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Συμφέρουσα      
όσο ποτέ 
η φροντίδα   
των σιτηρών

σελ. 20-37, 42-43

Με 62 ευρώ 
συνδεδεμένη 
από το 2023  
το καλαμπόκι    

σελ. 11

Προκαταβολή για πετρέλαιο
βάσει ΟΣΔΕ μέχρι τον Ιούλιο

σελ. 8-9, 16-17

Εξαργυρώνοντας νωρίς τα ιστορικά
Πώληση ιστορικών δικαιωµάτων, µεταβίβαση γης σε νεαρό 
που αιτείται Εθνικό Απόθεµα και µισθώνει επιπλέον εκτάσεις, 
είναι ένα σενάριο για αγρότες που ψάχνουν τη διαδοχή. σελ. 4
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ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σενάριο όπου τα 
ιστορικά δικαιώµατα 
µένουν στην κατοχή

Ενισχύσεις όταν
λαµβάνονται 

δικαιώµατα από
το Απόθεµα

Οι επιπλέον ενισχύσεις 
λόγω της αύξησης 
της επιλέξιµης γης

ΕΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ 
�ΣΤΡΜ.�

ΑΞΙΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ

 ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ �ΕΥΡΩ�

2022 80 50 25 6.000
2023 80 43,25 0 3.460
2024 80 36,5 0 2.920
2025 80 29,75 0 2.380
2026 80 23 0 1.840

Σύνολο επιδοτήσεων 
(από δικαιώµατα) 16.600

ΕΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ 
�ΣΤΡΜ.�

ΑΞΙΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
25% ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ  
ΤΟ 2022 �ΕΥΡΩ�

2022 80 27 13,5 3.780

2023 105 26 0 2.733

2024 105 25 0 2.628

2025 105 24 0 2.523

2026 105 23 0 2.418

EΠΙΠΛΕΟΝ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΑΡΩΝ 

�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΝΕΟ 
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΙΤΗΡΩΝ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕ
ΜΗΤΙΚΗ 

ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝΟΛΟ
�ΕΥΡΩ�

25 7 10 10 11,69 972
25 7 10 10 11,69 972
25 7 10 10 11,69 972
25 7 10 10 11,69 972

Πώληση δικαιωµάτων 
2022

 (µείον 25%)

4.500 
ευρώ

Ενοικίαση έξτρα 
στρεµµάτων για 4 έτη

 (µέσο κόστος 44,8 ευρώ 
το στρµ. βάσει Eurostat)

25
στρέµµατα 
ετησίως

Σύνολο επιδοτήσεων
(από δικαιώµατα)

14.081
ευρώ

∆ιαφορά επιδοτήσεων 
σε σχέση µε το σενάριο 

µη πώλησης

-2.519
ευρώ

Σύνολο επιδοτήσεων
(εκτός βασικής) 

λόγω επιπλέον στρεµµάτων

3.886
ευρώ

ΟΦΕΛΟΣ/ΖΗΜΙΑ 1.367
ευρώ

Έκτακτη ενίσχυση 
έως 72 εκατ. ευρώ 
για την κτηνοτροφία
Το Μέτρο 21 που έδωσε περί τα 30 ευρώ το 
στρέµµα στους ελαιοκαλλιεργητές το 2020, 
προτίθεται να επαναπροκηρύξει η κυβέρνηση 
για να στηριχθεί σ’ αυτή τη δύσκολη φάση ο 
κλάδος της κτηνοτροφίας. Για τη νέα χρονιά 
µεταφέρεται η ενίσχυση λιπασµάτων. σελ. 8-9

Tο ιταλικό µοντέλο ενιαίας ενίσχυσης 
µπορεί να ξεκλειδώσει στην Ελλάδα 
η ενσωµάτωση του Ενιαίου Ψηφιακού 
Χάρτη στο σύστηµα ΟΣ∆Ε. σελ. 10-11

Μοντέλο «Click & Pay»

Αυτομάτως 
πίστωση τσεκ  
με τη δήλωση  
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Επιπλέον 10 λεπτά στις φετινές συµβάσεις των µεταποιητικών για 
την καλλιέργεια του αρακά. Λίγο πριν την έναρξη των αλωνιών 
στη χώρα µας, νέα υψηλά για το σκληρό σιτάρι, µε τη λίστα της 
Φότζια να παίρνει άλλα 10 ευρώ. Χαµηλές παραγγελίες και τιµές 
στα 1,70 – 1,80 ευρώ για τις υπερπρώιµες και πρώιµες ποικιλίες 
βερίκοκου, µε τα όψιµα να εµφανίζουν κανονική παραγωγή. 
Προσωρινή υποχώρηση και για την τιµή παραγωγού στο κεράσι.

Ψώρα στα µηλοειδή
Προσεκτικοί για προσβολές από τις 
προνύµφες της πρώτης γενιάς της 
ψώρας του Σαν Ζοζέ καλούνται να 
είναι οι καλλιεργητές µηλοειδών, 
καθώς η δράση τους µπορεί να 
αποδειχθεί καταστροφική τόσο για τα 
προσβεβληµένα µέρη όσο και για 
ολόκληρο το δέντρο. Οι προνύµφες 
νεκρώνουν τον φλοιό των κλάδων ή 
µπορούν να ξεράνουν πλήρως και τα 
κλαδιά και το δέντρο. Επίσης όταν 
εγκαθίστανται στους καρπούς, 
προκαλούν κόκκινες κηλίδες οι οποίες 
µειώνουν την εµπορική τους αξία. Σε 
δέντρα πολύ προσβεβληµένα ο φλοιός 
καλύπτεται από ασπίδια του εντόµου.

Μέτρα αντιµετώπισης
Για να είναι αποτελεσµατικός ο 
ψεκασµός πρέπει να επιτευχθεί πλήρης 
κάλυψη του δέντρου µε το ψεκαστικό 
διάλυµα, τονίζουν οι γεωπόνοι. 
Αναγκαίος είναι και ένας χειµερινός 
ψεκασµός µε ορυκτέλαιο που περιέχει 
οργανοφωσφορούχο εντοµοκτόνο. 
Κατά κανόνα, η ψώρα Θεωρείται 
περισσότερο τρωτή στο στάδιο της 
κινητής προνύµφης. Ο προσδιορισµός 
της εµφάνισής της γίνεται µε 
φεροµονικές παγίδες σύλληψης 
ενήλικων αρσενικών και κολλητικές 
ταινίες για σύλληψη των προνυµφών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-05-2022 
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια 
και από το απόγευµα και στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεµοι 
µέτριας έντασης νότιοι 
νοτιοανατολικοί και στο 
ανατολικό Αιγαίο βόρειοι 
βορειοδυτικοί µε την ίδια ένταση. 
Θερµοκρασία σε υψηλά για την 
εποχή επίπεδα.

Κυριακή 29-05-2022
Πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά 
στα δυτικά και τα βόρεια και 
κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες. Στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες 
διευθύνσεις µε εξασθένηση 
τις νυχτερινές ώρες. 
Θερµοκρασία σε πτώση.

∆ευτέρα 30-05-2022 
και Τρίτη 31-05-2022
Στη δυτική και βόρεια χώρα, 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους 
τις µεσηµβρινές και τις 
απογευµατινές ώρες. Στην 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός, µε λίγες πρόσκαιρες 
νεφώσεις. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νοτιοδυτικές 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή 

Τετάρτη 01-06-2022 ως 
Παρασκευή 03-06-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι µέτριας έντασης 
βόρειοι βορειοδυτικοί και κατά 
τόπους στο Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα ανατολικά. 

Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις 3 µε 
5 µποφόρ και στο 
Αιγαίο κατά τόπους 
ισχυροί από βόρειες 
διευθύνσεις έως 7 
µποφόρ.

3-7Bf
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Η ρύθµιση που προβλέπει µείωση του φόρου 
εισοδήµατος των αγροτών στο 50%, δηλα-
δή στο µισό, εφόσον οι παραγωγοί παρα-
δίδουν την παραγωγή τους σε συνεργατικά 
σχήµατα ή εφαρµόζουν τους κανόνες της 
συµβολαιακής γεωργίας µε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, αναµφίβολα έχει το ενδιαφέρον 
της (ρεπορτάζ σελ. 46). 

Η πρώτη ανάγνωση των σχετικών διατάξεων 
στα άρθρα 15 και 16 του νόµου για τις συγ-
χωνεύσεις που ψηφίστηκε από τη Βουλή, 
λέει ότι το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς 
για τις παραπάνω δύο κατηγορίες αγροτών 
θα τονώσει το συνεργατικό πνεύµα και θα 
βελτιώσει γενικότερα τη σχέση µεταξύ των 
κρίκων της αλυσίδας αξίας. 

Την ίδια στιγµή, θεσµοθετείται ένα ισχυρό κί-
νητρο για διακίνηση των αγροτικών προϊό-
ντων µε τα προβλεπόµενα από τους νόµους 
παραστατικά, κάτι που όχι µόνο περιορί-
ζει την παραοικονοµία αλλά υποχρεώνει ό-
λους τους εµπλεκόµενος σε επαναπροσδιο-
ρισµό της επιχειρηµατικής τους φιλοσοφί-
ας µε επίκεντρο τις επενδύσεις σε νέες τε-
χνολογίες και σε αναζήτηση γνώσης. 

Βεβαίως, οι προωθούµενες ρυθµίσεις αφήνουν 
και κάποια «παράθυρα». Η συζήτηση µεσο-
βδόµαδα στη Βουλή ανέδειξε κάποιες κρί-
σιµες πτυχές, τις οποίες ενδεχοµένως ο συ-
ντάκτης του νόµου δεν είχε λάβει υπόψη 
του και θα πρέπει να αντιµετωπισθούν µε 
υπουργικές αποφάσεις και διευκρινιστικές 
εγκυκλίους που θα ακολουθήσουν. 

Για παράδειγµα, θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε 
τους κανόνες της συµβολαιακής επί της ου-
σίας δεν υφίσταται και σε πολύ µεγάλο βαθ-
µό η συµβολαιακή γεωργία που εφαρµόζε-
ται σήµερα στην Ελλάδα είναι κοµµένη και 
ραµµένη στα µέτρα της µεταποιητικής βιοµη-
χανίας και των τραπεζών που υποστηρίζουν 
τα αντίστοιχα σχήµατα χρηµατοδοτικά. Έτσι, 
όσο κι αν ο συγκεκριµένος θεσµός εξελίσσε-
ται µε θεαµατικό τρόπο, καλό είναι, πριν τύ-
χει περαιτέρω εύνοιας του κράτους, να πεί-
σει για τη δικαιοσύνη από την οποία διέπε-
ται, στο πνεύµα της ελεύθερης αγοράς. 

Ένα κρίσιµο ζήτηµα, επίσης, είναι αυτό που προ-
βλέπει ότι οι αγρότες «δεσµεύονται για την 
εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε ε-
βδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχι-
στον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή πα-
ρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους». 
Θα πρέπει κι εδώ να αποσαφηνισθεί ποια εί-
ναι τα όµοια και παρεµφερή προϊόντα και 
πως βεβαιώνεται ότι καλύπτουν το 75%. 

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις, η συµβολαια-
κή «τρέχει» µέσω συνεταιρισµών. Μήπως 
τα νέα κίνητρα για τη συµβολαιακή, οδηγή-
σουν σε αποδυνάµωση των συνεταιρισµών. 
Εκτός και αν οι συνεταιρισµοί σπεύσουν να 
καλύψουν και επόµενα στάδια της αλυσίδας 
αξίας. Όπως για παράδειγµα, στο σκληρό σι-
τάρι να δηµιουργήσουν και µονάδες ζυµα-
ρικών, κάτι βέβαια δύσκολο.           Agrenda

Συμβολαιακή
και φόρος 50%

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,0697

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,3716

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,0277

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,8514

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
135,900
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MAIL: agrenda@agronews.gr
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• Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α νέες τεχνολογίες σελ. 20-37
• Από 6 Ιουνίου ανάρτηση πινάκων Νέων 
Αγροτών ανά περιφέρεια σελ. 18-19

• Μπαίνουν στα Βιολογικά όλοι οι «παλιοί» 
και 2 στους 3 κτηνοτρόφους σελ. 16-17 
• Ζωηρή ζήτηση για προϊόντα θρέψης όσο 
οι τιµές των αγροτικών είναι ψηλά σελ. 12

• Στις µεσοπρώιµες και όψιµες ποικιλίες 
καλύτερη η εικόνα στα βερίκοκα σελ. 36
• Με τιµή αναφοράς τα 25 λεπτά το κιλό 
το δεύτερο χέρι στο τριφύλλι σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η σύγκλιση των ιστορικών δικαιωµάτων και 
η απαγκίστρωση µίας σειράς ενισχύσεων ό-
πως το πρασίνισµα από τα δικαιώµατα, µπο-
ρεί να οδηγήσει σε διαφορετικές στρατηγικές 
για τη µεγιστοποίηση των επιδοτήσεων έως 
το 2026. Ένας αγρότης µε ιστορικά δικαιώ-
µατα, µεγάλος σε ηλικία που σκέφτεται να 
µεταβιβάσει την εκµετάλλευσή του σε έναν 
διάδοχο κάτω των 40 ετών, ίσως σε κάποιες 
περιπτώσεις µπορεί να είναι καλύτερο να ε-
ξαργυρώσει πρώτα τα ιστορικά στην πλήρη 
αξία τους σε µία πώληση, να µεταβιβάσει τη 
γη στο νέο αγρότη ο οποίος µε τη σειρά του 
θα λάβει νέα δικαιώµατα χαµηλότερης αξί-
ας από το Απόθεµα. Κατά πόσο λοιπόν συµ-

φέρει η σχετική διαδικασία για κάποιον που 
βρίσκεται σε σκέψεις να δώσει την εκµετάλ-
λευσή του στο γιο του; 

Η παραπάνω στρατηγική εν ολίγοις 
εµπεριέχει τα παρακάτω βήµατα:

 Πώληση των ιστορικών δικαιωµάτων. Χά-
νουν το 25% της αξίας το 2022. 

 Μεταβίβαση της γης στον διάδοχο της 
εκµετάλλευσης νεαρό που θέλει να επωφε-
ληθεί από το πρόγραµµα των Νέων Αγρο-
τών που προγραµµατίζεται για το 2023. Με 
τα χρήµατα από την πώληση των ιστορικών 
δικαιωµάτων, µπορούν να νοικιαστούν πε-
ρισσότερα στρέµµατα, τα οποία θα γεννή-
σουν επιδοτήσεις τη νέα περίοδο για καθε-
στώτα όπως συνδεδεµένη, νέο πρασίνισµα 
και καθεστώς ενίσχυσης νεαρών αγροτών 

(ανεξάρτητα αν έχουν δικαιώµατα ή όχι). 
 Αίτηµα από τον νέο αγρότη για νέα δικαι-

ώµατα από το Εθνικό Απόθεµα. Η αξία τους 
θα είναι µε βάση το µέσο όρο από το Εθνι-
κό Απόθεµα, µε τα οποία θα πορευθεί σε ο-
λόκληρη την προγραµµατική περίοδο. Απα-
γορεύεται τα δικαιώµατα αυτά να µεταβιβα-
στούν για µία 5ετία. 

Το µοντέλο υπολογισµού συνοψίζεται 
παρακάτω:

Καµία µεταβίβαση ή πώληση
Ας λάβουµε υπόψη µας µία εκµετάλλευ-

ση 80 στρεµµάτων µε σκληρό σιτάρι. Γι’ αυ-
τή την έκταση υπάρχουν ιστορικά δικαιώµα-
τα αξίας 50 ευρώ. Εφόσον δεν προβεί σε κα-
µία ενέργεια, ο αγρότης θα έχει λάβει έως το 
τέλος του 2026 ενισχύσεις ύψους 16.600 ευ-
ρώ µε βάση µόνο τα δικαιώµατα (έχει υπολο-
γιστεί η σύγκλιση). Μαθηµατικά, αν τα χρή-
µατα που θα λάβει ο αγρότης δεν επαναεπεν-
δυθούν στην ενοικίαση γης από τον διάδο-
χο, στο τέλος θα είναι χαµένος από θέµα ε-
πιδοτήσεων κατά 4.980 ευρώ. 

Εξαργύρωση ιστορικών
Αν τώρα επιχειρήσει να πουλήσει τα δικαι-

ώµατα σε έναν αγοραστή το 2022, τότε θα λά-
βει το ελάχιστο 4.500 ευρώ (υπόθεση για τι-
µή µε βάση ετήσια απόσβεση). ∆ηλαδή τα ε-
τήσια χρήµατα που θα δικαιούνταν το 2022 
(υπολογίζεται εδώ και το πρασίνισµα γιατί έ-
χει αξία ίσο µε το 50% της αξίας των δικαιω-
µάτων) µείον ένα 25%. 

Μεταβίβαση γης και Απόθεµα
Τα στρέµµατα µεταβιβάζονται στον διάδο-

χο, ο οποίος κάνει αίτηση για το Εθνικό Α-
πόθεµα. Το 2022 ο διάδοχος θα λάβει το µέ-
σο όρο, δηλαδή 27 ευρώ στα δικαιώµατα α-

Εξαργύρωση 
δικαιωμάτων, 
μίσθωση γης, 

Εθνικό Απόθεμα
Η σύγκλιση και η αύξηση των ενισχύσεων στη γη, 

οδηγούν σε νέες στρατηγικές όσους ψάχνουν διάδοχο 

Η αξία των νέων δικαιωµάτων 
θα είναι µε βάση το µέσο 
όρο από το Εθνικό Απόθεµα, 
µε τα οποία o δικαιούχος θα 
πορευθεί σε ολόκληρη την 
προγραµµατική περίοδο.

Αν τα χρήµατα που θα λάβει ο 
αγρότης δεν επαναεπενδυθούν 
στην ενοικίαση γης από τον 
διάδοχο, στο τέλος θα είναι 
χαµένος στις επιδοτήσεις. 

Ενοικίαση

Μέσος όρος

Στο παράδειγµα, το 2022 ο 
διάδοχος θα λάβει το µέσο όρο, 
δηλαδή 27 ευρώ στα δικαιώµατα 
αροτραίων συν 13,5 ευρώ για το 
πρασίνισµα, συν ένα ποσό από 
το καθεστώς νεαρών αγροτών 
(προσαύξηση 25%). 

Διάδοχος

Αν για παράδειγµα, το ενοίκιο 
είναι 60 ευρώ το στρέµµα, τότε 
θα χρειαστεί τουλάχιστον 15 
ευρώ το στρέµµα νέο πρασίνισµα 
για να συµφέρει από θέµα 
επιδοτήσεων έστω οριακά 
η όλη διαδικασία.

Πρασίνισμα

Τo 2023, πρόκειται να εκδοθεί 
προκήρυξη πριµ πρώτης 
εγκατάστασης έως 42.500 
ευρώ, στο πλαίσιο της νέας 
ΚΑΠ, σύµφωνα µε τα όσα 
αποτυπώνονται στο στρατηγικό 
σχέδιο που έχει υποβληθεί προς 
έγκριση στις ευρωπαϊκές αρχές. 

2023

ΕΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ 
�ΣΤΡΜ.�

ΑΞΙΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ

 ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ �ΕΥΡΩ�

2022 80 50 25 6.000
2023 80 43,25 0 3.460
2024 80 36,5 0 2.920
2025 80 29,75 0 2.380
2026 80 23 0 1.840

Σύνολο επιδοτήσεων 
(από δικαιώµατα) 16.600

ΕΤΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ 
�ΣΤΡΜ.�

ΑΞΙΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΣΥΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

25% ΤΟ 2022 �ΕΥΡΩ�

2022 80 27 13,5 3.780

2023 105 26 0 2.733

2024 105 25 0 2.628

2025 105 24 0 2.523

2026 105 23 0 2.418

EΠΙΠΛΕΟΝ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΑΡΩΝ 

�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΝΕΟ 
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ 
ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ �ΕΥΡΩ/

ΣΤΡΜ.�
ΣΥΝΟΛΟ �ΕΥΡΩ�

25 7 10 10 11.69 972
25 7 10 10 11.69 972
25 7 10 10 11.69 972
25 7 10 10 11.69 972

ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σενάριο όπου τα 
ιστορικά δικαιώµατα 
µένουν στην κατοχή

Ενισχύσεις όταν
λαµβάνονται δικαιώµατα 

από το Απόθεµα

Οι επιπλέον ενισχύσεις 
λόγω της αύξησης της 

επιλέξιµης γης
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ροτραίων συν 13,5 ευρώ για το πρασίνι-
σµα, συν ένα ποσό από το καθεστώς νεα-
ρών αγροτών (προσαύξηση 25%). Σύνολο 
3.780 ευρώ. Εφόσον πορευτεί µε αυτά τα 
δικαιώµατα στη νέα ΚΑΠ, θα εξασφαλίσει 
σύνολο 14.080 ευρώ ενισχύσεις για την 
περίοδο 2022- 2026. Ο λογαριασµός γρά-
φει ακόµη µείον 2.519 ευρώ, συν τα έξο-
δα µεταβίβασης, τη γραφειοκρατία κ.λπ. 

Μίσθωση επιπλέον επιλέξιµης έκτασης
Με βάση το µέσο όρο των ενοικίων για 

τη γη στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της Eurostat, µπορεί µε τα χρήµατα 
που θα εξασφαλίσει από την πώληση να 
ενοικιάσει από το 2023, 25 στρµ. για µία 
4ετία (ετήσιο κόστος 44,8 ευρώ το στρµ.). 

Οι επιπλέον ενισχύσεις που γεννιούνται 
από τα νέα µισθωµένα στρέµµατα

Από τα 25 αυτά επιπλέον στρµ. θα µπο-
ρέσει να εξασφαλίσει 7 ευρώ το στρµ. α-
πό το καθεστώς νεαρών και αναδιανεµη-
τική 10 ευρώ το στρέµµα. Σύνολο 425 ευ-
ρώ ετησίως, δηλαδή 1.700 ευρώ. Ακόµα 
έχουν «χαθεί» 819 ευρώ έως το 2026. Τα 
πάντα τώρα εξαρτώνται από το νέο πρα-
σίνισµα και τη συνδεδεµένη. Αν µιλάµε 
για σκληρό σιτάρι, έχει να υπολογίζει α-
κόµη 250 ευρώ (τιµή αναφοράς 10 ευρώ 
το στρέµµα), δηλαδή 1.000 ευρώ στην 4ε-
τία. Πλέον, βγάζει «συν» ο λογαριασµός, 
181 ευρώ στην 4ετία. Εδώ µπαίνει και το 
θέµα του νέου πρασινίσµατος. Είτε είναι 
1 ευρώ, είτε 50 ευρώ, ο λογαριασµός θα 
βγάζει συν ανάλογα τις δράσεις που θα 
δραστηριοποιηθεί ο δικαιούχος. Προφα-
νώς το παραπάνω παράδειγµα είναι εν-
δεικτικό και σε καµία περίπτωση δεν ση-
µαίνει ότι θα βγει κερδισµένη η οικογέ-

νεια που θα µπει σε αυτή τη διαδικασία, 
ενώ και οι επιδοτήσεις από µόνες τους 
δεν είναι αυτοσκοπός, καθώς επιπλέον 
στρέµµατα σηµαίνουν επιπλέον εισρο-
ές, πετρέλαια, εργατικά κ.λπ..

Παραδοχές στο µοντέλο
Ένα διαφορετικό κόστος στο ενοίκιο, µία 

«στραβή» στα επόµενα ΟΣ∆Ε κ.λπ, εκτρο-
χιάζουν τον προγραµµατισµό. Αν π.χ το ε-
νοίκιο είναι 60 ευρώ το στρέµµα, τότε θα 
χρειαστεί τουλάχιστον 15 ευρώ το στρέµ-
µα νέο πρασίνισµα για να συµφέρει από 
θέµα επιδοτήσεων έστω οριακά η όλη δι-
αδικασία. Τα παραπάνω αποτελούν απλά 
ένα παράδειγµα για το πώς θα λειτουργεί 
η νέα ΚΑΠ, και πώς η σύγκλιση των δικαι-
ωµάτων οδηγεί σε διαφορετική στρατηγι-

κή όσον αφορά τις ενισχύσεις. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το κάθε σενάριο πρέπει να γίνει 
προσωποποιηµένα για να βγει µε σαφή-
νεια το τι είναι προς το συµφέρον του α-
γρότη, που ούτως ή άλλως θέλει να απο-
χωρήσει από το επάγγελµα. 

Το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών
To 2023, πρόκειται να εκδοθεί προκήρυ-

ξη πριµ πρώτης εγκατάστασης έως 42.500 
ευρώ στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ σύµφω-
να µε τα όσα αποτυπώνονται στο στρατη-
γικό σχέδιο που έχει υποβληθεί προς έ-
γκριση στις ευρωπαϊκές αρχές. Στο πρό-
γραµµα, αναφέρεται στο στρατηγικό σχέ-
διο (είναι ακόµη προς διαβούλευση) θα 
µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι εγκατα-
στάθηκαν 24 µήνες πριν την πρόσκληση 
(ήταν 18µηνο).  Αυτό σηµαίνει για παρά-
δειγµα πως αν η πρόσκληση βγει στον α-
έρα τον Απρίλιο του 2023, ένας αγρότης 
που έχει εγκατασταθεί ως αρχήγος αγρο-
τικής εκµετάλλευσης από τον Απρίλιο του 
2021 και µετά µπορεί είναι επιλέξιµος για 
ένταξη στο πρόγραµµα, τηρουµένων φυσι-
κά κι άλλων προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου 
και µε βάση τα όσα αναφέρει το στρατηγι-
κό σχέδιο, απαιτείται µεγάλη προσοχή για 
όποιον κάνει φέτος ΟΣ∆Ε για πρώτη φο-
ρά καθώς θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι 
του χρόνου θα επαναπροκυρηχθούν οι Νέ-
οι Αγρότες.  Σηµειώνεται πως η ηµεροµη-
νία πρώτης εγκατάστασης συνδέεται, για 
τα φυσικά πρόσωπα, µε την εγγραφή στο 
ΜΑΑΕ ως αγρότης νεοεισερχόµενος στον 
αγροτικό τοµέα και, για τα νοµικά πρόσω-
πα, την ανάληψη της αρχηγίας - διαχείρι-
σης από φυσικό πρόσωπο νέο γεωργό και 
την εγγραφή του νοµικού προσώπου ως 
κατόχου αγροτικής εκµετάλλευσης.

Ανοίγουν το Εθνικό
Απόθεμα για
παλιούς αγρότες
Γαλλία & Ιρλανδία
Από τις επιλογές του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα εξαρτηθεί το αν τελικά το Εθνικό Απόθεµα 
θα γίνει διαθέσιµο για επιπλέον κατηγορίες 
αγροτών το 2023, πέρα από τους νέους και 
νεοεισερχόµενος στον πρωτογενή τοµέα, σε 
συνέχεια των διευκρινίσεων που ζήτησε η 
Κοµισιόν για το στρατηγικό σχέδιο της νέας 
ΚΑΠ. Προφανώς εφόσον ανοίξει αυτή η 
δυνατότητα, δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα 
αλλά θα αφορά συγκεκριµένες κατηγορίες 
εκµεταλλεύσεων, ενώ έχει υπάρξει πρόταση να 
υπάρξει ειδική µέριµνα για τα νέα επιλέξιµα 
στρέµµατα στα βοσκοτόπια, ώστε να ντυθούν µε 
δικαιώµατα. Για παράδειγµα στο στρατηγικό 
σχέδιο της Γαλλίας αναφέρεται πως στις 
κατηγορίες αγροτών που θα λάβουν δικαιώµατα 
θα είναι και όσοι αγρότες είχαν εκµεταλλεύσεις 
(εκτός από οινάµπελα) από το 2013 έως το 
2014 και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ποτέ 
δικαιώµατα την τρέχουσα περίοδο (2015-
2022). Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, για την 
κατηγορία αυτή θα υπάρξουν πρόσθετα κριτήρια 
κατανοµής. Σε παρόµοια πρόβλεψη έχουν 
προχωρήσει και οι Ιρλανδοί για την κατηγορία 
που την ονοµάζουν «Οι ξεχασµένοι αγρότες». 
Σηµειώνεται εδώ πως τα περισσότερα κράτη-
µέλη έχουν αποφασίσει να απεµπλακούν 
τελείως από τα δικαιώµατα και να παρέχουν τη 
βασική ενίσχυση στην επιλέξιµη γη. Αυτό από 
µόνο του εξαλείφει την όποια ανάγκη για Εθνικό 
Απόθεµα και τις αδικίες που συχνά εντοπίζονται 
στην κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων. 

Ανάκληση δικαιωµάτων 
Για φέτος η χορήγηση δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό 
απόθεµα ανακαλείται και τα 
δικαιώµατα οδηγούνται προς 
αναπλήρωση του ποσού του εθνικού 
αποθέµατος για τις κάτωθι 
περιπτώσεις:
α) Για τα δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα 
έτους ενίσχυσης 2021 τα οποία 
µεταβιβάζονται σε αιτήσεις 
µεταβίβασης έτους 2022.
β) Για τα δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα 
έτους ενίσχυσης 2021 τα οποία δεν 
ενεργοποιήθηκαν το επόµενο έτος 
ενίσχυσης ήτοι το 2022.

Πώληση δικαιωµάτων 2022
 (µείον 25%)

4.500 ευρώ

Ενοικίαση έξτρα στρεµµάτων
 (µέσο κόστος 44,8 ευρώ 
το στρµ. βάσει Eurostat)

25 στρέµµατα

Σύνολο επιδοτήσεων 
(από δικαιώµατα)

14.080 ευρώ

∆ιαφορά επιδοτήσεων 
σε σχέση µε το σενάριο 

µη πώλησης
-2.519 ευρώ

Σύνολο επιδοτήσεων 
(εκτός βασικής) 

λόγω επιπλέον στρεµµάτων
3.886 ευρώ

ΟΦΕΛΟΣ/ΖΗΜΙΑ 1.367 ευρώ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς τη µεγάλη πληρωµή που δροµολογού-
νταν για τον µήνα φαίνεται πως θα βγει ο Μά-
ιος, µε τον προγραµµατισµό των πιστώσεων 
προς τους αγρότες να αλλάζει ακόµα µια φο-
ρά και να µετατίθεται για…. αργότερα. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε τς τελευταίες πληροφορί-
ες από τους αρµόδιους των πληρωµών, ανα-
µένονται τώρα δύο µεγάλες πιστώσεις µέσα 
στον Ιούνιο, η µία περί τα µέσα του µήνα και 
η δεύτερη προς το τέλος του µήνα. 

Όπως αναφέρεται, οι αγρότες έχουν λαµ-
βάνειν περίπου στα 130 µε 140 εκατ. ευρώ, 
τα οποία αφορούν αφενός την εξόφληση των 
προγραµµάτων της περσινής χρονιάς (Νιτρικά, 
Βιολογικά, Σπάνιες Φυλές, Κοµφούζιο κλπ), 
υπόλοιπα εξισωτικής µετά από τις ενστάσεις 
(για τις οποίες ακόµα δεν έχει ανακοινωθεί 
σχετική προθεσµία υποβολής), οι υπόλοιπες 
συνδεδεµένες για τους κτηνοτρόφους µε ειδι-
κά δικαιώµατα χωρίς γη, την κορινθιακή στα-
φίδα, το ρύζι και τους µεταξοσκώληκες, αλ-
λά και όλες οι εκκρεµότητες για τη βασική ε-

νίσχυση, το πρασίνισµα, τους γεωργούς νεα-
ρής ηλικίας, το Εθνικό Απόθεµα και οι κοµµέ-
νοι της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος. 

Επί της ουσίας, σε αυτή τη φάση και ένα µό-
λις µήνα πριν τη λήξη της προθεσµίας για την 
εξόφληση των εκκρεµοτήτων της περσινής ενι-
αίας, οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν 
στους τελευταίους ελέγχους. Μάλιστα, η πρό-
σφατη τροποποιητική εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ό-
τι «δεν γίνονται αποδεκτές όσες ενστάσεις αφο-
ρούν λανθασµένα υποβληθέντα στοιχεία στην 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή εκ νέου τροποποί-
ηση των στοιχείων της περιουσιακής κατάστα-
σης. Όπως αναφέρεται στο επίσηµο έγγραφο, 
«Αν από τον ισχυρό νοµικό τίτλο προκύπτει ό-
τι πράγµατι ήταν στην κατοχή του αιτούντα την 
31/5 του έτους αιτήσεων τότε η ένσταση δύναται 

να γίνει αποδεκτή κατά την κρίση του ελεγκτή».
Επίσης, σηµειώνεται ότι διαφορές µεταξύ των 

δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτα-
σης που περιγράφονται στην περιουσιακή κα-
τάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγονται 
απόρριψη του αγροτεµαχίου, αλλά αντιµετω-
πίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, µετά α-
πό διερεύνηση που θα έχει ως κριτήριο την επι-
λεξιµότητα του αγροτεµαχίου, σύµφωνα µε το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις 
πλέον πρόσφατες διαθέσιµες δορυφορικές ει-
κόνες ή και την διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις καταγγελίες πε-
ρί Εθνικού Αποθέµατος, η υπ’ αριθ. 85112/27-
7/2015 εγκύκλιος τροποποιείται ως εξής:

4) Στην παράγραφο 5.2.1. Ειδικός διοικητι-
κός έλεγχος καταγγελιών

Α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, η ταυτοποί-
ηση θεωρείται ότι επιβεβαιώνεται, όταν η συ-
νολική έκταση του αγροτεµαχίου ή των αγρο-
τεµαχίων που δηλώνονται µε ένα ΑΤΑΚ στην 
ΕΑΕ, είναι µικρότερη ή ίση µε την έκταση της 
εγγραφής ακινήτου στην βεβαίωση περιουσι-
ακής κατάστασης µε τον ίδιο ΑΤΑΚ, κατόπιν 
εφαρµογής επί αυτής του ποσοστού συνιδιο-
κτησίας του ιδιοκτήτη. ∆ιαφορές µεταξύ των 
δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έ-
κτασης που περιγράφονται στην περιουσιακή 
κατάσταση ή στα παραστατικά, δε συνεπάγο-
νται απόρριψη του αγροτεµαχίου, αλλά αντι-
µετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών.

Β. Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια, α) Εφό-
σον το µισθωτήριο είναι ηλεκτρονικής µορφής, 
ελέγχεται εάν αντιστοιχεί στο Υπόδειγµα που πε-
ριγράφεται στο θεσµικό πλαίσιο της ΑΑ∆Ε. Σε 
περίπτωση που ο ελεγκτής κρίνει ότι το µισθω-
τήριο είναι παραποιηµένο ή έχει αµφιβολίες σε 
σχέση µε την γνησιότητα του, δύναται να ενη-
µερώσει το µισθωτή ώστε να το προσκοµίσει εκ 
νέου και β) η µίσθωση ενός αγροτεµαχίου από 
εκµισθωτή που κατέχει ποσοστό µικρότερο του 
50% σε αγροτεµάχιο συνεπάγεται τον διοικητικό 
µηδενισµό της έκτασης του αγροτεµαχίου 10. 

Μετά το ΦΕΚ, 
πληρωμή για 
ζημιές στο 
προανθικό 
Μετά από 14 µήνες εκδόθηκε σε 
ΦΕΚ η ΚΥΑ µε αριθµ.801/132522 
που προβλέπει αποζηµιώσεις µε ad 
hoc πρόγραµµα περίπου 20 εκατ. 
ευρώ για αποζηµιώσεις λόγω 
παγετού σε δενδρώδη, ακρόδρυα 
(κεράσια, βύσσινα, αχλάδια και 
καρύδια) στο προανθικό στάδιο 
που αφορούν απώλεια παραγωγής 
έτους 2021. Η πληρωµή τους 
αναµένεται το επόµενο διάστηµα.
Οι εν λόγω αποζηµιώσεις αφορούν 
παραγωγούς Αρκαδίας, Βοιωτίας, 
Έβρου, Ηµαθίας, Κοζάνης, Πέλλας, 
Μαγνησίας, Πιερίας, Ροδόπης, 
Σερρών και Φλώρινας των οποίων 
οι καλλιέργειες όψιµων κερασιών, 
βύσσινων στην ρκαδίας, µήλων 
στις ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, 
Κοζάνης, αχλαδιών όψιµων 
(βιοµηχανικών) στη Λάρισα, 
καρυδιών Γρεβενών, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Φλώρινας παρουσίασαν 
µείωση παραγωγής το έτος 2021, 
ως αποτέλεσµα συνεχών παγετών, 
το χρονικό διάστηµα 15.02.2021 - 
20.4.2021. Τα κατώτατα όρια 
ζηµιών, πέρα από τα οποία είναι 
δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις 
καθορίζονται ως εξής:
Όταν η ζηµιά επέρχεται στη 
γεωργική παραγωγή, το σχετικό 
κατώτατο όριο απωλειών 30%, 
καθορίζεται στο επίπεδο της 
ευρύτερης περιοχής (ΠΕ) µε βάση 
τη µέση παραγωγή του εν λόγω 
είδους το εν λόγω έτος, σε 
σύγκριση µε τη µέση παραγωγή 
των προηγούµενων τριών ετών.
Επιπλέον βασική προϋπόθεση για 
την καταβολή των ενισχύσεων 
είναι η µείωση παραγωγής, που 
οφείλονται στους παγετούς της 
περιόδου 15/2-20/4/2021, να 
φθάνει ένα κατώτατο όριο, 30%, 
των οµοειδών ειδών σε επίπεδο 
παραγωγού.

Σε δύο πιστώσεις 
τον Ιούνιο 130 εκατ. 

για περσινά υπόλοιπα 
Εγκύκλιος με τελευταίες διευκρινίσεις για ενστάσεις 

στην ενιαία πριν την εξόφληση έως τις 30 Ιουνίου

Ένα µήνα µετά την πληρωµή τους, κι ενώ ήδη έχουν 
αναρτηθεί και τα αποτελέσµατα των ενστάσεων και του 
ελέγχου µέσω τηλεπισκόπησης, δηµοσιεύτηκαν στη 
∆ιαύγεια οι σχετικές αποφάσεις µε το ύψος των 
ενισχύσεων των συνδεδεµένων για το συµπύρηνο 
ροδάκινο προς χυµοποίηση, τα πορτοκάλια για χυµό και τη 
βιοµηχανική ντοµάτα. Ειδικότερα, η συνδεδεµένη ενίσχυση 
του 2021 για τα συµπύρηνα ροδάκινα ορίζεται στα 20,5 

ευρώ το στρέµµα, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση από 
το ποσό των 32,4 ευρώ το στρέµµα το 2020. 
Αντίστοιχα, ελαφρά µειωµένη είναι και η ενίσχυση στη 
βιοµηχανική ντοµάτα, που καθορίζεται στα 61,8 ευρώ το 
στρέµµα από τα 62,8 ευρώ για το έτος ενίσχυσης 2020. 
Εξαίρεση, τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση των οποίων 
η συνδεδεµένη αυξήθηκε στα 62 ευρώ το στρέµµα από 
τα 58 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Μειωμένη 12 ευρώ η συνδεδεμένη συμπύρηνου

Εισφορές ΕΦΚΑ Απριλίου
Μέχρι τις 31 Μαΐου πληρωµή 

ασφαλιστικών εισφορών µηνός 
Απριλίου ΕΦΚΑ για µη µισθωτούς

 και αγρότες 

58

62

62,8

61,8

32,4

20,5

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

32,42020

2021

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ 
ΓΙΑ ΧΥΜΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΜΑΤΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΓΙΑ ΧΥΜΟ
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Μια γενναία προκαταβολή από την επιστρο-
φή στους αγρότες του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης Πετρελαίου, δροµολογεί η ηγε-
σία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων για αµέσως µόλις ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία υποβολής δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε, δηλαδή εντός του Ιουλίου.

Έπειτα και από τις τελευταίες ζυµώσεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την περασµένη Τρί-
τη 24 Μαΐου στο συµβούλιο των υπουργών 
Γεωργίας στις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε το το-
πίο γύρω από τα οικονοµικά περιθώρια για 
ειδικές ενισχύσεις αγροτών λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης. Η Κοµισιόν προσυπογρά-
φει τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων της 
µεταβατικής ΚΑΠ. Έχοντας όλα τα δεδοµέ-
να στο τραπέζι, το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, προχωρά τώρα στην τελική δι-
αµόρφωση του πλάνου ενισχύσεων, το ο-
ποίο ενεργοποιείται αρχής γενοµένης από 
τον Ιούλιο, αφού η προθεσµία για τις δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε λήγει στις 30 Ιουνίου. 

Η εκκαθάριση προγραµµατίζεται 
για τον ερχόµενο Νοέµβριο

Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό 
Γιώργο Γεωργαντά, να καταλήγει στην α-
πόφαση επίσπευσης της επιστροφής του 
ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, προκειµέ-
νου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των εκ-
µεταλλεύσεων εν µέσω των θερινών εργα-
σιών στα χωράφια. Για το εν λόγω µέτρο, 
στα κρατικά ταµεία υπάρχουν 60 εκατ. ευ-
ρώ, από εθνικούς πόρους, µεγάλο µέρος 
των οποίων θα κατανεµηθεί στους δικαι-
ούχους µέσα στο καλοκαίρι. 

Η εκκαθάριση προγραµµατίζεται για το 
Νοέµβριο, χρονικό ορίζοντα τον οποίο έ-

θετε η σχετική τροπολογία για την επιστρο-
φή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο που 
ψηφίστηκε τον περασµένο Μάρτιο. Ενδέ-
χεται µαζί µε την εκκαθάριση να υπάρξει 
και µια συµπληρωµατική πληρωµή, εφό-
σον τελικά αυξηθεί το αρχικό µπάτζετ των 
60 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριµένα, πριν από λίγο καιρό, α-
κουγόταν η πρόθεση της κυβέρνησης να 
διπλασιάσει το ποσό των 60 εκατ. του ΕΦΚ 
πετρελαίου µε κοινοτικά κονδύλια. Το ρε-
πορτάζ των τελευταίων ηµερών, έρχεται να 
επιβεβαιώσει τη βούληση του υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά 
για κάτι τέτοιο, ωστόσο δεν είναι ακόµα ξε-
κάθαρο το ποσό που µπορεί να συµπληρω-
θεί στα 60 εκατ., αφού η Κοµισιόν εισάγει 
αυστηρές περιβαλλοντικές ρήτρες για τις 
έκτακτες αγροτικές ενισχύσεις. 

