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Ορισμός  
της μαναβικής 
τα φυλλώδη 
της Syngenta

σελ. 42-43

Πρακτικό 
εγχειρίδιο 
αιτήσεων 
για το ΟΣΔΕ

σελ. 8-9

ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η άνοδος και η πτώση 
μιας μυθικής οινοποιίας 
στην Αρκαδία σελ. 45

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Βυτία ελαιολάδου στις 
επιλέξιμες δαπάνες, 
νέα παράταση σελ. 17

Ρευστότητα 
με κεφάλαια 
έως 200.000 
από Πειραιώς
Κεφάλαιο κίνησης για παλιούς και νέους 

αγρότες «βλέπουν» τα νέα δανειοδοτικά 

προγράμματα της Τράπεζας Πειραιώς σελ. 10

Αλλαγές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
Ενίσχυση αγροτών για φωτοβολταϊκά 
από ΚΑΠ και για πώληση ρεύματος σελ. 4

Αναθεώρηση συνδεδεµένων 2023 
Παραμένουν βιομηχανική ντομάτα, 
μήλα, υποστηρίζει ο Γεωργαντάς σελ. 5

Ζυμώσεις 
για εξαγωγές 
στη Γερμανία

agrenda - σελ. 44

Πράξεις µε 49 λεπτά στο σκληρό 
«Γλείφει» τα 50 λεπτά η τιµή 
στο σκληρό, ενώ «µάχεται» 
για τα 35 το κριθάρι. σελ. 12
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα 32 µε 34 λεπτά η τιµή παραγωγού για το κριθάρι, ενώ στην 
αγορά υπολογίζουν ενίσχυση 4 λεπτών µετά τα αλώνια. Το 
σκληρό σιτάρι στη Φότζια ενισχύθηκε 10 ευρώ, µε την εξαγωγή 
να έχει ανέβει στα 525 ευρώ ο τόνος FOB. Η απότοµη πτώση 
στο βαµβάκι έχει κάπως µπλοκάρει τους εκκοκκιστές. Η πατάτα 
έχασε από 10 έως και 20 λεπτά το κιλό έναντι των αρχικών 
προσφορών, µόλις αυξήθηκε ο ρυθµός συγκοµιδής. 

Μύγα Μεσογείου 
στα πυρηνόκαρπα
∆ιαχρονικός εχθρός των πυρηνόκαρπων 
και δη των κερασιών είναι η Μεσογειακή 
Μύγα (Rhagoletis cerasi), η οποία µπορεί 
να προκαλέσει τεράστιες ζηµιές κυρίως 
στις φυτείες όπου οι µικροκλιµατικές 
συνθήκες το ευνοούν και δεν είναι 
δυνατή η άµεση καταπολέµηση, 
µε το επίπεδο της ζηµιάς σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις να κυµαίνεται από 50 έως 
100%. Η προνύµφη προκαλεί ζηµιές 
καθώς τρέφεται διατρυπώντας τον καρπό 
και καθιστώντας τον µη εµπορεύσιµο. 
Σύµφωνα µε έρευνες Γερµανών 
γεωπόνων (Linda, Germersdorf, 
Hedelfingen, Katalin), µεγαλύτερο 
κίνδυνο προσβολής διατρέχουν οι 
µεσοπρώιµες και όψιµες κερασιές.

Μέτρα αντιµετώπισης
Όπως µε την περίπτωση του δάκου στην 
ελιά, έτσι και µε τη Μύγα Μεσογείου ο 
καλλιεργητής έχει την επιλογή µεταξύ 
ψεκασµού κάλυψης και δολωµατικού. Για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, 
προτιµάται η εφαρµογή δολωµατικών 
ψεκασµών. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της 
∆ΑΟΚ Ναυπλίου, το έντοµο βρίσκεται σε 
δραστηριότητα και εφόσον ο καρπός 
είναι σε στάδιο προσβολής από το έντοµο 
(σπάσιµο χρώµατος), πρέπει να είναι 
προστατευµένος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 04-06-2022 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες. Στα 
ηπειρωτικά και κυρίως στα 
ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής 
Στερεάς και της Μακεδονίας 
τοπικοί όµβροι και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες διευθύνσεις 
κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο. 
Θερµοκρασία σε άνοδο.

Κυριακή 05-06-2022
Αίθριος καιρός, µε νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικοί 
όµβροι κυρίως στην ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία σε 
µικρή περαιτέρω άνοδο. 

∆ευτέρα 06-06-2022 
και Τρίτη 07-06-2022
Τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία 
και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά και τοπικοί όµβροι 
κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι ήπιας 
έντασης από βόρειες διευθύνσεις 
και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι. Θερµοκρασία σε πτώση 
στα βορειοανατολικά.

Τετάρτη 08-06-2022 ως 
Παρασκευή 10-06-2022
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός, µε λίγες τοπικές 
νεφώσεις. Άνεµοι ήπιας έντασης 
στα ανατολικά από βόρειες 
διευθύνσεις και στο Αιγαίο κατά 
τόπους µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις, 
στα δυτικά 3 µε 
5 µποφόρ, στα 
ανατολικά 4 µε 
6 και στο Αιγαίο 
πρόσκαιρα τοπικά 
έως 7 µποφόρ.
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Στη Γαλλία, όπου τα θέµατα της αγροτικής παρα-
γωγής αντιµετωπίζονται µε µεγάλη ευαισθη-
σία, ο πρόεδρος Μακρόν αποφάσισε όχι µόνο 
να λάβει µια σειρά από µέτρα για την οµαλή 
συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά 
και να µετονοµάσει το αντίστοιχο υπουργείο, 
σε Γεωργίας Επισιτιστικής Κυριαρχίας.

Απ’ ότι φαίνεται οι λόγοι για την επιλογή αυτή δεν 
έχουν να κάνουν µόνο µε τις πιθανές ελλεί-
ψεις στα τρόφιµα, ως αποτέλεσµα του πολέ-
µου στην Ουκρανία. Μια σειρά από αναλύσεις 
ενισχύουν την άποψη ότι αναταραχή στην α-
γορά αγροτικών προϊόντων διεθνώς, έχει βα-
θύτερες αιτίες, θα απασχολεί την κοινωνία 
µας για καιρό και γι’ αυτό χρειάζεται µια νέα 
στρατηγική επί του θέµατος. Θα απαιτηθούν 
τα επόµενα χρόνια γενναίες πολιτικές που θα 
επιταχύνουν την ενσωµάτωση των νέων τε-
χνολογιών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, θα 
συνδυάσουν τη χρήση ήπιων µορφών ενέρ-
γειας µε καλύτερες αποδόσεις, θα µειώσουν 
τα εργατικά κόστη και θα ξαναµοιράσουν την 
«τράπουλα» της αγροτικής δραστηριότητας. 

Προς το παρόν στη χώρα µας αυτά µοιάζουν µε ψι-
λά γράµµατα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργος Γεωργαντάς, κάλεσε µεν τους εκ-
προσώπους της αντιπολίτευσης σε µια πρώτη 
διαβούλευση για τα µεγάλα ανοικτά µέτωπα 
της αγροτικής παραγωγής (δαπάνες ζωοτρο-
φών, κόστη εισροών, εργάτες γης, ενεργειακό 
έλλειµµα, επισιτιστική επάρκεια κ.α.), µοιάζει 
ωστόσο να πιέζεται σ’ αυτή τη φάση πιο πολύ 
από τα δηµοσκοπικά ευρήµατα και τις εκλογι-
κές αγωνίες και λιγότερο από µια πραγµατική 
φροντίδα για ενδυνάµωση της εθνικής στρα-
τηγικής σε θέµατα του αγροτικού τοµέα.

Με τη διοικητική µηχανή του υπουργείου να υπο-
λειτουργεί και τις καίριες θέσεις άσκησης πο-
λιτικής να έχουν καταληφθεί από αµφιβόλου 
επάρκειας κοµµατικά στελέχη, τι να σου κάνει 
ένας υπουργός, όσο άξιος κι αν είναι. Ο Γιώρ-
γος Γεωργαντάς, στους 5 µήνες που βρίσκεται 
στο τιµόνι του υπουργείου, έχει αποδείξει όσο 
λίγοι το αλάνθαστο πολιτικό του κριτήριο, το 
θάρρος του για µεταρρυθµίσεις και το γνήσιο 
ενδιαφέρον του για το αγροτικό προϊόν και 
τον κόσµο της αγροτικής παραγωγής. Την ί-
δια στιγµή, βέβαια, έχει βιώσει την απόλυτη 
µοναξιά του ανθρώπου που επέλεξε να µην 
συµβιβασθεί µε κατεστηµένα συµφέροντα, να 
µην ενδώσει στις πιέσεις των παράπλευρων 
µηχανισµών εξουσίας και να κινηθεί µε ευθύ-
τητα στην οδό της ανασυγκρότησης.

Σε κάθε περίπτωση, θα χρειασθεί το επόµενο διά-
στηµα να εστιάσει την προσοχή του στις νέες 
τάσεις που κερδίζουν έδαφος διεθνώς, ειδικά 
στο πεδίο της αγροδιατροφής, να αποµονώ-
σει έγκαιρα τα φαινόµενα διαφθοράς στο χώ-
ρο της δηµόσιας διοίκησης και να κάνει πρά-
ξη µια νέα στρατηγική στο πεδίο της αγροτι-
κής οικονοµίας. Ικανοί άνθρωποι τους οποί-
ους θα µπορούσε να εµπιστευθεί υπάρχουν, 
στη διοίκηση, στην επιστηµονική κοινότητα, 
στην ελεύθερη αγορά. Αυτό που ίσως χρειά-
ζεται είναι ακόµα περισσότερη τόλµη, ώστε 
να πιάσει το νήµα από την αρχή και να φθά-
σει τις επιλογές του ως το τέλος.       Agrenda
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στην αλλαγή του ευρωπαϊκού κα-
νονισµού στα πλαίσια της νέας 
ΚΑΠ, ώστε να επιτρέπεται η ενί-
σχυση των αγροτών για εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών όχι µόνο 
για τις ανάγκες αυτοπαραγωγής 
αλλά και για την πώληση µονά-
δων στο δίκτυο, προσανατολίζο-
νται οι αρµόδιες αρχές, ως απά-
ντηση στις δυσκολίες και τη δια-
ταραχή της παγκόσµιας αγοράς 
ενέργειας. Η σχετική πρωτοβου-
λία -που αναµένεται να στηρί-
ξουν Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογα-
λία και Γαλλία - ανήκει στον Ιταλό 
υπουργό Γεωργίας, Στέφανο Πα-
τουανέλι ο οποίος είχε σειρά επα-
φών για το ζήτηµα αυτό στο περα-
σµένο συµβούλιο υπουργών Γε-
ωργίας αλλά και µε τον Επίτροπο 
Οικονοµικών, Πάολο Τζεντιλόνι. 

Όπως είναι γνωστό, ο ευρωπα-
ϊκός κανονισµός της ΚΑΠ δεν ε-
πιτρέπει την ενίσχυση µέσω των 
επενδυτικών προγραµµάτων, έρ-
γων φωτοβολταϊκών από τους α-
γρότες-φυσικά πρόσωπα, πέρα α-
πό τις περιπτώσεις net-metering 
(αυτοπαραγωγή). Εφόσον τελικά 
τροποποιηθεί ο σχετικός κανονι-
σµός, θα µπορούν οι Έλληνες α-

γρότες στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ 
να επιδοτηθούν και για την κατα-
σκευή µονάδων ΑΠΕ, από τις οποί-
ες θα µπορούν να εξασφαλίζουν 
έξτρα εισόδηµα πουλώντας µονά-
δες στο δίκτυο. Σύµφωνα µε το σχε-
τικό ρεπορτάζ που φιλοξενήθηκε 
στο Bloomberg, η Ιταλία σχεδιά-
ζει έργα σε αγροβολταϊκά ύψους 
1,5 δις ευρώ και ως εκ τούτου πι-
έζει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Σηµειώνεται εδώ, πως στο ελ-
ληνικό στρατηγικό σχέδιο, οι µο-
νάδες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, βιοα-
έριο κ.λπ) επιδοτούνται µε ποσο-
στό 60-70% από τα Σχέδια Βελτί-
ωσης. Παράλληλα, µε βάση και 
τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν 
για αύξηση των δαπανών για έρ-
γα ενεργειακής αυτάρκειας αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων, µένει να 
φανεί πως θα διαµορφωθεί το ελ-
ληνικό σχέδιο στην αναθεωρηµέ-
νη του µορφή. 

Υπενθυµίζεται εδώ πως µέσα στον 

Ιούνιο αναµένεται να τεθεί προς 
ψήφιση στη Βουλή, νοµοσχέδιο 
που θα προβλέπει δέσµευση των 
υποσταθµών των οποίων τα περι-
θώρια είναι έως 10 MW, αποκλει-
στικά για αυτοπαραγωγή, ενεργει-
ακό συµψηφισµό (net-metering) 
και πρόγραµµα φωτοβολταϊκών 
στις στέγες. Έτσι, ακόµα και στους 
πιο κορεσµένους νοµούς, θα δηµι-
ουργείται «ηλεκτρικός χώρος» στο 
δίκτυο για αγροτικά φωτοβολταϊ-
κά, αφού η κατανοµή προβλέπει 
το 30% της πλεονάζουσας δυναµι-
κότητας σε αγρότες.

Σηµειώνεται ότι το προηγούµε-
νο διάστηµα αρκετοί ήταν οι αγρό-
τες που αναζήτησαν µέσω του net 
metering διέξοδο από τις υψη-
λές τιµές ρεύµατος, ωστόσο στα-
θερά τα τελευταία χρόνια, ελάχι-
στες είναι οι αιτήσεις που προχω-
ρούν, αφού σήµερα η δυναµικό-
τητα του δικτύου του ∆Ε∆∆ΗΕ εί-
ναι περιορισµένη και σε πολλά 
σηµεία κορεσµένη.

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι στα 
πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης 
2022 που θα προκηρυχθούν τους 
επόµενους µήνες, οι επενδύσεις 
σε φωτοβολταϊκά και µονάδες Α-
ΠΕ αυτοπαραγωγής θα επιδοτού-
νται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα 
µε τον νέο πίνακα βαθµολογίας. 

Ενίσχυση σε αγροτικά 
πάνελ και για πώληση ρεύματος  

Μέσω των νέων 

επενδυτικών 

Μέτρων του ΠΑΑ 

ξεκλειδώνεται 

η δυνατότητα 

εγκατάστασης 

φ/β αγροτών 

που μπορούν 

να διαθέτουν 

τις μονάδες που 

περισσεύουν  στο 

δίκτυο ρεύματος

Πριν την αναθεώρηση
Στο ελληνικό στρατηγικό 
σχέδιο, οι µονάδες ΑΠΕ 

επιδοτούνται µε ποσοστό 
60-70% από τα Σχέδια 

Βελτίωσης

Δίκτυο
Το προηγούµενο διάστηµα 
αρκετοί ήταν οι αγρότες 
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 δικτύου του ∆Ε∆∆ΗΕ 
είναι περιορισµένη και σε 
πολλά σηµεία κορεσµένη.

Ενέργεια
Ο ευρωπαϊκός κανονισµός 
της ΚΑΠ δεν επιτρέπει την 
ενίσχυση µέσω των 
επενδυτικών 
προγραµµάτων, έργων 
φωτοβολταϊκών από τους 
αγρότες-φυσικά πρόσωπα, 
πέρα από τις περιπτώσεις 
net-metering 
(αυτοπαραγωγή).

Ιούνιο
Μέσα στον Ιούνιο 
αναµένεται να τεθεί προς 
ψήφιση στη Βουλή, 
νοµοσχέδιο που θα 
προβλέπει δέσµευση των 
υποσταθµών των οποίων 
τα περιθώρια είναι έως 10 
MW, αποκλειστικά 
για αυτοπαραγωγή, 
ενεργειακό συµψηφισµό 
(net-metering) 
και πρόγραµµα 
φωτοβολταϊκών 
στις στέγες. 
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Στις 20 Ιουνίου οι ανακοινώσεις για το 
χρονοδιάγραµµα έγκρισης του ελληνικού σχεδίου 
Στις 20 Ιουνίου στα Χανιά είναι προγραµµατισµένη η 11η Συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, 
όπου θα συζητηθεί και η πορεία των διαπραγµατεύσεων για το στρατηγικό 
σχέδιο της νέας ΚΑΠ. Σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα, ∆ηµήτρη 
Παπαγιαννίδη, η ΕΕ προτίθεται να προχωρήσει στην έγκριση όλων µαζί 
των σχεδίων, κάτι που βρίσκει αντίθετη τη χώρα µας, καθώς όπως 
υποστηρίζει το ελληνικό σχέδιο βρίσκεται σε καλό επίπεδο από άποψη 
προετοιµασίας, και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί πριν το φθινόπωρο. 

Πριν µπουν οι σπαρτικές το φθινόπωρο θα πρέπει 
να γνωρίζουν οι αγρότες το στρατηγικό σχέδιο 
Οι αγρότες που θα µπουν φέτος σε φθινοπωρινές σπορές θα πρέπει 
οπωσδήποτε να γνωρίζουν πριν βάλουν τη σπαρτική τουλάχιστον τους 
όρους των συνδεδεµένων ενισχύσεων (π.χ κιλά πιστοποιηµένου σπόρου 
σε σιτάρι, κριθάρι) και τις δεσµεύσεις που θα έχουν στα πλαίσια της 
βασικής ενίσχυσης 2023 αλλά και τις δράσεις που µπορούν να 
εκµεταλλευτούν στα πλαίσιο του νέου πρασινίσµατος. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ πάντως, ακόµα οι πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί για 
τον τελικό κατάλογο των συνδεδεµένων ενισχύσεων. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το χρηµατοδοτικό πλέγµα το οποίο 
θα παρεµβάλει την αιγοπροβατο-
τροφία στη νέα ΚΑΠ από άµεσες 
πληρωµές και επενδύσεις, έδωσε 
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµή-
τρης Μελάς κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης αφιερωµένη στον κλάδο, 
που διεξήχθη στη Λέσβο. Μέσα σε 
αυτό ξεχωρίζει η οριζόντια ενίσχυ-
ση 70% για όλους τους αιγοπροβα-
τοτρόφους στα ορεινά για επενδύ-
σεις στους στάβλους και αυτόνοµα 
φωτοβολταϊκά, ενώ ενδιαφέρον έ-
χει και ο τρόπος µε τον οποίο θα δί-
νονται οι συνδεδεµένες. Συγκεκρι-
µένα, οι αιγοπροβατοτρόφοι µπο-
ρούν να εξασφαλίσουν από τη νέα 
ΚΑΠ σύµφωνα µε τον κ. Μελά και 
το στρατηγικό σχέδιο που έχει υ-
ποβληθεί προς έγκριση:

Άµεσες ενισχύσεις
 Βασική ενίσχυση: Το 27% των πό-

ρων, δηλαδή 237 εκατ. ευρώ θα κατευ-
θυνθούν προς τα βοσκοτόπια. Η µέση 
ενίσχυση θα είναι 19 ευρώ το στρέµµα.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Για 
τους κτηνοτρόφους που δηλώνουν έ-
ως 170 στρέµµατα βοσκότοπο, θα κα-
τευθυνθούν 47 εκατ. ευρώ, µε την ε-
νίσχυση να υπολογίζεται κατά µέσο ό-
ρο στα 9,8 ευρώ το στρέµµα.

Προαιρετικές άµεσες ενισχύσεις
Περιβαλλοντική διαχείριση βο-

σκότοπου: Μέση ενίσχυση 6 ευρώ 
το στρέµµα για µείωση της περιόδου 
βόσκησης ή µετακίνηση στα ορεινά 
το καλοκαίρι. 

Εµπλουτισµός σιτηρεσίου: 1,5 
ευρώ ανά αιγοπρόβατο.

 Συνδεδεµένη ενίσχυση στα αι-
γοπρόβατα: Θα κατευθυνθούν 65 ε-
κατ. ευρώ και η ενίσχυση θα είναι στα 
12 ευρώ το ζώο. Για τον υπολογισµό 
των επιλέξιµων αιγοπροβάτων λαµ-
βάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία 
ποσότητας γάλακτος-αριθµού επιλέξι-
µων προβατίνων ή/και αιγών η οποία 
πρέπει να είναι 100 προς 1. 

Συνδεδεµένη ζωοτροφών: Για 
τους κτηνοτρόφους που παράγουν 
ζωοτροφές η συνδεδεµένη στα πρω-
τεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή εί-
ναι 19,2 ευρώ το στρέµµα και στα σα-
νοδοτικά 8,3 ευρώ. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προσκόµιση παραστατικών 
για την παράδοση ποσότητας προϊ-
όντος ανάλογα τα στρέµµατα. Όσοι 

χρησιµοποιούν τις εκτάσεις για ιδιο-
παραγωγή, η ποσότητα αυτή θα υπο-
λογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό 
και το είδος των µηρυκαστικών ζώων 
και τις διατροφικές τους απαιτήσεις.

 ∆ιατήρηση της βιολογικής γεωρ-
γίας: 24,7 ευρώ το στρέµµα ανά έτος 
στα αιγοπρόβατα. 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
 Σπάνιες και Αυτόχθονες Φυλές: 

Θα συνεχιστεί το µέτρο για τα αιγοπρό-
βατα µε κάθε θηλυκό ζώο άνω του 1 έ-
τους να ενισχύεται µε ποσό περίπου 33 
ευρώ (αντιστοιχία σε 232 ευρώ/ΜΖΚ).

Μετατροπή στη Βιολογική Γε-
ωργία: Για αιγοπρόβατα άνω των 
12 µηνών, η ενίσχυση θα είναι 21 
ευρώ το στρέµµα.

Ευζωία: Ενέργειες όπως χορή-
γηση πρωτογάλατος σε όλα τα νεο-
γέννητα, καθαρισµός προαύλιο χώ-
ρου κ.λπ. Ετήσια ενίσχυση, ύψους 
715 ευρώ/ΜΖΚ που αντιστοιχεί σε 
100 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.   

Νέοι Κτηνοτρόφοι: Η έναρξη δρα-
στηριότητας στην αιγοπροβατοτροφία 
ενισχύεται µε 40.000 - 42.500 ευρώ. 

 Εξισωτική Αποζηµίωση: Προ-
κύπτει ενίσχυση 12 ευρώ το στρέµ-
µα για τα ορεινά βοσκοτόπια και 8,8 
ευρώ για βοσκοτόπια σε µειονεκτι-
κές περιοχές.

  Επενδύσεις κτηνοτρόφων: Ορι-
ζόντια ενίσχυση 60% για όλες τις κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Η επιδό-
τηση ανεβαίνει 70% στα ορεινά και 
σε µειονεκτικές περιοχές και νέους.

Οι δυνατότητες
προβατοτρόφων  
με τη νέα ΚΑΠ  
Παραμένει η αναλογία για 100 κιλά γάλα στη 
συνδεδεμένη, υψηλότερα πριμ στις επενδύσεις 
για νέους και ορεινούς αιγοπροβατοτρόφους 
έδειξε ο απολογισμός Μελά για τη νέα ΚΑΠ

Μηλοειδή και βιοµηχανική 
ντοµάτα θα συνεχίσουν να 
λαµβάνουν συνδεδεµένη 
ενίσχυση το 2023, υποστήριξε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργος Γεωργαντάς, σε 
επικοινωνία του µε τον 
βουλευτή ν. Λάρισας, Χρήστο 
Κέλλα. Όσον αφορά τα 
υπόλοιπα προϊόντα που οδεύουν 
προς απένταξη, δηλαδή 
πορτοκάλια, ροδάκινα, 
σπαράγγια, ζαχαρότευτλα, 
κορινθιακή σταφίδα, καρποί µε 
κέλυφος, ο κ. Γεωργαντάς δεν 
έδωσε κάποιο άλλο στοιχείο. 
Σηµειώνεται εδώ πως είναι 
απαίτηση της Κοµισιόν να 
αναθεωρηθεί η λίστα 
συνδεδεµένων που εστάλη προς 
έγκριση στις αρχές Ιανουαρίου. 
Μάλιστα η χώρα µας έχει 
δεσµευθεί µε γραπτή της 
απάντηση να προχωρήσει σε 
σχετικές αλλαγές τόσο στον 
αριθµό των συνδεδεµένων όσο 
και στα ποσά που προβλέπονται. 
Υπενθυµίζεται πως στην 
επικαιροποιηµένη λίστα 
συνδεδεµένων που βρίσκεται 
στα χέρια του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται 
το καλαµπόκι µε την ενίσχυση 
να ορίζεται πάνω από τα 60 
ευρώ το στρέµµα. 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2023

Βιομηχανική  
και μηλοειδή

Ενίσχυση 12 ευρώ
Για τη συνδεδεµένη ενίσχυση 

στα αιγοπρόβατα θα κατευθυν-
θούν 65 εκατ. ευρώ 

και η ενίσχυση θα είναι 
στα 12 ευρώ το ζώο
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

3

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ 

ΡΥΖΙΟΥ

7,5 4,8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

15

ΝΙΤΡΙΚΑ

50

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με πιστώσεις περί τα 35 εκατ. ευρώ για υπό-
λοιπα του έτους 2021 σχετικά µε προγράµ-
µατα και κατά βάση τους Νέους Αγρότες και 
4,62 εκατ. ευρώ σε 5.919 παραγωγούς για de 
minims στην κορινθιακή σταφίδα, βγήκε ο 
Μάιος, ενώ το επόµενο διάστηµα το βάρος θα 
δοθεί στους ελέγχους προκειµένου να κλεί-
σουν όλες οι εκκρεµότητες της ενιαίας και των 
προγραµµάτων της περσινής χρονιάς. Εν µέ-
σω ελέγχων από κοινοτικά κλιµάκια στη ∆ο-
µοκού, «διέρρευσε» µια πληροφορία που θέ-
λει να γίνεται µία πληρωµή για όλα και µάλι-
στα περί τα µέσα του µήνα. 

Ωστόσο, πρακτικά αυτό µάλλον δεν είναι ε-
φικτό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα της ενιαίας ε-
νίσχυσης, το σύστηµα για τις διορθώσεις από 
πλευράς Οργανισµού Πληρωµών έκλεισε, που 
σηµαίνει ότι τώρα σειρά παίρνουν οι διασταυ-
ρωτικοί έλεγχοι, µε το µεγαλύτερο «αγκάθι» τα 
τελευταία χρόνια να αποτελεί το Εθνικό Απόθε-
µα. Και µπορεί τα Νιτρικά, το Κοµφούζιο και οι 
Σπάνιες Φυλές να είναι πιο «έτοιµα» προς πλη-

ρωµή, ωστόσο, η εξόφληση σε Βιολογική γεωρ-
γία και κτηνοτροφία και εξισωτική πρέπει να α-
ναµένεται το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα, δε-
δοµένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προθε-
σµίες για ανακλήσεις ένταξης πράξης, αιτήµα-
τα τροποποίησης πράξης και µεταβιβάσεις στα 
Βιολογικά µέχρι τις 15 Ιουνίου, ενώ ακόµα δεν 
έχει ανακοινωθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα 
για ενστάσεις επί της εξισωτικής. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεδοµένου του αυστηρού κοινοτικού 
πλαισίου και τον φόβο καταλογισµών, η πλη-
ρωµή αυτή θα «γραφτεί» έως την Πέµπτη 30 Ι-
ουνίου, µε τους δικαιούχους να βλέπουν χρή-
µατα στους λογαριασµούς τους ενδεχοµένως 
και κάποια 24ωρα αργότερα.

Στις εκκρεµότητες και οι υπόλοιπες συνδεδε-
µένες, που αφορούν την κορινθιακή σταφίδα, το 

ρύζι, τους µεταξοσκώληκες και τους κτηνοτρό-
φους χωρίς γη για τα ειδικά δικαιώµατα, µε πο-
σό 2,7 εκατ. ευρώ για βοοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις και 550.000 ευρώ περίπου για αιγοπροβα-
τοτρόφους, αλλά και η ειδική ενίσχυση βάµβα-
κος για όσους παραγωγούς κυρίως από τη Θεσ-
σαλία δεν έπιασαν το πλαφόν και δεν πληρώ-
θηκαν. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, οι ενισχύσεις 
στον τοµέα της κτηνοτροφίας ήταν για το Μέτρο 
1 (βοοειδή) στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ και για 
το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,68 ευρώ ανά 
ζώο, στο ρύζι 27,2 ευρώ το στρέµµα και στην 
κορινθιακή σταφίδα στα 52,2 ευρώ το στρέµµα.

Έως τις 10 Ιουνίου αποζηµιώσεις 
παγετού στα εσπεριδοειδή

Εν τω µεταξύ, προκαταβολές αποζηµιώσεων 
για ζηµιές που προκλήθηκαν από τον παγετό 
του Ιανουαρίου του 2022 δροµολογεί ο ΕΛΓΑ 
µε ορίζοντα πίστωσης στους δικαιούχους µέ-
χρι τις 10 Ιουνίου. Σύµφωνα µε σχετική ανα-
κοίνωση του φορέα, σε περίπτωση που η προ-
καταβολή υπερβαίνει το συνολικό ύψος απο-
ζηµίωσης που δικαιούται ο δικαιούχος, τότε 
η διαφορά επιστρέφεται ως αυτό αναζητείται 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Στην Π.Ε. Αργολίδος, η προκαταβολή ανά 
καλλιέργεια διαµορφώνεται ως εξής: πορτοκά-
λια: 300 ευρώ, πορτοκάλια χυµοποιΐας: 130 ευ-
ρώ, λεµόνια: 450 ευρώ, µανταρίνια: 350 ευρώ, 
γκρέιπφρουτ: 200 ευρώ και κίτρα :160 ευρώ.

Στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας, Η-
λείας και Αχαΐας στις οποίες επίσης οι καλλιέρ-
γειες των εσπεριδοειδών επλήγησαν από τον 
Παγετό του Ιανουαρίου 2022, θα καταβληθούν 
προκαταβολές στους παραγωγούς, υπολογιζό-
µενες ανά στρέµµα και ανά κατηγορία καλλι-
έργειας, σύµφωνα µε τις εκτιµώµενες ζηµιές.

Τέλος, στην Π.Ε. Άρτας σηµειώνεται ότι το ε-
κτιµητικό έργο του ΕΛΓΑ έχει ολοκληρωθεί κα-
θώς και η σύνταξη των πορισµάτων. Οι παρα-
γωγοί θα λάβουν το σύνολο της αποζηµίωσης 
τους στην αµέσως επόµενη πληρωµή.

Έπιασαν 
τις 100.000 
οι δηλώσεις 
ΟΣΔΕ
Πάνω από τις 100.000 
διαµορφώνεται ο αριθµός των 
οριστικοποιηµένων δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε, µε τις πρόχειρες να 
υπερβαίνουν τις 370.000, σύµφωνα 
µε στοιχεία που παρέθεσε την 
Τετάρτη 1η Ιουνίου ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς στη Βουλή, ενώ µεταξύ 
άλλων ανέφερε πως µέσα στις 
επόµενες ηµέρες θα γίνουν και οι 
ανακοινώσεις µέτρων στήριξης σε 
αγρότες και κτηνοτρόφους.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή Ανδρέα Πουλά, του 
Κινήµατος Αλλαγής, ο υπουργός 
διευκρίνησε ότι εντός Ιουνίου θα 
έρθουν οι πρόσφατες παρεµβάσεις, 
µε τον σχεδιασµό να γίνεται 
«λελογισµένα και στοχευµένα σε 
αυτούς µε τη µεγαλύτερη ανάγκη». 
Συγκεκριµένα τόνισε ότι: «Έχουµε 
ήδη εξασφαλίσει 26,3 εκατ. ευρώ 
από τα αποταµιευτικά κρίσης της ΕΕ 
και τη δυνατότητα που µας έδωσε 
το Συµβούλιο Υπουργών να 
πάρουµε ποσοστό από τα κονδύλια 
του Β’ Πυλώνα της ΚΑΠ για τη 
στήριξη του πρωτογενή τοµέα. 
Θα ανακοινωθούν εντός του 
Ιουνίου οι πρόσθετες παρεµβάσεις».
Εν τω µεταξύ, την ίδια µέρα, η κρίση 
στον αγροδιατροφικό κλάδο λόγω 
της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία και η αύξηση των τιµών 
αγροτικών εφοδίων, του κόστους 
παραγωγής και τα ζητήµατα 
επισιτιστικής επάρκειας βρέθηκαν 
στον πυρήνα συνάντησης του 
υπουργού Γιώργου Γεωργαντά µε 
τον πρεσβευτή της Γερµανίας Ερνστ 
Ράιχελ. Στο πλαίσιο της συνάντησης, 
υπήρξε αµοιβαία ενηµέρωση για τα 
µέτρα που λαµβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο, αντίστοιχα από τις δύο  
χώρες για την υποστήριξη των 
αγροτών, λόγω της εξωγενούς 
ενεργειακής κρίσης.

Για τέλος Ιουνίου
στέλνουν την πίστωση 

Βιολογικά και Απόθεμα
Έκλεισε το σύστημα για διορθώσεις ενιαίας, 

εκκρεμούν οι ενστάσεις επί της περσινής εξισωτικής 

Τις αιτήσεις τους για την εξισωτική αποζηµίωση έτους 2022 
καλούνται να κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, µε τις 
ενισχύσεις να διαµορφώνονται στα 12,5 ευρώ το στρέµµα 
για τις ορεινές περιοχές και στα 8,10 ευρώ για τις 
µειονεκτικές. Μετά τη δηµοσίευση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε συνολικό προϋπολογισµό 
µειωµένο κατά 10 εκατ. ευρώ από πέρυσι, στα 250 εκατ. 
ευρώ, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης 

ταυτόχρονα µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε.
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς (οριστικοποίηση) στο 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και 
ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το 
εµπρόθεσµο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή 
της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρµογή, η πληρότητα 
του ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρόθεσµη οριστικοποίηση 
της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.

Αιτήσεις για εξισωτική με 12,5 ευρώ τα ορεινά

ΕΛΓΑ 
Μέσα στον Ιούνιο θα εκταµιευθούν 
987.000 ευρώ για την αποζηµίωση 
των πληγέντων αγροτών, στα Φάρ-

σαλα, από περσινές ζηµιές
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Με την υπενθύµιση στους δικαιούχους αγρό-
τες και κτηνοτρόφους ότι η καταληκτική ηµε-
ροµηνία οριστικοποίησης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 
2022 είναι η Πέµπτη 30 Ιουνίου, ο Οργανισµός 
Πληρωµών εξέδωσε και φέτος τη σχετική εγκύ-
κλιο µε τις αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικα-
σία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Οι αγρότες, µπορούν να υποβάλλουν την 
αίτησή τους διαδικτυακά, είτε µόνοι τους, εί-
τε µέσω πιστοποιηµένων Κέντρων Υποδοχής 
∆ηλώσεων (ΚΥ∆), στην πλατφόρµα που διατί-
θεται στο gov.gr. Η είσοδος στην υπηρεσία γί-
νεται µέσω του eae.opekepe.gov.gr, µε τη χρή-
ση των κωδικών Taxisnet.

Σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες που εξέδωσε 
προς τις πύλες και τους παραγωγούς ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, για το έτος υποβολής 2022, υπάρχουν 
ορισµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα αποτελέ-
σουν αντικείµενο ελέγχου ως προς την επιβε-
βαίωση ή µη της επιλεξιµότητάς τους. Τέτοιες, 
όπως αναφέρεται στο σχετικό εγχειρίδιο του 
Οργανισµού Πληρωµών, είναι:

1) Εκτάσεις που δηλώνονται για πρώτη φο-
ρά εντός βοσκοτοπικών περιοχών, µε συντε-
λεστή επιλεξιµότητας ίσο µε το µηδέν, ανεξαρ-
τήτως καλλιέργειας και

2) Εκτάσεις που δηλώνονται για πρώτη φο-
ρά εντός βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου 
Natura, πλην εκείνων που δηλώνονται ως βο-
σκότοπος ή αγρανάπαυση µε κωδικό καλλιέρ-
γειας 3807 ή κτηνοτροφικά φυτά µε ποικιλία 
8688 ή όσα αγροτεµάχια επικαλύπτονται µε ε-
νεργό τεχνικό δελτίο αγροπεριβαλλοντικών 
2022, ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

Επιπλέον, στις εν λόγω οδηγίες, υπογραµ-
µίζεται ότι στο πλαίσιο τήρησης των υποχρε-
ώσεων του πρασινίσµατος, κατά παρέκκλιση 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022:

Η γη υπό αγρανάπαυση µπορεί να θεωρη-
θεί ως χωριστή καλλιέργεια ή ως περιοχή οι-
κολογικής εστίασης ακόµη και αν έχει βοσκη-
θεί ή έχει πραγµατοποιηθεί σε αυτή συγκοµι-
δή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργη-
θεί µε εαρινές καλλιέργειες. 

