφοράς.

Προ ολίγων ηµερών, ολοκληρώθη-
καν στη Φότζια οι «ηµέρες του σκλη-
ρού», ένα ετήσιο συνέδριο όπου όλοι 
οι συντελεστές του κλάδου συζητούν 
τις εξελίξεις και βάζουν τις βάσεις για 

τη νέα χρονιά. Εκεί λοιπόν ανακοινώ-
θηκε η εκτίµηση για µείωση της φετι-
νής παραγωγής σκληρού στην Ιταλία 
κατά 3%. Αν και φαίνεται µικρή η από-
κλιση, υπενθυµίζεται ότι η σύγκριση 
γίνεται µε την περσινή καταστροφική 
χρονιά, όπου οι ποιότητες όσο και οι 
ποσότητες προβληµάτισαν την αγορά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, µε την Ιταλία να 
αναµένει µετά βίας 4 εκατ. τόνους για 
το 2022, η µετριοπαθής ανάκαµψη της 
εκτιµώµενης καναδέζικης σοδειάς, θα 
έχει µικρό αντίκτυπο στην αποφόρτιση 
των αγορών. Σύµφωνα µε τα συµπερά-
σµατα του συνεδρίου, στη Βόρεια Αµε-
ρική (ΗΠΑ και Καναδάς), υπήρξαν κα-
θυστερήσεις στη σπορά ενώ ξηρασία 
σε ορισµένα µεγάλα παραγωγικά κέ-
ντρα, περιορίζουν σηµαντικά τα περι-
θώρια για µια ανάκαµψη των αποθε-
µάτων και της προσφοράς, συντηρώ-
ντας δηλαδή το κενό που δηµιούργη-
σε η περσινή χρονιά κατά την οποία 
ο Καναδάς συγκόµισε µόλις 2,6 εκατ. 
τόνους σκληρό σιτάρι. Αν και φέτος υ-
πήρξε αύξηση των εκτάσεων της τάξης 

του 10%, οι εκτιµήσεις για την τελική 
παραγωγή ορίζουν το ταβάνι των απο-
δόσεων στους 5,5 εκατ. τόνους.

Χαµηλά στα 470 ευρώ 
λογαριάζει η βιοµηχανία

Η κατάσταση στην αγορά λοιπόν δι-
αθέτει όλα τα φόντα για να συντηρήσει 
στα φετινά αλώνια τα κέρδη του +80% 
επί των τιµών που διαµορφώθηκαν πέ-
ρυσι την περίοδο του αλωνισµού, συµ-
φώνησαν οι σύνεδροι, µε το σενάριο 
µιας πιθανής διόρθωσης των τιµών να 
είναι αδύναµο και να δίνει υποχώρη-
ση το πολύ 15%. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
χαµηλά του εύρους τοποθετούνται σε 
µια τιµή κοντά στα 470 ευρώ ο τόνος α-
πό τα 550 που πληρώνει τώρα η αγορά.

Σίγουρα τα 50 λεπτά στο σκληρό σιτάρι
Η νέα σοδειά θα συνεχίσει µε την τιµή των περσινών αποθεµάτων στα 550 ευρώ στην Ιταλία
 Η ελληνική αγορά συγχρονίζεται στην άνοδο που γράφει τις τελευταίες ηµέρες η Ευρώπη

Η µειωµένη προσφορά λόγω 
πίεσης από τις περισσότερες 
εκτάσεις σιταριού και τα 
αυξηµένα κόστη συντελούν 
στην εδραίωση υψηλότερης 
τιµής φέτος για τη βρώµη. Οι 
πρώτες κοπές κτηνοτροφικής 
βρώµης από τις αρχές Μαΐου 
γίνονται µε τιµές 18 έως 20 
λεπτά, αυξηµένες περίπου 7 
λεπτά από πέρυσι (τιµές στο 
αλώνι 12 µε 13 λεπτά).  
Αυξηµένο κατά µερικά λεπτά 
είναι και το περιθώριο 
κέρδους των παραγωγών στις 
πρώτες κοπές, µε το κόστος 
παραγωγής πέρυσι να 
υπολογίζεται στα 9-10 λεπτά 
και στα 12-14 λεπτά φέτος 
λέει ο Βασίλης Παναγιώτου, 
παραγωγός από την Κωπαΐδα. 
Ωστόσο, µε το 90% της 
παραγωγής ελληνικής βρώµης 
να προορίζεται για ζωοτροφές 
µε κύριο καταναλωτή την 
Κρήτη, η προσφορά είναι πολύ 
µικρή για να καλύψει την 
αυξηµένη ζήτηση για 
ανθρώπινη κατανάλωση, µε 
την βιοµηχανία τροφίµων να 
προσφεύγει στο βουλγάρικο.

ΜΕ 20 ΛΕΠΤΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 
ΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΒΡΩΜΗ

Το βαµβάκι υποχωρεί υπό τις µαζικές πωλήσεις σε 
όλα τα χρηµατιστήρια (αξιών και εµπορευµάτων). 
Μην ξεχνάµε πως έχουµε φτάσει στα υψηλότερα 
επίπεδα δεκαετίας, οπότε και λογικό είναι να δούµε 
διορθωτικές κινήσεις. Οι καιρικές συνθήκες στο 
Τέξας βελτιώθηκαν για λίγο, ενώ προβλέπονται στις 
επόµενες ηµέρες ξανά πολύ υψηλές θερµοκρασίες. 
Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘22 φαίνεται να έχουν µια 
καλή αντίσταση στα επίπεδα γύρω από τα 130 
σεντς ανά λίµπρα, όµως εφόσον συνεχιστεί το 
αποκαλούµενο sell off στα χρηµατιστήρια θα είναι 
αδύνατο να κρατηθεί το βαµβάκι εκεί.

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση για τη νέα σοδειά έχει επανέλθει 
και είναι δυναµική, εντούτοις οι εκκοκκιστές 
προσφέρουν λίγες ποσότητες και επιλεκτικά. 
Από την άλλη µεριά, οι κλώστες θέτουν 
κάποια όρια στις τιµές, δηλώνοντας εµµέσως 
πως δεν θα µπορέσουν να ακολουθούν για 
πάντα την ανοδική πορεία του 
χρηµατιστηρίου. Όπως και να έχει όµως µε 
δεδοµένο πως η διαθεσιµότητα βάµβακος 
για τους επόµενους µήνες θα είναι δύσκολη, 
η χρονική στιγµή που θα είναι διαθέσιµη η 
σοδειά µας είναι ιδανική για καλές τιµές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η φετινή συγκυρία δεν επιτρέπει 
υποχώρηση των τιµών στα αλώνια.

ΑΒΑΝΤΑΖ
Σε ΗΠΑ και Καναδά 

υπήρξαν καθυστερήσεις 

στη σπορά και ξηρασία σε 

µεγάλα παραγωγικά κέντρα
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Ιούλιος ‘22  144,47 -3,99

Δεκεμβριος ‘22 129,18 -3,18
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∆εν χωράει αµφιβολία ότι οι Έλ-
ληνες εκκοκκιστές έχουν δει στην 
υφιστάµενη συγκυρία µια πρώτης 
τάξεως ευκαιρία για το εγχώριο βαµ-
βάκι. Τα δεδοµένα είναι ως εξής:

 Στην Ινδία εκφράζονται ανη-
συχίες για παρατεταµένη ξηρασία 
που ήδη χαλάει τα φυτρώµατα

 Στο Τέξας οι σπορές έχουν 
πάει πολύ πίσω, διατυπώνονται 
σενάρια που θέλουν σηµαντική 

µείωση της αµερικανικής παρα-
γωγής, ενώ προεξοφλούν καθυ-
στερήσεις στη συγκοµιδή.

 Η Ελλάδα δείχνει το µόνο πα-
ραγωγικό κέντρο που µπορεί να 
βγει στην αγορά πρώτα µε νέο 
προϊόν, καλύπτοντας αρκετές τρύ-
πες στην αλυσίδα εφοδιασµού.

Με άλλα λόγια, φέτος η ελληνι-
κή παραγωγή βάµβακος είναι πιο 
περιζήτητη απ’ ό,τι άλλες χρονιές.

 Οι καλύτερα εξοικειωµένοι µε 
τις αναταράξεις των διεθνών αγο-
ρών και µε την ερµηνεία των χρη-
µατιστηριακών κινήσεων, αντιλαµ-
βάνονται από την άλλη ότι οι τιµές 
αυτές «δεν γίνεται να κρατήσουν 
για πολύ, οπότε θέλουν να σπεύ-
σουν να κλείσουν µερικές ποσό-
τητες» εξηγεί στην Agrenda έµπει-
ρο στέλεχος της αγοράς βάµβακος 
µε καλή εικόνα των διεργασιών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εντείνεται ο ανταγωνισµός µε-
ταξύ των εκκοκκιστηρίων που 
ψάχνουν ακατάπαυστα να εξα-
σφαλίσουν ποσότητες βάµβα-
κος για τη νέα περίοδο, σε µια 
συγκυρία που η διεθνής αγορά 
δοκιµάζει νέα υψηλά έπειτα α-
πό κάθε διόρθωση. Από το πρωί 
της Τρίτης, η τιµή προπώλησης 
βάµβακος στην ελληνική αγορά, 
γράφει τα 99,50 λεπτά το κιλό.

Τα τελευταία 24ωρα το χρη-
µατιστήριο βάµβακος, µε αιχµή 
την τελευταία έκθεση προσφο-
ράς και ζήτησης του USDA που 
διαπιστώνει µειωµένη παραγω-
γή το επερχόµενο φθινόπωρο 
τόσο για τις ΗΠΑ όσο και στον 
υπόλοιπο κόσµο, η τάση στην 
αγορά γύρισε εκ νέου, µε τα ε-
νεργά συµβόλαια Ιουλίου να δι-
εκδικούν ξανά τα 150 σεντς, ό-
σο ο ∆εκέµβριος του 2022 σχη-
µάτισε νέο υψηλό στα 132,96 
σεντς η λίµπρα στο κλείσιµο της 
∆ευτέρας 16 Μαΐου.

Μέσα σε ένα κλίµα έντονων 
και συχνών µεταβολών, η διαδι-
κασία των προπωλήσεων στην 
Ελλάδα γίνεται µε µεγάλη επι-
φυλακή από την πλευρά των 
παραγωγών, παρά το γεγονός 
ότι οι τιµές δεν έπεσαν εδώ και 
εβδοµάδες κάτω από τα επίπε-
δα των 94-95 λεπτά το κιλό. Σε 
µια κίνηση που ήρθε να αιφνι-
διάσει παράγοντες της αγοράς, 
µεγάλο εκκοκκιστήριο προσφέ-
ρει τώρα σε καλά οργανωµένους 
παραγωγούς ευέλικτα συµβό-

λαια που πληρώνουν µε - 4 λε-
πτά από την τιµή µε την οποία 
θα φιξάρουν την υπόλοιπη πα-
ραγωγή τους το Φθινόπωρο σε 
περίπτωση που αυτή είναι υψη-
λότερη της σηµερινής.

 Ουσιαστικά οι παραγωγοί µπο-
ρούν να κλείσουν µέχρι και το 
50% της αναµενόµενης παρα-
γωγής τους µε βάσει την τιµή 
ηµέρας την περίοδο αυτή, η ο-
ποία πλέον γράφει τα 99,5 λε-
πτά το κιλό. Σε περίπτωση που 
η αγορά διαµορφώσει για πα-
ράδειγµα ως τον ∆εκέµβριο τα 
1,20 ευρώ το κιλό, τότε για τις 

ποσότητες που θα έχουν προ-
πωλήσει σήµερα µε 97 λεπτά, 
θα πληρωθούν 1,16 ευρώ µε 
το εκκοκκιστήριο να «κρατά» 
εν είδη ασφαλίστρου τη διαφο-
ρά των 4 λεπτών.