Το σενάριο για τα λιπάσµατα
Εν τω µεταξύ, προσωρινό φρένο φαίνε-

ται ότι µπαίνει στην υπόθεση της επιδότη-
σης για αγορά λιπασµάτων. Αν και το πλά-
νο ενίσχυσης ήταν ήδη διαµορφωµένο α-
πό καιρό και µάλιστα σε συνεννόηση µε 
συντελεστές του κλάδου, φαίνεται ότι η 
Βάθη αποκτά δεύτερες σκέψεις αναφορι-
κά µε την υλοποίηση του σχεδιασµού. Κι 
αυτό γιατί, ήδη οι περισσότερες εφαρµο-

γές λίπανσης έχουν γίνει, ενώ η δυναµική 
της αγοράς στις περιπτώσεις των εκτατικών 
καλλιεργειών δείχνει ικανή να αποσβέσει 
την επένδυση των παραγωγών. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε πηγές που είναι σε 
θέση να γνωρίζουν, δεν αποκλείεται το εν-
δεχόµενο επανεξέτασης του σχεδίου σε ε-
πόµενο χρόνο, είτε το φθινόπωρο, ενόψει 
των σπορών στα χειµερινά σιτηρά, είτε στις 
αρχές του 2023 ενόψει των εαρινών σπο-
ρών. Φυσικά, κάτι τέτοιο δίνει και µια προ-
εκλογική διάσταση στην υπόθεση της ενί-
σχυσης στα λιπάσµατα, αφού οι «νέες ηµε-
ροµηνίες» συµπίπτουν µε τα σενάρια πρό-
ωρων εκλογών µέσα στο 4ο τρίµηνο του έ-
τους ή της επίσηµης προεκλογικής περιό-
δου στις αρχές του επόµενου έτους, σε πε-
ρίπτωση εξάντλησης της 4ετίας. 

Σε κάθε περίπτωση, αν πράγµατι οι δι-
εθνείς τιµές και οι εξελίξεις στην αγορά 
σιτηρών και βάµβακος δείχνουν ότι µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν τιµές παραγωγού 
που ανταποκρίνονται στις ακριβές εισρο-
ές, όπως σχολιάζουν αρκετοί παραγωγοί 
– συνοµιλητές της Agrenda, δεν ισχύει το 
ίδιο για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και ι-
δίως για την ελαιοκαλλιέργεια (βλ. ρεπορ-
τάζ σελ. 44).

Υπενθυµίζεται τέλος ότι το πλάνο για τα 
λιπάσµατα, αφορούσε την ενίσχυση µε 12 
ευρώ το στρέµµα για τα αροτραία και µε 18 
ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις. Σε ε-
πίπεδο Ευρώπης, µέχρι στιγµής µόνο η Πο-
λωνία έχει προχωρήσει σε ενίσχυση αγρο-
τών για αγορά λιπασµάτων, µε 10 ευρώ το 
στρέµµα σχεδόν και όριο τα 500 στρέµµα-
τα. Μάλιστα πριν από ένα δεκαήµερο σχε-
δόν, έλαβε και επίσηµα την έγκριση της 
Κοµισιόν για την ενίσχυση αυτή, προχω-
ρώντας τώρα στην πίστωση των δικαιού-
χων µε τα ανάλογα ποσά. 

Αγροτικό πετρέλαιο μόλις 
γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Απόφαση Γεωργαντά για 
επίσπευση της επιστροφής 

του ΕΦΚ ώστε να 
διευκολυνθεί η ρευστότητα 

των εκμεταλλεύσεων 
εν μέσω των θερινών 

εργασιών στα χωράφια

Η απόφαση 
επίσπευσης της 
επιστροφής του 
ΕΦΚ για το αγροτικό 
πετρέλαιο, ελήφθη 
προκειµένου να 
διευκολυνθεί η 
ρευστότητα των 
εκµεταλλεύσεων εν 
µέσω των θερινών 
εργασιών στα 
χωράφια. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Για τον κλάδο της κτηνοτροφίας προορίζο-
νται τα περισσότερα κονδύλια τα οποία εξα-
σφαλίζει στην Ελλάδα η δυνατότητα µετα-
φοράς πόρων της ΚΑΠ για έκτακτες ενισχύ-
σεις. Με ανακοίνωση της Κοµισιόν προ ο-
λίγων ηµερών αλλά και µε «δια ζώσης» δε-
σµεύσεις στο Συµβούλιο των υπουργών Γε-
ωργίας της ΕΕ την περασµένη Τρίτη 24 Μαΐ-
ου, οι Βρυξέλλες δίνουν το πράσινο φως για 
την αξιοποίηση αδέσµευτων κονδυλίων από 
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της µε-
ταβατικής ΚΑΠ 2021-2022 σε ποσοστό 5%. 
Σύµφωνα µε τους πίνακες των προγραµµά-

των που έχουν προκηρυχθεί, φαίνεται ότι 
στην περίπτωση της Ελλάδας, το διαθέσιµο 
µπάτζετ είναι της τάξης των 72 εκατ. ευρώ, 
σύµφωνα µε τον συνολικό κοινοτικό προϋ-
πολογισµό για τις προκήρυξης του ΠΑΑ στη 
µεταβατική περίοδο. 

Εξερχόµενος από το Συµβούλιο, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι µε τα 
χρήµατα που απελευθερώνονται για έκτακτη 
ενίσχυση (χωρίς να διευκρινίσει το ποσό) ι-
διαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην κτηνοτρο-
φία, αφού οι τιµές των ζωοτροφών βρίσκο-
νται σε ιστορικά υψηλά και αναµένεται να 
παραµείνουν σε αυτά για αρκετούς µήνες α-
κόµα, σε µια συγκυρία που απειλεί να ωθή-
σει σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου της χώρας. 

Μένει να φανεί ο τρόπος µε τον οποίο 
θα διαµορφωθεί η ενίσχυση αυτή, αφού η 
Κοµισιόν εισάγει αυστηρούς «πράσινους» 
όρους για την αποδέσµευση των ποσών. 

Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη καλούνται 
να στοχεύσουν αυτή τη στήριξη στους πα-
ραγωγούς 

που πλήττονται περισσότερο από την 
τρέχουσα κρίση και που 

ασχολούνται µε την κυκλική οικονοµία, 
τη διαχείριση εισροών 
ή τις φιλικές προς το περιβάλλον και το 

κλίµα µεθόδους παραγωγής. 
Οι πληρωµές θα πρέπει να πραγµατοποι-

ηθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2023. Για να 
κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλουν τρο-
ποποίηση στα προγράµµατά τους εισάγο-
ντας αυτό το νέο µέτρο. 

Θέµα ηµερών η συµπληρωµατική του 2% 
Στο µεταξύ, ανοιχτή µένει η εκκρεµότητα 

πίστωσης περίπου 10 εκατ. ευρώ σε δικαι-
ούχους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν πληρώ-
θηκαν τον Απρίλιο την ενίσχυση επιστρο-
φής 2% του δηλωµένου τζίρου τους για το 
2021. Ως γνωστόν, αρκετοί έµειναν εκτός 
εξαιτίας ενός λάθους που δεν ξεκλείδωσε 
βασικούς ΚΑ∆ που άπτονται της κτηνοτρο-
φίας, ενώ άλλοι δεν είχαν επικαιροποιη-
µένα στοιχεία στο Μητρώο Αγροτικών Εκ-
µεταλλεύσεων. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
η έκδοση απόφαση για συµπληρωµατική 
πληρωµή «βαραίνει» το υπουργείο Οικονο-
µικών, το οποίο ετοιµάζει εγκύκλιο που θα 
επιτρέψει την πίστωση των ποσών σε όλους 
τους δικαιούχους στο ακέραιο, κάτι που α-
ναµένεται τις επόµενες ηµέρες. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΠΑΑ 2021-2022

2021
776.736.956

ΠΟΣΟ

651.537.600
2022

ΣΥΝΟΛΟ

21
ΕΥΡΩ

ΤΟΥ ΠΑΑ 
2021-2022

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

1,428
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

5%

71,41

ΜΕΤΡΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩ
15.000

Όλα τα λεφτά με
μεταφορά πόρων 
στην κτηνοτροφία
Οι Βρυξέλλες δίνουν το πράσινο φως για την 
αξιοποίηση αδέσμευτων κονδυλίων από το ΠΑΑ 
της μεταβατικής ΚΑΠ 2021-2022 σε ποσοστό 5%, 
με το μπάτζετ για την Ελλάδα στα 72 εκατ. ευρώ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Οριζόντια 
μείωση 2,5% 
στη βασική 
για κάλυψη 
Αποθέματος 
του 2022
Τη γραµµική µείωση της αξίας όλων 
των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
ύψους έως 2,5%, για την κάλυψη των 
περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων 
µέσω Εθνικού Αποθέµατος για το έτος 
2022, προβλέπει υπουργική απόφαση 
για το φετινό ΟΣ∆Ε. Η συγκεκριµένη 
µείωση, σύµφωνα µε την απόφαση, 
γίνεται «για την κάλυψη των 
περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς 
νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς 
που αρχίζουν τη γεωργική τους 
δραστηριότητα».
Αναλυτικά η γραµµική µείωση στα 
δικαιώµατα από το 2017 έως και 
σήµερα είχε ως εξής:

 Κατανοµή Εθνικού Αποθέµατος 
2017: εφαρµόστηκε γραµµική µείωση 
της αξίας όλων των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5%. 

 Κατανοµή ΕΑ 2018: Ειδικά για το 
έτος ενίσχυσης 2018, εφαρµόστηκε 
γραµµική µείωση της αξίας όλων 
των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
σε ποσοστό 2%.

 Κατανοµή ΕΑ 2019: Το έτος 
ενίσχυσης 2019 δεν εφαρµόστηκε 
γραµµική µείωση της αξίας όλων 
των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, 
καθώς επαρκούσαν τα ποσά 
αναπλήρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 
31 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.
Κατανοµή ΕΑ 2020: Εφαρµόστηκε 
γραµµική µείωση ύψους 2,5% κατά  
την πληρωµή της εκκαθάρισης της 
βασικής ενίσχυσης 2020.

 Κατανοµή ΕΑ 2021: Στην 
προκαταβολή Οκτωβρίου 2021 
εφαρµόστηκε γραµµική µείωση 
ύψους 2,09% στην αξία όλων των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 2021.

Η γραµµική µείωση γίνεται για κάλυψη 
δικαιωµάτων σε νέους αγρότες.
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Click & Pay 
Άμεσα το τσεκ με 
την οριστικοποίηση 
της αίτησης ενίσχυσης 
Tο ιταλικό μοντέλο ενιαίας ενίσχυσης ξεκλειδώνει για 
την Ελλάδα υπό διαμόρφωση Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το ιταλικό µοντέλο ενιαίας αίτησης ε-
νίσχυσης «click and pay», το οποίο επι-
τρέπει στον αγρότη να πληρώνεται την 
προκαταβολή του τσεκ την ίδια στιγµή 
που οριστικοποιεί την αίτησή του, µπο-
ρεί να γίνει πραγµατικότητα και στην 
Ελλάδα, εφόσον ολοκληρωθεί η εν-
σωµάτωση, όλων των γεωχωρικών δε-
δοµένων που έχει στη διάθεσή του το 
κράτος, στο ΟΣ∆Ε. Στο παραπάνω µο-
ντέλο, αναφέρθηκε διεξοδικώς ο πρό-
εδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς, 

µιλώντας για την εξέλιξη των συστηµά-
των παρακολούθησης (monitoring) και 
την πρόοδο στις κρατικές διεργασίες ό-
σον αφορά την εξέλιξη στις δυνατότη-
τες που θα µπορούν να παρέχονται για 
τον καθορισµό των θέσεων γης κ.λπ. 

«Θα φέρω ένα παράδειγµα στην Ιτα-
λία αυτή τη στιγµή, η πλήρης και διευ-
ρυµένη εφαρµογή του monitoring έ-
χει φτάσει σε µία διαφήµιση ενός προ-
ϊόντος της αίτησης, που λέγεται «click 
and pay». Ο αγρότης, υποβάλλοντας Ε-
ΑΕ στην οποία έχουν ενσωµατωθεί όλα 
αυτά τα δεδοµένα γεωχωρικά αλλά και 
ανοιχτά από το κράτος, τουλάχιστον στο 
κοµµάτι της βασικής, µπορεί να πληρω-
θεί εκείνη την ώρα αν δεν έχει ένστα-
ση να υποβάλλει», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Μελάς κατά τη διάρκεια της 
πρώτης ηµέρας του Συνεδρίου «Ψηφια-
κές Γεωχωρικές Τεχνολογίες και Πρω-

τογενής Τοµέας: Σύγχρονες ∆υνατότη-
τες, Βιώσιµη Ανάπτυξη και Πολιτικές», 
που διεξήχθη στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, την Τρίτη 24 Μαΐου. 

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από 
την πρόοδο του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρ-
τη. Ενός Χάρτη, ο οποίος θα συγκεντρώ-
νει, συστηµατοποιεί και ενσωµατώνει 
ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που 
τηρείται από διαφορετικούς φορείς της 
δηµόσιας διοίκησης και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς 
ιδιοκτησίας, δόµησης, εκµετάλλευσης 
ή και προστασίας της ακίνητης περιου-
σίας µε σκοπό αυτή να καταστεί δια-

λειτουργικά διαθέ-
σιµη µέσω ενιαίας 
διαδικτυακής πλατ-
φόρµας. Στο σύστη-
µα αυτό αναφέρθηκε 
ο γενικός γραµµατέας 
του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ευθύµιος 
Μπακογιάννης κατά 
τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου. Όπως επε-
σήµανε, τα γεωγρα-
φικά συστήµατα πλη-
ροφοριών (GIS) βρί-
σκονται στην αιχµή 

της επικαιρότητας και της εν γένει συ-
ζήτησης στα γεωπονικά δεδοµένα, µε 
τον ΓΓ να τονίζει τη συνέργεια που έ-
χουν τα δεδοµένα αυτά µε λοιπές βά-
σεις δεδοµένων και του ΥΠΕΝ, δηµι-
ουργώντας ένα σύνολο στοιχείων που 
µπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε ενδι-
αφερόµενο ώστε να γνωρίζει τις χρή-
σεις κάθε τµήµατος γης, όρους δόµη-
σης, χαρακτηρισµό της έκτασης (πχ. αν 
είναι υψηλής παραγωγικότητας ή όχι). 

Το σύστηµα αυτό, όπως επισηµαίνε-
ται, βρίσκεται αρκετά χρόνια σε δοκι-
µαστικό επίπεδο και συνεχώς προστί-
θενται νέες δυνατότητες. Ωστόσο η µε-
τεξέλιξη του, η οποία ονοµάζεται Ενιαί-
ος Ψηφιακός Χάρτης θα επιτρέψει σε 
κάθε πολίτη να γνωρίζει µέσω εφαρ-
µογής και µερικών κλικ βασικά στοι-
χεία για κάθε κοµµάτι γης στην Ελλά-
δα, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται.  

Στο βαµβάκι
πιλοτικά, σε όλες 
τις συνδεδεµένες 
από το 2023
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την περίοδο 
προετοιµάζεται για τη µετάβαση από 
τη διενέργεια φυσικών επιτόπιων 
ελέγχων και µέσω τηλεπισκόπησης, σε 
ελέγχους µε τεχνικές παρακολούθησης 
γης. Ο αλγόριθµος αυτός δοκιµάστηκε 
πιλοτικά στο βαµβάκι για την ειδική 
ενίσχυση σε τρεις περιοχές. Στη 
συνέχεια θα ενσωµατωθεί στην ΕΑΑ 
2022, µέσα στο υπόβαθρο, ώστε να 
«αποτρέπει» ή να ενηµερώνει απλώς 
τον παραγωγό που πάει να δηλώσει σε 
µία περιοχή καλλιέργειες που δεν είναι 
συµβατές µε όσα έχουν καταγράψει οι 
εικόνες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να τον 
αποτρέπει να το κάνει και να τον 
ενηµερώνει ότι δεν θα πληρωθεί αν 
προχωρήσει σε τέτοια οριστικοποίηση 
της αίτησής του. «Αυτό θα εφαρµοστεί 
καθολικά για όλες τις συνδεδεµένες 
από το 2023», είπε ο κ. Μελάς, 
προσθέτοντας πως  αυτή η διαδικασία 
θα παίξει τον κύριο και καίριο λόγο 
στην επόµενη προγραµµατική περίοδο. 

Με τον Ενιαίο Ψηφιακό 
Χάρτη κάθε πολίτης θα 
έχει εικόνα µε ένα κλικ 
για κάθε κοµµάτι 
γης. Χορηγός της 
εκδήλωσης του ΓΠΑ
η εταιρεία Παύλος 
Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ. 

Οι νέες 
τεχνικές 
παρακο-
λούθησης 
θα εφαρ-
µοστούν 
καθολικά 
για όλες 
τις συνδε-
δεµένες 
από το 
2023, 
είπε ο ∆ηµ.
Μελάς.

21-22, 35-36
Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2022

Μία απότοµη υποχώρηση της τιµής πα-
ραγωγού στα κεράσια παρατηρείται τις 
τελευταίες µέρες πανελλαδικά, καθώς  
η εγχώρια ζήτηση βαίνει µειούµενη και 
το πρώιµο προϊόν δεν έχει µεγάλη διάρ-
κεια ζωής ώστε να πάρει το δρόµο για 
τις αγορές της ∆υτικής Ευρώπης. Αυτή 
η τρέχουσα κατάσταση είναι απόρροια 
της τελικής τιµής στα ράφια της λιανι-
κής, η οποία χαρακτηρίστηκε ως απλη-
σίαστη από το καταναλωτικό κοινό, µε 
τους εµπόρους να βρίσκουν πάτηµα ώ-

στε να προσγειώσουν απότοµα την τιµή 
παραγωγού στα 2 ευρώ. Παράλληλα οι 
εξαγωγές κερασιού κυµαίνονται ακόµη 
σε χαµηλά επίπεδα µε µόλις 190 τόνους 
να έχουν φύγει από τη χώρα. Οι παρα-
γωγοί ευελπιστούν σε ανάκαµψη της ζή-
τησης τις επόµενες εβδοµάδες, η οποία 
θα µπορούσε να ωθήσει τις τιµές προς 
τα πάνω καθώς και στην έναρξη συγκο-
µιδής µεσοπρώιµων ποικιλιών που λό-
γω σκληρότητας προτιµώνται από τους 
αγοραστές στην ∆υτική Ευρώπη.

Τα κεράσια και κάτω από 2 ευρώ 
Στο φουλ οι κοπές των πρώιµων ποικιλιών, αρχές Ιουνίου οι µεσοπρώιµες 
Μειωµένη ζήτηση στην εσωτερική αγορά, εν αναµονή βελτίωσης εξαγωγών
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Χ
ρηµατιστηριακά, νέες απώλειες στο 
βαµβάκι που πλέον πλησιάζει προς 
τα 122 σεντς ανά λίµπρα. Οι µαζικές 
πωλήσεις σε χρηµατιστήρια σε συν-

δυασµό µε τις βροχές στο Τέξας ήταν οι βασι-
κές αιτίες για το γύρισµα. Στην ελληνική αγο-
ρά βιώνουµε µια συγκυρία, µε το 3 στα 3, δη-
λαδή το χρηµατιστήριο, η βάση και το δολά-
ριο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως αναµενό-
ταν τα 2 από τα 3 χάλασαν, ενώ το πριµ (βάση) 
τσίµπησε λιγάκι. Έγιναν κάποιες δουλειές α-
πό εµπορικούς οίκους προς την Τουρκία, κα-
θώς οι κλώστες θέλουν να καλύψουν τους µή-
νες του φθινοπώρου. Οι τιµές της νέας σο-
δειάς κυµαίνονται στα 136 σεντς ανά λίµπρα.   

  Η νέα σοδειά σκληρού σίτου στην αγο-
ρά µας κουβεντιάζεται στα 520 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, αλλά εξακολουθεί να είναι 
δύσκολο για τους εµπόρους/εξαγωγείς να 
πάρουν την απόφαση προπώλησης, δεδο-
µένου ότι δεν γνωρίζουν πόσο θα πληρω-
θούν τα σιτάρια στα αλώνια. Την ίδια ώρα, 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα µαλακά 
σιτάρια ακολούθησαν τη γενικότερη πτώση 
των χρηµατιστηρίων µε σηµαντικές απώλει-
ες στο Σικάγο και τη Γαλλία. 

  Πρόσκαιρη µείωση τιµής στο 1 ευρώ 
το κιλό σηµειώνεται για το υπαίθριο πεπό-
νι, καθώς µπαίνουν στην αγορά περισσότε-
ρες ποσότητες από τις οψιµότερες φυτεύσεις 
της Πελοποννήσου. Η τιµή παραγωγού ανα-
µένεται ωστόσο να επανέλθει στα επίπεδα 
του 1,50 ευρώ µόλις πιάσουν για τα καλά οι 
ζέστες και εκτοξευτεί η ζήτηση.

Κινητικότητα 
στο βαμβάκι 
μετά τη διόρθωση

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

05/05

573,01

27/04

572,54

12/05

569,32

19/05

583,64

26/05

580,36

Κοπές 
Από Λαµία και Πέλλα 

οι πρώτες κοπές έγιναν 
µε πολύ ικανοποιητικές τιµές 

πάνω από 6 ευρώ

Εξαγωγές
Υψηλές οι προσδοκίες 
για εξαγωγές όψιµων 

κερασιών σε τιµές άνω 
των 3 ευρώ

Συσκευασία
Στα 50 µε 70 λεπτά 

το κιλό κυµαίνεται πλέον 
το κόστος συσκευασίας 

των κερασιών

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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

389

142,50

3,44

544,40

1689,00

25,05

121,7

136,32

166,90

430

398

137,50

3,44

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

430

362

151,98

3,39

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

430

367

144,34

3,42

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

412

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

370

1,24

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

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

395
377

387 387
379

547 547 547 547

550

26/05

560

383

Τιμή παραγωγού 
στο κεράσι
(ευρώ το κιλό)

Βέροια 2,00 - 2,20

Λαµία 1,50 - 1,70

Πέλλα 1,80 - 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συμβάσεις με 
μεταποιητές
(λεπτά / κιλό)

Πέρυσι   30

Φέτος   40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με τιμή αναφοράς
τα 25 λεπτά το δεύτερο 
χέρι στο τριφύλλι 

Ανεβαίνει στα 560 
ευρώ το σκληρό στη 
Φότζια πριν τα αλώνια 

Στα µεσοπρώιµα καλύτερη 
εικόνα για τα βερίκοκα 
Με χαµηλές παραγγελίες και τιµές περί 
τα 1,70 – 1,80 ευρώ κινείται αυτό το 
διάστηµα η αγορά για υπερπρώιµες και 
πρώιµες ποικιλίες βερίκοκου. Αντίθετα 
στις µεσοπρώιµες και στις όψιµες 
η εικόνα φαίνεται πολύ καλύτερη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 40 λεπτά 
οι φετινές 
συμβάσεις 
στον αρακά
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Σε επανεφεύρεση της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας καλεί µελέτη που παρουσιάστηκε 
στο περιθώριο του Παγκόσµιου Οικονο-
µικού Φόρουµ στο Νταβός, για να µπο-
ρέσει η αγορά να αντιµετωπίσει τις συσ-
σωρευµένες επιπλοκές που έχουν παρα-
λύσει σε σηµαντικό βαθµό τις εµπορικές 
ροές της Ευρώπης. Όσο το ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης βρίσκεται πολύ κοντά στο σε-
νάριο απώλειας 920 δισ. ευρώ, δηλα-
δή οικονοµική συρρίκνωση κατά 7,7% 
για το 2023, η εν λόγω µελέτη µε τίτλο 
«From Disruption to Reinvention – The 
future of supply chains in Europe», που 
δηµοσιεύθηκε από την Accenture, προ-
τείνει τρεις άξονες πάνω στους οποίους 
η εφοδιαστική αλυσίδα καλείται να ανα-
διαµορφωθεί ήτοι: ανθεκτικότητα, συνά-
φεια, βιωσιµότητα. Σε αντίθετη περίπτω-
ση και υπό το σενάριο ενός παρατετα-
µένου πολέµου, οι διαταράξεις στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω απώλειες του 
ΑΕΠ έως και 318 δισ. το 2022 και 602 
δισ. ευρώ το 2023, ενώ ο πληθωρισµός 
θα µπορούσε να φτάσει το 7,8% το 2022. 

Στην επικαιροποιηµένη λίστα που 
βρίσκεται στα χέρια του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά 
µε τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, 
βρίσκεται το καλαµπόκι µε την 
ενίσχυση να ορίζεται πάνω από 
τα 60 ευρώ το στρέµµα, όπως έ-
χει γράψει έγκαιρα η Agrenda. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
συνδεδεµένη αυτή δεν θα αφο-
ρά όλες τις καλλιεργητικές εκτά-
σεις που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε 
µε καλαµπόκι, ώστε να µπορέ-
σει να περάσει από τον έλεγχο 
της Κοµισιόν και θα δίνεται µε 
ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά 
κυρίως την κατάσταση του εδά-
φους, τα νερά που καταναλώ-
νονται κ.λπ. Εκτιµήσεις ανεβά-
ζουν τα στρέµµατα προς ενίσχυ-
ση κοντά στα 750.000-800.000 
σε σχέση µε τα 1 εκατ. στρέµµα-
τα που καλλιεργούνται στη χώ-
ρα. Το «µπαλάκι» πλέον βρίσκε-
ται στο υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης που καλείται να λάβει 
τις τελικές αποφάσεις για τη λί-
στα των συνδεδεµένων ενισχύσε-
ων. Μάλιστα, οι τελευταίες πλη-
ροφορίες επιβεβαιώνουν το πρό-
σφατο ρεπορτάζ της Agrenda για 
την απένταξη από τη λίστα της βι-
οµηχανικής ντοµάτας, των πορτο-

καλιών, των ροδάκινων προς χυ-
µοποίηση, των σπαραγγιών, των 
ζαχαρότευτλων, της κορινθιακής 
σταφίδας, των µήλων και των καρ-
πών µε κέλυφος. Το «στίγµα» για 
τη συγκεκριµένη εξέλιξη είχε δώ-
σει ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς σε 
πρόσφατη συνέλευση της ΕΘΕ-
ΑΣ, αφήνοντας να εννοηθεί πως 
τα περισσότερα προϊόντα της πα-
ραπάνω λίστας θα λάβουν στήρι-
ξη από τα τοµεακά προγράµµατα 
της χώρας. Μάλιστα, είχε ζητήσει 
τη συνδροµή των συνεταιριστών 
ώστε να γίνει αποδεκτή η πρότα-
ση και από τη βάση των αγροτών. 

Ως εκ τούτου, η νέα λίστα των 
συνδεδεµένων µαζί µε τα στρεµ-
µατικά ποσά που επεξεργάζεται 
αυτήν την περίοδο το ΥΠΑΑΤ (σ.σ 
επαναλαµβάνεται δεν έχει λη-
φθεί τελική απόφαση) έχει ως ε-
ξής: Σκληρό σιτάρι, µαλακό σι-
τάρι, κριθάρι (10 ευρώ το στρέµ-
µα), πρωτεϊνούχα ψυχανθή (19,2 
ευρώ), πρωτεϊνούχα σανοδοτικά 
ψυχανθή (8,3 ευρώ), ρύζι (30 ευ-
ρώ), όσπρια για ανθρώπινη κατα-
νάλωση (28,5 ευρώ), σπόροι σπο-
ράς (43,2 ευρώ), καλαµπόκι (άνω 
των 60 ευρώ), αιγοπρόβατα (12 
ευρώ), βοοειδή (145-250 ευρώ). 

Eπανεκκίνηση
εφοδιαστικής
αλυσίδας ή
ζημιά 1 τρις 

Πάνω από 60 ευρώ θα φτάσει 
η συνδεδεμένη στο καλαμπόκι

«Οι εταιρείες πρέπει να περάσουν 
σε µια ‘just-in-case’ προσέγγιση να 

σχεδιάσουν εναλλακτικές διαδροµές 
µεταφοράς εµπορευµάτων, ευέλικτα 

κέντρα διανοµής και διατήρησης 
αποθεµάτων» λέει ο επικεφαλής 

εφοδιαστικής αλυσίδας της 
Accenture’s Κρις Τίµερµανς.

Κέρδη 5,35% 
έγραψε το Μάιο 
ο δείκτης 
αγροτικών 
προϊόντων.

Οι µετοχές πέφτουν, τα αγροτικά εµπορεύµατα 
ενισχύονται σταθερά λόγω ελλιπούς προσφοράς

Το κλίµα των ηµερών στις διεθνείς αγορές µετοχών και αγροτικών 
εµπορευµάτων έρχεται να επικυρώσει το δελτίο τιµών Μαΐου της Τράπεζας 
Πειραιώς, το οποίο καταγράφει κέρδη για τον δείκτη των αγροτικών 
προϊόντων της τάξης του 5,35%, αποδίδοντας την ανοδική κίνηση στην 
αυξηµένη ζήτηση και τη µειωµένη προσφορά. Αντίθετα, οι µετοχικές αγορές 
(S&P500 –8,76% και ο MSCI EΜ –9,47%) υποχωρούν στον απόηχο 
ανησυχιών για τον πληθωρισµό και τις επίµονες διαταραχές στην 
εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέµου στην Ουκρανία και των 
περιοριστικών µέτρων στην Κίνα ελέω κορονοϊού. Όπως αναφέρει το ∆ελτίο 
Τιµών, βραχυχρόνια οι τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων θα συνεχίσουν 
να ευνοούνται από το µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον, ενώ εκτιµάται 
µεταξύ άλλων ότι: i) πιθανή προσδοκία εξοµάλυνσης στο θέµα της επιβολής 
εξαγωγικών περιορισµών από την Ινδία, στο σιτάρι, πιθανά να περιορίσει τις 
θετικές αποδόσεις του.ii)η επιβράδυνση της ανάκαµψης δύναται να 
περιορίσει τη ζήτηση για βαµβάκι, µε αρνητικό αντίκτυπο στην τιµή. iii) η 
αύξηση της παραγωγής σόγιας δύναται να επηρεάσει αρνητικά την τιµή της.

Όχι για όλους
Η συνδεδεµένη ενί-

σχυση στο καλαµπόκι 
δεν θα πληρώνεται σε 
όλα τα στρέµµατα που 
καλλιεργείται, αλλά θα 

µπουν προϋποθέσεις 
ποιότητας κυρίως ως 
προς τη σύσταση του 

εδάφους, την ποιότητα 
των νερών κ.λπ.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια µικρή αποκλιµάκωση των τιµών σε 
βασικές πρώτες ύλες που αξιοποιούνται 
από την βιοµηχανία λιπασµάτων σηµει-
ώθηκε τις προηγούµενες ηµέρες, χωρίς 
ωστόσο η κίνηση αυτή να διευκολύνει 
στην υπόθεση των υψηλών εισροών, 
αφού ο ορίζοντας στην εν λόγω αγορά 
είναι γεµάτος µε παράγοντες που υπα-
γορεύουν την παραµονή της στην άνω 
πλευρά του εύρους. 

Αν και η ουρία υποχώρησε από το υ-
ψηλό των περίπου 1.100 δολαρίων ο τό-
νος, η µέση τιµή της στις διεθνείς αγο-
ρές εξακολουθεί να αποτυπώνεται µε τε-
τραψήφιο νούµερο (1.000 δολάρια την 
4η εβδοµάδα του Μαΐου), οι υπόλοιποι 
βασικοί κωδικοί του δείκτη (DAP, MAP, 
UAN28 και UAN32) σηµείωσαν νέα υ-
ψηλά. Ειδικοί αναλυτές της αγοράς α-
γροτικών πρώτων υλών, εκτιµούν ότι η 
µικρή διόρθωση στην τιµή της ουρίας 
δεν µπορεί να σηµατοδοτήσει ακόµα έ-
να γύρισµα της αγοράς και την είσοδό 
της σε πτωτικό κανάλι. 

Άλλωστε, για όσο οι τιµές των αγροτι-
κών εµπορευµάτων παραµένουν και αυ-
τές σε ενδιαφέροντα επίπεδα, η ζήτηση 
για προϊόντα θρέψης θα διατηρείται κο-
ντά στο δυναµικό που µπορεί να εξυπη-
ρετήσει η προσφορά. 

Η µέση τιµή για τον διαµµωνιακό φώ-
σφορο (DAP) ήταν τα 1.059 δολάρια ο 
τόνος, νέο ιστορικό υψηλό. Σε νέο ι-
στορικό υψηλό βρέθηκε και η τιµή για 
τον µονοαµµωνιακό φώσφορο (ΜΑP) 
στα 1.083 δολάρια ο τόνος. Σε νέες κο-

ρυφές βρέθηκε και η τιµή για τους τύ-
πους λιπασµάτων αζώτου, UAN 28 και 
UAN32, στα 624 και 730 δολάρια ο τό-
νος αντίστοιχα, ενώ στα υψηλά του εύ-
ρους διατηρήθηκε και το χλωριούχο κά-
λιο (ποτάσα) µε 881 δολάρια ο τόνος. Α-
πό την άλλη, η άνυδρη αµµωνία υποχώ-
ρησε σε ποσοστό µικρότερο του 5%, στα 
1.529 δολάρια ο τόνος. 

Θέλει προγραµµατισµό µε ορίζοντα
Η εµπειρία των τελευταίων µηνών στις 

διεθνείς αγορές αγροτικών εµπορευµά-
των, ήρθε να εδραιώσει µια συνήθεια 
που τηρούσαν οργανωµένοι παραγω-
γοί στη Βόρεια Αµερική και την Κεντρι-
κή Ευρώπη, η οποία θέλει προγραµµα-
τισµό καλλιεργειών, πωλήσεων και αγο-
ράς εισροών σε βάθος έτους. Στο πρώτο 
TimaCulture Forum που έγινε την περα-
σµένη Τρίτη 24 Μαΐου, ο Γενικός ∆ιευ-
θυντής της Timac Agro | ΛΥ∆Α Μπρού-

νο Καχρίλας, ανέφερε ότι στη Γαλλία οι 
αγρότες έχουν ήδη πουλήσει από τώρα 
τα αλώνια του 2023. Υπό αυτήν την έν-
νοια και προκειµένου να µην βρεθούν 
αντιµέτωποι µε ελλείψεις, προχώρησαν 
και στην εξασφάλιση των απαιτούµενων 
εισροών που θα χρειαστούν στις σπο-
ρές το προσεχές φθινόπωρο. Με δεδο-
µένο ότι αντίστοιχες κινήσεις γίνονται 
και στην Αµερική, φαίνεται ότι και για 
την επόµενη χρονιά η προσφορά εφο-
δίων θα βρεθεί σε οριακό σηµείο, αφού 
ήδη έχει διαµορφωθεί ζήτηση, όσο πα-
ράλληλα επιµένει ο γεωπολιτικός πα-
ράγοντας που κόβει σηµαντικό τονάζ 
πρώτων υλών, όπως το ποτάσιο (βασι-
κός εξαγωγέας Λευκορωσία και Ρωσία), 
ενώ η ενεργειακή κρίση διατηρεί στα ύ-
ψη το κόστος του φυσικού αερίου, βασι-
κής πρώτης ύλης για την παρασκευή λι-
πασµάτων αλλά και «καυσίµου» για τη 
λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων. 

Η ισχνή υποχώρηση της ουρίας 
δεν σημαίνει γύρισμα της αγοράς
Ζωηρή η ζήτηση για προϊόντα θρέψης όσο οι τιμές αγροτικών εμπορευμάτων γράφουν υψηλά

Προσφορά
Όσο οι τιµές των 

αγροτικών εµπορευ-
µάτων παραµένουν 
σε ενδιαφέροντα 

επίπεδα, η ζήτηση για 
προϊόντα θρέψης θα 

διατηρείται κοντά στο 
δυναµικό που µπορεί 

να εξυπηρετήσει η 
προσφορά

Προπωλήσεις 
Οι Γάλλοι αγρότες 

έχουν ήδη πουλήσει 
τα αλώνια του 

2023 και για να µην 
βρεθούν αντιµέτωποι 

µε ελλείψεις, προ-
χώρησαν και στην 
εξασφάλιση των 

απαιτούµενων εισ-
ροών για τις σπορές 

το φθινόπωρο 

Ορισµένοι τύποι λιπασµάτων 
δύσκολα θα µπορούσαν να 
δουν αποσυµπίεση των τιµών 
τους, όσο συντηρείται 
η γεωπολιτική ένταση. 

Καναδάς και
ΗΠΑ βάζουν
µπρος για
αύξηση της
παραγωγής
λιπασµάτων 
Με τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία να εξάγουν πάνω 
από το 40% της ποτάσας που 
κυκλοφορεί στην παγκόσµια 
αγορά, ορισµένοι τύποι 
λιπασµάτων δύσκολα θα 
µπορούσαν να δουν 
αποσυµπίεση των τιµών τους, 
για όσο καιρό συντηρείται η 
γεωπολιτική ένταση. Ήδη 
πάντως χώρες όπως οι ΗΠΑ 
και ο Καναδάς, εξετάζουν 
σοβαρά το ενδεχόµενο αύξησης 
της παραγωγής λιπασµάτων. 
Στο πακέτο µέτρων που 
ανακοίνωσε πρόσφατα ο 
Αµερικανός πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν, περιλαµβάνεται 
και σχέδιο αύξησης της 
παραγωγής λιπασµάτων 
των ΗΠΑ. Την ίδια στιγµή, 
η καναδική εταιρεία 
λιπασµάτων Nutrien, η 
µεγαλύτερη στον κόσµο, 
εξετάζει να αυξήσει περαιτέρω 
την παραγωγή ποτάσας. 
Τον Μάρτιο, η Nutrien είχε 
ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να 
αυξήσει την παραγωγή της 
κατά σχεδόν 1 εκατ. τόνους 
σε περίπου 15 εκατ. τόνους 
φέτος, ενώ θα µπορούσε να 
αυξήσει περαιτέρω σε 18 εκατ. 
τόνους την παραγωγή χωρίς 
κάποια µεγάλη επένδυση. 
Η εκτίµηση της καναδικής 
εταιρείας είναι ότι η ρωσική 
παραγωγή θα µειωθεί κατά 2 
έως 6 εκατ. τόνους φέτος 
σε σχέση µε την παραγωγική 
δυναµικότητά της που 
ανέρχεται σε 15 εκατ. τόνους. 
Η παραγωγή της Λευκορωσίας 
εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 
6 έως 8 εκατ. τόνους έναντι 
13 εκατ. τόνων που είναι η 
λειτουργική δυναµικότητά της.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟ)

DAP

MAP

Κάλιο

UAN28

UAN32

Ουρία

Άνυδρη 
αµµωνία

1.083

881

634

730

1.000

1.529

1.059



Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες  

στον αγροτικό 
χώρο από την 

ERGOPLANNING

Σ   τα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και του υπό-
Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών στο γεωργικό τομέα  η ERGOPLANNING 

ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών 

Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) θα εφαρμόσει την ήδη πο-

λυετή εμπειρία της στον τομέα των μελετών και 

των εξειδικευμένων συμβουλών, ενθαρρύνοντας 

τη χρήση τους από τους γεωργούς και διασφαλί-

ζοντας άμεση ενημέρωση, συνεχή υποστήριξη και 

προσφορά επιστημονικής γνώσης για σημαντι-

κά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους. 

Οι έμπειροι γεωργικοί σύμβουλοι της ERGOPLANNING, 

μπορούν εξατομικευμένα να αναπτύξουν και να ε-

φαρμόσουν τα έξι πακέτα συμβουλών (τα οποία 

περιλαμβάνουν συνολικά 17 συμβουλές), έτσι ώ-

στε ο γεωργός να επιλέξει τον πλέον κατάλληλο 

τύπο συμβουλής σε σχέση με την εκμετάλλευση 

που διατηρεί και τα θέματα που τον απασχολούν.

Οι εξειδικευμένες συμβουλές και η τεχνική υπο-

στήριξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων  θέματα που 

αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, την 

αύξηση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμε-

ταλλεύσεων, την εφαρμογή Συστημάτων ποιότη-

τας, την ορθολογική χρήση και προστασία των φυ-

σικών πόρων, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, 

τη βιολογική παραγωγή, την ορθολογική διαχεί-

ριση των ζωικών αποβλήτων και την τεχνική υ-

ποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτό-

μων τεχνολογιών.

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι 

ανάγκες προσαρμογής και εξέλιξης των γεωργι-

κών εκμεταλλεύσεων είναι βασικός παράγοντας 

της επιβίωσης και ανάπτυξης τους. Αυτό απαιτεί 

γνώση πληροφόρηση νέες δεξιότητες και καινο-

τόμες ιδέες.

Η ERGOPLANNING είναι μία σύγχρονη εταιρεία 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποιη-

μένη δομή συμβούλων ΔΟΓΣ 002 πιστοποιημένο 

μελετητικό γραφείο σε αγροτικές μελέτες (ΥΠΕ-

ΔΑ – ΥΠΑΑΤ) και πιστοποιημένος φορέας υποδο-

χής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης ενώ δραστηριο-

ποιείται τα 20 τελευταία χρόνια στον τομέα της ο-

λοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης 

αγροτικών βιομηχανικών τουριστικών επιχειρή-

σεων καθώς και δημόσιων οργανισμών. 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΏΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

info@ergoplanning.gr / www.ergoplanning.gr / 2310 544 224 & 555 582



Καραδοκεί 
το ωίδιο
Θειάφισμα στο βλαστικό στάδιο 
του μούρου στους αμπελώνες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ιδανικό σκηνικό για µολύνσεις 
από ωίδιο καταγράφουν στις 
παρατηρήσεις τους οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, 
ενώ οι χαµηλές θερµοκρασίες 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
µήνα έχουν επιβραδύνει την ε-
ξέλιξη των βλαστικών σταδίων 
στα κρητικά αµπέλια. Οι καιρι-
κές συνθήκες ευνοούν τις µέ-
ρες αυτές την αναπαραγωγή 
του µύκητα και τις µολύνσεις, 
ενώ τα βλαστικά στάδια των α-
µπελιών που επικρατούν (µού-
ρο) αλλά και αυτά που ακολου-
θούν (άνθηση, καρπόδεση, νε-
αρές ράγες) είναι ιδιαίτερα ευ-
αίσθητα στη δράση του ωίδιου.

Επίσης όπως σηµειώνεται, µε 
τα σηµερινά δεδοµένα, η χρο-
νιά σε σχέση µε το 2021 εµφα-

νίζεται πιο όψιµη κατά τουλάχι-
στον 10 ηµέρες, ενώ στην ποι-
κιλία σουλτανίνα και στην πρώ-
ιµη ζώνη τις τελευταίες τρεις ε-
βδοµάδες καταγράφεται αύξη-
ση του µήκους της βλάστησης 
περίπου 15 εκ. ανά εβδοµάδα.

Στο τρέχον καλλιεργητικό 
στάδιο η κατάσταση στους α-
µπελώνες µε τους κυριότερους 
εχθρούς είναι: 

Ωίδιο: Επικρατούν ευνοϊ-
κές καιρικές συνθήκες και κρί-
σιµα βλαστικά στάδια και θέ-
λει προσοχή. Τα βλαστικά στά-

δια µούρο – άνθηση – καρπό-
δεση – ανάπτυξη ραγών πρέ-
πει να είναι προστατευµένα. 
Συνιστάται να χρησιµοποιεί-
ται το θειάφι σε µορφή σκό-
νης επίπασης (απύρι), ιδιαίτε-
ρα στα βλαστικά στάδια άνθη-
σης – καρπόδεσης.

Οι καιρικές συνθήκες της ε-
ποχής που προβλέπεται να επι-
κρατήσουν από την ερχόµενη 
εβδοµάδα (υψηλές θερµοκρα-
σίες, ηλιοφάνεια) ευνοούν την 
εφαρµογή του θειαφιού και 
την καλή προληπτική και θε-
ραπευτική δράση του.