Οι εν λόγω εκτάσεις οι οποίες δηλώνονται ως 
καλλιέργειες ξεχωριστής οµάδας καλλιέργειας 
(Αγρανάπαυση παρέκκλισης ΚΟΚ 6), εξαιρού-
νται από τη χορήγηση συνδεδεµένων ενισχύ-
σεων. Από την παρέκκλιση αποκλείονται όσα 
αγροτεµάχια είναι ενταγµένα σε µέτρα αγροτι-
κής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020.

Υποβολή δικαιολογητικών
 Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώσει 

εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 

2022, υποβάλλει υποχρεωτικά:
Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγρο-

τεµαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συµφω-
νητικών µίσθωσης αγροτεµαχίων (ηλεκτρονικά 
ή έντυπα που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν 
τις 23/3/2022 και δεν έχει λήξει ακόµα η ισχύς 
τους). Σηµειώνεται ότι όλα τα µισθωτήρια πρέ-
πει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των ενδι-
αφεροµένων µερών. Το γνήσιο της υπογραφής 
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα αναγράφο-
νται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισµού Επικοινω-
νίας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ)- ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α/
Γ.Γ.∆.∆. Ιανουάριος 2003. Σε περίπτωση που τα 
ιδιωτικά συµφωνητικά έχουν συναφθεί από 23/3 
και µετά, επισυνάπτεται υποχρεωτικά η Απόδει-
ξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχεί-
ων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας µέσω εφαρ-
µογής της Α.Α.∆.Ε.

∆εν απαιτείται η υποβολή αντιγράφου και των 
δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή των 
κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου.

 Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσε-
ων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγρο-
τεµαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον 
τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 
2021-2022 και το έτος υποβολής αίτησης 2022.

 Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποι-
ήσει - δηλώσει αγροτεµάχιο εντός περιοχών στις 
οποίες εφαρµόστηκε η υπ’ αριθ. 873/55993/20-
05-2015 ΚΥΑ (layer - επίπεδο πληροφορίας: ΚΑ-
ΤΑΝΟΜΕΣ 2016-2021), θα πρέπει υποχρεωτικά 
να υποβάλει τουλάχιστον ένα παραστατικό νόµι-
µης νοµής ή κατοχής, όπως θα καθοριστεί στην 
σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποι-
ήσει - δηλώσει αγροτεµάχιο εντός περιοχών προ-
στατευόµενου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης, 
θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει βεβαίωση 
- έγκριση άσκησης γεωργικής δραστηριότητας 
της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων.

 Παραστατικά που απαιτούνται όταν ο γεωρ-
γός αιτείται κάποια από τις συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις ή/και την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για 
το βαµβάκι, όπως περιγράφονται στις σχετικές 
Υπουργικές Αποφάσεις.

Επισηµαίνεται ότι τα υποχρεωτικά δικαιολογη-
τικά έγγραφα συµπληρώνουν τον ηλεκτρονικό 
φάκελο του αιτούντα και δεν υπάρχει δυνατότη-
τα επιπρόσθετης προσκόµισής τους µετά τη δια-
δικασία ελέγχου διότι, τα στοιχεία που χρησιµο-
ποιούνται κατά τη διενέργεια των µηχανογρα-
φικών διασταυρωτικών και των διοικητικών ε-
λέγχων είναι αυτά που έχουν υποβληθεί και κα-
ταχωρηθεί στα πεδία της αίτησης και των πάσης 
φύσεως εντύπων ελέγχων.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας 
αίτησης στη διαδικτυακό εφαρµογή, η πληρότη-
τα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρόθεσµη 
οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη 
του αιτούντα. Η αίτηση, µετά την οριστικοποίη-
σή της λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ παραλαµβάνεται, τηρείται και φυλάσ-
σεται µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητι-
κά-από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται 
ο φάκελος σε ηλεκτρονική µορφή. Ο γεωργός 
υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκο-
µίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.

Αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί και λάβει 

αριθµό πρωτοκόλλου, θεωρείται µη υποβληθεί-
σα και δεν λαµβάνεται υπόψη στις επεξεργασί-
ες των πληρωµών.

 Υπενθυµίζεται ότι τα αγροτεµάχια που µε-
τέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές 
Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1 «∆άσωση και δη-
µιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέτρα» 
του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγµένα στις 
σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την 
τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτηρίων ε-
πιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατο-
χή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-
τους δέσµευσης. Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι 
οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστήρίων πρέπει να 
καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων. Ο-
µοίως πρέπει να καλύπτεται η προαναφερόµε-
νη προϋπόθεση για τα προς ένταξη αγροτεµάχια 
στο πλαίσιο των προσκλή σεων εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος µε πρώτο έτος δεσµεύσεων το 2022.

 Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι 
υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δε-
σµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας για 
την πληρωµή του µέτρου Μ10.1.04 Μείωση της 
ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριό-
τητα. Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αι-
τήσεων ΕΑΕ 2022 για τους ενταγµένους παρα-
γωγούς στη ∆ράση Μ10.1.04 - Μείωση νιτρορύ-
πανσης, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεµα-
χίων µεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην 
ΕΑΕ 2021. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά 
στην περίπτωση µη υποβολής το 2021 ή τροπο-
ποίησης σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2021.

Χρήση της γεωργικής γης
 Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα 

αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των 
άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστη-

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖΣάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

 Ως χωριστή καλλιέργεια μπορεί να θεωρηθεί η γη υπό 
αγρανάπαυση κατά παρέκκλιση για το έτος αιτήσεων 
2022, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εγχειρίδιο για 
αιτήσεις ΟΣΔΕ

Όλες οι καλλιέργειες 
από φθινόπωρο 2021 
μέχρι καλοκαίρι 2022 
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ριότητα. Γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν ασκεί-
ται γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επιλέξιµες.

 Επισηµαίνεται ότι για το έτος 2022 οι παρα-
κάτω περιπτώσεις εκτάσεων θα αποτελέσουν α-
ντικείµενο ελέγχου ως προς την επιβεβαίωση ή 
µη της επιλεξιµότητας τους:

 Εκτάσεις που δηλώνονται για πρώτη φορά 
εντός βοσκοτοπικών περιοχών (ενοτήτων) µε συ-
ντελεστή επιλεξιµότητας (pef) ίσο µε το µηδέν, α-
νεξαρτήτως είδους καλλιέργειας.

 Εκτάσεις που δηλώνονται για πρώτη φο-
ρά εντός βοσκοτοπικών περιοχών του δικτύου 
NATURA 2000, πλην εκείνων που δηλώνονται ως 
βοσκότοπος ή αγρανάπαυση (ΚΟΚ 6) µε κωδικό 
καλλιέργειας 3807 ή κτηνοτροφικά φυτά (ΚΟΚ 
8) µε ποικιλία 8688 ή 8688 ή όσα αγροτεµάχια 
επικαλύπτονται µε τεχνικό δελτίο αγροπεριβαλ-
λοντικών 2022 ανεξαρτήτως της καλλιέργειας.

 Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαι-
ρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρί-
σκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μα-
ΐου 2022. Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια 
που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιο-
λογικές Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1 «∆άσωση 
και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέ-
τρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά 
Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγ-
µένα σε αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την 
τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτή ρίων ε-
πιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή 
του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
δέσµευσης. Για να είναι επιλέξιµες, οι εκτάσεις 
πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισµό του επι-
λέξιµου εκταρίου καθ’ όλο το ηµερολογιακό έτος.

 Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του 
πρασινίσµατος, κατά παρέκκλιση για το έτος υ-
ποβολής αιτήσεων 2022:

 η γη υπό αγρανάπαυση µπορεί να θεωρηθεί 

ως χωριστή καλλιέργεια ακόµη και αν έχει βο-
σκηθεί ή έχει πραγµατοποιηθεί σε αυτή συγκο-
µιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργη-
θεί µε εαρινές καλλιέργειες.

 η γη υπό αγρανάπαυση µπορεί να θεωρηθεί 
ως περιοχή οικολογικής εστίασης, ακόµη και αν 
έχει βοσκηθεί ή έχει πραγµατοποιηθεί σε αυτή 
συγκοµιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλ-
λιεργηθεί µε εαρινές καλλιέργειες. Στις εν λό-
γω εκτάσεις επιτρέπεται η χρήση φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων, για σκοπούς παραγωγής 
ή καλλιέργειας.

Οι εν λόγω εκτάσεις οι οποίες δηλώνονται ως 
καλλιέργειες ξεχωριστής οµάδα καλλιέργειας (Α-
γρανάπαυση παρέκκλισης ΚΟΚ 6.1 εξαιρούνται 
από τη χορήγηση συνδεδεµένων ενισχύσεων. Α-
πό την παρέκκλιση αποκλείονται όσα αγροτεµά-
χια είναι ενταγµένα σε µέτρα αγροτικής ανάπτυ-
ξης του ΠΑΑ 2014-2020.

 Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νο-
είται ο βοσκότοπος µε ζωικό κεφάλαιο τουλάχι-
στον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρη-
σιµοποιείται για τη µετατροπή των επιλέξιµων 
ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων Ζώων 
για τον έλεγχο της παραγωγικότητας του βοσκό-
τοπου είναι η εξής:

Ι. Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύ-
λου) 0,15 ΜΜΖ/ζώο

ΙΙ. Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κά-
τω των 6 µηνών 0,20 ΜΜΖ/ζώο

ΙΙΙ. Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 
6 έως 24 µηνών 0,60 ΜΜΖ/ζώο

ΙV. Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω 
των 24 µηνών 1,00 ΜΜΖ/ζώο.

6.Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για 
τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηµα ενίσχυ-
σης στο πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων καθο-
ρίζεται ως εξής:

Σπόροι με
καρτελάκια 
Για τη συνδεδεµένη ενίσχυση 
του σκληρού σίτου, των 
ζαχαροτεύτλων και την ειδική 
ενίσχυση για το βαµβάκι, στην 
ΕΑΕ δηλώνεται η ποσότητα 
πιστοποιηµένου σπόρου και ο 
αριθµός των ετικετών ανά 
ποικιλία και υποβάλλεται 
υποχρεωτικά το τιµολόγιο 
αγοράς του πιστοποιηµένου 
σπόρου.

 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην 
των ελαιοτεµαχίων

 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαί-
σιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαί-
σιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρη-
ση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλ-
λιέργειας της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

7.Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για τα 
οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση πληρωµής στο 
πλαίσιο των Μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και εί-
ναι επιλέξιµα προσδιορίζεται στις δεσµεύσεις που 
έχει αναλάβει ο παραγωγός ανά Μέτρο /∆ράση.

Στην ΕΑΕ έτους 2022 δηλώνονται οι καλλιέρ-
γειες που καταλαµβάνουν το αγροτεµάχιο κατά 
τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινόπωρο 
του 2021 έως και το καλοκαίρι του 2022.

Καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια 
ορίζεται το διάστηµα που µεσολαβεί από την έναρ-
ξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλι-
εργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκο-
µιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).

Υποχρεωτική για συνδεδεµένη
δήλωση επιλέξιµων ζώων στα 
αιγοπρόβατα, όχι στα βοοειδή 

Τα αιτήµατα λήψης συνδεδεµένων στον τοµέα 
των βοοειδών (συνδεδεµένες ενισχύσεις 0124 
και 0116) λαµβάνουν χώρα µε τη δήλωση της 
επιθυµίας του βοοτρόφου να λάβει τη συνδεδε-
µένη ενίσχυση, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ 
των προτέρων δήλωση των επιλέξιµων ζώων.

Επισηµαίνεται ότι η ορθή δήλωση των στοιχεί-
ων ζωικού κεφαλαίου στην ΕΑΕ και στο Ολοκλη-
ρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι τα δυ-
νάµει επιλέξιµα βοοειδή των συνδεδεµένων υ-
πολογίζονται βάσει αυτών των στοιχείων.

Τα αιτήµατα λήψης συνδεδεµένων στον το-
µέα των αιγοπροβάτων (συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις 0123 και 0117) λαµβάνουν χώρα µε τη συ-
µπλήρωση του σχετικού πεδίου της ΕΑΕ µε τον 
ακριβή αριθµό επιλέξιµων αιγοπροβάτων για 
τα οποία ο αιγοπροβατοτρόφος επιθυµεί να λά-
βει τη συνδεδεµένη ενίσχυση. Επισηµαίνεται ό-
τι η συµπλήρωση του εν λόγω πλήθους επιλέξι-
µων αιγοπροβάτων πρέπει να πραγµατοποιεί-
ται µε ιδιαίτερη προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη 
το πλήθος των αιγοπροβάτων που θα διατηρη-
θούν έως την ετήσια απογραφή της εκµετάλλευ-
σης και, στην περίπτωση της συνδεδεµένης ενί-
σχυσης πρόβειου και αίγειου κρέατος, την παρα-
δοτέα ποσότητα γάλακτος για το έτος ενίσχυσης.

Προθεσµίες υποβολής
1. Για το έτος 2022, η καταληκτική προθεσµία 

υποβολής λήγει την 30η Ιουνίου, ηµέρα Πέµπτη.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή Ε-
ΑΕ µετά την εν λόγω καταληκτική ηµεροµηνία:

α) συνεπάγεται µείωση των ποσών που ο κά-
τοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λά-
βει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εονάσιιιη η αέρα

β) συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει 
να καταβληθούν σε σχέση µε δικαιώµατα ενίσχυ-
σης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2022 
στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιµη ηµέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 
25 ηµερολογιακών ηµερών (δηλαδή υποβολής 
της αίτησης µετά τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου 2022), 
η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖΣάββατο 4 & Κυριακή 5 Iουνίου 2022

Χαμηλότοκα
Αγροτικά δάνεια 
από 10.000 μέχρι 
200.000 ευρώ 
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει χαμηλότοκα δάνεια 
για κεφάλαια κίνησης στους αγρότες διάρκειας 1-8 έτη

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Χρηµατοδοτική ανάσα σε αγρότες, νέους 
αγρότες και συνεργατικά σχήµατα προ-
σφέρει το επόµενο διάστηµα και µέχρι 
το τέλος του έτους η Τράπεζα Πειραιώς, 
αξιοποιώντας κατάλληλα τους πόρους 
τους Ταµείου Ανάκαµψης. 

Η πρώτη  κατηγορία δανείων είναι α-
νεξάρτητη από τυχόν επενδυτικά σχέ-
δια, ενώ µια δεύτερη έρχεται να συµβά-
λει στην εξασφάλιση της ίδιας συµµε-
τοχής για ολοκλήρωση Σχεδίων Βελτί-
ωσης και µονάδων µεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων. 

Η ανακοίνωση της Τράπεζας 
Πειραιώς για την στήριξη αγροτών

Η Τράπεζα Πειραιώς επιλέγει στρατη-
γικά τη στήριξη του αγροδιατροφικού 
τοµέα και ενισχύει τη ρευστότητα αγρο-
τών, αγροτικών συνεταιρισµών και µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων του αγροδι-
ατροφικού τοµέα, οι οποίοι έχουν πλη-
γεί από τον Covid-19, µέσω του Ταµεί-
ου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Μέσω του προγράµµατος η Τράπε-
ζα Πειραιώς χορηγεί δάνεια µε τη µορ-
φή κεφαλαίου κίνησης, για την κάλυ-
ψη αναγκών ρευστότητας, που προέ-
κυψαν εξαιτίας της πανδηµίας και ανε-
ξάρτητα από την υλοποίηση επενδυτι-
κών σχεδίων. 

∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια ε-
πιλεξιµότητας. Ειδικότερα για την πρω-
τογενή παραγωγή (∆ράση 4.1.4) είναι 

επαγγελµατίες αγρότες, νέοι αγρότες, 
συνεργατικά σχήµατα και για τη µετα-
ποίηση και εµπορία αγροτικών προϊό-
ντων (∆ράση 4.2.4) ΜµΕ και συνεργα-
τικά σχήµατα που δραστηριοποιούνται 
στη µεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εµπο-
ρία γεωργικών προϊόντων, µε τελικό 
προϊόν επίσης γεωργικό, σε επιλέξιµο 
Κ.Α.∆. Οι δικαιούχοι του προγράµµα-
τος, που διατίθεται µέχρι 31.12.2022, 
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε χα-
µηλότερο επιτόκιο και µειωµένες εξα-
σφαλίσεις, µε την εγγύηση του Ευρωπα-
ϊκού Ταµείου Επενδύσεων σε ποσοστό 
80% και για ποσά που κυµαίνονται από 
10.000 έως και  200.000 ευρώ. 

Η αποπληρωµή του 
δανείου µπορεί να γίνει 
από 1 έως 8 έτη, σε µη-
νιαίες, 3µηνιαίες, 6µη-
νιαίες ή ετήσιες τοκο-
χρεωλυτικές ή χρεολυ-
τικές δόσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι 
θα πρέπει να υποβά-
λουν την αίτησή τους 
στο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων (https://www.ependyseis.
gr/mis) επιλέγοντας µία από τις δύο ει-
δικές δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020:

 τη ∆ράση 4.1.4 που αφορά επενδύ-
σεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις και

 τη ∆ράση 4.2.4 που αφορά επεν-
δύσεις σε µεταποίηση και εµπορία γε-
ωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν 
επίσης γεωργικό.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Τράπεζα 
Πειραιώς ενισχύει τη ρευστότητα του α-
γροτικού τοµέα και του κλάδου της µε-
ταποίησης αγροτικών προϊόντων, µε 
ευνοϊκούς όρους, συµβάλλοντας στην 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στη 
χώρα µας σε µια συγκυρία µε πολλές 
προκλήσεις. Το σύνολο των προγραµ-
µάτων του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογι-
σµού 200 εκατ. ευρώ παρέχει η Τράπεζα 
Πειραιώς από τον Ιανουάριο του 2021.

Προς νέα
παράταση
οι προθεσµίες
για εργάτες γης
Εκρηκτικές διαστάσεις λαµβάνει 
το ζήτηµα της έλλειψης εργατικών 
χεριών στον πρωτογενή τοµέα µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να 
επιδιώκει σε συνεννόηση µε τα 
συναρµόδια υπουργεία την παράταση 
της απασχόλησης εργατών γης τρίτων 
χωρών που διέπονται από τη διάταξη 
13 Α’ και η οποία λήγει την 1η Ιουλίου.
Ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς 
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Αλέξη Χαρίτση, ανέφερε πως η 
Ελλάδα, έχει εξαντλήσει το περιθώριο 
το οποίο δίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
των εννέα µηνών. 
Παράλληλα, λειτουργεί και η 
δυνατότητα έως και 30 Σεπτεµβρίου 
της λεγόµενης κατά παρέκκλιση άδειας 
εργασίας, ενώ είναι σε ισχύ και µια 
διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στον παράτυπα ευρισκόµενο στη χώρα 
να δηλωθεί και να εργαστεί σε 
αγροτικές εργασίες.

O Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Τράπεζας Πειραιώς 
κ.κ. Γ. Χατζηνικολάου 
και Χρ. Μεγάλου 
αντίστοιχα.

Τα δάνεια 
θα κα-
λύψουν 
ανάγκες 
ρευστό-
τητας που 
προέκυ-
ψαν λόγω 
πανδηµίας 
Covid 19.

19-20, 37-38
Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Iουνίου 2022

Α1 |  19

Τ
α σκληρά σιτάρια δεν επηρεάστηκαν 
από τη διόρθωση στα μαλακά, ενώ 
και οι τιμές της Φότζια αγνόησαν την 
πτώση και ενισχύθηκαν κατά 10 ευ-

ρώ. Επικρατέστερο σενάριο θεωρείται να ξεκινή-
σουν τα αλώνια με δυναμικές τιμές, ενώ υπάρ-
χουν αγοραστές στην Ιταλία που θέλουν σιτά-
ρι και η Ελλάδα μπορεί να φορτώσει άμεσα. Η 
εξαγωγή ανέβηκε στα 525 ευρώ ο τόνος FOB. 

  Η απότομη πτώση στο βαμβάκι έχει κάπως 
μπλοκάρει τους εκκοκκιστές στην αγοράς μας 
και οι προπωλήσεις ήταν ελάχιστες. Άλλωστε 
πρέπει να έχουμε φτάσει στους 60.000 τόνους 
προπωλήσεων με την εκτιμώμενη παραγωγή 
στους 300.000 τόνους. Οι τιμές της νέας σοδειάς 
μειώθηκαν περίπου στα 130 σεντς ανά λίμπρα.

Εξαγωγή με 525 
ευρώ στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

430

377

398

137,50

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

430

387

362

151,98

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

430

387

367

144,34

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

379

412

143,47

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

383

370

1,24

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

340

1,19

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

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

547

3,44
3,39

3,42

3,40
3,38

3,41

547 547 550

26/05

560
570

02/06

Αγορά σκληρού σίτου
(ευρώ / τόνος)

Χρηµατιστήριο Φότζια 565-570

Εξαγωγές  525

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μετά τα αλώνια συν 
4 λεπτά υπολογίζει 
η αγορά στο κριθάρι 

Ρευστοποιεί η αγορά 
διεθνώς και ρίχνει 
9 λεπτά το σύσπορο 

Παροδική πίεση στην αγορά 
πατάτας, εξαίρεση η Νάξος
Με την αύξηση του ρυθµού συγκοµιδής, 
έχασε απότοµα από 10 έως και 20 λεπτά 
η τιµή παραγωγού στην πατάτα που 
διαµορφώνεται στη ζώνη των 25 λεπτών. 
Εξαίρεση η πατάτα Νάξου, για την οποία 
το εµπόριο πληρώνει έως και 75 λεπτά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κέρδισε 10 ευρώ 
η Φότζια και 25 
ευρώ η εξαγωγή 
στο σκληρό 
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Για 4η συνεχή θητεία επανεξελέγη πρό-
εδρος του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντι-
προσώπων Μηχανηµάτων (Σ.Ε.Α.Μ.) ο έ-
µπειρος µάνατζερ Σάββας Μπαλουκτσής.

Το νέο προεδρείο του ΣΕΑΜ για την τρι-
ετία 2022-2025 αναδείχθηκε κατά την ε-
τήσια γενική συνέλευση των µελών του 
στις 27 Μαΐου, θέτοντας και τις προτεραι-
ότητες για την αντιµετώπιση των προβλη-
µάτων που αντιµετωπίζει η αγορά γεωρ-
γικών µηχανηµάτων αλλά και ανάδει-
ξης των νέων τεχνολογικών εφαρµογών 
που κυριαρχούν στον πρωτογενή τοµέα.

Το νέο ∆Σ, µε πρόεδρο τον Σάββα Μπα-
λουκτσή (I. ΧΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ) έχει ως εξής:

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κατσαρός 
(ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ)

Γενικός Γραµµατέας: Χαράλαµπος Μαυ-
ρίδης ( Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ)

Ταµίας: Σταµατίκος Στέλλιος (ΘΕΟ-
ΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ)

Μέλη: ∆ηµ. Εσκιάδης (ΑΛΠΕΛΛΑΣ ΑΕ), 
Φίλ. Ιωαννίδης (Α & Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΕ), Γ. 
Κατσαρός (ΕΠ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΒΕ), Χριστ. 
Μποζατζίδης (AGROTECH S.A) και Γ. Χί-
γκας (Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ – ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ).

Την ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθ-
µιση που προβλέπει µείωση κα-
τά 50% στο φορολογητέο εισόδη-
µά αγροτών διεκδικούν παραγω-
γοί και συνεταιρισµοί από τα νη-
σιά του Αιγαίου, αφού η ανάγνω-
ση του νόµου, αφήνει εκτός τους 
µη κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες. Σχετικές ανακοινώσεις έχει 
βγάλει η ΚΕΟΣΟΕ αλλά και η Έ-
νωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 
όπου εξηγούν πως η ιδιαιτερότη-
τα της αγροτικής δραστηριότητας 
στα νησιά του Αιγαίου, δεν αφή-
νει περιθώρια στους παραγωγούς 
παρά να αναζητούν και εξωγεωρ-
γικές δραστηριότητες. 

Βάσει του νόµου που ψηφίστη-
κε προ ολίγων ηµερών στη Βουλή, 
προβλέπεται πως περιορίζεται κα-
τά το ήµισυ η φορολογία αγροτών 
που συµµετέχουν είτε σε αναγνω-
ρισµένες συλλογικές οργανώσεις 
(συνεταιρισµοί και οµάδες παρα-
γωγών), είτε παραδίδουν τουλάχι-
στον κατά 75% την παραγωγή τους 
σε επιχειρήσεις που εφαρµόζουν 
τη συµβολαιακή γεωργία.

«Στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, οι αγρότες των 
µικρών νησιών του Αιγαίου δεν 
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις 
αναγνώρισής τους ως κατά κύριο 

επάγγελµα αγροτών, αφού η γε-
ωργική δραστηριότητα υπόκειται 
σε πεπερασµένα γεωγραφικά ό-
ρια» αναφέρει επιστολή της ΚΕ-
ΟΣΟΕ προς τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωρ-
γαντά, στην οποία υπογραµµίζει 
πως «είναι απαραίτητο ακόµη και 
για λόγους ισονοµίας η εκπλήρω-
ση του κριτηρίου του κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότη, να µην απαι-
τείται για τους συνεταιρισµένους 
αγρότες των µικρών νησιών του 
Αιγαίου, ρύθµιση που πρέπει να 
προβλεφθεί  στο άρθρο 15,  του 
κατατεθέντος νοµοσχεδίου».

Χάνουν τη µείωση 50% στον 
φόρο οι µαστιχοπαραγωγοί Χίου

Οι ιδιαιτερότητες της µαστιχο-
παραγωγής αφήνουν εκτός του 
νέου νόµου και τους Χιώτες πα-
ραγωγούς, αφού στην συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία δεν θεωρού-
νται κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες, µε την Ένωση Μαστιχοπαρα-
γωγών Χίου να ζητά και αυτή α-
πό την πλευρά της ρύθµιση στο 
πλαίσιο ώστε να καταστεί δυνα-
τή η συµπερίληψή τους. Εν προ-
κειµένω η Ένωση ζητά ισονοµία 
και εκφράζει τον προβληµατισµό 
της από την άδικη αυτή εξέλιξη.

Στο τιμόνι 
του ΣΕΑΜ για 
4η θητεία ο 
Μπαλουκτσής

Μείωση κατά 50% του φόρου 
ζητούν οι παραγωγοί νησιών

Ο Σάββας Μπαλουκτσής από τη θέση 
του προέδρου µαζί µε το νέο ∆Σ του 

ΣΕΑΜ θέτουν ως προτεραιότητα 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζει η αγορά των 
γεωργικών µηχανηµάτων και την 

ανάδειξη των νέων τεχνολογικών 
εφαρµογών στον πρωτογενή τοµέα.

Ο υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Γιώργος 
Γεωργαντάς µε 
τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο 
της Μπαρµπα 
Στάθης Νικήτα 
Ποθουλάκη.

Λαχανικά από την εύφορη ελληνική γη µέσω του ΠΑΑ
στον ροµποτικό ψυκτικό θάλαµο της «Μπαρµπα Στάθης»

Τη δυναµική της επιχείρησης και των ελληνικών αγροτικών προϊόντων 
επισφραγίζει το καινοτοµικό έργο κατασκευής του Αυτοµατοποιηµένου 
Ψυκτικού Θαλάµου της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ που πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράµµατός Αγροτικής Ανάπτυξης  και συγκεκριµένα του 
υποµέτρου για την µεταποίηση και εµπορία.
Τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2022, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, 
στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς 
εγκαινίασε τον υπερσύγχρονο ψυκτικό θάλαµο, παρουσία πολιτικών 
εκπροσώπων και θεσµικών φορέων της Β. Ελλάδας. 
O συγκεκριµένος θάλαµος, ο οποίος κατατάσσεται ανάµεσα στους 
µεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και είναι ο µεγαλύτερος στο 
είδος του στην Ελλάδα. Με δυναµικότητα 10.500 παλετοθέσεων και µε 
χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον.
Σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε πως δυναµική 
της εν λόγω επιχείρησης στηρίζεται και στην ποιότητα των προϊόντων της 
που προέρχονται σε 96% από Έλληνες παραγωγούς µέσω συµβολαιακής.

Γεωγραφικά όρια
Οι αγρότες των µικρών 
νησιών του Αιγαίου δεν 
εκπληρώνουν τις προϋ-
ποθέσεις αναγνώρισής 

τους ως κατά κύριο 
επάγγελµα αγροτών, 

αφού η γεωργική 
δραστηριότητα υπό-

κειται σε πεπερασµένα 
γεωγραφικά όρια
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πρωτοφανής είναι η κινητικότητα στην 
πραγµατική αγορά σιτηρών πριν καλά – 
καλά µπουν στα χωράφια οι θεριζοαλωνι-
στικές µηχανές. Νέο ρεκόρ στα 570 ευρώ ο 
τόνος έγραψε η Φότζια στην Ιταλία, µέχρι 49 
λεπτά το κιλό πληρώνουν τα πρωτεϊνούχα 
σκληρά οι εταιρείες ζυµαρικών στην Ελλάδα. 
Τον τόνο έδωσε στη Θεσσαλία ο Μάρκου, 
προσφέροντας 46 και 32 λεπτά το κιλό 
αντίστοιχα για σκληρό σιτάρι και κριθά-
ρι, τιµές τις οποίες οι παραγωγοί δύνα-
νται να φιξάρουν για ποσότητες νέας σο-
δειάς που θα παραδώσουν τις επόµενες 
µέρες. Τιµή 32 λεπτά κλειστά ανακοίνω-
σε και ο Συνεταιρισµός ΘΕΣγη, ο οποίος 
δίνει και τη δυνατότητα στους παραγω-
γούς να παραδώσουν µε ανοιχτή τιµή και 
να φιξάρουν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου.

Πρωτεΐνη ψάχνει η βιοµηχανία,  
κόπτονται οι εταιρείες ζωοτροφών, 
σπέκουλα µε τα λιµάνια της Οδησσού  

Εννοείται ότι οι τιµές που ακούγονται 
σε απευθείας συζητήσεις των παραγω-
γών µε κτηνοτροφικές µονάδες για κρι-
θάρι είναι σαφώς υψηλότερες και ήδη 
κλείνουν ποσότητες στα 37 λεπτά το κι-
λό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας 
ενθουσιασµός που κάνει τους αγρότες 
να µην θέλουν να δεσµευθούν προς το 
παρόν για κλείσιµο τιµής, την ίδια στιγ-
µή ωστόσο, παραµένει ανοιχτό το ενδε-
χόµενο για κινήσεις οι οποίες θα αλλά-
ξουν την εικόνα της αγοράς, όταν η συ-
γκοµιδή προχωρήσει.

Γενικά η αίσθηση που υπάρχει είναι 
ότι η ζήτηση παραµένει ισχυρή, µε όλες 
τις πλευρές (µεταποιητική βιοµηχανία, 

µύλους, εµπόριο, ζωοτροφάδικα, κτη-
νοτρόφους) να θέλουν να δεσµεύσουν 
ποσότητες. Στο κριθάρι οι κτηνοτρόφοι 
είναι βεβαίως αυτοί που προσφέρουν αυ-
τές τις µέρες καλύτερη τιµή, µόνο που οι 
συναλλαγές σ’ αυτή την περίπτωση είναι 
«άτυπες» και χαρακτηρίζονται από ένα 
επίπεδο ανασφάλειας. Την ίδια στιγµή, 
ότι µπορούν για να δεσµεύσουν πρώτες 
ύλες κάνουν τα ζωοτροφάδικα. 

Στο σκληρό σιτάρι, έντονο ενδιαφέ-
ρον για δέσµευση ποσοτήτων εκδηλώ-
νεται από τη µεταποιητική βιοµηχανία 
ζυµαρικών και από τους µύλους, µε την 
πρώτη να… κρατάει χαµηλά τη µπάλα, 
µη θέλοντας να είναι αυτή που θα πυ-
ροδοτήσει περαιτέρω ανοδική κίνηση 
της αγοράς. Σηµειωτέον ότι οι εταιρεί-
ες ζυµαρικών τιµολογούν επιπρόσθε-
τα στην τιµή ένα έως τρία λεπτά για την 
ποικιλία και την κάλυψη µιας βάσης σε 
επίπεδο πρωτεϊνών.

Εκεί που υπάρχει µεγάλος προβλη-
µατισµός είναι στο ιδιωτικό εµπόριο, γι’ 
αυτό και σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως 

η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων Μάρ-
κου να προσφέρουν από νωρίς συγκε-
κριµένη τιµή. Σε κάθε περίπτωση, το ρί-
σκο που αναλαµβάνουν φέτος οι εµπο-
ρικές επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερο σε 
σύγκριση µε άλλες εποχές, καθώς οι τι-
µές είναι ήδη ψηλά. Βέβαια τα θεµελιώ-
δη, µάλλον δικαιολογούν αυτό το ρίσκο.

Όπως έχει γράψει τις τελευταίες µέρες 
το Agronews, ειδικά για το σκληρό σιτά-
ρι, η εικόνα των καλλιεργειών σε Γαλλία, 
Ιταλία και Ισπανία, δεν προµηνύει µεγά-
λες αποδόσεις κάτι που κρατάει τα χρη-
µατιστήρια εµπορευµάτων ψηλά. Σοβα-
ρή µείωση παραγωγής αναµένεται και 
στις χώρες της Βόρειας Αφρικής (Μαρό-
κο, Τυνησία) κάτι που δείχνει µε βεβαι-
ότητα ότι θα λείψουν ποσότητες από την 
ευρωπαϊκή αγορά για µεγάλο διάστηµα.

Η κρίσιµη παράµετρος για το σκληρό 
θα είναι ο Καναδάς, εκεί ωστόσο η συ-
γκοµιδή αργεί και µια πιο ξεκάθαρη ει-
κόνα δεν πρόκειται να υπάρξει πριν τον 
Αύγουστο. Μέχρι τότε όλοι θα ψάχνουν 
για ποσότητες σκληρού σίτου.

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΦΟΤΖΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

 �ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ�  �ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

570

410

46 47

ΕΛΛΑ∆Α

Σκληρό νέας σοδειάς με 46+3 λεπτά, 
κριθάρι στα 35 αγοράζουν οι μονάδες
Πράξεις για σκληρό ακόμα και στα 50 λεπτά το κιλό, σπέκουλα με λιμάνια της Οδησσού 

Ισχυρή ζήτηση
Η ζήτηση παραµένει 
ισχυρή και µεταποιη-

τική βιοµηχανία, µύλοι, 
εµπόριο, ζωοτροφά-

δικα και κτηνοτρόφοι 
θέλουν να δεσµεύσουν 

ποσότητες

Αποδόσεις 
Η εικόνα των καλλι-
εργειών σε Γαλλία, 
Ιταλία και Ισπανία 

δεν προµηνύει 
µεγάλες αποδόσεις 
κάτι που κρατάει τα 
χρηµατιστήρια εµπο-

ρευµάτων ψηλά

Οι αγρότες δεν θέλουν να 
δεσµευθούν προς το παρόν 
για κλείσιµο τιµής.

∆είκτης 
η Ανατολική
Ευρώπη
Στο κριθάρι, όπως και στο 
µαλακό σιτάρι, η κατάσταση 
είναι λίγο πιο ρευστή, 
καθώς εδώ αναµένεται να 
παίξουν µεγάλο ρόλο οι 
ποσότητες που θα 
παραχθούν στην Ανατολική 
Ευρώπη και ειδικά στην 
Ουκρανία και 
τη Ρωσία, όπου κανείς δεν 
µπορεί να πει µε βεβαιότητα 
αν θα απελευθερωθούν 
ποσότητες οι οποίες 
ενδεχοµένως να 
ανατρέψουν τη σηµερινή 
εικόνα αγοράς. Αυτό έχει 
να κάνει τόσο µε τη νέα 
σοδειά όσο και µε την 
κίνηση στα µεγάλα λιµάνια 
της Μαύρης Θάλασσας.
Λέγεται για παράδειγµα 
ότι, ενώ για την Ουκρανία 
τα στοιχεία παραγωγής 
παραµένουν άγνωστα, 
στη Ρωσία η µέχρι στιγµής 
εικόνα των καλλιεργειών 
στο µαλακό σιτάρι αλλά και 
στο κριθάρι, είναι ιδιαίτερα 
καλή. Πόσο βέβαιο είναι 
όµως ότι τα σιτάρια αυτά θα 
φθάσουν στην Ευρώπη; 
Αυτό και µόνο αποτελεί µια 
σηµαντική παράµετρο 
αβεβαιότητας για τη 
διαµόρφωση των τιµών 
διεθνώς.  
Ο αντίκτυπος που θα είχε 
κάτι τέτοιο στην φυσική 
αγορά της Ευρώπης, δεν 
µπορεί να προσδιοριστεί, 
ωστόσο στο υφιστάµενο 
περιβάλλον, ήδη 
τιµολογείται το ενδεχόµενο, 
µε την γαλλική αγορά να 
γράφει απώλειες 18 ευρώ 
το κιλό στην τιµή βάσης για 
το κτηνοτροφικό κριθάρι, 
που διαπραγµατεύεται στα 
340 ευρώ ο τόνος, από τα 
υψηλά των 410 που είχε 
γράψει ο δείκτης πριν από 
δύο εβδοµάδες για τις 
παραδόσεις Ιουλίου.