 Ακόµα και µε τη σηµερινή τι-
µή των 97 λεπτών πάντως, αν υ-
πολογιστούν τα πριµ υγρασίας 
και σπόρου αλλά και τα µεταφο-
ρικά, τότε το φράγµα του 1 ευρώ 
έχει ήδη σπάσει. Σε κάθε περί-
πτωση, ο ανταγωνισµός µεταξύ 
των εκκοκκιστηρίων αλλά και οι 
ευελιξίες που προτείνουν, µαρ-
τυρούν την εκτίµησή τους ότι η 
αγορά θα κινηθεί σε υψηλότε-
ρα επίπεδα το επόµενο διάστη-
µα. Σηµειώνεται πάντως ότι οι 
παραγωγοί θα χρειαστεί να µε-
λετήσουν µε αυξηµένη προσο-
χή τις ρήτρες στα συµβόλαια, α-
φού η λύση τους συνεπάγεται α-
κριβές ποινές, ενώ δεν αποκλεί-
εται να υπάρχουν παγίδες που 

δεν επικοινωνούνται την περί-
οδο αυτή (όπως για παράδειγ-
µα η αφαίρεση των 4 λεπτών σε 
περίπτωση ανόδου, να συνεπά-
γεται πρόσθεση 4 λεπτών στην 
τιµή βάσης σε περίπτωση υπο-
χώρησης της διεθνούς τιµής κά-
τω από τα σηµερινά επίπεδα).

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται 
ότι η αγορά σ’ αυτή την πρωτό-
γνωρη συνθήκη συντελεί σε µια 
εξασφάλιση τµήµατος της ανό-
δου που έχει ήδη γράψει ο δεί-
κτης. Με άλλα λόγια, στελέχη 
της αγοράς αλλά και παραγω-
γοί βλέπουν αυτές τις ηµέρες 
µια καλή ευκαιρία για κλεισίµα-
τα στο επίπεδο του ενός ευρώ, έ-
στω και του 1/3 της αναµενόµε-
νης παραγωγής. Την ίδια στιγ-
µή, οι αγρότες αποκτούν και έ-
να δυνατό κίνητρο για ιδιαίτε-
ρη φροντίδα στην καλλιέργεια, 
η οποία στην Θεσσαλία δείχνει 
αρκετά διψασµένη, µε ορισµέ-
νους παραγωγούς να έχουν ή-
δη προχωρήσει σε τρίτο πότι-
σµα πριν το φύτρωµα, εξαιτίας 
και των καιρικών συνθηκών.

Ανταγωνισµός εκκοκκιστηρίων για βαµβάκι 
δίνει συµβόλαια που πιστώνουν άνοδο
 Στα 99,5 λεπτά η τιµή στο σύσπορο που µαζί µε το πριµ καβαλά το 1 ευρώ

Σε πλεονεκτική θέση το ελληνικό βαµβάκι,
καθώς έχει κατοχυρώσει καλό όνοµα στις αγορές

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τα ενεργά συµβόλαια Ιουλίου 

διεκδικούν ξανά τα 150 

σεντς, όσο ο ∆εκέµβριος του 

2022 σχηµάτισε νέο υψηλό 

στα 132,96 σεντς η λίµπρα 

στο κλείσιµο της 16ης Μαΐου

ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΑΣ
Οι παραγωγοί µπορούν να 

κλείσουν µέχρι και το 50% της 

αναµενόµενης παραγωγής τους 

µε βάση την τιµή ηµέρας

Σ
την αγορά µας έχουν αρχί-
σει οι κουβέντες για προ-
πωλήσεις της νέας σο-
δειάς σκληρού σίτου προς 

εµπόρους της Ιταλίας, αλλά ακό-
µα δεν έχουν ακουστεί συµβόλαια. 
Τα επίπεδα τιµών που διαπραγµα-
τεύονται βρίσκονται λίγο πάνω α-
πό τα 500 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-
νι µας, δηλαδή πολύ κοντά µε τις 
σηµερινές τιµές φετινής σοδειάς. 
Με άλλα λόγια φαίνεται για την ώ-
ρα να έχουµε µια οµαλή µετάβαση 
στη νέα σεζόν.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της 
Φότζια µετά από µερικές εβδοµά-
δες ενισχύθηκαν κατά 3 ευρώ α-
νά ποιότητα. Συγκεκριµένα, για τα 
ποιοτικά στάρια µε ειδικό βάρος 79 

kg/hl, υαλώδη 
80% και πρω-
τεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης 
εµπόρου δια-
πραγµατεύεται 

στα 545-550 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 535-540 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές 
για τη νέα σοδειά έπιασαν τα 500 
ευρώ ο τόνος. Στον Καναδά δεν 
είχαµε σηµαντικές αλλαγές και οι 
περισσότεροι αναλυτές στέκονται 
στον αργό ρυθµό σποράς, ο οποί-
ος και οψιµίζει τη σοδειά.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η µεταβλητότητα παραµένει µεγά-
λη και οι διακυµάνσεις των τιµών 
προβληµατίζουν τους επενδυτές. 
Τα µαλακά όπως και πολλά άλλα 
εµπορεύµατα αφού σηµείωσαν νέα 
υψηλά, στη διάρκεια της εβδοµά-
δας κατέγραψαν κάποιες κερδο-
σκοπικές ρευστοποιήσεις (για όλα 
τα χρηµατιστήρια), δεδοµένου ότι 
ολοένα πληθαίνουν οι ανησυχίες 
για την πορεία της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, τον πληθωρισµό και τα 
αυξανόµενα επιτόκια. 

Μην ξεχνάµε πως πιθανό  sell 
off στις αγορές θα επηρεάσει και 
το σκληρό στάρι το οποίο πάντα δι-
ατηρεί µια διαφορά από το µαλα-
κό. Στη Γαλλία επίσης σηµειώθη-
κε πτώση προς τα 430 ευρώ ο τό-
νος, αφού όµως λίγες µέρες νωρί-
τερα οι τιµές είχαν πιάσει τα 438 
ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΟΙ 
ΤΙΜΕΣ ΦΕΤΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ
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ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

1,04

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ
�ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ�

99,5

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

132
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Σε ανάκαμψη και 
υπό ανανέωση 

Απόσβεση από 
το 8ο έτος και 
κέρδη 10ο ή 12ο

Σηµάδια ανάκαµψης εµφανίζει η 
εγχώρια αγορά µήλου, µε τις εµπο-
ρικές ροές να βελτιώνονται έπειτα 
από την απραξία του χειµώνα, όσο 
και η µέση τιµή εξαγωγής προσεγ-
γίζει το 1 ευρώ (µαζί µε έξοδα συ-
σκευασίας) σύµφωνα µε το παρατη-
ρητήριο τιµών της ΕΕ, ενώ στην πε-
ρίπτωση της Ζαγοράς, η τιµή χον-
δρικής ανέρχεται στα 1,35 ευρώ το 
κιλό. Την ίδια στιγµή, φουντώνει 
και ο διάλογος γύρω από µια δο-
µική αναθεώρηση του παραγωγι-
κού τοπίου, µε την εισαγωγή νέ-
ων ποικιλιών υπό τον συντονισµό 
κλειστών συνεργατικών σχηµάτων.

Μετατόπιση προς νέες πιο πα-
ραγωγικές ποικιλίες, µε υφή, γεύ-
ση και ανθεκτικότητα στα διάφορα 
στρες, συχνά κάτω από την «οµπρέ-
λα» κλειστών club, µε νέα συστή-
µατα διαµόρφωσης, που διευκολύ-
νουν την εκµηχάνιση και τη µείω-
ση του εργατικού κόστους, είναι ο-
ρισµένες από τις νέες τάσεις στην 

παγκόσµια αγορά της καλλιέργει-
ας µήλου, όπου, ταυτόχρονα, ενι-
σχύεται ο ρόλος του marketing και 
του branding, ως εργαλείο διαφο-
ροποίησης, καθώς αυξάνει και ο α-
νταγωνισµός. Το συµπέρασµα αυ-
τό προκύπτει από τις τοποθετήσεις 
των οµιλητών του διεθνούς συνεδρί-
ου Μήλου, που πραγµατοποιήθηκε 
στις 12 Μαΐου στο πλαίσιο της 6ης 
διεθνούς έκθεσης φρέσκων φρού-
των και λαχανικών Freskon, που 
διεξάγεται έως και σήµερα Σάββα-
το 14 Μαΐου  στο διεθνές εκθεσιακό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μαλιστα, ο Walter Guerra ερευνη-
τής στο Institute for fruit Growing 
and Viticulture, από το Νότιο Τιρό-
λο της Ιταλίας, ανέφερε µεταξύ άλ-
λων πως «υπάρχει χώρος στα ράφια 
τόσο για νέες ποικιλίες, όσο και για 
βελτιωµένες υπάρχουσες», αλλά τό-
νισε πως «δεν φτάνει µόνο η γεύση, 
χρειάζεται καλή όψη, ωραίο χρώµα 
και άλλα χαρακτηριστικά στην εµφά-
νιση, για να προσελκύσουν το ενδι-
αφέρον των καταναλωτών».

Στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια έ-
χουν γίνει ανανεώσεις στην καλλιέργεια, 
µε νέα πιο παραγωγικά συστήµατα, αλλά 
ακόµη υπάρχει δρόµος να διανυθεί. «Στο 
χώρο υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά και κίν-
δυνοι, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
όσοι θελήσουν να ασχοληθούν µε το α-
ντικείµενο», ανέφερε ο Γεώργιος Πουλ-
τσίδης της Emphyton και  τόνισε την α-
νάγκη να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη 
παράµετροι αγρονοµικοί και τεχνικοί οι-
κονοµικοί, πριν αποφασίσει κάποιος να 
επενδύσει. Υπογράµµισε πως η απόσβε-
ση σε ένα κτήµα 10 στρεµµάτων ξεκινά 
από το 8ο έτος και τα κέρδη έρχονται έως 
το 10ο ή 12ο ανάλογα µε τον παραγωγό.

Σε σχέση µε τις καλλιεργητικές φρο-
ντίδες και τη σύγχρονη τεχνολογία, ως 
εργαλεία στην υπηρεσία της παραγω-
γής µήλων, ο πρώην ερευνητής στο F.E. 
Mach, Alberto Dorigoni, υποστήριξε πως 
κατά την εκτίµησή του, το σύστηµα δια-
µόρφωσης που πρόκειται να κυριαρχή-
σει στο µέλλον είναι το κατακόρυφο δι-
ασδιάστατο, γνωστό ως σύστηµα Guyoy 
γιατί βοηθά τα καρποφόρα κλαδιά να µε-
γαλώσουν ευκολότερα από ό,τι το οριζό-
ντιο σύστηµα, αφήνει αρκετό χώρο για να 
περνά άνετα το τρακτέρ και η σοδειά κα-
τανέµεται οµοιόµορφα.