Περονόσπορος: Άξιο α-
ναφοράς είναι πως φέτος δεν 
έχουν εντοπιστεί πρωτογενείς 
µολύνσεις (κηλίδες λαδιού) στο 
τέλος της άνοιξης και στα ση-
µεία παρατήρησης. Σύµφωνα 
µε τα µετεωρολογικά δεδοµένα 
σε καµιά καιρική αστάθεια µε-
τά την έκπτυξη της βλάστησης 

και µέχρι πρόσφατα δεν σηµει-
ώθηκαν ύψη βροχής και χρό-
νοι διύγρανσης που να ευνο-
ούσαν πρωτογενείς µολύνσεις.

Εξαίρεση αποτέλεσαν ωστό-
σο περιορισµένες περιοχές στα 
ηπειρωτικά του νοµού Χανίων 
(δεδοµένα σταθµών Ε.Α.Α. σε 
Θέρισσο, Έλος, Σέµπρωνα, Α-
σή Γωνιά) όπου θεωρείται ότι 
υπάρχουν πρωτογενείς µολύν-
σεις, έστω και περιορισµένες.

Ευδεµίδα: ∆εν χρειάζε-
ται ακόµα αντιµετώπιση. Στις 
επόµενες ηµέρες αναµένεται 
η δεύτερη πτήση στις πρωιµό-
τερες περιοχές.

Τζιτζικάκια: Πρώτες εµφα-
νίσεις σε αµπέλια, ωστόσο οι 
γεωπόνοι συνιστούν να µη γί-
νονται ψεκασµοί χωρίς έλεγχο.

Ψευδόκοκκος: Αυτή την 
εποχή ξεκινά η αντιµετώπιση 
σε αµπέλια µε ιστορικό, κυρί-
ως επιτραπέζια.

Πρώτα ίχνη τετράνυχου σε εσπεριδοειδή της ∆υτικής Ελλάδας 
Εστίες κόκκινου τετράνυχου εντόπισαν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Αχαΐας σε περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας µε εσπεριδοειδή 
όπως τα Λεχαινά Ηλείας και το Ευνηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Όπως 
επισηµαίνεται, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή  εκ µέρους των καλλιεργητών 
εσπεριδοειδών στη ∆υτική Ελλάδα, καθώς  οι τετράνυχοι µπορούν να 
αναπτύξουν ταχύτατα µεγάλους πληθυσµούς και να προκαλέσουν σοβαρές 

ζηµιές. Το έντοµο προσβάλλει τη βλάστηση και κυρίως τα φύλλα, όπου εγκαθίσταται και 
µυζούν χυµούς. Η µυζητική δράση του προκαλεί χλωρωτικά στίγµατα και σε σοβαρές 
προσβολές τα φύλλα παίρνουν χαρακτηριστικό «µπρούτζινο» χρώµα. Οι γεωπόνοι της 
Αχαΐας επισηµαίνουν πως οι καλλιεργητικές φροντίδες όπως το κλάδεµα που εξασφαλίζουν 
καλό αερισµό των δέντρων δρουν προληπτικά στην εµφάνιση υψηλών πληθυσµών ενώ 
συνιστούν την αξιοποίηση των φυσικών εχθρών του παρασιτισκού άκαρι όπως το αρπακτικό 
αραχνοειδές που ανήκει στην οικογένεια Phytoseiidae που µπορεί να µειώσει σηµαντικά 
τον αριθµό των ατόµων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Έλεγχος ενήλικων τετρανύχων 
επιτυγχάνεται µε καλή ποιότητα ψεκασµού µε την χρήση χηµικών επαφής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ευδεµίδα 
Χωρίς οικονοµική 

σηµασία οι προσβολές 
από την ευδεµίδα στην 

ανθόβια γενιά 

Σκουλήκι των κερασιών
Μεγάλο πρόβληµα για τους παραγωγούς 
κερασιού αποτελεί η ραγολέτιδα 
(Rhagoletis cerasi Loew), η οποία 
διαρρηγνύει τους καρπούς και τρέφεται 
από την σάρκα, χωρίς να αφήνει εµφανές 
εξωτερικό σηµάδι. Η έξοδος των ενηλίκων 
από το έδαφος πραγµατοποιείται συνήθως 
τον Μάιο, µε την έναρξη αλλαγής 
χρώµατος των καρπών από κίτρινο προς 
ρόδινο που καθιστά τα κεράσια επιδεκτικά 
προσβολής. Όπως ενηµερώνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, η πτήση 
του εντόµου έχει ξεκινήσει σε περιοχές 
της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ έχουν 
εντοπιστεί σηµαντικές συλλήψεις στο 
δίκτυο παγίδων στις περισσότερες 
περιοχές. Οι γεωπόνοι συνιστούν άµεση 
επέµβαση µόλις ξεκινήσει η αλλαγή 
χρώµατος στον καρπό από πράσινο 
σε υποκίτρινο.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Mavrik aquaflow
BAYER Hellas: Decis trap Rhagoletis 
cerasi, Decis Evo 25 EW
FMC Hellas: Simin 2.5 EC
K&Ν Ευθυµιάδης: Profil Extra 5 SL, 
Carnadine 20 SL.

Σκωριάσεις στο σιτάρι
Οι σκωριάσεις αποτελούν τις πλέον 
καταστρεπτικές και ευρέως διαδεδοµένες 
ασθένειες του σιταριού. Το χαρακτηριστικό 
σύµπτωµα είναι η εµφάνιση «µαζών 
σπορίων» του µύκητα σε µορφή κηλίδων, 
µε χρώµα βαθύ πορτοκαλί, σαν σκουριά. 
Οι καταστροφές στις καλλιέργειες σίτου 
οφείλονται σε µειωµένη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα λόγω ζηµιών σε 
φωτοσυνθετικούς ιστούς, µε σοβαρές 
απώλειες νερού µέσω της κατεστραµµένης 
επιδερµίδας, ενώ οι καρποί σιταριού 
καταλήγουν να είναι παραµορφωµένοι 
και µε µικρή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. 
Η χρήση πρώιµων ποικιλιών, οι οποίες 
προλαβαίνουν τις προσβολές, η 
καταστροφή των ξενιστών και η χρήση 
µυκητοκτόνων φυλλώµατος αποτελούν 
τους κύριους τρόπους αντιµετώπισης των 
σκωριάσεων, σύµφωνα µε γεωπόνους. 
Ωστόσο η επαναλαµβανόµενη χρήση 
µυκητοκτόνων µπορεί να καταστεί 
οικονοµικά ασύµφορη σε κάποιες 
περιπτώσεις και γι’ αυτό συνίσταται η 
επικοινωνία µε καταρτισµένο γεωπόνο πριν 
την εκτέλεση οποιουδήποτε ψεκασµού.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Custodia SC
BAYER Hellas: Madison 263 SC
CORTEVA: Univoq EC
FMC Hellas: Riza 200 EC
K&Ν Ευθυµιάδης: Balaya EC, 
Tebu-max 20 EW. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όλοι οι «παλιοί» των δράσεων αλ-
λά και δύο στους τρεις κτηνοτρό-
φους αναµένεται να ενταχθούν 
στο πρόγραµµα των Βιολογικών, 
έπειτα από την αύξηση των κον-
δυλίων του προγράµµατος µε 241 
εκατ. ευρώ, όπως εξήγγειλε προ 
ηµερών από το Βόλο ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Η κατανοµή του επιπλέον ποσού 
αφορά 171 εκατ. ευρώ για την Βι-
ολογική Κτηνοτροφία και 70 εκατ. 
για τη φυτική παραγωγή. 
Το σύνολο των 241 εκατ., έρχεται 
να προστεθεί στον αρχικό προϋ-
πολογισµό των 490 εκατ. που εί-
χαν δεσµευτεί για το πρόγραµµα 
από το ταµείο του β’ πυλώνα της 
µεταβατικής ΚΑΠ. 

H αύξηση κονδυλίων στη Βιο-
λογική Γεωργία δηµιουργεί ανα-
κατατάξεις στις εντάξεις στο πρό-
γραµµα και έτσι εκτιµάται πως ο 
κύριος όγκος που θα µείνει εκτός 
προγράµµατος θα είναι οι νεο-
εισερχόµενοι στον κλάδο και οι 
παλιοί (διατήρηση) θα ενταχθούν 
στο σύνολό τους.

«Είµαστε έτοιµοι πια και έχου-
µε βρει τα σχετικά κονδύλια ώ-
στε να διαθέσουµε 171 εκατ. ευ-
ρώ πρόσθετους πόρους στη βιο-
λογική κτηνοτροφία. Θα ικανο-
ποιήσουµε µε αυτό τον τρόπο πα-
ραπάνω από τα 2/3 των αιτήσε-
ων των κτηνοτρόφων, ενώ ακόµα 
70 εκατοµµύρια θα διατεθούν και 
στη στήριξη της βιολογικής αγρο-
τικής παραγωγής», ανέφερε συ-
γκεκριµένα ο Πρωθυπουργός, το 
πρωί της περασµένης Παρασκευ-
ής, σε µια εξέλιξη που επιβεβαί-

ωσε το ρεπορτάζ της Agrenda και 
του Agronews, το οποίο προηγή-
θηκε των ανακοινώσεων.  

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης 
θα προκύψουν µετά την ολοκλή-
ρωση της εξέτασης των ενδικοφα-
νών προσφυγών, κατά την έννοια 
του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, 
οι οποίες ενδεχοµένως θα υποβλη-
θούν στην επικράτεια. Σηµειώνε-
ται εδώ πως οι ενστάσεις έληξαν 
στις 25 Μαΐου οπότε αναµένεται 
άµεσα να βγουν οι σχετικοί τελι-
κοί πίνακες.

Νέα κατάσταση στις εντάξεις
Αν και ακόµα δεν έχει ξεδιαλύ-

νει απολύτως ο τρόπος απορρό-
φησης των επιπλέων ποσών, οι 
εκτιµήσεις θέλουν τη νέα κατά-
σταση στις εντάξεις να διαµορ-
φώνεται ως εξής:

Αροτραία (νέοι): 3 στους 10
Αροτραία (παλιοί): 10 στους 10
Κηπευτικά-∆έντρα (νέοι): 10 

στους 10
Κηπευτικά, ∆έντρα (παλιοί): 

10 στους 10
Κτηνοτροφία (νέοι): 6 στους 10

Κτηνοτροφία (παλιοί): 10 στους 10.
Μελισσοκοµία (νέοι): 6 στους 10.
Μελισσοκοµία (παλιοί): 10 

στους 10.
Μένει να φανεί και η τελική κα-

τανοµή (µέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε 
δηµοσιοποιηθεί), αφού σε περί-
πτωση που το υπουργείο αποφα-
σίσει να δώσει περισσότερο χώ-
ρο στους νεοεισερχόµενους στο 
πρόγραµµα, τότε θα υπάρξουν νέ-
ες ανακατανοµές.

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων
Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων 

όλων των δράσεων της Βιολογι-
κής Γεωργίας είναι τρία έτη, σύµ-
φωνα µε τη σχετική προκήρυξη. 
Οι δικαιούχοι των δράσεων του 
υποµέτρου 11.1 που κατέχουν 
αγροτεµάχια/ βοσκοτόπους, εί-
δος ζώων, κατεχόµενες κυψέλες 
και παραφυάδες, τα οποία δεν εί-
ναι ενταγµένα στο σύστηµα ελέγ-
χου της βιολογικής γεωργίας µέ-
χρι την ηµεροµηνία της πρόσκλη-
σης των Βιολογικών υποχρεού-
νται να συνάψουν σύµβαση µε Ο-
Ε&Π εντός χρονικού διαστήµατος 
δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµε-

ρών από την ηµεροµηνία δηµο-
σιοποίησης της απόφασης έντα-
ξης πράξεων.

Παράλληλα οι δικαιούχοι 
θα πρέπει:

Να διατηρούν σταθερό το µέ-
γεθος της έκτασης των αγροτεµα-
χίων / βοσκοτόπων και το είδος 
των ζώων, τον αριθµό των κατε-
χόµενων κυψελών και παραφυά-
δων µε τα οποία εντάχθηκαν στο 
µέτρο, πλην των περιπτώσεων α-
νωτέρας βίας.

Να διατηρούν σταθερά τα α-
γροτεµάχια µε τα οποία έχουν ε-
νταχθεί στο µέτρο, καθώς δεν επι-
τρέπεται η αλλαγή των αγροτεµα-
χίων για τα οποία έχουν αναλη-
φθεί οι δεσµεύσεις της παρούσας. 

Στην περίπτωση των βοσκοτό-
πων, τµήµατα αυτών δύνανται να 
ανανεώνονται µε τµήµατα άλλων 
βοσκοτόπων.

Για τις ∆ράσεις 11.1.2 και 
11.2.2, οι κατεχόµενες κυψέλες 
και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ 
έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να 
είναι καταχωρηµένες στο Εθνι-
κό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµι-
κό Μητρώο.

Αύξηση κονδυλίων 241 εκατ. ευρώ 

Όλοι οι παλιοί αγρότες 
και δύο στους τρεις 
κτηνοτρόφους στο 
Μέτρο Βιολογικών   
Θέμα ημερών οι τελικοί πίνακες κατανομής μετά τη γενναία 
υπερδέσμευση κονδυλίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Σταθερά
Οι δικιαούχοι πρέπει 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.

Χώρος
Σε περίπτωση που το 
υπουργείο αποφασίσει να 
δώσει περισσότερο χώρο 
στους νεοεισερχόµενους στο 
πρόγραµµα, τότε θα υπάρξουν 
νέες ανακατανοµές.

Πίνακες
Οι οριστικοί πίνακες 
κατάταξης θα προκύψουν 
µετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης των ενδικοφανών 
προσφυγών, κατά την έννοια 
του άρθρου 25 του Ν. 
2690/1999, οι οποίες 
ενδεχοµένως υποβληθούν 
στην επικράτεια.

Ανακατατάξεις
Με την αύξηση των 

κονδυλίων εκτιµάται πως 
ο κύριος όγκος που θα µείνει 

εκτός προγράµµατος θα 
είναι οι νεοεισερχόµενοι 

στον κλάδο και οι παλιοί θα 
ενταχθούν στο σύνολό τους

Τη διάθεση πρόσθετων πόρων ύψους 241 εκατοµµυρίων ευρώ για τα 
βιολογικά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, µε 
αφορµή την παρουσία του στα εγκαίνια νέας τυροκοµικής µονάδας.
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Αιτήσεις
Ελάχιστες είναι οι αιτήσεις 
που προχωρούν αφού 
σήµερα η δυναµικότητα του 
δικτύου του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι 
περιορισµένη και σε πολλά 
σηµεία κορεσµένη.

Τέσσερις
Η πλατφόρµα θα δέχεται 
αιτήσεις από τέσσερις 
κατηγορίες ενδιαφεροµένων, 
ξεκινώντας από επενδυτές 
που κατασκευάζουν µια 
µονάδα ΑΠΕ για να πουλούν 
την ενέργεια στο σύστηµα. 

Πάνελ
∆ιευκολύνεται η δηµιουργία 
νέων υποσταθµών µε τα ίδια 
κριτήρια µε τα οποία δίνεται 
άδεια για πάνελ σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τέλος στις αρνητικές απαντήσεις σε 
αγρότες για µια θέση στο δίκτυο του 
∆Ε∆∆ΗΕ, έρχεται να βάλει το νοµο-
σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, που φιλοδοξεί 
να απλοποιήσει τη διαδικασία αδει-
οδότησης των ΑΠΕ και προγραµµατί-
ζεται να µπει προς ψήφιση στη Βου-
λή τον επόµενο µήνα. Κλειδί για την 
επιτυχία του φιλόδοξου σχεδίου νό-
µου που φέρει την υπογραφή του υ-
πουργού Κώστα Σκρέκα, είναι η δέ-
σµευση των υποσταθµών των οποίων 
τα περιθώρια είναι έως 10 MW, απο-
κλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενερ-
γειακό συµψηφισµό (net-metering) 
και πρόγραµµα φωτοβολταϊκών στις 
στέγες. Έτσι, ακόµα και στους πιο κο-
ρεσµένους νοµούς, θα δηµιουργείται 
«ηλεκτρικός χώρος» στο δίκτυο για α-
γροτικά φωτοβολταϊκά, αφού η κα-
τανοµή προβλέπει το 30% της πλεο-
νάζουσας δυναµικότητας σε αγρότες. 

Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις 
στη Βουλή του υπουργού Κώστα Σκρέ-
κα, ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει 
σχεδόν τη δηµιουργία µιας ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας, όπου εκεί οι εν-
διαφερόµενοι θα µπορούν να υπο-
βάλουν την αίτησή τους και να κα-

τασκευάσουν το φωτοβολταϊκό. Σύµ-
φωνα µε τον κ. Σκρέκα, η πλατφόρ-
µα αυτή θα δέχεται αιτήσεις από τέσ-
σερις κατηγορίες ενδιαφεροµένων, 
ξεκινώντας κατ’ αρχάς από τους ε-
πενδυτές που θέλουν να κατασκευ-
άσουν µια µονάδα ΑΠΕ για να που-
λούν την ενέργεια στο σύστηµα. «Οι 
άλλες 3 κατηγορίες έχουν να κάνουν 
µε κατηγορίες καταναλωτών που θέ-
λουν να αυτοπαράγουν και αυτοκατα-
ναλώνουν», µεταξύ των οποίων βρί-
σκονται και οι αγρότες. 

Πρόσβαση αγριοτών στο δίκτυο
∆ύο είναι τα σηµεία τα οποία διευ-

κολύνουν την υπόθεση της πρόσβα-
σης των αγροτών στο δίκτυο µέσα α-
πό το σχέδιο νόµου µε τίτλο: «Εκσυγ-
χρονισµός της Αδειοδοτικής ∆ιαδικα-
σίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-
ας – Β’ Φάση, Αδειοδότηση Παραγω-
γής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτι-
κών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολτα-
ϊκών Σταθµών και Ειδικότερες διατά-
ξεις για την Ενέργεια και την Προστα-
σία του Περιβάλλοντος. Πρόκειται για 
το άρθρο 87 (Εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών σταθµών ισχύος ≤1MW σε α-
γροτική γη υψηλής παραγωγικότη-
τας- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56 
του ν. 2367/1998) και το άρθρο 96 

(Aύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δί-
κτυο – Προώθηση ενεργειακού συµ-
ψηφισµού και σταθµών αυτοπαρα-
γωγής) Σύµφωνα µε την αιτιολογι-
κή έκθεση, µε το άρθρο 87 περί ε-
γκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθ-
µών σε αγροτική γη υψηλής παρα-
γωγικότητας, «…έχει σκοπό την έ-
νταξη και των σταθµών αποθήκευ-
σης ενέργειας, προκειµένου να αξι-
οποιείται αποτελεσµατικότερα η πα-
ραγωγή των ανανεώσιµων πηγών, 
επιβαλλοµένων των ίδιων περιορι-
σµών για την εγκατάστασή τους µε 
τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ΑΠΕ». ∆ηλαδή δι-
ευκολύνεται η δηµιουργία νέων υπο-
σταθµών µε τα ίδια κριτήρια µε τα ο-
ποία δίνεται άδεια για εγκατάσταση 
πάνελ σε γη υψηλής παραγωγικότη-
τας. Αν και το εν λόγω ζήτηµα απο-
τελεί αγκάθι για αρκετούς συντελε-
στές της αγροτικής παραγωγής που 
βλέπουν τους κάµπους να γεµίζουν 
µε φωτοβολταϊκά, από την άλλη έρ-
χεται να διευκολυνθεί η χωρητικότη-
τα του δικτύου.

Από την άλλη, µε την προτεινόµε-
νη ρύθµιση του άρθρου 96, «δίνεται 
η δυνατότητα, κατόπιν εισήγησης του 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και τροπο-
ποίησης του Κώδικα του Ε∆∆ΗΕ, να 
αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, προκει-

µένου να διευκολύνεται η ένταξη πε-
ρισσότερης ισχύος σταθµών Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο. Λαµβάνε-
ται πρόνοια για τη διάθεση των νέ-
ων αυτών περιθωρίων και την κατα-
νοµή της νέας ισχύος στις εκάστοτε 
δράσεις (για την εγκατάσταση σταθ-
µών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαρα-
γωγών, αυτοπαραγωγών µε εφαρµο-
γή ενεργειακού συµψηφισµού, αυτο-
παραγωγών µε εφαρµογή εικονικού 
ενεργειακού συµψηφισµού, αυτοπα-
ραγωγών του ειδικού προγράµµατος 
ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστη-
µάτων), µε απώτερο σκοπό να επι-
τευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχε-
δίου για την Ενέργεια και το Κλίµα 
(Ε.Σ.Ε.Κ./ Β’ 4893/2019) ως προς τη 
διείσδυση των Α.Π.Ε., την αναχαίτι-
ση των συνεπειών λόγω της 20 σφο-
δρής διεθνούς ενεργειακής κρίσης και 
τη διαµόρφωση πλαισίου για πιο ε-
νεργητικά καταναλωτικά πρότυπα».

Σηµειώνεται ότι το προηγούµε-
νο διάστηµα αρκετοί ήταν οι αγρό-
τες που αναζήτησαν µέσω του net 
metering διέξοδο από τις υψηλές 
τιµές ρεύµατος, ωστόσο σταθερά τα 
τελευταία χρόνια, ελάχιστες είναι 
οι αιτήσεις που προχωρούν, αφού 
σήµερα η δυναµικότητα του δικτύ-
ου του ∆Ε∆∆ΗΕ είναι περιορισµέ-
νη και σε πολλά σηµεία κορεσµένη.

Τον Ιούλιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο Σκρέκα

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για άδειες 
φωτοβολταϊκών σε εκμεταλλεύσεις   
Η νέα κατανομή δεσμεύει 30% της πλεονάζουσας δυναμικότητας δικτύου για αγρότες 

Στο φιλόδοξο σχέδιο νόµου του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, 
προβλέπεται δέσµευση των 
υποσταθµών των οποίων τα 

περιθώρια είναι έως 10 MW, 
αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, 

ενεργειακό συµψηφισµό 
(net-metering) και πρόγραµµα 

φωτοβολταϊκών στις στέγες.



Σε Σχέδια, Μεταποίηση και Leader 

Ζήτημα ανατιμολόγησης 
επενδυτικών φακέλων 
λόγω αύξησης στα κόστη 

Για μεγάλες δυσκολίες από πλευράς επενδυτών έκανε λόγο η 
Ελλάδα στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, συμφωνώντας να 
επιτραπεί η χρηματοδότηση της διαφοράς στα κόστη μέσω ΠΑΑ   

Μερική ολοκλήρωση επενδύσεων και αύξηση της έντασης 
ενίσχυσης οι λύσεις που εξετάζονται για τα έργα που «τρέχουν»

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώ-
στε να µπορέσουν οι δικαιούχοι του 
ΠΑΑ να προχωρήσουν στην ανατιµο-
λόγηση των επενδυτικών τους σχε-
δίων µε βάση τις αυξήσεις στα κό-
στη του εξοπλισµού και την κάλυ-
ψη της διαφοράς µε δηµόσια στή-
ριξη, αναζήτησαν οι υπουργοί Γε-
ωργίας στο πρόσφατο Συµβούλιο 
στις Βρυξέλλες. Ήδη 13 κράτη-µέ-
λη (ανάµεσά τους και η Ελλάδα) α-
πό τον περασµένο Απρίλιο έχουν 
ζητήσει να διερευνηθούν εξαιρέ-
σεις όσον αφορά την επιλεξιµότη-
τα και τους οικονοµικούς όρους των 
Μέτρων του ΠΑΑ, ή ακόµα και η ά-
δεια στους δικαιούχους για µερική 
ολοκλήρωση έργων λόγω των συν-
θηκών, που προκαλούνται από την 
τρέχουσα κατάσταση κρίσης. 

Το παραπάνω αίτηµα επανέφερε 
µετ’ επιτάσεως η ρουµανική αντι-
προσωπεία ζητώντας συγκεκριµένα 
«λύσεις που πρέπει να προβλέπουν 
τη δυνατότητα χρηµατοδότησης από 
τα κονδύλια της ΚΑΠ των διαφορών 
στις τιµές, αυξάνοντας ανάλογα την 
αξία των έργων και τη δηµόσια στή-
ριξη, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ολοκλήρωση των επενδύσεων που 
έχουν ήδη ξεκινήσει». 

Η θέση αυτή βρήκε απόλυτα σύµ-
φωνη την ελληνική αντιπροσωπεία: 
«Στην Ελλάδα αντιµετωπίζουµε πα-
ρόµοιο πρόβληµα και εµφανίζονται 
µεγάλες δυσκολίες από πλευράς ε-
πενδυτών. Η εφαρµογή τέτοιας δυ-
νατότητας θα πρέπει να καλύψει τα 
δηµόσια και ιδιωτικά επενδυτικά 
σχέδια και των Leader. Η παράλ-
ληλη αύξηση έντασης ενίσχυσης 
µας βρίσκει επίσης απόλυτα σύµ-
φωνους», τόνισε ο αναπληρωτής 
Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλά-

Θέµα ηµερών είναι να βρεθούν στα 
χέρια των διαχειριστικών αρχών τα 
πρώτα αποτελέσµατα των αξιολογή-
σεων από τους Νέους Αγρότες, στις 
περιφέρειες της χώρας που ολοκλη-
ρώθηκε και η β’ αξιολόγηση. Αυτό 
σηµαίνει ότι από τη ∆ευτέρα 6 Ιου-
νίου θα ξεκινήσει σταδιακά η ανάρ-
τηση των προσωρινών αποτελεσµά-
των µε τους πίνακες κατάταξης ανά 
περιφέρεια η οποία θα ολοκληρω-
θεί έως τα τέλη του µήνα. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι στις πρώτες πε-
ριφέρειες θα βρίσκεται η Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. Από την άλ-
λη, όπως µεταφέρει στην Agrenda ο 
θεµατικός αντιπεριφερειάρχης πρω-
τογενούς τοµέα Θεσσαλίας, Απόστο-
λος Μπίλλης, στην περιφέρειά του η 
β’ αξιολόγηση βρίσκεται περίπου στο 
70%. Ως εκ τούτου, ο ίδιος τοποθετεί 
το αργότερο τη δηµοσιοποίηση του 
προσωρινού πίνακα αποτελεσµάτων 
στα τέλη του ερχόµενου µήνα. Σύµ-
φωνα µε τον ίδιο, η περιφέρεια δεν 
θα περιµένει την ολοκλήρωση των 
ενστάσεων για να καταβάλλει την 
πρώτη δόση στους δικαιούχους που 

θα φανούν από τον πρώτο πίνακα 
αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, το πρώ-
το 15νθήµερο του Ιουλίου θα γίνει 
η πληρωµή της πρώτης δόσης στη 
Θεσσαλία, αναφέρει ο κ. Μπίλλης. 

Σύµφωνα µε την κατανοµή των 520 
εκατ. ευρώ ανά περιφέρεια σε Αττική, 
Ιόνια Νησιά, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρο, 
∆υτική Μακεδονία εντάσσονται όλοι 
όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις έντα-
ξης στο πρόγραµµα.

Σε Κεντρική Μακεδονία εντάσσο-
νται 2.410 δικαιούχοι (3.020 αιτήσεις), 

Οι πίνακες Νέων Αγροτών

δας στην Ε.Ε., Ιωάννης Γκίκας. 
Πράγµατι, επενδυτικές πρωτοβου-

λίες που έχουν σχεδιαστεί και εγκρι-
θεί στην Ελλάδα εδώ και 3-5 χρόνια 
από τα προγράµµατα του ΠΑΑ (Σχέ-
δια Βελτίωσης, Leader, Μεταποίηση) 
προφανώς επηρεάζονται από την ε-
κτόξευση του κόστους των πρώτων υ-
λών σε σειρά υλικών, από τον χάλυ-
βα µέχρι το ξύλο και τα καλώδια και 
ως εκ τούτου, µοιάζει επιτακτική η δι-
ευθέτηση του ζητήµατος από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σηµειώνεται εδώ, πως το παραπάνω 
αίτηµα είναι και ένα µήνυµα για τις ε-
δώ αρχές, πως η πρόσκληση των Σχε-
δίων Βελτίωσης που είναι προγραµ-
µατισµένη για το ερχόµενο καλοκαίρι 
δεν θα πρέπει να µοιάζει σε καµία πε-
ρίπτωση µε την προηγούµενη όσον α-
φορά τουλάχιστον τα εύλογα κόστη. Οι 
σχετικοί πίνακες θα πρέπει να αναθε-
ωρηθούν προς τα πάνω λαµβάνοντας 
υπόψη τη νέα πραγµατικότητα όσον 
αφορά τα κόστη. Αντίστοιχα προσοχή 
χρειάζεται και ο επιλέξιµος προϋπο-
λογισµός για κάθε επενδυτικό πλάνο. 

Για να υπάρξει προστασία των επεν-
δύσεων που ήδη υλοποιούνται µέσω 
ΠΑΑ θα χρειαστούν φυσικά και κοι-
νοτικά κονδύλια, τα οποία είναι αµ-
φίβολο αν η Ελλάδα τα έχει καθώς 
έχει σχεδόν εξαντλήσει τον προϋπο-
λογισµό των προγραµµάτων για την 
περίοδο 2014-2022.

Εκτόξευση κόστους
Σχέδια Βελτίωσης, Leader, 

Μεταποίηση που έχουν 
εγκριθεί στην Ελλάδα επηρεά-
ζονται από την εκτόξευση του 
κόστους των πρώτων υλών

Η πρόσκληση των 
Σχεδίων Βελτίωσης 
δεν θα πρέπει να 
µοιάζει µε την 
προηγούµενη όσον 
αφορά τουλάχιστον 
τα εύλογα κόστη. 
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Κονδύλια
Για να υπάρξει προστασία 
των επενδύσεων που ήδη 
υλοποιούνται µέσω ΠΑΑ 
θα χρειαστούν φυσικά και 
κοινοτικά κονδύλια, τα οποία είναι 
αµφίβολο αν η Ελλάδα τα έχει..

Εξαιρέσεις
Ήδη 13 κράτη-µέλη (ανάµεσά 
τους και η Ελλάδα) από τον 
περασµένο Απρίλιο έχουν 
ζητήσει να διερευνηθούν 
εξαιρέσεις όσον αφορά 
την επιλεξιµότητα και τους 
οικονοµικούς όρους των 
Μέτρων του ΠΑΑ. 

Κόστος
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός 
για την περίοδο 2014-2020 
δεν καλύπτει πλέον το υψηλό 
πρόσθετο κόστος που 
προκαλείται από την σηµαντική 
αύξηση της τιµής, αναφέρει 
η ρουµανική αντιπροσωπεία. 



από 6 Ιουνίου

Ένα έτος παράταση
στις Σπάνιες φυλές 
ζητούν κτηνοτρόφοι
Μονοετή παράταση για το πρό-
γραµµα των Σπάνιων και Αυτό-
χθονων Φυλών ζητούν οι κτηνο-
τρόφοι της χώρας, µε το σχετικό 
αίτηµα να έχει ήδη φτάσει στο 
αρµόδιο τµήµα των διαχειριστι-
κών αρχών. Η παράταση που ζη-
τείται αφορά εκείνους που µπή-
καν µε την προκήρυξη του 2018, 
των οποίων λήγουν φέτος  οι 
δεσµεύσεις τους, οπότε και θέ-
λουν να εξασφαλίσουν πως θα 
πληρωθούν το σχετικό πριµ και 
του χρόνου, εφόσον δεν υπάρξει 
άµεσα η προκήρυξη από τη νέα 
ΚΑΠ.  Υπολογίζεται πως για την 
παράταση θα χρειαστούν περίπου 
6,5 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις 
υπάρχουσες εντάξεις. 

Υπενθυµίζεται  ότι µονοετή πα-
ράταση αναµένουν οι δικαιούχοι 
της προκήρυξης στο Κοµφούζιο. 
Για αυτούς (1.550 δικαιούχοι) ήδη 
έχει υπάρξει η σχετική προδηµοσί-
ευση ώστε να κινηθούν ανάλογα 
στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε που τρέχουν 
αυτήν την περίοδο. Το ύψος ενί-
σχυσης διαµορφώνεται το ίδιο µε 
εκείνο που λαµβάνουν για το 5ο 
έτος εφαρµογής του Μέτρου.  Τα 

αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης 
µε δικαίωµα παράτασης πρέπει να 
πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα 
κριτήρια επιλεξιµότητας:

 να συµπεριλαµβάνονται στο 
ενεργό Τεχνικό ∆ελτίο του έτους 
εφαρµογής 2021 της 1ης Πρό-
σκλησης του/της υποψηφίου/ας

 να είναι δηλωµένα στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του/
της υποψηφίου/ας έτους 2022 µε 
επιλέξιµη για την 1 η Πρόσκληση 
της δράσης καλλιέργεια (ροδακι-
νιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή µε 
συγκαλλιέργεια των παραπάνω 
επιλέξιµων καλλιεργειών.

Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφι-
οι παράτασης µπορούν να αιτη-
θούν προς ένταξη είτε το σύνολο 
είτε κάποια εκ των αγροτεµαχί-
ων του ενεργού Τεχνικού ∆ελτί-
ου έτους εφαρµογής 2021 της 1ης 
Πρόσκλησης. ∆εν είναι επιλέξιµα 
προς ένταξη στην Πρόσκληση πα-
ράτασης, αγροτεµάχια που είναι 
ενταγµένα στο πλαίσιο της 2ης ή 
της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 
10.1.08 καθώς και αγροτεµάχια 
που είναι ενταγµένα στο πλαίσιο 
άλλης δράσης των Μέτρων 10 και 
11 του ΠΑΑ 2014 – 2020. ∆ιευκρι-
νίζεται ότι κατά το έτος της παρά-
τασης, οι δικαιούχοι συνεχίζουν 
να κάνουν αποκλειστική χρήση 
φεροµονών για αντιµετώπιση των 
εντοµολογικών εχθρών – στόχων 
(καρπόκαψα, ανάρσια, φυλλοδέ-
της) της ροδακινιάς, της νεκταρι-
νιάς και της βερικοκιάς.

Η αγορά γης επιλέξιµη
δαπάνη στη Μεταποίηση 
Η αγορά γης ορίζεται πλέον ρητά 
ως επιλέξιµη δαπάνη στο 
πρόγραµµα της Αγροτικής 
Μεταποίησης του Ταµείου 
Ανάκαµψης που ανοίγει για αιτήσεις 
την Τρίτη 31 Μαΐου. Το παραπάνω 
προβλέπει σχετική τροποποιητική 
απόφαση, η οποία αναφέρει 
συγκεκριµένα πως «Το σηµείο 
αα), της υποπερίπτωσης α), της 
περίπτωσης 3, της υποπαραγράφου 
3.7, της παραγράφου 3.7, 
αντικαθίσταται ως εξής: «Αγορά 
γης, κατασκευή και εκσυγχρονισµός 
ακινήτων». Σηµειώνεται εδώ πως 
η απόκτηση ακινήτων δεν είναι 
επιλέξιµη δαπάνη στο πρόγραµµα. 
Κατ’ εξαίρεση είναι επιλέξιµη η
απόκτηση ακινήτων εφόσον 
πρόκειται για ακίνητα «που ανήκουν 
σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που 
έχει κλείσει». Υπενθυµίζεται ότι στο 
πρόγραµµα µπορούν να κάνουν 
αιτήσεις οµάδες παραγωγών, 
συνεταιρισµοί και αγροτικές 
επιχειρήσεις (όχι ατοµικές ή 
φυσικά πρόσωπα). Ελάχιστο ύψος 
προϋπολογισµού επένδυσης 
είναι τα 500.000 ευρώ. 

στην Κρήτη 1.864 δικαιούχοι (2.599 
αιτήσεις), στη ∆υτική Ελλάδα 1.726 
δικαιούχοι (2.244 αιτήσεις), στην Θεσ-
σαλία 1.628 δικαιούχοι (1.968 αιτή-
σεις), στην Πελοπόννησο 1.507 δι-
καιούχοι (1.873 αιτήσεις) και στην 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1.461 
δικαιούχοι (1.257 αιτήσεις).

Στη Στερεά Ελλάδα εντάσσονται 
σχεδόν όλοι (1.043 δικαιούχοι σε σύ-
νολο 1.067 αιτήσεων). Το ίδιο ισχύει 
και στο Βόρειο Αιγαίο µε 704 δικαι-
ούχους και 859 αιτήσεις.

6,5 εκατ. ευρώ
Υπολογίζεται ότι για την 
παράταση θα χρειαστούν 
περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, 

σύµφωνα µε τις υπάρχου-
σες εντάξεις 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
Η προθεσµία για το α’ 
αίτηµα πληρωµής Σχεδίων 
Νότιο Αιγαίο: 12 Ιουνίου. 
Β. 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.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΕΥΡΩ/ΜΖΚ)

310�333

ΒΟΟΕΙ∆Η

209�232

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

215

ΧΟΙΡΟΙ

350

ΙΠΠΟΕΙ∆Η
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με νέα σπεσιαλιτέ προϊόντα, που ενσωµατώ-
νουν καινοτοµία και νέες τεχνολογίες κι εγγυ-
ώνται 100% αφοµοίωση των θρεπτικών συστατι-
κών τους από τα φυτά, βελτιώνοντας την παρα-
γωγικότητα και την ποιότητα των καλλιεργειών, 
θα συνεχίσει να ενισχύει το «οπλοστάσιο» θρέ-
ψης των Ελλήνων παραγωγών η Merchant logo
Timac Agro | ΛΥ∆Α.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο διευθυντής 
πωλήσεων της εταιρείας, ∆ηµήτρης Ρέππας, 

µιλώντας από το βήµα του TimaCulture Forum 
2022, που οργανώθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου στη 
Θεσσαλονίκη, µε συµµετοχή πλήθους παραγω-
γών και γεωπόνων από την ευρύτερη περιοχή.

«Στην Ελλάδα φέρνουµε και πρόκειται να φέρ-
νουµε συνεχώς προϊόντα σπεσιαλιτέ, που θα προσ-
δώσουν προστιθέµενη αξία στις καλλιέργειες. 
Ειδικά τώρα που περιµένουµε ένα booming σε 
νέες τεχνολογίες από πλευράς της εταιρείας 
µας», επισήµανε ο οµιλητής και εκτίµησε πως 
µόνο µε στροφή από τα commodity λιπάσµα-
τα προς τα εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης, θα 
καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση προκλήσεων 

Η επόμενη γενιά 
σπεσιαλιτέ θρέψης 
έρχεται στην Ελλάδα     
Με νέες τεχνολογίες συμπληρώνεται το προϊοντικό 
χαρτοφυλάκιο που διαθέτει η Timac Agro | ΛΥΔΑ

Βίντεο Υara Ελλάς 
για διαφυλλική 
λίπανση στον ελαιώνα
Η Yara πρωταγωνιστεί και στην θρέψη της ελιάς, γι’ αυτό 
δηµιούργησε κάποια videos στα οποία προσεγγίζει τις α-
νάγκες της καλλιέργειας και παρουσιάζει πώς µε την γνώ-
ση που διαθέτει, αλλά και µε το χαρτοφυλάκιο των προϊό-
ντων της µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές ώστε 
να αυξηθεί η ποιότητα και η ποσότητα της παραγωγής. Η 
Yara Ελλάς διαθέτει κανάλι στο Youtube, στο οποίο µπο-
ρούν οι ενδιαφερόµενοι να παρακολουθήσουν το πρώ-
το video για τη ∆ιαφυλλική Λίπανση της ελιάς. Σε αυτό 

το video, ο Κ. Τρυφωνόπουλος, 
Business Development Manager 
foliar and fertigation της Yara Ελ-
λάς αναλύει τις ανάγκες της καλ-
λιέργειας και προτείνει στοχευµέ-
νες εφαρµογές µε τα προϊόντα δι-
αφυλλικών εφαρµογών YaraVita.

Στο χωράφι μπήκε 
το αυτόνομο πρότζεκτ 
των Lemken-Krone
Tα αυτόνοµα µηχανήµατα Lemken-Krone που είχαν παρου-
σιαστεί προ ολίγων µηνών έκαναν το πρώτο τους demo, 
οργώνοντας, καλλιεργώντας, σπέρνοντας και κουρεύ-
οντας σε πραγµατικές συνθήκες και συγκεκριµένα στα 
κεντρικά γραφεία της Krone στη Γερµανία. Το κοινό ό-
ραµα των Lemken-Krone για το συνδυασµό δύο αυτόνο-
µων µονάδων που θα κινούνται στο πεδίο εκτελώντας µια 
σειρά από βασικές εργασίες βρίσκεται ακόµη πιο κοντά 
στην πλήρη υλοποίησή του, και τελικά στην µαζική πα-
ραγωγή του. Όπως έχει γίνει γνωστό, η ιδέα «Combined 
Powers» αποτελείται από αυτόνοµες µονάδες -µη επαν-
δρωµένα τρακτέρ- που έχουν σχεδιαστεί για την καλλι-
έργεια, το όργωµα, τη σπορά, το κούρεµα, την συλλογή. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση µιας σειράς δοκιµών ε-
ντός πεδίου πέρυσι, το σύστηµα παρουσιάστηκε σε ένα 
πεδίο κοντά στα κεντρικά γραφεία της Krone στο Spelle 
της Γερµανίας. Η µονάδα λειτούργησε για πρώτη φορά 
µε το µπροστινό χλοοκοπτικό 4 µ. Krone EasyCut F 400.

Ο Κώστας 
Τρυφωνόπουλος, 
Business Development 
Manager foliar and 
fertigation της Yara 
Ελλάς.



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2022 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Πυρηνοκάρβουνο 
από ελιά, πρότυπο της 
κυκλικής οικονομίας 
Υπεραξία στο πυρηνόξυλο επιχειρεί να δώσει η εταιρεία 
ΚΛΗΜΗΣ που έχει έδρα στην Καλαµάτα και η οποία από 
τη δεκαετία του ’70 ακολουθώντας τις επιταγές της κυκλι-
κής οικονοµίας, παράγει πυρηνοκάρβουνο συµπληρω-
µατικά µε την παραγωγή προϊόντων ασβέστη. 

Μάλιστα, για την παραγωγή µπρικέτας «κάρβουνου» 
που παράγει η εταιρεία έχει αποσπάσει σηµαντικά βρα-
βεία διεθνούς κύρους για την οικολογική διαχείριση και 
τη µέγιστη αξιοποίηση πρώτων υλών που την έχουν βοη-
θήσει να κατακτήσει αγορές του εξωτερικού στην ΕΕ αλ-
λά και σε τρίτες χώρες.