Υψηλές πτήσεις 
της ανάρσιας 
Σε ροδακινιές Πιερίας, Ημαθίας και 
Πέλλας κανένα ίχνος φυλλοδέτη 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σηµαντική αύξηση των συλλή-
ψεων εµφανίζει η πτήση του ε-
ντόµου της ανάρσιας στις περισ-
σότερες περιοχές της Πιερίας, 
της Ηµαθίας και της Πέλλας µε 
ροδακινεώνες, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα των παγίδων, όπως α-
ναφέρουν οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Θεσσαλονίκης. Στον 
αντίποδα στις ίδιες περιοχές, η 
πτήση του φυλλοδέτη της ρο-
δακινιάς δεν εµφανίζει κάποια 
σηµαντική αύξηση των συλλή-
ψεων το τελευταίο διάστηµα. Με 
βάση τα δεδοµένα αυτά, οι γε-
ωπόνοι της ∆ΑΟΚ Θεσσαλονί-
κης συνιστούν επαναληπτική ε-
πέµβαση για την ανάρσια σε ο-
πωρώνες µε βεβαρηµένο ιστο-
ρικό προσβολών.

Σηµειωτέον την εποχή αυτή τα 

ακµαία των εντόµων βρίσκονται 
σε δραστηριότητα. Οι παραγωγοί 
είναι αναγκαίο να παρακολου-
θούν τακτικά τις συλλήψεις ακ-
µαίων των εντόµων στο δίκτυο 
των φεροµονικών παγίδων που 
έχουν εγκαταστήσει στον οπω-
ρώνα τους και να προβαίνουν 
σε ψεκασµούς ανάλογα µε αυ-
τές, καθώς και µε συχνές πα-
ρατηρήσεις για την εκτίµησης 
της ωοτοκίας και της προσβο-
λής. Οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου επισηµαίνουν ό-

τι ο αριθµός συλλήψεων για κά-
θε έντοµο είναι δυνατό να δια-
φέρει σηµαντικά όχι µόνο ανά 
περιοχή, αλλά και µεταξύ παγί-
δων στον ίδιο οπωρώνα. Για το 
λόγο αυτό καλούνται οι παρα-
γωγοί να ελέγχουν δύο φορές 
την εβδοµάδα τις φεροµονικές 
παγίδες και να υπολογίζουν τον 
µέσο όρο συλλήψεων ανά ηµέ-
ρα. Σε αυξητική τάση του µέσου 
όρου καλούνται να επέµβουν µε 
ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο 
εντοµοκτόνο µέσα σε 5-7 ηµέ-
ρες, ανάλογα τη θερµοκρασία. 

Επίσης, συνιστάται στους πα-
ραγωγούς πριν προβούν σε κά-
ποια επέµβαση να ελέγχουν δειγ-
µατοληπτικά, καλύπτοντας όλη 
την έκταση του οπωρώνα, για 
προσβολές στους καρπούς και 
στην τρυφερή βλάστηση από τη 
δραστηριότητα των προνυµφών, 
καθώς και για αποθέσεις ωών 
των ακµαίων εντόµων. 

Ψεκασµοί για τη Μονίλια
Παρά τις υψηλές θερµοκρα-

σίες, ο άστατος, βροχερός και 
υγρός καιρός που αναµένεται 
την επόµενη εβδοµάδα στην Κε-
ντρική και τη Βόρεια χώρα χα-
ρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκός 
για την ανάπτυξη και την ταχεία 
εξάπλωση της µονίλιας στα πυ-
ρηνόκαρπα. Μάλιστα, οι ειδικοί 
σηµειώνουν ότι η ευπάθεια των 
καρπών στον παθογόνο µύκη-
τα µεγαλώνει όσο αυτοί πλησι-
άζουν το στάδιο της ωρίµανσης, 
καθώς και µετά από ακραία και-
ρικά φαινόµενα που τραυµατί-
ζουν τους καρπούς.

Για την προστασία των καρπών 
της ροδακινιάς από τον µύκητα, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βό-
λου συστήνουν στους καλλιερ-
γητές να προχωρήσουν άµεσα 
σε ψεκασµό µε ένα κατάλληλο 
και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Επικίνδυνη για τα βαµβάκια η δεύτερη γενιά του σκουληκιού
Έχουν παρέλθει οι εποχές που γίνονταν από 5 µέχρι και 10 ψεκασµοί 
µε εντοµοκτόνα στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου βάµβακος όπως 
αναφέρει σε µακροσκελή ανακοίνωση το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Καβάλας, ζητώντας οι παραγωγοί των Σερρών να 
έχουν στραµµένη την προσοχή τους περισσότερο στη δράση της δεύτερης 
γενιάς του πράσινου σκουληκιού τον Αύγουστο. Όπως εξηγούν οι τοπικοί 

γεωπόνοι, από τα πολλά έντοµα που προσβάλλουν το βαµβάκι, ένας είναι ο 
ουσιαστικός εχθρός για την περιοχή των Σερρών, το πράσινο σκουλήκι στην 
επικίνδυνη δεύτερη γενιά, του Αυγούστου. Όλα τα υπόλοιπα έντοµα, είναι 
δευτερεύουσας σηµασίας και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται. Παράλληλα, 
υπενθυµίζεται η τεράστια σηµασία των ωφέλιµων εντόµων, προτρέποντας να 
αποφεύγονται οι βιαστικοί και άσκοποι ψεκασµοί που προκαλούν συνήθως αντί για 
ύφεση, έξαρση των προσβολών. Οι γεωπόνοι συνιστού στους παραγωγούς να 
παρακολουθούν την εξέλιξή της προσβολής και να προχωρούν σε χηµική 
καταπολέµηση µόνο όταν η προσβολή έχει υπερβεί το οικονοµικό επίπεδο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αφίδες
Σε ροδακινιές µε 

προσβολή της νεαρής 
βλάστησης από αφίδες, 
συνιστάται ψεκασµός 

Ρυγχίτης στην ελιά
Ξενιστής των ελαιόδεντρων που 
προκαλεί σηµαντικές ζηµιές στους 
νεαρούς καρπούς λόγω των οπών που 
ανοίγουν τα ακµαία είναι ο ρυγχίτης, 
οδηγώντας συχνά σε φαινόµενα 
καρπόπτωσης, δυνητικά σοβαρά. Τα 
ενήλικα που διαχείµασαν το χειµώνα, 
βγαίνουν από το έδαφος τον Απρίλιο και 
το Μάϊο και πετώντας φτάνουν στο 
φύλλωµα των δέντρων. Τρώνε για λίγες 
ή περισσότερες εβδοµάδες τρυφερά 
φύλλα και κορυφές νέων βλαστών και 
αργότερα, όταν δηµιουργηθούν, νεαρούς 
καρπούς. Τα τελευταία χρόνια έχει 
παρατηρηθεί πρώιµη καρπόπτωση µε 
προσβολές από ρυγχίτη κατά θέσεις (σε 
τοποθεσίες του Νότιου-Ανατολικού 
Πηλίου Ν. Αγχίαλος καθώς και σε 
κάποιες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας και 
Λάρισας) όπως αναφέρει το 
Περιφερειακό Κέντρο Φυτοπροστασίας 
Βόλου. Οι γεωπόνοι συνιστούν να γίνει 
ψεκασµός µόνο στους ελαιώνες που 
παρουσίασαν ζηµιές από το έντοµο τα 
προηγούµενα δύο χρόνια, σε συνδυασµό 
µε την καταπολέµηση του πυρηνοτρήτη.

Σκευάσµατα
ΚΝ&Ευθυµιάδης: Kaiso Sorbie 5EG.

Ωίδιο στο αµπέλι
Ιδανικό σκηνικό για µολύνσεις από ωίδιο 
καταγράφουν στις παρατηρήσεις τους οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, ενώ οι 
χαµηλές θερµοκρασίες στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του µήνα έχουν 
επιβραδύνει την εξέλιξη των βλαστικών 
σταδίων στα κρητικά αµπέλια. Οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν τις µέρες αυτές την 
αναπαραγωγή του µύκητα και τις 
µολύνσεις, ενώ τα βλαστικά στάδια των 
αµπελιών που επικρατούν (µούρο) αλλά 
και αυτά που ακολουθούν (άνθηση, 
καρπόδεση, νεαρές ράγες) είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα στη δράση του ωίδιου. Οι 
γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ Ηρακλείου 
συνιστούν να χρησιµοποιείται το θειάφι 
σε µορφή σκόνης επίπασης (απύρι), 
ιδιαίτερα στα βλαστικά στάδια άνθησης – 
καρπόδεσης. Ο συχνός έλεγχος του 
αµπελιού για πρωτογενείς µολύνσεις θα 
βοηθήσει στην ανίχνευση τυχόν 
µόλυνσης και στην εκτέλεση επέµβασης 
αν χρειαστεί.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Luna Sensation SC, 
Prosper SC
Corteva: Talendo 20 EC, Vetavine Core
Hellafarm: Kasuri, Romeo 
ΚΝ&Ευθυµιάδης: Cyflamid 5EW, 
Tebumax 20EW
Syngenta: Topas 100 EC
UPL-LTD: Thiopron, Colpenn 80 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Με 60 έως 80% ύψος ενίσχυσης

Η ένταξη Νέων Αγροτών 
2021 σε Σχέδιο Βελτίωσης 
θα είναι εύκολη υπόθεση 

 Η πρώτη δόση του πριμ θα καλύψει την υποχρέωση του 20% της 
ίδιας συμμετοχής και η εκχώρηση της ενίσχυσης στις τράπεζες 
θα ξεκλειδώσει τον ευνοϊκό δανεισμό, λέει ο Θύμιος Τσιατούρας    

 Αναθεωρούνται οι πίνακες με το ύψος των δαπανών που 
θα δικαιολογούν επιδότηση, αλλαγές και στη μοριοδότηση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παγολεκάνες έως 4.300 ευρώ, αµελ-
κτικές έως 50.000 ευρώ, γεννήτριες 
έως 6.000 ευρώ, στάβλοι έως 220 ευ-
ρώ/τ.µ. και παρελκόµενα έως 40.000 
ευρώ. Αυτά ήταν µερικά στοιχεία α-
πό το εύλογο κόστος των περασµέ-
νων Σχεδίων Βελτίωσης, δηλαδή, τα 
ποσά δαπανών που δικαιολογού-
σαν οι υπηρεσίες για την απόδοση 
ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά λοιπόν, 
ή έστω κάποια από αυτά, θα αυξη-
θούν στη νέα προκήρυξη, µία βασι-
κή αλλαγή που προανήγγειλε ο προ-
ϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων 
της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας, 
λόγω της µεγάλης αύξησης στο κό-
στος πρώτων υλών, εξοπλισµού και 
εργατικών. Μιλώντας  σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ στη Λέ-
σβο την Παρασκευή 27 Μαΐου, ο κ. 
Τσιατούρας τοποθέτησε µάλιστα την 
πρόσκληση των 180 εκατ. ευρώ µέ-
σα στο ερχόµενο φθινόπωρο παρά 
τις διαβεβαιώσεις από πλευράς ηγε-
σίας του ΥΠΑΑΤ πως θα «τρέξει» µε-
τά τις πληρωµές των Νέων Αγροτών 
δηλαδή, τον Ιούλιο.

Όσον αφορά ειδικότερα τους Νέ-
ους Αγρότες, όπως είναι γνωστό µε-
τά την έκδοση των πινάκων αξιολό-
γησης, θα ακολουθήσει η πληρωµή 
της πρώτης δόσης ύψους 24.500 έ-
ως 28.000 ευρώ. Αυτό το ποσό θα 
µπορέσει να χρησιµοποιηθεί για να 
αποδειχθεί η ύπαρξη ίδιας συµµετο-
χής στο 20% της επένδυσης, που εί-
ναι απαραίτητο κριτήριο ένταξης στα 
Σχέδια Βελτίωσης. Σε συνδυασµό τώ-
ρα µε το εργαλείο «πρόσθετης πρά-
ξης» δηλαδή της εκχώρησης της ενί-
σχυσης στην τράπεζα για την έκδοση 
δανείου, ένα εργαλείο που έφερε δά-
νεια 80 εκατ. ευρώ για 1.800 Σχέδια 
Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες θα µπο-

Για τους όρους ένταξης στα Σχέδια 
Βελτίωσης, το υψηλόβαθµο στέλε-
χος των διαχειριστικών αρχών, ανέ-
φερε πως οι εντάξεις θα βασιστούν 
στα στοιχεία του ΟΣ∆Ε 2022, και 
πως στο πρόγραµµα θα µπορούν να 
µπουν µόνο κατ’ επάγγελµα αγρό-
τες και οι Νέοι Αγρότες του 2021 οι 
οποίοι οπωσδήποτε θα πρέπει να 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 
ενήµεροι. ∆εν θα µπορούν να κά-
νουν αίτηση όσοι εντάχθηκαν στα 
περασµένα Σχέδια Βελτίωσης. Το ε-
λάχιστο όριο της Τυπικής Απόδοσης 
ένταξης θα είναι 12.000 ευρώ. «Τι 
σηµαίνει τυπική απόδοση 12.000 
ευρώ; Σηµαίνει για παράδειγµα 130 
πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµατα λα-
δολιές ή 41 επιτραπέζιες ελιές, 18 
στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµα-
τα κηπευτικά. 292 στρέµµατα σιτάρι 
ή 80 στρέµµατα βαµβάκι», ανέφε-
ρε ο κ. Τσιατούρας. Αναφορικά µε 
το είδος των επιλέξιµων δαπανών 
δεν θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέ-
ση µε το περασµένο πρόγραµµα ε-
νώ θα συνεχίσει να µην είναι επι-
λέξιµη η αγορά ζώων. «Οι πίνακες 

εύλογου κόστους θα επικαιροποι-
ηθούν για την επόµενη πρόσκλη-
ση», όπως αναφέρθηκε στην ηµερί-
δα, λόγω της αύξησης του κόστους 
των πρώτων υλών.

Παράλληλα, ο ίδιος προανήγγειλε 
αλλαγές στη µοριοδότηση της πρό-
σκλησης των 180 εκατ. ευρώ. Συ-
γκεκριµένα όσον αφορά το κριτή-
ριο µεγέθους της εκµετάλλευσης, 
ο κ. Τσιατούρας υποστήριξε πως 
στην περασµένη πρόσκληση δινό-
ταν προτεραιότητα σε εκµεταλλεύ-

Προτεραιότητα στις μεγάλες

ρούν άνετα να µπουν και να υλοποιή-
σουν ένα Σχέδια Βελτίωσης.  

«Πας στην τράπεζα λες εγώ έχω να 
λάβω 100.000 ευρώ αν υλοποιήσω την 
επένδυση. Υπογράφεις ένα συµφωνη-
τικό το οποίο λέει ότι ο παραγωγός δε-
σµεύεται ότι θα δηλώσει στο υπουρ-
γείο έναν αριθµό λογαριασµού και µε 
τη σειρά του το υπουργείο δεσµεύεται 
ότι δεν θα τον αλλάξει το λογαριασµό. 
Η τράπεζα µετά δίνει το δάνειο και τα 
χρήµατα µε ευνοϊκούς όρους, µε εγγύ-
ηση το δηµόσιο χρήµα», ανέφερε ο κ. 
Τσιατούρας.

Ως επιστέγασµα των παραπάνω ο 
προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσε-
ων, ανέφερε την αυξηµένη ένταση ενί-
σχυσης που θα απολαµβάνουν οι Νέ-
οι Αγρότες που ειδικότερα στις νησιω-
τικές περιοχές του Αιγαίου ορίζεται στο 
80%. ∆ηλαδή για ένα  Σχέδιο 100.000 
ευρώ, ο Νέος ήδη θα έχει εξασφαλίσει 
την απόδειξη 20% της ίδιας συµµετοχής 
µε την πρώτη δόση του πριµ πρώτης ε-
γκατάστασης. Και τα υπόλοιπα 80.000 
ευρώ θα µπορεί να τα λάβει εν µέρη µε 
δάνειο από την τράπεζα µέσω του εργα-
λείου πρόσθετης πράξης µε µειωµένο 
επιτόκιο και πολύ χαµηλές ή ακόµα και 
καθόλου εξασφαλίσεις, καθώς σε πολ-
λές περιπτώσεις, όπως υποστήριξε ο κ. 
Τσιατούρας, είναι αρκετό στην τράπε-
ζα ως εγγύηση τα χρήµατα από το ∆η-
µόσιο που θα κατατεθούν στον ειδικό 
λογαριασµό του δικαιούχου. 

Επενδύσεις ΑΠΕ
Προτεραιότητα στη νέα πρό-

σκληση Σχεδίων Βελτίωσης θα 
δίνεται και σε επενδύσεις ΑΠΕ 
για αυτοπαραγωγή, κάτι που 

δεν ίσχυε το 2017

∆εν θα µπορούν 
να κάνουν αίτηση 
στη νέα πρόσκληση 
όσοι εντάχθηκαν 
στα περασµένα 
Σχέδια Βελτίωσης. 
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Ενήμεροι
Οι εντάξεις θα βασιστούν στα 
στοιχεία του ΟΣ∆Ε 2022, και 
πως στο πρόγραµµα θα µπορούν 
να µπουν µόνο κατ’ επάγγελµα 
αγρότες και οι Νέοι Αγρότες του 
2021 οι οποίοι οπωσδήποτε 
θα πρέπει να είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήµεροι. 

Δαπάνες
Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν 
θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση 
µε το περασµένο πρόγραµµα 
ενώ θα συνεχίσει να µην είναι 
επιλέξιµη η αγορά ζώων.

Μεγάλες
Στην περασµένη πρόσκληση 
δινόταν προτεραιότητα σε 
εκµεταλλεύσεις από 15-25.000 
ευρώ, κάτι που «θα αλλάξει 
και θα δίνουµε προτεραιότητα 
σε πιο µεγάλες».



μονάδες

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)

100
ΕΚAT. ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

>500.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

15
ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΠΟ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση και για
βυτία ελαιολάδου
από τη Μεταποίηση 
Ακόµη µία παράταση έλαβε η έναρ-
ξη των αιτήσεων για το πρόγραµµα 
Αγροτικής Μεταποίησης του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης, µε τη διαδικασία να 
είναι προγραµµατισµένη πλέον να 
ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου. Εν τω µε-
ταξύ, οι αρµόδιες αρχές δηµοσίευ-
σαν έναν κατάλογο διευκρινίσεων 
για το πρόγραµµα και ιδιαίτερο εν-
διαφέρον έχουν όσα αφορούν τη 
δραστηριότητα στον τοµέα της ε-
λιάς και του ελαιολάδου. 

Συγκεκριµένα διευκρινίζεται:
Το βυτίο για µεταφορά λαδιού 

ανήκει στην κατηγορία των οχηµά-
των για οδικές µεταφορές αγαθών 
και προϊόντων και συνεπώς δύναται 
να ενισχυθεί εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 
4δ) «Επενδυτικές ενισχύσεις προς 
επιχειρήσεις για την υπέρβαση ε-
νωσιακών προτύπων ή για την αύ-
ξηση της προστασίας του περιβάλ-
λοντος ελλείψει ενωσιακών προ-
τύπων (ΓΑΚ, άρθρο 36 του τµήµα-
τος 7)» της παραγράφου 3.7 «Επι-
λέξιµες δαπάνες».

Ένας επενδυτής που έχει ένα 
ελαιοτριβείο για πολλά χρόνια και 
πρόσφατα έκανε έναρξη για λει-

τουργία υποκαταστήµατος, µπο-
ρεί να κάνει επένδυση στο συγκε-
κριµένο υποκατάστηµα.

∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη η 
ίδρυση ελαιοτριβείου. Επιλέξιµη 
δαπάνη είναι ο εκσυγχρονισµός, 
αναβάθµισή του κ.λπ..

Πρόκειται να υποβληθεί αίτη-
ση από εταιρεία παραγωγής επιτρα-
πέζιας ελιάς για νέα µονάδα/δρα-
στηριότητα της επιχείρησης (αρχι-
κή επένδυση), για παραγωγή πυ-
ρηνέλαιου, ακατέργαστου και πα-
ραγωγή και κατεργασία ελαιοπυ-
ρήνα. Πώς καλύπτεται η προϋπό-
θεση της συµβολαιακής γεωργίας; 
Θα γίνουν δεκτά τα συµβόλαια µε 
τα ελαιοτριβεία που θα παρέχουν 
την πρώτη ύλη; 

Απάντηση: Οι διατάξεις ορίζουν 
ότι ένας δικαιούχος προκειµένου 
να κριθεί επιλέξιµος θα πρέπει να 
εκπληρώνει την προϋπόθεση του 
40% µε 3ετή συµβόλαια ή µε καθε-
τοποίηση. Ειδικότερα, τα συµβόλαια 
συνάπτονται µεταξύ του δικαιού-
χου της ενίσχυσης και των παρα-
γωγών του γεωργικού προϊόντος 
που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη. 

Εξαίρεση αποτελούν συµβόλαια 
που συνάπτονται µεταξύ του δι-
καιούχου και φορέων όπως Οµά-
δες Παραγωγών, Αγροτικοί Συ-
νεταιρισµοί των οποίων η πλειο-
ψηφία των µετοχών ανήκει σε Α-
γροτικούς Συνεταιρισµούς του ν. 
4673/2020 «Αγροτικοί Συνεται-
ρισµοί και άλλες διατάξεις», τα ο-
ποία είναι αποδεκτά. 

Κριτήρια βαθµολογίας
στη νέα πρόσκληση 

Αιγοπροβατοτροφία, βαµβάκι, 
µελισσοκοµία, οπωροκηπευτικά, 
ζωοτροφές, καλλιέργειες ανθεκτικές 
στην κλιµατική αλλαγή (π.χ. ελιές).

Πιστοποιηµένα προϊόντα.
Περιφερειακά κριτήρια.
Γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε 

τυπική απόδοση µεταξύ ορίων που 
θα καθοριστούν. Τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία θα λάβουν υψηλότερης 
δυναµικής εκµεταλλεύσεις και όχι 
ξανά µονάδες µε 15.000-20.000 
τυπική απόδοση.

Προτεραιότητα σε επενδύσεις που 
δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο 
της τυπικής απόδοσης.

Απόδειξη της δυνατότητας 
κάλυψης του 20% του αιτούµενου 
προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια

Επενδύσεις ΑΠΕ και καινοτόµες 
επενδύσεις.

Η ιδιότητα του νέου γεωργού, 
η εµπειρία γεωργών κάτω των 45 
ετών, οι πιστοποιηµένες γνώσεις.

Η δυναµική της εκµετάλλευσης: 
Ενηµερότητες χωρίς 
παρακρατούµενες οφειλές, 
κερδοφορία, µη ύπαρξη βαρών 
στα ακίνητα της εκµετάλλευσης.

σεις από 15-25.000 ευρώ, κάτι που 
«θα αλλάξει και θα δίνουµε προτε-
ραιότητα σε πιο µεγάλες». Κατά τα 
λοιπά, προτεραιότητα θα δίνεται και 
σε επενδύσεις ΑΠΕ για αυτοπαρα-
γωγή, κάτι που δεν ίσχυε το 2017.

Οι επενδύσεις που θα επιδοτού-
νται θα είναι έως 130.000 ευρώ 
για τη φυτική παραγωγή και έως 
200.000 ευρώ για την κτηνοτρο-
φία. Η ένταση ενίσχυσης θα ξεκι-
νάει από το 40% και θα φτάνει το 
µέγιστο το 80%.  

Ελαιοτριβείο
∆εν είναι επιλέξιµη 

δαπάνη η ίδρυση ελαιοτρι-
βείου, αλλά είναι επιλέξιµη 
δαπάνη ο εκσυγχρονισµός 
και η αναβάθµισή του κ.λπ.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναδιάρθρωση 
αµπελώνων
Έως τις 15 Ιουνίου 
πραγµατοποιούνται οι 
αιτήσεις ένταξης στη δράση 
αναδιάρθρωσης 
αµπελώνων µέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας του 
ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση που 
καθορίζει τους όρους του 
προγράµµατος.

Ταµείο Ανάκαµψης
Στα 5 έργα της ∆ράσης 
Οικονοµικός 
Μετασχηµατισµός 
Αγροτικού Τοµέα, οι 
ηµεροµηνίες αιτήσεων 
έχουν ως εξής: 
Γενετική Βελτίωση Ζώων:
Υποβολή αιτήσεων: 
06/06/2022. 
Μεταποίηση: Υποβολή 
αιτήσεων: 15/06/2022.
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.



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Iουνίου 2022Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ18

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εξοικονόµηση κόστους και χρόνου επέµβα-
σης, χωρίς να επηρεάζεται η αποδοτικότητα 
των δέντρων ή η ποιότητα του καρπού, µπο-
ρεί να φέρει η εκµηχάνιση του αραιώµατος 
στην καλλιέργεια ροδακινιάς, λύνοντας, 
ταυτόχρονα, τον ιδιαίτερα επίκαιρο «γόρδιο 
δεσµό» της εξάρτησης των παραγωγών από 
τα δυσεύρετα, πλέον, εργατικά χέρια. Απο-
τελέσµατα ερευνητικού έργου του Τµήµα-
τος Φυλλοβόλων δέντρων Νάουσας, του Ιν-

στιτούτου Γενετικής Βελτίωσης - Φυτογενε-
τικών Πόρων του ΕΛΓΟ- ∆ήµητρα, έδειξαν ό-
τι µε τη χρήση χειροκίνητου µηχανήµατος η 
µείωση του κόστους, ανάλογα την ποικιλία, 
µπορεί να κυµανθεί από 10 έως 78 ευρώ το 
στρέµµα, ενώ στην περίπτωση παρελκόµε-
νου µέσου σε τρακτέρ, το όφελος κυµαίνε-
ται από 15 έως και 40 ευρώ το στρέµµα. Τα 
ευρήµατα του ερευνητικού έργου, παρουσί-
ασε στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου ∆ι-
εθνούς Συνεδρίου Ροδάκινου, που διοργα-
νώθηκε στη Νάουσα µεταξύ 30 Μαΐου και 3 
Ιουνίου, ο δρ Γιώργος Παντελίδης, ερευνη-

Εξοικονόμηση μέχρι 
78 ευρώ το στρέμμα 
με μηχανική αραίωση     
Πειράματα σε ελληνικές ροδακινιές έδειξαν τα οφέλη 
της αραίωσης χωρίς να επηρεάζονται οι αποδόσεις

Υβριδική λύση 
στη χορτοδεσία
Η Extreme 365 Isotronic 
της Maschio Gaspardo εί-
ναι σε θέση να δηµιουργή-
σει δεµάτια µε µεταβλητή 
διάµετρο µεταξύ 50 και 
165 εκατοστών και εξαιρε-
τικό βάρος, χάρη σε µια πί-
εση που µπορεί να φτάσει 
το µέγιστο των 210 bar 
ρυθµιζόµενη ανάλογα µε 
τις συγκεκριµένες ανάγκες 
της εκµετάλλευσης. 

Σύστηµα σποράς 
υψηλής ακριβείας
Η Pöttinger εξοπλίζει τώ-
ρα τα µοντέλα A και ADD 
της σειράς Aerosem µε 
την τελευταία γενιά της 
µονάδας σποράς υψηλής 
ακριβείας που επιτρέπει 
την µεγαλύτερη ευελιξία 
ως προς το είδος σποράς 
αλλά και προσαρµοστικό-
τητα στις αποστάσεις -και 
την πυκνότητα- σποράς. Oι 
σπαρτικές κυκλοφορούν 
µε πλάτη εργασίας 3-4µ.

Συνεργασία John 
Deere και Carraro
Το τµήµα Carraro 
Agritalia υπέγραψε µια 
νέα παγκόσµια σύµβαση 
ανάπτυξης και προµήθειας 
για τα τρακτέρ της σειράς 
5G της John Deere. 
Τα επερχόµενα νέα τρα-
κτέρ θα επιδείξουν ένα 
προηγµένο επίπεδο άνε-
σης, εργονοµίας και από-
δοσης για τον χειριστή. 
Επιπλέον, θα είναι διαθέσι-
µα µε ISOBUS και JDLink.

Nέo τετράτροχο 
ροµπότ Agbot
Ένα νέο µοντέλο ροµπότ 
πεδίου που έχει αναπτυ-
χθεί για να καλύψει τις 
ανάγκες των σηµερινών 
αγροτών και εργολάβων 
σε διάφορες περιοχές 

Μικρά τηλεσκοπικά 
Manitou ULM
Oι συµπαγείς διαστάσεις 
των δύο νέων µοντέλων 
ULM 412 H και ULM 415 
H της Manitou επιτρέπουν 
την εύκολη ρυµούλκηση 
από µικρή καρότσα, ένα 
στοιχείο άνεσης σε σπάνια 
ultra compact τηλεσκοπι-
κά µηχανήµατα. Tα ULM 
412 H και ULM 415 H φέ-
ρουν 2.550 έως 2.900 κι-
λά βάρος, ανάλογα µε τη 
διαµόρφωση. Και µε ύψος 
1,92 µέτρα και πλάτος 
1,49 µ. είναι εύκολο να µε-
ταφερθούν από και προς 
τα σηµεία εργασίας.

αποκαλύπτει η πλέον γνω-
στή AgXeed, µία από τις 
πρώτες εταιρείες που ει-
σάγει ήδη σε αγορές του 
κόσµου τα προηγµένα ρο-
µποτικά µηχανήµατά της. 
Το νέο τεσσάρων τροχών 
όχηµα έχει ισχύ 55 kW 
από έναν τετράχρονο κι-
νητήρα πετρελαίου 2,9 λί-
τρων. Συνδέεται µε µια 
γεννήτρια που παρέχει 
ηλεκτρική ενέργεια.
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τής στο Τµήµα Φυλλοβόλων ∆έντρων της Νά-
ουσας. Όπως είπε, η απόδοση των δέντρων 
σε γενικές γραµµές δεν επηρεάστηκε, ενώ 
στις πρώιµες ποικιλίες διαπιστώθηκε πρω-
ίµιση της παραγωγής και αύξηση του τελι-
κού µεγέθους καρπού χωρίς να επηρεάζεται 
η ποιότητά του. Ταυτόχρονα, στα βιοµηχα-
νικά ροδάκινα, αν εξαιρεθεί η Andros, στην 
οποία παρατηρήθηκε αύξηση του αριθµού 
των σπασµένων πυρήνων, την οποία οι επι-
στήµονες θέλουν να ερευνήσουν ενδελεχέ-
στερα, στις υπόλοιπες ποικιλίες, δεν κατα-
γράφηκε κάποια δυσµενή εξέλιξη. 

Ο οµιλητής, πάντως, έσπευσε να σηµειώ-
σει πως απαιτείται προσοχή στη χρήση τους 
από τον αγρότη, γιατί εάν προκληθεί υπερ-
αραίωση ελλοχεύει ο κίνδυνος µειωµένης 
παραγωγής, η οποία µπορεί να γίνει ολο-

κληρωτική αν το αραίωµα γίνει κατά την πε-
ρίοδο της ανθοφορίας και επίκεινται παγε-
τοί. Παράλληλα, τονίστηκε πως το αραίωµα 
καρπών µε το χέρι χωρίς µηχάνηµα είναι α-
πό τις πιο δαπανηρές καλλιεργητικές πρα-
κτικές (µαζί µε το κλάδεµα) και εποµένως η 
µηχανοποίησή του είναι απαραίτητη. Άλλω-
στε, στις µέρες µας η βελτιστοποίηση της δι-
αδικασίας καλλιέργειας ροδάκινου πρέπει 
να κατευθυνθεί -µεταξύ άλλων- και στη µεί-
ωση του κόστους παραγωγής.

Θετικά είναι τα µηνύµατα και από το µέ-
τωπο του χηµικού αραιώµατος, ως εναλλα-
κτικής µεθόδου. Ο καθηγητής στο Πανε-
πιστήµιο της Μπολόνια, Guglielmo Costa, 
ο άνθρωπος που εφηύρε την συσκευή DA 
Meter, για τη µη καταστροφική µέτρηση ω-
ρίµανσης των φρούτων, είπε πως απόλυ-
τες λύσεις δεν υπάρχουν κι ότι απαιτείται 
συνδυασµός χηµικών και µηχανικών µε-
θόδων. Αναφέρθηκε δε, σε συγκεκριµένο 
σκεύασµα που καθυστερεί την έκπτυξη ο-
φθαλµών της επόµενης χρονιάς, το οποίο 
σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ενός συ-
στήµατος υποστήριξης λήψης αποφάσεων 
για το πότε να γίνει η εφαρµογή του και 
σε τι δόσεις, µπορεί να φέρει χρήσιµα α-
ποτελέσµατα για τον παραγωγό.

Νέες ποικιλίες
Τα τελευταία 10-15 χρόνια υπήρξαν 
γύρω στις 600 νέες κυκλοφορίες 
ποικιλιών, όπως ροδακινιές µε πιο 

λεπτά φύλλα και ανθεκτικές σε στρες

Τα τελευταία χρόνια 
έχουν κυκλοφορήσει 
περί τις 600 νέες 
ποικιλίες ροδάκινου
Στη στρογγυλή τράπεζα του 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Ροδά-
κινου για τα προϊόντα θρέψης , εκπρόσωποι των Yara και Ε-
λαγρολίπ αναφέρθηκαν στη χρήση της καινοτοµίας και των 
νέων τεχνολογιών κι οργανικών ουσιών, για την ανάπτυ-
ξη προϊόντων θρέψης µε αποτελεσµατικότερη δράση στα 
κτήµατα, ιδιαίτερα τώρα που, λόγω της ενεργειακής κρίσης 
και του πολέµου, οι τιµές σε πρώτες ύλες, αλλά και στα τε-
λικά προϊόντα λίπανσης έχουν αυξηθεί 4 έως και 5 φορές.

Στην ενότητα για το γενετικό υλικό, αναφέρθηκε πως η 
έρευνα πηγαίνει σε νέες ποικιλίες (σ. σ. τα τελευταία 10-15 
χρόνια υπήρξαν γύρω στις 600 νέες κυκλοφορίες) όπως 
για παράδειγµα µε διαφορετικό χρώµα σάρκας και φλοι-
ού, ανθεκτικές σε στρες, µε πιο λεπτά φύλλα για να µπαί-
νει φως στην κόµη του δέντρου, ενώ τονίστηκε πως υπάρ-
χουν και πολλοί τρόποι διαµόρφωσης, µε πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα.

Μείωση των ωρών ψύχους το χειµώνα
επηρεάζει την παραγωγικότητα

Σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή, η δρ Παυλίνα ∆ρο-
γούδη ανέφερε ότι µια εκδοχή της είναι η σηµαντική µεί-
ωση των ωρών ψύχους το χειµώνα, που επηρεάζει την πα-
ραγωγικότητα της ροδακινιάς, ενώ προβλήµατα µε ζηµίες 
στην παραγωγή, δηµιουργούν κι οι παγετοί, οι βροχοπτώ-
σεις και οι όλο και πιο συχνές χαλαζοπτώσεις. Ενόψει δε, 
του προγράµµατος αναδιάρθρωσης, για να είναι αποδοτική 
η παρέµβαση, η κ. ∆ρογούδη υπογράµµισε την ανάγκη να 
γίνουν οι φυτεύσεις ποικιλιών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
σε ψύχος και την περιοχή που τις εξασφαλίζει.

Το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η βιοµηχανία κο-
µπόστας για την καλλιέργεια του ροδάκινου και την εθνική 
οικονοµία (σ. σ. 1η χώρα σε εξαγωγές παγκοσµίως, µε µε-
ρίδιο σχεδόν 50% κι ετήσια έσοδα περίπου 400 εκατ. ευρώ, 
που στηρίζει 10.000 οικογένειες παραγωγών και 12.000 
εργάτες µόνιµους κι εποχικούς) αναφέρθηκε η Ολυµπία 
Αποστόλου της ∆ΕΛΚΟΦ. 

Συνολικά στο 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ροδάκινου, όπως εί-
πε ο οργανωτής της εκδήλωσης Γιώργος Μαγγανάρης, ανα-
πληρωτής καθηγητής στο τµήµα γεωπονικών επιστηµών, βι-
οτεχνολογίας κι επιστήµης τροφίµων, στο Τεχνολογικό πα-
νεπιστήµιο Κύπρου, συµµετείχαν πάνω από 200 σύνεδροι 
από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ενώ υπήρξαν 
16 κεντρικές οµιλίες, οι οποίες εστίασαν σε όλο το φάσµα 
της καλλιέργειας όπως αξιολόγηση νέων ποικιλιών, προ-
γράµµατα γενετικής βελτίωσης, θέµατα µετασυλλεκτικής 
διαχείρισης, ποιότητας και επεξεργασίας, οι οποίες πλαι-
σιώθηκαν µε 54 προφορικές οµιλίες και 67 ανακοινώσεις.