Κοµβικά στοιχεία για να έχει επιτυχία ένα brand είναι να αφηγείται µια ιστορία κάτι νέο, 
αστείο, ριζοσπαστικό, αλλά ποτέ βαρετό και φυσικά να κρύβει από πίσω του ποιότητα

Το brand είναι η μόνη εγγύηση

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

BRANDING

Το µάρκετινγκ στην εµπορία των µήλων είναι πολύ 
σηµαντικό εργαλείο δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός 
δεν περιορίζεται µόνο στην ίδια τη χώρα παραγωγής 
ή την ευρωπαϊκή αγορά. «Τα πολωνικά µήλα πρέπει 
να παλέψουν µέσα στην Πολωνία για να πείσουν τους 
Πολωνούς και µέσα στην Ευρώπη για να πείσουν ότι 
είναι καλύτερα σε σχέση µε τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα 
ελληνικά κλπ και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά µήλα να 
πολεµήσουν ενάντια στα αµερικάνικα και των άλλων 
ανταγωνιστριών χωρών» ανέφερε χαρακτηριστικά η 
Paulina Kopec από τη fruit union της Πολωνίας.
Ο Ισπανός Rafa  Povo, creative director της full 
emotion επεσήµανε πως τα τελευταία χρόνια, λόγω 
κορωνοϊού επικράτησε το ηλεκτρονικό εµπόριο. «Τα 
επώνυµα προϊόντα έχουν σηµαντικό πλεονέκτηµα. Το 
brand είναι η µόνη εγγύηση, γιατί δεν µπορούµε να το 
δοκιµάσουµε και να το πιάσουµε στο χέρι µας, µέσω 
της φωτογραφίας. Σηµαντικό όµως το brand να είναι 
αναγνωρίσιµο, να το θυµάται ο καταναλωτής», τόνισε 
και υπογράµµισε πως «κοµβικά στοιχεία για να έχει 
επιτυχία ένα brand είναι να αφηγείται µια ιστορία κάτι 
καινούριο, αστείο, ριζοσπαστικό, αλλά ποτέ βαρετό και 
φυσικά να κρύβει από πίσω του ποιότητα». Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΗΛΟΥ

11.777
ΤΟΝΟΙ

ΑΥΞΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2021/22 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ

 0,98 

0,40

0,62

1,04

11%

 0,98 

0,40

0,62

ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΚΑΡΕΛΙΑ: Η Καπνοβιομηχανία 
Καρέλια ανακοίνωσε 
στρατηγική συνεργασία με τη 

DANNEMANN, κορυφαίο 
κατασκευαστή πούρων πολυτελείας 
και cigarillos. Έτσι, από 1ης Ιουνίου 
2022, η Καρέλια Α.Ε. θα έχει τα 
αποκλειστικά δικαιώματα διανομής 
μιας ευρείας γκάμας προϊόντων  
της DANNEMANN στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
«MOODS» και των «AL CAPONE».

ΕUROCERT: Η EUROCERT, 
λειτουργεί στην Ελλάδα το Σχήμα 
Πιστοποίησης International 
Sustainability Carbon Certification 
(ISCC Plus) που αφορά τη 
δραστηριότητα εκμετάλλευσης 
ανακυκλωμένων πλαστικών 
συσκευασιών. 

AGRO PHONIX: Εντάχθηκε στον 
Αναπτυξιακό Νόμο το επενδυτικό  
και αναπτυξιακό σχέδιο της Agro 
Phoenix, με έδρα τη Νάουσα, για  
μια επένδυση, ο τριετής κύκλος  
της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
Πρόκειται για την παραγωγή και  
το λανσάρισμα στην αγορά των 
προϊόντων της σειράς Frootaki,  
τα νέα υγιεινά smoothies φρούτων, 
θρεπτικά και πλούσια σε βιταμίνες.

GENERAL MILLS: Αύξηση κατά 
14,76%των πωλήσεων της General 
Mills Ελλάδος έδειξαν τα οικονομικά 
αποτελέσματα δωδεκαμήνου, από το 
τέλος του Ιουνίου 2020 μέχρι τον 
Μάιο του 2021, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση. Οι πωλήσεις της 
ανήλθαν σε 72.191.759 ευρώ έναντι 
62.907.592 ευρώ. Τα μικτά κέρδη που 
αποτελούν το 13,14% των πωλήσεων 
από 11,9% το 2020 αυξήθηκαν κατά 
29,84% στα 9,67 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η υπερβολικά επιθετική Fed μπορεί να 
προκαλέσει «οικονομικό ατύχημα» προ-
ειδοποιεί η Guggenheim που εκτιμά ότι ο 
κίνδυνος ύφεσης στις οικονομίες έχει αυ-
ξηθεί. Επίσης προβλέπει ότι η πτώση στα 
χρηματιστήρια θα συνεχιστεί και ως το τέ-
λος του 2022 θα δούμε χαμηλότερες τιμές.

Το «μακελειό» στη Wall Street της Τετάρ-
της (18/5) είναι πιθανότατα αστείο σε σύ-
γκριση με την καταστροφή με την οποία 
βρίσκονται αντιμέτωποι οι «ταύροι» τους 
επόμενους μήνες και χρόνια, δήλωσε ο ε-
πικεφαλής επενδύσεων της Guggenheim 
Partners Global, Σκοτ Μίνερντ. Μάλιστα, 
τίθεται το απλό αριθμητικό πρόβλημα που 
αποτελεί και την πρόκληση της νομισμα-
τικής πολιτικής για Fed και ευρωζώνη: Ε-
άν δύο τρένα κατευθύνονται το ένα προς 
το άλλο με διαφορετική ταχύτητα, πότε 
θα συγκρουστούν;  Και όπως σημείωσε ο 

CIO της Guggenheim, μην περιμένετε ό-
τι η Fed θα προστατεύσει την χρηματιστη-
ριακή αγορά… «θα δούμε σημαντικά χα-
μηλότερες τις μετοχές μέχρι το τέλος του 
2022, επειδή στη Fed έχουν καταστήσει 
σαφές ότι δεν υπάρχει διάθεση να στηρί-
ξουν το χρηματιστήριο».

Στο μεταξύ οι αναλυτές της UBS και εκτι-
μούν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα 
κλείσει το 2022 στο 4,8% στις ΗΠΑ και στο 
5,7% στην Ευρωζώνη και ως εκ του όπως 
λέει «το βασικό μας σενάριο δεν προβλέ-
πει στασιμοπληθωρισμό πουθενά». Με άλ-
λα λόγια, η UBS αναφέρει πως, ενώ δείκτες 
του στασιμοπληθωρισμού μοιάζουν υψη-
λοί σήμερα, δεν θα μείνουν σ’ αυτά τα επί-
πεδα. Παράλληλα, οι οικονομολόγοι της 
Goldman Sachs υπολογίζουν μια πιθανό-
τητα 35% ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα ει-
σέλθει σε ύφεση τα επόμενα δύο χρόνια.

Henessy 
H Hennessy Cognacs, παρά τις 
δυσκολίες, είναι αποφασισμένη να 
εξισορροπήσει τα δεδομένα με νέες 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανoμένου 
και του NBA καθώς το κοινό του 
φτάνει το 1 δις θεατές παγκοσμίως. 
«Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε 
τους οπαδούς του ΝΒΑ σε οπαδούς 
του κονιάκ», είπε ο Laurent Boillot, 
Διευθύνων Σύμβουλος της LVMH.

5% light
Οι Ελληνικές Φάρμες, παρουσιάζουν τη 
νέα σειρά τυροκομικών προϊόντων 5% 
Light & Tasty. Η νέα σειρά διατίθεται σε 
πρακτικές και λειτουργικές συσκευασίες 
που διατηρούν τη φρεσκάδα και τα 
θρεπτικά τους συστατικά. Διατίθεται σε 
φέτες σε συσκευασία 160 γραμμαρίων, 
τριμμένη σε συσκευασία των 160 
γραμμαρίων, αλλά και σε μπαστούνι στα 
ψυγεία των σούπερ μάρκετ.

Όταν δύο τρένα πάνε 
το ένα προς το άλλο

 Αγωνία Guggenheim για οικονομικό ατύχημα 
 Τα σενάρια UBS δε βλέπουν στασιμοπληθωρισμό
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΣ Α.Ε. 0,9600 +20,00%

ΟΡΓ. ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔ. Α.Ε 17,9800 +6,01%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,3380 +5,63%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 8,2800 +3,50%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ. 0,0300 +3,45%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 8,5000 -12,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLD. Α.Ε. 1,0970 -7,82%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 1,1150 -5,91%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3,1590 -5,70%

VIOHALCO SA/NY 3,8000 -5,47% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,235.48 -0.81%
 NASDAQ Comp 11,463.35 +0.40%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,632.57 -1.61%
Λονδίνo FTSE 100 7,291.60 -1.97%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,849.69 -1.13%
Παρίσι CAC-40 6,256.40 -1.52%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,322.38 -2.22%
Τόκιο NIKKEI-225 26,402.84 -1.89%
 
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

Σπάνε οι άμυνες στις αγορές, έντονες 
οι πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Εντολές πώλησης έχουν κατακλύσει τα μεγάλα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τη Λεωφόρο 
Αθηνών να ακολουθεί στην πτώση, την οποία 
σηματοδότησε το sell off των δεικτών σε Wall 
Street και Ασία, καθώς οι παγκόσμιες αγορές 
κλυδωνίζονται από τις ανησυχίες για τον 
ξέφρενο πληθωρισμό και τον αντίκτυπο στην 
κατανάλωση. Οι άμυνες στο ΧΑ πλέον έχουν 
πέσει για τα καλά, με τον Γενικό Δείκτη να 
οδεύει προς το επίπεδο των 820 μονάδων,  
με αρκετούς τίτλους αποδεκατισμένους. 
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Πίεση 
σε Πέλλα-Ηµαθία

Η ανησυχία για ελλείψεις 
στο εργατικό δυναµικό 
είναι έκδηλη σε όλη την 

ελληνική ύπαιθρο και 
κυρίως στους κάµπους 

της Πέλλας και της 
Ηµαθίας, όπου µέρα µε 
τη µέρα οι ανάγκες στα 

οπωροφόρα δέντρα, είτε 
αφορούν τα αραιώµατα, 
είτε τη συγκοµιδή, γίνο-

νται όλο και πιο πιεστικές

Αποψίλωση στα 
εργατικά χέρια φέρνει 
το γραφειοκρατικό 
πλαίσιο, ενώ πολλοί από 
τους μετακλητούς που 
ερχόντουσαν στην Ελλάδα, 
προτιμούν να εργαστούν 
πλέον σε Γερμανία, Ιταλία

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Φρούτα µέσα στα κτήµατα απειλεί να αφήσει, φέτος, 
η µεγάλη έλλειψη εργατών γης, ενώ σηµαντικά κενά 
σε προσωπικό θα αντιµετωπίσουν τα διαλογητήρια, 
τα συσκευαστήρια και οι µεταποιητικές, στις οποίες 
φαίνεται πως δύσκολα θα καλυφθεί η 3η βάρδια.

Η ανησυχία είναι έκδηλη σε όλη την ελληνική ύ-
παιθρο και κυρίως στους κάµπους Πέλλας και Ηµα-
θίας, όπου µέρα µε τη µέρα οι ανάγκες για εργασί-
ες στα οπωροφόρα δέντρα, είτε αφορούν τα αραιώ-
µατα, είτε τη συγκοµιδή, γίνονται όλο και πιο πιε-
στικές, ενώ η διαθεσιµότητα των εργατικών χεριών 
παραµένει εξαιρετικά περιορισµένη για την εποχή.