Η εταιρεία ΚΛΗΜΗΣ παράγει από το 1968 προϊόντα α-
σβέστη χρησιµοποιώντας ως καύσιµη ύλη το πυρηνόξυ-
λο που προµηθεύτε από πυρηνελαιουργείο της ευρύτε-
ρης περιοχής της Καλαµάτας. Κατά την καύση του πυρη-
νόξυλου για την παραγωγή ασβεστοπολτού και γεωργι-
κού ασβέστη δηµιουργείται ωστόσο ένα υπόλειµµα πυρη-
νόσκονης το οποίο παλιότερα τροφοδοτούσε µαγκάλια. 
Όταν όµως µε την τεχνολογική πρόοδο και την εµφάνι-
ση των καυστήρων πετρελαίου η πυρηνόσκονη πλέον έ-
παψε να είναι εµπορεύσιµη ο ιδρυτής Κλήµης Κληµεντί-
δης στράφηκε στην αναζήτηση για νέες εµπορικές εφαρ-
µογές του προϊόντος. «Για να αξιοποιήσει στο µέγιστο τα 
υλικά παραγωγής ο παππούς Κλήµης που ήταν οραµα-
τιστής επιχείρησε να «δέσει» την πυρηνόσκονη η οποία 
διατηρεί σηµαντική θερµογόνα δύναµη και να παράγει 
καύσιµη µπρικέτα. Προκειµένου να υλοποιήσει το όραµά 
του χρειάστηκε να σχεδιάσει στο χέρι τα µηχανήµατα που 
θα επεξεργάζονταν τη σκόνη µε τη βοήθεια µηχανουρ-
γού», θα πει ο Νάσος Μάκιος Υπεύθυνος Περιβάλλοντος  
και σύζυγος της ∆ήµητρας Κοτταρίδη που µαζί µε την µη-
τέρα και την αδερφή της είναι οι µέτοχοι της εταιρείας.

Μεγαλύτερη θερµογόνος δύναµη
Το 1992 οι προσπάθειες του κ. Κληµεντίδη απέδωσαν 

µε τη εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. Tο πυρηνο-
κάρβουνο έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι του ξυ-
λοκάρβουνου υποστηρίζει η επιχείρηση, ενώ έχει και µε-
γαλύτερη θερµογόνο δύναµη. Κατά την καύση του το προ-
ϊόν δεν µυρίζει, δεν καπνίζει και δεν πετάει σπίθες. Πα-
ράλληλα, η καύση του πυρηνοκάρβουνου είναι κλιµατι-
κά ουδέτερη αφού το πυρηνόξυλο είναι βιοµάζα ενώ σε 
σχέση µε το συµβατικό κάρβουνο εκλύει 30% λιγότερο 
µονοξείδιο του άνθρακα. Καθώς το προϊόν είναι οικολο-
γικά βιώσιµο η ΚΛΗΜΗΣ έλαβε το βραβείο «EMAS Οικο-
λογικής ∆ιαχείρισης» που απένειµε η Γενική ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΟΥ

όπως η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού 
και η κλιµατική αλλαγή, που επιβάλλουν άνο-
δο της παραγωγικότητας των καλλιεργειών κα-
τά 60% έως το 2050, µε µειωµένα 40% υδατικά 
αποθέµατα και µικρότερη κατά κεφαλήν γη.

Με «άσσο στο µανίκι» την πρωτοποριακή δου-
λειά που γίνεται από 120 ερευνητές στο ερευνη-
τικό κέντρο CMI του µητρικού οµίλου Roullier 
στη Γαλλία, µε σύγχρονες υποδοµές και εξοπλι-
σµό αιχµής, ο κ. Ρέππας είπε ότι πρώτο µέληµα 
της Timac Agro, είναι να δώσει µέσω του λιπά-
σµατος στις καλλιέργειες όχι µόνο τα απαραί-
τητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, 
αλλά να δηµιουργήσει και τις τεχνολογίες εκεί-
νες που θα τις βοηθήσουν να τα αφοµοιώσουν 
πλήρως, εκµηδενίζοντας τις απώλειες είτε λόγω 
εξάτµισης, είτε λόγω έκπλυσης, ώστε να µπο-
ρούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ό-

ποιες αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις, σε 
όλη τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου.

«Ψάχνουµε διαρκώς νέα ενεργά µόρια και 
συστατικά, τα οποία µέσα από διάφορες δια-
δικασίες τα αναγνωρίζουµε και τα αποµονώ-
νουµε και µε το πάντρεµά τους, δηµιουργούµε 
µια καινοτόµα τεχνολογία, η οποία στη συνέ-
χεια προστίθεται στα µακροστοιχεία, τα µικρο-
στοιχεία, αλλά και τα ιχνοστοιχεία και αποτελεί 
µέρος του λιπάσµατός µας», εξήγησε ο κ. Ρέπ-
πας. ∆ιευκρίνισε δε, πως µε τις τεχνολογίες αυ-
τές «οι ερευνητές επιχειρούν έµπρακτα να πε-
τύχουν ρύθµιση των γονιδίων σε µοριακό επί-
πεδο, να ενισχύσουν τα κυτταρικά τοιχώµατα, 
να δηµιουργήσουν δοµικές τροποποιήσεις, να 
ενεργοποιήσουν τη βιοσύνθεση σε επίπεδο ρί-
ζας, να απαντήσουν στις διάφορες καταπονή-
σεις που προκύπτουν και να έχουν µια ολοκλη-
ρωµένη και καλύτερη φωτοσύνθεση».

Οι συγκεκριµένες τεχνολογίες, πριν φτά-
σουν στα χέρια του παραγωγού, δοκιµάζονται 
για τουλάχιστον 7-8 χρόνια από τους ερευνη-
τές του CMI σε ανοικτές καλλιέργειες, αλλά και 
στο εργαστήριο, µέσα σε ειδικούς θαλάµους. Ε-
κεί δηµιουργούνται τεχνητά στρες ώστε να δι-
ασφαλιστεί ότι υπάρχει έµπρακτο αποτέλεσµα 
στην αύξηση της παραγωγικότητας, και στη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας της παραγωγής. 

Βιοδιεγέρτες
Οι βιοδιεγέρτες είναι µια αγορά που 
κερδίζει έδαφος σε παγκόσµιο επί-

πεδο, καθώς οι παραγωγοί έχουν δει 
και στην πράξη τις δυνατότητές τους
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Με μία σκάλα
 ∆ιαχρονικό: Αυτός που θέλει να 

φτάσει ψηλά θα σκεφτεί τον τρόπο 
να φτιάξει µια σκάλα. Ιαπωνικό

 Χωρίς στάβλους: Μέχρι 
31/12/2022 πρέπει οι κτηνοτρόφοι 
να προχωρήσουν σε νοµιµοποίηση 
των στάβλων τους βάσει του Νόµου 
4859/2021. Σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις εγκατεστηµένες 
εντός ορίων κατοικηµένων περιοχών 
είτε πλησίον αυτών χορηγείται: 
α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης και β) αριθµός 
καταχώρισης από την αρµόδια 
κτηνιατρική αρχή, εφόσον δεν έχει 
ήδη χορηγηθεί. Η άδεια διατήρησης 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν 
µεταβιβάζεται, δεν τροποποιείται 
και ανακαλείται όταν διακοπεί η 
λειτουργία της. Έως την ηµεροµηνία 
αυτή αναστέλλεται η ισχύς των 

διοικητικών 
πράξεων που 
έχουν εγκριθεί 
και δεν έχουν 
εκτελεστεί. 
agrocretanews.
gr, 16/5/2022

 Ακριβό 
κρέας: Στα ύψη βρίσκονται οι τιµές 
για το κοτόπουλο (από τα 4,5 ευρώ 
έχει ανέλθει στα 8 ευρώ το κιλό) και 
το µοσχάρι (από τα 8 ευρώ στα 12 
ευρώ το κιλό στην αγορά του Ρέντη 
τους τελευταίους 3-4 µήνες. Μόνο 
η µείωση της κατανάλωσης στο 
κρέας µπορεί να βάλει φρένο στις 
ανατιµήσεις, είπαν οι κρεοπώλες, 
που ανησυχούν γιατί ήδη 
εµφανίζονται ελλείψεις στην αγορά. 
newmoney, 19/5/2022.

 Αιγοπρόβατα: Σοβαρή µείωση 
στο ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης σε 
πρόβατα και κατσίκια, που αγγίζει το 
25% µέσα σ’ ένα χρόνο. Η πανδηµία, 
ο αυξηµένος πληθωρισµός και ο 
πόλεµος στην Ουκρανία, είχαν ως 
άµεσο αποτέλεσµα να εκτινάξουν 
το κόστος της παραγωγής, µε τους 
κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε 
δυσχερή κατάσταση. Ο κτηνοτρόφος 
Ν. ∆ασκαλάκης εξήγησε πως η 
υγειονοµική κρίση εξουθένωσε 
οικονοµικά τους κτηνοτρόφους. 
«Η πανδηµία έκανε τους ανθρώπους 
αντικοινωνικούς. ∆εν έβγαιναν 
έξω, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 
κατανάλωση. Το κρέας έµενε στο 
ράφι». neakriti.gr, 23/5/2022.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Σε πυρήνα γνώσης αναδεικνύεται για 
τον οινικό κόσµο εδώ και σχεδόν 20 
χρόνια το WSPC, ανεβάζοντας σηµα-
ντικά το επίπεδο των σπουδών του ελ-
ληνικού οινικού γίγνεσθαι εντός και ε-
κτός συνόρων.  Σήµερα, ο πιστοποιηµέ-
νος εκπαιδευτικός οργανισµός για το 
κρασί και τα αποστάγµατα, ανοίγει την 
βεντάλια του στις τις νέες εκπαιδευτι-
κές ενότητες του καφέ, του τσαγιού και 
του κακάο στοχεύοντας να πρωτοστα-
τήσει και στην αναβάθµιση αυτών των 
κλάδων στην αγορά της καφεστίασης.

Μάλιστα, όπως λέει ο πρόεδρος του 
WSPC, Κωνσταντίνος Λαζαράκης, το ό-
ραµα της οµάδας του WSPC ήταν από 
την αρχή διπλό. Από τη µια, θέλαµε να 
δηµιουργήσουµε µια κλίµακα, ένα µη-
χανισµό για τους µαθητές µας, που να 
τους βοηθά να φτάνουν πιο κοντά στα 
όνειρα τους-τα οινικά τουλάχιστον. Α-
πό την άλλη, θέλαµε να πρωτοστατή-
σουµε, στην άνοδο του επιπέδου του 
κλάδου του κρασιού, του αποστάγµα-
τος και της οινοχοΐας στην Ελλάδα.».

Με οικοδεσπότες την Τόνια και Βα-
σίλη Παπαγιαννάκου, και ιδιοκτήτες 

του οµώνυµου οινοποιείου στην Αττι-
κή, απονεµήθηκαν 22 WSET Diploma 
σε Έλληνες αλλά και ξένους  που κα-
τέκτησαν τον υψηλότερο Τίτλο Σπου-
δών µέσα στην τετραετία 2018-2021. Η 
Τόνια Κυριαζή, διευθύντρια του WSPC, 
αναφέρθηκε στις δυσκολίες από την η 
πανδηµία, ενώ ο Κωνσταντίνος Λαζα-
ράκης, ευχαριστώντας τους Έλληνες 
οινοποιούς που συµβάλλουν στο έρ-
γο του Οργανισµού, τόνισε ότι παρά τις 
δυσκολίες  µε τις οποίες ήρθε αντιµέ-
τωπη η εκπαίδευση, το WSPC κατάφε-
ρε να συνεχίσει να διασπείρει τη γνώ-
ση µέσω των διαδικτυακών προγραµ-
µάτων που συνέχισαν να κάνουν την 
εκπαίδευση προσβάσιµη σε γωνιές ό-
λης της Ελλάδας. «Είναι πολύ σηµα-
ντικό να έρχεται κόσµος στην Ελλάδα 

να εκπαιδευτεί, ενώ έχει κι άλλες επι-
λογές» υπογράµµισε ο Κωνσταντίνος 
Λαζαράκης. «Σκοπός είναι να αγκαλιά-
σουµε τον τουρισµό και να προσφέρου-
µε στον εργαζόµενο του τουρισµού µια 
βασική γνώση», πρόσθεσε.

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, 
υπήρξε και το ρεκόρ αριθµού αποφοί-
των, µε συνεχόµενα ανοδική πορεία 
στους σπουδαστές του εξωτερικού. Νέα 
προγράµµατα, όπως σπουδές σε µη 
αλκοολούχα ποτά, (καφέ ,κακάο και 
τσάι), 3ο επίπεδο στις σπουδές των α-
ποσταγµάτων, εµπλουτισµός της Hestia 
µε marketing αλλά και νέα αµερικανι-
κή πιστοποίηση σε συνεργασία µε το 
Wine Scholar Guild Αµερικής, για πιο 
προσβάσιµους στόχους, ήταν νέα που 
ήρθαν µαζί µε τα diplomas. 

Ο οινικός κόσμος πιο πλούσιος
με τη γνώση του WSPC που 
ανοίγει τη βεντάλια στα μη
αλκοολούχα Ο πιστοποιημένος εκπαιδευτικός 

οργανισμός για κρασί και αποστάγματα, 
«μπαίνει» στον καφέ, το τσάι και το κακάο

Οι οινοποιοί Ιατρίδης και Παπαγιαννάκος.

Το όραµα, το ήθος και τη συνεισφορά οινικών 
προσωπικοτήτων εκφράζει το «Exemplary Award»

«Ο οινικός κόσµος έχει πλέον ένα σύµµαχο» τόνισε ο οινοποιός Βασίλης 
Παπαγιαννάκος εκφράζοντας θαυµασµό για την εξέλιξη του WSPC. 
Επίτιµος καλεσµένος ήταν και ο Martin Heriot, ο οποίος και απόνεµε 
µερικούς από τους τίτλους σπουδών, ενώ ανακοινώθηκαν και οι νικητές 
ενισχυτικών προγραµµάτων, οι υποτροφίες καλύτερων επιδόσεων και οι 
τιµητικές υποτροφίες «εις µνήµην» σηµαντικών προσωπικοτήτων οίνου και 
αποστάγµατος. Από την εκδήλωση δεν έλλειψε και η απονοµή του 
«Exemplary Award», ένας τιµητικός τίτλος σε προσωπικότητες που έχουν 
ξεχωρίσει για το όραµα, το ήθος και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη 
του Ελληνικού οίνου. Τη βράβευση κατέκτησε ο Ντίνος Στεργίδης, ιδρυτής 
της εταιρίας VInetum, µε πάνω από 200 διοργανωµένες εκδηλώσεις τα 
τελευταία 20 χρόνια µε κεντρικό άξονα το κρασί.

Οµάδα
Στην οµάδα 
του WSPC 

διακεκριµένα 
ακαδηµαϊκά 

και επαγ-
γελµατικά 
στελέχη

Γνώση
Το WSPC 
διαθέτει 

18 χρόνια 
εµπειρίας και 

5 διεθνείς 
πιστοποιήσεις

22 WSET
Απονεµήθηκαν 

22 WSET 
Diploma για 
τον υψηλό-
τερο Τίτλο 

Σπουδών το 
2018-2021

ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ 
psilioti@agronews.gr
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Μοντέλο πιστοποίησης µε διαβάθµιση 
ποιότητας και διατροφικών χαρακτηρι-
στικών στα πρότυπα του manuka honey 
ετοιµάζει ο Νίκος Κουτσιανάς, επικεφα-
λής της εταιρείας παραγωγής και τυποποί-
ησης µελιού και βοτάνων, Symbeeosis. 

«Βλέποντας πρόσφατα στα Harrod’s 
κάποιον να πληρώνει έως και 600 ευ-
ρώ για ένα βαζάκι manuka honey, σκέ-
φτηκα ότι θα πρέπει να κινηθούµε προς 
την κατεύθυνση πιστοποίησης και καθι-
έρωσης συγκεκριµένων διαβαθµίσεων 
ποιότητας. Πρέπει να δηµιουργήσουµε 
µέλια µε συγκεκριµένα διατροφικά χα-
ρακτηριστικά. Γι’ αυτό και δηµιουργού-
µε µία επιτροπή µε καθηγητές πανεπι-
στηµίου και στόχο να δηµιουργήσουµε 
δείκτες για το ελληνικό µέλι, για να ενι-
σχύσουµε την ποιότητά του που θα εί-
ναι ταυτόχρονα και πιστοποιηµένο ως 
οργανικό», λέει ο Nίκος Κουτσιανάς.

Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει, «ακό-
µα και ο παραγωγός που παράγει ένα 
αγνό συµβατικό µέλι χωρίς απόβλητα, 
θα πρέπει να το πιστοποιεί. Κανείς δεν 
µπορεί να πει µε βεβαιότητα αυτή τη 
στιγµή, ότι αγοράζει µέλι και ότι πρό-
κειται πραγµατικά για µέλι. Αυτό που 
προσπαθούµε να κάνουµε είναι να δη-
µιουργήσουµε ένα brand Symbeeosis, 
το οποίο για να το αγοράσει κάποιος θα 
πρέπει να το πληρώσει, για τον πλανή-
τη, για την ποιότητα και για τα χαρακτη-
ριστικά που εµείς θα προσδιορίσουµε. 
Γνωρίζουµε ότι το θυµάρι περιέχει πολ-
λά σεσκιτερπένια, που αποτρέπουν τον 
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό παθογό-
νων βακτηρίων. Το µέλι βελανιδιάς έ-
χει αντίστοιχες ιδιότητες µε το manuka 
honey, περιέχει φλαβονοειδή που είναι 
ευεργετικά για τον οργανισµό».

Για τον τοµέα της ποιότητας του µε-
λιού και τις αλλαγές που πρέπει να γί-
νουν για τη βελτίωσή της, ούτως ώστε 
να µπορούµε να το καταναλώνουµε ά-
φοβα, απαντά µε σαφήνεια: «Τα προη-

γούµενα χρόνια, τα fast food των επι-
δοτήσεων στον πρωτογενή τοµέα, δη-
µιούργησαν ένα τοπίο, που επέβαλε να 
µην ψαχνόµαστε για το το καινοτόµο». 

O ίδιος αναφερόµενος στο ζήτηµα της 
νοοτροπίας µε σκοπό να εµφυσήσει και 
στους παραγωγούς και στους κατανα-
λωτές την επιθυµία του για παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, κάνει λόγο για 
µία διαδικασία που απαιτεί «σκάψιµο». 

Αυτή τη στιγµή η Symbeeosis παράγει 
µέλι που προέρχεται από ιδιόκτητες κυ-
ψέλες µε 1.500 κοπάδια µελισσών αλ-
λά και µέσω συµβολαίων µε βιολογι-
κούς µελισσοκόµους. Παράγει βιολογι-
κό µέλι από θυµάρι, από πεύκο και από 
ερείκη, που προέρχεται από την Αττική, 
τη Βοιωτία, την Άνδρο και την Αρκαδία. 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Πιστοποίηση στα πρότυπα 
του manuka ετοιμάζει για 
το ελληνικό μέλι η Symbeeosis

Υπολείπονται σε γεύση τα φυτικής 
προέλευσης λένε οι fl exiterians
Η βιωσιµότητα και η υγεία είναι οι 
κρίσιµοι παράγοντες επιλογής τρο-
φίµων-ποτών φυτικής προέλευσης 
για τους ευέλικτους καταναλωτές, 
γνωστοί ως flexiterians, εντούτοις 
η γεύση βρίσκεται στην κορυφή της 
λίστας τους και ως προς αυτό η εν 
λόγω κατηγορία δεν ανταποκρίνε-
ται στις προσδοκίες τους. Σύµφω-
να µε έρευνα της γνωστής εταιρείας 
συστατικών Kerry, οι flexiterians - 
η βασική οµάδα καταναλωτών που 
οδηγεί την ανάπτυξη των φυτικών 
προϊόντων είναι πιο επικριτική απέ-
ναντι στα προϊόντα από τους vegan 
και τους χορτοφάγους.

Η Kerry διεξήγαγε έρευνα µε πά-
νω από 1.500 καταναλωτές σε τέσ-
σερις χώρες - ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασί-
λειο, Αυστραλία και Βραζιλία - για 
να αποκαλύψει τις αισθητηριακές 
προσδοκίες για τα φυτικά µπιφτέκια 
και τις εναλλακτικές φέτες τυριού. 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 60% 
των καταναλωτών στο Ηνωµένο Βα-
σίλειο άρχισαν να τρώνε φυτικά προ-
ϊόντα επειδή θεωρούνται «πιο υγι-
εινά», ενώ το 63% στις ΗΠΑ επειδή 
πιστεύουν ότι τα φυτικά είναι «κα-
λύτερα για τoν πλανήτη». Στην Αυ-
στραλία, το 51% των καταναλωτών 

αγοράζουν φυτικά προϊόντα λόγω 
των καλύτερων περιβαλλοντικών ε-
πιπτώσεων και στη Βραζιλία το 67% 
γιατί έχουν δεσµευτεί να βελτιώσουν 
τη συνολική υγεία τους.

«Η ανάγκη για µια υπέροχη γευ-
στική εµπειρία είναι καθολική», 
δήλωσε η Φιόνα Σουίνερι, Στρα-
τηγική ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ 
στην Kerry. «Για τα τρόφιµα φυτι-
κής προέλευσης, τα οποία συχνά 
επιλέγονται ως πιο βιώσιµη επι-
λογή, η διασφάλιση της εξαιρετι-
κής γεύσης µπορεί να αποτελέσει 
πύλη για την παροχή καινοτόµων 
και βιώσιµων διατροφικών λύσεων 
για τους καταναλωτές. Ωστόσο, η 
διασφάλιση µιας εξαιρετικής γευ-
στικής εµπειρίας στα τρόφιµα φυ-
τικής προέλευσης είναι εγγενώς 
πιο απαιτητική επειδή ο πήχης εί-
ναι ψηλά µε το κρέας και τα γαλα-
κτοκοµικά ως σηµείο αναφοράς.» 

Πρόσθεσε δε ότι ενώ ο ευέλικτος 
καταναλωτής προσπαθεί ενεργά να 
µειώσει την κατανάλωση κρέατος 
και γαλακτοκοµικών, η διατροφή 
του εξακολουθεί να τα περιλαµβά-
νει, καθώς οι προσδοκίες τους για 
εµπειρίες µε βάση τα φυτά καθοδη-
γούνται από αυτές που είχαν πάντα.

Με πιστοποίηση 
υγείας το 
ελαιόλαδο από 
τους χρυσούς 
ελαιώνες της 
Levantes 
Μια απαιτητική 
πιστοποίηση υγείας 
εξασφάλισε το 
βιολογικό και 
αφιλτράριστο 
ελαιόλαδο Levantes 
Brace του 
αγροκτήµατος 
Levantes στην Εύβοια. 
Πρόκειται για το AFQ 
πιστοποιητικό Foodoxys 
Quality Certification, 
επιβεβαιώνοντας ότι το 
εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο περιέχει  
προστατευτικές 
ιδιότητες έναντι των 
οξειδωτικών βλαβών 
που συνδέονται µε τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής. 
Στόχος της Levantes 
να εξασφαλίσει την 
πιστοποίηση για όλες 
τις ετικέτες του 
κτήµατος.

Ο Νίκος Κουτσιανάς, επικεφαλής 
της εταιρείας παραγωγής και 
τυποποίησης µελιού, Symbeeosis. 

Πύλη καινοτοµίας
Η διασφάλιση εξαι-
ρετικής γεύσης στα 
τρόφιµα φυτικής 

προέλευσης αποτελεί 
πύλη καινοτόµων 

διατροφικών λύσεων 
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63%

51%

67%
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Πιο υγιεινά

ΗΠΑ

Καλύτερα 
για τον πλανήτη

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πιο καλά 
για περιβάλλον

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

*ΕΡΕΥΝΑ KERRY ΣΕ 1.500 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ

Πιο υγιεινά



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η «βιολογική» παραγωγική 
πορεία του Κώστα Κρεµµύ-
δα, ξεκίνησε πριν από αρ-
κετά χρόνια. Σε εποχές που 
στην Ελλάδα η καλλιέργεια 
βιολογικών προϊόντων ήταν 
στα σπάργανα, ενώ ο ίδιος εί-
χε λάβει ήδη αρκετά ερεθίσµατα 
και από τη θητεία του στη Σκωτία, ό-
που έκανε το µεταπτυχιακό του µε ειδίκευση στη 
βιολογική γεωργία, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις 
σπουδές του ως γεωπόνος. Η εµπειρία που απο-
κόµισε στο εξωτερικό, του έδωσε το ερέθισµα α-
φενός να καλλιεργεί τα δικά του βιολογικά προ-
ϊόντα, αφετέρου να δηµιουργήσει ένα κουτί µε 
προϊόντα και να τα στέλνει στην Αθήνα. Η ιδέα 
βασίστηκε στο γεγονός ότι όλοι εκείνοι που δεν 
έχουν πρόσβαση σε καθηµερινά αγαθά πρώτης α-
νάγκης µε βιολογικό πρόσηµο, θα µπορούσαν να 
τα έχουν µία φορά την εβδοµάδα στο σπίτι τους. 
Ο Κρεµµύδας κατάφερε να γίνει αρκετά γνωστός 

στα χρόνια, µε το όνοµά του να φτά-
νει από την Κίσσαµο Χανίων όπου 
βρίσκεται η έδρα του, σε αρκετές 
γειτονιές της Αττικής.

Όραµά του είναι να στείλει κου-
τιά µε τα προϊόντα του και στο εξω-

τερικό, βλέποντας χώρες όπως το 
Βέλγιο και συγκεκριµένα οι Βρυξέλ-

λες ή και το Λουξεµβούργο. «Είναι κά-
τι που ήδη µου έχουν ζητήσει και εξετάζω 

τον τρόπο που θα µπορούσα να το υλοποιήσω».
Πρόσφατα συµµετείχε στο Bio Festival στο Γκά-

ζι, όπου είχαµε την ευκαιρία να τον γνωρίσουµε. 
«Ξεκίνησα πριν από 13 χρόνια δηµιουργώντας έ-
να κουτί µε βιολογικά λαχανικά. Τότε δεν υπήρ-
χε ούτε η υποψία ότι θα µπορούσε κάποιος να ε-
τοιµάζει αυτό το κουτί και να το στέλνει στο σπί-
τι. Αυτό που κάνω είναι ότι µία φορά την εβδοµά-
δα αναρτώ τα διαθέσιµα προϊόντα στην ιστοσελί-
δα µου. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών προέρχονται 
από την Κρήτη, κάποια εκ των οποίων παράγω ε-
γώ και κάποια άλλα παράγονται από βιοκαλλιερ-
γητές µε τους οποίους συνεργάζοµαι» µας είπε. 
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Κρεμμύδας - Βιοκιβώτια

Κουτιά βιολογικών 
από Κρήτη Αθήνα 
και μετά Βρυξέλλες
Παράδοση των εβδομαδιαίων οικογενειακών αναγκών σε 
βιολογικά φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από το χωράφι 

Και Κρητικά 
Τα προϊόντα της 

επιχείρησης, εκτός 
από βιολογικά, είναι 

και κρητικά και πάντα 
κατευθείαν από τον 
παραγωγό. Τα βιο-

κιβώτια αποστέλλονται 
σε όλη την Αττική 

αλλά και σε 
πολλά νησιά Στον εβδοµαδιαίο κατάλογο 

της επιχείρησης υπάρχει 
ποικιλία φρέσκων βιολογικών 
φρούτων και λαχανικών, 
αλλά και λοιπών προϊόντων, 
ξηρών και τυροκοµικών.

Με το πτυχίο του γεωπόνου και εµπειρία από το µεταπτυχιακό του στη 
Σκωτία, ο Κώστας Κρεµµύδας γεµίζει ένα καλάθι µε βιολογικά προϊόντα 
παραγωγής τους και το στέλνει σπίτι µια φορά την εβδοµάδα.

Κώστας Κρεµµύδας
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Ο ίδιος καλλιεργεί κηπευτικά σε έ-
κταση περίπου 10 στρεµµάτων στην 
Κίσσαµο, από τα οποία το 1 στρέµ-
µα καλύπτεται από θερµοκήπιο, 2 
στρέµµατα είναι διχτυοκήπιο και 
τα υπόλοιπα υπαίθρια. «Αναλόγως 
µε την εποχή παράγω ντοµάτα αλ-
λά και λαχανικά όπως µαρούλι, λό-
λα, σπανάκι ή άλλα φυλλώδη. Από 
παραγωγούς της Κρήτης προµηθεύ-
οµαι εσπεριδοειδή, από το Τυµπάκι 
πατάτες και πιπεριές Φλωρίνης, από 
την Άρβη µπανάνες». 

Στέκεται στον προγραµµατισµό 
που πρέπει να κάνει ένας παραγω-
γός, βάζοντας στη λογική του βασι-
κές πρακτικές για την ανάπτυξη της 
βιολογικής καλλιεργειών, όπως α-
µειψισπορά, χλωρή λίπανση, η συ-
γκαλιέργεια αλλά και η γνώση της 
βιοποικιλότητας. «Όλα αυτά δηµι-
ουργούν µία ισορροπία µέσα σε ένα 
οικοσύστηµα, διευκολύνοντας την 
παραγωγική διαδικασία», εξηγεί. 

Περιγράφοντας την επαγγελµα-
τική του εξέλιξη, αναφέρει ότι «∆εν 
είχα κάτι συγκεκριµένο στο µυαλό 
µου όταν ήµουν φοιτητής ή αργότε-
ρα στο µεταπτυχιακό µου. Αρχικά συ-

νεργάστηκα µε εταιρείες γεωργικών 
εφοδίων, µετά άρχισα να καλλιερ-
γώ. Ανακάλυψα ότι η γη µου άρεσε 
πολύ, γιατί µου ήταν πάντα οικεία». 

Ως προς τις αποδόσεις στο χωράφι 
λέει ότι τα πάντα εξαρτώνται από το 
προφίλ του κάθε παραγωγού. «Είναι 
γεγονός πως εάν πιάσει αφίδα στο 
αγγούρι ή περονόσπορος στη ντο-
µάτα ο παραγωγός βιολογικών εί-
ναι απολύτως εκτεθειµένος. Ωστό-
σο ένας καλά οργανωµένος παρα-
γωγός µπορεί να φτάσει σε αρκετά 
ικανοποιητικές αποδόσεις, που στη 
συµβατική ντοµάτα φτάνουν τους 
22-24 τόνους ανά στρέµµα. Στη βι-
ολογική και σε µία καλλιεργητική 
περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως και 
τέλος Ιουνίου, η ντοµάτα µπορεί να 
δώσει έως και 14 τόνους ανά στρέµ-
µα», εξηγεί ο Κώστας Κρεµµύδας.

Στο µαρούλι οι αποδόσεις όπως 
λέει είναι αντίστοιχες στη βιολογική 
παραγωγή µε αυτές της συµβατικής. 
«Κατά µέσο όρο η βιολογική καλλι-
έργεια προσφέρει περίπου 30% λιγό-
τερη παραγωγή από τη συµβατική, 
κάτι που σε κάθε περίπτωση εξαρτά-
ται από το µεράκι του παραγωγού». 

Αποδόσεις έως 14 τόνους στη ντομάτα 
από Ιανουάριο έως τέλος Ιουνίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η Κρεµµύδας - Βιοκιβώτια είναι µια µικρή 
οικογενειακή επιχείρηση στην Κίσσαµο Χανίων που 
ασχολείται µε την παραγωγή από το 1999 και  την 

εµπορία βιολογικών προϊόντων από το 2009. 
Εισήγαγε στην ελληνική αγορά το ηλεκτρονικό 

εµπόριο φρέσκων βιολογικών φρούτων και 
λαχανικών και τη διανοµή τους στον καταναλωτή.

Πιστοποίηση 
Τα προϊόντα είναι όλα 

βιολογικά και πιστοποιη-
µένα από τον Οργανισµό 

Ελέγχου και Πιστοποίησης  
Cosmocert

ΧΑΝΙΑ
ΚΙΣΣΑΜΟΣ

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

agrenda@agronews.gr

Έδεσμα
Πρόεδρος Σπύρος 
Θεοδωρόπουλος
Την επίσηµη είσοδο του Σπύρου 
Θεοδωρόπουλου στην 
αλλαντοποιία Έδεσµα 
σηµατοδότησε η πρόσφατη 
έκτακτη γενική συνέλευση των 
µετόχων της εταιρείας, από την 
οποία προέκυψε το νέο της ∆Σ. Σε 
αυτό καθήκοντα αντιπροέδρου 
αναλαµβάνει η Αγγ. Οικονόµου 
και νέος διευθύνων ο Π. Σηµιτζής.

ΣΑΣΟΕΕ
Στο τιμόνι 
Γ. Κατσούλης
Τον Γιώργο Κατσούλη στη θέση 
του πρόεδρου εξέλεξε η γενική 
συνέλευση του ΣΑΣΟΕΕ για την 
ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού και 
Εποπτικού Συµβουλίου. Μέλη οι: 
∆. Ακρίδας, Ε.Αντωνάκος, Μ.
Αντωνόπουλος, Β.Αϋφάντη, Ν. 
Γκίζας, Χ. ∆ραγασάκης, Α.
Καλαφάτης,  Μ. Καµπιτάκης, ∆. 
Μαντοκούδης, ∆. Μόσχος, Π. 
Μόσχος, Γ.Μουλιανάκης, Χ.
Μπαρλιάς, Β. Ξυλούρης.

Château Guiraud
Η οινοποιός 
Sandrine Garbay 
Θέµα συζήτησης για την πόλη του 
Μπορντώ αποτέλεσε η µεταγραφή 
της οινοποιού Sandrine Garbay, 
master στο Château d’Yquem από 
το 1994, σε ένα άλλο Grand Cru 
του 1855 στο Sauternes, το 
Château Guiraud, πουο διαθέτει 
107 στρέµµατα βιολογικών. Η 
άφιξη της Garbay συµπίπτει µε 
την αποχώρηση του Luc Planty 
µετά από 9 χρόνια συνεργασίας.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τα θεµελιώδη µεγέθη, αλλά και οικονοµικοί, 
πολιτικοί, γεωπολιτικοί και κλιµατικοί, παρά-
γοντες, συνηγορούν φέτος στη διατήρηση των 
τιµών σε υψηλά επίπεδα για τα δηµητριακά και 
το βαµβάκι, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις να 
αποτελέσει το 2022, χρονιά του παραγωγού. Οι 
αβεβαιότητες, ωστόσο, δεν εκλείπουν. Η εύθραυ-
στη ισορροπία, στο παγκόσµιο ισοζύγιο παραγω-
γής και κατανάλωσης σιτηρών, τα χαµηλά απο-
θέµατα, η ενεργειακή κρίση, οι ανατιµήσεις στις 
εισροές, ο πόλεµος στην Ουκρανία, είναι παρά-
µετροι που προκαλούν νευρικότητα στις αγορές 
και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος µιας απότοµης 
διόρθωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, συνιστάται 
έγκαιρος προγραµµατισµός στην αγορά εφοδί-
ων και ιδίως λιπασµάτων, για να αποφευχθούν 
τυχόν ελλείψεις διαθεσιµότητας και παράλλη-
λα να επιλέγονται εξειδικευµένα προϊόντα που 
ενσωµατώνουν τεχνολογία και καινοτοµία και 
µπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και 
την ποιότητα των καλλιεργειών. 

Ταυτόχρονα, είναι κρίσιµο να αξιοποιούνται 
οι προπωλήσεις µέρους της παραγωγής, όταν 
εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό κέρδος, αλ-
λά και χρηµατοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της 
ρευστότητας ή ασφάλισης πιστωτικών κινδύνων, 
για να µπορεί ο παραγωγός να κοιµάται ήσυχος.

Τα συµπεράσµατα αυτά, αποτελούν ένα µι-

κρό, µόνο, µέρος από την ιδιαίτερα ενδιαφέρου-
σα συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του TimaCulture Forum 2022, την Τρίτη 24 
Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, µε πρωτοβουλία της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α. Επί σχεδόν πέντε ώρες, σε 
µια «σπονδυλωτή» κουβέντα τεσσάρων αξόνων, 
έµπειροι παράγοντες του κλάδου, µε συντονιστή 
τον εκδότη και διευθυντή της Agrenda, Γιάννη 
Πανάγο, ανέλυσαν διεξοδικά τις παραµέτρους 
που διαµορφώνουν το διεθνές περιβάλλον στον 
αγροτικό τοµέα, στέλνοντας ένα ενθαρρυντικό 
µήνυµα στους συντελεστές του.

Επενδυτικό «καταφύγιο»
τα αγροτικά εµπορεύµατα

Τα αγροτικά εµπορεύµατα, ειδικά µετά την παν-
δηµία, αποτελούν µια ασφαλή επένδυση και για 
αυτό ωθήθηκαν οι τιµές τους ανοδικά, είπε ο γε-

νικός διευθυντής της Timac Agro–ΛΥ∆Α, Μπρού-
νο Καχρίλα, µιλώντας στο πρώτο κύκλο συζήτη-
σης για την εικόνας της αγροτικής παραγωγής. 
Εστίασε ωστόσο στο «σφιχτό», όπως είπε, διε-
θνές ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης σι-
τηρών και ανέφερε πως φέτος προβλέπεται ότι 
η παγκόσµια παραγωγή οριακά θα καλύψει τη 
ζήτηση. Κάτι που σε συνδυασµό µε τα χαµηλά α-
ποθέµατα, πυροδοτεί αβεβαιότητα και νευρικό-
τητα στην αγορά.  «Η Ουκρανία προβλέπεται να 
χάσει το 40% της παραγωγής σιτηρών είτε γιατί 
δεν έχουν πρόσβαση στο χωράφι, είτε διότι δεν 
έχουν πρόσβαση σε καύσιµα, σπόρους ή λιπά-
σµατα. Επιπλέον, µε τη Ρωσία ελέγχουν το σχε-
δόν 30% του παγκόσµιου εµπορίου εξαγωγής σι-
τηρών, ενώ χώρες παραδοσιακά εξαγωγικές στα 
σιτηρά επιχειρούν να τις περιορίσουν και να δι-
ασφαλίσουν αποθέµατα, όπως η Ινδία, που α-

νακοίνωσε embargo στις εξαγωγές της και οδή-
γησε το µαλακό στάρι στα 440 ευρώ τον τόνο. Ε-
ποµένως ο πόλεµος έχει αντίκτυπο και εκτός της 
εµπόλεµης ζώνης», υπογράµµισε ο οµιλητής.

Προβλήµατα διαθεσιµότητας ενόψει 
για φώσφορο και κάλιο

Σηµείωσε ακόµη πως η κατάσταση έχει επη-
ρεάσει και τα αγροεφόδια και ιδίως τα λιπάσµα-
τα, σε σηµείο, ώστε, πέρυσι, να παρατηρηθούν 
και ελλείψεις διαθεσιµότητας προϊόντων. «Κατό-
πιν προστέθηκε ο πόλεµος, που εκτίναξε την τι-
µή του φυσικού αερίου στα ύψη, οδηγώντας κά-
ποια εργοστάσια λιπασµάτων είτε να περιορίσουν 
την παραγωγή, είτε να τη σταµατήσουν προσω-
ρινά», είπε και πρόσθεσε πως «µε δεδοµένο ότι 
το άζωτο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το κόστος 
του φυσικού αερίου, η αγορά του είναι πιο ευ-

 Ο αντιπρόεδρος της Τimac Agro 
Southeastern Europe, Vincent Besnard 

(µέση), ανέλυσε τις παραµέτρους που 
διαµορφώνει το διεθνές

 περιβάλλον στον αγροτικό τοµέα.

Θερμή αγορά ως το 2024  
ισχυρή ζήτηση στα εμπορεύματα
Μηδενικά αποθέματα σιτηρών και ξηρασία σε ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Βόρεια Αφρική  
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Από αριστερά: Οι Κώστας Θεοχαρίδης της 
Barilla Hellas, Σάκης Μπαντής του Cotton-
Net.gr, το στέλεχος της τράπεζας Πειραιώς 
Βασίλης Γαϊτανάρος και ο Χαράλαµπος 
Αποσκίτης στέλεχος της ΠΑΕΓΑΕ. 
∆εξιά: Η γενική διευθύντρια της Coface Μαρία 
Παπαζαρκάδα και η υπεύθυνη εκτίµησης ρίσκου 
για Ελλάδα και Κύπρο, Αγγελική Φωστιέρη.



µετάβλητη». Για το φώσφορο και το κάλιο εκτι-
µά πως επειδή οι µεγαλύτεροι εξαγωγείς είναι 
η Ρωσία και η Λευκορωσία, «δεν θα µιλάµε προ-
σεχώς για θέµα τιµής, αλλά για διαθεσιµότητα».

Υπό αυτές τις συνθήκες ο κ. Καχρίλα τόνι-
σε πως «θα πρότεινα στους παραγωγούς, ενό-
ψει της καλλιεργητικής σεζόν, να προγραµµα-
τίσουν έγκαιρα την κάλυψη των αναγκών τους 
σε εφόδια για να διασφαλίσουν την παραγωγή 
και να µην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις της 
τελευταίας στιγµής. ∆ιότι φέτος, λόγω των υψη-
λών τιµών στο στάρι, ο κάθε τόνος θα µετρήσει».

Την ανάγκη η ελληνική αγορά να προσαρ-
µοστεί σε αυτή την κατάσταση µεταξύ εισροών 
και εκροών, «ώστε να µην µείνουµε πίσω», ανέ-
δειξε ο διευθυντής πωλήσεων της Novagreen, 
Τάσος Γκιργκινούδης. Όπως είπε «το τελευταίο 
6µηνο του 2021 και το πρώτο 5µηνο 2022, µας 
έκανε λίγο πιο proactive η ιστορία του λιπάσµα-
τος, ένα προϊόν το οποίο, µέσα σε λίγο χρονι-
κό διάστηµα, διπλασίασε και τριπλασίασε την 
τιµή του, ενώ υπήρξαν και θέµατα ελλείψεων».

Στους 900.000 τόνους η φετινή εγχώρια 
παραγωγή σκληρού

Στην περίπτωση του σκληρού σταριού επικέ-
ντρωσε την ανάλυσή του ο Κώστας Θεοχαρίδης, 
διευθυντής προµηθειών της Barilla Hellas. Ό-
πως υποστήριξε το 2022 η παραγωγή ανασυ-
ντάσσεται, αλλά δεν επαρκεί να «ξαναχτίσει» 
τα αποθέµατα, που θα δώσουν ένα βάρος στην 
αγορά και µια αποκλιµάκωση τιµών, οι οποίες 
θα παραµείνουν ψηλά.

Ειδικά για την Ελλάδα, όπου «φέτος έχου-
µε µια αύξηση στρεµµάτων στο σκληρό στάρι 
της τάξης του 7%-9% από πέρυσι (σ. σ. περίπου 
στα 3,4 εκατ. στρέµµατα)» είπε πως αναµένου-
µε µια σπάνια φυσιολογική, κλιµατικά, χρονιά 
και αυτό σηµαίνει µια παραγωγή λίγο πάνω από 
900 χιλ. τόνους, που είναι καλύτερη πέρυσι και 
µας επαναφέρει ουσιαστικά στα στρέµµατα και 
στην ποσότητα του 2018». Ο οµιλητής κατέρρι-
ψε τις φήµες περί ελλείψεων σκληρού σταριού 
στην αγορά, λέγοντας πως ακόµη και σήµερα 
γίνονται εξαγωγές, ενώ για τις τιµές αρκέστη-
κε να τονίσει ότι «θα µείνουν ψηλά […] υπάρ-
χουν πολλοί λόγοι, που δεν θα πέσει σε επίπε-
δα περασµένων χρόνων». 