Ο ∆ρ. Γιώργος Παντελιδης, ερευνητής στο τµήµα 
Φυλλοβόλων Ναουσας, µίλησε για τη µηχανική αραίωση.
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Συνεχίστε 
να ανεβαίνετε 

 ∆ιαχρονικό: Το µόνο πουλί που 
τολµά να τσιµπήσει ένα αετό είναι το 
κοράκι. Το κοράκι κάθεται στην 
πλάτη του αετού και δαγκώνει το 
λαιµό του. Ο αετός δεν πολεµάει µε 
το κοράκι, ανοίγει τα φτερά του κι 
αρχίζει να ανεβαίνει ψηλά. Όσο 
ψηλότερα είναι η πτήση τόσο πιο 
δύσκολα είναι να αναπνεύσει το 
κοράκι και τελικά πέφτει λόγω 
έλλειψης οξυγόνου.

 Ηµέρα γάλακτος: Με ένα πάρα 
πολύ ευχάριστο video γιόρτασε ο 
κτηνοτρόφος Γιάννης Χερουβείµ 
από την ορεινή Αίγινα την 
Παγκόσµια Ηµέρα Γάλακτος και το 
µοιράστηκε µε όλους στο https://
www.youtube.com/watch?v=e-
AptJzTX80. Στις 11.00 µίλησε στο 
Radio Symban και το ίδιο βράδυ, 

στη δηµόσια 
διαδικτυακή 
συζήτηση το 
απόλαυσαν όλοι 
µέσω facebook 
στον 
«Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος 
Περιφέρειας 

Αττικής – Άγιος Γεώργιος».

 Σφαγή κοπαδιών: Με αµείωτη 
ένταση οι σφαγές των κοπαδιών 
λόγω κόστους εκτροφής δήλωσε ο 
πρόεδρος του παραρτήµατος 
ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης. «Μία περίοδο που 
ο εφιάλτης της επισιτιστικής κρίσης 
πλανάται παντού, οι καλλιέργειες 
της Κρήτης δοκιµάζονται σκληρά, 
λόγω έλλειψης εργατών γης, αλλά 
και λόγω της εκτίναξης του κόστους 
παραγωγής. Το πρόβληµα µε την 
κτηνοτροφία είναι απλό: αν δεν 
ταϊσεις τα ζώα, θα πεθάνουν».  
agonaskritis.gr, 30/5/2022

 Ελλείψεις ή… : Έλλειψη 
προσωπικού στον τουρισµό: Τρεις 
µύθοι και τρεις αλήθειες. Όταν σαν 
στυλοβάτη της οικονοµίας θεωρείς 
τα τελευταία σαράντα χρόνια τον 
τουρισµό αλλά σαν πολιτεία δεν 
έχεις καν ένα ΑΕΙ σοβαρό, µόνο 
κάποια ΤΕΙ των 5.000-10.000 
µορίων, µπορεί να συµβαίνουν αυτά. 
Αλλά µήπως γινόταν όλο αυτό επί 
τούτου για να µην έχουν µεγάλες 
απαιτήσεις µισθολογικά και 
εργασιακά από τους Ιδιοκτήτες 
ξενοδοχείων; facebook, 26/5/2022
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στη στροφή της ελληνικής οινοπαρα-
γωγής στα φινετσάτα ροζέ, εµπνευ-
σµένα από τα γαλλικά κρασιά της 
Προβηγκίας ήταν αφιερωµένη η έκ-
θεση «Drink Pink 2022» που πραγ-
µατοποιήθηκε στον εµβληµατικό χώ-
ρο του Ζαππείου Μεγάρου την Κυ-
ριακή 29 Μαΐου.

Περίπου 150 ροζέ κρασιά από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν διαθέ-
σιµα προς γευστική δοκιµή, στο πλαί-
σιο της εκδήλωσης στην οποία, σηµει-
ωτέων, οι επισκέπτες  γνωρίστηκαν 
µε τις ετικέτες των οίνων χωρίς την 
παρουσία των οινοπαραγωγών, αλ-
λά ανατρέχοντας στον κατάλογο για 
περαιτέρω πληροφορίες  ως προς το 
χαρακτήρα, τα οργανοληπτικά στοι-
χεία ή τη µέθοδο οινοποίησης. 

Ανάµεσα στα ροζέ κρασιά εσοδεί-
ας 2021 υπήρχαν και πολλές νέες 
κυκλοφορίες, αφού η συγκεκριµέ-
νη κατηγορία οίνων έχει εµφανί-
σει ιδιαίτερη δυναµική στην αγο-
ρά, ενώ δεν έλλειψαν  και συµµε-
τοχές από άλλες χώρες, ανάµεσά 
τους και celebrity-ετικέτες παγκο-

σµίου εµπορικής επιτυχίας.
Τα ροζέ κρασιά απολαµβάνονται 

φρέσκα και σε χαµηλές θερµοκρα-
σίες όπως τα λευκά, αλλά παρουσι-
άζουν οργανοληπτικά  στοιχεία και 
από τα ερυθρά, χαρακτηριστικό που 
προσφέρει τη δυνατότητα ελιγµών 
για τους γαστρονοµικούς συνδυα-
σµούς και µεγαλύτερη προσαρµο-
στικότητα σε ποικιλίες εδεσµάτων 
και εποχών απόλαυσης. 

Στην έκθεση, τα κρασιά είχαν κα-
τανεµηθεί σε τρεις συν µία κατηγο-
ρίες, δηλαδή εκείνα µε υψηλή οξύ-
τητα, µε γεµάτο σώµα, και µε έντο-
νο αλκοόλ, ενώ η τέταρτη, σε ανε-
ξάρτητο πάγκο από την κατηγορία 
αφρωδών-ηµιαφρωδών ροζέ, που 

ολοένα και περισσότερο επιλέγει  
πλέον το καταναλωτικό κοινό, σε 
πολλές περιστάσεις.  

Από γηγενείς και µη ποικιλίες, αλ-
λά και από διαφορετικούς δηµιουρ-
γούς σε ποικίλες µεριές της Ελλάδας 
συντίθενται τα ροζέ µε τις δροσερές 
φυσαλίδες, όπως το Ξινόµαυρο  από 
το Κτήµα Κυρ-Γιάννη στο Αµύνταιο, 
το  Αγιωργήτικο από το Κτήµα Τσέ-
λεπου στην Πελοπόννησο, µε απα-
λή απόχρωση, ή το «Aurelia» από 
τις σπάνιες ποικιλίες Βλάχικο, Ντε-
µπίνα και Μπεκάρι, του Οινοποιείου 
Zoinos στην Καρδίτσα. Τα βλέµµα-
τα τράβηξαν επίσης και οι ροζέ ρε-
τσίνες, µε το έντονο άρωµα πεύκου 
και τις πιο κοκκινωπές αποχρώσεις. 

Mε έμπνευση από Προβηγκία
τα φινετσάτα λανσαρίσματα
ροζέ ελληνικών οίνων στη 
Drink Pink Την έντονη δυναμική των ροζέ κρασιών 

αξιοποιεί και η εγχώρια οινοποιία 
επιλέγοντας γηγενείς και μη ποικιλίες 

Η «Ρεζινέ» της οινοποιεία Μαλαµατίνα 
µε ποικιλίες Σαββατιανό και Μερλό.

Tα βλέµµατα στις ροζέ ρετσίνες µε το έντονο
 άρωµα πεύκου και τις κοκκινωπές αποχρώσεις

Μια σύνθεση που έχει πάει την ιστορία του Ελληνικού κρασιού ένα βήµα 
παραπέρα, µε το έντονο τριανταφυλλί του χρώµα και το απρόσµενο στιλ 
αποτελεί η «Ρόζα», του γνωστού  οινοποιού Στέλιου Κεχρή, από 100% 
Ξινόµαυρο, που δίνει ένα παραδοσιακό, προσεγµένο και «εξωστρεφές» 
κρασί µε ονοµασία κατά παράδοση. Από τη µια το ιδιαίτερο φρούτο του 
Ξινόµαυρου και από την άλλη το βαλσαµικό άρωµα του ρετσινιού 
δηµιούργησαν ένα «κοκκινέλι», µια φιάλη που φυλακίζει τα «δύο άκρα». 
Από την άλλη η ετικέτα «Ρεζινέ», της οινοποιεία Μαλαµατίνα, µε ένα πιο 
διακριτικό άρωµα ρετσινιού, από τις ποικιλίες Σαββατιανό και Μερλό, µε 
βοτανικό χαρακτήρα και ήπια ένταση, συνέβαλε επίσης στην ποικιλοµορφία 
της κουλτούρας των ροζέ κρασιών, ενώ κατέκτησε πρόσφατα χάλκινο 
µετάλλιο στον 22ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Θεσσαλονίκης.  

Celebrity
Στη Drink Pink 
και celebrity-

ετικέτες 
παγκοσµίου 
εµπορικής 
επιτυχίας

Φρέσκα
Τα ροζέ 

κρασιά απο-
λαµβάνονται 
φρέσκα και 
σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, 
όπως τα λευκά

150
Περίπου 150 
ροζέ κρασιά 

από την 
Ελλάδα και 

το εξωτερικό 
σε δοκιµή

ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ 
psilioti@agronews.gr
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«Οι ελληνικές ποικιλίες είναι σαν τις νό-
τες που χρησιµοποιούν οι ταλαντούχοι 
Έλληνες οινοποιοί προκειµένου να συν-
θέσουν τη µελωδία που λέγεται ελληνι-
κό κρασί. Το κρασί είναι αναπόσπαστο 
µέρος, δυστυχώς παραµερισµένο ακό-
µα, του ελληνικού πολιτισµού». Με τα 
λόγια αυτά ο διευθυντής της Σxoλής 
Wine & Spirits Βusiness της Βουργουν-
δίας Jerome Gallo, που βρέθηκε στη χώ-
ρα µας συνοδεύοντας 24 σπουδαστές 
του προγράµµατος ΜΒΑ, αποτυπώνει 
το εύρος και τη διαφορετικότητα των 
ελληνικών ποικιλιών που µπορεί να α-
ποδώσουν τα µέγιστα για τον ελληνικό 
οίνο στις διεθνείς αγορές. 

Την Τρίτη 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε 
ο δεύτερος κύκλος της αποκλειστικής 
συνεργασίας του Συνδέσµου Ελληνι-
κού Οίνου µε τη «Burgundy School of 
Wine & Spirits Business», που εδρεύει 
στη Νιτζόν και έχει στόχο να βοηθήσει 
µικρές και µεσαίες δυναµικές οινοποιη-
τικές µονάδες, µέλη του Συνδέσµου, να 
διεισδύσουν σε αγορές του εξωτερικού. 

Υπό την καθοδήγηση του κ. Chris 
McIndoe, συµβούλου µε διεθνή εµπει-
ρία και µέλος του ακαδηµαϊκού προσω-
πικού της Σχολής, 24 σπουδαστές του 
προγράµµατος ΜΒΑ από 8 διαφορετι-
κές χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κο-
ρέα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ται-
βάν) παρουσίασαν στον χώρο του οινο-
ποιείου Παπαγιαννάκου την πολύµη-
νη µελέτη των έµπειρων σπουδαστών, 
που εξέτασαν σε οµάδες τις ιδιαιτερό-
τητες και τη δυναµική του Οινοποιεί-
ου Αλεξάκη από την Κρήτη, του Οινο-
ποιείου Αποστολάκη (Argo Wine) από 
τον Βόλο, του Κτήµατος Ακράνι από 
την Κω, του Κτήµατος Παπαντώνη α-
πό το Άργος, του Οινοποιείου Τσιλιλή 
από τα Τρίκαλα και του Κτήµατος Τσέ-
λεπου από την Μαντινεία. Παρέδωσαν 
δε στους εκπροσώπους κάθε οινοποι-
είου πολυσέλιδη εµπιστευτική µελέτη 

µε ανάλυση των στοιχείων του οινο-
ποιείου, δεδοµένα από τις διεθνείς α-
γορές και συγκεκριµένες προτάσεις.

 Ο διευθυντής του ΣΕΟ και πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Αµπέλου και Οίνου της 
Καµπανίας (Champagne) Θεόδωρος Γε-
ωργόπουλος εξέφρασε την ικανοποίη-
ση του για την εκτέλεση του προγράµ-
µατος για δεύτερη χρονιά καθώς και τη 
βεβαιότητα ότι η πρωτοβουλία αυτή θα 
καρποφορήσει και θα εµπνεύσει τους 
ταλαντούχους σπουδαστές της Σχολής. 

Ακολούθησε παρουσίαση του Ανδρέα 
Ματθίδη DipWEST, προέδρου της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Οινοχόων και συµβού-
λου εκπαίδευσης και ανάπτυξης προϊό-
ντων της «Καρούλιας», για τις ιδιαιτερό-
τητες του ελληνικού αµπελώνα και γευ-
σιγνωσία των οίνων Παπαγιαννάκου.

Ειδικοί της σχολής μάρκετινγκ 
της Βουργουνδίας μελετούν 6
μικρομεσαία οινοποιεία-μέλη ΣΕΟ

Άγνωστες ελληνικές ποικιλίες 
στην εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου
Σε υψηλότερες θέσεις κατάταξης 
βρίσκονται τα ελληνικά ελαιόλα-
δα κατά την τελευταία τριετία, κα-
τακτώντας διπλά χρυσά βραβεία αλ-
λά και περισσότερα χρυσά, έναντι 
των χάλκινων σε διεθνείς διαγωνι-
σµούς όπως ο πρόσφατος Athena 
IOOC 2022, ο οποίος ολοκληρώ-
θηκε µε την απονοµή των διακρί-
σεων την Κυριακή 29 Μαΐου µετά 
τη συµµετοχή 563 ελαιολάδων και 
τη βράβευση των 366 από αυτά. Η 
προέλευσή τους εντοπίζεται σε 22 
χώρες µεταξύ αυτών και η Ελλάδα, 
ενώ συµµετείχαν και παραγωγοί α-
πό την Κίνα ή τη Σαουδική Αραβία.

Όπως λέει η πρόεδρος της κρι-
τικής επιτροπής του διαγωνισµού, 
Μαρία Κατσούλη, στην Αgrenda «τα 
περισσότερα ελληνικά βραβεία που 
κατακτούσε το ελληνικό ελαιόλα-
δο όταν ξεκίνησε ο διαγωνισµός το 
2016, ήταν χάλκινα, ακολουθού-
σαν σε αριθµό τα ασηµένια και ε-
λάχιστα ήταν τα χρυσά. Μάλιστα τις 
δύο πρώτες χρονιές δεν υπήρχε κα-
νένα διπλό ελληνικό χρυσό στην 
ύψιστη κατηγορία µε βαθµολογία 
πάνω από 95/100. Από το 2018 και 
ύστερα τα ελληνικά ελαιόλαδα άρ-
χισαν να φιγουράρουν στις υψη-

λές βαθµολογίες µε διπλά χρυσά 
µετάλλια και βαθµολογίες άνω του 
95/100, ενώ µειώνονται τα χάλκι-
να δίνοντας τη θέση τους στα χρυ-
σά». Φέτος βραβεύτηκε το 62% των 
ελληνικών ελαιολάδων που συµ-
µετείχαν στον διαγωνισµό έναντι 
του 54,6% το 2021.

Αυτό που παρατηρείται σύµφω-
να µε την ίδια, είναι ότι έχουν αλ-
λάξει δραστικά οι πρακτικές στην 
καλλιέργεια και στα ελαιοτριβεία, 
αφήνοντας χώρο στην ευσυνει-
δησία σε όλο το φάσµα της αλυσί-
δας παραγωγής. Τα τελευταία χρό-
νια αναδεικνύονται άγνωστες ελ-
ληνικές ποικιλίες µε διπλό χρυσό 
όπως η νεµουτιάνα από το 2018 
και προέλευση από την Ηλεία. Το 
ίδιο συνέβη µε την τσαµπιδοελιά 
επίσης από την Ηλεία. Άλλες ποι-
κιλίες όπως η λευκολιά Λευκάδος 
που συµµετέχει τα τελευταία χρό-
νια, διαγράφουν σταδιακά τη δική 
τους καριέρα στην αγορά κερδίζο-
ντας µερίδιο του ενδιαφέροντος έ-
ναντι παραδοσιακών ποικιλιών ό-
πως η κορωνέικη και η αθηνολιά. 
Έτσι αρχίζει και εξαπλώνεται η καλ-
λιέργεια τους προκειµένου να δια-
τηρηθούν ζωντανές.   Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Με λάµψη 
και βραβεία οι 
ελληνικοί οίνοι

Σε µία λαµπερή τελετή 
απονοµής των µεταλλίων 
των επιτυχόντων οίνων 
από το διεθνή διαγωνισµό 
Θεσσαλονίκης υπό τον 
συντονισµό του Κων. 
Λαζαράκη MW, το πρώτο 
βραβείο κατέκτησε η 
ετικέτα Λαούδια 2020,, 
των Canava Chrissou & 
Tselepos. Το Wine Trails 
απένειµε βραβεία στους:

  Κωνσταντάρα: Χρυσό 
για τη Μαλαγουζιά 2021, 
χάλκινα για Sauvignon 
Blanc Fume 2020, 
Χάριτες Πέτρες Ροζέ 
2021 και Λευκό 2020.  

 Γεράνια Wines: χρυσό 
για Onar λευκό 2021, 
χάλκινα για Onar ερυθρό 
2019, Alkion Ροζέ 2021.

 Georgiadis Canteen: 
χρυσό για Τζούλια λευκό 
2021, χάλκινο για 
Βόσπορο λευκό 2021.

 Meteoro Winery: χρυσό 
για Meteoro Syrah 2017. 

Παρουσίαση του Ανδρέα Ματθίδη 
DipWEST, προέδρου της 
Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων.

Κοντά στο κρασί
Το ελαιόλαδο ακο-

λουθεί τα βήµατα του 
κρασιού αλλά θέλει 
πολλά χρόνια ακόµα 
για να αποκτήσει την 

αίγλη του οίνου

62% 

563 

366 

 54,6%

EΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2021

2022
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Αγροτικά προϊόντα προσαρµοσµένα κα-
τάλληλα στις ανάγκες των καταναλωτών 
και πράσινα λαχανικά που ορίζουν εξαρ-
χής την επιχειρηµατικότητα στον κλάδο και 
τις συνεργασίες µεταξύ των κρίκων της α-
λυσίδας αξίας, φέρνει αυτό τον καιρό στο 
προσκήνιο η Syngenta, µετά από βαθιά ε-
πιστηµονική έρευνα στο πολλαπλασιαστι-
κό υλικό και τη διαχείριση των αντίστοιχων 
αποδεικτικών αγρών στην Ελλάδα.

∆είγµα γραφής αποτελεί ο αποδεικτικός 
αγρός στην Καστέλλα Εύβοιας, τον οποίο 
παρουσίασαν διεξοδικά στους εκπροσώ-
πους του ειδικού τύπου και της αγοράς, οι 
γεωπόνοι της εταιρίας. H Agrenda και το 
Agronews έδωσαν το δικό τους παρόν στην 
εκδήλωση και ενηµερώθηκαν µε προσοχή 
από καταξιωµένα στελέχη της Syngenta, ό-
πως οι γεωπόνοι Βαγγέλης Πελεκάνης και 
Γιώργος Κοντοσφύρης, για τα αποτελέσµατα 
µιας κοπιώδους προσπάθειας που ανοίγει 
νέους δρόµους στον κλάδο των λαχανικών. 

Σαλάτες πάνω από κιλό και ειδικό 
µαρούλι για µπέργκερ

Η εν λόγω παρουσίαση αποτέλεσε µο-
ναδική ευκαιρία για τη συντακτική οµάδα 
της Agrenda να παρατηρήσει από κοντά πε-
ρισσότερες από 50 διαφορετικές ποικιλί-
ες φυλλωδών λαχανικών και να µάθει τα 
πάντα για τη νέα γενιά πολλαπλασιαστι-
κού υλικού της Syngenta που τίθεται στη 

διάθεση των καλλιεργητών, όπως το σπέ-
σιαλ µαρούλι για µπέργκερ και το Ikarina 
µε βάρος και πάνω από κιλό.

Το σύνολο των παρουσιαζόµενων ποικι-
λιών περιλαµβάνει εδραιωµένους τύπους 
σαλάτας που καλύπτουν έως και το 80% 
της ελληνικής αγοράς όπως η Romaine 
αλλά και πιο εξειδικευµένες όπως Βatavia, 
Iceberg, Butterhead, Endive, Multileaf, κα-

θώς και ποικιλίες µπρόκολων.
Ως το καινούριο αστέρι της εµπορικής 

γκάµας της Syngenta χαρακτήρισε την ποι-
κιλία Ιkarina ο Βαγγέλης Πελεκάνης, υπεύ-
θυνος µάρκετινγκ στο τµήµα σπόρων κη-
πευτικών, η οποία διαθέτει το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα πως µαζεύονται όλες οι κε-
φαλές, αφήνοντας ελάχιστες φύρες στο 
χωράφι. Επίσης το νέο αυτό µαρούλι δια-
θέτει ανοιχτή κεφαλή, µε µεγάλο αριθµό 
φύλλων και υψηλό ειδικό βάρος το οποίο 
µπορεί εύκολα να ξεπεράσει το 1 κιλό. Τα 
βιολογικά χαρακτηριστικά του το καθιστούν 
ευέλικτο, καθώς µπορεί να φυτευτεί τόσο 
για να διατεθεί στα σούπερ µάρκετ όσο και 

Ως το καινούριο αστέρι της εµπορικής 
γκάµας της Syngenta χαρακτήρισε την 

ποικιλία Ιkarina ο Βαγγέλης Πελεκάνης, 
η οποία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα 

πως µαζεύονται όλες οι κεφαλές, 
αφήνοντας ελάχιστες φύρες στο χωράφι. 

Επίσης το νέο αυτό µαρούλι διαθέτει 
ανοιχτή κεφαλή, µε µεγάλο αριθµό φύλλων 

και υψηλό ειδικό βάρος το οποίο µπορεί 
εύκολα να ξεπεράσει το 1 κιλό.

Ορισμός της μαναβικής   
τα φυλλώδη λαχανικά Syngenta
Τον επιδεικτικό αγρό της εταιρείας στην Καστέλλα Εύβοιας επισκέφτηκε η Agrenda
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Στον επιδεικτικό αγρό της Syngenta 
παρουσιάστηκαν τόσο εδραιωµένοι τύποι 
σαλάτας που καλύπτουν έως και το 80% 
της ελληνικής αγοράς όπως η Romaine 
αλλά και πιο εξειδικευµένες όπως Βatavia, 
Iceberg, Butterhead, Endive και Multileaf.
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για χρήση σε µίγµατα κοµµένων σαλατών. 
Επίσης παρουσιάζει ιδιαίτερα γρήγορη α-
νάπτυξη (µέχρι και 35 µέρες κύκλος ανά-
πτυξης το καλοκαίρι) ακόµη και σε συνθή-
κες χαµηλότερων των αναµενόµενων θερ-
µοκρασιών. Οι γεωπόνοι της εταιρίας την 
προτείνουν τόσο για ανοιξιάτικες όσο και 
φθινοπωρινές φυτεύσεις αλλά και για χει-
µωνιάτικες σε πιο ήπιες περιοχές.

Εξαιρετική αντοχή στο tip burn και 
γεµάτη καρδιά για τη νέο Actina

Πέραν του ευρέως γνωστού Typical µε 
µέτριο µέγεθος και βαθύ σκουροπράσινο 
χρώµα που το καθιστά ιδανικό για πώλη-
ση ανά τεµάχιο και πρώτο στις προτιµή-
σεις των σούπερ µάρκετ, στον αποδεικτι-
κό αγρό παρουσιάζονται και δύο νέες ποι-
κιλίες µαρουλιού της Syngenta, η Ikarina 
και η Actina. Η Actina αποτελεί ένα αξε-
πέραστο midi – romaine µαρούλι µε οµοι-
όµορφη διάταξη φύλλων, ορθόφυλλη α-
νάπτυξη και γεµάτη καρδιά. Παράλληλα, 
την χαρακτηρίζει το σκούρο και γυαλιστερό 
χρώµα, ένα φαινοτυπικό στοιχείο που λα-
τρεύουν οι Έλληνες καταναλωτές, µοναδι-
κή αντοχή στο Tip Burn (έλλειψη ασβεστί-
ου λόγω ταχύτατης ανάπτυξης). Η ανάπτυ-
ξή είναι γρήγορη ειδικά στις ανοιξιάτικες 
φυτεύσεις µε 45 µέρες κύκλο ανάπτυξης 
και 55 έως 60 ηµέρες στις φθινοπωρινές.

Ιδανικό για µπέργκερ το LMUL-19-1922 
ή αλλιώς… Grewer

Μικρή αλλά ιδιαίτερη η υπό ανάπτυξη 
ποικιλία Grewer της Syngenta, που προε-
τοιµάζεται ώστε να καλύψει στο άµεσο µέλ-
λον τις ανάγκες της HORECA (µαζική εστί-
αση). Είναι τύπου Iceberg ανοιχτού τύπου 
που το καθιστά τραγανό και ζουµερό ενώ 
παράλληλα διατηρεί το σκουροπράσινο 
χρωµατισµό. ∆ιαθέτει επίσης πολύ χαµη-
λή βάση, µε συνέπεια τα φύλλα να µπο-
ρούν να κοπούν πάρα πολύ εύκολα από 
τον κεντρικό µίσχο και το µέγεθός τους εί-
ναι ακριβώς όσο χρειάζεται για να χρησι-
µοποιηθεί στα κοινά µπέργκερ. Συµπλη-
ρωµατικά, η καρδιά του Grewer (που απο-
τελεί περίπου το 25% του προϊόντος) και 
δεν µπορεί να αξιοποιηθεί στα µπέργκερ 
λόγω µεγέθους, µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί ως υλικό για τις κοµµένες σαλάτες, 
στοιχείο που καθιστά το µαρούλι Grewer 
100% αξιοποιήσιµο από την µαζική εστί-
αση δίχως να πετιέται τίποτα. 

Με 5.000 μαρούλια και 20 λεπτά 
τιμή, κέρδος 450 ευρώ/στρέμμα
Ιδιαίτερα αδικηµένες από το καταναλωτικό κοι-
νό είναι οι κερασί ποικιλίες σαλάτας όπως επι-
σηµαίνει ο Βαγγέλης Πελεκάνης. Στον αποδεικτι-
κό αγρό της Syngenta παρουσιάζονται δύο ποι-
κιλίες, η Prodigio και η νέα Estagio. H oakleaf 
Εstagio διαθέτει φύλλα µε βουτυρώδη υφή, λεία 
και ενδιαφέρουσα γεύση που θυµίζει ξηρούς καρ-
πούς. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ανοιξιάτικες 
και φθινοπωρινές υπαίθριες φυτεύσεις αλλά και 
στο θερµοκήπιο. Με την σειρά της η multileaf 
Prodigio διαθέτει πολύ οµοιόµορφα φύλλα, ιδα-
νικά για µείγµατα κοµµένων σαλατών και µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε ανοιξιάτικες όσο 
και πρώιµες φθινοπωρινές υπαίθριες φυτεύσεις.

Αντίδι διαθέσιµο 365 µέρες µε συνδυασµό 
Smittie και Pandie

Καθαρότερο προϊόν µαζεύει ο παραγωγός που 
εµπιστεύεται το Smittie αντίδι της Syngenta, το 
οποίο παρουσιάζει ορθόφυλλη ανάπτυξη και ι-
διαίτερα µεγάλο µέγεθος και βάρος (>800 γραµ-
µάρια). Παράλληλα η ποικιλία διαθέτει υψηλή ο-
µοιοµορφία και καλή συµπεριφορά στο tip burn 
και είναι ιδανική για µεταφυτεύσεις το φθινόπω-
ρο-χειµώνα και πρώιµα την Άνοιξη. Ωστόσο για 
να υπάρχει προϊόν όλο το χρόνο, η Syngenta δι-
αθέτει την ποικιλία Pandie, η οποία µπαίνει την 
άνοιξη, το καλοκαίρι και πρώιµα το φθινόπωρο, 
συµπληρώνοντας ουσιαστικά χρονικά την Smittie.

Ελαστικές σγουρές σαλάτες µε µεγάλη 
µετασυλλεκτική διατηρησιµότητα

Ποικιλίες Batavia προσαρµοσµένες στα µέτρα 
και τα σταθµά του Έλληνα παραγωγού παρουσί-
ασε η Syngenta, µε την Coriole να ξεχωρίζει τό-
σο λόγω του ελκυστικού για τον Έλληνα κατα-
ναλωτή σκουροπράσινου και γυαλιστερού φυλ-
λώµατός της όσο και λόγω του µεγάλου βάρους 
της. Το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η ιδιαίτε-

ρη ελαστικότητά της, που επιτρέπει την ελαχιστο-
ποίηση των απωλειών στο τελάρο και την αύξη-
ση της µετασυλλεκτικής διατηρησιµότητας. Είναι 
επίσης κατάλληλη για ανοιξιάτικες, φθινοπωρινές 
και πρώιµες χειµωνιάτικες φυτεύσεις. Εκτός της 
Coriole η Syngenta παρουσιάζει και άλλες ποικι-
λίες όπως η Parole, η οποία πρόκειται για µία ιδι-
αίτερη compact σγουρή σαλάτα τύπου Μακεδονί-
ας, µε σκουροπράσινο και γυαλιστερό χρώµα, που 
πυκνά φύλλα, υψηλή οµοιοµορφία στο χωράφι 
και µεγάλο βάρος. Εκτός αυτών, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και η ποικιλία Frisole, η οποία παρου-
σιάζει πολύ σγουρό και γυαλιστερό φύλλωµα ε-
νώ ταυτόχρονά είναι ιδιαίτερα συµπαγής µε µε-
γαλύτερο βάρος σε σχέση µε σαλάτες τύπου lollo 
και είναι κατάλληλη τόσο για ανοιξιάτικες όσο και 
φθινοπωρινές κυρίως φυτεύσεις. Ιδιαίτερη ποικι-
λία είναι και η Davidole, η οποία µπορεί να «πε-
ριµένει» στο χωράφι ενώ είναι έτοιµη για µάζεµα.

Παρά τις δυσκολίες βγάζει 450 ευρώ 
το στρέµµα κέρδος ο παραγωγός

«Βγαίνει» η καλλιέργεια µαρουλιού στην Ελλά-
δα παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες της τρέχου-
σας περιόδου µε τις ανατιµήσεις στα εφόδια ό-
πως εξηγεί στην Agrenda ο Τάσος Ρέµπελης, ιδι-
οκτήτης του επιδεικτικού αγρού της Syngenta. Με 
τα κόστη να υπολογίζονται χονδρικά στα 500 µε 
550 ευρώ το στρέµµα -εκ των οποίων 300 ευρώ η 
αγορά φυταρίων, 120 εργατικά για µεροκάµατα 2 
εργατών και 80-130 για φροντίδες- ενώ τα έσοδα 
γύρω στα 750 ευρώ -µε απόδοση 5.000 µαρουλιών 
και µέση τιµή στην Εύβοια τα 20 λεπτά µέση τιµή 
διάθεσης στο τέλος, αφήνουν ένα ποσό γύρω στα 
450 ευρώ το στρέµµα κέρδος. Ενδιαφέρον ωστόσο 
παρουσιάζει η διαπίστωση πως κάθε λεπτό αύξη-
σης της τιµής παραγωγού µεταφράζεται σε 50 ευ-
ρώ το στρέµµα κέρδος, καθότι τα κόστη είναι σχετι-
κά σταθερά µε µόνη εξαίρεση τα αγροτικά εφόδια. 
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Eχθροί
Aνοχή στη δράση 
περονόσπορου και 
κόκκινων αφίδων 

έχει η Actina

Κέρδος
Κάθε 1 λεπτό 
αύξηση τιµής 

συνιστά 50 ευρώ 
κέρδος για τον 

παραγωγό

Πράσινο 
Προτιµούν το βαθύ 

πράσινο χρώµα 
στις σαλάτες 
οι Έλληνες 
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Το νέο οινοποιείο της στην Παλιανή Ηρακλεί-
ου εγκαινίασε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ)  την Κυριακή 29 Μαΐου 
σηµατοδοτώντας την επανεκκίνηση της δραστη-
ριότητας της Ένωσης στην παραγωγή και ανά-
δειξη του κρητικού οίνου και στις ξένες αγορές. 
«Είναι ένα υπερσύγχρονο οινοποιείο, µε δυναµι-
κότητα πάνω από 7.000 τόνους. Έχει πλήρη κα-
θετοποιηµένη γραµµή τυποποίησης, εµφιάλω-

σης και παραλαβής, µε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρ-
χει στην Κρήτη», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ, 
Σταύρος Γαβαλάς κατά την εκδήλωση εγκαινίων 
του υπερσύγχρονου επισκέψιµου οινοποιείου. 

Στο οινοποιείο θα πραγµατοποιούνται δκά-
ποιες δοκιµές, σεµινάρια και εκδηλώσεις. «Εί-
ναι ένας χώρος πολιτισµού», σηµείωσε ο Σταύ-
ρος Γαβαλάς. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΗ Μύρων 
Χιλετζάκης, αποκάλυψε πως η Ένωση βρίσκεται 

σε συζητήσεις µε µεγάλες εταιρείες του εξωτε-
ρικού. «Τα κρασιά µας έχουν ξεκινήσει σιγά-σι-
γά και µπαίνουν στην τοπική αγορά και έχουµε 
στοχευµένες ενέργειες για την εξαγωγή τους». 

Τις νέες εγκαταστάσεις εγκαινίασε ο πρόε-
δρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς, ο οποίος µί-
λησε µε θερµά λόγια για την όλη προσπάθεια, η 
οποία δείχνει τη δυναµικότητα των συνεταιριστι-
κών σχηµάτων, προς όφελος των παραγωγών. 

Ποντάρει στο κρασί η Ένωση Ηρακλείου με το νέο οινοποιείο

Με έμφαση στις 
B2B συναντήσεις 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
πραγματοποιήθηκε 
το Ελληνογερμανικό 
Φόρουμ Τροφίμων, 
όπου παρουσιάστηκε 
ο πρώτος οδηγός 
αγροτικών εξαγωγών 
στη Γερμανία

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Γέφυρες» συνεργασίας µεταξύ µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων, αλλά και οργανώ-
σεων παραγωγών, µε εισαγωγείς από τη 
Γερµανία, οι οποίες, δυνητικά, µπορεί να 
εξελιχθούν σε «πύλες εισόδου» για ελλη-
νικά νωπά και µεταποιηµένα φρούτα και 
λαχανικά στην εύρωστη γερµανική αγορά 
έστησε για άλλη µια φορά το Ελληνο-γερ-
µανικό Forum Τροφίµων.

Η φετινή 8η διοργάνωση που φιλοξενή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη µεταξύ 30 και 31 Μα-
ΐου, «έριξε αυλαία» µε δεκάδες επιτυχηµέ-
νες, κατά τεκµήριο, επιχειρηµατικές συνα-
ντήσεις, ανάµεσα σε 6 µικροµεσαίους εισα-
γωγείς και σε εκπροσώπους από 18 εταιρεί-
ες και συνεργατικά σχήµατα από τη Βόρεια 
Ελλάδα, στις οποίες µπήκαν βάσεις για µελ-
λοντικές συµφωνίες, ενώ σε τουλάχιστον µία 
περίπτωση φαίνεται πως οριστικοποιήθηκε 
και η αποστολή δειγµάτων ως πρώτο βήµα.

Στις εργασίες της πρώτης ηµέρας του ελ-
ληνογερµανικού Forum, παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά και ο οδηγός εξαγωγών 
στη Γερµανία, που έχει συντονίσει ο Β’ α-
ντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου και CEO 
της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Βασίλης Γούναρης. 

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιµο 
εργαλείο, ένα διαβατήριο για τη γερµανι-
κή αγορά, µε εστίαση στις προδιαγραφές 
που πρέπει να έχει ένα αγροτικό προϊόν, 
τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφί-
µων και το ηλεκτρονικό εµπόριο, τους τρό-
πους πληρωµής και πολλές άλλες απαραί-
τητες πληροφορίες», είπε και τόνισε πως 

«µε πρωτοβουλίες, όπως αυτό το Φόρουµ, 
θέλουµε να θέσουµε µία νέα βάση, να κα-
ταρτίσουµε έναν οδικό χάρτη για την ενί-
σχυση των εµπορικών συνεργασιών µετα-
ξύ Ελλάδας και Γερµανίας και την προώθη-
ση των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών. 

Όσον αφορά ειδικότερα τις επιχειρηµατικές 
εξελίξεις, ο ∆ιονύσης Κολιούλης, στέλεχος 
του τµήµατος πωλήσεων της Krop SA, µιας 
µεγάλης εταιρείας εµπορίας κυρίως εσπερι-
δοειδών (σ. σ. διακινεί ετησίως έως 25.000 
τόνους) από την Άρτα, είχε τρία ραντεβού και 
όπως σηµειώνει η µία από τις συναντήσεις 
αποτιµάται ως πολύ ελπιδοφόρα. «Πήγαµε 

στοχευµένα. Σε ένα από τα ραντεβού διαπι-
στώσαµε πως µπορεί να υπάρξει συνεργασία 
στο κοµµάτι των εσπεριδοειδών και στο πλαί-
σιο αυτό συµφωνήσαµε να γίνει µια νέα συ-
νάντηση στη διάρκεια του καλοκαιριού για 
να δούµε πως θα µπορούσαµε να συνεργα-
στούµε από τη νέα εµπορική σεζόν», ανέφε-
ρε στην Agrenda ο κ. Κολιούλης. Ικανοποι-
ηµένη από τα ραντεβού που είχε την ευκαι-
ρία να κάνει, είναι και η Κατερίνα ∆ηνώρη, 
από το τµήµα πωλήσεων του Α.Σ. Επισκοπής. 
«Έγινε η γνωριµία κι ανταλλάξαµε στοιχεία 
επικοινωνίας, προκειµένου να επανέλθου-
µε», είπε η κ. ∆ηνώρη και αποκάλυψε πως 

∆εκάδες επιχειρη-
µατικές συναντή-
σεις µε φόντο 
συνεργασίες στα 
νωπά οπωρολαχα-
νικά στη διάρκεια 
του  Ελληνογερµα-
νικού Φόρουµ.