«Σαφέστατα υπάρχει κίνδυνος να µείνουν ασυ-
γκόµιστα προϊόντα και το είδαµε, ήδη, µε τη φράου-
λα στη Μανωλάδα και µε τα πορτοκάλια στη Λακω-
νία. Κάτι ανάλογο, πιθανώς, να πλήξει και την παρα-
γωγή κερασιού, για το οποίο ξεκίνησε η συγκοµιδή 
αυτές τις µέρες, αλλά ακολούθως και στη συγκοµι-
δή βερίκοκων, ροδάκινων και νεκταρινιών» εκτιµά 
ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών – Ορ-

γανώσεων Παραγωγών Ηµαθίας, Χρήστος Γιαννα-
κάκης. Ο ίδιος σπεύδει να θυµίσει πως µε βάση τα 
στοιχεία από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, οι εργάτες που απαιτούνται και ερχόντουσαν 
µε ειδική άδεια µετάκλησης τα προηγούµενα χρό-
νια, είναι πάνω από 32.000 για όλη τη χώρα, αλλά 
πλέον, πολλοί από αυτούς, κυρίως Αλβανοί, προτι-
µούν να εργαστούν στη Γερµανία ή την Ιταλία, όπου 
η νοµοθεσία είναι πιο ευέλικτη και τα ηµεροµίσθια 
και η διαµονή πολύ καλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα.

«Υπάρχει έντονο πρόβληµα. Λείπουν ήδη από τα 
αραιώµατα, αλλά εκεί λες κουτσά – στραβά η δου-
λειά θα γίνει, ενώ σε κάποιες ποικιλίες ίσως να µην 
χρειαστεί καν, διότι η παραγωγή είναι µειωµένη. Το 
µεγάλο ζόρι θα προκύψει στις συγκοµιδές, γιατί τό-
τε θα χρειαστούν εργάτες και για τις βιοµηχανίες, οι 
οποίες προβληµατίζονται για το εάν θα µπορέσουν 
να συγκροτήσουν όλες τις βάρδιες που απαιτούνται, 
µε αντίκτυπο στον όγκο της παραγωγής που θα µε-
ταποιηθεί», αναφέρει και ο πρόεδρος του «Α.Σ. Ξε-
χασµένης» ∆ηµήτρης Μουτσέρης.

Μεγάλο κίνδυνο να µείνουν καρποί στα δέντρα, 
βλέπει και ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών του 
Α.Σ. Πέλλας, Χρήστος Τσαρτσαράκης. «Σήµερα χρει-
αζόµουν πέντε εργάτες για να µαζέψουµε κεράσια 
και κατάφερα να βρω µόνο τρεις, ενώ και τα µερο-
κάµατα φέτος, λόγω των ελλείψεων σε χέρια, έχουν 
φτάσει εδώ στα 35 ευρώ» ανέφερε. Ο ίδιος, έχοντας 
εικόνα κι από το διαλογητήριο του συνεταιρισµού 
Πέλλας, µας είπε πως και εκεί τα κενά είναι τερά-
στια. «Χρειαζόµαστε 35 άτοµα για να δουλέψει κα-
νονικά και έχουµε εξασφαλίσει µόλις 15, ενώ πολ-
λές βιοµηχανίες µεταποίησης θα δυσκολευτούν να 
συγκροτήσουν την 3η βάρδια. Αυτό σηµαίνει αντί 
για 10 φορτηγά την ηµέρα, θα πέσουµε ίσως στα ε-
πτά γιατί δεν θα προλαβαίνουν να τα επεξεργαστούν 
και όσα µένουν πίσω θα κινδυνεύουν να µαλακώ-

σουν», σηµείωσε χαρακτηριστικά.
Για ανησυχητικά µηνύµατα κάνει λόγο και ο πρό-

εδρος της ΕΚΕ, Κώστας Αποστόλου. «Φέτος πάµε για 
µια κανονική χρονιά ως προς την παραγωγή και οι 
βιοµηχανίες θα δουλέψουν µε τρεις βάρδιες. Ήδη 
όµως στις προεγγραφές ενδιαφέροντος για κάλυψη 
των εποχικών θέσεων, που ξεπερνούν στην περιοχή 
τις 10.000 άτοµα, διαπιστώνεται έλλειψη διαθεσιµό-
τητας, παρότι το κάλεσµα αφορά και διπλανούς νο-
µούς όπως Θεσσαλονίκη, Πιερία, Κοζάνη και Φλώ-
ρινα», εξηγεί ο κ. Αποστόλου κι επαναφέρει το αί-
τηµα να µην κόβεται το επίδοµα ανεργίας και τα άλ-
λα επιδόµατα που λαµβάνουν διάφορες κοινωνικές 
οµάδες, όταν θα απασχολούνται για 2-3 µήνες στη 
µεταποίηση, ώστε να µην λειτουργεί αποτρεπτικά. 

«Τα έσοδα αυτά να µην υπολογίζονται στο φορο-
λογητέο εισόδηµα και τους κόβουν τα επιδόµατα. 
∆εν πρόκειται να δεχθεί κανείς να έρθει να εργαστεί. 
Χρειάζεται µια σοβαρή παρέµβαση, γιατί τα εργατικά 
χέρια αποψιλώνονται στην περιοχή. Η νέα νοµοθε-
σία επίσης υποχρεώνει τον µετακλητό να εργαστεί 
για 9 µήνες και µετά να επιστρέψει για τρεις στη χώ-
ρα του. Πώς θα φέρουµε εργάτες από το Μπαγκλα-
ντές ή το Πακιστάν, µε τέτοιους όρους», ανέφερε.

Xωρίς εργάτες γης
χωράφια και βιομηχανία
ζητούν νέα νομοθεσία

∆ύσκολα και για
τους εναποµείναντες
ειδικευµένους
αγρεργάτες
Το µείζον θέµα των εποχικών 
και µετακλητών εργατών γης 
θέτουν µε επιστολή τους στους 
αρµόδιους υπουργούς, η οποία 
κοινοποιήθηκε και στον 
πρωθυπουργό, οι Αγροτικοί 
Σύλλογοι Ιεράπετρας Λασιθίου, 
Σελίνου Χανίων, Σητείας 
Λασιθίου και Τυµπακίου 
Ηρακλείου, τονίζοντας τα 
ζητήµατα γραφειοκρατίας, 
κόστους και ελλιπούς 
εξειδίκευσης. Ο Αγροτικός 
Σύλλογος Ιεράπετρας καλεί 
όλα τα µέλη του από την 
ευρύτερη περιοχή Ιεράπετρας 
και Μακρύ Γιαλού να 
παραβρεθούν στην έκτακτη 
γενική συνέλευση τη ∆ευτέρα 
23 Μαΐου µε θέµα τους 
εργάτες γης, προκειµένου να 
εκτιµηθεί εκ νέου η κατάσταση 
και να δροµολογηθούν 
παρεµβάσεις για την επόµενη 
µέρα. Σε κάθε περίπτωση 
ζητούν: α) την εξοµάλυνση της 
διαδικασίας λήψης βιοµετρικών 
στοιχείων νεοεισερχόµενων 
εργατών γης από τις χώρες 
που δεν διαθέτουν ελληνική 
Πρεσβεία µε την υποστήριξη 
εξωτερικούς παρόχους.
β) την ανανέωση των 
αναγκαίων νοµιµοποιητικών 
εγγράφων εισόδου και 
εργασίας στους ελάχιστα 
εναποµείναντες ειδικευµένους 
εργάτες γης τρίτων χωρών.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
95%

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

32.000

Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ

ΜΗΝΕΣ9

ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ
90%

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�

O φοροτεχνικός Γιώργος 
Παπαδηµητρίου απουσίαζε 

εκτάκτως.



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σωστό κλάδεµα, στοχευµένη θρέψη και 
γνώση είναι οι τρεις παράγοντες που 
θα πρέπει να αγκαλιάσουν το προω-
θούµενο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, 
ώστε πράγµατι να αποτελέσει την αφε-
τηρία για µία ουσιαστική διέξοδο στις 
νέες απαιτήσεις της αγοράς των παρα-
γωγών δενδρωδών καλλιεργειών. Πριν 
κάποιος αποφασίσει για την ποικιλία 
πρέπει να δει ένα κτήµα, να µιλήσει 
µε τον παραγωγό, να υπολογίσει το 
κοστολόγιο και µετά να αποφασίσει, 
όπως τόνισε ο πολύπειρος γεωπόνος 
Κώστας Παπαϊωάννου, από την «Αγρο-
λύσις», στην πρώτη  ηµερίδα που συν-
διοργάνωσαν η εφηµερίδα Agrenda 
και το περιοδικό Fresher του οµίλου 
Green Box, το Σάββατο 14 Μαΐου, στο 
πλαίσιο της έκθεσης Freskon, µε θέ-
µα «Ποικιλίες, αναδιάρθρωση καλλι-
εργειών και ψηφιακές λύσεις στις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες». 

Στεκόµενος ιδιαίτερα στο θέµα της 
γνώσης, ο κ. Παπαϊωάνου παρουσία-
σε ενδεικτικά παραδείγµατα από εύ-
ρωστους µηλεώνες της ελληνικής υ-
παίθρου.  Για παράδειγµα, «η Gala, 
µία οικογένεια η οποία έχει πολύ ό-
µορφα φρούτα, νόστιµα, πρώιµα, η 
συγκοµιδή των οποίων γίνεται συνή-
θως το πρώτο 15νθήµερο του Αυγού-
στου. Για να υπάρξει όµως το καλύτε-
ρο αποτέλεσµα σε µία στάνταρ ποικι-
λία, χρειάζεται το σωστό κλάδεµα. Ε-
πίσης, µια ποικιλία που έχει στάνταρ 

συµπεριφορά δεν µπορεί να εµβολιά-
ζεται σε λαίµαργο υποκείµενο. Είναι έ-
νας κακός γάµος, θέλει ασθενικό υπο-
κείµενο», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάνου. 

Στις ποικιλίες µήλων και άλλων 
προϊόντων που διακινεί στην Ελλάδα 
η Vitro Ελλάς, αναφέρθηκε στη συνέ-
χεια το στέλεχος της εταιρείας, Αντώ-
νης Παυλίδης, δίδοντας αναλυτικά 
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά τους, 
αλλά και για την παραγωγικότητα και 
την αποδοτικότητά τους.

Από την πλευρά του κατά τη διάρ-
κεια της ηµερίδας ο εκπρόσωπος της 
ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, στάθη-
κε περισσότερο στα τεχνικά σηµεία του 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης προϋ-
πολογισµού 166 εκατ. ευρώ. Κατά την 

άποψή του το πρόγραµµα, θα πρέπει 
να ανοίξει και προς τις αγροτικές ε-
πιχειρήσεις που έχουν συµβολαιακή 
σχέση 5ετούς τουλάχιστον διάρκει-
ας µε αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ώ-
στε να διευρυνθεί ο αριθµός των δι-
καιούχων.  «Μήπως επίσης πρέπει να 
δούµε και άλλες ρυθµίσεις προκειµέ-
νου να διασφαλίσουµε ότι οι σχέσεις 
αυτές δεν θα είναι µαϊµού ίσα για να 
µπουν στις επιχορηγήσεις των αναδι-
αρθρώσεων;» αναρωτήθηκε ο ίδιος. 