Για το προφίλ του ελληνικού σκληρού στα-
ριού τόνισε πως περίπου 80% είναι µέσης ή χα-
µηλής ποιότητας. «Γενικώς το στάνταρ ελληνικό 
σκληρό στάρι που εξάγεται σε ποσοστό 40%-50%, 
είναι µε 78% ειδικό βάρος 40% υαλώδη 11,5% 
πρωτεΐνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο η βιοµηχα-
νία στην Ελλάδα, δεν το αγγίζει. Εµείς λέµε ό-
τι είναι καταπληκτική µια χρονιά αν δώσει 30% 
ποιοτικό στάρι», ανέφερε.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η σωστή 
διαχείριση του παραγωγικού ρίσκου
Στην έντονη αστάθεια τιµών εδώ και αρκετό καιρό και 
στη σηµαντική πτώση παραγωγής και αποθεµάτων, 
πριν ακόµη τη ρωσο-ουκρανική σύρραξη, επικέντρω-
σε , ο Xavie Cassedanne, από την Credit Agricole SA, 
ειδικός σε θέµατα µεγάλων καλλιέργειών, µιλώντας 
στην ενότητα για το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων. 

«Από την έναρξη της σύγκρουσης, οι τιµές διαρκώς 
αυξάνονται και αυτό µαρτυρά έναν πυρετό στην αγο-
ρά αγροτικών προϊόντων. Και κυρίως πριν από τη συ-
γκοµιδή στο βόρειο ηµισφαίριο, κάτι που επιτείνεται 
περισσότερο και από την παρουσία καιροσκοπικών 
κεφαλαίων στο Euronext. Τα τελευταία είναι ιδιαίτε-
ρα παρόντα µε αγορές, κάτι που σηµαίνει ότι πιθανώς 
εκτιµούν πως οι τιµές µπορεί να αυξηθούν και άλλο 
στις επόµενες εβδοµάδες ή µήνες», ανέφερε ο Γάλ-
λος ειδικός, σπεύδοντας, ωστόσο, να σηµειώσει πως 
«από καιρού εις καιρόν, αυτά τα καιροσκοπικά fund 
αποχωρούν για να αποκτήσουν κάποια κέρδη. Και 
αυτό µπορεί να µεταφραστεί σε µείωση των τιµών».

Καλά και κακά νέα για την παγκόσµια παραγωγή
Ως προς τις προοπτικές για το 2022 και το 2023, 

τόνισε πως στη Ρωσία, όπου µέχρι τώρα η καλλι-
έργεια εξελίσσεται ιδανικά, η παραγωγή ίσως κυ-
µανθεί από 84 έως 88 εκατ. τόνους, στην Ουκρα-
νία εκτιµάται πως θα υπάρξει πτώση παραγωγής 
40% σε σχέση µε πέρυσι και στις ΗΠΑ, λόγω ξηρα-
σίας, µόλις το 27% των εκτάσεων υπολογίζεται ό-
τι θα δώσει καλή παραγωγή. Προβλήµατα έλλει-
ψης νερού διαπιστώνονται στην Ευρώπη και τη Β. 
Αφρική, µε το Μαρόκο να αναµένει φέτος µείωση 
παραγωγής 53% έναντι του 2021.

«Υπάρχει πολύ µεγάλη αβεβαιότητα και πολύ 
µεγάλη ανησυχία για το κλίµα, κυρίως πριν τη συ-
γκοµιδή. Αλλά είναι σίγουρο πως στην επόµενη 
συγκοµιδή και εκείνη του 2023 τα θεµελιώδη στοι-
χεία της αγοράς θα είναι ιδιαίτερα τεταµένα. Επο-
µένως είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθούν λύσεις 
για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση ρίσκου […] ε-
νώ δεν υπάρχει περιθώριο για ένα κλιµατικό ατύ-
χηµα. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει κίνδυνος, έ-
στω και δυνητικά, να προκληθεί τεράστια ένταση 
και θα µπορούσε να υπάρξει µεγάλη διατροφική 
κρίση διεθνώς µε όλες τις συνέπειες που µπορεί να 
φέρει. Αλλά ας είµαστε αισιόδοξοι» είπε.

Ο ρόλος των προθεσµιακών αγορών
Στην αγορά MATIF, που έχει καταστεί η πρώτη 

χρηµαταγορά σίτου διεθνώς, αναφέρθηκε ο Jean 
– Loic Begue – Turon, επικεφαλής σε µια θυγατρι-
κή του οµίλου Credit Agricole, µε αντικείµενο των 
ανάπτυξης της δραστηριότητας των προθεσµιακών 
αγορών. «Σήµερα η χρήση του MATIF είναι όχι µό-
νο απαραίτητη, αλλά και ζωτικής σηµασίας» τόνι-
σε και σηµείωσε για το ρόλο της πως «ένας αγρό-
της για παράδειγµα που επιθυµεί να είναι καλυµ-
µένος για τα µελλοντικά του έσοδα από το σιτάρι 
για ένα - δύο χρόνια, γιατί αγοράζει λιπάσµατα, πα-
ρασιτοκτόνα και άλλα µπορεί να διασφαλίσει ένα 
µέρος της τιµής κόστους σε τέτοιες περιόδους.».

Καίρια η συµβολή της Timac Agro 
σε κοµβικές καλλιέργειες

Στη σηµαντική πρόοδο και τον επαγγελµατισµό 
που έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια, χάριν και 
της συνδροµής της Agrenda στο κοµµάτι της παροχής 
έγκυρης πληροφόρησης, αναφέρθηκε ο αντιπρόε-
δρος της Timac Agro Southeastern Europe, Vincent 
Besnard, συµπληρώνοντας ότι ως εταιρεία «δεν στα-
µατάµε να ενθαρρύνουµε τους παραγωγούς, στην 
ευρύτερη περιοχή και να τους κρατάµε ενήµερους 
για τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό έχουµε βοηθήσει 
στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελαιοκράµβης 
κατά 25% στη Βαλκανική και κατά 15% για το σιτά-
ρι, ενώ στην Ελλάδα, έχουµε συµβάλλει στην ανά-
πτυξη του 15% των συνολικών εκτάσεων µε ηλίανθο 
και είµαστε εκεί και για συµβουλές για να είναι τα α-
ποτελέσµατα αυτά ικανοποιητικά και στο χωράφι».

Οι νέες τεχνολογίες στις εισροές κι οι τάσεις 
στην αγορά, απασχόλησαν την επόµενη ενότητα 
του forum, µε το διευθυντή πωλήσεων της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α, ∆ηµήτρη Ρέππα να παρουσιάζει το 
ασφυκτικό πλαίσιο που δηµιουργούν στον αγρο-
τικό τοµέα παράµετροι όπως είναι η αύξηση του 
πληθυσµού, η κλιµατική αλλαγή και η ανάγκη για 
καλλιέργεια µε λιγότερα φυτοπροστατευτικά και 
να σηµειώνει πως πειστική απάντηση σε όλες αυ-
τές τις προκλήσεις µπορούν να δώσουν προϊόντα 
θρέψης τα οποία βασίζονται στην καινοτοµία και 
τεχνολογία, µεγιστοποιώντας την παραγωγή και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της.
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Πειραιώς 
Ο Βασίλης Γαϊτά-
ναρος, ανώτερο 

στέλεχος της 
Τράπεζας Πει-

ραιώς, στάθηκε 
στη σηµασία 
της Κάρτας 
του Αγρότη

Χρηµατοδότηση
Οι λύσεις χρηµατο-
δότησης απασχό-

λησαν το τελευταίο 
µέρος του forum 

ΠΑΕΓΑΕ
Στην έκδοση 
των τίτλων 

αποθήκευσης, ως 
έναν εναλλακτικό 

τρόπο για τη 
χρηµατοδότηση 

των παραγωγών, 
αναφέρθηκε ο 

Χ. Αποσκίτης, από 
την ΠΑΕΓΑΕ
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Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Ενιαίος Αγρο-
τικός Σύλλογος Ιεράπετρας για τη διανοµή λα-
χανικών, όπως αγγουράκια και τοµατίνια, προ-
έλευσης Ισπανίας και Μαρόκου σε σχολεία στη 
Βόρεια Ελλάδα, την ώρα που η Κρήτη και η χώ-
ρα την συγκεκριµένη περίοδο παράγει τα εν λό-
γω προϊόντα στο µέγιστο βαθµό.

Στην επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας και 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο ΑΣ Ιερά-

πετρας αναφορικά µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
∆ωρεάν ∆ιανοµής Φρούτων, Λαχανικών και Γά-
λακτος σε σχολικές µονάδες, σηµειώνει πως δι-
ανεµήθηκαν αγγουράκια «ΚΝΩΣΟΥ» και τοµα-
τίνια cherry, θέτοντας την πολιτισµική διάστα-
ση του θέµατος αφού όπως λέει «η ποικιλία αγ-
γούρι ΚΝΩΣΟΥ ήταν µια καθαρά ελληνική ποι-
κιλία (Κρητική) και σήµα κατατεθέν για τον συ-
γκεκριµένο τύπο αγγουριού (πολλές δεκαετίες 

τώρα) είναι αδιανόητο να χαρακτηρίζει ένα εισα-
γόµενο προϊόν προέλευσης Ισπανίας». 

Αναφορικά δε, µε την απάντηση της αναδό-
χου εταιρείας του προγράµµατος για τους λό-
γους που επιλέχτηκαν τα παραπάνω προϊόντα 
ήταν ότι δεν υπήρξε η ανάλογη διαθεσιµότητα 
στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που 
ορίζονται από το πρόγραµµα στους Έλληνες 
παραγωγούς και ότι κριτήριο δεν ήταν η τιµή.

Χρήζει επανεξέτασης η διάθεση εισαγόμενων λαχανικών στα σχολεία

Απειλητικά σκιάζει 
το υψηλό κόστος 
παραγωγής την 
ελαιοκαλλιέργεια 
στην Ελλάδα, καθώς 
οι τιμές παραγωγού 
στο ελαιόλαδο 
παραμένουν 
καθηλωμένες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για τον πιο εκτεθειµένο κλάδο της α-
γροτικής παραγωγής στην υφιστάµε-
νη πολεµική συγκυρία και την ενεργει-
ακή κρίση µιλούν αναλυτές όταν προ-
σεγγίζουν την αγορά ελαιολάδου, α-
φού όπως δείχνουν οι εµπορικές επι-
δόσεις του προϊόντος, είναι το µόνο ε-
µπόρευµα του οποίου η τιµή δεν έχει 
αφοµοιώσει ούτε ένα µέρος των ανατι-
µήσεων που καλούνται να πληρώσουν 
οι παραγωγοί. Για την ακρίβεια, οι τι-
µές που διαµορφώνει η αγορά τους τε-
λευταίους µήνες βρίσκονται οριακά κο-
ντά στα αντίστοιχα επίπεδα µε τα οποία 
κινούταν το αντίστοιχο διάστηµα πέρυ-
σι η αγορά, την στιγµή που τα καλλιερ-
γητικά έξοδα έχουν µεσοσταθµικά αυ-
ξηθεί κατά έως 70%. 

Συντελεστές της αγοράς, περιγράφουν 
στην Agrenda ένα δυσµενές κλίµα στα 
παραγωγικά κέντρα, αφού ήδη φαίνε-
ται ότι οι καλλιεργητές αδυνατούν να 
προχωρήσουν στη σωστή υποστήριξη 
των δέντρων. Με την περίοδο της βασι-
κής λίπανσης να έχει παρέλθει, τα στοι-
χεία που συλλέγουν τα καταστήµατα ε-
φοδίων δείχνουν µια υποχώρηση της 
τάξης του 30 µε 40% στην προµήθεια 
των παραγωγών µε τα απαραίτητα σα-
κιά αζωτούχας και θειϊκής θρέψης, α-
φού οι τιµές των προϊόντων αυτών έ-
χουν σχεδόν διπλασιαστεί συγκριτικά 
µε το 2021. Με άλλα λόγια, για έναν ε-
λαιώνα µε 25 ενήλικα και πλήρως πα-

ραγωγικά δέντρα 60 ετών ανά στρέµ-
µα, η επένδυση στη θρέψη διαµορφώ-
νεται στα 75 ευρώ (το στρέµµα) από τα 
40 πέρυσι, την στιγµή που η τιµή για 
ένα καλής ποιότητας έξτρα παρθένο ε-
λαιόλαδο χτυπάει ταβάνι στα 3,70 ευρώ 
το κιλό στην καλύτερη περίπτωση, όσο 
δηλαδή και τον Μάιο του 2021. 

Στην Ιταλία η µέση τιµή 7,5% 
κάτω από τις περσινές κορυφές 

Το µέγεθος της έκθεσης του κλάδου 
στην υφιστάµενη συνθήκη αναπτύσ-
σουν ιταλικά Μέσα, αφού στην περί-

πτωση της Ιταλίας, η µέση τιµή ελαιολά-
δου βρίσκεται 7,5% κάτω από τις περσι-
νές κορυφές, ενώ παρατηρείται και µια 
µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στις χα-
µηλότερες ποιότητες ελαιολάδου (λα-
µπάντε, πυρηνέλαια) και τα έξτρα παρ-
θένα. Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και 
στην Ισπανία, όπου η µέση τιµή για το 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαµορφώ-
νεται στα 3,39 ευρώ το κιλό, το παρθέ-
νο διαπραγµατεύεται στα 3,26 ευρώ το 
κιλό ενώ το λαµπάντε στα 3,18 ευρώ το 
κιλό. Η ψαλίδα δηλαδή ανάµεσα στην 
κορυφαία ποιότητα και το ραφιναρισµέ-

Έμειναν πίσω οι τιμές παραγωγού 
Σε σοβαρό κίνδυνο 
η ελαιοκαλλιέργεια 
λόγω του κόστους 

ΒΑΣΙΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΠΑΝΩ

ΠΑΝΩ

ΠΑΝΩ

2021

ΕΥΡΩ/ΛΙΤΡΟ

1,35

 1,902022

ΦΥΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

100%

5�10%

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 60�70%

2021

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

3,60

3,60�3,702022

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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Εξαιτίας των πρόσφατων εστιών γρίπης των πτη-
νών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) στον τοµέα 
των πουλερικών, οι υπουργοί Γεωργίας ενέκρι-
ναν την Τρίτη 24 Μαΐου ως στρατηγική προσέγ-
γιση την ανάπτυξη του εµβολιασµού ως συµπλη-
ρωµατικού εργαλείου για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της επιζωοτίας. Στις συζητήσεις τους, οι 
υπουργοί υπογράµµισαν τη διασυνοριακή φύ-
ση της νόσου των ζώων και την ικανότητά της 

να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, ανεξάρτητα από 
τα εθνικά σύνορα, προκαλώντας σοβαρές κοι-
νωνικοοικονοµικές συνέπειες που παρεµποδί-
ζουν τη γεωργία και διαταράσσουν το εµπόριο.

Οι υπουργοί υπογράµµισαν την ύψιστη ση-
µασία της εφαρµογής αυστηρής βιοασφάλειας 
και άλλων υφιστάµενων µέτρων πρόληψης και 
ελέγχου της HPAI και συµφώνησαν ότι ο εµβο-
λιασµός θα µπορούσε να συµπληρώσει χρήσιµα 

αυτά τα µέτρα και να συµβάλει στη µείωση του 
κινδύνου εξάπλωσης µεταξύ των οικόσιτων που-
λερικών. Ζήτησαν επίσης περαιτέρω επιστηµονι-
κές γνώσεις, συµπεριλαµβανοµένων ενηµερω-
µένων αξιολογήσεων κινδύνου, και ζήτησαν α-
πό τα κράτη µέλη και την Επιτροπή να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη στρατη-
γικών εµβολιασµού που στοχεύουν σε περιοχές 
κινδύνου, είδη και γεωργικές πρακτικές. 

Έγκριση μέτρων εμβολιασμού για τη γρίπη των πτηνών στην Ε.Ε

Κύκλωµα οικονοµικής απάτης µε βι-
τρίνα επιχείρηση εµπορίας ζωοτρο-
φών και σιτηρών ξεσκέπασαν οι αξι-
ωµατικοί του Σ∆ΟΕ στην Ηµαθία, σε 
µια υπόθεση η οποία ερευνάται ακό-
µα και µέχρι στιγµής εµπλέκονται α-
κόµα µια επιχειρήση εκµετάλλευσης 
Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου Οικονοµικών, σκο-
πός του ανωτέρω κυκλώµατος ήταν 
να πραγµατοποιεί εισαγωγές µέσω 
ενδιάµεσων ανύπαρκτων εταιρειών 
και εν συνεχεία να προχωρά σε υπο-
τιµολογηµένες πωλήσεις στους τελι-
κούς παραλήπτες των εµπορευµάτων 
χωρίς να αποδίδονται οι φόροι που α-
ναλογούν (Φ.Π.Α. – Εισόδηµα).

Επιπλέον, µε τη δράση αυτή, οι ελεγ-
χόµενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέ-
βλωση και συνθήκες αθέµιτου αντα-
γωνισµού έναντι λοιπών νόµιµων ε-
πιχειρήσεων του κλάδου εµπορίας σι-
τηρών, καλαµποκιού και ζωοτροφών, 
καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχό-
µενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατό-
τητα πώλησης των εµπορευµάτων σε 
εξαιρετικά χαµηλή τιµή. Σύµφωνα µε 
το Σ∆ΟΕ, η εν λόγω εταιρεία εµπορίας 
σιτηρών και ζωοτροφών, αποδείχθη-
κε ότι προέβη σε φοροδιαφυγή σχε-
δόν 1,3 εκατ. ευρώ την τελευταία τρι-
ετία. Συγκεκριµένα, από τον αρχικό έ-
λεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρη-

ση µε αντικείµενο χονδρικό εµπόριο 
δηµητριακών, διαπιστώθηκε ότι η ε-
πιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, α-
πό µαρτυρίες δε, περιοίκων δεν έχει 
παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότη-
τας τους τελευταίους µήνες, ενώ ο δι-
αχειριστής της επιχείρησης, που ανα-
ζητήθηκε στην διεύθυνση κατοικίας 
του, τυγχάνει άγνωστος.

Με τη συνδροµή του τµήµατος Α-
σφαλείας Αλεξάνδρειας και µε την 
παρουσία ∆ικαστικού λειτουργού, δι-
ενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της ε-
πιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλή-
θος φορολογικών στοιχείων και λοι-
πών σηµειώσεων. 

Τα κατασχεµένα στοιχεία της επι-
χείρησης επεξεργάσθηκαν και δια-
πιστώθηκε µη απόδοση Φ.Π.Α. του-
λάχιστον 1,28 εκατ. ευρώ ευρώ για 
τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ συ-
νεχίζεται η έρευνα στους προµηθευ-
τές και πελάτες της ελεγχόµενης για 
την εικονικότητα των φορολογικών 
στοιχείων που εξέδωσε και έλαβε η 
ελεγχόµενη. 

Αξιολογώντας τα πρώτα στοιχεία της 
έρευνας και τις σχετικές πληροφορί-
ες, διενεργήθηκαν οι αρχές προχώ-
ρησαν σε νέους ελέγχους και έρευνες 
σε κατοικίες και επαγγελµατικούς χώ-
ρους προσώπων που υποκρύπτονται 
των εµπλεκοµένων εταιρειών αποκα-
λύπτοντας ένα «κύκλωµα Carousel». 

νο ελαιόλαδο είναι κοντά στα 20 λεπτά. 
Το «παράδοξο» της υπόθεσης ωστόσο 

έχει να κάνει µε την απόκλιση ανάµεσα 
στην αυξηµένη τιµή του τελικού προϊό-
ντος στο ράφι και αυτή του παραγωγού. 

Απόκλιση στην τιµή του τελικού 
προϊόντος και στην τιµή παραγωγού

Στην περίπτωση του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου, καταγράφεται µια αύξηση 
της τάξης του 34% σε Ελλάδα, Ιταλία και 
Ισπανία συγκριτικά µε το 2021, ενώ για 
τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα η αύξηση 
αγγίζει το 86%. Με άλλα λόγια, η όποια 
αύξηση στην τιµή, έχει χαθεί στην αλυ-
σίδα αξίας του προϊόντος και σε καµία 
περίπτωση δεν έχει φτάσει στον παρα-
γωγό. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο στην πε-
ρίπτωση των µικρών ανερχόµενων ετι-
κετών ελαιολάδου, όπου η τυποποίηση 
πληρώνει από 60 έως και 1 ευρώ πάνω 
από τις τιµές αγοράς, σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ σε µια εξέλιξη που έρχεται να επι-
βεβαιώσει όσους εκτιµούν πως το «παι-
χνίδι» του χύµα είναι στηµένο, δηλαδή 
κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα λίγων 
βιοµηχανιών εντός και εκτός Ελλάδας. 

Πλαστά 
φορολογικά 

στοιχεία
Οι επιχειρήσεις 

που εµπλέκονται 
φέρεται ότι έχουν 

εκδώσει φορο-
λογικά στοιχεία 
πολλών εκατ. 

ευρώ, χωρίς βέβαια 
να έχουν αποδοθεί

Μαύρο χρήμα και κύκλωμα καρουζέλ 
έπιασε το ΣΔΟΕ σε ζωοτροφάδικο

∆υνατή άµυνα 
από µικρά σπίτια 

«Όποια ανατίµηση στην 
αλυσίδα παραγωγής 
περνά και στην τελική 
τιµή την πληρώνει 
η αγορά» αναφέρει 
ο ∆. Αναγνωστόπουλος, 
παραγωγός του 
ελαιολάδου One and 
Olive. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, τα περιθώρια για 
µικρούς παραγωγούς 
premium ελαιολάδου 
είναι µεγαλύτερα. 
Μιλώντας στο Ελαίας 
Καρπός, στελέχη του 
κλάδου τονίζουν ότι µε 
τα όπλα που διαθέτουν 
οι παραγωγοί premium 
ελαιολάδου σε µια 
συγκυρία υψηλών 
εισροών µπορούν και 
ελίσσονται στο εµπόριο. 
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Απεξάρτηση 
από την 
ηγεμονία 
ιδιωτών 
ζητούν οι 
εργαζόμενοι  
ΟΠΕΚΕΠΕ
«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, µε ευθύνη 
των εκάστοτε ∆ιοικήσεων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ τα πληροφοριακά συστήµατα 
του Οργανισµού κυριαρχούνταν από 
την ηγεµονία µιας εταιρείας, η οποία 
µονοπωλούσε τη διαχείριση των 
πληροφοριακών συστηµάτων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ σε σηµείο τόσο ασφυκτικού 
εναγκαλισµού που όταν κατέβαζε τους 
διακόπτες µε διάφορες αφορµές 
οι υπάλληλοι να µην µπορούν να 
δουλέψουν και τα συστήµατα να 
υπολειτουργούν». Αυτό αναφέρει 
µεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζόµενων 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνοντας µάλιστα 
σαφείς αποστάσεις από υψηλόβαθµα 
στελέχη του Οργανισµού ή και µέλη 
της διοίκησης που αντιµετωπίζουν 
µε σκεπτικισµό τη µεταφορά των 
δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο 
υπολογιστικό νέφος (gov.gr).
«Οι εργαζόµενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν 
επανειληµµένα επισηµάνει στις γενικές 
τους συνελεύσεις το τεράστιο αυτό 
πρόβληµα και ζητούσαν την απεξάρτηση 
του Οργανισµού αλλά και του αγροτικού 
χώρου διαµορφώνοντας τις πάγιες 
θέσεις του Συλλόγου», υπογραµµίζουν 
στην ανακοίνωσή τους, δηλώνοντας 
αποφασισµένοι να στηρίξουν και να 
εξελίξουν όσο µπορούν από τη θέση που 
υπηρετούν την µεταρρύθµιση του ΟΣ∆Ε. 
«Τον τελευταίο καιρό που επιτέλους 
πραγµατώνεται η µετάβαση στην 
αξιοποίηση των κρατικών µέσων για την 
υποβολή της ΕΑΕ 2022 µέσω του gov.
gr διάφοροι συνάδελφοι θέλησαν να 
βγει µε ανακοίνωση ο ΠΣΕ και να 
διατυπώσει το σκεπτικισµό του έναντι 
του εγχειρήµατος αυτού προεξοφλώντας 
την αποτυχία του, ενώ παράλληλα 
διατυπώνουν και την άποψη ότι ο 
Οργανισµός βρίσκεται στο χείλος της 
καταστροφής.», αναφέρουν τονίζοντας 
πως «Επιθυµούµε την απεξάρτηση από 
ιδιώτες που κατεβάζουν κατά βούληση 
τους διακόπτες, κρατώντας σε οµηρία 
τους εργαζόµενους, αν δεν υποκύψει 
ο Οργανισµός στους εκβιασµούς εκ 
µέρους των ιδιωτών» αναφέρει η 
ανακοίνωση του ΠΣΕ ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφήνει και παράθυρα η ρύθμιση
για το φόρο 50% στους αγρότες
Πέρασαν από τη Βουλή οι νέες διατάξεις, χρειάζεται περιφρούρηση η συμβολαιακή

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νόµο του κράτους αποτελούν οι ρυθµίσεις βά-
σει των οποίων περιορίζεται κατά το ήµισυ η φο-
ρολογία αγροτών που συµµετέχουν είτε σε α-
ναγνωρισµένες συλλογικές οργανώσεις (συνε-
ταιρισµοί και οµάδες παραγωγών), είτε παραδί-
δουν τουλάχιστον κατά 75% την παραγωγή τους 
σε επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τη συµβολαι-
ακή γεωργία. Το πνεύµα του νόµου θέτει ως 
στόχο την ενδυνάµωση του συνεργατισµού δί-
νοντας χειροπιαστά κίνητρα στους αγρότες για 
µια πιο οργανωµένη διάθεση των προϊόντων 
τους, κάτι θετικό και ζητούµενο έπειτα από την 
αρνητική πορεία που ακολούθησαν οι συνεται-
ρισµοί τις τελευταίες δεκαετίες. Κάτι τέτοιο φυ-
σικά συνεπάγεται και τον περιορισµό της πα-
ραοικονοµίας, αφού η διακίνηση των αγροτι-
κών προϊόντων θα γίνεται εκ των πραγµάτων 
µε παραστατικά για όσους προσβλέπουν στη 
µείωση της φορολογίας τους. Φυσικά, θα πρέ-
πει να διευκρινιστεί η διατύπωση του νοµοθέ-
τη ότι οι αγρότες «δεσµεύονται για την εισφο-
ρά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλά-
χιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή πα-
ρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους». 
Θα πρέπει δηλαδή να ξεκαθαριστεί και η δια-
δικασία βεβαίωσης της παράδοσης, αλλά και 
τα όµοια και παρεµφερή προϊόντα. 

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο έρχεται να διευ-
κολύνει τη συνεργασία αγροτών και µεταποίη-
σης, αφού και η συµβολαιακή γεωργία ευνο-
είται από τη ρύθµιση που µειώνει κατά 50% τον 
φόρο εισοδήµατος των παραγωγών. Ωστόσο ε-

δώ, ακουµπούν και κάποιοι εύλογοι προβληµα-
τισµοί, σχετικά µε την απουσία στην Ελλάδα ε-
νός σαφούς νοµοθετικού πλαισίου που να διέ-
πει τη συµβολαιακή γεωργία, η οποία έχει ανα-
πτυχθεί κυρίως βάσει των προτεραιοτήτων της 
βιοµηχανίας. Μάλιστα, στις περιπτώσεις καλλι-
εργειών κατά τις οποίες η συµβολαιακή «τρέ-
χει» µέσω συνεταιρισµών, υπάρχει ο κίνδυνος 
παράκαµψής τους από τις βιοµηχανίες, αποδυ-
ναµώνοντας τελικά  βιοµηχανίες και συνεται-
ρισµοί υποδέχονται τα ίδια προϊόντα, υπάρχει 
ο κίνδυνος αποδυνάµωσης του συνεταιρισµού. 

Ειδικότερα µε βάση το άρθρο 15 του νόµου 
για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που ψηφί-
σθηκε από τη Βουλή προβλέπεται:

Άρθρο 15 
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην πε-

ρίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κα-
τά κύριο επάγγελµα αγροτών 

1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελ-
µα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής 
από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των 
πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα 

οποία προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής 
αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε 
βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό 
50%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋπο-
θέσεις: α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώ-
πων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων 
στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών 
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 
του ν. 4673/2020 (Α’52) και προµηθεύουν το νο-
µικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότη-
τες προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συ-
νολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προ-
ϊόντων παραγωγής τους, ή 

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση 
µε συγκεκριµένη επιχείρηση – αγοραστή, µε α-
ντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα 
µε το άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για 
την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% 
τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή 
παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους. 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζονται για κέρδη που απο-
κτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής. 

Η συζήτηση του νοµοσχεδίου στη Βουλή την 
περασµένη Τρίτη 24 Μαΐου, ανέδειξε µερικούς 
ακόµα προβληµατισµούς από τις πτέρυγες της 
αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο γεγο-
νός ότι το ίδιο κίνητρο που σχετίζεται µε την 
παράδοση σε συνεταιριστικά σχήµατα υφίστα-
ται και στις ιδιωτικές εταιρείες. Το ΚΙΝΑΛ στέ-
κεται στην ανάγκη επέκτασης της µειωµένης 
φορολογίας και σε νοµικά πρόσωπα που παρα-
δίδουν προϊόν σε συνεταιρισµούς, ενώ το ΚΚΕ 
σχολιάζει πως µε τον τρόπο αυτό, δροµολογεί-
ται ο έλεγχος της αγοράς υπέρ των σούπερ-
µάρκετ και η υπαλληλοποίηση των αγροτών.

∆ιευκρίνιση
Θα πρέπει να διευκρινιστεί η 

διατύπωση ότι οι αγρότες δεσµεύ-
ονται για την εισφορά ποσοτήτων 
προϊόντων ίσων µε 75% τουλά-
χιστον της συνολικής ποσότητας 

όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IA

: Γ
Ε

Ω
Ρ

ΓΙ
Α

 Κ
Α

ΡΑ
Μ

Α
Λ

Η
�



Agrenda 47Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2022ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καµπανάκι για την επισιτιστική ασφάλεια χτυπούν 
επιστήµονες εξαιτίας του σφοδρού κύµατος 
καύσωνα που πλήττει τη Νότια Ασία. Για 
εβδοµάδες, η Ινδία και το Πακιστάν «βράζουν» 
κάτω από θερµοκρασίες έως και 51 βαθµούς 
Κελσίου. Ο µήνας Μάρτιος ήταν ο πιο καυτός που 
καταγράφηκε στην Ινδία τα τελευταία 122 χρόνια 
και πολλά ρεκόρ θερµότητας έχουν καταρριφθεί 
σε όλη την περιοχή, αναφέρει το Politico. Ο 
αντίκτυπος στις καλλιέργειες οδήγησε την Ινδία 

να κηρύξει απαγόρευση στις εξαγωγές σιταριού 
στα µέσα Μαΐου, µια κίνηση που απειλεί να 
επιδεινώσει την παγκόσµια κρίση εξαιτίας της 
νέας επέλασης του COVID και της εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Επιστήµονες από την 
κοινοπραξία World Weather Attribution, η οποία 
παρακολουθεί την εξέλιξη και τον αντίκτυπο 
ακραίων καιρικών φαινοµένων, προειδοποιούν 
ότι τέτοια φαινόµενα θα πρέπει να θεωρούνται 
δεδοµένα και µε µεγαλύτερη συχνότητα. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγοι θα περίµεναν, όχι πολύ καιρό 
πριν, ότι οι εκπρόσωποι της παγκό-
σµιας οικονοµικής ελίτ που συνα-
ντήθηκε την περασµένη εβδοµάδα 
στο Νταβός, θα καταπιάνονταν µε 
ζητήµατα της αγροτικής παραγωγής 
και της διαθεσιµότητας σιτηρών. Βέ-
βαια, στις παραµονές του διεθνούς 
οικονοµικού φόρουµ, η επιδραστι-
κή Σάρα Μένκερ, ανακοίνωσε πως 
η ανθρωπότητα διαθέτει αποθέµα-
τα σιτηρών για µόλις 10 εβδοµάδες. 

Παιδί της Wall Street και CEO της 
Gro Intelligence, µιας ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας που αντλεί πα-
γκόσµια γεωργικά δεδοµένα από 
χιλιάδες βάσεις και αναπτύσσει α-
κριβή µοντέλα προσφοράς, ζήτησης 
και τιµολόγησης αγροτικών προ-
ϊόντων, η Σάρα Μένκερ συγκατα-
λέγεται στη λίστα του περιοδικού 
Times µε τους 100 ανθρώπους του 
πλανήτη που διαθέτουν µεγάλη ε-
πιρροή στην οικονοµική ζωή. 

Μιλώντας στο Συµβούλιο Ασφα-
λείας των Ηνωµένων Εθνών προ ο-
λίγων ηµερών, σηµείωσε ότι ο πό-
λεµος Ρωσίας-Ουκρανίας «απλώς 
έριξε λάδι σε µια φωτιά που έκαι-
γε εδώ και καιρό», τονίζοντας ότι 
η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα δεν 
αποτελεί την κύρια αιτία έλλειψης 
σιτηρών. Ήταν οι εξελίξεις της τε-
λευταίας διετίας σε συνδυασµό µε 
πιο επιθετικά καιρικά φαινόµενα, 
που σύµφωνα µε στατιστικές ανα-
λύσεις της Gro Intelligence αναίρε-
σαν όση πρόοδο πέτυχε τα προη-
γούµενα 20 χρόνια η Κίνα, βγάζο-
ντας από το όριο της φτώχειας και 
την επισιτιστική ανασφάλεια σχε-
δόν µισό δισ. ανθρώπων. 

Εκθέτοντας πλήθος στοιχειών υ-
ποστήριξε ότι λόγω των αυξήσεων 

των τιµών στις µεγάλες καλλιέργει-
ες φέτος, επιπλέον 400 εκατοµµύ-
ρια ανθρώπων σε όλο τον κόσµο θα 
βυθιστούν στην «επισιτιστική ανα-
σφάλεια», ενώ πρόσθεσε ότι ειδι-
κά σε ότι αφορά τα σιτηρά, ο κό-
σµος «επί του παρόντος έχει µόνο 
10 εβδοµάδες αποθεµάτων για να 
συντηρήσει την κατανάλωσή του».

«Οι συνθήκες σήµερα είναι χει-
ρότερες από αυτές του 2007 και του 
2008», ξεκαθάρισε η Σάρα Μένκερ. 
«Είναι σηµαντικό να αντιληφθούµε 
ότι σήµερα έχουµε τα χαµηλότερα 
επίπεδα αποθέµατος σιτηρών που 
έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα, ενώ 
η πρόσβαση σε λιπάσµατα είναι πο-
λύ περιορισµένη και η ξηρασία σε 
περιοχές καλλιέργειας σιταριού σε 
όλο τον κόσµο είναι η πιο ακραία 
που υπήρξε εδώ και πάνω από 20 

χρόνια. Παρόµοιες ανησυχίες σχε-
τικά µε τα αποθέµατα ισχύουν επί-
σης για το καλαµπόκι και άλλα δη-
µητριακά». «Το τονίζω αυτό γιατί 
στην Gro Intelligence πιστεύουµε 
ότι είναι σηµαντικό να καταλάβε-
τε όλοι πως ακόµα κι αν ο πόλεµος 
Ρωσίας-Ουκρανίας τελειώσει αύριο, 
το πρόβληµα της επισιτιστικής ανα-
σφάλειας δεν θα εξαφανιστεί σύ-
ντοµα χωρίς συντονισµένη δράση».

Στον απόηχο των δηλώσεων αυ-
τών, στο Παγκόσµιο Οικονοµικό Φό-
ρουµ στο Νταβός, 50 αρχηγοί κρα-
τών, 300 εκπρόσωποι κυβερνήσε-
ων και περίπου 2.500 αξιωµατού-
χοι από τον παγκόσµιο επιχειρηµα-
τικό κόσµο, έβαλαν στο µικροσκό-
πιό τους τα δεδοµένα της διεθνής 
αγοράς αγροτικών εµπορευµάτων 
και ζύγισαν τον κίνδυνο µιας πα-

γκόσµιας επισιτιστικής κρίσης. Ο 
ειδικός απεσταλµένος από τον Πα-
γκόσµιο Οργανισµό Υγείας, Ντάβιντ 
Ναβάρο, προειδοποίησε ότι 94 χώ-
ρες κινδυνεύουν να αντιµετωπίσουν 
σοβαρή πείνα ή λιµό και ότι η αύ-
ξηση των τιµών απειλεί να προκα-
λέσει µεγάλη κοινωνική αναταρα-
χή σε περιοχές του πλανήτη µε εύ-
θραυστες ισορροπίες. O Γερµανός 
υπουργός Οικονοµίας, Ρόµπερτ Χά-
µπεκ είπε ότι το Παγκόσµιο Οικο-
νοµικό Φόρουµ µπορεί να βοηθή-
σει τους υπεύθυνους χάραξης πο-
λιτικής να αναπτύξουν µια στρατη-
γική για το πώς να αντιµετωπίσουν 
µια διαφαινόµενη παγκόσµια δια-
τροφική «καταστροφή». «Το καθή-
κον εδώ στο Νταβός είναι να ανα-
γνωρίσουµε ότι η πείνα χρησιµο-
ποιείται ως όπλο», πρόσθεσε.

Τρέμει η ελίτ 
του Νταβός για 

εξέγερση λόγω σίτου
Απόθεμα 

σιτηρών για 10 
εβδομάδες μετρά 

η Gro Intelligence 
στις αποθήκες 

παγκοσμίως και 
οι ελίτ του Νταβός 

ανησυχούν για την 
αξιοποίηση της 
πείνας ως όπλο

Πόλεµος και κλιµατικά 
σοκ ανεβάζουν τον 

κίνδυνο επισιτιστικής 
ασφάλειας

Δέκα
Η Σάρα Μένκερ 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της 
Gro Intelligence, χτύπησε 
καµπανάκι για αποθέµατα 
σίτου που αρκούν για µόλις 
δέκα εβδοµάδες.

Κίνα
Η ένταση στη Μαύρη 
Θάλασσα, οι εξελίξεις της 
διετίας λόγω πανδηµίας και 
τα ακραία καιρικά φαινόµενα 
αναίρεσαν όση πρόοδο 
πέτυχε την προηγούµενη 
20ετία η Κίνα, βγάζοντας 
από την επισιτιστική 
ανασφάλεια σχεδόν µισό 
δις ανθρώπων.

Λιμός
Ο ειδικός απεσταλµένος από 
τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Υγείας, προειδοποεί ότι 94 
χώρες κινδυνεύουν να 
αντιµετωπίσουν σοβαρή 
πείνα ή λιµό και ότι η 
αύξηση τιµών απειλεί να 
προκαλέσει µεγάλη 
κοινωνική αναταραχή.



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2022Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ PFIZER
«Νιώθω ότι όταν συζητώ 
για τον Covid-19 µε φίλους 
µου, οι άνθρωποι είναι 
έτοιµοι να συµβιβαστούν 
να χαµηλώσουν τον πήχη: 
αντί να φοράµε µάσκα ίσως 
µπορούµε να δεχτούµε 
λίγους περισσότερους 
ηλικιωµένους να πεθάνουν. 
Αυτό που µε ανησυχεί είναι 
ο εφησυχασµός».

ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Αυτή είναι µια µέρα 
άδειας για µένα, επειδή 
δεν κάνω γυρίσµατα. 
Κοιτάξτε, είµαι τυχερός, 
είµαι τυχερός. Έχω 
περάσει τη ζωή µου σε 
πλατό ταινιών και ταξιδεύω 
σε όλο τον κόσµο, αυτό 
που πάντα ήθελα να κάνω. 
Άρα αυτό δεν είναι εργασία 
- ζω το όνειρο».

ΤΖΟΡΤΖ ΣΟΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
«Η Ευρώπη είναι η 
µοναδική του αγορά [σ.σ 
Πούτιν]. Αν δεν 
προµηθεύσει αέριο στην 
Ευρώπη, θα πρέπει να 
κλείσει τα πηγάδια στη 
Σιβηρία. Χρειάζεται χρόνος 
για να τα κλείσει και µετά 
είναι δύσκολο να ανοίξουν 
ξανά λόγω παλαιότητας 
του εξοπλισµού».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΙΚΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ, ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ∆ΙΑ∆ΕΧΕΤΑΙ Ή ΠΟΤΕ ΦΕΥΓΕΙ Ο ΜΕΛΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ηγεµονία
Τα ‘παν όλα οι εργαζόµενοι στη 
∆οµοκού 5. «Εδώ και πολλά 
χρόνια, µε ευθύνη των εκάστοτε 
διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 
πληροφοριακά συστήµατα του 
Οργανισµού κυριαρχούνταν από 
την ηγεµονία µιας εταιρείας, 
που µονοπωλούσε τη διαχείρισή 
του σε σηµείο τόσο ασφυκτικού 
εναγκαλισµού που όταν 
κατέβαζε τους διακόπτες µε τα 
συστήµατα υπολειτουργούσαν».

Εισαγγελείς
Πάγια θέση, αναφέρουν στην 
ανακοίνωση τους οι 
εργαζόµενοι της ∆οµοκού 5, 
είναι η απεξάρτηση από τους 
ιδιώτες και η στήριξη και 
εξέλιξη του όλου εγχειρήµατος 
υποστήριξης του ΟΣ∆Ε. Για 
όλα τα άλλα (δηµοσιεύµατα 
και καταγγελίες στον Τύπο), 
αρµόδιοι για να απαντήσουν 
είναι οι εκάστοτε διοικήσεις του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Εισαγγελείς.

Φαλανιώτικα
Πανταχού παρών για λύσεις 
στη σκιά της επισιτιστικής 
κρίσης και ο Μάξιµος (σ.σ 
έδωσα τη µάχη στο γάλα) που 
βρέθηκε στη Φαλάνη εσχάτως 
µε αφορµή τις εκδηλώσεις για 
τον Άγιο Κωνσταντίνο. Στις 
συζητήσεις µε Φαλανιώτες 
(δεξιοτέχνες στην κολακεία) 
δέχθηκε λέει συγχαρητήρια για 
την οµιλία του πρωθυπουργού 
στο Κογκρέσο. 

Μην µείνει µπουκάλα στο τέλος

Μέρες…Λιβανού, θύµισε η ανακοίνωση του υπουργού της πλατεί-
ας για τις παρεµβάσεις του στη σύνοδο των Βρυξελλών. Πέρα από 
αόριστη αναφορά περί διασφάλισης δυνατότητας µεταφοράς πό-
ρων από την ΚΑΠ για την κάλυψη του αυξηµένου κόστους παρα-
γωγής από την ενεργειακή κρίση και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, 
έµφαση δόθηκε λέει στις ελλείψεις γυάλινων φιαλών για την οι-
νοποιία… Κατά τα λοιπά, κουβέντες για τη γρίπη των πτηνών και…
πράσινα αφηγήµατα. Το θέµα είναι ότι µέχρι να δροµολογηθούν 
οι παρεµβάσεις ο χρόνος περνά και τα εγχώριο αγροτικό ισοζύγιο 
µετρά απώλειες και γράφει υπέρογκα κόστη και από ρευστό.. zero!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Από το Λευκό Οίκο 
προσγειώθηκε σε 
τυροκοµική φάρµα 
στη Μαγνησία ο 
πρωθυπουργός, 
ανακοινώνοντας ότι 
βρέθηκαν πρόσθετοι 
πόροι 171 εκατ. 
για την ενίσχυση 
της βιολογικής 
κτηνοτροφίας.