Ισχυρό διαβατήριο επιχειρείν 

Εγχειρίδιο εξαγωγών 
για αγροτικό προϊόν 
στη γερμανική αγορά

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
�2021 ΕΝΑΝΤΙ 2020�

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
�2021�

+30%

+211%

ΤΥΡΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ

+58%

403,35

ΦΡΕΣΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ

-5,43%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΦΡΟΥΤΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

57,49
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

+9,22%

ΦΡΕΣΚΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΠΝΟΣ
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Παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί 
του περιεχοµένου των δασικών χαρτών για 45 
ηµέρες, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου χορηγεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, µε φόντο µια σειρά 
επιπλοκών που θα εµπόδιζαν σηµαντικό αριθ-
µό ενδιαφεροµένων στο να καταθέσουν τα α-
παραίτητα έγγραφα. Η εν λόγω παράταση, αφο-
ρά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν ε-
ντός του 2021 για τους οποίους η προθεσµία υ-

ποβολής αντιρρήσεων εξέπνευσε την περασµέ-
νη Τρίτη, 31 Μαΐου. 

Σε σχετική ανακοίνωση του αρµόδιου υπουρ-
γείου, επικαλούνται οι συνθήκες που έχουν δι-
αµορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποί-
ες δυσχεραίνουν τις οικονοµικές συναλλαγές 
των πολιτών, σε συνδυασµό µε τα τεχνικά προ-
βλήµατα στις ψηφιακές πλατφόρµες του Ελλη-
νικού Κτηµατολογίου. Σχολιάζοντας θετικά την 

απόφαση παράτασης, οι γεωτεχνικοί του ΓΕΩ-
ΤΕΕ συµπληρώνουν στους λόγους που επέβα-
λαν αυτήν, τον ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό ενδια-
φεροµένων πολιτών, την υποστελέχωση των δα-
σικών υπηρεσιών σε επιστηµονικό προσωπικό, 
τις πρόσφατες αλλαγές της νοµοθεσίας, καθώς 
και τις δυσχέρειες στις µετακινήσεις και στην ε-
ξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της τήρησης των 
υγειονοµικών πρωτοκόλλων για την πανδηµία.

Παράταση έως 15 Ιουλίου για αντιρρήσεις σε δασικούς χάρτες

Αυτή τη φορά, οι «Ανοιχτές Πόρτες» 
για τα Κτήµατα Τσέλεπου και Σπυρό-
πουλου, είχαν διαφορετικό περιεχόµε-
νο, αφού αρκετοί από τους επισκέπτες 
των δύο Οινοποιείων, περιηγήθηκαν 
σε αυτά, έχοντας στο µυαλό τους ένα 
πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδο-
µένα, πολιτισµικό ερέθισµα. Το βρά-
δυ του Σαββάτου της 28ης Μαΐου, ά-
νοιξε και επίσηµα η αυλαία για το «υ-
βριδικό» ντοκιµαντέρ – ταινίας µυθο-
πλασίας «Arcadia 1900, Champagne 
d’ Orient», µια παραγωγή που ρίχνει 
φως στην άγνωστη ιστορία της οινοποι-
ίας των Αδελφών Παπανικολάου, που 
στις Ρίζες της Τεγέας, «έπιασαν τη µα-
γιά» στα τέλη του 19ου αιώνα για αυτό 
που οι περισσότεροι σήµερα αναγνω-
ρίζουµε ως το success story του ελλη-
νικού οίνου. Όσοι βρέθηκαν στην Τρί-
πολη είχαν την ευκαιρία να κατανοή-
σουν το κεντρικό µήνυµα του δραµα-
τοποιηµένου ντοκιµαντέρ από ίδιο το 
δηµιουργό, τον σκηνοθέτη και σεναρι-
ογράφο Κώστα Σπυρόπουλο, που συ-
νοψίζεται στο: «Χαµένες ευκαιρίες».

Στο επίκεντρο του φιλµ, η άνοδος 
και η πτώση µιας µυθικής οινοποιίας 
στην Αρκαδία, η µεθοδικότητα ενός ε-
πιστήµονα οινολόγου, του Βασίλη Πα-
πανικολάου, µε γρήγορα «µαρκετίστι-
κα» αντανακλαστικά και το επιχειρη-
µατικό δαιµόνιο του αδερφού του Νι-
κόλαου και του πατέρα τους Σπυρίδω-

να που έπεσε µε µεγάλη ταχύτητα πά-
νω στο τείχος που ύψωσε η φρέσκια α-
θηναϊκή ελίτ του πρώιµου Μεσοπολέ-
µου. Όλα αυτά, µε φόντο το ανεκπλή-
ρωτο και πάντα επίκαιρο όραµα του Α-
λέξανδρου Παπαναστασίου (πατέρα 
των Συνεταιρισµών στην Ελλάδα) για 
την αγροτική παραγωγή, που είχε για 
πυρήνα του την εκπαίδευση των αγρο-
τών και την εµπότιση στις συνειδήσεις 
τους, της ουσίας του συνεργατισµού.

«A bon vin pas d’ enseigne» (το καλό 
κρασί δεν έχει ανάγκη διαφήµισης). Μ’ 
αυτό το λιτό µότο έντυνε τις διαφηµι-
στικές καταχωρήσεις του ο Παπανικο-
λάου στις αθηναϊκές εφηµερίδες της 
εποχής. ∆υναµική ήταν και η προσέγ-
γισή του στο πεδίο της επιστήµης της 
οινοποίησης, προχωρώντας σε δεκά-
δες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, µια 
εκ των οποίων, «Η Αρκαδία υπό Οινο-
λογικήν Έποψιν» έδωσε και την «α-
τάκα» που έγινε ο τίτλος του φιλµ («η 
Αρκαδία, η Καµπανία της Ανατολής»). 

Κι αν πράγµατι το καλό κρασί, δεν 
χρειάζεται διαφήµιση, το σύγχρονο κα-
λό ελληνικό κρασί, χρειαζόταν ένα µύ-
θο, τον οποίο βρίσκει στην εν λόγω κι-
νηµατογραφική προσπάθεια, σύµφω-
να µε τον Οινοποιό Γιάννη Τσέλεπο, ο 
οποίος συνέδραµε σηµαντικά στην εκ-
πόνηση της απαιτητικής έρευνας που 
ξεκίνησε από το σκηνοθέτη Κώστα Σπυ-
ρόπουλο το 2015.     ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

«δεν ζητούν µεγάλες ποσότητες, που να µην 
µπορούµε να ανταποκριθούµε, αλλά επιθυ-
µούν πολλούς κωδικούς, συνέπεια στις πα-
ραδόσεις και για µεγάλα διαστήµατα».

Πιθανές συνεργασίες για προϊόντα όπως 
τα κεράσια, τα νεκταρίνια, τα βερίκοκα, τα ρο-
δάκινα, τα ακτινίδια και τα επιτραπέζια στα-
φύλια, ήταν στην ατζέντα των σοβαρών, ό-
πως τις χαρακτήρισε, συναντήσεων, που έκα-
νε ο ∆ηµήτρης Αποστολίδης από την Tasty 
Fruit, ενώ ο Νίκος Μηνάς, από τον Αγροτι-
κό Σύλλογο Καλυβίων Πέλλας µας αποκά-
λυψε πως µε τον έναν από τους συνοµιλη-
τές του, συµφωνήθηκε στα µέσα Ιουνίου να 
επισκεφτεί την Πέλλα, αφού όπως µας εί-
πε «ζητούν συνεργάτες που θα µπορούν να 
τους προµηθεύουν µε πολλά προϊόντα και 
για τουλάχιστον 7-8 µήνες το χρόνο και όχι 
µόνο για ένα προϊόν και 1-2 µήνες ετησίως».

Πρόσκληση να επισκεφτεί σύντοµα την 
Ηµαθία απηύθυνε σε έναν εκ των εισαγω-
γέων και ο Στέφανος Νταούκας, γενικός δι-
ευθυντής Κοινοπραξίας Οµάδων Παραγω-
γών Νοµού Ηµαθίας καθώς «είπε πως δια-
θέτει ένα δίκτυο µε 110 ελληνικά εστιατό-
ρια και άλλες επιχειρήσεις τροφίµων, στην 
ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου».

∆ιαφήµιση
«Το καλό κρασί 
δεν έχει ανάγκη 
διαφήµισης», το 
µότο του Βασίλη 
Παπανικολάου, 

χρειάζεται 
όµως ένα µύθο 
συµπληρώνει ο 
γνωστός οινο-
ποιός Γιάννης 

Τσέλεπος

Ένας οινοποιός από την Τεγέα που ήθελε να 
κάνει την Αρκαδία, Καμπανία της Ανατολής

Στοχευµένες 
οι συναντήσεις

Ο γενικός διευθυντής 
του Ελληνογερµανικού 
Επιµελητηρίου, 
Αθανάσιος Κελέµης 
ανέφερε στην Agrenda 
πως κλήθηκαν 
µικροµεσαίοι εισαγωγείς, 
καθώς «το ζητούµενο 
είναι πώς θα στηριχθούν 
οι χιλιάδες µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις να βρουν 
διέξοδο στη γερµανική 
αγορά. Υπό αυτή την 
έννοια, δεν θα είχε 
νόηµα να φέρουµε 
µεγάλους, οι οποίοι θα 
ζητούσαν, για παράδειγµα 
10.000 τόνους από 
κάποιο προϊόν, όταν η 
διαθεσιµότητα των δικών 
µας δεν ξεπερνά τους 
1.000 τόνους».
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Έως 12 μήνες 
αναμονή 
για πληρωμή 
επενδύσεων 
Μεταποίησης
Μέχρι και 12 µήνες µπορεί να 
περιµένει ένας δικαιούχος της 
Μεταποίησης (Μέτρο 4.2.1) να 
αξιολογηθεί το αίτηµα πληρωµής που 
υποβάλλει, ώστε να προχωρήσει η 
σχετική εκταµίευση, γεγονός που έχει 
φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πλήθος 
επενδυτών. Για τη µεγάλη 
καθυστέρηση στη προώθηση των 
αιτηµάτων πληρωµής προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, η ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Εφαρµογών 
ισχυρίζεται ότι για να ολοκληρωθεί 
ένα αίτηµα από την εν λόγω 
∆ιεύθυνση χρειάζονται 4 µε 5 µήνες 
από την στιγµή που θα επιτρέψει τον 
φάκελο ο ιδιώτης αξιολογητής, 
καθώς αυτός πρέπει να 
επανεξεταστεί και από τη Υπηρεσία. 
Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ 
το περιοδικό Φρουτονέα που 
αποτάθηκε στη σχετική ∆ιεύθυνση, 
µε άλλα λόγια έχουµε 2 µε 3 µήνες 
να εξετάσει τον φάκελο του 
αιτήµατος πληρωµής η Περιφέρεια, 1 
µήνα για να πάει ο φάκελος, από την 
Περιφέρεια στη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού για να αποφασίσει 
σε ποιον Ιδιώτη θα τον στείλει για 
έλεγχο και µετά χρειάζονται άλλοι 4 
µε 5 µήνες, που χρειάζονται οι 
αρµόδιοι για να εξετάσουν, για 3η 
φορά, το αίτηµα πληρωµής. Εάν 
λοιπόν ο επενδυτής είναι τυχερός θα 
πληρωθεί σε 8 µήνες από όταν την 
στιγµή που θα κατάθεση το αίτηµα 
πληρωµής. Μία λύση, θα ήταν να 
εκχωρηθεί η αξιολόγηση των 
αιτηµάτων του µέτρου 4.2.1 σε άλλη 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου, ή ακόµα 
καλύτερα στις Περιφέρειες, καθώς 
όπως φαίνεται η ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού αδυνατεί πλέον 
να ανταποκριθεί στο έργο, που της 
έχει ανατεθεί.

Μια απόφαση του ΣτΕ βουλιάζει 
τις εξαγωγές της ελιάς Καλαμών
Πάνω από 60.000 τόνοι προϊόντος δεν μπορούν να διακινηθούν ως Kalamata Olives

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την άµεση αναζήτηση πολιτικής λύσης υ-
παγορεύει η τελευταία απόφαση του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας η οποία είναι σαν 
να ρίχνει «λάδι στη φωτιά» της χρόνιας δι-
αµάχης γύρω από τη χρήση της εµπορικής 
ονοµασίας «Kalamata Olives».

Πιο συγκεκριµένα και µε βάση τις υπάρ-
χουσες πληροφορίες, η απόφαση που δεν 
έχει ακόµα καθαρογραφεί και κοινοποιη-
θεί στους εµπλεκόµενους, απορρίπτει και 
ακυρώνει της Υπουργική Απόφαση της 7ης 
Φεβρουαρίου 2018 (γνωστή ως απόφαση 
Αποστόλου) µε την οποία διευκολύνονταν 
η χρήση της επίµαχης εµπορικής ονοµασί-
ας «Kalamata Olives» σε προϊόν της συγκε-
κριµένης ποικιλίας που δεν παράγεται στη 
Μεσσηνία αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή της 
Ελλάδας. Συγκεκριµένα, το ∆΄ Τµήµα του 
ΣτΕ µε την υπ΄ αριθµ. 1149/2022 απόφα-
σή του, (πρόεδρος η Μαρία Καραµανώφ και 
εισηγήτρια η σύµβουλος Επικρατείας Μα-
ρία Παπαδοπούλου) έκανε δεκτή την αίτη-
ση του «Συλλόγου Υπέρ των Μεσσηνιακών 
Ελαιοκοµικών Προϊόντων Προστατευόµε-
νης Ονοµασίας Προέλευσης» που ζητούσε 
να ακυρωθεί η από 7.2.2018 απόφαση του 
υπουργού και υφυπουργού Ανάπτυξης (τρο-
ποποίησε παλαιότερη του 2016) ως προς το 
σκέλος της καταχώρησης στο Μητρώο Ποι-

κιλιών της ποικιλίας ελιάς µε την ονοµασία 
«Καλαµάτα» («Kalamata»).

Οι πληροφορίες θέλουν το ΣτΕ να µην 
µπαίνει στην ουσία της υπόθεσης και να 
µένει σε τυπικά ζητήµατα, µε σηµαντικότε-
ρο το γεγονός ότι η απόφαση Αποστόλου 
δεν αιτιολογεί αν πληρούνται σωρευτικά 
οι όροι του άρθρου 42 το Κανονισµού, βά-
σει του οποίου έχει γίνει η κατοχύρωση του 
ΠΟΠ Καλαµάτας.

Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε θα πρέ-
πει το ταχύτερο δυνατόν η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να 
επανέλθει «διορθώνοντας» στο τυπικό της 
σκέλος την απόφαση Αποστόλου, έτσι ώστε 
να είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν µπο-
ρεί να µείνει θεσµικά µετέωρη, καθώς, κάθε 

µέρα που περνάει, δηµιουργείται τεράστια 
οικονοµική ζηµιά για την εγχώρια παρα-
γωγή της συγκεκριµένης ποικιλίας, της ο-
ποίας οι εξαγωγές προσεγγίζουν τα 200 ε-
κατοµµύρια ευρώ. Ήδη, η αναστάτωση που 
έχει δηµιουργηθεί το τελευταίες ώρες, δη-
λαδή µετά τη δηµοσιοποίηση των πληρο-
φοριών περί της απόφασης είναι µεγάλη 
και δεν αφορά µόνο τις εµπορικές επιχει-
ρήσεις που διακινούν το προϊόν αλλά και 
την τιµή µε την οποία φεύγει το προϊόν α-
πό τον παραγωγό.

Οι ιθύνοντες οφείλουν να κατανοήσουν 
ότι εάν τα πράγµατα µείνουν ως έχουν (µε-
τά την απόφαση του ΣτΕ), περισσότεροι από 
60.000 τόνοι ελιάς Καλαµών εγχώριας πα-
ραγωγής δεν θα µπορούν να διακινηθούν 
µε το ιστορικό εµπορικό όνοµα Kalamata 
Olives (δικαίωµα σ’ αυτό θα έχουν µόνο οι 
2.500 τόνοι της Μεσσηνίας), ενώ την ίδια 
στιγµή, το σύνολο της παγκόσµιας παραγω-
γής ελιάς, ποικιλίας Καλαµών, θα συνεχί-
σει να διακινείται κάνοντας χρήση της συ-
γκεκριµένης ορολογίας.

Ήδη έχουν εκφραστεί αντιδράσεις από 
παραγωγικά κέντρα της ποικιλίας Καλαµών 
σε Αιτωλοακαρνανία και Φθιώτιδα, τόσο σε 
επίπεδο θεσµικών (δήµαρχος Μεσολογγί-
ου, δηµοτικοί σύµβουλοι Αγρινίου) όσο και 
παραγωγών, οι οποίοι επισηµαίνουν τον οι-
κονοµικό κίνδυνο ο οποίος συνεπάγεται η 
εφαρµογή της απόφασης του ΣτΕ.  

Αναστάτωση
Η αναστάτωση µετά τη δηµοσι-
οποίηση της απόφασης αφορά 
τις εµπορικές επιχειρήσεις που 
διακινούν το προϊόν αλλά και 

την τιµή µε την οποία φεύγει το 
προϊόν από τον παραγωγό
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Η Ένωση Σιτηρών Ουκρανίας-UGU, στην οποία 
µετέχουν παραγωγοί και εξαγωγείς 
δηµητριακών, υπολογίζει φέτος σοδειά 19,2 
εκατοµµυρίων τόνων σιταριού, «σαφώς 
χαµηλότερη από το ρεκόρ» της περιόδου 2021-
2022, όπου συγκόµισε 33 εκατ. τόνους. «Παρά 
την κατοχή εδαφών και των ναρκοθετηµένων 
χωραφιών, η Ουκρανία θα εφοδιαστεί µε σιτηρά 
και θα µπορεί να εξάγει ένα µέρος της σοδειάς», 
υπογραµµίζει ωστόσο η Ένωση σε ανακοίνωση. 

Με 19 εκατοµµύρια τόνους, η παραγωγή 
παραµένει τριπλάσια από την εγχώρια ετήσια 
κατανάλωση σιταριού στην Ουκρανία, ενώ 
προστίθενται σε αυτή τα αποθέµατα της 
προηγούµενης συγκοµιδής, που ανέρχονται 
ακόµη σε 10 εκατοµµύρια τόνους. Όσον αφορά 
τις εξαγωγές, αυτές µπορεί να ανέλθουν σε 10 
εκατοµµύρια τόνους σιταριού. Η συγκοµιδή 
καλαµποκιού αναµένεται σε 26,1 εκατοµµύρια, 
έναντι 37,6 εκατ. τόνων πέρυσι (-30%).

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα σύνθετο διπλωµατικό παιχνίδι 
ξετυλίγεται τις τελευταίες εβδοµάδες 
γύρω από την υπόθεση του «ξεµπλο-
καρίσµατος» των λιµανιών της Μαύ-
ρης Θάλασσας, µε την Ρωσία να διεκ-
δικεί το πάνω χέρι σε µια εξέλιξη που 
θα απελευθέρωνε στις διεθνείς αγο-
ρές 20 εκατ. τόνους σιτηρών από την 
Ουκρανία.

Από την άλλη, Ευρώπη, ΗΠΑ και Η-
νωµένο Βασίλειο, επιχειρούν να αντι-
στρέψουν το ρωσικό status quo στις 
εµπορικές ροές σιτηρών της Μαύρης 
Θάλασσας, ενώ και οι δύο πλευρές ε-
πιδίδονται σε ένα επικοινωνιακό παι-
χνίδι ώστε να µην «χρεωθούν» την κα-
τάρρευση των συνοµιλιών. Σηµειώνε-
ται ότι στο άκουσµα του ενδεχόµενου  
αυτού, ήδη οι αγορές σιτηρών της Ευ-
ρώπης πάτησαν φρένο, µε τις τιµές που 
διαπραγµατεύονται στα εµπορικά κέ-
ντρα της Γαλλίας και της Γερµανίας να 
υποχωρούν από τα πρόσφατα υψηλά. 

Αν και αρκετοί διπλωµάτες του Ορ-
γανισµού Ηνωµένων Εθνών, προεξο-
φλούν πως «ακόµα και η Ρωσία του Πού-
τιν δεν θα ασκούσε βέτο στην προσπά-
θεια εφοδιασµού φτωχών χωρών µε 
σιτηρά», το εγχείρηµα να ανοίξουν τα 
εµπορικά λιµάνια σε Μαύρη Θάλασσα 
και Αζόφ και µάλιστα σύντοµα, φαντά-
ζει βουνό. Τόσο η διαδικασία αποµά-
κρυνσης ναρκών και πολεµικών πλοί-
ων από τους θαλάσσιους διαδρόµους, 
όσο και η ενσωµάτωση γεωπολιτικών 
βλέψεων στην κατά τα λοιπά ανθρω-
πιστική αγωνία αποτροπής µιας επι-
σιτιστικής κρίσης, ανεβάζουν το επί-
πεδο δυσκολίας διακίνησης σιτηρών 
σε ένα σύµπλεγµα λιµανιών που µέ-
χρι τον περασµένο Ιανουάριο, «δού-
λευε» 6 εκατ. τόνους µαλακού σίτου, 
κριθαριού και καλαµποκιού το µήνα.  

Η Ρωσία ζητά εξασφαλίσεις ότι ε-

φόσον αρθεί το µπλόκο στα λιµάνια 
αυτά, θα ακυρωθούν και οι κυρώσεις 
που έχουν επιβληθεί στις δικές της ε-
ξαγωγές λιπασµάτων, σε µια εξέλιξη 
που θα διευκόλυνε παράλληλα και τις 
δικές της διεθνείς πωλήσεις σιτηρών, 
ενόψει µιας παραγωγής της τάξης των 
80 εκατ. τόνων που αναµένει η χώρα 
για φέτος. Από την άλλη, η Ουκρανία 
ζητά εξασφαλίσεις ότι σε περίπτωση 
που απενεργοποιηθούν οι θαλάσσι-
ες νάρκες που έχει τοποθετήσει στο 
λιµάνι της Οδησσού, το ρωσικό πολε-
µικό ναυτικό δεν θα επιχειρήσει µια 
ξαφνική έφοδο.

Γύρω από αυτόν τον πυρήνα «πα-
ζαρέµατος», αναπτύσσονται και άλ-
λα συµφέροντα, όπως των χωρών της 
Βαλτικής που θα ήθελαν να περάσει 
από αυτές το ουκρανικό απόθεµα σι-
τηρών ή της Τουρκίας που έχει ανα-

δειχθεί σε πρόθυµο «εµπορικό» εταί-
ρο της Ρωσίας στο πεδίο αυτό. Σε αυ-
τό που φαίνεται ως το κυρίαρχο σενά-
ριο, προβλέπεται µια συνάντηση του 
Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι 
Λαβρόφ µε τον Τούρκο πρόεδρο, Ερ-
ντογάν, όχι όµως πριν από τις 8 Ιου-
νίου. Εκεί θα εξεταστεί το ενδεχόµενο 
να αναλάβει η Τουρκία την εξουδετέ-
ρωση των ναρκών, καθώς και την συ-
νοδεία των εµπορικών από και προς 
τον Βόσπορο. Ο σχεδιασµός αυτός, έ-
χει «εγκριθεί» από τον ίδιο τον Πούτιν. 

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντρά-
γκι, διεκδικεί και αυτός ενεργό ρόλο 
στις ζυµώσεις για την εφαρµογή του 
εν λόγω σχεδίου. Έπειτα από απανω-
τές επικοινωνίες του ίδιου µε Λευκό 
Οίκο, Πούτιν, Ζελένσκι και µετά ξα-
νά Πούτιν, αναδείχθηκε ακόµα µια 
προϋπόθεση από τη ρωσική πλευρά 

για το άνοιγµα του εµπορικού διαδρό-
µου. Σύµφωνα µε τον Ιταλό, ο Πούτιν 
του ζήτησε εγγυήσεις ότι τα καράβια 
µε τα σιτηρά δεν θα έχουν «διπλό πά-
το», κάτι που θα επέτρεπε τη µεταφο-
ρά όπλων προς την Ουκρανία. 

Στο τέλος έρχεται και µια νοµικίστι-
κη επιπλοκή που έχει να κάνει µε την 
ασφάλεια των φορτίων. Ευρώπη και Η-
νωµένο Βασίλειο, όπου εδρεύουν και 
πολλές ασφαλιστικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανα-
πτύσσουν µια αντιφατική στρατηγική. 
Από τη µία συντονίζουν την απαγόρευ-
ση των ασφαλίσεων σε πλοία που µε-
ταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο οπουδή-
ποτε στον κόσµο. Αν και είναι εφικτή 
η διαφοροποίηση της ασφάλισης σε 
πλοία µεταφοράς σιτηρών, µπορεί να 
αναδειχθεί σε έναν εξαιρετικά σύνθε-
το παράγοντα. 

Διπλωματία για 
έξοδο 20 εκατ. 

τόνων σιτηρών 
Διπλωμάτες σε ρόλο 

μεσιτών σιτηρών 
κινητοποιεί η 

υπόθεση εξαγωγής 
σιτηρών από τη 

ναρκοθετημένη 
Μαύρη Θάλασσα

Σχεδόν µισή η παραγωγή 
σιτηρών της Ουκρανίας 

για τη νέα περίοδο

Status quo
Eυρώπη, ΗΠΑ και Ηνωµένο 
Βασίλειο, επιχειρούν να 
αντιστρέψουν το ρωσικό 
status quo στις εµπορικές 
ροές της Μαύρης 
Θάλασσας.

Κυρώσεις
Η Ρωσία ζητά εξασφαλίσεις 
ότι εφόσον αρθεί το µπλόκο 
στα λιµάνια της Μαύρης 
Θάλασσας, θα ακυρωθούν 
και οι κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί στις δικές της 
εξαγωγές λιπασµάτων.

Ντράγκι
Ο Ιταλός πρωθυπουργός 
Μάριο Ντράγκι διεκδικεί και 
αυτός ενεργό ρόλο στις 
ζυµώσεις για το άνοιγµα του 
εµπορικού διαδρόµου 
σιτηρών µε τον Ρώσο 
πρόεδρο να του ζητά 
εγγυήσεις ότι τα καράβια µε 
σιτηρά δεν θα έχουν «διπλό 
πάτο», κάτι που θα επέτρεπε 
την µεταφορά όπλων στην 
Ουκρανία.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ 
∆ΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
«Πιστεύω ότι θα έχουµε µια 
περίοδο έντασης, η οποία 
δεν θα µας οδηγήσει σε ένα 
θερµό επεισόδιο τύπου 
Ιµίων, αλλά η Τουρκία έχει 
στην φαρέτρα της εργαλεία 
τα οποία µπορεί να τα 
βγάλει από εκεί και να 
επιχειρήσει να ασκήσει 
ακόµα µεγαλύτερη πίεση 
στην ελληνική πλευρά».

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Θεωρώ, ότι οι σχέσεις, 
µετά από πολλά χρόνια, 
φθείρονται και 
ξαναερωτευόµαστε µε τον 
σύντροφό µας. Περνάµε 
κύµατα. Το πιο σηµαντικό 
είναι το ζευγάρι να 
παλεύει καθηµερινά και να 
µην τα παρατάει. Ούτε τον 
εαυτό του, ούτε τον 
σύντροφό του».

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
«Οι Τούρκοι διαστρέβλωσαν
όλη την ιστορία. Εκείνο που 
µπορούµε να κάνουµε είναι 
να απαντήσουµε ιστορικά. 
Να πούµε ότι όταν οι 
Τούρκοι, µετά από τόσους 
αιώνες, γιορτάζουν την 
Πτώση της Πόλης δείχνουν 
σε όλο τον κόσµο ότι η 
Κωνσταντινούπολη δεν 
ήταν δική τους».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΑΥΤΙΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Εργάτες γης
Να ‘χαµε να λέγαµε οι έως 
τώρα κινήσεις στο ζέον ζήτηµα 
της έλλειψης εργατών γης που 
όσο εισερχόµαστε στο ζενίθ της 
συγκοµιστικής περιόδου για 
µεγάλο εύρος καλλιεργειών 
γίνεται όλο και πιο έντονο το 
πρόβληµα. Οι κατά τόπους 
αγροτικοί φορείς στη χώρα 
θέτουν το θέµα ζητώντας 
άµεση εξεύρεση λύσης από 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό…

Τι προτείνουν;
Χωρίς απαντήσεις στα καυτά 
προβλήµατα των αγροτών, λένε 
πως έφυγαν από το γραφείο 
του υπουργού της πλατείας οι 
βουλευτές της Κουµουνδούρου. 
Έθεσαν τα ζητήµατα για τις 
αυξήσεις σε αγροεφόδια και 
ενέργεια που εκτινάσσουν τα 
κόστη παραγωγής, τις 
ανησυχίες για το ΟΣ∆Ε, τους 
εργάτες γης κ.λπ.., τι πρότειναν 
πέρα από εκλογές δεν είπαν…

Μπόνους
Το διαβάσαµε κι αυτό. Σε 
χαλεπούς καιρούς που η 
ακρίβεια κατατρώει τους 
συντελεστές του πρωτογενούς, 
θα καταβάλλεται λέει επιπλέον 
ανταµοιβή στο προσωπικό της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αν πιάσει 
τους στόχους στα στρατηγικά 
της νέας ΚΑΠ, τους 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς 
κλπ, κλπ. Είναι αυτό που λέµε 
ακριβό µου ∆ηµόσιο…

Στην ανακύκλωση η ιδέα για τα λιπάσµατα

Αυτά τα κονδύλια της µεταβατικής ΚΑΠ απ’ ότι φαίνεται καπαρώθη-
καν για να κλείσουν τις τρύπες που άνοιξε η πανδηµία, η ενεργει-
ακή κρίση και η ρωσο-ουκρανική διένεξη διευκολύνοντας και πε-
ρισσότερες εντάξεις σε τοµείς που πονάνε, όπως της κτηνοτροφίας. 
Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανησυχούν για τη µορφή και το 
ύψος που θα έχει το επόµενο…τσεκ καθώς η χώρα µας είχε ψιλο…
ανοίξει τη συζήτηση στις Βρυξέλλες. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι δεν έ-
χουν να περιµένουν κάτι από την πολυθρύλητη επιδότηση στα λι-
πάσµατα, µια ιδέα που ήρθε την ώρα της κρίσης για να κάµψει αντι-
δράσεις και άρχισε σταδιακά να… ξεφουσκώνει από τους ιθύνοντες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στη σωστή τους 
βάση έθεσε το 
Ελληνογερµανικό 
φόρουµ τροφίµων 
το ζήτηµα των 
ελληνικών εξαγωγών 
οπωρολαχανικών στη 
Γερµανία. Οι µεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις 
έχουν βρει το δρόµο 
τους, οι µικροµεσαίες;

Σε γνωστή δικηγορική 
φίρµα (η προσφορά 
της λέει ήταν η 
πιο συµφέρουσα) 
ανατέθηκε έναντι 
αδράς αµοιβής από 
το διοικητήριο της 
Νιρβάνα η εκπόνηση 
νοµικών υπηρεσιών 
για τη σύνταξη του 
«σύγχρονου πλαισίου 
λειτουργίας του». 

Υβρίδια
«Λάδι στη φωτιά» της 

χρόνιας διαµάχης γύρω από τη 
χρήση της ιστορικής εµπορικής 
ονοµασίας «Kalamata Olives», 
ρίχνει η απόφαση του ΣτΕ, που 
ακυρώνει τη γνωστή απόφαση 
Αποστόλου της 7ης/2/2018.

Η απόφαση διευκόλυνε τη 
χρήση της επίµαχης εµπορικής 
ονοµασίας «Kalamata Olives» 
σε προϊόν της εν λόγω 
ποικιλίας που δεν παράγεται 
στη Μεσσηνία αλλά σε κάθε 
περιοχή της Ελλάδας.

Μέγιστη η αναστάτωση που 
έχει δηµιουργηθεί µετά τη 
δηµοσιοποίηση περί της 
απόφασης καθώς αν δεν 
υπάρξει παρέµβαση, πάνω από 
60.000 τόνοι ελιάς Καλαµών 
εγχώριας παραγωγής δεν θα 
µπορούν να διακινηθούν υπό 
το Kalamata Olives, αφού 
δικαίωµα θα έχουν µόνο οι 
2.500 τόνοι της Μεσσηνίας.

;

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Έφτασα αργά στην Παρί, 
προέκυψε ένα θέµα µε το 
γόνατό µου, έχασα κάποια 
παιχνίδια και είπα ότι µε το 
νέο έτος θα τα ‘δινα όλα. 
Και τότε ήρθε ο κορωνοϊός. 
Μου άφησε κουσούρι στον 
πνεύµονα και για ενάµιση 
µήνα δεν µπορούσα να 
τρέξω γιατί δεν άντεχαν 
τα πνευµόνια µου».

Αν κρατήσουµε 
τον Βάρρα 
για τα σκριν, 
χρειαζόµαστε 
κάποιον για το 
pick and roll. 

Μ’ αυτά κι αυτά βγήκε χωρίς βασικές πιστώσεις 
προς τους αγρότες ο Μάιος, αφού οι αρµόδιοι των 
πληρωµών δροµολογούν να κλείσουν τις 
εκκρεµότητες από την περσινή χρονιά, είτε για τα 
προγράµµατα είτε για την ενιαία ενίσχυση µέσα 
στον Ιούνιο, µε δύο πληρωµές. Μία στα µέσα του 
µήνα και µία στο τέλος του. Συνολικά, σου λέει 
ο πρόεδρος, θα βγουν περί τα 140 εκατ. ευρώ. 
Οι αγρότες διακιούχοι ξέρουν, περιµένουν Νιτρικά 
και Βιολογικά, µαζί και αυτόχθονες φυλές 
και  Κοµφούζιο, αλλά και κάποιες ακόµα 
συνδεδεµένες και ότι έχει ξεµείνει από την ενιαία 
του 2021, συν τα ρέστα για όσους δεν έπιασαν το 
πλαφόν και δεν πληρώθηκαν την ειδική βάµβακος.

Ακόµα περιµένουν οι παραγωγοί 
εσπεριδοειδών της Πελοποννήσου την ειδική 
ενίσχυση λόγω παγετού. Ίσως γι’ αυτό σκέφτηκαν 
να αιτηθούν «να θεσπιστούν ευρωπαϊκά πακέτα 
στήριξης µε τη µορφή της απόσυρσης των 
αγροτικών προϊόντων και εν συνεχεία της 
παροχής τους -µέσω επισιτιστικής βοήθειας ή 
δωρεάν διανοµής τους σε ευάλωτες κοινωνικές 
οµάδες». Μάλιστα από την Ένωση Αγροτών 
Συνεταίρων Αργολίδας αναφέρουν ότι «ο 
περιορισµός των εξαγωγών προς τη Ρωσία 
είναι µόνο η µία πλευρά, καθώς η εκτόξευση 
των ενεργειακών τιµών θέτει επ αµφιβόλω την 
επίτευξη των ρυθµών ανάπτυξης που είχαν 
προεξοφληθεί για την ΕΕ».

Παράταση είναι η λύση που δροµολογεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά µε την 
κατανοµή βιοντίζελ για το 2021 και όχι την 
έκδοση µιας νέας απόφασης! Τι σηµαίνει αυτό; Η 
απόφαση θα καθορίζει τις ποσότητες βιοκαυσίµου 
που θα απορροφηθούν από την αγορά, είπε ο 
Σκρέκας πρόσφατα, µε τους παραγωγούς 
ενεργειακών φυτών (το ζήτηµα αφορά 30.000 
οικογένειες) να κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου ότι τα περιθώρια µέχρι τέλος Ιουνίου 
που κλείνουν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε είναι σφιχτά. 
Οι αγρότες πρέπει να αποφασίσουν αν θα 
καλλιεργήσουν ενεργειακά µε συµβόλαιο ή χωρίς. 
Άσε που χωρίς συµβόλαια είναι στον αέρα 
και η τιµή παραγωγού…. Εν αναµονή λοιπόν! 