Πονοκέφαλος εργάτες γης και 
απόσυρση φυτοπροστατευτικών

Στην παρέµβασή του ο παραγωγός, 
µήλων, κερασιών και αχλαδιών από το 
χωριό Πύργοι Εορδαίας, Κώστας Ελευ-

θεριάδης επισήµανε ότι µέχρι στιγµής 
η χρονιά εξελίσσεται καλά καλλιεργη-
τικά, ενώ αναφορικά µε τα προβλήµα-
τα που απασχολούν τον κλάδο, εστί-
ασε στην έλλειψη εργατικών χεριών, 
στο ότι αποσύρονται σκευάσµατα φυ-
τοπροστασίας, αλλά και στην αβεβαι-
ότητα που υπάρχει για το πώς θα εξε-
λιχθεί η πώληση των προϊόντων µετά 
τη συγκοµιδή. 

Στην ηµερίδα που συζητήθηκαν δι-
εξοδικά  τα παραπάνω ζητήµατα επί 
σχεδόν 2 ώρες, συντονιστής ήταν ο 
εκδότης και διευθυντής της Agrenda, 
Γιάννης Πανάγος, ενώ συµµετείχαν ε-
πίσης ο Σπύρος Μουρελάτος, της Οι-
κοανάπτυξη και ο Άρης Ζαµίδης, της 
Tractor GPS.

Βαλβίδα ασφαλείας
η δράση της αναδιάρθρωσης
Εχέγγυα επιτυχίας για δενδρώδεις γνώση, σωστά κλαδέματα και στοχευμένη θρέψη

Κακός γάµος
Μια ποικιλία που έχει 
στάνταρ συµπεριφορά 

δεν µπορεί να 
εµβολιάζεται σε 

λαίµαργο υποκείµενο. 
Είναι κακός γάµος

Γνώση
Μέσα από τη γνώση 
µπορεί ο παραγωγός 
να παρακάµψει και 
κάποια ελαττώµατα 
που εµφανίζει µία 

ποικιλία, σύµφωνα µε 
τον κ. Παπαϊωάνου
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Η σωστή ενηµέρωση εργαλείο για τους συντελεστές της αγοράς.Σηµαντικά συµπεράσµατα για τις δενδρώδεις στην ηµερίδα της Agrenda και του Fresher.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ O συνεργάτης σας μετασυλλεκτικά / Your prosthaverst partner

33 χρόνια
33 χρόνια
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Στον συνεταιρισμό Καρίτσας-Στομίου 
καθετοποίηση και κάστανο για ΠΓΕ

  Τον Ιούνιο έτοιμα ψυγεία, 
συσκευαστήριο, διαλογητήριο

  Υπό το brand «Καρποί 
Κισσάβου» από το φθινόπωρο 
το ακτινίδιο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Καθετοποίηση παραγωγής και δηµιουργία ε-
πώνυµων προϊόντων, υπό το brand «Καρποί 
Κισσάβου» είναι το επόµενο αναπτυξιακό βή-
µα για τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Καρίτσας – 
Στοµίου, ο οποίος, παράλληλα, πρωτοστατεί 
σε κοινή πρωτοβουλία για την κατοχύρωση 
του κάστανου του Κισσάβου και του Μαυρο-
βουνίου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.

Αν και µετρά µόλις 8 χρόνια από την ίδρυ-
σή της, το 2014, η οργάνωση εµφανίζεται ι-
διαίτερα δραστήρια και µε διαρκείς αναζητή-
σεις για το πώς θα ενισχύσει την εικόνα και 
την ποιότητα των προϊόντων και πώς θα ε-
ξασφαλίσει καλύτερο εισόδηµα για τα περί-
που 90 ενεργά της µέλη, που ασχολούνται 
µε την καλλιέργεια του κάστανου και του α-

κτινιδίου, εφαρµόζοντας ολο-
κληρωµένη διαχείριση µε σχε-
τικές πιστοποιήσεις.

«Μέσα από τα σχέδια βελ-
τίωσης ολοκληρώνουµε ένα 
επενδυτικό που θα µας επι-
τρέψει να καθετοποιηθούµε 
ως οργάνωση», ανέφερε στην 
Agrenda ο πρόεδρος του Α.Σ. 
Καρίτσας – Στοµίου «Καρποί 
Κισσάβου», Ευθύµιος Τριαντα-
φύλλου. Πρόκειται για µια ε-
πένδυση 930.000 ευρώ, που 

προβλέπει την κατασκευή ψυγείου συντή-
ρησης µε δυναµική 800 τόνων των δύο προ-
ϊόντων της Οργάνωσης, η οποία θα πλαισιω-
θεί µε ένα συσκευαστήριο και διαλογητήριο 
και  νέους χώρους γραφείων.

«Η υποδοµή δηµιουργείται σε οικόπεδο 
13 στρεµµάτων στο Στόµιο και εκτείνεται σε 
1.600 τ.µ. στεγασµένη επιφάνεια, που θα εί-
ναι έτοιµη τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου. Εί-
ναι σηµαντικό ότι αποκτούµε και το δικό µας 
σπίτι, γιατί µέχρι σήµερα ήµασταν από εδώ κι 
από εκεί», αναφέρει ο κ. Τριανταφύλλου, για 
να προσθέσει πως η οργάνωση ετοιµάζεται να 
κατεβάσει νέα πρόταση, µέσω αναπτυξιακού 
ή σχεδίων βελτίωσης περίπου 1 εκατ. ευρώ, 
µε σκοπό να αποκτήσει πρόσθετο µηχανολο-
γικό εξοπλισµό και για να τοποθετήσει φωτο-
βολταϊκό 250 κιλοβάτ στη στέγη της µονάδας.

Με τις κινήσεις αυτές και σε συνδυασµό 

µε την ανάπτυξη και του brand name «Καρ-
ποί Κισσάβου» ο συνεταιρισµός ετοιµάζεται, 
από τη φετινή συγκοµιστική περίοδο και αρ-
χής γενοµένης από το ακτινίδιο, να αρχίσει 
να τυποποιεί την παραγωγή των µελών του, 
για να ανοίξει τη βεντάλια των αγορών στις ο-
ποίες απευθύνεται και να προσποριστεί προς 
όφελος των παραγωγών, την όποια προστι-
θέµενη αξία του προϊόντος. Ο ίδιος διευκρί-
νησε ότι «στο ακτινίδιο τα µέλη του συνεται-
ρισµού καλλιεργούν περί τα 500 στρέµµατα 
και µέχρι σήµερα η παραγωγή µας πηγαίνει 
κυρίως σε εµπόρους στην Ελλάδα. Από φέτος 
µε το δικό µας brand φιλοδοξούµε να βγού-
µε δυναµικά και µε εξαγωγές».

Από το 2023 σε επώνυµη συσκευασία 
λιανικής και το κάστανο

Όσον αφορά το κάστανο, το πλάνο για τη 
συσκευασία της παραγωγής της οργάνωσης 
προβλέπει πως θα καταστεί δυνατή από τη 
συγκοµιδή του 2023. «Καλλιεργούµε περί-
που 2.000 στρέµµατα καστανιάς και η από-
δοσή τους είναι της τάξης των 400 τόνων, ε-
τησίως», εξηγεί ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «ό-
λη η παραγωγή του συνεταιρισµού µας εξά-
γεται κυρίως στην Ιταλία. Με τη νέα επένδυ-
ση, το σύνολο της παραγωγής µας θα το που-
λάµε όποτε κρίνουµε ότι είναι συµφερότερο».

Από το 2023
 Όσον αφορά στο 
κάστανο, το πλάνο 
για τη συσκευασία 

της παραγωγής 
προβλέπει έναρξη 

από το 2023 
και µετά

Μαζί τετράδα
συνεταιρισµών
τρέχουν για
κατοχύρωση 
του κάστανου 
ως ΠΓΕ
Για το κάστανο της περιοχής, όµως, 
υπάρχουν και ευρύτερα σχέδια. 
Όπως µας ανέφερε ο κ. 
Τριανταφύλλου, σε συνεργασία µε 
άλλους τρεις συνεταιρισµούς της 
περιοχής, αυτών της Ποταµιάς, της 
Μελιβοίας και των Αµπελακίων, ο 
Α.Σ. Καρίτσας – Στοµίου «Καρποί 
Κισσάβου», είναι σε εξέλιξη µια 
κοινή πρωτοβουλία για να 
κατοχυρωθεί το προϊόν της 
περιοχής ως Προϊόν Γεωγραφικής 
Ένδειξης. «Όλοι µαζί σκοπεύουµε 
να κάνουµε ΠΓΕ το Κάστανο του 
Κισσάβου – Μαυροβουνίου, 
γιατί είµαστε δίπλα – δίπλα. 
Περιµένουµε από την περιφέρεια 
Θεσσαλίας να βγάλει ένα 
πρόγραµµα, για τέτοιες δράσεις 
και µόλις ανοίξει θα καταθέσουµε 
το σχετικό φάκελο», υποστήριξε 
ο πρόεδρος της οργάνωσης, 
τονίζοντας πως «και οι τέσσερις 
συνεταιρισµοί µαζί διαχειριζόµαστε 
περίπου 1.000 τόνους κάστανο».

ΕΝΕΡΓΑ
ΜΕΛΗ

90

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

930.000

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ

500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΣΤΑΝΟΥ

2.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ



ΣΑΒΒΑΤΟ 21 & ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022
E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  

Σφραγίδα υπεραξίας η πιστοποίηση  
Με το 80% των ενδιαφερόµενων προς ένταξη στα Βιολογικά να είναι νεοεισερχόµενοι 
παραγωγοί στον κλάδο, η χώρα µας φαίνεται πως προχωρά µε γοργό βήµα προς 
τις επιταγές του Farm to Fοrk. Προς αυτήν την πορεία, δροµολογείται µία ακόµη 
πρόσκληση, αυτή τη φορά για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση (AGRO 2). Αρωγοί της 
προσπάθειας οι έµπειροι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που προσφέρουν 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε όλο το φάσµα της αγροτικής παραγωγής. 

ΜΕΤΡΟ 11 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
859.200.148

ΠΑΛΙΟΙ

246.757.307

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

1.105.957.455
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ME ANANEΩΜΕΝΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
AGRO 2 ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 
2 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα 
προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των σχετικών 
προτύπων ποιότητας. Η Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της 
συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική 
μέθοδος γεωργικής παραγωγής, 
η οποία σήμερα περιλαμβάνει 
απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 
2-1 & 2-2), την επεξεργασία και τη 
συσκευασία των προϊόντων (AGRO 2-
3) και την εκκόκκιση του βάμβακος 
(AGRO 2-4). Με το νέο πρότυπο 
AGRO 2-5 επεκτείνονται παράλληλα 
οι προδιαγραφές Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων 
μεταποίησης φυτικής προέλευσης 
(όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα, ο 
οίνος, τα ζυμαρικά κ.α.). 
Για τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-
2 το ΥΠΑΑΤ προδημοσίευσε τη δράση 
3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε 
εθνικά συστήματα ποιότητας» για την 
καλλιέργεια του βαμβακιού, η οποία 
θα αφορά την καλλιεργητική περίοδο 
2023. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν 
«ομάδες γεωργών», δηλαδή συλλογικοί 
φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και 
άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) 
του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 
(ΦΕΚ 52 Α’), συμπεριλαμβανομένων 
των αναγνωρισμένων Οργανώσεων 
και Ομάδων Παραγωγών και των 
Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να 
κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές 
Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες 
στο ΕΜΑΣ. Η στήριξη θα κυμαίνεται από 
540 έως 856 ευρώ ανά εκμετάλλευση 
που θα συμμετέσχει στο πρόγραμμα. Το 
Μέτρο θα έχει προϋπολογισμού ύψους 
41 εκατ. ευρώ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

> Η αύξηση 310 εκατ. ευρώ που θέλει να δρομολογήσει το ΥΠΑΑΤ βάζει  
στο πρόγραμμα περισσότερους αιτούντες σε κτηνοτροφία, δέντρα και κηπευτικά

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ  
ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Aύξηση κονδυλίων ύψους 310 
εκατ. ευρώ φέρνοντας το συνολικό 
προϋπολογισμό στα 800 εκατ. για το 
Μέτρο 11 των Βιολογικών φέρεται να 
δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ώστε να υπάρξουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες εντάξεις 
κυρίως στην κτηνοτροφία που ήταν 
και η πιο αδικημένη από την αρχική 
μοιρασιά της προκήρυξης. Ως εκ 
τούτου, ενώ αναμένεται να φανεί και η 
τελική κατανομή αλλά και αν τελικά θα 
βρεθεί τόσο μεγάλο ύψος κονδυλίων 
που κατά άλλες πληροφορίες θα 
αγγίξει τα 250 εκατ. ευρώ, θεωρείται 
σχεδόν βέβαιο πως στις προκηρύξεις 
των μελισσοκόμων και στον κλάδο 
κηπευτικών-δέντρων θα ενταχθούν όλοι 
οι αιτούντες. Όσον αφορά ειδικότερα την 
κτηνοτροφία, έλειπαν ακόμα 261 εκατ. 
για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο 
και 36 εκατ. για τους παλιούς, σύνολο 
318 εκατ. ευρώ. Τα επιπλέον κονδύλια 
λοιπόν θα κατευθυνθούν κυρίως για 
τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών της 
ζωικής παραγωγής. 