∆εν έχει άδικο ο 
Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), που 
ζητά από το Μαυρουδή 
να λειτουργήσει 
Βρεφονηπιακός 
Σταθµός στο 
Μακρυχώρι Τεµπών. 
Κάτι τέτοιο, θα έδινε 
κίνητρα για απόκτηση 
παιδιών, διέξοδο για 
εργασία στις γυναίκες.

Υβρίδια
Έφθασε λέει, στην Νάξο το 

πρώτο µέρος της ποσότητας 
χονδροειδούς που «έκλεισε» 
η Ένωση στο πρόσφατο ταξίδι 
που πραγµατοποίησε στη 
Βουλγαρία, ενώ ακολουθούν 
κι άλλα φορτία. Σε τι τιµή;

«Η ποσότητα ζωοτροφής 
που έχουµε «κλείσει» 
εκτιµούµε ότι θα µας φθάσει 
µέχρι τον Σεπτέµβριο. Από 
εκεί και πέρα θα υπάρχουν 
δικές µας ζωοτροφές έτσι 
ώστε να εξυπηρετήσουµε τον 
Κτηνοτρόφο της Νάξου», 
δήλωσε µεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος Καπούνης.

Στη χώρα µας, αναφέρει 
η Ένωση, υπάρχει έλλειψη σε 
χονδροειδείς ζωοτροφές και 
ως εκ τούτου το ντηλ µε τους 
γείτονες. Κατά τα λοιπά, το 
εγχώριο κυβερνητικό σχέδιο 
για επάρκεια πότε θα αρχίσει 
να παίρνει µπροστά;

;

ΝΟΛΑΝ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Φυσικά είναι δικαίωµα του 
Γουίµπλεντον να πάρει 
αυτή την απόφαση [σ.σ να 
µην συµµετάσχουν 
αθλητές/τριες από Ρωσία-
Λευκορωσία], αλλά θεωρώ 
πως ήταν λάθος απόφαση ο 
αποκλεισµός των αθλητών 
από τις δύο αυτές χώρες. Ο 
αθλητισµός πρέπει να µένει 
έξω από την πολιτική».

Φίλε Τσαγκάρη 
να υπολογίζεις,
το γίδινο 0,80 
και το πρόβειο 
1,35 ευρώ. ∆εν 
βγαίνουν αλλιώς 
οι εκλογές!

Τώρα µαθαίνω, γιατί επιλέχθηκε η Greek 
Family Farm του Τσαγκάρη, ως σηµείο 
αναφοράς για την πρωθυπουργική επίσκεψη 
στη Μαγνησία. Εκτός του ότι στην εν λόγω 
επιχείρηση (κτηνοτροφική και µεταποιητική 
µονάδα) συµµετέχουν στρατηγικά γερµανικά 
κεφάλαια, ενδεχοµένως και µονές του Αγίου 
Όρους, οι πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση 
της µονάδας να κινείται ιδιαίτερα επιθετικά 
τον τελευταίο καιρό, προσφέροντας για την 
αγορά πρώτης ύλης τιµές που δεν έχουν 
ξαναδεί στα µάτια τους οι παραγωγοί. 

Αν αληθεύουν οι πληροφορίες µου, η τιµή 
που δίνει ο Τσαγκάρης για το πρόβειο γάλα 
είναι 1,35 ευρώ το κιλό και για το γίδινο 80 
λεπτά. Λέγεται µάλιστα ότι µ’ αύτη την 
τιµολογιακή πολιτική, έχει καταφέρει να 
διεισδύσει σε περιοχές και φάρµες οι οποίες 
ιστορικά δεν είχαν καµιά σχέση µε την Greek 
Family Farm, αφήνοντας µάλιστα έκπληκτους 
τους παραδοσιακούς γαλατάδες που 
κυριαρχούσαν για χρόνια στις περιοχές αυτές. 

Είναι τέτοιο µάλιστα το ανακάτεµα που έχει 
φέρει (ο Τσαγκάρης) στη ζώνη γάλακτος, που 
υποχρέωσε πριν από λίγο καιρό δύο άλλους 
καταξιωµένους γαλατάδες, τον Αλέξανδρο 
Μποτό και τον Γιάννη Βιτάλη, να «φιλέψουν» 
τον Θεσσαλό πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτρόφων Γιάννη Γκουροµπίνο και 
κάποιους συναδέλφους του, αφενός για να 
καλλιεργήσουν το κλίµα µε τους παραγωγούς 
αφετέρου να κλείσουν κάποιες συνεργασίες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το κοπάδι του 
Σαρακατσάνου από τη Ροδιά, Γιάννη 
Κοτούλα, που πέρασε, λίγες µέρες µετά στον 
κύκλο συνεργατών της γαλακτοβιοµηχανίας 
Ρούσσας, η οποία ανήκει, ως γνωστόν, στον 
Αλέξανδρο Μποτό. Το βέβαιο είναι ότι 
Ρούσσας και Greek Family Farm, µπορούν να 
χαρακτηρισθούν τα διαµάντια της εγχώριας 
τυροκοµίας. Με την πολιτική που ασκούν, 
έχουν ισχυροποιήσει την ταυτότητα της Φέτας 
στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, γράφουν 
σοβαρές υπεραξίες στα προϊόντα που 
διαχειρίζονται και έχουν έτσι τη δυνατότητα 
να πληρώνουν αντίστοιχα τους παραγωγούς. 

Κι όλα αυτά την ώρα που κάποιοι 
γραφειοκράτες, υποκύπτοντας στα 
συµφέροντα της «δυναστείας του ΟΣ∆Ε», 
αντί να ενδιαφερθούν για τους πραγµατικούς 
κτηνοτρόφους που πληρώνουν το κριθάρι 36 
λεπτά το κιλό, όταν πριν 2 χρόνια είχε 12 
λεπτά, τους στερούν και τα στοιχειώδη των 
κοινοτικών ενισχύσεων. Είναι αυτοί που από 
τη µια στερούν βοσκότοπο και ενισχύσεις από 
τους αιγοπροβατοτρόφους της Πίνδου κι από 
την άλλη στέλνουν τους «απατεώνες» για 
ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεµα. 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
ίγουρα, οι ισχυρισµοί ότι ο 
κόσµος βρίσκεται αντιµέτω-
πος µε το φάσµα της πείνας 
µοιάζουν υπερβολικοί. Ό-

πως ακραία ακούγεται και η αναφορά 
του µεγαλοεπενδυτή, George Soros, 
από το βήµα του Νταβός της Ελβετί-
ας για το ενδεχόµενο η ανθρωπότητα 
να µην επιβιώσει, καθώς η εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία θα µπο-
ρούσε να θεωρηθεί αφετηρία του Τρί-
του Παγκόσµιου Πολέµου.  

Θύμησες του ‘70
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ στην πραγµατικότητα 
πάντως, δείχνει να είναι µια τελευ-
ταία έκθεση της Deutsche Bank, η ο-
ποία βλέπει να βρισκόµαστε µπρο-
στά σε µια «δεκαετία πραγµατικής 
καταστροφής πλούτου». Αναγνωρί-
ζοντας µάλιστα ως πιθανό το ενδε-
χόµενο µιας περιόδου στασιµοπλη-
θωρισµού, οι αναλυτές της γερµανι-
κής τράπεζας ανατρέχουν στην κα-
κή εµπειρία της δεκαετίας του 1970 
και προσπαθούν να εξετάσουν σενά-
ρια για τις επενδύσεις που θα είχαν 
νόηµα και να δώσουν θετικές πραγ-
µατικές αποδόσεις σε µια τέτοια πε-
ρίοδο για την παγκόσµια οικονοµία. 

Αγροτικό καταφύγιο
∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ βέβαια Soros, ούτε αναλυ-
τής της Deutsche Bank. Μπορώ όµως 
να πω µε σιγουριά ότι, έτσι όπως πη-
γαίνουν τα πράγµατα, ειδικά τον τε-
λευταίο καιρό, η µόνη ασφαλής και α-
ποδοτική επένδυση µακροπρόθεσµα, 
είναι η επένδυση στην αγροτική πα-
ραγωγή. Είναι πάνω από µια δεκαετία 
που γνωστοί κεφαλαιούχοι και ε-
πενδυτικά έχουν στραφεί στην 
αγροτική γη, κι αυτό κάτι δεί-
χνει. Είναι πάνω από µια δε-
καετία που ο αγροτικός κό-
σµος (ειδικά στην Ελλάδα) 
έχει αφεθεί στην τύχη του, 
κι αυτό επίσης κάτι δείχνει. 

Οι αριθμοί 
λένε αλήθεια 
ΣΥΛΛΕΓΩ λίγα µόνο στοιχεία 
απ’ αυτό που αναφέρθηκαν στην 

εκδήλωση που κάναµε την περα-
σµένη Τρίτη µε την Timac Agro στη 
Θεσσαλονίκη και µε θέµα «Βιώσιµη 
Στρατηγική Ανάπτυξης στην Αγρο-
τική Παραγωγή του Αύριο». 
Μέχρι το 2050 ο κόσµος θα είναι 10 
δισεκατοµµύρια άνθρωποι, οι οποί-
οι µάλιστα αυξάνουν συνεχώς στο 
διαιτολόγιο τους τις θερµίδες που 
καταναλώνουν. Παράλληλα, η σπα-
τάλη των τροφίµων καλά κρατεί, οι 
διαθέσιµες για παραγωγή γαίες βαί-
νουν µειούµενες, η κλιµατική αλ-
λαγή κόβει αποδόσεις και το νερό 
στον πλανήτη λιγοστεύει. 

Τέλεια συνταγή
ΑΝ ΑΥΤΟ δεν είναι η τέλεια συνταγή 
για την αξία που θα καταγράψουν 
προσεχώς τα αγροτικά προϊόντα και 
ειδικά αυτά που προορίζονται για 
τη θρέψη του ανθρώπου, τότε δεν 
µπορώ να καταλάβω ποια επένδυ-
ση θα µπορούσε να είναι πιο απο-
δοτική. Για να το πω µε άλλα λόγια 
σε λίγο θα σας παρακαλάνε για α-
γροτικά προϊόντα! Το θέµα είναι 
ποιος αντέχει σ’ αυτή τη δύσκολη 
φάση, ποιος έχει τον τρόπο να το-
ποθετηθεί σωστά και ποιος έχει τη 
γνώση για να ανταποκριθεί (µε τη 
δουλειά του πάντα) στις πολύπλο-
κες συνθήκες του αύριο. 

Ξύπνα Βασίλη! 
ΞΕΡΩ, οι περισσότεροι θα πείτε, ε-
δώ δεν έχουµε να φάµε, τι σχέδια 
για επενδύσεις και κουραφέξαλα; 
Το βλέπω συχνά στα σχόλια που ει-
σπράττω καθηµερινά στο Agronews.

 Προσωπικά δεν θα µπορούσα, 
όσο κι αν το ήθελα, να αλλά-

ξω τη φορά των πραγµάτων. 
Αυτό που µπορώ και κάνω, 
είναι να φωνάζω σε όλους 
τους τόνους, ξυπνήστε! 
Ενδιαφερθείτε, µάθετε, γνω-
ρίστε, ανακαλύψτε, τολµή-
στε! ∆ιαφορετικά, θα µετρά-
µε αποκαΐδια. Και δεν αρµό-
ζει σε ανθρώπους που δεν 
φοβούνται τη δουλειά και 
δεν επιλέγουν τον εύκολο 
δρόµο της απάτης.  

Οι αναλυτές της 
Deutsche Bank 
αναγνωρίζουν 
ως πιθανό το 
ενδεχόµενο µιας 
περιόδου µε 
στασιµοπληθωρισµό 
και ανατρέχουν 
στην κακή εµπειρία 
της δεκαετίας του 
‘70 εξετάζοντας 
σενάρια για 
επενδύσεις µε 
πραγµατικές 
αποδόσεις

Π
ρο ηµερών η Ουγγαρία απαίτησε να 
εξαιρεθούν οι εισαγωγές ρωσικού 
πετρελαίου στην ΕΕ από τις προτει-
νόµενες κυρώσεις του µπλοκ σε βά-

ρος της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρα-
νία. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγµα-
τεύσεις Βουδαπέστης - Βρυξελλών για το 6ο πα-
κέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η Ουγγαρία 
εµφανίζεται ως το πιο επιφυλακτικό κράτος-µέ-
λος της ΕΕ απέναντι στο πακέτο κυρώσεων, το 
οποίο απαιτεί οµοφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για να εφαρµοστεί. […] Από το 2010, όταν και 
επέστρεψε στην εξουσία, ο πρωθυπουργός Βί-
κτορ Όρµπαν αύξησε την εξάρτηση της Ουγγα-
ρίας από τις ρωσικές εισαγωγές. Πέρυσι η Βου-
δαπέστη υπέγραψε νέα συµφωνία προµήθει-
ας φυσικού αερίου µε τη Gazprom ισχύος 15 
ετών, ενώ άλλα κράτη επιδίωκαν να περιορί-
σουν την εξάρτησή τους από τη Μόσχα. Η Βου-
δαπέστη πριµοδοτεί τις χαµηλές τιµές στους λο-
γαριασµούς κοινής ωφέλειας για λόγους πολι-
τικής και οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και 
ο ρωσικός «κολοσσός» του φυσικού αερίου ή-
ταν πρόθυµος να προσφέρει µειωµένες τιµές.

Οι χαµηλές τιµές στον τοµέα της ενέργειας 
αποτέλεσαν ζωτικής σηµασίας παράγοντα για 
να παραµείνει στην εξουσία το δεξιό λαϊκιστικό 

κόµµα του Όρµπαν, 
Fidesz. Η «ενεργει-
ακή ευηµερία» α-
ποδείχθηκε επω-
φελής πολιτικά για 
τον λαϊκιστή ηγέτη 
της Ουγγαρίας και 
τον σύµµαχό του 
στο Κρεµλίνο. Το 
χαµηλό ενεργεια-

κό κόστος βοήθησε τον Όρµπαν να παραµεί-
νει στην εξουσία και ενίσχυσε την επιρροή του 
ρωσικού παράγοντα στην Ουγγαρία - καθιστώ-
ντας τη «∆ούρειο Ίππο» του Πούτιν εντός των 
τειχών της ΕΕ. Με τις χαµηλές τιµές ενέργειας 
να στηρίζουν τον Όρµπαν στην εξουσία, οι ρω-
σικές εισαγωγές συνέβαλαν στη δηµοκρατική 
οπισθοδρόµηση της Ουγγαρίας. […]

Την προηγούµενη εβδοµάδα, κορυφαίος 
αξιωµατούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δή-
λωσε ότι η ΕΕ είναι «αποφασισµένη» να επι-
τύχει οµοφωνία για το εµπάργκο στο ρωσικό 
πετρέλαιο. Ωστόσο, η ενεργειακή στρατηγική 
του Όρµπαν έχει αποκαλυφθεί, οι δηµοκρατι-
κοί θεσµοί της Βουδαπέστης έχουν πληγεί και 
η ευρωπαϊκή ενότητα κατά της Ρωσίας έχει δι-
αρραγεί σε κρίσιµα ζητήµατα. […] Η ενεργεια-
κή πολιτική του Όρµπαν έχει ως στόχο να κα-
ταστήσει την Ουγγαρία τον «πιο φιλο-Πουτι-
νικό στρατώνα» στο στρατόπεδο των φιλορώ-
σων και όχι ένα ελεύθερο, δηµοκρατικό και ε-
νεργειακά συνειδητοποιηµένο κράτος, όπως 
έχουν προσπαθήσει να γίνουν οι γειτονικές 
της χώρες τα τελευταία χρόνια. 

*ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ FORBES

Δούρειος Ίππος
Πούτιν εντός ΕΕ

ΤΟΥ ΝΤΙΜΙΤΑΡ ΜΠΕΤΣΕΦ*
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Αναπτυξιακό 
αποτύπωµα

Τα έργα αυτά εκτιµάται 
ότι θα έχουν τεράστιο 

αναπτυξιακό αποτύπωµα 
στην ελληνική ύπαιθρο, 
καθώς αναµένεται να 

συµβάλλουν στη βελτί-
ωση των καλλιεργητικών 
µεθόδων και την αποτε-

λεσµατικότερη διαχείριση 
των φυσικών πόρων

Έρχονται προγράμματα 
Ευφυούς Γεωργίας 
30 εκατ. ευρώ και 
Εξωστρεφούς Γεωργίας 
16 εκατ. ευρώ  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ως έναν από τους κεντρικούς στόχους της τρέχου-
σας ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης χαρακτήρισε τη µετάβαση στην ευφυή γεωρ-
γία, ο υφυπουργός Γιώργος Στύλιος, κατά τον χαι-
ρετισµό που απηύθυνε στο 4ο Συνέδριο Γεωγρα-
φικών Πληροφοριακών Συστηµάτων και Χωρικής 
Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που 
πραγµατοποιήθηκε στο ΓΠΑ από 24 έως 26 Μαΐ-
ου. Kατά την διάρκεια του συνεδρίου, οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να ρίξουν µία ενδελεχή µατιά 
στην επιρροή που ασκούν οι νέες τεχνολογίες και 
τα γεωχωρικά δεδοµένα στην διαµόρφωση των α-
γροτικών πολιτικών.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός «η µετάβαση στην 
ευφυή γεωργία αποτελεί µία νέα πρόκληση για τον 
ελληνικό πρωτογενή τοµέα, τη δεκαετία που δια-
νύουµε. Για να υποστηρίξουµε τη µετάβαση αυτή, 
δροµολογούµε µε πόρους του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης, τον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό του Αγρο-δια-
τροφικού Τοµέα. Αυτός, περιλαµβάνει δύο υποέρ-
γα: την Ευφυή Γεωργία (περίπου 30 εκατ. ευρώ) και 
την Εξωστρεφή Γεωργία (περίπου 16 εκατ. ευρώ)».

Συνεχίζοντας, ο Γιώργος Στύλιος αναφέρθηκε α-

κόµα στο περιεχόµενο των Τεχνικών ∆ελτίων ∆ρά-
σης των οποίων η διαβούλευση έληξε τον Απρίλιο 
του 2022. Τα έργα αναµένεται να έχουν τεράστιο 
αναπτυξιακό αποτύπωµα στην ελληνική ύπαιθρο, 
καθώς αναµένεται να συµβάλλουν στη βελτίωση 
των καλλιεργητικών µεθόδων και την αποτελεσµα-
τικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Οδηγός τα δεδοµένα από το ΜΑΕ 
για τον σχεδιασµό πολιτικών

Στην εν εξελίξει επέκταση των ψηφιακών υπη-
ρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης α-
ναφέρθηκε επίσης ο υφυπουργός εξαίροντας την 
σηµασία του Μητρώου Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων. Μπορεί όπως τόνισε ο υφυπουργός η εγγρα-
φή να µην είναι υποχρεωτική, ωστόσο τα συλλεγ-
µένα δεδοµένα χρειάστηκαν και λήφθησαν σοβα-
ρά υπόψιν κατά τη δύσκολη διετία της πανδηµίας, 
ώστε να διαµορφωθούν οι πολιτικές ανακούφι-
σης των αγροτικών εισοδηµάτων λόγω των συνε-
πειών από την επιβολή των περιοριστικών µέτρων. 

Εκτενή αναφορά έγινε επίσης και στη µείωση των 
χρονοδιαγραµµάτων πληρωµής των Προγραµµά-
των που προκαλεί η κατάργηση των φυσικών φα-
κέλων και η µείωση των απαιτούµενων φυσικών 
δικαιολογητικών για την ένταξη. Αποτέλεσµα αυ-
τών των νέων συνθηκών, να µειωθεί σηµαντικά 
ο χρόνος που χρειάζεται ώστε να δουν οι εκάστο-
τε δικαιούχοι χρήµατα στους λογαριασµούς τους. 

∆ιασύνδεση των Κέντρων Επιχειρήσεων 
προτείνει ο Λυκουρέντζος

Στη σηµασία της αξιοποίησης των διαθέσιµων γε-
ωπληροφορικών δεδοµένων στάθηκε ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, αναφερόµενος 
σε πρόσφατες καταστροφές όπως τον Αύγουστο 
του 2021, όπου µε τη βοήθεια δορυφορικών εικό-

νων κατέστη δυνατή η οριοθέτηση των πληγεισών 
από τις πυρκαγιές περιοχών εντός 15 ηµερών αλλά 
και η παράδοση εντός ενός µήνα του αρχείου µε 
τους δικαιούχους αγρότες για αποζηµιώσεις στην 
αρµόδια Κυβερνητική Επιτροπή, κάτι που στο πα-
ρελθόν θα ήταν αδύνατο. Παράλληλα όπως επιση-
µάνθηκε, η σωστή αξιοποίηση των δεδοµένων αυ-
τών προσφέρει νέες δυνατότητες πρόληψης θεο-
µηνιών, όπως η διενέργεια προγραµµάτων πρόλη-
ψης χαλαζοπτώσεων µε εναέρια µέσα. Πλέον µέ-
σα από το Κέντρο Επιχειρήσεων, είναι δυνατό να 
κατευθυνθούν εναέρια µέσα και να κάνουν εκπο-
µπές ιωδιούχου αργύρου ώστε να µετριάσουν την 
ένταση της χαλαζόπτωσης. 

∆ράττοντας της ευκαιρίας και παρουσία του υφυ-
πουργού, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος κατέθεσε επί-
σης πρόταση για ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επι-
χειρήσεων µεταξύ των Κέντρων που διαθέτουν 3 
υπουργεία (Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Υγείας). 
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ πρότεινε την ίδρυση του Ει-
δικού Κέντρου Επιχειρήσεων εντός ΥπΑΑΤ, το ο-
ποίο θα είναι διασυνδεδεµένο εκτός των προανα-
φερθέντων και µε το Κέντρο Μετεωρολογικών Ε-
ρευνών και το ΓΠΑ µε στόχο την βέλτιστη πρόλη-
ψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων.

Πολλά εκατομμύρια
καμιά στρατηγική 
για ψηφιακή γεωργία 

Οι πέντε παθογένειες 
της ελληνικής 
πραγµατικότητας
Αναφορά στις παθογένειες 
της ελληνικής πραγµατικότητας 
σε Οργανισµούς και υπουργεία 
όσον αφορά τη διαχείριση 
δεδοµένων έκανε ο ΓΓ 
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού 
τοµέα Αθηνών Ευθύµιος 
Μπακογιάννης κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης των θεσµικών 
παραγόντων. 
Οι πέντε παθογένειες είναι:

 Πολλά δεδοµένα και λίγος 
αποθηκευτικός χώρος

 Χαµηλής υπολογιστικής ισχύς 
προµήθειες που δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των ∆ηµόσιων Οργανισµών 
προς όφελος του πολίτη

 Έλλειψη κατάλληλου 
λογισµικού µε την εδραίωση 
µπακάλικων λύσεων

 Έλλειψη καταρτισµένου 
προσωπικού

 Θέµα ορθότητας των πολλών 
δεδοµένων καθώς κανένας 
δεν τα επεξεργάζεται πριν 
αποθηκευτούν
Όπως εξήγησε ο ΓΓ, χρειάζεται 
µία ολική αναµόρφωση του 
νοµικού πλαισίου που διέπει τις 
προµήθειες στο ∆ηµόσιο, καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις είναι 
αδύνατο να προµηθευτούν σε 
ένα εύλογο χρονικό διάστηµα οι 
Φορείς τον αναγκαίο εξοπλισµό 
για να ανταποκριθούν στις 
αυξηµένες ανάγκες των 
καιρών. Παράλληλα, εκτός 
από το ζήτηµα του υλικού, θέµα 
παρουσιάζεται και στην 
επάρκεια λογισµικού που 
χρησιµοποιούν οι Οργανισµοί, 
το οποίο σε πολλές περιπτώσεις 
είναι δοκιµαστικό (demo) ή 
ακόµη και… δηµιουργικά νόµιµο.
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Μεγάλη συνάντηση 
των ροζέ κρασιών
Η εξάπλωση της αγάπης για το ροζέ κρασί, έχει 
φτάσει και στην Ελλάδα, διευρύνοντας τις 
επιλογές του οινικού κοινού και εµπλουτίζοντας 
τους καταλόγους των εστιατορίων και τις 
αποχρώσεις των ραφιών. Όπως και να τα πείτε, 
«ροζέ», «pink» ή «ερυθρωπά», είναι φρέσκα και 
ξεδιψαστικά, φρουτώδη και γοητευτικά, 
παιχνιδιάρικα και ευκολόπιοτα. Είναι τα κατεξοχήν 
κρασιά του καλοκαιριού και δεν είναι τυχαίο ότι 
στη Γαλλία έχουν ξεπεράσει σε κατανάλωση τα 
λευκά κρασιά. Η έκθεση των ροζέ κρασιών θα 
περιλαµβάνει µια γκάµα άνω των 200 ροζέ 
αποχρώσεων από διαφορετικούς παραγωγούς, 
και οι επισκέπτες θα έχουν την πολύτιµη ευκαιρία 
να τα δοκιµάσουν. Οι ώρες λειτουργίας της 
έκθεσης θα είναι 11.00- 18.00µµ, και η είσοδος 
είναι στα 12 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες: 
www.oenorama.com/el/.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Τριήµερο συµπόσιο µε 

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

Από 7 έως 8 Ιουνίου οι 
προβολείς πέφτουν πάνω στο 
∆ιεθνές Συνέδριο Σιτηρών, 
που θα διεξαχθεί σε υβριδική 
µορφή στο κεντρικό Λονδίνο. 
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου 
και περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιµα στο igc.int/en/
conference/programme.aspx

Με ελληνικές συµµετοχές 
µέσω της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας θα 
πραγµατοποιηθεί η ∆ιεθνή 
Έκθεση Τροφίµων και Ποτών 
«Summer Fancy Food Show 
2022 από 12 έως και 14 
Ιουνίου, στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Jacob Javits στη 
Μητρόπολη της Νέας Υόρκης.

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

ελαιοκοµικό τοµέα. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο www.filaios.org

H ασιατική έκδοση της 
διεθνής έκθεση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά, Asia 
Fruit Logistica, επιστρέφει 
στις 7-9 Σεπτεµβρίου στο 
Χόνγκ Κονγκ, µε 
περισσότερους από 800 
εκθέτες από 70 χώρες. Για 
πληροφορίες στο www. 
asiafruitlogistica.com/en/.

Oι συνθήκες από το µέτωπο 
της πανδηµίας υποχρέωσαν |
τη µεταφορά της 
πολυαναµενόµενης από το 

κλάδο ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων 
Agrotica να µεταφερθεί για 
τις 20-23 Οκτωβρίου 2022.

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

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

Ελληνικά προϊόντα
στη Γερµανία 
στις 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/.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το 10ο διεθνές 
συνέδριο 
ροδακινιάς 30 
Μαΐου µε 3 Ιουνίου
Η Νάουσα θα φιλοξενήσει 
το δέκατο διεθνές συµπόσιο 
ροδάκινων, από τις 30 
Μαΐου έως 3 Ιουνίου, υπό 
την αιγίδα του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, του 
Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και της 
International Society for 
Horticultural Science. Το 
τετραήµερο πρόγραµµα του 
συνεδρίου, µε θεµατικές 
ενότητες, όπως η γενετική 
βελτίωση υποκειµένων και 
προηγµένα συστήµατα 
παραγωγής ανακοίνωσε η 
διοργανώτρια αρχή. Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου θα 
γίνουν 16 κεντρικές οµιλίες, 
54 παρουσιάσεις και µία 
στρογγυλή τράπεζα για 
θέµατα χρηστής λίπανσης 
οπωρώνων µε εισηγητές 
εκπροσώπους των 
εταιρειών YARA και 
Hellagrolip. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
fruitsciences.eu/peach2021.

ΝΑΟΥΣΑ

ΖΑΠΠΕΙΟ

Από 31 Μαΐου οι δηλώσεις 
οµάδων για επιδότηση 55% 
σχεδίων µεταποίησης.

Μέχρι τις 31 Μαΐου η προθεσµία 
υποβολής ενστάσεων κατά των 
δασικών χαρτών στον φορέα 
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο». 

Έως 15 Ιουνίου αιτήσεις ένταξης 
για αναδιάρθρωση αµπελώνα.

 Μέχρι τις 15 Ιουνίου αιτήσεις 
αγροτών για τα προγράµµατα της 
Αγροτικής Εστίας στα ΚΕΠ.

Έως 3 Ιουνίου αιτήσεις Φορέων 
Παροχής Γεωργικών Συµβουλών 
ώστε να µπορούν να συµµετέχουν 
στο Μέτρο 2.1 για δωρεάν 
συµβουλές σε αγρότες.

Από 21 Ιουνίου αιτήσεις αγοράς 
τρακτέρ, οχηµάτων µε ενίσχυση 
έως ποσοστού 75%.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου αιτήσεις 
για τη δράση Καινοτοµίας και 
Πράσινης Μετάβασης στη 
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ως 30 Σεπτέµβρη δικαιολογητικά 
από αγρότες για αιτήσεις εργατών 
γης από τρίτες χώρες, που 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
θεώρησης εισόδου.

Από τον Ιούλιο ξεκινάνε τελικώς 
οι αιτήσεις για το πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Tα πάντα για τις 
γηγενείς ποικιλίες 
φυτικών ειδών  

Η 6η Επιστηµονική Συνάντηση για 
τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες 
θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης εντός της 
Πανεπιστηµιούπολης την 31η Μαΐου 
- 1η Ιουνίου. Στο πρόγραµµα της 
περιλαµβάνονται οµιλίες και 
συζητήσεις από εξαιρετικούς 
προσκεκληµένους οµιλητές από όλο 
τον κόσµο, εξειδικευµένους στα 
αντικείµενα µελέτης, διάσωσης και 
διαχείρισης φυτογενετικών πόρων. 
Θα διοργανωθεί και συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας που θα δώσει 
την ευκαιρία να συνοµιλήσουν και 
να αλληλοεπιδράσουν εκπρόσωποι 
καλλιεργητών, επιχειρηµατίες του 
πρωτογενούς τοµέα και ερευνητές. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.landraces6meet.web.auth.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρνάδες Λακόν 4 µηνών καθα-
ρόαιµες, 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.

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 
κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. 
Τηλ. 6974426911.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται δικαιώµατα για αγορά χωραφιών, 
βοσκότοπων και ζώων, προβάτων, αγελάδων 
κλπ. Τηλ.6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 καλλιεργη-
τικής περιόδου 2022. Τηλ.6932372270.

Πωλείται καρπός βίκου µαζί µε κριθά-
ρι για ζωοτροφή γύρω στα 500 κιλά.
Τηλ.6955/361856.

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

Πωλείται τριφύλλι κοτσάνι σε 250 µικρά 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 
λεπτά 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.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται κριθάρι και τριφύλλι σε µικρές 
µπάλες καινούριας εσοδείας, περιοχή Λάρι-
σας(από κτηνοτρόφο).Τηλ.6978/023728.

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

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) 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.

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγο-
ρά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικία-
ση 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

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια 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 εγκατάσταση 
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. 
∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό 
υπέδαφος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για 
φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλευση. Τι-
µή 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 χωράφια για ενοικίαση, µεγάλης 
έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων).
Τηλ.6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώ-
ων, προβάτων και κατσικιών µήκους 3 µέ-
τρων, 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. 

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

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

Πωλείται µύλος-σπαστήρας ξηρών καρπών 
µε µοτέρ. Τιµή 700 ευρώ, περιοχή Φθιώτι-
δας.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 µέ-
τρων 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 καρότσα 4,5 µέτρων.
Τηλ.2310/711320.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίπ-
πων,Perkis κινητήρας,επισκευασµένο κουβού-
κλιο 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 τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρί-
ας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέ-
ρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κι-
νητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα πα-
ραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. 
Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 
6947/741230.

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

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. 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 κω-
δικούς. Τηλ.6947/509187.

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

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

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

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.

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.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 
6973/697961.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 980, σε άριστη κα-
τάσταση.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 αρµεκτήριο Alpha Delaval 24/24 
και σπαρτική Βαµβακιού (Μatermacc 4 σει-
ρών).Τηλ.6932/359820.

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

Πωλείται καλλιεργητής για τρακτέρ µέχρι 
35 ίππους, αχρησιµοποίητος, περιοχή Νεµέ-
ας.Τηλ.6977/394031.

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

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

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα 30 χρόνια συµπληρώνει φέτος α-
πό τη θέσπιση του το ευρωπαϊκό ∆ί-
κτυο Προστατευόµενων Περιοχών 
Natura 2000, το βασικό εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστα-
σία του φυσικού περιβάλλοντος και 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Πρόκειται για το µεγαλύτερο δίκτυο 
προστατευόµενων περιοχών στον κό-
σµο, που θεσπίστηκε το 1992 βάσει 
δύο ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε. 
για τη φύση: την Οδηγία για τους οι-
κοτόπους (92/43/EΟK) και την Οδη-
γία για τα άγρια πτηνά (2009/147/
EK, πρώην 79/409/EK).

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 
αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποί-
ες καλύπτουν περίπου το 28% της χερ-
σαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτα-
σης της χώρας και υπάγονται στις 24 
Μονάδες ∆ιαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Συνολικά η ΕΕ διαθέτει το µεγαλύ-
τερο συντονισµένο δίκτυο προστατευ-
όµενων περιοχών στον κόσµο, που α-
ποτελείται από περίπου 27.000 χερ-
σαίες και θαλάσσιες τοποθεσίες. Το 
2021, περίπου 1,1 εκατοµµύρια km² 
της χερσαίας έκτασης των κρατών µε-
λών της ΕΕ χαρακτηρίστηκε για τη δι-
ατήρηση της βιοποικιλότητας ως πε-
ριοχές Natura 2000 ή εθνικά προστα-

τευόµενες περιοχές, το οποίο αντι-
προσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο 
(26%) της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Το 2021, οι προστατευόµενες πε-
ριοχές αντιπροσώπευαν το 20% της 
συνολικής έκτασης σε 20 από τα 27 
κράτη της ΕΕ, µε τα υψηλότερα µερί-
δια στο Λουξεµβούργο (52%), τη Βουλ-
γαρία και τη Σλοβενία (41%). Αντίθε-
τα, τα χαµηλότερα ποσοστά προστα-
τευόµενων περιοχών παρατηρήθη-
καν στη Φινλανδία (13%), την Ιρλαν-
δία και τη Σουηδία (και οι δύο 14%).

Στη χώρα µας το υπουργείο Περι-
βάλλοντος σε συνεργασία µε τον Ορ-
γανισµό Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), µε 
την ευκαιρία της Ηµέρας Natura 2000 
(21 Μαΐου) και της ∆ιεθνούς Ηµέρας 
για τη Βιοποικιλότητα (22 Μαΐου) δι-
οργάνωσαν 30 επετειακές εκδηλώσεις 
σε εµβληµατικά οικοσυστήµατα, από 
το ∆έλτα Έβρου και τις Πρέσπες έως 
την Πίνδο, την Παµβώτιδα, τη λίµνη 
Μουστού της Πελοποννήσου, την Α-
λόννησο, την Κάρπαθο και τη Σαµαριά.

Στην ΕΕ
Συνολικά η ΕΕ διαθέτει το 
µεγαλύτερο συντονισµένο 
δίκτυο προστατευόµενων 

περιοχών µε 27.000 χερσαίες 
και θαλάσσιες τοποθεσίες

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% 
της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης και υπάγονται στις 24 Μονάδες ∆ιαχείρισης ΟΦΥΠΕΚΑ.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Έσβησε 30 κεράκια 
το δίκτυο Natura
Υψηλότερο μερίδιο προστατευόμενης έκτασης στο Λουξεμβούργο, 
το χαμηλότερο στη Φινλανδία και στην Ελλάδα 446 περιοχές

Πρόσθετοι πόροι 
στο Leader Πάρνωνα
Σε πρόσθετη κατανοµή 5,6 εκατ. 
που αντιστοιχεί στο 65% της 
αρχικής κατανοµής πόρων του 
Γεωργικού Ταµείου του τοπικού 
Leader του Πάρνωνα προχώρησαν 
µε απόφασή τους οι υφυπουργοί 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος 
Στύλιος και Σίµος Κεδίκογλου. Η 
πρόσθετη χρηµατοδότηση έρχεται 
ως αποτέλεσµα των υψηλών 
ρυθµών απορρόφησης, καθώς οι 
πληρωµές στο τέλος ∆εκεµβρίου 
ήταν στο 25% της κατανοµής.

Επιδροµές τσακαλιών
και αγριογούρουνων
Πονοκέφαλο προκαλούν στον 
αγροτο-κτηνοτροφικό κόσµο της 
Αρκαδίας οι συνεχείς καταστροφές 
στις εκµεταλλεύσεις τους από τα 
τσακάλια και τα αγριογούρουνα, 
οι οποίοι ζητούν την µέριµνα της 
πολιτείας. Ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Κτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Αρκαδίας «Η 
ΕΝΩΣΗ», Θανάσης Τσιοτίνας, 
προτείνει να βρεθεί τρόπος ώστε 
να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί 
από τον ΕΛΓΑ.

Λίγο φέτος το κουµαρίσιο 
τσίπουρο του Ολύµπου
Ένα από τα παραδοσιακά προϊόντα 
των χωριών του Ολύµπου στην 
Πιερία είναι το κουµαρίσιο 
τσίπουρο. Η απόσταξη γίνεται το 
πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου σε 
παραδοσιακά καζάνια. Φέτος οι 
ποσότητες κούµαρων ήταν µικρές, 
εντούτοις οι διήµεροι άνοιξαν τα 
ρακοκάζανα για να µπορέσουν 
να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των 
χωριών γύρω από το κάστρο του 
Πλαταµώνα. (Φωτογραφία από το 
αποστακτήριο Αθ. Πολυχρού).

Στήριξη 1,7 εκατ. ευρώ
για µικρά νησιά Αιγαίου
Εγκρίθηκε δαπάνη 1,7 εκατ. ευρώ 
(εθνική συµµετοχή) για τη στήριξη 
των µικρών νησιών του Αιγαίου 
για το 2021. Το ποσό κατανέµεται: 
α) 405.900 ευρώ για πληρωµή 
ΦΠΑ στους δικαιούχους του 
ειδικού καθεστώτος εφοδιασµών β) 
547.000 ευρώ για την παραγωγή 
γάλακτος για την παρασκευή 
παραδοσιακών τυριών και 
γιαούρτης, γ) 650.000 ευρώ για τη 
µελισσοκοµία και δ) 97.100 ευρώ 
για οδοιπορικά των υπαλλήλων.

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 ευ-

ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο ψιλοστάβαρο 12αρι,Τιµή 

300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE 

πλάτος κοπής 2.80 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 

3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 

6982/551234.

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.

Πωλείται σκαλιστήρι µε λιπασµατοδιανοµέα 

για ηλιόσπορο,βαµβάκι,καλαµπόκι, περιοχή 

Σερρών.Τηλ. 6937/253885.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκ-

κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.

Τηλ.2310/711133. 

Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620 

Deutz Fahr και 2 σιλό Μερσεντές 1519. 

Τηλ.2310/711133. 

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-

λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 

6945/434127.

Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τη-

λέφωνο Tηλ. 6976/141565.

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-

µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 

κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Βραδιά λάμψης 
Ρεάλ-Λίβερπουλ 
Τελικός Τσάμπιονς Λιγκ αυτό το Σάββατο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Λίγες ώρες έµειναν για το µεγαλύ-
τερο ποδοσφαιρικό µατς σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, καθώς στο Παρίσι 
διεξάγεται το Σάββατο 28 Μαΐου 
(22.00), ο τελικός του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Στο Σταντ ντε Φρανς θα α-
ναµετρηθούν η Λίβερπουλ και η 
πρωταθλήτρια Ισπανίας, Ρεάλ Μα-
δρίτης. Κάπως έτσι η Ρεάλ έφτασε 
πλέον τις 17 παρουσίες σε τελικό 
τις διοργάνωσης µε 13 κατακτή-
σεις, την ίδια ώρα που η Λίβερ-
πουλ θα µετρήσει την 10η συµ-
µετοχή της µε έξι κούπες. 

Στη Formula 1 τώρα η δράση 
συνεχίζεται αυτό το σαββατοκύ-

ριακο, στο Μονακό. Αυτός είναι ο 
7ος αγώνας της χρονιάς και ο 3ος 
επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πρώ-
τος στη γενική κατάταξη πλέον 
φιγουράρει ο περσινός παγκό-
σµιος πρωταθλητής, Μαξ Φερ-
στάπεν ο οποίος δείχνει να έχει 
βρει ξανά τα πατήµατά του, σε α-
ντίθεση µε τον Σαρλς Λεκλέρ ο 
οποίος εδώ και τρία συνεχόµενα 
γκραν πρι βλέπει µόνιµα την πλά-
τη του Ολλανδού. Στη βαθµολο-
γία, ο πιλότος της Ferrari βρίσκε-
ται δεύτερος µε 104 βαθµούς, έ-
ξι πόντους πίσω από τον πρωτο-
πόρο Φερστάπεν. Από πλευράς 
κατασκευαστών, στην πρώτη θέ-
ση της βαθµολογίας βρίσκεται η 
Red Bull και ακολουθεί η Ferrari. 

Στα χωµάτινα γήπεδα του Παρισιού έχει αρχίσει 
η αγωνιστική δράση του γκραν σλαµ. Ο τρίτος 
και ο τέταρτος γύρος των αγώνων, στα πλαίσια 
του τουρνουά Ρολάν Γκαρός στο τένις, ξεκινάνε 
αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπενθυµίζεται πως την 
περασµένη χρονιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε 
µέχρι τον τελικό, όπου έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Συνέχεια στις μάχες
του Ρολάν Γκαρός  

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

Formula 1 (Μονακό) 

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Τελικός Τσάµπιονς Λιγκ)

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 MEGA

Στίβος (Diamond League, Γιουτζίν)

Αγώνες 23.00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA Playoffs)

Μάβερικς – Ουόριορς 04.00 COSMOTE SPORT 4HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Τενερίφη – Μπανταλόνα 14.00 COSMOTE SPORT 8HD

Formula 1 (Μονακό)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Ισπανία)

Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7HD

Formula 1 (Μονακό) 

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Τελικός Τσάµπιονς Λιγκ)

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 MEGA

Στίβος (Diamond League, Γιουτζίν)

Αγώνες 23.00 ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA Playoffs)

Μάβερικς – Ουόριορς 04.00 COSMOTE SPORT 4HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Τενερίφη – Μπανταλόνα 14.00 COSMOTE SPORT 8HD

Formula 1 (Μονακό)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Ισπανία)

Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 7HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 28 Μαΐου

Κυριακή 29 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Προστασία 
από τη δυναστεία 
για την εκλεκτή 
της μηχανοπαρέας  

Με 100.000     
οριστικοποιημένες 
δηλώσεις ΟΣΔΕ 
πριν βγει ο Μάιος  

Στις ζωοτροφές 
ο αδύνατος κρίκος, 
γενναία στήριξη 
σχεδιάζει η Βάθη     

∆ιαµάντια στις ΗΠΑ
Στην πόλη Γιουτζίν του Όρεγκον 
των ΗΠΑ, πραγµατοποιεί την τρίτη 
του στάση το Diamond League 
στον στίβο, το Σάββατο 28 Μαΐου. 
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν 
περιλαµβάνουν 100 µέτρα αντρών 
και γυναικών, άλµα εις ύψος 
γυναικών και άλµα επί κοντώ 
αντρών. Το επόµενο µεγάλο 
meeting στα πλαίσια του Diamond 
League θα διεξαχθεί στις 
5 Ιουνίου στο Ραµπάτ. 