Εκτός των ευεργετικών διατάξεων του 
πρόσφατου νόµου για τα κίνητρα ένταξης σε 
συλλογικά σχήµατα αγροτών ή σε συνεργασία 
συµβολαιακής Γεωργίας µένουν οι 
µαστιχοπαραγωγοί. Όπως καταγγέλλει η Ένωση 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου, αιτία είναι το γεγονός 
ότι οι παραγωγοί αυτοί δεν θεωρούνται κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες σύµφωνα µε την 
ερµηνεία του νόµου µε αποτέλεσµα να χάνουν 
τη µείωση κατά 50% στο φόρο εισοδήµατος. Κι 
όπως λένε από την Ένωση, πρόκειται για αδικία, 
γιατί οι παραγωγοί της Χίου αναγκάζονται να 
εξασκούν και συµπληρωµατικό επάγγελµα για να 
µπορούν να επιβιώσουν. Αυτό που χρειάζονται 
είναι επιπλέον κίνητρα και όχι να αποκλείστουν 
από ευνοϊκά για τους αγρότες µέτρα.     
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
ταν το καλαµπό-
κι και το κριθάρι 
είχαν 12 λεπτά το 
κιλό και έρχονταν 

«καραβιές» από τα Βαλκάνια και 
τη Μαύρη Θάλασσα, όλα ήταν 
καλά. Κι ας έκαναν αµάν οι Έλ-
ληνες αγρότες µέχρι να διαθέ-
σουν την παραγωγή τους στην 
αγορά. Κι ας έµενε απλήρωτο 
το µεγαλύτερο µέρος της, για-
τί οι κτηνοτρόφοι στους οποί-
ους κατέληγε πολλές φορές, 
στο µιλητό πάντα και… καλή 
τη πίστει, είχαν κι αυτοί τα δι-
κά τους βάσανα. 

Μπακάλ ρεβανί
ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΑ τα πέτρινα χρό-
νια, µετά το 2010, που το αγε-
λαδινό είχε πέσει στα 29 λεπτά 
το κιλό και το πρόβειο κοντά 
τα 65 λεπτά το κιλό. Χιλιάδες 
κτηνοτροφικές µονάδες υπο-
χρεώνονταν να διακόψουν τη 
λειτουργία τους, ενώ αντίθετα 
η µεταποίηση ζούσε τις δικές 
της ηµέρες δόξας. 
Το µικρό ζαχαροπλαστείο των 
Σερρών που εν τω µεταξύ είχε 
γίνει γαλακτοβιοµηχανία, έκα-
νε τις επεκτάσεις της τη µια µε-
τά την άλλη και οι µικροί ζαχα-
ροπλάστες είχαν γίνει µεγαλο-
βιοµήχανοι. 

Παγωτατζίδικο
ΕΙΝΑΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ που βγαίνουν 
τώρα και κάνουν λόγο για «κα-
θαρή κερδοσκοπία» και για 
συντελεστές του χώρου 
που «κρύβουν τα προϊ-
όντα και δηµιουργούν 
τεχνική ζήτηση». 
Κι αυτό, πριν ακό-
µα έρθει στην αγο-
ρά η νέα παραγω-
γή σιτηρών, δηλα-
δή, πριν µπουν οι α-
λωνιστικές στο χωρά-
φι. Κατ’ αρχήν, αν ξέ-
ρουν που κρύβεται τό-
σο καλαµπόκι και τόσο 
κριθάρι, να µας το πουν 

και µας. Κατά δεύτερον, ας κά-
νουν -τώρα που γυρίζει- και οι 
αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρό-
φοι) καµιά επένδυση στις δικές 
τους εκµεταλλεύσεις, δεν χρειά-
ζεται να γίνουν όλες σε ένα πα-
γωτατζίδικο!  

Την είδαν αλλιώς
∆ΗΛΑ∆Η ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ που 
κράτησαν την τιµή του πρόβειου, 
ακόµα και στις πιο δύσκολες ε-
ποχές, πάνω από το ένα ευρώ το 
κιλό, έκαναν λάθος; Το γεγονός 
ότι µπόρεσε µια οργάνωση και 
την κτηνοτροφία της περιοχής να 
κρατήσει όρθια και τους κατανα-
λωτές να έχει ευχαριστηµένους 
µε την ποιότητα των προϊόντων 
της, πρέπει να το περιφρονούµε; 
Θα µου πείτε ότι τα Καλάβρυτα 
δεν έκαναν τόσες επενδύσεις. 
Έκαναν όµως οι παραγωγοί - µέ-
λη του συνεταιρισµού. Έµεινε ζω-
ντανή, η ψυχή της υπαίθρου. Κι 
απ’ ότι φαίνεται, τη χρειαζόµαστε!

Ελεύθεροι 
πολιορκημένοι
∆ΕΧΘΗΚΑ πολλή λάσπη αυτόν 
τον καιρό, µε αφορµή τη σταθε-
ρή θέση µου για το ΟΣ∆Ε και την 
ανάγκη µετάβασης στο δηµόσιο 
ψηφιακό νέφος. Φευ!
Μπορεί ο χρονισµός, δηλαδή το 
τάιµινγκ, να είχε θέµα, όµως, κά-
λιο αργά παρά ποτέ! 
Μαζί µε εκείνους που έχαναν την 

εξουσία από το καθεστώς των 
δηλώσεων, ακούσθηκαν και 

φωνές µε πραγµατική αγω-
νία για τα στενά χρονικά 
περιθώρια. Η πράξη έρ-
χεται να δικαιώσει πά-
ντως αυτούς που ύψω-
σαν ανάστηµα. Όπως 
οι Ελεύθεροι Πολιορ-
κηµένοι. Άλλωστε, ο ε-
θνικός µας ποιητής δι-
δάσκει: «Όποιος πεθά-
νει σήµερα, χίλιες φο-
ρές πεθαίνει». Όλα τ’ 
άλλα, όπως και να ‘χει 
θα τα κρίνει η ιστορία.  

Τα πέτρινα χρόνια, 
µετά το 2010, την 
ώρα που χιλιάδες 
κτηνοτροφικές 
µονάδες 
υποχρεώνονταν 
να διακόψουν την 
λειτουργία τους, 
η µεταποίηση 
ζούσε ηµέρες 
δόξας. Το µικρό 
ζαχαροπλαστείο 
των Σερρών 
είχε γίνει... 
γαλακτοβιοµηχανία

Μ
ια πετρελαϊκή κρίση χτυπά την οι-
κονοµία σαν ένα µεγάλο κύµα το 
οποίο σκάει στην παραλία: ο αντί-
κτυπος είναι άµεσος και δραµατι-

κός, καθώς η κορυφή του κύµατος βυθίζεται 
στην ακτή. Μια κρίση ηλεκτρικής ενέργειας εί-
ναι ένα άλλου είδους σοκ: µοιάζει µε µια ανερ-
χόµενη παλίρροια, είναι αργή αλλά αδυσώπη-
τη και τότε - έκπληξη! - κατακλύζεσαι. Η συγκε-
κριµένη διαφορά εξηγεί το γιατί οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής και οι επενδυτές επικεντρώ-
νονται στο πετρέλαιο και τείνουν να αγνοούν 
την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι µεγάλο λά-
θος γιατί βρισκόµαστε εν όψει µιας άλλης κρί-
σης σχετικά µε τις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµα-
τος, διόλου διαφορετική µε εκείνη που έπληξε 
την Ευρώπη στα τέλη του περασµένου έτους.

Σχεδόν αθόρυβα, τα προθεσµιακά συµβόλαια 
ηλεκτρικής ενέργειας για ολόκληρη τη Γηραιά 
Ήπειρο όσον αφορά τα τέλη του 2022 και ειδι-
κά το 2023 έχουν σηµειώσει σηµαντική αύξηση 
τις τελευταίες εβδοµάδες, προαναγγέλλοντας 
περαιτέρω αυξήσεις των λογαριασµών κοινής 
ωφέλειας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα προ-
θεσµιακά συµβόλαια έχουν σηµειώσει υψη-
λά-ρεκόρ, έχοντας αυξηθεί περίπου κατά 40% 
τους τελευταίους δύο µήνες. Οι τιµές του ηλε-

κτρικού ρεύµατος 
εκτινάχθηκαν τον 
∆εκέµβριο και ξα-
νά στα τέλη Φεβρου-
αρίου για λίγες η-
µέρες. Από τότε, οι 
τρέχουσες τιµές έ-
χουν υποχωρήσει. 
Η πτώση τους είναι 
παραπλανητική. Ο 

πόλεµος στην Ουκρανία, που εκτίναξε τις τιµές 
του φυσικού αερίου και του άνθρακα, είναι η 
κύρια πηγή προέλευσης αυτής της κρίσης. […]

Οι τρέχουσες αυξήσεις των τιµών στα προθε-
σµιακά συµβόλαια προαναγγέλλουν ουσιαστι-
κά σηµαντικές αυξήσεις λιανικών τιµών για το 
επόµενο έτος. Η αύξηση θα είναι παρόµοια µε 
εκείνη του περασµένου φθινοπώρου, όταν οι 
λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος έγιναν µια 
καυτή πολιτική πατάτα από την Ισπανία έως το 
Ηνωµένο Βασίλειο. Οι αυξήσεις ενδέχεται να 
αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν 
δις ευρώ για να µετριάσουν τον αντίκτυπο, µέ-
σω φορολογικών ελαφρύνσεων. Το πρόβλη-
µα είναι ότι οι αυξήσεις στους λογαριασµούς 
θα έρθουν να προστεθούν   στην εκτεταµένη 
δυσφορία για το αυξηµένο κόστος ζωής.[…]

Ο αντίκτυπος αυτών των αυξήσεων δεν θα εί-
ναι εµφανής στις τιµές λιανικής µέχρι αργότε-
ρα µέσα στο έτος. Όταν όµως η αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας φτάσει στην παλίρροια στα τέλη 
του 2022 και στις αρχές του 2023, ο αντίκτυπος 
στις οικογένειες και τις µικρές επιχειρήσεις θα 
είναι ο ίδιος: πολλές εξ αυτών θα «πνιγούν».

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Το ηλεκτροσόκ 
του χειμώνα 

ΤOY  ΧΑΒΙΕΡ ΜΠΛΑΣ*
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Πώς βλέπετε το µέλλον της 
αγροδιατροφής στην Ελλάδα;

Η αγροδιατροφική αλυσίδα είναι 
σύστηµα εµπλεκόµενων – συνεργα-
ζόµενων κλάδων που καταλήγει σε 
τελικά τρόφιµα, ελκυστικά στον κα-
ταναλωτή, από το χωράφι στο ράφι. 
Υπάρχει µέλλον στην ελληνική αγρο-
διατροφή, ως ένας από τους 4 πυλώ-
νες ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
µίας στη βάση: 1) της παραγωγής και-
νοτόµων, ανταγωνιστικών τελικών ελ-

ληνικών τροφίµων ικανών να προω-
θηθούν διεθνώς, και 2) της ουσιαστι-
κής, αποτελεσµατικής συνεργασίας 
των εµπλεκόµενων στην αλυσίδα. Η 
ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ως 
άνω ανάπτυξη της συνολικής αλυσί-
δας, εάν και εφόσον αυτή επιτευχθεί.

Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
γεωργίας έχει µείνει πίσω;

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνι-
κής γεωργίας θα επιτευχθεί εφόσον 
τα παραγόµενα τελικά τρόφιµα είναι 
ελκυστικά και πωλούνται µε ευκολία 
και σε ικανοποιητικές τιµές εντός και 
εκτός Ελλάδος. Ενδιαφέρον υπάρχει 
και στα φρέσκα γεωργικά προϊόντα 
που µπορούν να φτάσουν στον τελι-
κό παγκόσµιο καταναλωτή χωρίς µε-
ταποίηση και να είναι ανταγωνιστι-
κά. Τα τελευταία χρόνια έχουµε πα-
ραδείγµατα τέτοιων συστηµατικών, 
πανελλαδικών προσπαθειών παρα-
γωγής ανταγωνιστικών διεθνώς γε-
ωργικών προϊόντων µε επιτυχηµένα 
αποτελέσµατα όπως τα ακτινίδια µας 
(πράσινα, κίτρινα και κόκκινα) που ή-
δη προωθούνται στις αγορές εξωτερι-
κού από την Αµερική µέχρι την Ασία. 

Παρατηρείται µια στροφή της 
κατανάλωσης στα τοπικά προϊόντα;

Η νέα εποχή, µετά τον κορονοϊό, 
αποκαλείται ήδη εποχή της αντι-πα-
γκοσµιοποίησης και ο καταναλωτής 
anticonsumer (αντικαταναλωτής) ως 
προς τα µαζικά, βιοµηχανικά, παγκό-
σµιας διάθεσης τρόφιµα. Τον τελευταίο 
χρόνο διεξάγουµε πανελλαδικές έρευ-
νες αγοράς, σε συνεργασία µε την περι-
φέρεια Ηπείρου, για να καταγράψουµε 
και να αποτιµήσουµε επιστηµονικά την 
στροφή του καταναλωτή στα ελληνικά 
τοπικά προϊόντα. Αποδεικνύεται ότι ο 
καταναλωτής δείχνει ενδιαφέρον για 
τα τοπικά, ελληνικά τρόφιµα, τα θεω-
ρεί ποιοτικά, θέλει να τα δει συσκευα-
σµένα και µε πληροφορίες σχετικά µε 
την προέλευσης τους και τα χαρακτηρι-
στικά τους. Όµως, αφ’ ενός δεν τα βρί-
σκει διαθέσιµα εκεί που διαµένει και το 
σηµαντικότερο δεν τα έχει βάλει στην 
καθηµερινή, η εβδοµαδιαία κατανάλω-
ση του. Μόνον περιστασιακά τα αγορά-
ζει. Και αυτό είναι φυσικά το στοίχηµα 
στην νέα εποχή για τα ελληνικά τοπι-
κά τρόφιµα για να αυξηθεί η παραγω-
γή και κατανάλωση τους.      

Την ίδια στιγµή, επικρέµεται και 
η απειλή της επισιτιστικής κρίσης. 

Γνώµη µου είναι πως αν εκδηλωθεί 
επισιτιστική κρίση θα βοηθήσει εξαιρε-
τικά τα τοπικά ελληνικά προϊόντα να ε-
ξελιχθούν σε µαζικότερες παραγωγές 
και να ικανοποιήσουν τις διατροφικές 
ανάγκες των Ελλήνων. Για παράδειγ-
µα τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος 
(plant based meats) που θα χρησιµο-
ποιηθούν στο επισιτιστικό πρόβληµα 
και θα µπορούσε να είναι και ελληνι-
κά µοναδικά τρόφιµα. Οι ως άνω έρευ-
νες µας πέρυσι έδειξαν ότι ο κατανα-
λωτής ευχαρίστως θα έβαζε στο εβδο-
µαδιαίο καλάθι του τα τοπικά τρόφι-
µα αρκεί να ήταν διαθέσιµα σε ικανο-
ποιητικές ποσότητες και να τα έβρισκε 
στο ράφι του super market συνεχώς 
και αδιαλείπτως. 

∆ιακρίνετε κάποια στρατηγική της 
κυβέρνησης σ’ αυτά τα θέµατα;

Στον βαθµό που το «Σχέδιο Ανάπτυ-
ξης για την Ελληνική Οικονοµία» της 
έκθεσης Πισσαρίδη του 2020 αποτελεί 
κυβερνητική στρατηγική είναι στην σω-
στή κατεύθυνση. Για παράδειγµα στο 
σχέδιο αναφέρεται «η σταδιακή αύξη-
ση του αριθµού των επιχειρήσεων µε-
σαίου και µεγάλου µεγέθους ως προ-
ϋπόθεση για την αύξηση της παραγω-
γικότητας, και την ενίσχυση των εξα-
γωγών, όπως και η καλύτερη διασύν-
δεση επιχειρήσεων µικρού και µεσαί-
ου µεγέθους µε τις µεγαλύτερες ώστε 
να ενισχυθεί έµµεσα και περαιτέρω η 
εξωστρέφεια της οικονοµίας». Μέχρι 

Τη διαµόρφωση µιας καλοµελετηµένης λίστας µε αγροτικά 
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία θα αποτελέσουν 
τα 10 Greek Brand name foods, που θα γίνουν οι πρεσβευτές 
της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, προτείνει ο καταξιωµένος 
για τη συµβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότας, κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ∆ηµήτρης Σκάλκος. 
Μια ενδεχόµενη επισιτιστική κρίση, θα διευκόλυνε τα εξαιρε-
τικά τοπικά προϊόντα της χώρας µας, όπως και τα φυτικά υπο-
κατάστατα κρέατος (plant based meats) να βρουν τη θέση τους 
στα ράφια των αλυσίδων λιανικής και να καταξιωθούν ως ε-
πιλογές στην κατανάλωση, υπογραµµίζει ο ακαδηµαϊκός, κάτι 
που επιτυγχάνεται ήδη µε τα προϊόντα της Ηπείρου.
Τέλος σε µια ρηξικέλευθη πρόταση, υποστηρίζει ότι πουλιέται 
ό,τι εξάγεται και γι’ αυτό ίσως δεν πρέπει να επιδοτούνται ε-
πενδύσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλάνο εξαγωγών.      

«Εκτιμώ ότι κακώς   
επιδοτείται ό,τι δεν 
μπορεί να εξάγεται»   
Η χώρα μας χρειάζεται 10 Greek Brand name foods  

Δρ. Δημήτριος Σκάλκος 
Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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στιγµής νοµίζω ότι συγκεκριµένα α-
ποτελέσµατα της κυβερνητικής προ-
σπάθειας βλέπουµε µόνον στην εν-
σωµάτωση της ψηφιακής τεχνολογί-
ας και στην προσέλκυση µεµονωµέ-
νων επενδύσεων αιχµής από το εξω-
τερικό, όπως το κέντρο έρευνας της 
Pfizer στην Θεσσαλονίκη. Αν θέλου-
µε πάντως πραγµατικά και ριζικά να 
αλλάξουµε την προοπτική της ελληνι-
κής αγροδιατροφής, θα έπρεπε η κυ-
βέρνηση, µεταξύ των άλλων να συνέ-
τασσε ένα σχέδιο «στρατηγικής ανά-
πτυξης ∆εκαετίας» το οποίο θα επικε-
ντρώνονταν σε 10 τρόφιµα αποκλει-
στικής ελληνικής παραγωγή ει δυνα-
τόν, τα οποία θα υποστηρίζονταν όχι 
τόσο στην παραγωγή και µεταποίηση 
τους αλλά στην εξαγωγική τους προ-
βολή και προώθηση παγκοσµίως. Για 
να καταστούν το συντοµότερο και τα 
10 Greek Brand name foods, γνωστά 
σε όλο τον κόσµο, µε σηµαντική κα-
τανάλωση, και τιµές που θα ικανοποι-
ούν την αλυσίδα παραγωγής και διά-
θεσης, επιφέροντας έτσι ένα σηµαντι-
κό ποσοστό εισοδήµατος για την χώρα.          

Πόσο βλέπετε να διευκολύνουν τα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα που 
ξεδιπλώνονται αυτό τον καιρό; 

Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
τόσο του ταµείου ανάπτυξης, όσο και 
τα υπόλοιπα στην συντριπτική πλειο-
ψηφία τους δεν έχουν ακόµη µετου-
σιωθεί σε προκηρύξεις έργων για να 
µπορούµε να τα αξιολογήσουµε στην 
πηγή. Ακόµη βρίσκονται στο στάδιο 
των εγκρίσεων και των προγραµµατι-
κών δηλώσεων και εποµένως δεν µπο-
ρώ να τα αξιολογήσω στην πράξη. Υ-
πάρχει µεγάλο έλλειµα επιχειρηµατι-
κής παιδείας, τεχνογνωσίας και εξω-
στρέφειας στους αποδέκτες των χρη-
µατοδοτήσεων. ∆εν είναι να χρήµατα 
που λείπουν δυστυχώς αλλά η γνώση, 
η καινοτοµική προσέγγιση και η διε-
θνής εµπειρία µε αποτέλεσµα, τουλά-
χιστον µέχρι σήµερα, οι χρηµατοδοτή-
σεις να µην έχουν επιφέρει τα αναµε-
νόµενα αποτέλεσµα. Για παράδειγµα 
µία νέα επιχείρηση στην αγροδιατρο-
φή εάν δεν παράγει αποδεδειγµένα 
προϊόν για το εξωτερικό τουλάχιστον 
σε ποσοστό 60% και άνω δεν θα πρέπει 
να χρηµατοδοτηθεί, γιατί δεν θα συ-
νεισφέρει στην ανάπτυξη της Ελληνι-
κής οικονοµίας αν πουλάει το προϊόν 
εσωτερικά (τόσο απλά και πρακτικά!)   

Εσείς σαν πανεπιστηµιακός πως 
δένετε την επιστηµοσύνη µε την 
επιχειρηµατικότητα.

Η επιστηµοσύνη υπάρχει για να υ-
πηρετεί την επιχειρηµατικότητα και 
την ανάπτυξη. Αυτή είναι η βασική αρ-
χή «διασύνδεσης» των δύο στις ανε-

πτυγµένες, σύγχρονες χώρες, που πα-
ράγουν µε τα επιστηµονικά αποτελέ-
σµατα πλούτο, οικονοµική και κοινω-
νική ευηµερία, όπως για παράδειγµα 
τα εµβόλια κατά του κορονοϊού πρό-
σφατα. Εγώ αυτή την αρχή την διδά-
χτηκα την δεκαετία που βρέθηκα για 
σπουδές και ακαδηµαϊκή θητεία στην 
Αµερική, στα πρώτα στάδια της καριέ-
ρας µου και προσπάθησα να την εφαρ-
µόσω και στην Ελλάδα, όπου µετά α-
πό 20 έτη ενασχόλησης στον ιδιωτι-
κό τοµέα στην έρευνα, την καινοτοµία 
και την επιχειρηµατικότητα τα τελευ-
ταία 12 χρόνια εργάζοµαι ως πανεπι-
στηµιακός. Η λειτουργία της εν λόγω 
αρχής απαιτεί αµοιβαία γνωριµία, κα-
τανόηση, εµπιστοσύνη και συνεργα-
σία των δύο πλευρών (ακαδηµαϊκής 
και επιχειρηµατικής) για να υπάρξει 
η ουσιαστική διασύνδεση (interface).  

∆ώστε µας κάποια παραδείγµατα 
της δουλειάς σας.

Στο Πανεπιστήµιο του Αιγαίου στο 
Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και ∆ι-
ατροφής στην Λήµνο, όπου υπηρέτη-
σα για µία δεκαετία προσπαθήσαµε, 
ως Πανεπιστηµιακό Τµήµα, µε την συ-
νεργασία της τοπικής επιχειρηµατικό-
τητας να εισαγάγουµε την καινοτοµία 
σε όλη της έκταση της αγροδιατροφι-
κής αλυσίδας, καλλιεργώντας ξεχασµέ-
να είδη, παράγοντας νέα, καινοτόµα 
τρόφιµα µε αυτά, αλλά και εκσυγχρο-
νίζοντας υφιστάµενα τελικά τρόφιµα. 
Όλα αυτά στα πλαίσια µίας στρατηγι-
κή «Back to the Future» για την ανά-
δειξη του νησιού της Λήµνου.  

 Αυτόν τον καιρό που εστιάζετε;
Με την µετακίνηση µου στο Πανεπι-

στήµιο Ιωαννίνων, στο Τµήµα Χηµεί-
ας στο αντικείµενο επιχειρηµατικότη-
τας και καινοτοµίας στις επιχειρήσεις 
τρόφιµα ασχολούµαι µε την οµάδα συ-
νεργατών µου σε δύο άξονες:

 Στην µελέτη – έρευνα αγοράς των 
προτιµήσεων, της αντίληψης, και των 

επιλογών των καταναλωτών όπως αυ-
τές διαµορφώνονται στην µετά COVID 
εποχή. Τα ευρήµατα των ερευνών µας 
είναι εξαιρετικά σηµαντικά γιατί δεί-
χνουν τον δρόµο και την προοπτική 
για το µέλλον. Συνεχίσουµε µε έρευ-
νες επικεντρωµένες σε συγκεκριµέ-
να Ελληνικά προϊόντα όπως «ποιοτι-
κά κρασία», «παραδοσιακά τυριά» κ.α. 

 Στην πιλοτική παραγωγή καινο-
τόµων, νέων τροφίµων ελκυστικών 
στον σύγχρονο καταναλωτή διεθνώς. 
Πρόκειται για προϊόντα που παράγο-
νται από τις εταιρείες τροφίµων σε συ-
νεργασία µε το Πανεπιστήµιο µε την 
χρηµατοδοτική υποστήριξη ερευνητι-
κών προγραµµάτων, κατάλληλα δια-
µορφωµένων και στοχευµένων. Τα εν 
λόγω προϊόντα προωθούνται σε εκθέ-
σεις εσωτερικού και εξωτερικού, υπο-
στηριζόµενα από δηµοσιευµένες επι-
στηµονικές εργασίες που αναδεικνύ-
ουν τα πλεονεκτήµατα τους. Αναφέ-
ρω ως παράδειγµα µπισκότα µε πατέ 
ελιάς (µοναδικό διεθνώς προϊόν) της 
εταιρείας ελιών ΑΜΑΛΘΕΙΑ. Η αντιο-
ξειδωτική και διατροφική τους αξία έ-
χει αποδειχθεί µε βάση επιστηµονι-
κά αποτελέσµατα που δηµοσιεύονται 
διεθνώς σε επιστηµονικά περιοδικά. 

Το τρέχον χρονικό διάστηµα, συ-
νεργαζόµαστε µε 10 εταιρείες τροφί-
µων πανελλαδικά και παράγουµε µα-
ζί τους καινοτόµα τρόφιµα υψηλής δι-
ατροφικής αξία και προδιαγραφών ό-
πως: αλεύρι µε χαµηλή ασπαραγίνη – 
κρασί χωρίς θείο – λάδι εµπλουτισµέ-
νο µε φυσικά αντιοξειδωτικά – αλοι-
φώδες τυρί µε τσάι του βουνού – σα-
λάτες µε εκχυλίσµατα βοτάνων – λα-
δοτύρι σε ελαιόλαδο (εκτός ψυγείου) 
– µπισκότα µε Ω-3 από φυσική πηγή .

 Στην ανάπτυξη καινοτόµων, «ελ-
ληνικών» plant based meats (φυτικά 
– υποκατάστατα κρέατος) µε ελληνι-
κές φυτικές πρώτες ύλες.

Ο παγκόσµιος τοµέας υποκατάστα-
των κρέατος έχει αξία 20,7 δισεκατοµ-
µυρίων δολαρίων και αναµένεται να 
αυξηθεί στα 23,2 δισ. δολάρια έως το 
2024 µε αυξητική τάση τουλάχιστον για 
µία δεκαετία. Η ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων υποκατάστατων - κρεάτων δια-
τροφής που είναι ελκυστικά για τους 
καταναλωτές, µειώνουν τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πα-
ραγωγής κρέατος βιοµηχανικής κλί-
µακας αποτελεί πρόκληση. Τα ελλη-
νικά όσπρια, και οι ελαιούχοι σπόροι 
µε αυξηµένη περιεκτικότητα πρωτεϊ-
νών, εξαιρετικές πρώτες ύλες διατρο-
φής, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την παραγωγή νέων plant based 
meats, υποκαθιστώντας την σόγια που 
χρησιµοποιείται κατά κόρον σήµερα. 
Προς αυτόν τον στόχο εργαζόµαστε 
σήµερα ερευνητικά µε την οµάδα µου.

Γεννήθηκε το 1962 στη Σάµο, 
είναι παντρεµένος και έχει δύο 
παιδιά. Είναι αναπληρωτής 
καθηγητής ∆ιοίκησης Καινοτοµίας 
στις Επιχειρήσεις Τροφίµων στο 
Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων και σε συνεργασία µε 
επιχειρήσεις αγροδιατροφής έχει 
συντονίσει τη δηµιουργία 
πιλοτικών καινοτόµων προϊόντων 
τα οποία έχουν βραβευτεί 
διεθνώς. Υπηρέτησε για µία 
δεκαετία στο Πανεπιστήµιο του 
Αιγαίου στο Τµήµα Επιστήµης 
Τροφίµων και ∆ιατροφής.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Μία νέα επιχείρηση στην αγροδιατροφή εάν δεν 
παράγει αποδεδειγµένα προϊόν για το εξωτερικό, 
τουλάχιστον σε ποσοστό 60% και άνω, δεν θα έπρεπε 
να χρηµατοδοτείται από τα αναπτυξιακά προγράµµατα.

Χρηματοδότηση

O καταναλωτής ευχαρίστως θα έβαζε στο εβδοµαδιαίο 
καλάθι του τα τοπικά τρόφιµα, µε την προϋπόθεση 
να ήταν διαθέσιµα σε ποσότητες και να τα έβρισκε 
στο ράφι του σούπερ µάρκετ συνεχώς και αδιαλείπτως. 

Η νέα εποχή, µετά τον κορωνοϊό, αποκαλείται ήδη 
εποχή της αντι-παγκοσµιοποίησης και ο καταναλωτής 
anticonsumer (αντικαταναλωτής) ως προς τα µαζικά, 
βιοµηχανικά, παγκόσµιας διάθεσης τρόφιµα.

Τοπικά προϊόντα

Αντικαταναλωτής

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Iουνίου 2022Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γίδια 
µε δικαιώµατα.Τηλ.6947/004517.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 15 κατσικάδες γνήσιες αγγλονού-
µπια ηλικίας 5 µηνών. Τιµή 300 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

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

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται κριθάρι και τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες καινούριας εσοδείας, περιοχή Λάρισας(από 
κτηνοτρόφο).Τηλ.6978/023728.

Ζητούνται για αγορά 10 κυψέλες και δικαιώ-
µατα.Τηλ.6985/858698.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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

∆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 συζητήσιµη.
Τηλ.6937/314086.

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

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

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστικό πλη-
σίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκαστρο, θέση 
Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 2 εκτάσεις 100 στρεµµάτων σε κα-
λή τιµή καλλιεργήσιµα σε άριστη τοποθεσία στο 
δήµο Μεσολογγίου.Τηλ.6985/858698.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα για καλλιεργήσιµα χω-
ράφια. Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγά-
λης έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων) 
.Τηλ.6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το 
σασί Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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 σταβάρια 2 
µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τι-
µή 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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 κωδικούς. 
Τηλ.6947/509187.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956.

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

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορ-
τηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιο-
χή Κιλκίς.Τηλ.6973/492214.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δί-
σκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ. 
6937/313613.

Πωλείται 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.

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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Όλοι οι προβολείς 
στο φετινό διεθνές 
συνέδριο σιτηρών
Το ∆ιεθνές Συνέδριο Σιτηρών του 2022 θα 
διεξαχθεί σε υβριδική µορφή στις 7 και 8 
Ιουνίου στο κεντρικό Λονδίνο. Με τη 
συνέργεια οµιλητών που θα µιλήσουν τόσο σε 
µαγνητοσκόπηση όσο και ζωντανά, η εκδήλωση 
θα επικεντρωθεί σε µια σειρά από θεµελιώδες 
ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των 
ευπαθειών της εφοδιαστικής αλυσίδας, της 
βιωσιµότητας καθώς και σχετικές πολιτικές 
µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής. Το 
συνέδριο θα επικεντρωθεί σε τέσσερις κύριες 
συνεδρίες: 1. Οικονοµική ανάπτυξη, 2. Κριτήρια 
βιωσιµότητας και νέες εµπορικές πολιτικές, 3. 
Συστήµατα εµπορίας άνθρακα και η πιθανή 
χρήση τους και τέλος 4. Το µέλλον των 
βιοκαυσίµων. Το πρόγραµµα του ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου Σιτηρών και περισσότερες 
πληοροφορίες είναι διαθέσιµα στο igc.int/en/
conference/programme.aspx.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
∆ιήµερη ∆ιεθνής 

Έκθεση «Functional Food» 
για τα τυποποιηµένα 
τρόφιµα που 
ανταποκρίνονται σε ειδικές 
ανάγκες καταναλωτών, 
όπως Vegan, χωρίς 
αλλεργιογόνα και δίχως 
γλουτένη και λακτόζη 
διοργανώνεται στην 
Βαρκελώνη στις 7-8 
Ιουνίου. 

Έως 18 Ιουλίου αιτήσεις 
για καινοτόµες ελαιοκοµικές 
ιδέες στον Olive Challenge. 
Ιδέες και προτάσεις γίνονται 
δεκτές από νέες και νέους 
κάθε ηλικίας (18 και άνω), 

διεκδικώντας τη διάκρισή 
τους στο ∆ιαγωνισµό και 
τον ελαιοκοµικό τοµέα. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.filaios.org.

Η Ελληνική Ζωοτεχνική 
Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) 
διοργανώνει το 36ο Ετήσιο 
Επιστηµονικό Συνέδριο στο 
Αγρίνιο στο Παπαστράτειο 
Μέγαρο, από 5 έως 7 
Οκτωβρίου.

Ηµερίδα για τον κλάδο 
της θρέψης διοργανώνει 
στις 22 Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, 
που συµµετέχει και στην 
29η Agrotica.

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

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

Στις 8-10 Νοεµβρίου 
πραγµατοποιείται φέτος η 

Gulfood Manufactoring, η 
µεγαλύτερη έκθεση Β2Β για 
υψηλής αξίας τρόφιµα στο 
Dubai World Trade Centre.

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

Από 24 έως 26 Απριλίου 
2023 στο Μπέρµινχαµ του 
Ηνωµένου Βασίλειου θα 
λάβει µέρος η «Food and 
Drink Expo» για την λιανική 
αγορά και πώληση 
τροφίµων και ποτών.

∆ιεθνές Συνέδριο 
Farm to Fork Εurope
στις 21-23 Ιουνίου
Σε µια κρίσιµη στιγµή µε αλλεπάλληλες πιέσεις και 
νέες αναδυόµενες προκλήσεις, που όλοι οι 
εµπλεκόµενοι στον αγροδιατροφικό τοµέα 

καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική 
τους, η New Ag International και ο Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσµος Βιοδιεγερτών (EBIC) διοργανώνουν 
στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο «Farm to Fork 
Europe» µε θέµα «Plant Biostimulants in The 
Global Context». Το Συνέδριο θα γίνει στις 21-23 
Ιουνίου, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel 
στην Αθήνα, όπου θα λάβουν χώρα συζητήσεις εφ’ 
όλης της ύλης για τις επιπτώσεις γεωπολιτικών 
εξελίξεων στη γεωργία και σε ολόκληρη την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και τον ρόλο των 
βιοδιεγερτών στη γεωργία. Πληροφορίες στο 
https://informaconnect.com/farm-to-fork/

ΑΘΗΝΑ

Τρόφιµα για όλα 
τα γούστα 12-14 
Ιουνίου

Η ∆ιεθνής έκθεση 
καινοτόµων τροφίµων 
διοργανώνεται κάθε χρόνο 
από τον σύνδεσµο «Specialty 
Food Association», στον 
οποίο συµµετέχουν πάνω 
από 3.000 µέλη και 
θεωρείται ως η µεγαλύτερη 
εκθεσιακή εκδήλωση 
τροφίµων και ποτών της 
Βορείου Αµερικής. Αποτελεί 
ένα επιχειρηµατικό γεγονός 
που προσελκύει τους 
σηµαντικότερους 
εκπροσώπους από το χώρο 
της λιανικής, της 
τροφοδοσίας, της χονδρικής, 
της διανοµής, της µαζικής 
εστίασης καθώς και της 
βιοµηχανίας. Η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας θα 
συµµετάσχει δυναµικά για 
τρίτη φορά στην έκθεση που 
θα λάβει µέρος από 12 έως 
και 14 Ιουνίου, µε φυσική 
παρουσία στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Jacob Javits στη Νέα 
Υόρκη στις ΗΠΑ. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.specialtyfood.com.

ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Έως 3 Ιουνίου αιτήσεις Φορέων 
Παροχής Γεωργικών Συµβουλών 
για να συµµετέχουν στο Μέτρο 2.1. 

Αιτήσεις για τη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων επίσπορης 
πατάτας και µανταρινιών ποικιλίας 
Κληµεντίνη µέχρι 13 Ιουνίου.

Από 15 Ιουνίου οι δηλώσεις 
οµάδων για επιδότηση 55% 
σχεδίων µεταποίησης.

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

Ενστάσεις για τον πράσινο τρύγο 
συµπληρώνοντας το Υπόδειγµα 4 
και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά µέχρι τις 16 Ιουνίου.

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

Μέχρι 15 Ιουλίου η υποβολή 
ενστάσεων κατά των δασικών 
χαρτών στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο. 

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

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

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Με έµφαση 
στην καινοτοµία 
η Sial Paris 2022

Η διεθνής έκθεση τροφίµων Sial 
Paris, το σηµείο-κλειδί για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θα 
λάβει µέρος στις 15-19 Οκτωβρίου 
στο Paris Nord Villepinte Παρισίου 
παρουσιάζοντας τις βασικότερες 
τάσεις στο χώρο των τροφίµων και 
αναζητώντας τις σηµαντικότερες 
καινοτοµίες σε όλο τον κόσµο. Η Sial 
Paris µε θέµα «Own the Change», 
εστιάζει ήδη από το 2020 στο να 
παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια 
για τη διαµόρφωση της διατροφής 
του µέλλοντος, απαντώντας στις 
προσδοκίες και πρωτοβουλίες απ’ 
όλο τον κόσµο. Φέτος τον Οκτώβριο, 
η έκθεση δεσµεύεται για ένα πλούσιο 
πρόγραµµα, άξιο να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες του συνόλου του 
οικοσυστήµατος τροφίµων. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
στο www.sialparis.com.