Εντάσεις έως 25 Μαΐου, πήρε 
ΦΕΚ η λύση για τους «μη 
ενεργούς» μελισσοκόμους
Οι ενστάσεις για τα προσωρινά 
αποτελέσματα ένταξης στο Μέτρο 
της Βιολογικής Γεωργίας θα 
πραγματοποιούνται μέχρι και την 

Τετάρτη 25 Μαΐου στο Πληροφοριακό 
Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου. Οι 
υποψήφιοι προς ένταξη μελισσοκόμοι, 
που δεν καλύπτουν το κριτήριο του 
«ενεργού γεωργού» μπορούν να 
καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή 
προσφυγή, εφόσον το επιθυμούν. Σε 
κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός του 
ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί 
στην 2η κατάταξη για το σύνολο των 
παραγωγών. Οι μελισσοκόμοι θα 
πρέπει το εισόδημα που απέκτησαν 
από γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το τελευταίο φορολογικό έτος να 
είναι τουλάχιστον 10% έναντι των 
συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
(ΦΕΚ 2367/B’/2022). 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων όλων 
των δράσεων της Βιολογικής Γεωργίας 
είναι τρία έτη. Οι δικαιούχοι των 
δράσεων του υπομέτρου 11.1 που 

κατέχουν αγροτεμάχια/ βοσκοτόπους, 
είδος ζώων, κατεχόμενες κυψέλες 
και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι 
ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου 
της βιολογικής γεωργίας μέχρι 
την ημερομηνία της πρόσκλησης 
των Βιολογικών υποχρεούνται να 
συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός 
χρονικού διαστήματος δέκα πέντε 
(15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της 
απόφασης ένταξης πράξεων.
Παράλληλα οι δικαιούχοι θα πρέπει:
■Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος 
της έκτασης των αγροτεμαχίων 
/ βοσκοτόπων και το είδος των 
ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων 
κυψελών και παραφυάδων με τα 
οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
■Να διατηρούν σταθερά τα 
αγροτεμάχια με τα οποία έχουν 
ενταχθεί στο μέτρο, καθώς 
δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν 
αναληφθεί οι δεσμεύσεις της 
παρούσας. Στην περίπτωση των 
βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται 
να ανανεώνονται με
τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
■Για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι 
κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες 
που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα 
πρέπει να είναι καταχωρημένες στο 
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό 
Μητρώο.

ΟΜΆΔΕΣ ΚΆΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ
ΆΙΤΟΎΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΔΙΆΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΆΙ
ΕΥΡΏ

ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ  ΝΈΟΙ 316.351.662 58.000.000 2 / 10
ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ ΠΑΛΙΟΙ 91.758.942 58.000.000 6 / 10

ΚΗΠΕΎΤΙΚΆ-ΔΕΝΤΡΆ ΝΈΟΙ 172.765.299 110.000.000 6 / 10
ΚΗΠΕΎΤΙΚΆ-ΔΕΝΤΡΆ ΠΑΛΙΟΙ 42.604.585 100.000.000 10 / 10

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΈΟΙ 321.968.886 60.000.000 2 / 10
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 106.587.248 70.000.000 7 / 10

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΝΈΟΙ 48.114.301 22.000.000 5 / 10
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 5.806.532 12.000.000 10 / 10

ΣΎΝΟΛΟ 1.105.957.455 490.000.000

ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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> H εφαρμογή των προγραμμάτων επιδότησης βιολογικών προϊόντων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέεται με ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο κινήτρων και μεταρρυθμίσεων για την εμπορία και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ    
ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ    

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε 
την πρόθεση την πολιτείας να αυξήσει 
σημαντικά τα κονδύλια ώστε αφ’ενός 
να στηρίξει τους ήδη ενταγμένους 
«παλαιούς» κτηνοτρόφους και 
βιοκαλλιεργητές και αφ’ετέρου να 
εντάξει σημαντικό αριθμό νέων 
παραγωγών στο σύστημα βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Είναι 
σημαντικό να στηριχθεί σε αυτή την 
δύσκολη συγκυρία η ελληνική ύπαιθρος, 
τώρα που τα κόστη αγοράς λιπασμάτων, 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
πετρελαίου και αγοράς ζωοτροφών 
έχουν αυξηθεί δραματικά, κάνοντας 
την ενασχόληση με την γεωργία και 
κτηνοτροφία απαγορευτική. 
Επιπλέον η αυξημένη ζήτηση που 
παρουσιάζουν τα ελληνικά βιολογικά 
προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού 
είναι ακόμη ένας σημαντικός λόγος να 
στηριχθεί η πιστοποίηση βιολογικών 
προϊόντων από την πολιτεία.  Το 
ενδιαφέρον των ευρωπαίων 
καταναλωτών εκδηλώνεται ολοένα 
και περισσότερο με σαφή προτίμηση 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 
οργανοληπτικές ιδιαιτερότητες των 
ελληνικών βιολογικών προϊόντων ενώ 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρατηρείται αντίστοιχη τάση, με την 
ζήτηση των ελληνικών βιολογικών 
προϊόντων στις αγορές των Η.Π.Α., της 
Ιαπωνίας και της Κορέας να κερδίζει 
συνεχώς έδαφος.
Παρόλα αυτά, δεν αρκεί μόνο 
η χορήγηση επιδοτήσεων για 
την βιωσιμότητα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας και γεωργίας στην Ελλάδα. 
Η εφαρμογή των προγραμμάτων 
επιδότησης βιολογικών προϊόντων θα 
πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέεται 
και με την εμπορία και τη διάθεση των 
βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 
Επομένως, εκτός από τις ενισχύσεις που 
χορηγούνται μέσω των προγραμμάτων 
επιδότησης θα πρέπει συνδυαστικά 
και συνεργιστικά να εφαρμοστούν και 

επιπρόσθετες ενέργειες, όπως:
■ Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις 
που διαθέτουν βιολογικά προϊόντα 
στην εγχώρια αγορά ή στις αγορές του 
εξωτερικού,
■ Να σχεδιαστούν δράσεις προώθησης 
και ανάδειξης του ποιοτικού 
πλεονεκτήματος των ελληνικών 
βιολογικών προϊόντων,
■ Να ενισχυθεί η αναγνώριση του 
λογότυπου των βιολογικών προϊόντων 
στην εγχώρια αγορά,
■ Να αυξηθεί η διαφάνεια του 
συστήματος ελέγχου βιολογικών 
προϊόντων μέσω συστηματικών ελέγχων 
από τις Αρμόδιες Αρχές (Διεύθυνση 
Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής 
Παραγωγής και Γεωγραφικών 
Ενδείξεων και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) τόσο 
σε επιχειρήσεις όσο και σε Οργανισμούς 
Πιστοποίησης, 
■ Να ολοκληρωθεί η χορήγηση και 
ανάρτηση πιστοποιητικών βιολογικών 
προϊόντων μέσω της ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας TRACES, 
ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία 
του συστήματος ελέγχου.
Αναφορικά με τα νέα πρότυπα της σειράς 
AGRO που εκπόνησε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα 
θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις ώστε να έχουν επιτυχία: 
■ Αποδοχή από την αγορά,
■ Αναγνώριση από τον καταναλωτή,
■ Επιλέξιμη δαπάνη το κόστος 
Πιστοποίησης, 

■ Εγγραφή των εταιριών σε βάση 
δεδομένων του Υπουργείου,
■ Έλεγχος της αγοράς από τον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ειδικά το πρότυπο AGRO 2-5 
«Απαιτήσεις για τη μεταποίηση ή/ και 
διάθεση στην αγορά μεταποιημένων 
προϊόντων Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης» έρχεται να καλύψει το 
κενό ανάμεσα στην Πιστοποίηση ενός 
αγροτικού προϊόντος στο χωράφι και 
σε ένα μεταποιημένο. Η πιστοποίηση 
έως τώρα δεν έφτανε στο τελικό 
μεταποιημένο προϊόν π.χ. ήταν 
πιστοποιημένη η βιομηχανική τομάτα 
και όχι η σάλτσα τομάτας, τα σιτηρά 
και όχι τα ζυμαρικά, το οινοποιήσιμο 
σταφύλι και όχι το κρασί, η ελιά και όχι 
το λάδι. Σημαντικό επίσης να τονιστεί 
ότι το πρότυπο AGRO 2-5 θα έχει 
εφαρμογή και στο κλάδο της ελληνικής 
κλωστοϋφαντουργίας.
Βασικός στόχος της TÜV HELLAS 
(ΤÜV NORD) Α.Ε. είναι να προσδίδει τη 
μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία 
στο τελικό προϊόν και να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του 
συστήματος ελέγχου βιολογικών 
προϊόντων καθώς και προϊόντων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
μέσω των υπηρεσιών ελέγχου και 
πιστοποίησης που ακολουθεί καθώς 
και της κατάρτισης και της εμπειρίας 
των στελεχών της. Η Διεύθυνση 
AGRO, διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα 

19 γεωπόνων, η οποία προσφέρει 
συνδυασμένες υπηρεσίες (on stop 
service) επιθεώρησης – πιστοποίησης  
σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών 
προϊόντων από τον αγρό έως τον 
τελικό καταναλωτή. Διαθέτουμε 
εγκεκριμένους επιθεωρητές και 
διαπιστεύσεις για επιθεωρήσεις στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τομέα 
(GLOBALG.A.P., BRC, IFS Food, Sedex, 
ΑGRO και Πιστοποίηση Βιολογικών 
Προϊόντων). Έλληνες επιθεωρητές 
διενεργούν επιθεωρήσεις σε χώρες 
όπως η Ισπανία, το Ισραήλ, η Πολωνία, 
οι Η.Π.Α και η Αγγλία εκδίδοντας 
πιστοποιητικά TÜV HELLAS. 
H Πιστοποίηση και το διεθνώς 
αναγνωρίσιμο brand name της TÜV 
HELLAS (TÜV NORD), ανοίγει την αγορά 
των ελληνικών γεωργικών προϊόντων 
στο εξωτερικό και αποτελεί το εμπορικό 
διαβατήριο τόσο για τις απαιτητικές 
ξένες αγορές όσο και για τις ελληνικές. 
Για εμάς στην TÜV HELLAS (ΤÜV 
NORD) Α.Ε. η αξιοπιστία και η διεθνής 
αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών 
μας είναι σημεία αναφοράς που 
εμπιστεύονται διαχρονικά οι 
επιχειρήσεις και παραγωγοί του 
αγροτικού χώρου.

ΘΩΜΑΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
VICE PRESIDENT AGRICULTURE  

TÜV HELLAS (TÜV NORD)
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Ολοκληρώθηκε η αρχική 
αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης 
στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-
2020 «Βιολογική Γεωργία», που 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 
189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το Μέτρο 11 είναι η ευκαιρία πολλών 
αγροτών και κτηνοτρόφων να κάνουν 
το επόμενο βήμα και να ακολουθήσουν 
το δρόμο της βιολογικής καλλιέργειας, 
με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται 
για τους καλλιεργητές (οικονομική 
ενίσχυση, υπεραξία των προϊόντων 
τους), το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Επιπλέον είναι η ιδανική ευκαιρία να 
φτάσουμε και ως χώρα πιο κοντά στον 
στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το 2030, ώστε το 25% 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων να 
παράγουν βιολογικά προϊόντα. 
Νέα είδη καλλιεργειών μεταξύ των 
οποίων αρωματικά φυτά, δενδρώδεις 
καλλιέργειες και μελίσσια αποκτούν το 
δικαίωμα να ενισχυθούν οικονομικά. 
Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει:
■ Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη 
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους το οποίο δίνει την ευκαιρία σε 
νέους βιοκαλλιεργητές να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις οικονομικές ενισχύσεις. 
■ Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές 
και μεθόδους, το οποίο εξασφαλίζει 
στους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές 
και κτηνοτρόφους να συνεχίσουν στο 
δρόμο της βιολογικής παραγωγής τον 
οποίο έχουν επιλέξει.
Έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες 
κατάταξης και οι ενδιαφερόμενοι που 
δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της 
αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή 
προσφυγή μέχρι και την Τετάρτη 
25/05/2022 και μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης τους, θα προκύψουν οι 
οριστικοί πίνακες κατάταξης.
Μετά την ανάρτηση των οριστικών 
πινάκων, οι δικαιούχοι των δράσεων 

του υπομέτρου 11.1 «μετατροπή στη 
βιολογική γεωργία» υποχρεούνται να 
συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός 
χρονικού διαστήματος δέκα πέντε 
(15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης των οριστικών 
αποτελεσμάτων.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται με τριετή 
διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει:
■Να καλύπτονται κάθε έτος, από 
νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο 
γεωπόνο, η οποία σύμβαση μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει 
να συναφθεί και να κατατεθεί στις 
αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος εντός τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία έκδοσης των 
αποτελεσμάτων του Μέτρου. 
■Να διατηρούν σταθερά, τα 
αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί 

στο μέτρο το μέγεθος της έκτασης των 
αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων, το είδος 
των ζώων και τον αριθμό των κυψελών 
με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – 
εξαιρετικών περιστάσεων.
Να κατέχουν νόμιμα για κάθε έτος 
και για όλη την περίοδο δέσμευσης 
τα αγροτεμάχια που εντάσσονται στο 
Μέτρο 11 
■Να τηρούν τις απαιτήσεις της 
βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με 
τον Καν.(ΕΕ) 848/2018 και τις εθνικές 
διατάξεις που εκδίδονται για την 
εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την 
προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής 
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για 
τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, 
εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της δέσμευσης.
■Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση 
πληρωμής.
■Να δέχονται και να διευκολύνουν 
όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους 
από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά 
ελεγκτικά όργανα.
■Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο 

οποίος φυλάσσεται για 3 επιπλέον 
έτη μετά την ολοκλήρωση των 
δεσμεύσεων.
Με τη συνεργασία και την επίβλεψη από 
τις αρμόδιες Αρχές, τη διάθεση των νέων 
αγροτών και κτηνοτρόφων να εξελιχθούν 
μαζί με τα προϊόντα τους, τις διεθνείς 
τάσεις των αγορών προς τα βιολογικά 
προϊόντα καθώς και την αξιόπιστη 
πιστοποίηση από εγκεκριμένους φορείς, 
οι Έλληνες παραγωγοί έχουν πλέον την 
ευκαιρία τους.

Η COSMOCERT, ένας από τους 
μεγαλύτερους ελληνικούς φορείς 
ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων, είναι ο πρώτος φορέας 
που διαπιστεύτηκε στην Ελλάδα με 
τον νέο Κανονισμό ΕΕ 2018/848 
για τη πιστοποίηση της βιολογικής 
παραγωγής. Ελέγχει και πιστοποιεί 
πάνω από 6000 βιοκαλλιεργητές  
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΏΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ

> Η COSMOCERT ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης  
βιολογικών προϊόντων είναι έτοιμη να υποστηρίξει με αξιοπιστία την προσπάθεια των βιοκαλλιεργητών

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΏΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΏΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 
ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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Το πρόγραμμα επιδότησης 
βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας 
και μελισσοκομίας που έτρεξε αυτή 
την περίοδο είναι σίγουρο πως 
θα αποτελέσει το εφαλτήριο της 
επίτευξης του στόχου της ΕΕ και της 
χώρας μας για περαιτέρω ανάπτυξη 
του τομέα της βιολογικής γεωργίας. 
Από την άλλη μεριά, αν κρίνουμε από 
το πλήθος των αιτήσεων στήριξης 
που κατατέθηκαν, αυτή η πρόσκληση 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του 
αγροτικού κόσμου, και επομένως 
διαφαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας 
μπορεί πλέον ώριμα και συνειδητά 
να ακολουθήσει πιστοποιημένες 
βιολογικές πρακτικές παραγωγής. Το 
όφελος δεν θα είναι μόνο οικονομικό 
μέσω των επιδοτήσεων, αφού είναι 
σαφές πως η κλιματική αλλαγή και 
η υγεία αποτελούν παραμέτρους 
που επηρεάζουν την καταναλωτική 
συμπεριφορά, καθώς όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται 
στην αγορά πιστοποιημένων 
βιολογικών προϊόντων. 

Η κατανομή των κονδυλίων του 
Προγράμματος Επιδότησης
Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος 
Επιδότησης με τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα ανέρχεται στα 490 εκατ. 
ευρώ και κατανέμεται:
116 εκατ ευρώ στις Δράσεις που 
αφορούν τις βιολογικές αροτραίες 
καλλιέργειες, 210 εκατ ευρώ στις 
Δράσεις που αφορούν τις βιολογικές 
μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και 
αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, 
130 εκατ ευρώ στις Δράσεις που 
αφορούν την βιολογική κτηνοτροφία 
και 34 εκατ ευρώ στις Δράσεις που 
αφορούν την βιολογική μελισσοκομία.
Ωστόσο, αν οι οικονομικές συνθήκες 
αφήνουν περιθώρια αναπροσαρμογής 
του κονδυλίου της δημόσιας 
δαπάνης, ενδεχομένως να δούμε 
και επιλαχόντες του προγράμματος 
να εγκρίνονται, κάτι το οποίο θα 
προστεθεί στα θετικά της όλης 

προσπάθειας. Άλλωστε είναι 
σίγουρο πως για να εκπληρωθεί ο 
στόχος της Πράσινης Συμφωνίας 
πρέπει αν μη τι άλλο πέρα από τους 
νεοεισερχόμενους να διατηρούνται 
και οι ήδη πιστοποιημένες 
εκμεταλλεύσεις εντός του 
συστήματος. 
Οι νεοεισερχόμενοι παραγωγοί δεν 
θα πρέπει να ξεχάσουν πως οφείλουν 
να συνάψουν σύμβαση με Φορέα 
Πιστοποίησης εντός 15 ημερών από 
την δημοσιοποίηση της απόφασης 
ένταξης πράξεων. 

Το σήμα του BIOHELLAS, εγγύηση 
ποιότητας και αξιοπιστίας
To Ινστιτούτο BIOHELLAS ιδρύθηκε 
το 2001 από στελέχη που από το 1985 
ανέπτυξαν την βιολογική γεωργία 
στην Ελλάδα, και αποτελεί τον 
μεγαλύτερο Φορέα Πιστοποίησης  
και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων 
της χώρας μας. 
Ο Φορέας εδρεύει στην Αθήνα 
και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που 
καλύπτει το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας μας, διαθέτοντας 
πλήρως στελεχωμένα περιφερειακά 
γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, 
Ηράκλειο, Μυτιλήνη και Σπάρτη, 

απασχολώντας δεκάδες επιστήμονες 
γεωτεχνικούς.
Το Ινστιτούτο BIOHELLAS 
διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ για 
να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου 
και πιστοποίησης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/848 για την βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων με την έναρξη 
της εφαρμογής του. 

Εξωστρέφεια και διεθνής 
αναγνώριση
Επίσημος και αδειοδοτημένος 
φορέας από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας 
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
βιολογικών προϊόντων που 
παράγονται στην γειτονική χώρα.
Ο μόνος Φορέας στην Ελλάδα 
που διαθέτει διαπίστευση από το 
Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για 
χορήγηση πιστοποίησης σύμφωνα 
με το πρότυπο USDA NOP για την 
βιολογική παραγωγή. 
To Ινστιτούτο BIOHELLAS παρέχει ένα 
αξιόπιστο πακέτο υπηρεσιών ελέγχου 
και πιστοποίησης, καλύπτοντας όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας 
σύγχρονης αγροτικής επιχείρησης, 

καθώς το σήμα μας εγγυάται την 
ποιότητα των προϊόντων με απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον 
καταναλωτή. 
Εδώ και πολλά χρόνια το Ινστιτούτο 
ΒΙΟHELLAS έχει αναπτύξει 
στρατηγικές συνεργασίες με 
αναγνωρισμένους Φορείς του 
εξωτερικού, καλύπτοντας τις ανάγκες 
της σύγχρονης αγοράς. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η παροχή υπηρεσιών 
ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα 
BioSuisse (Ελβετία), Naturland 
(Γερμανία), KRAV (Σουηδία), 
Demeter (Βιοδυναμική Γεωργία). 
Παραγωγοί και επιχειρήσεις μπορούν 
να βρουν υπηρεσίες πιστοποίησης 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Καλλιεργειών (Πρότυπα AGRO 2.1 
& AGRO 2.2, Πρωτόκολλο GLOBAL 
G.A.P), υπηρεσίες πιστοποίησης 
συστημάτων διαχείρισης (ISO 
22000:2018, ISO 9001:2015) και 
σε συνεργασία με αναγνωρισμένους 
φορείς υπηρεσίες ελέγχου και 
πιστοποίησης σύμφωνα με τα 
πρότυπα IFS και BRC.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το www.bio-hellas.
gr ή τα Κεντρικά και Περιφερειακά 
γραφεία του Φορέα μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΚΑΙ EΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

> To Ινστιτούτο BIOHELLAS παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης βάσει διεθνών προτύπων, ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικών

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Για πρώτη φορά φέτος 
προκηρύχθηκε δράση για ένταξη των 
µελισσοκόµων στη βιολογική γεωργία. 
Συνολικά για τη δράση 11.1.2 
κατατέθηκαν 3.017 αιτήσεις από 
τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.526 
υπερκαλύπτοντας τον αρχικά 
διαθέσιµο προϋπολογισµό των 22 
εκατοµµυρίων ευρώ.
Αντίστοιχα για τη δράση 11.2.2 

και τους παλιούς 
µελισσοκόµους 
από τις 254 αιτήσεις 
εγκρίθηκαν οι 157 
ενώ οι υπόλοιπες 
απορρίφθηκαν 
διότι ο παραγωγός 
εµφανιζόταν στο 
σύστηµα ως µη 
ενεργός αγρότης, ένα 
πρόβληµα που όπως 
φαίνεται επιλύθηκε.