Θωρακίζεται η Μπάγερν
H Μπάγερν ήρθε σε συµφωνία 
µε τον Άγιαξ για την απόκτηση 
του Ράιαν Γκράφενµπερχ. Ο 
20χρονος Ολλανδός µέσος θα 
µετακοµίσει στο Μόναχο για 19 
εκατ. ευρώ, συν άλλα 5,5 εκατ. 
ευρώ υπό τη µορφή εφικτών 
µπόνους µε 5ετές συµβόλαιο, 
ενώ οι πρωταθλητές Ολλανδίας 
θα διατηρήσουν ποσοστό 
µεταπώλησης 7,5%.

Ανακοινώσεις για ΑΕΛ
Την Κυριακή 29 Μαΐου 
θα γίνει η ανοικτή συνέντευξη 
τύπου του ισχυρού άντρα της 
οµάδας Αλέξη Κούγια µε θέµατα 
την οικονοµική κατάσταση της 
ΠΑΕ ΑΕΛ και το ιδιοκτησιακό της. 
Στα αγωνιστικά θέµατα τώρα,
η ΑΕΛ έκανε πρόταση για 
ανανέωση συµβολαίου στον 
Θανάση Παπαγεωργίου και 
στον Κώστα Θεοδωρόπουλο 
και περιµένει απάντησή τους. 
Η προετοιµασία πιθανότερο 
είναι  να αρχίσει στις 15 Ιουλίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Δοκιμή μεγάλης διάρκειας: 

New Holland 
T6.175 DC:  
Πόσο καλά τα πήγε στις πραγματικές συνθήκες το σύστημα  

διπλού συμπλέκτη DynamicCommand; Στο profi Ιουνίου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Μία απότοµη υποχώρηση της τιµής πα-
ραγωγού στα κεράσια παρατηρείται τις 
τελευταίες µέρες πανελλαδικά, καθώς  
η εγχώρια ζήτηση βαίνει µειούµενη και 
το πρώιµο προϊόν δεν έχει µεγάλη διάρ-
κεια ζωής ώστε να πάρει το δρόµο για 
τις αγορές της ∆υτικής Ευρώπης. Αυτή 
η τρέχουσα κατάσταση είναι απόρροια 
της τελικής τιµής στα ράφια της λιανι-
κής, η οποία χαρακτηρίστηκε ως απλη-
σίαστη από το καταναλωτικό κοινό, µε 
τους εµπόρους να βρίσκουν πάτηµα ώ-

στε να προσγειώσουν απότοµα την τιµή 
παραγωγού στα 2 ευρώ. Παράλληλα οι 
εξαγωγές κερασιού κυµαίνονται ακόµη 
σε χαµηλά επίπεδα µε µόλις 190 τόνους 
να έχουν φύγει από τη χώρα. Οι παρα-
γωγοί ευελπιστούν σε ανάκαµψη της ζή-
τησης τις επόµενες εβδοµάδες, η οποία 
θα µπορούσε να ωθήσει τις τιµές προς 
τα πάνω καθώς και στην έναρξη συγκο-
µιδής µεσοπρώιµων ποικιλιών που λό-
γω σκληρότητας προτιµώνται από τους 
αγοραστές στην ∆υτική Ευρώπη.

Τα κεράσια και κάτω από 2 ευρώ 
Στο φουλ οι κοπές των πρώιµων ποικιλιών, αρχές Ιουνίου οι µεσοπρώιµες 
Μειωµένη ζήτηση στην εσωτερική αγορά, εν αναµονή βελτίωσης εξαγωγών
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Χ
ρηµατιστηριακά, νέες απώλειες στο 
βαµβάκι που πλέον πλησιάζει προς 
τα 122 σεντς ανά λίµπρα. Οι µαζικές 
πωλήσεις σε χρηµατιστήρια σε συν-

δυασµό µε τις βροχές στο Τέξας ήταν οι βασι-
κές αιτίες για το γύρισµα. Στην ελληνική αγο-
ρά βιώνουµε µια συγκυρία, µε το 3 στα 3, δη-
λαδή το χρηµατιστήριο, η βάση και το δολά-
ριο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως αναµενό-
ταν τα 2 από τα 3 χάλασαν, ενώ το πριµ (βάση) 
τσίµπησε λιγάκι. Έγιναν κάποιες δουλειές α-
πό εµπορικούς οίκους προς την Τουρκία, κα-
θώς οι κλώστες θέλουν να καλύψουν τους µή-
νες του φθινοπώρου. Οι τιµές της νέας σο-
δειάς κυµαίνονται στα 136 σεντς ανά λίµπρα.   

  Η νέα σοδειά σκληρού σίτου στην αγο-
ρά µας κουβεντιάζεται στα 520 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, αλλά εξακολουθεί να είναι 
δύσκολο για τους εµπόρους/εξαγωγείς να 
πάρουν την απόφαση προπώλησης, δεδο-
µένου ότι δεν γνωρίζουν πόσο θα πληρω-
θούν τα σιτάρια στα αλώνια. Την ίδια ώρα, 
στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα µαλακά 
σιτάρια ακολούθησαν τη γενικότερη πτώση 
των χρηµατιστηρίων µε σηµαντικές απώλει-
ες στο Σικάγο και τη Γαλλία. 

  Πρόσκαιρη µείωση τιµής στο 1 ευρώ 
το κιλό σηµειώνεται για το υπαίθριο πεπό-
νι, καθώς µπαίνουν στην αγορά περισσότε-
ρες ποσότητες από τις οψιµότερες φυτεύσεις 
της Πελοποννήσου. Η τιµή παραγωγού ανα-
µένεται ωστόσο να επανέλθει στα επίπεδα 
του 1,50 ευρώ µόλις πιάσουν για τα καλά οι 
ζέστες και εκτοξευτεί η ζήτηση.

Κινητικότητα 
στο βαμβάκι 
μετά τη διόρθωση

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

05/05

573,01

27/04

572,54

12/05

569,32

19/05

583,64

26/05

580,36

Κοπές 
Από Λαµία και Πέλλα 

οι πρώτες κοπές έγιναν 
µε πολύ ικανοποιητικές τιµές 

πάνω από 6 ευρώ

Εξαγωγές
Υψηλές οι προσδοκίες 
για εξαγωγές όψιµων 

κερασιών σε τιµές άνω 
των 3 ευρώ

Συσκευασία
Στα 50 µε 70 λεπτά 

το κιλό κυµαίνεται πλέον 
το κόστος συσκευασίας 

των κερασιών

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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24,12
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550,10
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24,81

107,17

131,60

170,24

438

370

1,24

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ευρώ/τόνος

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

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

395
377

387 387
379

547 547 547 547

550

26/05

560

383

Τιμή παραγωγού 
στο κεράσι
(ευρώ το κιλό)

Βέροια 2,00 - 2,20

Λαµία 1,50 - 1,70

Πέλλα 1,80 - 2,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Βροχές στο Τέξας και µαζικές πωλήσεις πιέζουν κι άλλο το βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ

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

Κέρδη 10 ευρώ ο τόνος έγραψε η τιµή 
σκληρού σίτου, που παραµένει στα 
υψηλά του εύρους µερικές εβδοµάδες 
πριν την έναρξη των αλωνιών.

Σηµάδια σταθεροποίησης για την αγορά 
καλαµποκιού της Ευρώπης, όπου τα 
συµβόλαια νέας σοδειάς βρίσκονται 
στα 350 ευρώ ο τόνος. 

∆ιορθώνει στα 370 ευρώ ο τόνος η τιµή 
του κτηνοτροφικού κριθαριού στην 
ευρωπαϊκή αγορά, µε ηµεροµηνία 
παράδοσης Ιούλιο. 

Στα 3,38 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
κολλάει σε ένα στενό εύρος.  
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγες ηµέρες πριν την επίσηµη έ-
ναρξη των αλωνιών στην Ελλάδα 
και η αγορά σκληρού σίτου της 
Ευρώπης γράφει νέα υψηλά, µε 
τη λίστα τιµών της Φότζια να δια-
µορφώνεται από το απόγευµα της 
Τετάρτης 25 Μαΐου στα 560 ευρώ 
ο τόνος για την πρώτη ποιότητα.

Σ’ αυτή τη συγκυρία, δεν υπάρ-
χει αγορά στην Ευρώπη που να 
δουλεύει µε τιµές κάτω από τα 
500 ευρώ ο τόνος, αφού και στη 
Γαλλία διαπραγµατεύονται στα ε-
πίπεδα µεταξύ 510 και 515 ευρώ 
ο τόνος για παραδόσεις τον Ιού-
λιο του 2022.

Στη Φότζια λοιπόν, η οποία δια-
µορφώνει και τις τιµές της ελληνι-
κής αγοράς, για τα σκληρά σιτά-
ρια της πρώτης ποιότητας µε ειδι-
κό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθή-
κης επέστρεψε στα υψηλά των 555-

560 ευρώ ο τόνος, ενώ για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 
11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
κυµαίνεται στα 545-550 ευρώ. Η 
άνοδος αυτή έρχεται να αποτυ-
πώσει τις ανησυχίες του εµπορί-
ου για µια προβληµατική σοδειά 
στους κάµπους της γειτονικής χώ-
ρας, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης 
αρκετών βροχοπτώσεων.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην αγο-
ρά, έρχονται να υποστηρίξουν το 
ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda 
ότι τελικά οι τιµές στα αλώνια θα 
ξεπεράσουν τα 50 λεπτά το κιλό 
στον παραγωγό. Μάλιστα, η πε-
ποίθηση των αγορών υπαγορεύ-
ει ότι µια πρώτη αποκλιµάκωση 
των τιµών, δεν µπορεί να επέλ-
θει πριν το 2024, δεδοµένου ότι 
σε χώρες µε πιο οργανωµένες υ-
ποδοµές εµπορίου, οι αγρότες έ-
χουν ήδη προπωλήσει και τα αλώ-
νια του 2023 µε τις σηµερινές τι-
µές αγοράς.

Αν και οι γνώµες διίστανται για 
το κατά πόσο η αγορά µπορεί να 
διαµορφώσει νέες κορυφές, υ-
πάρχει οµοφωνία ως προς την α-
δυναµία υποχώρησης των τιµών 
από τα σηµερινά επίπεδα. Κι αυ-
τό γιατί ήδη έχουν «τιµολογηθεί» 
οι µειωµένες αποδόσεις λόγω ξη-
ρασίας σε Κεντρική Ευρώπη, Ισπα-
νία και Βόρεια Αφρική, ενώ σε δύ-
σκολες συνθήκες ακούγεται ότι ε-
ξελίσσονται τα φυτρώµατα στον 
Καναδά και τη Βόρεια Αµερική. 
Πάντως, φαίνεται ότι ένα παιχνίδι 
των καιρικών συνθηκών, θα µπο-
ρούσε να εντείνει την αγωνία στο 
εµπόριο σιτηρών, ωθώντας τις τι-
µές υψηλότερα.

Ανοδικό σερί στην αγορά πριν τα αλώνια
Πήρε 10 ευρώ ο τόνος ακόµα η λίστα της Φότζια, µε την πρώτη ποιότητα στα 560 ευρώ ο τόνος
Οµοφωνία αναλυτών και εµπόρων για αδυναµία υποχώρησης των τιµών από τα σηµερινά επίπεδα

Προσφορά στα 33 λεπτά 
για το βυνοποιίσιµο κριθάρι 
φέρνει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
σύµφωνα µε πληροφορίες 
από µεγάλους παραγωγούς. 
Το ρεπορτάζ θέλει την 
εταιρεία να προσεγγίζει 
παραγωγούς, προκειµένου να 
προλάβει καταστάσεις, σε 
περίπτωση που αρκετοί 
στραφούν στο εµπόριο για 
υψηλότερες τιµές. Πάντως, 
σε επίσηµο επίπεδο δεν 
υπάρχει κάποια ανακοίνωση, 
ενώ και στην «πιάτσα» γύρω 
από τους κάµπους, ακόµα δεν 
έχει γίνει συζήτηση για την 
τιµή µε την οποία θα 
ανοίξουν τα αλώνια, µε 
ανθρώπους της αγοράς να 
σχολιάζουν ότι κανείς δεν 
θέλει να κάνει 
το πρώτο βήµα. Στο µεταξύ, 
µεγάλο ζωοτροφάδικο 
φέρεται να έχει κλείσει 
κάποιες ποσότητες µε 34 
λεπτά. Στη γαλλική αγορά, 
τα βυνοποιίσιµα κριθάρια 
πωλούνται στα 475 ευρώ 
και το κτηνοτροφικό στα 370 
ευρώ µε παράδοση Ιούλιο.

ΓΙΑ 33 ΛΕΠΤΑ ΣΥΖΗΤΑ 
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών στο Τέξας 
σε συνδυασµό µε τις µαζικές πωλήσεις στα 
περισσότερα χρηµατιστήρια έφεραν την πτώση 
στο βαµβάκι. Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘22 φαίνεται 
να κρατούν τα επίπεδα των 122 σεντς, εντούτοις 
έχασαν αρκετά σεντς από τα πρόσφατα υψηλά. 
Μην ξεχνάµε πως έχουµε φτάσει στα υψηλότερα 
επίπεδα δεκαετίας, οπότε και λογικό ήταν να δούµε 
διορθωτικές κινήσεις. Οι τιµές Ιουλίου µπόρεσαν 
και ανέκαµψαν λιγάκι λόγω των φιαξαρισµάτων 
ανοιχτών συµβολαίων από κλωστήρια, τα οποία 
για τεχνικούς λόγους στηρίζουν πάντα την αγορά.

ΝEA ΥOΡKH
Η χρηµατιστηριακή πτώση έδωσε την ευκαιρία 
για νέες προπωλήσεις µε καλύτερα πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών. Τα τουρκικά κλωστήρια 
θεώρησαν πως το γύρισµα των τιµών αποτελεί ιδανική 
ευκαιρία για νέα κλεισίµατα, µε σκοπό να καλύψουν 
τις ανάγκες του φθινοπώρου. Ενώ το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου ενισχύθηκε ελαφρά και βρίσκεται γύρω 
στα 14 σεντς πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘22, οι 
χρηµατιστηριακές τιµές είναι χαµηλότερες και το δολάριο 
έχασε έδαφος έναντι του ευρώ. Όπως είχε σηµειωθεί 
θα ήταν πολύ δύσκολο για την αγορά να κρατήσει και 
τους τρεις αυτούς παράγοντες σε επίπεδα ρεκόρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Επιβεβαιώνεται ότι στα αλώνια οι 
τιµές θα ξεπεράσουν τα 50 λεπτά.

ΙΤΑΛΙΑ
Η άνοδος αποτυπώνει τις 

ανησυχίες για προβληµατική 

σοδειά στην Ιταλία λόγω 

έλλειψης αρκετών βροχών

Συνεδρίαση 25/05/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘22  145,16 +3,62

Δεκεμβριος ‘22 124,61 +0,83
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Στα χωράφια για το δεύτερο 
χέρι στο τριφύλλι µπαίνουν 
αυτές τις ηµέρες οι πρέσες, 
µε την αγορά να διαπραγµα-
τεύεται για τα «καθαρά» µε 
τιµή αναφοράς τα 25 λεπτά 
το κιλό. Εν τω µεταξύ, µεγά-
λο µέρος της ζήτησης την 
περίοδο αυτή, διαµορφώ-
νουν αρκετοί κτηνοτρόφοι 
οι οποίοι έχουν βγει στην 

αγορά προκειµένου να χτί-
σουν το απόθεµα τους για 
το χειµώνα, εκτιµώντας ό-
τι η αγορά τους επόµενους 
µήνες θα κινηθεί σε υψηλό-
τερο εύρος τιµών.

Αναφορικά µε το καλα-
µπόκι, το ενδιαφέρον της 
αγοράς εστιάζει τώρα στα 
φυτρώµατα, χωρίς να γίνο-
νται ιδιwαίτερες συζητήσεις 

γύρω από την τιµή µε την ο-
ποία θα ξεκινήσει η νέα ε-
µπορική περίοδος. Μια γεύ-
ση πάντως δίνει το χρηµατι-
στήριο αγροτικών εµπορευ-
µάτων στη Γαλλία, όπου τα 
συµβόλαια παράδοσης Νο-
εµβρίου του 2022 γράφουν 
τα 350 ευρώ, όσο η φυσική 
αγορά εκεί κινείται τώρα µε 
343 ευρώ ο τόνος (spot τιµή).

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η στρεµµατική απόδοση σώζει 
την… παρτίδα, φέτος, στην καλ-
λιέργεια του αρακά, αφού η ε-
πικαιροποίηση τιµών, που έγι-
νε στις συµβάσεις των αγροτών 
µε τις µεταποιητικές επιχειρή-
σεις, ναι µεν έδωσε έναν «αέ-
ρα» έως και 10 λεπτών το κι-
λό, σε σχέση µε πέρυσι, αλλά 
δεν ήταν αρκετός, για να κα-
λύψει τις αυξήσεις που υπήρ-
ξαν στο κόστος παραγωγής.

«Η αλήθεια είναι ότι φέτος η 
τιµή, στις συµβάσεις που υπο-
γράφηκαν µε τις µεταποιητι-
κές βιοµηχανίες για την πρώ-
τη ποιοτική κατηγορία αρακά 
είναι στα 40 λεπτά το κιλό, α-
πό τα 30 λεπτά που ήταν πέ-
ρυσι. Ωστόσο, µε βάση τις ανα-
τιµήσεις που έγιναν στις εισ-
ροές το κενό δεν καλύπτεται. 
Η δίκαιη τιµή, θα ήταν στα 50 
λεπτά το κιλό, ώστε να µείνει 
και κάτι στον παραγωγό», α-
νέφερε ο Πάτροκλος Κωστού-
λης, από τη Χάλκη Λάρισας.

Όπως µας πληροφορεί ο ί-
διος, στη γύρω περιοχή καλ-
λιεργούνται συµβολαιακά πε-
ρί τα 1.500 µε 2.000 στρέµµα-
τα αρακά και η συγκοµιδή της 
φετινής παραγωγής τελείωσε 
πριν λίγες ηµέρες. «Οι αποδό-
σεις κατά µέσο όρο κυµάνθη-
καν µεταξύ 600 και 800 κιλών 
ανά στρέµµα και αυτός είναι ο 
βασικός λόγος που η χρονιά α-
ποτιµάται µε θετικό πρόσηµο» 
εξηγεί και σηµειώνει πως «µέ-

σα στο µήνα θα έχουµε και την 
εξόφληση από τις συνεργαζό-
µενες επιχειρήσεις, οι οποίες, 
ως προς το σηµείο αυτό, είναι 
απολύτως τυπικές στην υπο-
χρέωσή τους και την τηρούν 
κατά γράµµα».

Με αποδόσεις στα 700-800 
κιλά το στρέµµα 

Βορειότερα, στα παραγωγι-
κά κέντρα του προϊόντος στην 
περιοχή της Σκύδρας, στο νο-
µό Πέλλας, όπου καλλιεργού-
νται συµβολαιακά πάνω από 
5.000 – 6.000 στρέµµατα, για 

λογαριασµό µεταποιητών, ε-
δώ και λίγες ηµέρες η συγκο-
µιδή είναι σε πλήρη εξέλιξη. 
Τα πρώτα δείγµατα γραφής 
παραπέµπουν σε αποδόσεις 
των προηγούµενων ετών, ό-
ταν µεσοσταθµικά τα χωράφια 
έδιναν γύρω στα 700 -800 κι-
λά το στρέµµα, ενώ ο καιρός 
στάθηκε σύµµαχος και ευνό-
ησε την καλλιέργεια.

«Αν δεν έχεις κιλά, όσο και να 
γράφει η σύµβαση στην τιµή, 
δεν βγαίνει η καλλιέργεια»

«Οι τιµές φέτος πήγαν κατά 
µέσο όρο πήγαν στα 37 λεπτά 
το κιλό, από τα 32 λεπτά το κι-
λό που ήταν τα προηγούµενα 
χρόνια», επισηµαίνει ο παρα-
γωγός Τραϊανός Τερζής που 
καλλιεργεί περί τα 100 στρέµ-
µατα µε αρακά στον κάµπο της 
Σκύδρας, σπεύδοντας, ωστόσο, 
να συµπληρώσει πως «όλη η 

δουλειά είναι στην απόδοση. 
Αν δεν έχεις κιλά, όσο και να 
γράφει η σύµβαση στην τιµή, 
δεν βγαίνει η καλλιέργεια».

Στο λεκανοπέδιο του Λαγκα-
δά, στο νοµό Θεσσαλονίκης, ό-
που τα άγρια γουρούνια έχουν 
κάνει µεγάλες ζηµιές, που φτά-
νουν σε κάποια χωράφια µέχρι 
και στο 50% της παραγωγής, η 
καλλιέργεια είναι πιο όψιµη και 
η συγκοµιδή αναµένεται να ξε-
κινήσει µετά τις 5 Ιουνίου, όπως 
µας πληροφορεί ο Αρχοντής 
Μουλαδάκης, ο οποίος διατη-
ρεί φέτος 150 στρέµµατα µε α-
ρακά στο χωριό Σχολάρι. Κι ε-
δώ οι συµβάσεις φέτος ενισχύ-
θηκαν 10 λεπτά το κιλό, κινού-
µενες µεταξύ 30 - 40 λεπτών α-
νά κιλό, από τα 23 έως 33 λεπτά 
που ήταν µέχρι πέρσι, αλλά ό-
πως µας λέει ο παραγωγός «αν 
δεν µπει η συγκοµιστική µηχα-
νή µέσα για να δούµε τί απόδο-
ση έχουν, ό,τι και να πούµε θα 
πέσουµε έξω. Συνήθως, όµως, 
η περιοχή δίνει γύρω σα 600-
700 κιλά το στρέµµα».

Αύξηση 10 ευρώ στις συµβάσεις µεταποίησης 
Στα 40 λεπτά η τιµή του αρακά α’ ποιότητας
Δεν καλύπτεται το κενό από τις ανατιµήσεις που έγιναν στις εισροές

Με 25 λεπτά το τριφύλλι µετά τα δεύτερα χέρια, 
κρατιέται στα 350 ευρώ ο τόνος το καλαµπόκι

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στο λεκανοπέδιο του 

Λαγκαδά, στο νοµό Θεσσα-

λονίκης, η καλλιέργεια είναι 

πιο όψιµη και η συγκοµιδή 

αναµένεται να ξεκινήσει µετά 

τις 5 Ιουνίου

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΑ 
Στα παραγωγικά κέντρα αρακά 

στη Σκύδρα Πέλλας καλλιερ-

γούνται συµβολαιακά πάνω από 

5.000 µε 6.000 στρέµµατα

Σ
την αγορά µας οι τιµές 
εξαγωγής για τη νέα σο-
δειά σκληρού σίτου ο-
δεύουν προς τα 520 ευ-

ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλ-
λά εξακολουθεί να είναι δύσκο-
λη η απόφαση να προπωλήσει 
ένας έµπορος. Κανείς δεν µπο-
ρεί να πάρει το ρίσκο εφόσον 
δεν γνωρίζει τις τιµές παραγω-
γού πάνω στα αλώνια.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές της 
Φότζια ενισχύθηκαν κατά 10 ευ-
ρώ ανά ποιότητα. Συγκεκριµένα, 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 
555-560 ευρώ ο τόνος. Επίσης 

για τη δεύ-
τερη ποιό-
τητα µε ει-
δικό βάρος 
78 kg/hl, υ-
αλώδη 65% 

και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
545-550 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία αντίστοιχα οι τιµές για τη νέα 
σοδειά επίσης ενισχύθηκαν κα-
τά 10 ευρώ ο τόνος, πιάνοντας 
τα επίπεδα των 510 ευρώ ο τό-
νος, λόγω των καιρικών ανησυ-
χιών από τις υψηλές θερµοκρα-
σίες και την ξηρασία. Στον Κα-
ναδά δεν είχαµε σηµαντικές αλ-
λαγές και οι περισσότεροι ανα-
λυτές στέκονται στον αργό ρυθ-
µό σποράς, ο οποίος και οψιµί-
ζει τη σοδειά.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα µαλακά σιτάρια δεν ξέφυγαν 
από τις µαζικές πωλήσεις στα 
χρηµατιστήρια και φυσικά πιέ-
στηκαν σηµαντικά. Παράλληλα 
ακούγεται πως η Ρωσία θα ξε-
µπλοκάρει τη Μαύρη θάλασσα 
ώστε να εξάγονται τα σιτηρά της 
Ουκρανίας κι αυτό φυσικά αυ-
ξάνει τη διαθεσιµότητα του µα-
λακού σίτου. Για τους ίδιους λό-
γους στη Γαλλία οι τιµές κατρα-
κύλησαν στα 404 ευρώ ο τόνος, 
αρκετά µακριά από τα πρόσφατα 
υψηλά 438 ευρώ ο τόνος. Πριν 
λίγες µέρες βέβαια, τα µαλακά 
σιτάρια είχαν καταγράψει νέα 
υψηλά, µετά τις κερδοσκοπικές 
ρευστοποιήσεις που σηµειώθη-
καν για όλα τα χρηµατιστήρια. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΤΣΙΜΠΑΝΕ ΤΙΜΗ 
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΕΑΣ
ΣΟ∆ΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ AΡΑΚΑ
(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ)

ΧΑΛΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΣΚΥ∆ΡΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Λίγο κράτησε το αρχικό ενθαρρυντικό ξεκίνηµα στην εγχώρια αγορά του βερίκοκου, καθώς, τα πρώτα σηµάδια κόπωσης εµφανίσθηκαν νωρίς  
και η υψηλή τιµή άρχισε να υποχωρεί, παρότι οι ποσότητες φέτος, ειδικά στις υπερπρώιµες και τις πρώιµες ποικιλίες, δείχνουν να είναι περιορισµένες.

Για «χάλια τιµές», που «έχουν κόψει την όρεξη όλων 
των παραγωγών, γιατί σε αυτά τα επίπεδα δεν θα βγει 
θετική η χρονιά» µίλησε στην εφηµερίδα Αgrenda 
και ο παραγωγός ∆ηµήτρης Γκουτζιούχας, σηµειώ-
νοντας πως αυτό το διάστηµα το επιχείρηµα των ε-
µπόρων, είναι ότι η διεθνής αγορά έχει επηρεαστεί 
αρνητικά από την τρέχουσα συγκυρία µε την εµπό-
λεµη σύρραξη στην Ουκρανία.

Την κατάσταση ειδικά για τη φετινή χρονιά επιδει-
νώνει το γεγονός ότι για να παραχθεί η παραγωγή 
χρειάστηκε οι καλλιεργητές να βάλουν βαθύτερα το 

χέρι στην τσέπη, ώστε να µπορέσουν να καλύψουν 
τις µεγάλες ανατιµήσεις που εµφανίζονται στις πρώ-
τες ύλες και τις εισροές, που οδήγησαν σε εκτίναξη 
του κόστους παραγωγής.

«Έχουµε φάει µεγάλη κρυάδα. Πρόκειται για ψυ-
χρολουσία, δεδοµένου ότι σε αυτά τα επίπεδα τιµών 
είναι ζήτηµα αν βγάλουµε τα έξοδά µας, τα οποία φέ-
τος έχουν εκτιναχθεί», επισηµαίνει ο κ. Σταµπολίδης 
και προσθέτει: «Για να καταλάβετε, ενώ πέρυσι γέ-
µιζα το ρεζερβουάρ µε 60 – 70 ευρώ, σε ένα δενδρο-
κοµικά τρακτέρ που έχω, φέτος, το κόστος έχει πάει 
στα 130-140 ευρώ και τα ίδια συµβαίνουν µε τα προ-
ϊόντα λίπανσης και φυτοπροστασίας, αλλά και µε τα 
εργατικά, που έχουν πάει στα 40-50 ευρώ την ηµέρα 
και δεν µπορείς να βρεις προσωπικό».

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ φέτος µε τιµές πά-
νω από τα 2,50 ευρώ το κιλό, αλ-
λά αυτή τη στιγµή το εµπόριο α-
γοράζει µε 1,70 – 1,80 ευρώ το 
κιλό και το κακό είναι πως οι πα-
ραγγελίες που έχουµε είναι χα-
µηλές. ∆εν υπάρχει καλή ροή ζή-
τησης κι αυτό είναι το πιο ανη-
συχητικό για µας τους καλλιερ-

γητές», ανέφερε στην Agrenda, 
ο παραγωγός Παναγιώτης Γιαν-
νάκαινας, από την περιοχή της 
Κορινθίας, επισηµαίνοντας ότι 
«στην περιοχή µας ολοκληρώ-
θηκε η συγκοµιδή της ποικιλίας 
Mocador και σιγά σιγά µπαίνου-
µε στις Wonder Cot, Tsounami, 
Pricia και Lily Cot».

«∆ΥΣΤΥΧΩΣ ΦΕΤΟΣ έχουµε λίγα 
πράγµατα. Στα Wonder Cot η ζη-
µιά από τον παγετό αγγίζει το 70%, 
στα Mocador η κατάσταση είναι ε-
λαφρώς καλύτερη, ενώ στα Τύριν-
θος φτάνει περίπου το 50% µιας 
κανονικής χρονιάς. Στα όψιµα, τα 
δέντρα ευτυχώς έχουν κανονική 

παραγωγή», εξήγησε. Ως προς 
τα αίτια για την πορεία «ανώµα-
λης προσγείωσης» των τιµών πα-
ραγωγού, ο καλλιεργητής Νίκος 
Κοσµάς από την περιοχή του Άρ-
γους στην Πελοπόννησο επικε-
ντρώνει στη γενικότερη ακρίβεια 
που πλήττει την οικονοµία. 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΥΝΘΟ οι απώλειες είναι 
µεγάλες και κυµαίνονται από 50% 
έως και 80%, ανάλογα το κτήµα, 
όπως ανέφερε ο Νίκος Αυγέρης, 
σηµειώνοντας, ταυτόχρονα πως 
«τις τελευταίες ηµέρες κλιµάκια 
του ΕΛΓΑ έχουν βγει για αυτοψία 

σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής 
µε βερίκοκα». Όσον αφορά την 
εµπορική πορεία του προϊόντος, 
ο κ. Σταµπουλίδης εµφανίζεται 
απογοητευµένος, καθώς, παρά 
τις µειωµένες αποδόσεις, οι πρά-
ξεις γίνονται στα 1 µε 1,40 ευρώ.

ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΣΗΣ σχεδόν 
100 στρεµµάτων, υπό το «Κτή-
µα Γρύπος», ο συνοµιλητής µας 
τονίζει χαρακτηριστικά πως «δεν 
ξέρουµε τί θα µας ξηµερώσει», 
για να συµπληρώσει ότι «φέτος 
η παραγωγή τοπικά είναι µικρό-
τερη σχεδόν 40% στις υπερπρώ-
ιµες και πρώιµες ποικιλίες, λό-

γω του παγετού και της γενικό-
τερης αστάθειας του καιρού, ε-
νώ αντίθετα στις µεσοπρώιµες 
και στις όψιµες η εικόνα φαίνε-
ται πολύ καλύτερη». Στις σηµα-
ντικές ζηµίες που προκλήθηκαν 
στην παραγωγή, εστιάζει και ο 
παραγωγός Χάρης Κούρος από 
το Άστρος Κυνουρίας. 

«Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ των ελλη-
νικών νοικοκυριών είναι πολύ πε-
ριορισµένη και δεν µπορεί να ση-
κώσει αυτό το επίπεδο τιµών», τονί-
ζει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας 
πως «ευελπιστούµε να δοθεί µια 
ώθηση στο προϊόν από τις εξαγω-
γές». Ανησυχητικά είναι τα µηνύ-

µατα και στη Χαλκιδική. «Μπήκαµε 
στα κτήµατα και µαζεύουµε ποικι-
λίες όπως Wonder Cot, Pricia και 
Mocador, που παρουσιάζουν ση-
µαντική µείωση παραγωγής από 
τους παγετούς του Μαρτίου», λέει 
ο παραγωγός Γιώργος Σταµπου-
λίδης από την Πορταριά.

ΠΕΡΥΣΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ στο άνοιγµα 
της σεζόν, µε πολύ περισσότερη 
παραγωγή, τα βερίκοκα έφευγαν 
από το χωράφι µε 1,80 – 2 ευρώ. 
«Αν πάµε τόσο χαµηλά µε τις υ-
περπρώιµες ποικιλίες, οι όψιµες 
µε τί τιµή θα πουληθούν;» διερω-

τήθηκε ο κ. Σταµπουλίδης και τό-
νισε την ανάγκη να αναπτυχθούν 
άµεσα υποδοµές αποθήκευσης 
και συντήρησης της τοπικής πα-
ραγωγής για να ενισχυθεί η δι-
απραγµατευτική ικανότητα των 
αγροτών έναντι των εµπόρων. 

Η αγορά έχει επηρεαστεί αρνητικά 
από τη σύρραξη στην Ουκρανία 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στα µεσοπρώιµα η επόµενη αναµέτρηση για τα βερίκοκα

ΑΓΟΡΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ
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ΜΑΪΟΣ ΠΕΡΥΣΙ 
ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

στην παραγωγή φέτος 
στις υπερπρώιµες 
και πρώιµες ποικιλίες

στα Τύρινθος
µιας κανονικής 
χρονιάς

50%40%
ΜΕΙΩΣΗ

η ζηµιά 
στα Wonder Cot
από τον παγετό

70%

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
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DEERE & CO: Η Deere & Co 
ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα 
για το β’ τρίμηνο χρήσης, που 

υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, 
καθώς η ισχυρή ζήτηση βοήθησε να 
αντισταθμιστούν οι πιέσεις στην 
εφοδιαστική αλυσίδα. Τα καθαρά 
κέρδη αυξήθηκαν στα 2,10 δισ. 
δολάρια από 1,79 δισ. πριν ένα χρόνο 
και οι πωλήσεις 10,9% στα 13,37 δισ. 
έναντι εκτιμήσεων για 13,23 δισ.

ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ: Μειώνει το 
ανθρακικό αποτύπωμα του γάλακτος 
που παράγει, με τη μέθοδο της ICPP 
(2006), η Φάρμα Ήπειρος. Η 
πρότυπη φάρμα αιγοπροβάτων στην 
Καμπή Άρτας προχώρησε στην 
πιστοποίησή της από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία 
με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και η τιμή 
carbon footprint που επιδεικνύει 
αποδεικνύεται κατά πολύ χαμηλότερη 
από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. 

ΚΡΕΜΕΛ: Την εταιρεία Κρεμέλ Α.Ε., 
πιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV NORD) 
με το τεχνικό πρωτόκολλο BRCGS 
Gluten-Free Certification Program. Το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται 
από τον BRCGS (αρχικά Σύνδεσμος 
Λιανεμπόρων της Μεγάλης Βρετανίας- 
British Retail Consortium, πλέον μέλος 
του οργανισμού LGC Assure). 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ: Στις διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε, με 
απόφαση του περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ένα 
επενδυτικό σχέδιο της γαλακτοκομικής 
επιχείρησης Μανδρέκας που αφορά 
στη δημιουργία νέας μονάδας 
διανομής αποθήκευσης και μεταφοράς 
προϊόντων στις εγκαταστάσεις της στην 
Κόρινθο, στο 80ό χιλιόμετρο της νέας 
εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία 
και ο αντίκτυπός του στις τιμές τροφί-
μων και ενέργειας, όπως και η διαθε-
σιμότητα λιπασμάτων, θα μπορούσαν 
να πυροδοτήσουν παγκόσμια ύφεση, 
δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Τράπεζας Ντέιβιντ Μαλπάς. Η οικονο-
μία της Γερμανίας, η τέταρτη μεγαλύ-
τερη στον κόσμο, έχει ήδη επιβραδυν-
θεί σημαντικά λόγω των υψηλότερων 
τιμών ενέργειας, πρόσθεσε ο Μαλπάς. 
Οι οικονομίες της Ουκρανίας και της 
Ρωσίας αναμένεται να δουν και οι δύο 
σημαντική συρρίκνωση, η Ευρώπη, η 
Κίνα και οι ΗΠΑ βλέπουν βραδύτερη 
ανάπτυξη, ενώ οι αναπτυσσόμενες 
χώρες πλήττονται ακόμη πιο σκληρά.

Στο μεταξύ, σχεδόν όλοι οι κεντρι-
κοί τραπεζίτες στις ΗΠΑ και στην Ευ-
ρώπη συμφωνούν πως τα επιτόκια πρέ-

πει να αυξηθούν για να αντιμετωπι-
στεί η εκτίναξη του πληθωρισμού, ό-
μως αυτό που είναι ανοικτό προς συ-
ζήτηση είναι το πού θα πρέπει να στα-
ματήσουν. «Όλοι προσπαθούν να κα-
ταλάβουν πού βρίσκεται το ουδέτερο 
επιτόκιο και πού θα καταλήξει ο κύ-
κλος της σύσφιξης», λέει η Camille 
de Courcel, επικεφαλής στρατηγικής 
για τα επιτόκια των G10 στην Ευρώ-
πη, της BNP Paribas. 

Σε αυτό το κλίμα, η αμερικανική 
τράπεζα Citigroup εκτιμά ότι ήρθε η 
ώρα οι επενδυτές να αγοράσουν με-
τοχές στην πτώση («Buy the Dip»), α-
φού οι δείκτες που παρακολουθεί δί-
νουν πλέον σήμα αγοράς και μάλιστα 
θα προτιμούσε να αγοράσει τη «βου-
τιά» των μετοχών στις αναδυόμενες α-
γορές και την Ευρώπη παρά στις ΗΠΑ.

LIDL
H Lidl και η Global G.A.P, μαζί  
με άλλους εταίρους αναπτύσσουν  
το πρώτο πρότυπο πιστοποίησης 
αγροκαλλιέργειας που εστιάζει στη 
βιοποικιλότητα για τη συμβατική 
παραγωγή φρούτων και λαχανικών.  
Η Lidl θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή 
εταιρεία λιανεμπορίου που θα το 
εφαρμόσει σε πάνω από 250 
παραγωγούς από διάφορες χώρες. 

Ε-LA-WON
Διεθνή καταξίωση του υψηλού 
φαινολικού ελαιολάδου προσφέρουν  
τα περισσότερα από 1.000 δείγματα  
από δέκα διαφορετικές χώρες, που 
συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές που 
υποστήριξε η εταιρεία E-LA-WON, σε 
συνεργασία με ερευνητές του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Πανεπιστημίου 
του Βαγιαδολίδ στην Ισπανία.

Σε μεγάλο κίνδυνο 
το παγκόσμιο ΑΕΠ

 Βραδεία ανάπτυξη σε Ευρώπη, Κίνα και ΗΠΑ 
 Σήμα Citigroup στους επενδυτές για «ψώνια» 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ. 1,1060 +13,20%

MEVACO ΜΕΤΑΛ. Α.Β.Ε.Ε 2,3000 +10,58%

VIDAVO Α.Ε. 4,2200 +8,76 %

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1020 +8,51%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,5750 +8,49%

CPI Α.Ε. 0,6700 -6,16%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0650 -5,80%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,8700 -3,12%

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,6080 -2,56%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,4500 -2,17%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 32,605.52 +1.51%
 NASDAQ Comp 11,672.69 + 2.09%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,747.21 +1.91%
Λονδίνo FTSE 100 7,564.92 +0.56%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,233.89 +1.61%
Παρίσι CAC-40 6,410.58 +1.78%
Ζυρίχη SMI 11,491.80 +0.07%
Τόκιο NIKKEI-225 26,604.84 - 0.27%
 
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

Σε «ψύχραιμο» μονοπάτι οι 
επενδυτές στη Λεωφόρο Αθηνών 
Μια ανοδική αντίδραση επιχείρησε την 
περασμένη εβδομάδα το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να εισέρχεται στη 
ζώνη των 890. Παρά το αρνητικό τοπίο, ειδικά 
από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού,  
όπου η FED μιλά για περαιτέρω αυξήσεις  
των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσεις τους 
επόμενους μήνες, οι αγορές στην Ευρώπη, 
δείχνουν προς το παρόν μια ψυχραιμία.  
Στο στρατόπεδο των ψύχραιμων επιχειρεί  
να ενταχθεί και το Χρηματιστήριο Αθηνών.



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαΐου 2022Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τα κίνητρα 
των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων

Ψ
ηφίστηκε το νοµοσχέδιο «Κίνητρα ανά-
πτυξης επιχειρήσεων, µέσω συνεργασι-
ών και εταιρικών µετασχηµατισµών και 
άλλες διατάξεις». Στο συγκεκριµένο νο-

µοσχέδιο συµπεριλαµβάνονται δύο άρθρα (άρθρο 
16 & 17) που αφορούν τους α-
γρότες, µε σηµαντικές πιθανότη-
τες να δουν αυτή τη φορά πιο σο-
βαρά την πιθανότητα  δηµιουργί-
ας εταιρικών σχηµάτων.

Πιο συγκεκριµένα:

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟ-
ΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ. 

1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται 
το κίνητρο της απαλλαγής από την 
καταβολή φόρου εισοδήµατος ε-
πί των πραγµατοποιούµενων προ 
φόρου κερδών, τα οποία προκύ-
πτουν από την άσκηση ατοµικής 
αγροτικής επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας, µε βάση τη φορο-
λογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό 
50%, εφόσον πληρούνται οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις: 

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και 
ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλ-
λογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 
(Α’ 52) και προµηθεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη 
νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε 
το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοι-
ων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή 

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε 
συγκεκριµένη επιχείρηση - αγο-
ραστή, µε αντικείµενο τη συµβο-
λαιακή γεωργία, σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στο άρθρο 16, µε 

την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτή-
των προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συ-
νολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊ-
όντων της παραγωγής τους. 2. Η παρ. 1 εφαρµό-
ζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολο-
γικό έτος 2022 και εφεξής.