NEA YOΡΚH ΠΑΡΙΣΙ
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Ώρα τελικών 
Ρολάν Γκαρός
Οι τελευταίες μάχες στα χωμάτινα κορτ   

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυλαία πέφτει στο σπουδαίο Όπεν 
της Γαλλίας αυτό το Σαββατοκύρια-
κο, µε τους τελικούς ανδρών και 
γυναικών. Στα χωµάτινα κορτ του 
Ρολάν Γκαρός, για µία θέση στον 
τελικό των αντρών, αναµετρήθη-
καν το ζευγάρι Ναδάλ-Τσβέρεφ 
και Ρουντ-Τσίλιτς. Υπενθυµίζε-
ται πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς α-
ποκλείστηκε από τον ∆ανό Ρούνε 
στον τέταρτο γύρο της διοργάνω-
σης. Στις γυναίκες τώρα, το νούµε-
ρο ένα στο ταµπλό Ίγκα Σβιόντεκ 
αναµετρήθηκε µε το νούµερο 20 
Ντάρια Κασάτκινα στον πρώτο η-
µιτελικό και στον δεύτερο βρέθη-

καν η Ιταλίδα Τρεβίσαν µε την Α-
µερικανίδα Γκάουφ.

Στο ποδόσφαιρο τώρα ξεκίνησαν 
τα µατς των εθνικών. Η «γαλανό-
λευκη» αντιµετωπίζει την Κυρια-
κή 5 Ιουνίου το Κόσοβο στο δεύτε-
ρο µατς του Nations League. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται στον 2ο όµιλο της 
League C, διεκδικώντας σε πρώ-
τη φάση την άνοδο στην επόµε-
νη κατηγορία, ενώ σε βάθος χρό-
νου πιθανή πρωτιά δεν αποκλεί-
εται να της δώσει και µια δεύτε-
ρη ευκαιρία προκειµένου να κυ-
νηγήσει την πρόκρισή της στην 
τελική φάση του Euro ’24. Στον ί-
διο όµιλο µε το αντιπροσωπευτι-
κό µας συγκρότηµα, βρίσκεται η 
Κύπρος και η Βόρειος Ιρλανδία. 

Οι ηχηρές αποχωρήσεις από τα ευρωπαϊκά κλαµπς 
συνεχίζονται. Συγκεκριµένα αποχαιρέτησαν οι Πολ 
Πογκµπά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γκάρεθ 
Μπέιλ και Ίσκο από τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ το ίδιο 
προτίθεται να κάνει ο Λεβαντόφσκι, λέγοντας 
«η ιστορία µου στη Μπάγερν έχει τελειώσει». 
Πιθανότερος σταθµός του Πολωνού, η Μπαρτσελόνα.

Τέσσερις μεγάλοι
αποχαιρετισμοί  

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

Ποδόσφαιρο (Nations League) 

Αρµενία - Ιρλανδία 16.00 Novasports Prime

Ουγγαρία – Αγγλία 19.00 ALPHA

Λιθουανία – Λουξεµβούργο 19.00 Novasports 2 HD

Φιλανδία – Βοσνία 19.00 Novasports 1HD

ΝΒΑ (Τελικοί)

Γουόριορς – Σέλτικς 19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League) 

Ιταλία - Γερµανία 21.45 ALPHA

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Κύπρος – Β. Ιρλανδία 19.00 ALPHA

Κόσοβο – Ελλάδα 21.45 ALPHA

Βουλγαρία – Γεωργία 21.45 Novasports Start

Πορτογαλία – Ελβετία 21.45 Novasports 3HD

Τσεχία – Ισπανία 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Nations League) 

Αρµενία - Ιρλανδία 16.00 Novasports Prime

Ουγγαρία – Αγγλία 19.00 ALPHA

Λιθουανία – Λουξεµβούργο 19.00 Novasports 2 HD

Φιλανδία – Βοσνία 19.00 Novasports 1HD

ΝΒΑ (Τελικοί)

Γουόριορς – Σέλτικς 19.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Nations League) 

Ιταλία - Γερµανία 21.45 ALPHA

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Κύπρος – Β. Ιρλανδία 19.00 ALPHA

Κόσοβο – Ελλάδα 21.45 ALPHA

Βουλγαρία – Γεωργία 21.45 Novasports Start

Πορτογαλία – Ελβετία 21.45 Novasports 3HD

Τσεχία – Ισπανία 21.45 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 4 Ιουνίου

Κυριακή 5 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ακλόνητο
το σκληρό σιτάρι, 
ψηλότερα οι τιμές 
και στις ζωοτροφές

Όλα τα λεφτά    
στα προγράμματα 
για όποιον επιλέγει 
αγροτικό επάγγελμα 

Η νέα λίστα  
καλλιεργειών 
που μπαίνουν  
στην αναδιάρθρωση

Τελικοί στο NBA
Οι τελικοί του NBA ξεκίνησαν 
τα ξηµερώµατα της περασµένης 
Παρασκευής 3 Ιουνίου µε τους 
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τους 
Μπόστον Σέλτικς. Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα το Game 2 της σειράς 
των τελικών διεξάγεται στις 6 
Ιουνίου, το τρίτο παιχνίδι στις 
9 του µήνα και το τέταρτο 
στις 11 Ιουνίου. Υπενθυµίζεται 
πως το πλεονέκτηµα έδρας 
ανήκει στο Γκόλντεν Στέιτ. 

Νέα ιδιοκτησία για Μίλαν
Η Μίλαν ανακοίνωσε ότι η εταιρεία 
RedBird Capital Partners 
απέκτησε το σύλλογο από την 
Elliott Advisors UK Limited. Η 
µέχρι πρότινος ιδιοκτήτρια εταιρεία 
θα διατηρήσει ένα κοµµάτι 
µετοχών. Η αγοραπωλησία έφτασε 
στο 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ. 
Μένει να φανεί αν οι νέοι 
ιδιοκτήτες θα βάλουν φέτος βαθιά 
το χέρι στην τσέπη για µεταγραφές.

Πωλητήριο σε ΑΕΛ
Η ΑΕΛ βρίσκεται µέχρι τις 28 
Ιουλίου 2022 σε καθεστώς 
πώλησης, σύµφωνα µε τον 
µεγαλοµέτοχο Αλέξη Κούγια 
και η τιµή που όρισε είναι τα 2,1 
εκατοµµύρια ευρώ σε τρία χρόνια, 
αλλά και οι πληρωµές χρεών 
έναντι της Εφορίας (ρυθµισµένα 
σε δέκα χρόνια) και των παικτών 
της οµάδας. Το σύνολο των 
υποχρεώσεων αυτών ανέρχεται 
στα 4,5 εκατοµµύρια ευρώ, 
σύµφωνα µε όσα γράφτηκαν 
στον τοπικό Τύπο. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Τ
α σκληρά σιτάρια δεν επηρεάστηκαν 
από τη διόρθωση στα μαλακά, ενώ 
και οι τιμές της Φότζια αγνόησαν την 
πτώση και ενισχύθηκαν κατά 10 ευ-

ρώ. Επικρατέστερο σενάριο θεωρείται να ξεκινή-
σουν τα αλώνια με δυναμικές τιμές, ενώ υπάρ-
χουν αγοραστές στην Ιταλία που θέλουν σιτά-
ρι και η Ελλάδα μπορεί να φορτώσει άμεσα. Η 
εξαγωγή ανέβηκε στα 525 ευρώ ο τόνος FOB. 

  Η απότομη πτώση στο βαμβάκι έχει κάπως 
μπλοκάρει τους εκκοκκιστές στην αγοράς μας 
και οι προπωλήσεις ήταν ελάχιστες. Άλλωστε 
πρέπει να έχουμε φτάσει στους 60.000 τόνους 
προπωλήσεων με την εκτιμώμενη παραγωγή 
στους 300.000 τόνους. Οι τιμές της νέας σοδειάς 
μειώθηκαν περίπου στα 130 σεντς ανά λίμπρα.

Εξαγωγή με 525 
ευρώ στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

430

377

398

137,50

526,00

1675,40

24,47

111,50

135,35

167,41

430

387

362

151,98

521,50

1654,60

24,64

106,45

134,87

169,23

430

387

367

144,34

512,10

1599,0

24,12

99,70

132,70

169,45

426

379

412

143,47

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

383

370

1,24

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

340

1,19

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

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

547

3,44
3,39

3,42

3,40
3,38

3,41

547 547 550

26/05

560
570

02/06
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Ισχυρό δολάριο και µαζικές ρευστοποιήσεις ρίχνουν το βαµβάκι

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
119,40 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

375

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

340

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,41

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ

Συνεχίζει την υποχώρηση 
η διεθνής τιµή βάµβακος, µε 
τις πιέσεις να αποδίδονται στο 
δυσοίωνο οικονοµικό περιβάλλον.

Κέρδη 10 ευρώ ο τόνος έγραψε 
η τιµή σκληρού σίτου, που σχηµατίζει 
νέες κορυφές 10 ηµέρες πριν την 
έναρξη των αλωνιών. 

Υποχωρεί η αγορά καλαµποκιού
της Ευρώπης, µε τα συµβόλαια 
νέας σοδειάς να διαµορφώνουν 
τα 330 ευρώ ο τόνος.

∆ιορθώνει στα 340 ευρώ ο τόνος 
η τιµή του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά, µε ηµεροµηνία 
παράδοσης Ιούλιο. 

Στα 3,41 ευρώ το κιλό η µέση 
τιµή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
κολλάει σε ένα στενό εύρος.

02
ΙΟΥΝ
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¤/τόνος ¤/τόνος

150.00
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140.00
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130.00

IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
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IΑΝ
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ΑΠΡ
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ΜΑΡ
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ΦΕΒ
02

ΙΟΥΝ
02

IΑΝ
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ΜΑΡ
02

ΦΕΒ
02

ΑΠΡΑΠΡ ΜΑΪ
02

ΜΑΪ
02

ΜΑΪ
02

ΙΟΥΝ
02

ΜΑΡ
02

ΦΕΒ
02

ΑΠΡ
02

ΜΑΪ
02

ΙΟΥΝ
02

ΜΑΡ
02

ΦΕΒ
02

ΑΠΡ
02

ΜΑΪ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ένα στενό εύρος από 32 µέχρι 34 
λεπτά το κιλό διαπραγµατεύεται η τι-
µή παραγωγού για το κριθάρι, ενώ ε-
κτιµήσεις έµπειρων παραγόντων της 
ελληνικής αγοράς, υπολογίζουν µια 
ενίσχυση της τάξης των 4 λεπτών το 
κιλό, µόλις ολοκληρωθούν τα αλώνια, 
κάτι όµως που «παίζεται» δεδοµένων 
των εύθραυστων ισορροπιών στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά. Σ’ αυτή τη φάση, οι 
περισσότεροι αγοραστές στους κά-
µπους της χώρας φαίνεται ότι έχουν 
συνταχθεί µε τη γραµµή Μάρκου που 
ανακοίνωσε λίγο πριν από τα αλώνια 
τιµή στα 32 λεπτά το κιλό. Κλειστή τι-
µή στα 32 λεπτά έχει ανακοινώσει για 
τις παραλαβές κριθαριού και ο συνε-
ταιρισµός Αγροτών Θεσσαλίας- ΘΕΣ-
γη, ο οποίος δίνει την επιλογή ανοι-
χτών τιµών µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρί-
ου. Αυτό που εκφράζεται από κύκλους 
παραγωγών, είναι η πρόθεση αποθή-
κευσης ποσοτήτων µε σκοπό να δια-

θέσουν την παραγωγή τους σε δεύτε-
ρο χρόνο, προσδοκώντας σε υψηλό-
τερες τιµές. Υπό αυτή την έννοια, ήδη 
ακούγονται ελλείψεις σε αποθηκευ-
τικούς χώρους, αφού µέσα στο επό-
µενο δεκαήµερο αναµένεται να ξεκι-
νήσουν τα αλώνια και στο σκληρό σι-
τάρι, όπου το ενδιαφέρον αποθήκευ-
σης είναι ακόµα µεγαλύτερο. 

Φυσικά, η επιλογή αυτή για όσο η δι-
εθνής αγορά σιτηρών παρουσιάζει έ-
ντονη µεταβλητότητα, επιφέρει υψηλό 
ρίσκο για τον παραγωγό. Στον ορίζο-
ντα διαφαίνεται το ενδεχόµενο επανα-
λειτουργίας των λιµανιών της Μαύρης 
Θάλασσας, κάτι που θα απελευθέρωνε 
σηµαντικές ποσότητες µαλακού σίτου 
και κριθαριού από Ρωσία και Ουκρανία.

Με τα µεταφορικά πάντως σε ιστο-
ρικά υψηλά, η εγχώρια αγορά δείχνει 
προς το παρόν γερές άµυνες απέναντι 
στην µεταβλητότητα του Matif (Γαλλία).

Παράλληλα, το εγχώριο εµπόριο ζω-
οτροφών έχει ήδη διαµορφώσει µια γε-
ρή βάση για τις τιµές σε όλο το πεδίο 
των κτηνοτροφικών πρώτων υλών, α-

φού κυκλοφορούν συµβόλαια για πα-
ράδοση πέλετ τριφυλλιού τον χειµώ-
να στα 35 λεπτά έναντι των 27 µε 30 
λεπτών πέρυσι. Υπό αυτή την έννοια, 
ο προγραµµατισµός ζωοτροφάδικων 
και µεγάλων κτηνοτροφικών µονάδων 
φαίνεται ότι έχει γίνει, κάτι που έρχε-
ται να συγχρονίσει και τις τιµές των 
υπόλοιπων σιτηρών κτηνοτροφικής 
χρήσης στη λογική της τιµής αυτής. 

Στο βυνοποιίσιµο κριθάρι, δήλω-
ση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην 
Agrenda αναφέρει πως «η προσφο-
ρά που θα επικοινωνήσουµε τις επό-
µενες ηµέρες στυς συνεργάτες - πα-
ραγωγούς θα είναι συµβατή µε τις τι-
µές της αγοράς, όπως διαµορφώνο-
νται αυτήν την περίοδο».

Μετά τ’ αλώνια συν 4 λεπτά υπολογίζει το κριθάρι
 Στη γραµµή Μάρκου συντονίζονται οι περισσότεροι αγοραστές, δίνοντας 32 έως 34 λεπτά 
 Στα 35 λεπτά από 27 µε 30 λεπτά τα συµβόλαια για παράδοση πέλετ τριφυλλιού τον χειµώνα

Στην αγορά µας βρισκόµαστε 
µια ανάσα από τον αλωνισµό 
σκληρού σίτου και οι τιµές 
βρίσκονται σε εξαιρετικά 
επίπεδα. Η εξαγωγή είναι στα 
525 ευρώ ο τόνος FOB και 
φαίνεται µια ανησυχία στους 
Ιταλούς αγοραστές, που 
έχουµε δει αρκετές φορές 
τα τελευταία χρόνια αυτή 
την εποχή. Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τιµές της Φότζια 
αγνόησαν την πτώση στα 
µαλακά και ενισχύθηκαν κατά 
10 ευρώ ανά ποιότητα. Για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 12% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου είναι 
στα 565-570 ευρώ ο τόνος 
και για τη δεύτερη ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 
11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 
555-560 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία οι τιµές για 
τη νέα σοδειά παρέµειναν 
στα ίδια επίπεδα των 510 
ευρώ ο τόνος, όπως επίσης 
στον Καναδά. 

ΝΕΑ ΚΟΡΥΦΗ ΣΤΑ 570 ΕΥΡΩ 
Η ΦΟΤΖΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ 47+3 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ

Η εκτίµηση πως οι ΗΠΑ σύντοµα θα ανεβάσουν τα 
επιτόκια δολαρίου µε σκοπό να αντιµετωπίσουν σ’ ένα 
βαθµό τον πληθωρισµό, ενίσχυσε το δολάριο και πίεσε 
όλα τα αγροτικά εµπορεύµατα. Τα κερδοσκοπικά 
κεφάλαια συνέχισαν τις ρευστοποιήσεις προκαλώντας 
µεγαλύτερες απώλειες. Συγκεκριµένα για τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘22 στο βαµβάκι έχουµε σχεδόν 17 σεντς 
ανά λίµπρα µείωση από τα υψηλά στα µέσα Μαΐου. 
Η αγορά έχει ήδη αποτιµήσει την ξηρασία στο Τέξας, 
εποµένως θα πρέπει να προκύψουν άλλα νέα για το 
βαµβάκι ή γενικευµένη άνοδος στα εµπορεύµατα από 
κερδοσκόπους για να δοκιµάσουµε ξανά τα υψηλά.

ΝEA ΥOΡKH
Η εκτεταµένη χρηµατιστηριακή πτώση κάπως 
µπλόκαρε τους πωλητές, καθώς προτιµούν να δουν 
που θα ισορροπήσει η αγορά και µετά να χαράξουν 
τη στρατηγική τους. Άλλωστε έχουν προπωληθεί 
περίπου 60.000 τόνοι από µια εκτίµηση παραγωγής 
300.000 τόνων κι αυτό αποτελεί βολικό νούµερο. Η 
Τουρκία ζητάει βαµβάκια για τη νέα σεζόν, εντούτοις 
η ανακατωσούρα στα γεωπολιτικά προκαλεί δισταγµό 
στις προσφορές. Αναφορικά µε τα σύσπορα θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να δούµε ξανά τους τρεις 
παράγοντες που καθορίζουν την τιµή του (δολάριο, 
χρηµατιστήριο, βάση/πριµ) σε επίπεδα ρεκόρ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Πρόθεση αποθήκευσης ποσοτήτων 
για διάθεση σε δεύτερο χρόνο.

ΑΜΥΝΑ 
Η εγχώρια αγορά δείχνει 

για την ώρα γερές άµυνες 

στη µεταβλητότητα του 

γαλλικού χρηµατιστηρίου

Συνεδρίαση 01/06/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘22 136,06 -2,92

Δεκεμβριος ‘22 118,43 -4,02
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Προσωρινή 
πίεση τιμής

Μέχρι 75 λεπτά
από το χωράφι
η τιμή στη Νάξο

Μια αναπάντεχη 
στροφή πήρε τις 

τελευταίες εβδοµάδες η εγχώρια 
αγορά πατάτας, µε την τιµή του προ-
ϊόντος να χάνει απότοµα από 10 έ-
ως και 20 λεπτά το κιλό έναντι των 
αρχικών προσφορών, µόλις αυξή-
θηκε ο ρυθµός συγκοµιδής. Τα τε-
λευταία 24ωρα η τιµή παραγωγού 
διαµορφώνεται στη ζώνη των 25 
λεπτών το κιλό, αν και το εµπόριο 
υποδέχθηκε στις αρχές Μαΐου τις 
πρώτες ποσότητες µε τιµή γύρω α-
πό τα 50 λεπτά (έως 60 λεπτά για 
την παραγωγή των θερµοκηπίων). 
Μάλιστα, όπως µεταφέρουν παρα-
γωγοί, µέσα σε 10 ηµέρες, η τιµή έ-
κανε βουτιά 20 λεπτών, πέφτοντας 
στα 30 λεπτά, πριν υποχωρήσει και 
άλλο για να διαµορφωθεί στη ση-
µερινή τιµή των 25 λεπτών. Εξαίρε-
ση στην τάση αυτή, αποτελεί µέχρι 
στιγµής η πατάτα της Νάξου, για την 
οποία το εµπόριο πληρώνει έως και 
75 λεπτά το κιλό, ενώ η διαδικασία 
συγκοµιδής της αναµένεται να µπει 
σε πλήρη ρυθµό τις επόµενες ηµέ-

ρες. Σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε 
άλλες χρονιές, κατά τις οποίες το 
εµπόριο έφερνε µεγάλες ποσότη-
τες πατάτας από την Αίγυπτο, πιέζο-
ντας έντονα τις τιµές, αυτήν τη φο-
ρά, η αιγυπτιακή πατάτα ξεφορτώ-
νεται στον Πειραιά µε 52 λεπτά, την 
στιγµή που το ντόπιο προϊόν, φτά-
νει στην Αθήνα από τα παραγωγι-
κά κέντρα της Πελοποννήσου µε 
τιµή χονδρικής στα 35 λεπτά, σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ.

Το παράδοξο αυτό, έρχεται να υ-
περτονίσει η αποτίµηση της κατά-
στασης της αγοράς από συντελεστές 
του κλάδου που δραστηριοποιού-
νται στην Κεντρική Ευρώπη. Ήδη 
εκφράζονται ανησυχίες αναφορι-
κά µε την διαθεσιµότητα προϊόντος 
τους επόµενους µήνες και µε ορί-
ζοντα µέχρι και το 2023. Αυτό για-
τί ήδη αρκετοί παραγωγοί σε Γαλ-
λία και Γερµανία στράφηκαν προς 
την καλλιέργεια σιτηρών, ενώ φαί-
νεται πως περισσότερα στρέµµατα έ-
χουν κρατηθεί για τις φθινοπωρινές 
σπορές σιτηρών σε λίγους µήνες.

Μεγάλα µεγέθη και υψηλή ποιότητα βγά-
ζουν στην επιφάνεια οι πατατοπαραγω-
γοί της Νάξου που µπήκαν τα τελευταία 
24ωρα στα χωράφια για την συγκοµιδή 
της εαρινής πατάτας, µε το εµπόριο να 
πληρώνει από 70 έως 75 λεπτά το κιλό 
για τις πρώτες ποσότητες. Τόσο η συγκυ-
ρία στην ευρωπαϊκή πατάτα, όσο και οι 
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στο 
κυκλαδίτικο νησί τους προηγούµενους 
µήνες, έρχονται να αβαντάρουν τη φε-
τινή εαρινή σοδειά, µε τις αποδόσεις να 
κυµαίνονται µεταξύ των 4 και 5 τόνων 
ανά στρέµµα, έναντι των 2-3 τόνων πα-
τάτας που απέδωσε η περσινή σοδειά. 
Εκτός από τις υψηλότερες αποδόσεις, 
οι ποιότητες φέτος είναι ασύγκριτες µε 
τις περσινές επιδόσεις, µεταφέρει στην 
Agrenda ο παραγωγός, Μιχάλης Ρώτας, 
ο οποίος εξηγεί πως οι βροχές βοήθη-
σαν στην ανάπτυξη των καρπών, ενώ οι 
βοριάδες φέτος στο νησί απέτρεψαν την 
εξάπλωση περονόσπορου.

Ζητούµενο πλέον είναι να διατηρηθεί 
το εµπορικό κλίµα, σύµφωνα µε τον ίδιο, 
αφού το κόστος καλλιέργειας φέτος δι-
αµορφώνεται στα 45 µε 50 λεπτά το κι-
λό ή αλλιώς κοντά στα 2.000 µε 2.500 
ευρώ το στρέµµα, σύµφωνα µε υπολο-
γισµούς του συνοµιλητή µας.

Ήδη η γαλλική βιοµηχανία έχει προχωρήσει σε αύξηση της τιµών των συµβολαίων µε παραγωγούς, 
της τάξης του 25%, ενώ εκτιµάται ότι θα προβεί και σε νέα αύξηση της τιµής µέσα στο 2023

Χάνει εκτάσεις η καλλιέργεια στην Ευρώπη

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Σε αντίθεση µε τα όσα εξελίσσονται τις 
τελευταίες ηµέρες στην εγχώρια αγορά, σε 
Ολλανδία, Γερµανία και Γαλλία το εµπόριο αλλά και 
η βιοµηχανία µεταποίησης ετοιµάζονται να βάλουν 
βαθιά το χέρι στην τσέπη, σε µια προσπάθεια να 
περιορίσουν τη διαρροή στρεµµάτων προς τα 
σιτηρά. Ήδη η γαλλική βιοµηχανία που απορροφά 
σηµαντικό τονάζ πατάτας, έχει προχωρήσει σε µια 
αύξηση της τιµών των συµβολαίων που διατηρεί µε 
παραγωγούς, της τάξης του 25%, ενώ εκτιµάται ότι 
θα προβεί σε νέα αύξηση της τιµής εντός του 2023. 
Στην Ολλανδία, πέρυσι η καλλιεργούµενη µε 
πατάτα έκταση της χώρας συρρικνώθηκε κατά 
6%, µε ανθρώπους της εκεί αγοράς να εκτιµούν 
πως η νέα συγκυρία που διαµόρφωσε ο πόλεµος 
στην Ουκρανία, έρχονται να µεγεθύνουν τους 
λόγους που ώθησαν σε υποχώρηση των 
στρεµµάτων. Απαιτητικά καλλιεργητικά έξοδα, 
ακριβό πετρέλαιο αλλά και µια δύσκαµπτη στην 
άνοδο αγορά, παράµετροι που εµφανίστηκαν ήδη 
πριν από τον πόλεµο, έρχονται να αποθαρρύνουν 
ακόµα περισσότερους παραγωγούς από την 
καλλιέργεια της πατάτας.
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ΚΡΙ ΚΡΙ: Η γαλακτοβιομηχανία 
ανακοίνωσε ότι το α’ τρίμηνο  
ο κύκλος εργασιών ήταν 30,73 

εκατ. ευρώ έναντι 28,56 εκατ. το 
2021 (+7,6%) Τα λειτουργικά κέρδη 
(EBITDA) ανήλθαν σε 1,75 εκατ. 
έναντι 4,53 εκατ. το 2021, ενώ τα 
καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 
0,45 εκατ. ευρώ (2,82 εκατ. το 2021). 
Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά  
οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +8,6% 
σε αξία και +5,7% σε όγκο.

EUROBANK-EGG: Aποστολή στο 
Ισραήλ με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
εννέα καινοτόμων ελληνικών νέων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 
δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, 
κάνει το egg - enter•grow•go. Η 
αποστολή γίνεται στο πλαίσιο του 
φετινού προγράμματος εξωστρέφειας 
του egg για την ενίσχυση της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας που 
σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank, σε 
συνεργασία με το Corallia.

ΕΛΟΠΥ: Η Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας 
ανακοινώνει την υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας με το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών, με στόχο την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και την προώθηση των 
βιώσιμων δραστηριοτήτων της 
υδατοκαλλιέργειας, παράλληλα  
με την προστασία των ελληνικών 
θαλασσών και τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

LA FARM: Στον Αναπτυξιακό Νόμο 
εντάχθηκε η τυροκομική επέκταση της 
LA Farm στα Τρίκαλα. Η συνολική 
ενισχυόμενη δαπάνη που εγκρίθηκε 
για τη συμβατική επένδυση βελτίωσης 
των τυροκομικών εγκαταστάσεων 
ανέρχεται σε ύψος 3 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο Τζέιμι Ντάιμον CEO της JP Morgan 
προειδοποίησε τους επενδυτές να προ-
ετοιμάζονται για το χτύπημα ενός οι-
κονομικού «τυφώνα» καθώς η αμερι-
κανική οικονομία είναι αντιμέτωπη 
με πληθώρα προκλήσεων, συμπερι-
λαμβανομένης της σύσφιξης της νο-
μισματικής πολιτικής και της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία. Ο ίδιος υ-
ποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρα-
νία θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στην 
παγκόσμια αγορά εμπορευμάτων και 
ότι η σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει 
την τιμή του αργού πετρελαίου στα 
150 με 175 δολάρια το βαρέλι.

Πάντως κοντά στα 113 δολάρια το 
βαρέλι υποχώρησε το πετρέλαιο μετά 
το δημοσίευμα των Financial Times 
που ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία 
είναι διατεθειμένη να αυξήσει την πα-

ραγωγή πετρελαίου εάν αυτή της Ρω-
σίας μειωθεί πολύ εξαιτίας των κυρώ-
σεων της Δύσης. 

Mάλιστα, όπως αναφέρει σχετικό 
δημοσίευμα του ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Bloomberg, o πρόεδρος 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι πιθανό 
να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία 
αργότερα μέσα στον μήνα. Στη μη-
νιαία συνεδρίαση του ΟΠΕΚ το καρ-
τέλ αναμένεται να επιβεβαιώσει μια 
μέτρια αύξηση της παραγωγής για 
τον Ιούλιο. 

Σημειωτέον οι ΗΠΑ έχουν επανει-
λημμένα ζητήσει από τον ΟΠΕΚ να 
αυξήσει την παραγωγή γρηγορότερα 
για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες 
τιμές της βενζίνης και τον πληθωρι-
σμό – ρεκόρ, ο οποίος έχει «εκτινα-
χθεί» από τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Pommery
Η Β.Σ. Καρούλιας ανακοίνωσε την 
έναρξη της διανομής από 1η Ιουνίου 
της σαμπάνιας του οίκου Pommery με 
έδρα την περιοχή Reims. Πρόκειται 
για ένα οίκο με μεγάλη ιστορία από  
το 1858 στην παραγωγή μοναδικών 
κρασιών. Στο portfolio εντάσσονται  
οι κωδικοί Pommery Royal Blue Sky, 
Pommery Brut Rose, Pommery Brut 
Royal και Pommery Pop Extra Dry.

ETHOS Green
Το Σήμα πιστοποίησης ETHOS Green 
έλαβε η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά 
Έλαια, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς 
αξιολόγησής της, βάσει ειδικού 
ερωτηματολογίου, που έχει θεσπίσει  
η Eurocert, σε συνεργασία με το CSR 
Hellas. Τo Σήμα απονεμήθηκε πρόσφατα 
στην εταιρία, στο πλαίσιο της δεκαετούς 
επετειακής εκδήλωσης της 
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Οικονομικός τυφώνας 
πάνω από τις αγορές

 Έρχεται σύσφιξη νομισματικής πολιτικής 
 Ανησυχία για εκτίναξη αργού στα 175 δολ.
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5400 +9,76%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε 2,0600 +8,42%

BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 3,0200 +4,50%

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧ. ΑΕ 7,5900 +3,97%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,9560 +3,91%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ. 0,0240 -20,00%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2900 -18,08%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5150 -8,85%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2760 -8,00%

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,1016 -6,27% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 32.864,06 +0,15%
 NASDAQ Comp 12.148,83 +1,29%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.798,03 +1,02%
Λονδίνo FTSE 100 7.532,95 -0,98%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14.492,78 +1,06%
Παρίσι CAC-40 6.505,00 +1,34%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11.550,20 +0,49%
Τόκιο NIKKEI-225 27.413,88 - 0,16%
 
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

Η ισχυρή αντίσταση των 900 
μονάδων και ο χρησμός της ΕΚΤ
Τρία απανωτά στοπ έβαλε την προηγούμενη 
εβδομάδα η ψυχολογία των επενδυτών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, που δοκίμασε να σπάσει 
την αντίσταση των 900 μονάδων. Το επίπεδο 
αυτό θεωρείται από τους αναλυτές σηματωρός 
για τις μετέπειτα κινήσεις της αγοράς, αφού μια 
αδυναμία κατοχύρωσης των 900 μονάδων  
θα ενθαρρύνει τους πωλητές. Καταλύτης η 
επερχόμενη απόφαση της ΕΚΤ για σύσφιξη της 
πολιτικής της και η ταχύτητα με την οποία θα 
εφαρμόσει την απόφαση αύξησης των επιτοκίων. 
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Για πρώτη φορά μοιάζει να αξίζει τον κόπο
η σύσταση και λειτουργία Ομάδων Παραγωγών

Σ
ε συνέχεια από το άρθρο της προηγού-
µενης εβδοµάδας (για όσους δεν το διά-
βασαν µπορούν να το αναζητήσουν στο 
agronews.gr), θα ασχοληθώ και πάλι µε 

το νέο νοµοσχέδιο που αφορά τις αφορά οµάδες 
παραγωγών.

Να δούµε περιγραφικά τα πλε-
ονεκτήµατα των άρθρων 15 & 16:
ΑΡΘΡΟ 15: Οι επαγγελµατίες αγρότες 
(φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι 
µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, Α-
ναγκαστικών Συνεταιρισµών, οµά-
δων Παραγωγών και γενικότερα εγ-
γεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 
22 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52), θα έ-
χουν µείωση φόρου 50% επί των κα-
θαρών κερδών τους, εφόσον που-
λούν τουλάχιστον το 75% της παρα-
γωγής τους στη συλλογικότητα που 
είναι εγγεγραµµένη.

Το πλεονέκτηµα το έχουν οι ε-
παγγελµατίες αγρότες οι οποίοι 
ασκούν ατοµική δραστηριότητα.

Την ίδια µείωση έχουν και όσοι 
αγρότες έχουν συνάψει σύµβαση 
µε συγκεκριµένη επιχείρηση - α-

γοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, µε την ο-
ποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προ-
ϊόντων ίσων µε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή 
παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους. 2. Η 
παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται από 
το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

ΑΡΘΡΟ 16 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Η µελλοντική πώληση αγροτι-

κών προϊόντων µεταξύ παραγω-
γών και αγοραστών δύναται να 

συµφωνείται µε ιδιωτικές έγγραφες συµβάσεις βεβαί-
ας χρονολογίας. Οι συµβάσεις, που καταρτίζονται, κα-
ταχωρούνται από τα συµβαλλόµενα µέρη ηλεκτρονικά 
µέσω της εφαρµογής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσί-
ων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) «my AADE», σύµφωνα µε την 
παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43). Στις 
συµβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρµογή 
άρθρου 15, περιλαµβάνονται: α) το είδος, η καλλιερ-
γούµενη έκταση και η ποσότητα των προς πώληση α-
γροτικών προϊόντων, β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
ισχύος της σύµβασης, η οποία δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη από ένα (1) έτος, και γ) η τιµή του προϊόντος. 

Το άρθρο 17 αναφέρεται στις εξουσιοδοτικές δια-
τάξεις, για τις οποίες θα µιλήσουµε πιο κάτω.

Ας δούµε µε παράδειγµα το άρθρο 15 και πως µπο-
ρεί να λειτουργήσει (τα νούµερα είναι ενδεικτικά και 
στρογγυλοποιηµένα για την ευκολία της κατανόησης).

Έστω (5) αγρότες οι οποίοι έχουν όλοι τα καθαρά 
κέρδη (30.000 ευρώ). Στα καθαρά αυτά κέρδη ο φό-

ρος (κύριος χωρίς προκαταβολή) είναι 5.483 ευρώ. 
Εφόσον γίνει µέλος σε εταιρικό σχήµα, ο φόρος του 
θα µειωθεί κατά 50%, ήτοι θα καταβάλλει 2.741,50 
ευρώ. Η διαφορά φυσικά είναι µεγάλη.

Ένας αγρότης ο οποίος έχει 20.000 ευρώ, αντί για 
2.483 ευρώ θα καταβάλλει 1.241,50, ενώ µε 40.000 
ευρώ καθαρά κέρδη αντί για 9.283 ευρώ θα κατα-
βάλλει 4.641,50 ευρώ. Καταλαβαίνουµε όλοι πόσο 
σηµαντική είναι η µείωση αυτή.

Με το δεδοµένο αυτό, οι αγρότες έχουν πολύ σο-
βαρό κίνητρο να προχωρήσουν στο σχηµατισµό οµά-
δων παραγωγών, γιατί η µείωση το φόρου κατά 50%, 
κάθε άλλο παρά αµελητέα παράµετρος θεωρείται.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από τον προβληµατι-
σµό πώς 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, κιν-
δυνεύοντας ανά πάσα στιγµή από τον κάθε έλεγχο.

Πλέον, θα έχουν κάθε λόγο να τιµολογούν την 
παραγωγή τους στο συνεταιρισµό ή την αναγνωρι-
σµένη οµάδα παραγωγών που συµµετάσχουν, δίνο-
ντας έτσι αξία στο σχήµα αυτό αφενός, αλλά αποκτώ-
ντας και επιπλέον κίνητρο να σκεφθούν -και γιατί 
όχι- να προχωρήσουν και σε επενδυτικές κινήσεις 
τύπου συσκευαστήριο-τυποποιητήριο, κάνοντας έ-
να 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 αναγνώ-
ρισης των οµάδων. Οι εξουσιαστικές διατάξεις του 
άρθρου 17, το λένε ξεκάθαρα: οι Υπουργοί Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Οικονοµικών πρέπει να ξεκινή-
σουν άµεσα να δώσουν τις λεπτοµέρειες, ώστε οι α-
γρότες να ξεκινήσουν να δηµιουργούν οµάδες πα-
ραγωγών. Σε λίγο καιρό ξεκινά η πώληση της πρώ-
της παραγωγής της φετινής καλλιεργητικής περιό-
δου και θα είναι κρίµα να χάσουν τη δυνατότητα να 
πουλήσουν µε τα νέα δεδοµένα.

Καθαρά κέρδη
Ένας αγρότης µε 

40.000 ευρώ κέρδη αντί 
για 9.283 θα καταβάλλει 

4.641,5 ευρώ

Επενδύσεις
Κίνητρο να προχωρή-

σουν και σε επενδυτικές 
κινήσεις τύπου συσκευα-

στήριο-τυποποιητήριο

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)

Πιο εύκολος ο έλεγχος µε τιµολόγιο

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 είναι πιο εύκολο να 
τεκµηριώσετε στον έλεγχο το έξοδο για την 
επιχείρηση σας, σε αντίθεση µε την απόδειξη 
της ταµειακής µηχανής.