Ωστόσο η αύξηση των διαθέσιµων 
κονδυλίων και η επίλυση του 
σφάλµατος του µη ενεργού αγρότη 
που εµφανίστηκε σε πολλούς 
µελισσοκόµους προµηνύουν ότι στη 
2η κατάταξη των αποτελεσµάτων του 
Μέτρου 11 όπου θα ανακοινωθούν 
σε λίγες ηµέρες οι εντάξεις θα 
αυξηθούν κατά πολύ.
Συνοπτικά, οι βασικές απαιτήσεις 
άσκησης της βιολογικής 
µελισσοκοµίας είναι:
Τοποθεσία κυψελών
Τα µελισσοκοµεία είναι 
εγκατεστηµένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιοµέτρων από τη 
θέση του µελισσοκοµείου, οι πηγές 
νέκταρος και γύρης να αποτελούνται 
κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες 
ή αυτοφυή βλάστηση ή καλλιέργειες 
στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι 
παραγωγής περιορισµένων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Κερί
Κατά την περίοδο µετατροπής, το κερί 
αντικαθίσταται µε κερί που προέρχεται 
από βιολογική µελισσοκοµία

Προστασία της Υγείας
■Απαγόρευση της χρήσης χηµικών 
συνθετικών φαρµάκων. 
■Επιτρέπεται η χρήση µυρµηκικού 
οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού 
οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και 
µενθόλης θυµόλης ευκαλυπτόλης ή 
καµφοράς σε περιπτώσης βαρροϊκή 
ακαρίασης (Varroa destructor) 
■Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία 
για την απολύµανση των µελισσιών, 
όπως µε ατµό ή γυµνή φλόγα.
■Απαγόρευση του ακρωτηριασµού 
των βασιλισσών.

∆ιατροφή
■∆ιατήρηση επαρκών αποθεµάτων 
µελιού και γύρης για την χειµερινή 
επιβίωση των µελισσών.
■∆ιατροφή µόνο στις περιπτώσεις 
που απειλείται η επιβίωσή τους 
µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, 
βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική 
ζάχαρη.

Υλικά Κυψελών
Οι κυψέλες και τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται στη µελισσοκοµία 
κατασκευάζονται κατά βάση από 
φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο µόλυνσης του περιβάλλοντος 
ή των προϊόντων της µελισσοκοµίας.

Περίοδος Μετατροπής
Η περίοδος µετατροπής είναι 12 µήνες.

To ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ένας 
ανεξάρτητος, αµιγώς ελληνικός 
φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων 
και πιστοποιήσεων. Το ΟΞΥΓΟΝΟ 
είναι αναγνωρισµένο ως επίσηµος 
φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας 
από το ΥπΑΑΤ και διαπιστευµένος 
από το ΕΣΥ∆ για τις υπηρεσίες 
που παρέχει, ενώ από το 2022 
αποτελεί συνεργαζόµενο µέλος 
της GLOBALG.A.P. «GLOBALG.A.P. 
Membership». Το επιστηµονικό µας 
προσωπικό απαρτίζεται από νέους 
και έµπειρους επιστήµονες, άκρως 
καταρτισµένους στον κλάδο της 
πιστοποίησης, µε στόχο την παροχή 

υπηρεσιών µε συνέπεια, κύρος και 
αξιοπιστία.
Έχοντας ως αρχή να µην τρέχουµε 
πίσω από τις εξελίξεις, το ΟΞΥΓΟΝΟ 
έχει επενδύσει σε ολοκληρωµένο 
σύστηµα µηχανογράφησης, σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό και κυρίως 
σε προσωπικό, απαραίτητα εφόδια για 
την παροχή άµεσων και αξιόπιστων 
υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η εκτεταµένη εµπειρία του ΟΞΥΓΟΝΟ 
µαζί µε τις συνεχείς επεκτάσεις 
των πεδίων διαπίστευσής του και 
το καταρτισµένο προσωπικό του, 
του επιτρέπουν την κάλυψη ενός 
ευρύτατου φάσµατος αναγκών 
πιστοποίησης σε όλους τους τοµείς 
(πρωτογενής, δευτερογενής και 
τριτογενής) της οικονοµίας, σε όλη 
την Ελλάδα.

*ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
> Οδηγίες για επιτυχή τήρηση των δεσµεύσεων από τον Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης Οξυγόνο

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ*
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Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από 
τον πρώτο  διασταυρωτικό έλεγχο των αιτήσεων 
ένταξης στο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία, 
όσοι ενημερώθηκαν πως είναι δικαιούχοι θα 
πρέπει ήδη να σκέφτονται το επόμενο βήμα. Ειδικά 
οι νεοεισερχόμενο στον κλάδο για να ξεκινήσουν 
τη Βιο παραγωγή, θα πρέπει να απευθυνθούν σε 
έναν Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, 
προκειμένου να συνάψουν μαζί του Σύμβαση. 

Αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 
15 εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση των οριστικών 
αποτελεσμάτων, μετά και το 
2ο διασταυρωτικό έλεγχο. Σε 
κάθε περίπτωση, οι επιτυχόντες 
ήδη από τον 1ο διασταυρωτικό 
έλεγχο, θα πρέπει να κάνουν την 
έρευνά τους και να επιλέξουν 
Φορέα Πιστοποίησης εγκαίρως, 
προκειμένου να υπογράψουν 
τη Σύμβασή τους εμπρόθεσμα, 

σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προγράμματος. 
Κάθε Φορέας Πιστοποίησης ζητάει συγκεκριμένα 
στοιχεία από τον επιχειρηματία προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η ένταξή του.
Από την άλλη μεριά, οι εγκεκριμένοι στη διατήρηση, 
που είναι ήδη Πιστοποιημένοι, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Φορέα που τους ελέγχει και 
τους πιστοποιεί, μόνο στην περίπτωση που έχουν νέα 
τεμάχια ή εκτροφές να εντάξουν στο σύστημα Ελέγχου, 
βάσει των αποτελεσμάτων του Μέτρου 11 και όχι μόνο. 
Οι επιτυχόντες νεοεισερχόμενοι θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι η ένταξή τους στον Φορέα 
Πιστοποίησης της επιλογής τους, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν να 
πληρώνονται από το Μέτρο 11 για όλα τα έτη της 
δέσμευσής τους. Αυτό όμως που επίσης θα πρέπει να 
γνωρίζουν είναι, ότι με την ένταξή τους συμμετέχουν 
στο φιλόδοξο στόχο της Ευρώπης, να φτάσουν οι 
Βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ευρώπη 
στο 25% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
στα ράφια όλου του κόσμου και τα εμπορικά νούμερα 
διατηρούν μια συνεχώς ανοδική πορεία, παγκοσμίως 
και παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. 
Για να μπορέσει ένας νεοεισερχόμενος στη Βιολογική 
Γεωργία να Πιστοποιήσει τα προϊόντα του και να τα 
πουλήσει ως Βιολογικά, το πρώτο βήμα είναι σίγουρα 
η υπογραφή Σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης 

της επιλογής του, δυνατότητα η οποία του δίδεται 
μέσω του Μέτρου 11. Η ημερομηνία υπογραφής 
σύμβασης, είναι η ημερομηνία από την οποία 
ξεκινάει να υπολογίζεται το μεταβατικό στάδιο. Η 
περίοδος δηλαδή που απαιτείται, ανάλογα με το είδος 
παραγωγής, προκειμένου να μπορεί ένα παραχθέν 
προϊόν να χαρακτηριστεί ως «Βιολογικό». 
Το μεταβατικό στάδιο αφορά αγροτεμάχια και ζωικό 
κεφάλαιο, ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής 
Σύμβασης και είναι:
■ Τρία (3) έτη από τη σύμβαση ως τη συγκομιδή, για 
πολυετείς καλλιέργειες (δενδρώδεις)
■ Δύο (2) έτη από τη σύμβαση ως τη σπορά, για 
μονοετείς καλλιέργειες (κηπευτικά, αρώσιμα κλπ)
■ Δύο (2) έτη με παράλληλη μετατροπή βοσκοτόπων 
για τα φυτοφάγα ζώα
■ Ένα (1) έτος για τα παμφάγα ζώα
■ Ένα (1) έτος για τις μέλισσες
Από την ημερομηνία Ένταξης και μετά, ο παραγωγός 
είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2018/848 και τις απαιτήσεις του φορέα που 
πλέον τον ελέγχει και τον πιστοποιεί. Μία φορά κατά 
έτος, ο παραγωγός θα δεχθεί επιτόπιο έλεγχο, στα 
τεμάχια/ζώα, στις εγκαταστάσεις και στα έγγραφά που 
τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή 
του. Κατά τον έλεγχο, υπάρχει περίπτωση να ληφθεί 

από το Φορέα και δείγμα προς ανάλυση. Εφόσον 
από τον έλεγχο διαπιστωθεί «συμμόρφωση» με 
τον Κανονισμό, ο Φορέας εκδίδει Πιστοποιητικό 
προϊόντος, δηλαδή διαβατήριο στις αγορές των 
βιολογικών Προϊόντων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και 
το μεταβατικό στάδιο. Μετά το Πιστοποιητικό, σειρά έχει 
η θετική εισήγηση του Φορέα για την ετήσια πληρωμή 
του παραγωγού από το Μέτρο 11. 
Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί 
«μη συμμόρφωση» του παραγωγού, αυτό, ανάλογα τη 
σοβαρότητα,  έχει επιπτώσεις τόσο στο πιστοποιητικό 
του, όσο όμως και στην πληρωμή του από το Μέτρο 11. 
Η είσοδος στο Μέτρο 11, ανοίγει στους επιτυχόντες 
το δρόμο για την αύξηση του εισοδήματός τους, όχι 
μόνο μέσω των πληρωμών του προγράμματος, αλλά 
και δίνοντάς τους τη δυνατότητα της πώλησης των 
βιολογικών τους προϊόντων στην εγχώρια αλλά και 
την παγκόσμια αγορά. 
Η Βιολογική Γεωργία όμως δεν κάνει καλό μόνο στην 
«τσέπη» του παραγωγού. Κάνει καλό στην υγεία του, 
στην υγεία των αγροτεμαχίων και των ζώων του και 
η κάθε Βιολογική εκμετάλλευση βάζει ένα λιθαράκι 
στην «υγεία» του πλανήτη.  
 

*ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ IRIS

> Ή σύμβαση με τον Πιστοποιητή εχέγγυο επιτυχίας στις δεσμεύσεις του προγράμματος

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ ΒΉΜΑ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΑΡΙΑ Γ. 
ΧΑΤΖΉΔΑΚΉ *
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