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Η µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων µετα-

ξύ παραγωγών και αγοραστών δύναται να συµφω-
νείται µε ιδιωτικές έγγραφες συµβάσεις βεβαίας 
χρονολογίας. Οι συµβάσεις καταχωρούνται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµο-
γής της ΑΑ∆Ε «my AADE», σύµφωνα µε την παρ. 16 
του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43). Στις συµβά-
σεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρµογή άρθρου 
15, περιλαµβάνονται: α) το είδος, η καλλιεργούµε-
νη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση αγρο-
τικών προϊόντων, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ι-
σχύος της σύµβασης, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από ένα έτος, και γ) η τιµή του προϊόντος. 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

Είναι η πρώτη φορά που διακρίνουµε αυξηµένες πι-
θανότητες να δηµιουργηθούν (σοβαρά αυτή τη φορά)
εταιρικά σχήµατα, χωρίς να έχουν ως µοναδικό σκο-
πό την αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Αρκεί να θυµηθούµε ότι τα τελευταία 6 χρόνια, έ-
γιναν αρκετές προσπάθειες (τέσσερις νόµοι για τους 
συνεταιρισµούς στο ίδιο µοτίβο, χωρίς καµία ουσία)
χωρίς επί της ουσίας να πειστούν οι αγρότες να δη-
µιουργήσουν εταιρικά σχήµατα.

ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ:
 Οι αγρότες έχουν σοβαρό κίνητρο να προχωρή-

σουν στο σχηµατισµό οµάδων παραγωγών, γιατί η 
µείωση το φόρου κατά 50%, κάθε άλλο παρά αµελη-
τέα θεωρείται.

 ∆εν χρειάζεται να ψάχνουν οι αγρότες να βρουν 
τρόπο πως να τιµολογήσουν τα προϊόντα τους προς 
τους Συνεταιρισµούς και τις οµάδες παραγωγών που 
συµµετάσχουν, ώστε να µεταφερθεί το καθαρό προς 
φορολόγηση ποσό στο εταιρικό σχήµα, κινδυνεύο-
ντας ανά πάσα στιγµή από τον κάθε έλεγχο.

Πλέον, θα έχουν κάθε λόγο να τιµολογούν την πα-
ραγωγή τους στο συνεταιρισµό ή την αναγνωρισµένη 
οµάδα παραγωγών που συµµετάσχουν, δίνοντας έτσι 
αξία στο σχήµα αυτό αφενός, αλλά αποκτώντας και ε-
πιπλέον κίνητρο να σκεφθούν -και γιατί όχι- να προ-
χωρήσουν και σε επενδυτικές κινήσεις τύπου συσκευ-
αστήριο-τυποποιητήριο, κάνοντας ένα επιπλέον βήµα 
για τη δηµιουργία υπεραξίας και επιπλέον κέρδους. 

Πρέπει να εκδοθούν άµεσα οι Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις µε τις λεπτοµέρειες των άρθρων για να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύστασης και αναγνώρι-
σης των οµάδων. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα υπάρ-
ξει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς.

Από το 2022
Η απαλλαγή αφορά 

κέρδη που αποκτώνται 
από το φορολογικό έτος 

2022 και εφεξής

Συµβάσεις
Η πώληση αγροτικών 
προϊόντων δύναται να 
συµφωνείται µε ιδιωτι-

κές έγγραφες συµβάσεις

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Πρέπει τα δύο υπουργεία να κινηθούν άµεσα 
και να διευκρινίσουν τι εννοούν όταν λένε ότι 

για να έχει έκπτωση 50% στο φόρο, θα πρέπει 
να διαθέσεις το 75% από την παραγωγή 
οµοειδών προϊόντων. Πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί αν στις περιπτώσεις που έχουµε 
περισσότερα και διαφορετικά προϊόντα, 

η έκπτωση του φόρου θα είναι του συνόλου 
της παραγωγής ή όχι; Γρήγορα όµως…
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Ο συνεταιρισμός Κίσσαβος φυτεύει 
και πυρηνόκαρπα για εκτόπισμα

  Βάζει πλώρη και για 
επιτραπέζιο ροδάκινο

  Σχέδια για ιδιόκτητο 
συσκευαστήριο και 
εγκαταστάσεις ψύξης 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Έναν κατά κύριο λόγο εξαγωγικό φορέα α-
ποτελεί ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κίσσαβος 
στη Λάρισα, ο οποίος διαθέτει το 90% της πα-
ραγωγής του στο εξωτερικό. Το τελευταίο διά-
στηµα τα µέλη του εκτός από τις ήδη υπάρχου-
σες καλλιέργειες σε µήλα και κεράσια, επεν-
δύουν και σε νέες φυτεύσεις, φέρνοντας στο 
προσκήνιο τα πυρηνόκαρπα. Αυτή τη στιγµή 
ο συνεταιρισµός διατηρεί νεόκοπες εκτάσεις 
βερίκοκου γύρω στα 70 στρέµµατα, οι οποίες 
αναµένεται να αυξηθούν τα επόµενα χρόνια. 
Αντίστοιχα στοχεύει να αναπτύξει και το επι-
τραπέζιο ροδάκινο, όπου διατηρεί περιορισµέ-
νη παρουσία. Επί του παρόντος η κύρια παρα-
γωγή του συνεταιρισµού εντοπίζεται κυρίως 
στα µήλα και κατά πολύ λιγότερο στα κεράσια.

Οι µεγαλύτερες ποσότητες των φρούτων που 
παράγουν τα µέλη του Συ-
νεταιρισµού κατευθύνονται 
σε αγορές όπως η Αίγυπτος, 
η Ιορδανία, το Ιράκ, τα Η-
νωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
Με βάση τα όσα λέει η πα-
ραγωγός µήλου και κερα-
σιού και µέλος του φορέα, 
∆ήµητρα Νίκα, επιδίωξη του 
Συνεταιρισµού Κισσάβου εί-
ναι να ενισχύσει την παρα-
γωγική του δυναµική και τις 
εξαγωγές του µέσα στα επό-
µενα χρόνια. Προς αυτή την 

κατεύθυνση έχει θέσει ως στόχο τη δηµιουργία 
ιδιόκτητου συσκευαστηρίου και εγκαταστάσε-
ων τυποποίησης και ψύξης των φρούτων που 
παράγει. Ήδη έχει εγκριθεί πρόγραµµα ενίσχυ-
σης για το συγκεκριµένο σκοπό µε συνολικό ύ-
ψος επένδυσης 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, η οποία 
προς το παρόν δεν υλοποιείται, δεδοµένης της 
αύξησης στις τιµές µεταφορικών και προϊόντων 
το τελευταίο διάστηµα, γεγονός που εκτόξευσε 
τον αρχικό προϋπολογισµό. 

Μειωµένη ζήτηση για το ελληνικό µήλο λόγω 
µεγάλων παραγωγών από άλλες χώρες

Η παραγωγός αναφερόµενη στα δεδοµένα 
της παραγωγικής χρονιάς που πέρασε κάνει λό-
γο για µία περίοδο κατά την οποία η ζήτηση ή-
ταν περιορισµένη για το ελληνικό µήλο, γεγο-

νός που οφείλεται στη µεγάλη παραγωγή που 
προέρχεται από άλλες παραγωγικές χώρες ό-
πως η Πολωνία. «Το αποτέλεσµα ήταν ότι η ει-
κόνα της αγοράς δεν µας ευνόησε για να που-
λήσουµε σε καλή τιµή τα µήλα µας. Μάλιστα υ-
πάρχουν παραγωγοί µήλου στην ευρύτερη πε-
ριοχή µας, οι οποίοι κράτησαν µήλα στα ψυγεία 
και δεν διατέθηκαν. Σε ό,τι µας αφορά ως Συ-
νεταιρισµό, καταφέραµε να πουλήσουµε σχε-
δόν το σύνολο της παραγωγής µας».

Στο ερώτηµα τι είναι αυτό που ζητούν οι αγο-
ρές του εξωτερικού για να παραγγείλουν ελλη-
νικά µήλα, η παραγωγός είναι σαφής: «Ζητούν  
ποιότητα. Συσκευάζουµε σύµφωνα τα µεγέθη 
που προκύπτουν από τις καλίµπρες διαχωρι-
σµού των µήλων που διαθέτουµε». Οι ποικιλί-
ες που καλλιεργεί ο Συνεταιρισµός στο µήλο εί-
ναι µεταξύ άλλων οι Gala, Dark Baron, Schniga. 
Eπιπλέον παράγει Fuji, Scarlet, GranSmith.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε σηµαντική ανα-
νέωση των δέντρων της περιοχής στις µηλιές, 
όπου όπως λέει η ∆ήµητρα Νίκα αντικαταστά-
θηκαν παλιά δέντρα µε νέα. «Αυτό έφερε ταυ-
τόχρονα τη φύτευση των δέντρων σε µικρότε-
ρες αποστάσεις µεταξύ τους, µε περίπου 1 µέ-
τρο απόσταση το ένα από το άλλο».  Οι αποδό-
σεις ανά στρέµµα παραγωγής µήλου σε πλήρη 
παραγωγή, ανέρχονται σε περίπου 5 τόνους.

Νέες φυτεύσεις
µηλιών

Τα τελευταία χρόνια 
υπήρξε σηµαντική 

ανανέωση των 
δέντρων της περιο-
χής στις µηλιές, µε 

τις νέες φυτεύσεις σε 
µικρότερες αποστά-

σεις µεταξύ τους

Στα 2,5-3 
ευρώ 
τα πρώιµα 
ποιοτικά
κεράσια
Σε ό,τι αφορά το κεράσι η φετινή 
χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει καθώς 
διατίθενται τις τελευταίες ηµέρες 
στην αγορά οι πρώιµες ποικιλίες 
κερασιού όπως τα Early Lory, 
Early Bigi και ακολουθούν τα 
µεσοπρώιµα όπως Sabrina και 
Grey Star µε την παραγωγή να 
ολοκληρώνεται µε τις όψιµες 
ποικιλίες στα τέλη Ιουνίου.
Έµφαση δίνεται στα κεράσια 
Early Lory και Early Bigi µε τις 
τιµές να ανέρχονται αυτή τη 
στιγµή για τις καλές ποιότητες και 
µεγαλύτερα µεγέθη κερασιού στα 
2,5-3 ευρώ το κιλό (τα µικρότερα 
µεγέθη και κατώτερες ποιότητες 
κινούνται κάτω από τα 2 ευρώ). 
Ωστόσο ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού 
«Κίσσαβος», Γιώργος Ζέικος, 
εκτιµά από την πλευρά του 
ότι οι τιµές αυτές σύντοµα θα 
καταρριφθούν, λόγω της 
περιορισµένης αγοραστικής 
δύναµης που προκαλεί στον 
κόσµο ο έντονος πληθωρισµός.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΗΛΟΥ ΤΟΝΟΙ / ΕΤΟΣ

ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΝΤΟΠΙΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

5.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΤΟΝΟΙ / ΕΤΟΣ

~130

50% 50% 



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Επενδύσεις σε µηχανήµατα αυτό-
µατης συγκοµιδής προκειµένου να 
αντιµετωπίσει την έντονη έλλειψη 
σε εργατικά χέρια πραγµατοποιεί 
αυτή την περίοδο η εταιρεία καλλι-
έργειας και εµπορίας κρεµµυδιών, 
Greek Onions µε έδρα τη Θήβα. Αυ-
τό αναφέρει ο επικεφαλής της επι-
χείρησης, Παναγιώτης Αντωνάκης. 
Η συγκεκριµένη επένδυση θα υπερ-
βεί τις 500 χιλ. ευρώ, αποτελώντας 
αδήριτη ανάγκη που προκύπτει α-
πό τα δεδοµένα της περιόδου και 
την εντονότατη δυσχέρεια που α-
ντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας 
για την εξεύρεση και απασχόληση 
εργατών γης, ενώ ταυτόχρονα και 
τα µεροκάµατα το τελευταίο διάστη-
µα είναι σηµαντικά αυξηµένα, γε-
γονός που έρχεται επίσης να προ-
στεθεί στα συνολικά αυξηµένα κο-
στολόγια που καλούνται να αντι-
µετωπίσουν οι παραγωγοί. 

Tριπλάσια φέτος η τιµή 
στα κόκκινα κρεµµύδια 

Αναφερόµενος στα δεδοµένα της 
τρέχουσας παραγωγικής περιόδου, 
ο Παναγιώτης Αντωνάκης κάνει 
λόγο για µία χρονιά που δίνει κα-
λύτερες τιµές σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη, την οποία χαρακτη-
ρίζει ως «καταστροφική». «Φέτος 

η σοδειά είναι καλή από πλευράς 
ποιότητας αν και οι ποσότητες εί-
ναι µειωµένες από πέρυσι, καθώς 
επηρεάστηκε η παραγωγή από τα 
κρύα του Μαρτίου αλλά και λόγω 
του αυξηµένου κόστους παραγω-
γής, ρεύµατος και πετρελαίου που 
ώθησε αρκετούς συναδέλφους να 
διακόψουν τις καλλιέργειες κρεµ-
µυδιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
συνολική αύξηση κόστους που δε-
χόµαστε είναι κατά τρεις φορές µε-
γαλύτερη σε σύγκριση µε πριν α-
πό ένα χρόνο. Οι αυξήσεις αποτυ-
πώνονται στα λιπάσµατα, στα υλι-
κά συσκευασίας, στα εργατικά χέ-
ρια που είναι και δυσεύρετα καθώς 
και στο ρεύµα και το πετρέλαιο». 

Η τιµή πώλησης των κρεµµυ-
διών ξεκίνησε φέτος µε 0,60 ευ-
ρώ το κιλό, ενώ η περσινή σοδειά 
πουλήθηκε ιδιαίτερα χαµηλά µε 
µόλις 0,20 ευρώ, όπως λέει ο κ. Α-
ντωνάκης. «∆εν υπάρχει άλλη ε-
πιλογή εκτός από την αύξηση της 
τιµής µε δεδοµένο το κόστος που 
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. 
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι η αύ-
ξηση του κόστους µας υπερβαίνει 
τις 300.000 ευρώ σε σύγκριση µε 
πριν από ένα έτος». Σε ό,τι αφορά 
τα λευκά και τα ξανθά κρεµµύδια η 
τιµή που πούλησε πέρυσι ο παρα-
γωγός ήταν στα 0,25 ευρώ και τώ-
ρα έχει διπλασιαστεί στα 0,50 ευρώ. 

Παραγωγή µέχρι και 6.000 τόνοι 
ετησίως

Η Greek Onions παράγει έως και 
6.000 τόνους κρεµµυδιών το χρόνο 
καθώς και κάποιες µικρές ποσότη-
τες πατάτας. Η παραγωγική περίο-
δος κατανέµεται στο χρονικό διά-
στηµα Μαΐου – Ιουνίου και τον Αύ-
γουστο. Στη συνέχεια η παραγωγή 
αποθηκεύεται στα ψυγεία και διατί-
θεται σταδιακά στην αγορά. 

Ενδεχόµενο µεγάλης εξόδου των 
παραγωγών από την καλλιέργεια

Ωστόσο ο παραγωγός εκφρά-
ζει την ανησυχία του για το ενδε-
χόµενο να εγκαταλείψει την καλ-
λιέργεια κρεµµυδιού ένα µεγάλο 
µέρος των αγροτών, καθώς όπως 
λέει αποτελεί προτεραιότητα ο ε-
ξορθολογισµός του κόστους ενέρ-
γειας. «Εάν δεν συµβεί αυτό, θα ε-

γκαταλείψει τη γη το 50% των παρα-
γωγών κρεµµυδιού της Θήβας και 
όχι µόνο. Ήδη είναι πολλοί εκεί-
νοι που δεν έβαλαν κρεµµύδι φέ-
τος και εάν συνεχιστεί η παρούσα 
κατάσταση, εκτιµώ ότι η κατάστα-
ση θα χειροτερέψει». 

Ο Παναγιώτης Αντωνάκης ξεκίνη-
σε να δραστηριοποιείται στο κρεµ-
µύδι, λαµβάνοντας το χρίσµα από 
τον πατέρα του, ο οποίος διέθετε 
30 στρέµµατα παραγωγής, για να 
φτάσει σήµερα να καλλιεργεί περί 
τα 1.000 στρέµµατα. Η απόδοση α-
νά στρέµµα ανέρχεται σε περίπου 
5-6 τόνους αναλόγως τη χρονιά. 
Το 40% των κρεµµυδιών της Greek 
Onions εξάγεται σε αγορές όπως η 
Ρουµανία, η Γερµανία, η Πολωνία, 
η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Βουλγα-
ρία και επί της ουσίας σε ένα µε-
γάλο µέρος ευρωπαϊκών χωρών. 

Επενδύσεις σε µηχανήµατα αυτόµατης συγκοµιδής ετοιµάζει η Greek Onions. Η Greek Onions της οικογένειας Αντωνάκη διαχειρίζεται παραγωγή κρεµµυδιών από 1.000 στρέµµατα. 

Όπως λέει ο Παναγιώτης Αντωνάκης περί το 65% της παραγωγής 
είναι κόκκινα κρεµµύδια και το υπόλοιπο ξανθά και λευκά.

Μέχρι 60 λεπτά  
τα κόκκινα κρεμμύδια 
για την Greek Onions 
Στην αυτόματη συγκομιδή επενδύει η εταιρεία για 
μείωση κόστους και λόγω έλλειψης αγρεργατών

Εξαγωγές
Το 40% των κρεµµυδιών 
της Greek Onions εξάγε-
ται σε Ρουµανία, Γερµα-
νία, Πολωνία, Ουγγαρία, 

Τσεχία και Βουλγαρία
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ
/ΣΤΡΕΜΜΑ

5�6
ΤΟΝΟΙ

0,60

0,50

1.000

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΛΕΥΚΟ-ΞΑΝΘΟ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

6.000
ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ
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Επένδυση που αποδίδει η φυτοπροστασία
Τα περισσότερα ακρόδρυα αρχίζουν να αποδίδουν πλήρη καρποφορία µετά την  
πενταετία, εποµένως δεν υπάρχουν περιθώρια από πλευράς των παραγωγών για λειψές 
καλλιεργητικές φροντίδες. Έντοµα όπως το ευρύτοµο µπορούν να αποδεκατίσουν την 
παραγωγή µε ζηµιές έως 95% µε τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές και την επόµενη 
χρονιά.  Απαραίτητοι οι προληπτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα ώστε να µειωθούν τα 
µολύσµατα µικροοργανισµών που πλήττουν την παραγωγή µέσα στο καλοκαίρι.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ 152.070

138.810

52.000

ΚΑΡΥ∆ΙΕΣ

ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ
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> Ψεκασμοί με στόχο τα ακμαία πριν προλάβουν  
να ωοτοκίσουν στους καρπούς της αμυγδαλιάς και της καρυδιάς

ΠΡΙΝ ΞΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ  
ΤΟ ΕΝΔΟΚΆΡΠΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΨΙΧΆ 
ΤΡΕΦΕΤΆΙ Η ΚΆΡΠΟΚΆΨΆ 

ΤOY  ΓΙΆΝΝΗ ΡΟΥΠΆ

Μεγάλη είναι η λίστα των καλλιεργητικών 
εχθρών που μπορούν να κοστίσουν ακριβά στον 
παραγωγό ακρόδρυων καλλιεργειών και περιλαμβάνει 
τόσο γνωστούς εχθρούς που παραδοσιακά 
μονοπωλούν το ενδιαφέρον των γεωπόνων όπως 
το Ευρύτομο, αλλά και λοιπές μυκητιάσεις που το 
μόνο που χρειάζονται είναι μία ξαφνική βροχή για να 
προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Το ευρύτομο, 
ή αλλιώς γνωστό ως φτερωτό μυρμήγκι, προκαλεί 
σημαντικές ζημιές στην αμυγδαλιά αν αφεθεί να δράσει 
ελεύθερα που σε ορισμένες περιστάσεις ξεπερνούν 
το 90%.  Καθώς τα εξειδικευμένα διασυστηματικά 
εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρυτόμου στο 
στάδιο της προνύμφης έχουν ανακληθεί, θα πρέπει 
η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας 
σΣτα ακμαία πριν προλάβουν να ωοτοκήσουν στους 
καρπούς. Οι γεωπόνοι συνιστούν, αρχής γενομένης 
από το Μάϊο, επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς 
κάθε 7 - 8 ημέρες μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης 
του ενδοκαρπίου με κατάλληλο και εγκεκριμένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται να δοθεί σε όλες τις πρώιμες αμυγδαλιές 
τύπου Τέξας που φέρουν καρπό, καθώς η ποικιλία είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου και 
μπορεί να προκαλέσει έντονη πρόωρη καρπόπτωση. 
Ένα άλλο έντομο που δεν είναι ιδιαίτερα εκλεκτικό όσον 
αφορά τον ξενιστή του είναι η καρπόκαψα, η οποία 
προσβάλλει πέρα από τα μηλοειδή και τις καρυδιές. 
Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, οι απώλειες στην 
παραγωγή ξεκινούν από 40% και μπορούν να φτάσουν 

και έως το 70% της αναμενόμενης παραγωγής. 
Οι προνύμφες της πρώτης γενιάς είναι αυτές που 
ζημιώνουν τους καρπούς, τρεφόμενες στο εσωτερικό 
τους. Μετά από μία μικρή περιπλάνηση προσβάλουν 
τους αναπτυσσόμενους καρπούς, διατρυπούν το 
περικάρπιο και το ενδοκάρπιο το οποίο δεν έχει ακόμη 
ξυλοποιηθεί και τρέφονται με την ψίχα. Άν η…ψίχα δεν 
είναι αρκετή, συνήθως εγκαταλείπουν το καρύδι και 
παρασιτίσουν διπλανούς καρπούς. Η αντιμετώπισή 
της στους καρυδεώνες γίνεται με την ανάρτηση 
φερομονικών παγίδων και συχνές παρατηρήσεις για 
καταμέτρηση των συλλήψεων. Σε περιοχές που το 
έντομο υπάρχει αν επιβεβαιωθεί έναρξη της πτήσης και 
οι κλιματικές συνθήκες την ευνοούν προγραμματίζεται 
ψεκασμός κατά την ωοτοκία περίπου εβδομάδα μετά 
την έναρξη πτήσης με εντομοκτόνα που δρουν στο 
αυγό ή μέσω του αυγού ενώ μετά από τις εκκολάψεις 
μπορεί να εφαρμοσθούν προνυμφοκτόνα.
Χαλκούχα ενάντια σε μύκητες και βακτήρια
Πέραν των εντόμων, τα ακρόδρυα απειλούνται και από 
μύκητες όπως ο  Gnomonia leptostyla (ανθράκωση) 
και βακτήρια όπως ο Xanthomonas arboricola pv. 
juglandis (βακτηρίωση). Τυχόν έντονη βροχόπτωση και 
η επικείμενη άνοδος της θερμοκρασίας ευνοούν  την 
εμφάνιση και εξάπλωση των δύο μικροοργανισμών. 
Σύμφωνα με τους γεωπόνους της ΔΆΟΚ Βόλου και 
δεδομένου ότι η καταπολέμησή τους βασίζεται κυρίως 
στην προληπτική εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων, 
συνιστάται άμεσα ψεκασμός στα τέλη Μαΐου με ένα 
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δένδρων 
με το ψεκαστικό υγρό.

ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΑΓΡΕΡΓΑΤΏΝ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ  
Η μηχανική συλλογή του καρπού στα 
ακρόδρυα μπορεί σε πρώτη όψη να 
φαίνεται ξένη ως προς την ελληνική 
πραγματικότητα, ωστόσο τα παραδείγματα 
άλλων χωρών, όπως η Ισπανία, 
φανερώνουν τα πλεονεκτήματά της. 
Στην Ελλάδα, λόγω του μικρού κλήρου 
και των αποστάσεων φύτευσης δείχνει 
να έχει επικρατήσει ο παραδοσιακός 
τρόπος συλλογής με ατομικά μηχανήματα 
χειρός. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η 
εύρεση εργατικών χεριών την περίοδο 
της συγκομιδής γίνεται ολοένα και 
δυσκολότερη με ρίσκο ακόμα και να 
μείνει ο καρπός πάνω στα δέντρα. Με 
τα μηχανήματα δόνησης με ομπρέλα, 
ο καλλιεργητής απαλλάσσεται από 
την ανάγκη εύρεσης εργατών και η 
συγκομιδή μπορεί να ολοκληρωθεί σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα με ρυθμό 
που μπορεί να ξεπερνάει τα 500 δέντρα 
τη μέρα. Η ταχύτερη συλλογή μπορεί να 
προλάβει περιπτώσεις ακραίων καιρικών 
φαινομένων και κατά συνέπεια μεγάλες 
απώλειες στη σοδειά. Πλεονέκτημα επίσης 
αποτελεί και ο τρόπος συλλογής με δόνηση, 
ο οποίος δεν τραυματίζει τα καρποφόρα 
μάτια της επόμενης καλλιεργητικής σεζόν 
και δεν τα ακουμπά, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη παραγωγή την επόμενη χρονιά.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ
ΣΤΗ ΚΑΡΥ∆ΙΑ

ΕΥΡΥΤΟΜΟ 
ΣΤΗΝ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ

40% � 70% 80% � 95%
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Mία από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες 
µε αντικείµενο την κατασκευή γεωργικών 
µηχανηµάτων, η ΒΙΟΓΕΚΑΤ ΙΚΕ, παρέχει υψηλής 
ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες από το 1961. Τα 
τελευταία 20 χρόνια εξειδικεύτηκε στην κατασκευή 
µηχανηµάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς 
επεξεργασίας ξηρών καρπών όπως φιστίκια αιγινής 
– κελυφωτα,  καρύδια, αµύγδαλα. ∆ιεθέτει µία 
πλήρη γκάµα µηχανηµάτων από την συλλογή εως 
και την τελική αποθήκευση, µε την αποκλειστική 
αντιπροσωπεία για την Ελλάδα τριών κατηγοριών 
µηχανηµάτων. 
Αρχικά, προσφέρει µεταξύ άλλων µηχανήµατα 
συλλογής διχτυών ή ελαιόπανων µαζί µε το καρπό. 
Εδώ, ξεχωρίζει ο εξοπλισµός της ισπανικης εταιρείας 
Alua Agricola για εµπρόσθια αλλά και πίσω σύζευξη 
στο τρακτέρ µε άνοιγµα τoυ κάτω µέρους για 

εξόδο του καρπού. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως 
όλα τα µηχανήµατα, παρέχουν πιστοποιητικά CE 
παραδίδονται σε σας µε 2 χρόνια γραπτής εγγύησης 
και a� er sale service.

Αποφλοιωτής καρυδιών
Χρησιµοποιείται για την οµαλή αποκόλληση της φλούδας 
και το πλύσιµο του καρπού.
Το µοντέλο  διατίθεται µε απόδοση από 800 έως 1.500 
κιλά την ώρα και ρυθµιζόµενη ταχύτητα περιστροφής µε 
αυξοµειωτή στροφών.
Χωρητικότητα µέχρι 17 τελάρα, µε χρόνο αποφλοίωσης  
5-10 λεπτά.
∆ιαθέτει αντλία νερού και ταινία χειροδιαλογής καθαρού 
καρπού µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα.

> Η ΒΙΟΓΕΚΑΤ προσφέρει ευέλικτα, εργονοµικά και οικονοµικά µηχανήµατα 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην προϊόντική γκάµα της εταιρείας ξεχωρίζουν παράλληλα οι 
υδραυλικοί δονητές Magga, που περιλαµβάνουν τον Erreppi 
Maga 800 και τον Compact Maga 600, ευέλικτα, εργονοµικά 
και οικονοµικά µηχανήµατα για της απαιτήσεις των δένδρων 
ξηρών καρπών. 

Ο Compact Maga 600 προσαρµόζεται εµπρός η πίσω στα 
υδραυλικά του τρακτέρ, ενώ απαιτεί µόλις 55 ίππους από το 
τρακτέρ που το έλκει, καθώς έχει βάρος 600 κιλών. ∆ιαθέτει 
δικό του κύκλωµα λαδιού και µέγιστο µήκος σε πλήρες 
άνοιγµα 3.507 mm και ελάχιστο 1.664 mm. Πατενταρισµένη 
είναι η κεφαλή υψηλής συχνότητας µε την οποία εξοπλίζεται, η 
οποία διαθέτει  τούρµπο δόνηση για καλύτερο αποτέλεσµα στις 
δύσκολες συνθήκες. Είναι κατάλληλος για διάµετρο δένδρου 
από 15 εκατοστά έως 50 εκατοστά, πιάνει τον κλαδί και κορµό 
σε τέσσερα σηµεία, ανεξαρτήτως σχήµατος, σηµειώνει η 
κατασκευάστρια εταιρεία. 

Στους αποφλοιωτές αµυγδάλων τώρα, η  ΒΙΟΓΕΚΑΤ ΙΚΕ 
εµπιστεύεται τα µηχανήµατα της της ισπανικής εταιρείας 
Estupina. Η Estupina είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή και 
το σχεδιασµό αποφλοιωτών στη χώρα της και φηµίζεται για 
µηχανήµατα αποτελεσµατικά, παραγωγικά και εύκολα στο 
χειρισµό. Τα διάφορα µοντέλα αποφλοιωτών αµυγδάλων 
ποικίλλουν ανάλογα µε την αποδοση τους και µπορούν να 
κινούνται µε τρακτέρ, ηλεκτροκινητήρα ή βενζινοκινητήρα. 
Συγκεκριµένα διατίθεται µοντέλο µε απόδοση 700 εως 2.500 
κιλα την ωρα, ενώ το R-100/900 προσφέρει παραγωγή 700-800 
κιλά την ώρα και το R-200/900, 1000-1.500 κιλά ανά ώρα. Όλα τα 
µοντέλα συνδέονται µε άξονα PTO στο τρακτέρ και προσφέρονται 
σε ιδανικές διαστάσεις που βολεύουν κάθε συνθήκη.

▲

∆ΙΑΛΟΓΕΑΣ
ΦΥΣΤΙΚΙΩΝ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ 

ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ
ΦΥΣΤΙΚΙΩΝ

∆ΟΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ MAGA 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ESTUPINA 
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Μια εκθετικά διευρυνόμενη αγορά 
καλείται να καλύψει η εγχώρια καλλιέργεια 
ακρόδρυων, με αιχμή το αμύγδαλο και 
το φιστίκι, δύο προϊόντα τα οποία έχουν 
ενταχθεί για τα καλά στο διαιτολόγιο των 
σύγχρονων καταναλωτών, αλλά και στις 
λίστες πρώτων υλών των βιομηχανιών 
τροφίμου που αναπτύσσουν διαρκώς 
νέους σχετικούς κωδικούς.
Τα στοιχεία πωλήσεων αλλά και σχετικές 
μελέτες αγοράς που κατά καιρούς 
δημοσιεύονται δείχνουν ότι το πεδίο 
των φυτικών ροφημάτων αναπτύσσεται 
σταθερά στο ράφι και εφόσον οι ισχυρισμοί 
των εταιρειών ότι αξιοποιούν αποκλειστικά 
πρώτες ύλες (αμύγδαλο, φιστίκι) από 
Έλληνες παραγωγούς, αφήνει να 
εννοηθεί ότι μεγάλο ποσοστό της ντόπιας 
παραγωγής, ειδικά στο αμύγδαλο, θα 
μπορούσε να απορροφηθεί με ευκολία. 
Στην περίπτωση του αμυγδάλου λοιπόν, 
έπειτα από τρεις συνεχόμενες χρονιές με 
σημαντικές απώλειες στην παραγωγή, τα 
αποθέματα είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Για 

τη νέα σοδειά, η εικόνα από τα κτήματα 
στα μεγάλα παραγωγικά κέντρα της 
Κεντρικής Ελλάδας, προϊδεάζει για μια 
χρονιά με δυνατές αποδόσεις. Φυσικά 
προβληματίζει η διαδικασία υποστήριξης 
της καλλιέργειας, αφού ενέργεια και 
εισροές ανεβάζουν τη συνολική ετήσια 
επένδυση των παραγωγών, κάτι το οποίο 
καλείται να αποτιμήσει αναλόγως και η 
αγορά το προσεχές φθινόπωρο. Οι τιμές 
παραγωγού που διαμόρφωσε πέρυσι η 
εγχώρια αγορά, κυμάνθηκαν μεταξύ των 
8 με 8,50 ευρώ το κιλό για την ψίχα, μια 
σχετικά μετριοπαθής προσέγγισης του 
προϊόντος από το εμπόριο, δεδομένης της 
μικρής προσφοράς που υπήρχε πέρυσι. 
Στην γενική εικόνα πάντως, φαίνεται 
ότι η καλλιέργεια εισέρχεται σε έναν 
νέο κύκλο ανάπτυξης, αφού πρόσφατα 
οι συντελεστές του κλάδου στην 
Ευρώπη, με αφορμή τις ζυμώσεις που 
γίνονται κάθε χρόνο στο Περπινιάν της 
Γαλλίας, συμφώνησαν σε μια σταδιακή 
ανεξαρτητοποίηση από τις αμερικανικές 
εισαγωγές που καλύπτουν το 75% 

σχεδόν των συνολικών εισαγωγών του 
μπλοκ. Φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο, 
με φόντο τις επαναλαμβανόμενες ζημιές 
στις καλλιέργειες, ιδίως την περίοδο της 
άνοιξης, θα χρειαστεί μια διαφορετική 
υποστήριξη. 
Στην ελληνική περίπτωση, η καλλιέργεια 
είναι υποψήφια προς ένταξη στο 
πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης που ανοίγει 
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 
ενώ ήδη κυκλοφορούν στην αγορά 
ποικιλίες (κυρίως ισπανικές, όπως Βάιρο, 

Σολέτα και Μαρινάδα) που δείχνουν 
ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, αλλά και μικρής 
περιόδου αναμονής έως ότου γίνουν 
παραγωγικά τα δέντρα, τις οποίες όμως 
ακόμα η αγορά δεν δείχνει να αξιολογεί 
με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζει πιο 
κλασσικές ποικιλίες όπως η Τέξας ή η 
Φυρανιά. Υποστηρικτικά στην καλλιέργεια, 
λειτουργούν και οι νέες τεχνολογίες, 
ιδίως στο πεδίο της συλλογής, που 
διευκολύνουν σημαντικά τα οικονομικά 
δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας. 

H εταιρεία Sinapalos λειτουργεί δυναμικά 
σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Μακρυχώρι 
Λάρισας 18ο χλμ Λάρισας-Θεσσαλονίκης. Από το 
1978 ειδικεύεται σε κατασκευές μηχανημάτων 
αγροτικών, παραγωγικών και μηχανημάτων 
θέρμανσης. Κατασκευάζει μία πλήρη γκάμα 
μηχανημάτων για τις ανάγκες των ακρόδρυων 
όπως μηχανές συγκομιδής, αποφλοίωσης καρυδιών 
και αμυγδάλου. Στην γκάμα ξεχωρίζει ο υδραυλικός 
δονητής κορμού ή βραχιόνων (ελιές & ακρόδρυα), 
τύπου Μ-3,75. Η μέγιστη απόσταση που μπορεί να 
τεντωθεί για εργασία είναι 2,75 μέτρα από το κέντρο 
του τρακτέρ. Το μέγιστο ύψος εργασίας σύμφωνα με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είναι 2,0μ. / 2,5μ. Ο 
σφιγκτήρας μπορεί να ανοίξει έως και 35 εκατοστά, 
ενώ το μπράτσο έχει τη δυνατότητα περιστροφής 

360 μοιρών (90 μοίρες δεξιά/αριστερά). Το βάρος 
του μηχανήματος είναι 700 κιλά, οπότε απαιτείται 
τρακτέρ ελάχιστης ισχύος 60 ίππων. Ο δονητής 
μπορεί να συγκομίσει τουλάχιστον 90 δέντρα την 
ώρα όσον αφορά τις γραμμικές καλλιέργειες, και 
για τις μη γραμμικές η απόδοση ξεπερνά τα 40 
δέντρα ανά ώρα. Παράλληλα η εταιρεία Sinapalos 
κατασκευάζει συρόμενο αποφλοιωτή αμυγδάλου  
σε διάφορες διαστάσεις 150, 180, 245 και 300 
μέτρων. Ο αναρτώμενος αποφλοιωτής είναι 
βενζίνης και ρεύματος με μειωτήρα στροφών. 
Κατασκευάζονται πάνω από 40 χρόνια. 

> Κατασκευασμένα από τη Sinapalos με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια

ΠΡΟΣΙΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  
ΔΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ  
ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΦΕΤΟΣ 

▲

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α

250.000
ΤΟΝΟΙ

80.000
ΤΟΝΟΙ

8,50
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
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Η επιχειρηµατική µονάδα της Kubota 
- «ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος», βρίσκεται κοντά 
στους Έλληνες δενδροκαλλιεργητές 
µε µεγάλη γκάµα µηχανηµάτων και 
τεχνογνωσία που µπορεί να βοηθήσει τον 
εκσυγχρονισµό της καλλιέργειας τους. 
Συγκεκριµένα προσφέρει στην ελληνική 
αγορά τον εξής εξοπλισµό:

AGROMELCA
Η Ισπανική εταιρεία AGROMELCA είναι 
πρωτοπόρος στην κατασκευή µηχανηµάτων 
συλλογής καρπών µε δόνηση και οµπρέλα.  
Επενδύοντας συνεχώς στην βελτίωση των 
µηχανηµάτων της, προσφέρει καινοτόµα 
µηχανήµατα που δουλεύουν εµπρός ή 
πίσω από το τρακτέρ, σε όλους τους τύπους 
δέντρων και αποστάσεων φυτεύσεων. 
Τα µηχανήµατα της Agromelca είναι 
µελετηµένα έτσι ώστε να έχουν µεγάλη 
απόδοση και ισχύ χωρίς να προκαλούν 
ζηµιές στο δέντρο ή στο κορµό. 
Για τα αµύγδαλα συγκεκριµένα, διαθέτει 
µοντέλα που αποφλοιώνουν τον καρπό 
χωρίς να το σπάζουν.  

Industrias David: 
Μηχανήµατα µηχανικής ζιζανιοκτονίας 
Κατέχοντας την τεχνολογία της αυτόµατης 
ευαισθησίας από απαιτητικές εφαρµογές 

όπως είναι αυτές σε αµπελώνες και 
φυτεύσεις παλµέτας, το εργοστάσιο 
κατασκευάζει µία σειρά µηχανηµάτων για 
εφαρµογές σε δέντρα.   

ID XL – Πολυεργαλείο, ειδικό 
για δενδρώνες 
Είτε µία φύτευση έχει υπέργεια ή υπόγεια 
λάστιχα ποτίσµατος, µε το κατάλληλο 
εξάρτηµα το ID XL είναι το ιδανικό µηχάνηµα 
για την µηχανική ζιζανιοκτονία ανάµεσα από 
τα δέντρα πάνω στη γραµµή. 
Το χαρακτηρίζουν το πολύ ενισχυµένο 
πλαίσιο µε 3 τροχούς (2 στο κεντρικό πλαίσιο 
και 1 στον  µετατοπιζόµενο «άκρο»). Η πολύ 
µεγάλη µετατόπιση του «άκρου» (1,2µ.) 
επιτρέπει τη λειτουργεία  του έως και 3µ. 
από το κέντρο του ελκυστήρα. Ευρεσιτεχνία 
του εργοστασίου είναι η κίνηση του «άκρου» 
το οποίο συνδυάζει 2 κινήσεις (ακτινική και 
παραλληλόγραµµη) για καλύτερη προσέγγιση 
πριν και µετά το δέντρο. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι η ευαισθησία του µε επαγωγικό 
αισθητήρα του επιτρέπει τη λειτουργεία και σε 
νεόφυτα δέντρα (από 1εκ. διάµετρο κορµού).

Μηχανήµατα κλαδέµατος δέντρων µε 
δίσκους ή µε ενισχυµένα ψαλίδια 
Η ID DAVID κατασκευάζει διάφορα µοντέλα 
για µηχανικό κλάδεµα των δέντρων 
αναλόγως το µέγιστο ύψος που χρειάζεται 

καθώς και το µέγιστο πάχος κλαδιών σε κάθε 
περίπτωση. Όλα τα µηχανήµατα διαθέτουν 
στον στάνταρ εξοπλισµό τους µία αυτόνοµη 
υδραυλική µονάδα και το ηλεκτρικό 
χειριστήριο τύπου Joystick – ID PLUS.

ID REX – Το απόλυτο κλαδευτικό 
µηχάνηµα µε δίσκους για δέντρα 
Το ID REX είναι η εξέλιξη πολλών ετών 
τεχνογνωσίας καθώς προσφέρει αυτό 
ακριβώς που χρειάζεται µία τέτοια απαιτητική 
εργασία. ∆ηλαδή την απρόσκοπτη λειτουργία 
σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. ∆ιατίθεται 
µε 5 ή 6 µεγάλους δίσκους κοπής 600mm 
διαµέτρου οι οποίοι µπορούν να κόψουν 
έως 20εκ. διάµετρο κλαδιά µέχρι 5,10µ. 
ύψος. Η λογική της κατασκευής του µε ένα 
υδραυλικό µοτέρ ανά δίσκο, για την αποφυγή 
χρήσης ιµάντων καθώς και οι βαλβίδες 
ασφαλείας στα µοτέρ κίνησης µε λειτουργία 
αυτόµατης επανεκκίνησης σε περίπτωση 
µπλοκαρίσµατος, εγγυούνται την αδιάκοπη 
λειτουργία. Προαιρετικά διατίθεται και µε 
σύστηµα ψεκασµού µε µπεκ πάνω σε κάθε 
δίσκο και δεξαµενή 200L µε ηλεκτρική αντλία, 
για την χρήση διαφόρων σκευασµάτων 
που αποτρέπουν την µεταφορά παθογόνων 
οργανισµών από δέντρο σε δέντρο.     

ECOFEED & SURFEED – 
∆ενδροκοµικοί κοπροδιανοµείς για 
όλες τις περιστάσεις
Η µεγάλη γκάµα κοπροδιανοµέων από 
2,5 έως 13 κ.µ., µε χαµηλό σχεδιασµό 

εξασφαλίζει την σωστή εφαρµογή σε όλες 
τις συνθήκες. Για παράδειγµα o ECOFEED 
χωρητικότητας 4 κ.µ. έχει ύψος µόλις 
1,55µ. το οποίο υδραυλικά µε µπουκάλες 
στον άξονα αυξάνεται µέχρι 2,21µ.. Επίσης 
διατίθεται πληθώρα εξαρτηµάτων για την 
εφαρµογή της κοπριάς είτε επιφανειακά, είτε 
µέσα στο χώµα πάνω στη γραµµή. Επίσης 
µπορεί να γίνει σε µεγάλο εύρος (π.χ.12µ. 
διασπορά µε δίσκο διασκορπισµού) ή στη 
µία ή και δύο πλευρές τοπικά. 

NIUBO
Η Ισπανική εταιρεία NIUBO µε τρία εργοστάσια 
στην Ισπανία και περισσότερο από 60 
εργαζόµενους εξειδικεύεται στην κατασκευή 
αγροτικών και δασικών καταστροφέων. 
Μόνο η αγροτική γκάµα περιλαµβάνει 54 
διαφορετικά µοντέλα. Ο µεγαλύτερος δασικός 
καταστροφέας της εταιρείας ζυγίζει 4.200κ. 
διαθέτει καταστροφείς για κάθε εφαρµογή. 

> Η επιχειρηµατική µονάδα της Kubota - «ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος» αντιπροσωπεύει επώνυµα ευρωπαϊκά εργοστάσια που 
κατασκευάζουν εξειδικευµένα µηχανήµατα για τις ανάγκες των δενδροκαλλιεργειών σε κάθε στάδιο της παραγωγής τους

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΕΝΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΚΛΑ∆ΕΜΑ, ΘΡΕΨΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
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