∆ηµιουργία οµάδων παραγωγών
Να ευλογήσουµε τα γένια µας και λίγο. Μέχρι 

τώρα, δεν είχα ασχοληθεί µε οµάδες 
παραγωγών γιατί ο µόνος λόγος δηµιουργίας 

τους ήταν η συµµετοχή τους σε σχέδια 
βελτίωσης, άρα είχαν ηµεροµηνία λήξης. 
Πλέον τα πράγµατα είναι διαφορετικά...
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Η Zoinos Winery αποκτά το 50% 
των μετοχών της Ζυθοποιίας Ηπείρου

  Στόχος ένα νέο ζυθοποιείο 
μεγαλύτερης δυναμικότητας 
και εκτόπισμα στο εξωτερικό

  Αξιοποίηση δικτύου Zoinos 
και προσέγγιση νέων πελατών

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην εξαγορά του 50% της Ζυθοποιίας Η-
πείρου, Στάλα, προχώρησε η Συνεταιρι-
στική Οινοποιία Ηπείρου, Zoinos Winery. 
Μέσα από τη συγκεκριµένη κίνηση η 
Zoinos στοχεύει στην επένδυση σε νέο 
ζυθοποιείο µε µεγαλύτερες παραγωγικές 
δυνατότητες και ταυτόχρονα στην διάθε-
ση των ετικετών της ζυθοποιίας, Στάλα, 
µέσα από το ευρύ δίκτυο διανοµής που 
διατηρεί κυρίως στην Ελλάδα µε προο-
πτική διάθεσης και στο εξωτερικό.

Όπως λέει στην Agrenda ο πρόεδρος 
της συνεταιριστικής οινοποιίας Βαγγέλης 
Αργύρης, «από κοινού µε τους ιδρυτές της 
Ζυθοποιίας Ηπείρου ως οινοποιία Ζoinos 
έχουµε πλέον συµµετοχή µε ποσοστό 50-
50 στην εταιρεία παραγωγής µπύρας. Α-
πό πλευράς µας κάναµε τη συγκεκριµένη 
επένδυση, βλέποντας ότι ο χώρος αυτός 

έχει αρκετές δυνατότη-
τες. Ταυτόχρονα η πα-
ρουσία µας στην αγο-
ρά δεν είναι µονοδιά-
στατη, καθώς εξετάζου-
µε και άλλες πιθανότη-
τες αξιοποίησης της δυ-
ναµικής και του δικτύου 
που διατηρούµε στην α-
γορά, για να µπορέσου-
µε να δώσουµε µεγαλύ-
τερο εκτόπισµα στη Ζυ-
θοποιία Ηπείρου, προ-
σεγγίζοντας και νέους 
πελάτες». 

Ο Βαγγέλης Αργύρης ε-
πισηµαίνει ότι η µπύρα αποτελεί συµπλη-
ρωµατικό προϊόν στο κρασί και επί της ου-
σίας η επένδυση στη Ζυθοποιία Ηπείρου 
προσθέτει και άλλα προϊόντα στο χαρτο-
φυλάκιο προϊόντων της Zoinos. 

Στο πλάνο είναι η επένδυση σε νέο ζυ-
θοποιείο, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλι-
ξη η σχετική µελέτη που θα προσφέρει 
τα δεδοµένα και τις παραµέτρους που θα 
καθορίσουν την υλοποίηση της επένδυ-
σης αυτής. «Στόχος µας είναι να διευρύ-
νουµε την παρουσία της Ζυθοποιίας και 
έξω από τα όρια της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου. Από την πλευρά µας διατηρούµε ή-
δη το χώρο όπου πρόκειται να γίνουν οι 

νέες εγκαταστάσεις για τη µικροζυθοποι-
ία, ο οποίος βρίσκεται στη Βιοµηχανική 
Περιοχή των Ιωαννίνων. Οπωσδήποτε οι 
υποδοµές που διαθέτει αυτή τη στιγµή η 
εταιρεία δεν µπορούν να διευρύνουν τον 
ορίζοντα της Ζυθοποιίας Ηπείρου, γι’ αυ-
τό και µέσω της δικής µας παρουσίας στο-
χεύουµε στην περαιτέρω ανάπτυξή της», 
λέει ο κ. Αργύρης. 

Ένταξη του ζυθοποιίου στον 
Αναπτυξιακό ή στο ΕΣΠΑ

Για τη δηµιουργία του νέου ζυθοποιίου 
στόχος είναι η ένταξη σε πρόγραµµα ενί-
σχυσης επενδύσεων είτε µέσω του ανα-
πτυξιακού, είτε µέσω του ΕΣΠΑ. Να σηµει-
ωθεί ότι η Zoinos διατηρεί αυτή τη στιγ-
µή εξαγωγική παρουσία στον Καναδά αλ-
λά και στην Κύπρο, ενώ ο κύκλος εργα-
σιών της το 2021 ήταν στα 6 εκατ. ευρώ. 

Αυτή τη στιγµή η Ζυθοποιία Ηπείρου δι-
αθέτει τουλάχιστον το 50% της παραγω-
γής της εκτός της περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς η µπύρα τους διανέµενεται τόσο 
στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη. Η 
προµήθεια της βύνης γίνεται από τη Ζυ-
θοποιία Μακεδονίας – Θράκης (Βεργίνα).

Χαρτοφυλάκιο
H µπύρα αποτελεί 
συµπληρωµατικό 
προϊόν στο κρασί 
και επί της ουσίας 

η επένδυση στη 
Ζυθοποιία Ηπείρου 
προσθέτει και άλλα 

προϊόντα στο χαρτο-
φυλάκιο προϊόντων 
της Zoinos, λέει ο 

Βαγγέλης Αργύρης

Συνεργασίες 
µε Έλληνες
παραγωγούς 
στο λυκίσκο 
και στη βύνη
Στα σχέδια της Ζυθοποιίας Ηπείρου 
η περαιτέρω εξωστρέφεια της 
εταιρίας και τον προϊόντων της και 
η επέκταση των συνεργειών µε 
Έλληνες παραγωγούς στο λυκίσκο 
και τη βύνη.
Όπως εξηγεί στην Agrenda, ο 
Σάκης ∆όσης εκ των ιδρυτών της 
Ζυθοποιίας Ηπείρου «επιδίωξή µας 
είναι να αναπτύξουµε την εταιρεία 
και να διοχετεύσουµε τα τοπικά 
προϊόντα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Στόχευση µας είναι 
επίσης να συνεργαστούµε µε 
Έλληνες παραγωγούς και στο 
λυκίσκο και στη βύνη».
Να σηµειωθεί ότι η  Ζυθοποιία 
Ηπείρου δηµιουργήθηκε κατά την 
περίοδο των κεφαλαιακών 
ελέγχων στην Ελλάδα. Ιδρυτές της 
είναι τρεις άνθρωποι µε άκρως 
αντίθετο επαγγελµατικό 
προσανατολισµό από αυτόν της 
παρασκευής µπύρας, ο Σάκης 
∆όσης (µηχανικός πληροφορικής), 
η Άννυ Ζώη (πολιτικός µηχανικός) 
και ο Αλέξανδρος Ντάφλος 
(χηµικός µηχανικός). Η πρώτη 
µπύρα που παρουσίασαν ήταν µία 
Pale Ale, µε την ονοµασία Στάλα, 
µε την οποία ταυτίστηκε έντονα η 
Ζυθοποιία Ηπείρου. Στο 
χαρτοφυλάκιό της περιλαµβάνεται 
επίσης η Jamala (Ι.P.A.), η Paguru 
(Cream Ale), η NAIA (Saison), η 
Rousa (Red Ale) και η Mountain 
Drops (Blonde Ale). 
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ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΖOINOS

50

ΤΟΝΟΙ ΜΠΥΡΑΣ/ΕΤΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 200
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Ξεκλειδώνοντας το πλήρες παραγωγικό δυναμικό
Οι βιοδιεγέρτες συνιστούν µια κατηγορία προϊόντων που λόγω του περιεχοµένου 
τους σε ουσίες και µικροοργανισµούς, έχουν την ικανότητα να επιδρούν στην 
αύξηση και την ανάπτυξη των φυτικών οργανισµών. Με απλά λόγια οι βιοδιεγέρτες 
βοηθούν το φυτό να αντιµετωπίσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις που µπορεί να 
βιώσει στο µέλλον και του µαθαίνουν να φροντίζει καλύτερα τον εαυτό του. Κάθε 
σύγχρονη αγροτική εκµετάλλευση που επιδιώκει το απόλυτο των αποδόσεων, 
συνδυάζει τις συνταγές θρέψης και φυτοπροστασίας µε κατάλληλους βιοδιεγέρτες.
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ΜΕΓΕΘΟΣ  ΠΑΓΚΟΣMΙΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ

10% 

 2,8
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ2021

2022�2030
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ΘΕΛΕΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ 
Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΥΡΩΣΤΑ ΦΥΤΑ 

Μέχρι το 2050, ο 
αγροδιατροφικός τομέας θα πρέπει 
να τρέφει 40% περισσότερους 
ανθρώπους και να έχει αυξήσει την 
παραγωγή τροφίμων κατά 70%. Την 
ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή, αλλά 
και νέες αναδυόμενες προκλήσεις, 
οδηγούν στην ανάγκη εφαρμογής 
νέων ολοκληρωμένων προσεγγίσεων 
για την αύξηση της αγροτικής 
παραγωγής και τη βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων. Σε αυτήν 
την κατεύθυνσή, τα προϊόντα θρέψης 
αναδεικνύονται για ακόμη μια φορά 
ως μέρος της λύσης. 
Ανάμεσα στα προϊόντα θρέψης, 
οι βιοδιεγέρτες αναμένεται να 
αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγή και 
ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην 
προστασία των φυσικών πόρων 
χωρίς όμως να μειωθεί η απόδοση 
της παραγωγής. 
Οι βιοδιεγέρτες ανήκουν στην 
κατηγορία των ειδικών προϊόντων 
θρέψης και επιδρούν σε πολλές 
λειτουργίες στο σύστημα 
έδαφος – φυτό. Ανάμεσα στις 
κυριότερες δράσεις τους, οι 
βιοδιεγέρτες διεγείρουν αμυντικούς 
μηχανισμούς των φυτών σε 
αβιοτικές καταπονήσεις, επιδρούν 
στον μεταβολισμό των φυτών, 
στην ανάπτυξη και διαμόρφωση 
του ριζικού τους συστήματος, 
αυξάνουν την ευρωστία των φυτών, 
βελτιώνουν την πρόσληψη και 
την αφομοίωση των θρεπτικών 
στοιχείων από τα φυτά, και ενισχύουν 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως 
χρώμα, συγκέντρωση σακχάρων, 
αμύλου, πρωτεϊνών κλπ.
Αναγνωρίζοντας και επίσημα το 
ρόλο των προϊόντων αυτών στη 
θρέψη των καλλιεργειών, για πρώτη 
φορά υιοθετείται και ένας νομικός 
ορισμός για όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
των Λιπασμάτων (Καν. 1009/2019). 
Συγκεκριμένα, με βάση τον επίσημο 

ορισμό που δημοσιεύεται στο 
Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό των 
Λιπασμάτων: «Ένας βιοδιεγέρτης 
φυτών είναι προϊόν λίπανσης της ΕΕ 
που έχει ως λειτουργία να διεγείρει 
τις διαδικασίες θρέψης των φυτών 
ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα 
του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, 
με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση ενός 
ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του φυτού και της 
ριζόσφαιρας του φυτού: 
α) αποδοτικότητα της χρήσης των 
θρεπτικών στοιχείων, 
β) αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις, 
γ) χαρακτηριστικά ποιότητας ή 
δ) διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
στοιχείων που συγκρατούνται στο 
έδαφος και στη ριζόσφαιρα».
Οι βιοδιεγέρτες σύμφωνα με αυτόν 

τον κανονισμό των λιπασμάτων 
της ΕΕ διακρίνονται σε δυο 
υποκατηγορίες: 
α) τους μικροβιακούς βιοδιεγέρτες 
φυτών, που αποτελούνται από 
μικροοργανισμό ή συμβιωτική 
κοινότητα μικροοργανισμών και 
β) τους μη μικροβιακούς βιοδιεγέρτες 
φυτών. 
Βιβλιογραφικά και εμπορικά οι 
βιοδιεγέρτες μπορεί να ανήκουν 
σε μία ή και περισσότερες από τις 
παρακάτω κατηγορίες: 
1) Xουμικές ουσίες. 
2) Eκχυλίσματα φυκών και φυτικών 
μερών, δηλαδή προϊόντα που 
περιέχουν ορμόνες, με ενεργά 
συστατικά τις κυτοκινίνες και τις 
αυξίνες. 
3) Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών 
και αμινοξέα .
4) Μικροβιακά εμβόλια. 
5) Aνόργανες ενώσεις.
6) Άλλες κατηγορίες (όπως χιτοζάνη 
και άλλα βιοπολυμερή, βεταΐνες).
Ωστόσο, είναι σημαντικό οι 
βιοδιεγέρτες να προσδιορίζονται 
περισσότερο από τον τρόπο δράσης 
και όχι τόσο από τη σύνθεσή 

τους, ή οποία άλλωστε μπορεί να 
περιλαμβάνει πληθώρα συστατικών.
Η χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες 
απαιτεί βαθιά αγρονομική γνώση 
τόσο των διεργασιών που γίνονται 
στο σύστημα έδαφος- φυτό, αλλά και 
της φυσιολογίας των φυτών. Για αυτό 
και απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
αγροτών και των εξειδικευμένων 
επιστημόνων που θα καθορίσουν 
από κοινού το πρόγραμμα θρέψης 
των καλλιεργειών.
Οι βιοδιεγέρτες αποτελούν μια ευρεία 
κατηγορία προϊόντων που αναμένεται 
να συνεξελιχθούν με τα ανόργανα, 
οργανικά και οργανοανόργανα 
λιπάσματα για τη διαμόρφωση ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος 
ενίσχυσης της θρέψης και της 
ευρωστίας των καλλιεργούμενων 
φυτών και την επίτευξη μιας πιο 
αειφορικής γεωργίας. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ., 
-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΕΛ

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΓΑΠΗ. –ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΠΕΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
 - ΣΥΝΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΠΕΛ

>  Η χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες απαιτεί βαθιά αγρονομική γνώση γι’ αυτό και απαιτείται ένα καλά δομημένο σχέδιο θρέψης
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Μέχρι το 2050 ο αγροτικός τομέας 
θα πρέπει να θρέψει 40% περισσότερους 
ανθρώπους και να αυξήσει την παραγωγή 
τροφίμων κατά 70%, με μικρότερη κατά 
κεφαλήν γη. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος 
για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση 
αυτή είναι να παράξουμε περισσότερη 
τροφή αυξάνοντας την αποδοτικότητα 
της καλλιεργήσιμης γης. Σε αυτό μπορεί 
να συμβάλλει η ολοένα και αυξανόμενη 
κατηγορία λιπασμάτων, αυτή των 
βιοδιεγερτών.
Σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό Λιπασμάτων (ΕΕ) 2019/1009 
που θα τεθεί σε ισχύ από 16 Ιουλίου του 
2022, οποιοδήποτε προϊόν αποσκοπεί στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης 
των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, 
της αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις, 
των χαρακτηριστικών ποιότητας ή στην 
αύξηση της διαθεσιμότητας θρεπτικών 
στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος 
και στη ριζόσφαιρα, χαρακτηρίζεται ως 
βιοδιεγέρτης φυτών. Οι βιοδιεγέρτες 
ενσωματώνουν μια ποικιλία από ενεργά 
συστατικά, τα οποία περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων αμινοξέα, χουμικά-
φουλβικά οξέα, εκχυλίσματα φυκιών 
και μικροοργανισμούς, που ενεργούν 
συμπληρωματικά με τα λιπάσματα, με 

απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητάς τους μέσω της 
διέγερσης των φυσικών διεργασιών των 
φυτών.
Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς 
βιοδιεγερτών εκτιμήθηκε σε 2,8 δις 
δολαρίων  το 2021 και αναμένεται να 
αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
περίπου 10% από το 2022 έως το 2030. 
Αυτό αποδίδεται στην:
■ αυξανόμενη υποβάθμιση του εδάφους,
■ στην απόσυρση και απαγόρευση 
δραστικών ουσιών, κυρίως στον τομέα 
της φυτοπροστασίας, 
■ στην ανάγκη για βιώσιμες και φιλικές 
προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις 
με σκοπό την αύξηση της ανάπτυξης και 
της παραγωγικότητας,
■ και στις αβιοτικές καταπονήσεις στις 
οποίες υπόκεινται τα φυτά ολοένα και πιο 
πολύ λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Έχοντας ως γνώμονα όλα τα παραπάνω, 
η Timac Agro | ΛΥΔΑ, μέσω των 
εξειδικευμένων προϊόντων της, 
καταφέρνει να ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει 
καθημερινά ο παραγωγός.
Μεταξύ αυτών των προϊόντων βρίσκεται 
και η ευρεία γκάμα βιοδιεγερτών που 
διατίθεται στην ελληνική αγορά. Τα 
προϊόντα αυτά βοηθούν την καλλιέργεια 
να εκφράσει τη γενετική της προδιάθεση 
στο μέγιστο δυνατό, ενώ παράλληλα 
αποτελούν ένα σημαντικό όπλο για την 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε αβιοτικού 
στρες (παγετός, ξηρασία, θερμοκρασία, 
αλατότητα κ.ά). 

Από φυσικές πρώτες ύλες
Οι κατοχυρωμένες με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες της Timac Agro 
| ΛΥΔΑ, προέρχονται από φυσικές πρώτες 

ύλες, όπως τα εκχυλίσματα φυτών, 
ακολουθώντας έτσι μια πιο βιώσιμη και 
φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. 
Η επιλογή των ουσιών και ενεργών 
μορίων που περιέχουν οι βιοδιεγέρτες της 
εταιρείας γίνεται με βάση το τι θέλουμε 
να πετύχουμε και το τι προβλήματα 
επιθυμούμε να διορθώσουμε. Από 
τη διέγερση και αύξηση του ριζικού 
συστήματος, μέχρι την ενίσχυση της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της 
τελικής παραγωγής, η Timac Agro | ΛΥΔΑ 
είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες 
λύσεις και συμβουλές με τα προϊόντα 
εξειδικευμένης θρέψης που διαθέτει. 
Συνοψίζοντας, η αγορά των βιοδιεγερτών 
δεν μπορεί παρά μόνο να συνεχίσει να 
μεγαλώνει με ραγδαίους ρυθμούς, καθώς 
μέρα με τη μέρα όλο και περισσότεροι 
παραγωγοί αναγνωρίζουν της αξία τους 
και τις νέες δυνατότητες που μπορούν να 
προσφέρουν. Σε αυτό το κλίμα ανάπτυξης 
και εξέλιξης κινείται και θα συνεχίσει να 
κινείται η Timac Agro | ΛΥΔΑ, έχοντας ως 
στόχο το συνεχή εμπλουτισμό της γκάμας 
της με νέα καινοτόμα προϊόντα κατάλληλα 
για όλες τις καλλιέργειες για οποιεσδήποτε 
εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΜΑΝΤΑΚΟΥ 
 BUSINESS DEVELOPMENT  

& REGULATORY OFFICER

> Η Timac Agro | ΛΥΔΑ προσφέρει καινοτόμες λύσεις και συμβουλές με προϊόντα εξειδικευμένης θρέψης

ΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΠΛΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΡΕΣ

▲

Ο βιοδιεγέρτης STIMOLO είναι 
ένα προϊόν αποκλειστικά φυτικής 
προέλευσης με ειδική δράση στα 
φυτά και στο έδαφος, λόγω των 
βιοδιεγερτικών του ιδιοτήτων. 
Το STIMOLO είναι πλούσιο σε 
αριστερόστροφα L- αμινοξέα φυτικής 
προέλευσης, εμπλουτισμένο με φύκια 
(Ecklonia spp), εκχυλίσματα μηδικής, 
μελάσα, μπεταΐνη και κάλιο.

Σε σχέση με τα άλλα σκευάσματα, 
το STIMOLO ξεχωρίζει εξαιτίας της 
άμεσης απορρόφησης και διείσδυσής 
του στα φυτά. Η μοναδική σύνθεσή 
του και ο υψηλός αριθμός φυτικών 
αμινοξέων, το καθιστά ιδανικό για την 
άμεση ενεργοποίηση βλάστησης μετά 
από κλιματικές αντιξοότητες, ενώ όταν 
συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα επιταχύνει την απορρόφηση 

και την αποτελεσματικότητά τους (δράση 
CARRIER). Τέλος, διεγείρει την ανάπτυξη 
των φυτών, αυξάνει το μέγεθος των 
καρπών ενώ αυξάνει ορατά και την 
παραγωγή. Είναι κατάλληλο και για 
βιολογικές καλλιέργειες.

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗ STIMOLO
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Hαυξανόμενη έκθεση των 
καλλιεργειών σε αβιοτικές καταπονήσεις 
οδήγησε τη Yara να αναπτύξει τη σειρά 
βιοδεγερτών με την τεχνολογία BIOTRYG™. 
Η τεχνολογία BIOTRYG™ δρα σε 
συγκεκριμένες διαδικασίες του 
μεταβολισμού των φυτών, ενεργοποιώντας 
τις φυσιολογικές διεργασίες τους και 
ενισχύοντας την πρόσληψη και αφομοίωση 
των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. 
Η καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και η 
ομαλότερη λειτουργία τους σε συνθήκες 
αβιοτικών καταπονήσεων (στρες), βοηθούν 
τα φυτά να προσεγγίσουν καλύτερα το 
δυναμικό παραγωγής τους.

Τεχνολογία βιοδιεγερτών BIOTRYG™
Συνδυάζοντας την θρέψη και τη 
φυσιολογία των φυτών, η Yara 
έχει δημιουργήσει μια σειρά από 
εξειδικευμένα προϊόντα βιοδιεγερτών, 
που ενεργοποιούν τις φυσιολογικές 
διεργασίες των φυτών, ενισχύουν 
την ανάπτυξή τους και διεγείρουν 
την πρόσληψη και αφομοίωση των 
θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος. 
Η τεχνολογία BIOTRYG™ βοηθάει τις 
καλλιέργειες να αποδώσουν ομαλότερα, 
ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται κάτω από 
συνθήκες στρες. Το όνομα BIOTRYG™ 
προκύπτει από το συνδυασμό των 
συνθετικών «bio», πρώτο συνθετικό 
της λέξης βιο-διεγέρτης και της παλιάς 
νορβηγικής λέξης «tryggr», που σημαίνει 
εμπιστοσύνη. Η τεχνολογία BIOTRYG™ 
ενσωματώνεται στα σκευάσματα 
βιοδιεγερτών για διαφυλλικές εφαρμογές, 
υδρολιπάνσεις, επενδυτικά σπόρων και 
επικαλυπτικά λιπασμάτων.
Ολοκηρωμένη λύση για  
τους παραγωγούς
Αποτελεί δοκιμασμένη τεχνολογία σε μεγάλο 

εύρος κλιματικών συνθηκών παγκοσμίως. 
Προσφέρει ευελιξία στην εφαρμογή αφού, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους 
τρόπους στις καλλιέργειες είτε διαφυλλικά, 
είτε με υδρολιπάνσεις, είτε και ως επενδυτικό 
σπόρων στις εκτατικές καλλιέργειες. Η Yara, 
μέσω ψηφιακών εφαρμογών, παρέχει στους 
παραγωγούς συνεχή υποστήριξη σχετικά με 
τη συνδυαστικότητα των σκευασμάτων με 
λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
- εφαρμογή TankmixIT. Είναι σκευάσματα 
που ικανοποιούν τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια 
παραγωγής που θέτει η Yara παγκοσμίως

YaraVita™ ACTISIL™
Το YaraVita™ ACTISIL™ είναι ένα υγρό 
σκεύασμα ορθο-πυριτικού οξέος, 
σταθεροποιημένο με χολίνη (οργανικός 
παράγοντας). Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει 
τα φυτά να παραμένουν δυνατά σε αντίξοες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, βελτιώνοντας 
την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.
Το YaraVita ACTISIL: 
■ Ενισχύει τη συνεκτικότητα των φυτικών 
ιστών και των καρπών. 
■ Βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση του 
ασβεστίου στα φυτά και την ομαλότερη 
λειτουργία των φυτών σε καταστάσεις 
θερμοκρασιακού και υδατικού στρες. 
■ Προστατεύει τους καρπούς από 
ηλιοεγκαύματα. 
■ Ευνοεί τον χρωματισμό των καρπών και 
την ωρίμανσή τους και αυξάνει τη διάρκεια 
μετασυλλεκτικής ζωής τους..

YaraVita™ BIOMARIS™
To YaraVita™ BIOMARIS™ είναι ένα 
συμπυκνωμένο σκεύασμα με βιοενεργά 
συστατικά που προέρχονται από ειδική 
επεξεργασία φυκιών Ascophyllum 
nodosum. Περιέχει άλατα αλγινικού οξέος, 
φουκοϊδάνη, μαννιτόλη, φλοροταννίνες, 
αμινοξέα και πρωτεΐνες. Πρόκειται για ένα 
υψηλής συγκέντρωσης υγρό σκεύασμα 
κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές 
και υδρολιπάνσεις. Βοηθάει τα φυτά 
στις περιόδους υψηλής μεταβολικής 
δραστηριότητας όπως η έντονη βλαστική 
ανάπτυξη και η ανάπτυξη των καρπών. 
Το YaraVita BIOMARIS: 
■ Εξασφαλίζει την ισορροπημένη ανάπτυξη 
βλαστού και ρίζας. 

■ Βοηθάει στην ομαλότερη λειτουργία των 
φυτών σε καταστάσεις θερμοκρασιακού και 
υδατικού στρες. 
■ Προωθεί την ανάπτυξη των καρπών.

YaraVita™ BIOTRAC™
Το YaraVita™ BIOTRAC™ είναι ένα 
συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα με 
βιοενεργά συστατικά που προέρχονται από 
ειδική επεξεργασία φυκιών Ascophyllum 
nodosum. Περιέχει σακχαρο-αλκοόλες, 
αμινοξέα, οργανικά οξέα, πολυσακχαρίτες 
και βιταμίνες. Πρόκειται για ένα υψηλής 
συγκέντρωσης υγρό σκεύασμα 
κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές 
και υδρολιπάνσεις. Έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθάει τα φυτά στις περιόδους υψηλής 
μεταβολικής δραστηριότητας. 
Το YaraVita BOITRAC: 
■ Βελτιώνει την άνθηση και την καρπόδεση.
■ Ευνοεί την βλαστική ανάπτυξη και την 
ανάπτυξη της ρίζας.
■ Βοηθάει στην ομαλότερη λειτουργία των 
φυτών σε καταστάσεις θερμοκρασιακού και  
υδατικού στρες.

YaraVita™ BIONUE™
Το YaraVita™ BIONUE™ είναι ένα υγρό 
σκεύασμα κατάλληλο για υδρολιπάνσεις, 
εφαρμογές εδάφους και διαφυλλικές 
εφαρμογές. Τα βιοενεργά συστατικά του 
βασίζονται σε ένα μίγμα χουμικών και 
φουλβικών οξέων από λεοναρδίτη. 
Το YaraVita BIONUE: 
■ Ενισχύει την αντοχή των φυτών σε 
καταστάσεις αβιοτικού στρες.
■ Βελτιώνει την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήματος και τη δομή του εδάφους  

και της ριζόσφαιρας. 
■ Βελτιώνει τη διαθεσιμότητα και την 
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων 
αυξάνοντας την απόδοση των φυτών. 
■ Έχει όξινο pH.

YaraVita™ SEEDLIFT™
Το YaraVita™ SEEDLIFT™ είναι ένα 
συμπυκνωμένο εναιώρημα κατάλληλο 
για επένδυση σπόρων. Αποτελεί μια 
ισορροπημένη σύνθεση θρεπτικών 
στοιχείων με βιοενεργά συστατικά από 
φύκια Ascophyllum nodosum. Το YaraVita™ 
SEEDLIFT™ τροφοδοτεί τα νεαρά φυτά 
από τα πρώτα στάδια του σπόρου με όλα 
τα απαραίτητα συστατικά που ευνοούν 
μια ζωηρή ανάπτυξη και εγκατάσταση της 
καλλιέργειας στο χωράφι. Η προσθήκη 
βιοενεργών συστατικών έχει ως στόχο να 
ενισχύσει την ανθεκτικότητα των φυτών σε 
συνθήκες αβιοτικού στρες και να βοηθήσει 
την ανάπτυξη των νεαρών φυτών. 
Το YaraVita BIONUE: 
■ Ομοιόμορφη και καλή βλάστηση των 
σπόρων, άμεση παροχή θρεπτικών 
στοιχείων στους σπόρους και τα νεαρά φυτά 
■ Προωθεί την ισχυρότερη ανάπτυξη 
των ριζών και την ισχυρότερη ανάπτυξη 
των νεαρών βλαστών. Αυξάνει την 
αντοχή των φυτών στις αβιοτικές 
καταπονήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.yara.gr

ΝΊΚΟΣ ΜΥΤΊΛΕΚΑΣ, 
MARKETING & 

AGRONOMY MANAGER,  
YARA ΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ BIOTRYG™  
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
> Σειρά βιοδιεγερτών για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και ομαλότερη λειτουργία τους σε συνθήκες στρες
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O  Τοµέας Γεωργίας της Bayer υποδέχεται τη νέα 
γενιά βιοδιεγερτών µε το Ambition Aktivator®.
Οι βιοδιεγερτες συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη 
και παραγωγή των φυτών, στην ανάπτυξη του 
ριζικού συστήµατος, τη µείωση ενδεχόµενου 
αβιοτικού ή /και βιοτικού στρες, τη γονιµοποίηση 
και τη καρπόδεση. 
Οι βιοδιεγέρτες λειτουργούν µε διαφορετικούς 
µηχανισµούς από τα λιπάσµατα, ανεξάρτητα από 
την παρουσία θρεπτικών στοιχείων σε αυτούς και 
διαφέρουν από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
επειδή επεµβαίνουν µόνο στην ισχύ των φυτών, 
χωρίς να έχουν άµεσες ενέργειες κατά ζωϊκών 
εχθρών και ασθενειών.

AMBITION Aktivator®: 
ΑΓΓΙΞΤΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΣ

To Ambition Aktivator® της Bayer, είναι ένας 
βιοδιεγέρτης σε υγρή µορφή που βασίζεται 
σε µείγµα αµινοξέων και πεπτιδίων ζωικής 
προέλευσης καθώς και φουλβικών οξέων. 
Εφαρµόζεται σε πλήθος καλλιεργειών και λειτουργεί 
ως σύµµαχος/συµπλήρωµα στην ανάπτυξη των 
φυτών µε στόχο τη καλύτερη φυτοϋγεία.   

Τα αµινοξέα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη φυτική παραγωγή.  Ενισχύουν την ανάπτυξη 
του φυτού και διεγείρουν τη φωτοσύνθεση, 
αυξάνουν τη γονιµότητα των ανθέων και τη 
καρπόδεση και βελτιώνουν τη τελική παραγωγή. 
Ενεργοποιούν τα ενζυµικά συστήµατα άµυνας του 
φυτού σε αβιοτικό στρες και ενισχύουν τη διείσδυση 
των θρεπτικών στοιχείων καθώς απορροφούνται 
άµεσα από τα φυτά. Το Ambition Aktivator®
συνεισφέρει σε υψηλή ποιότητα παραγωγής 
καθώς τα αµινοξέα είναι βασικοί παράγοντες 
για το χρώµα, τη γεύση και το άρωµα στους 
καρπούς, επιτυγχάνοντας υψηλότερης 
εµπορικής αξίας παραγωγή. 

 Τα φουλβικά οξέα είναι πανίσχυροι κοµιστές 
θρεπτικών στοιχείων στα φυτικά κύτταρα, 

παρέχουν πιο αποτελεσµατική 
διάθεση οργανικής 

ουσίας στους φυτικούς 
οργανισµούς και 
ενισχύουν τη δράση 
των αντιοξειδωτικών 
ενζύµων τα οποία 

εµπλέκονται στην 
ανεκτικότητα των 

φυτών σε αβιοτικό στρες. 

Στο Ambition Aktivator®
εµπεριέχονται τρία 

ιχνοστοιχεία, τα οποία 
είναι απαραίτητα για 
τη σωστή ανάπτυξη 
των φυτών. Πιο 

συγκεκριµένα, το Βόριο 
(Β), το οποίο αποτελεί 

σηµαντικό στοιχείο για τη δοµική σταθερότητα 
των κυτταρικών τοιχωµάτων και για τη βελτίωση 
της επικονίασης και της γονιµότητας των φυτών. 
Ο Ψευδάργυρος (Zn), είναι ζωτικής σηµασίας 
στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών καθώς 
αναφέρεται σε συστατικό πολλών ενζύµων και 
πρωτεινών και για το ρόλο του στη σταθερότητα 
της κυτταρικής µεµβράνης. Το Μαγγάνιο (Mn), 
συµµετέχει στη διαθεσιµότητα του σιδήρου εντός 
του φυτού, ενεργοποιεί πολλά ένζυµα και παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην αξιοποίηση του αζώτου. 

Με τις εξαιρετικές ιδιότητες του Ambition 
Aktivator® δηµιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες 
ώστε οι καλλιέργειες να αγγίξουν το πραγµατικό 
τους δυναµικό µε βιώσιµο και περιβαλλοντικά 
φιλικό τρόπο.   

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΙΟΡΤΖΗ,
FIELD ACTIVATION SPECIALIST

BAYER HELLAS AG

> Νέα γενιά βιοδιεγερτών δηµιουργεί τις συνθήκες ώστε οι καλλιέργειες να φτάσουν το πραγµατικό τους δυναµικό

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ AMBITION AKTIVATOR® 
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Ο κ. Βασίλειος Ι. Μυλωνάς, 
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της FARMA-CHEM 
SA, μιλά για την εταιρεία και 
το προϊόν VIORMON PLUS.

Ηιστορία της FARMA-CHEM SA ξεκινάει το 
1955, όταν ο αείμνηστος Ιωάννης Μυλωνάς, μια 
ανήσυχη επιχειρηματικά προσωπικότητα, διαβλέπει 
ότι η ελληνική γεωργία της εποχής εκείνης,  
απαιτεί την εισαγωγή νέων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, για να μπορέσει η χώρα να ανταπεξέλθει 
στις ολοένα και μεγαλύτερες διατροφικές ανάγκες 
κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Έτσι, ιδρύει μία 
ατομική επιχείρηση εμπορίας γεωργικών εφοδίων, 
με διακριτικό τίτλο «Σ.Ι.Μ.» και ξεκινάει να «οργώνει» 
την ελληνική ύπαιθρο πουλώντας γεωργικά 
φάρμακα. Αυτός ο σπόρος της αγάπης για τη γη 
αλλά και για το «επιχειρείν», μεταλαμπαδεύτηκε 
αργότερα σε εμάς τους υιούς του Βασίλειο και 
Σωτήριο Μυλωνά, οι οποίοι και ιδρύσαμε το 
1987 την FARMA-CHEM SA όπου όλα αυτά τα 
χρόνια έχει διαγράψει μία δυναμική πορεία και 
αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα επιχειρηματικότητας 
κατέχοντας κυρίαρχη θέση στη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξειδικευμένων 
προϊόντων θρέψης και προϊόντων δημόσιας υγείας.

Οι νέες προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίηση 
και το συνεχές αυξανόμενο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς, ωθούν συνεχώς 
τη FARMA-CHEM SA σε νέες επενδύσεις. Έτσι, το 
2022 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του εξοπλισμού 
με νέες αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, 
συσκευασίας και τυποποίησης φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων. Παράλληλα, επεκτείναμε τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων 
και γραφείων διπλασιάζοντας τη χωρητικότητα. 
Όλες οι εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες 
σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας της 
πανευρωπαϊκής οδηγίας Seveso III και όλες οι 
διαδικασίες ακολουθούν τα πρότυπα ISO 9001:2015 
και 45001:2018. 

Βασική μας στρατηγική είναι η ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση των συνεργατών μας, παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συνεχή τεχνική και 
εκπαιδευτική υποστήριξη καθώς και πληθώρα 
ποιοτικών προϊόντων συνάπτοντας ισχυρές 

συνεργασίες με επώνυμους οίκους του εξωτερικού. 
Επιπλέον, ανεκτίμητο κεφάλαιο για την εταιρία μας 
αποτελεί και η συνεχής επένδυση σε καταρτισμένο 
προσωπικό, καθιστώντας τη FARMA-CHEM SA 
κορυφαία στο είδος της. 

Πρωταρχική επιδίωξη 
της  εταιρείας μας είναι να 
παρακολουθεί τις διεθνείς 
τάσεις της αγροτικής 
οικονομίας, προωθώντας 
ολοένα και περισσότερο 
σκευάσματα, που 
προάγουν το όραμα για την 
πραγμάτωση της αειφόρου 
γεωργίας, ακολουθώντας τις 
επιταγές της Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. Τέλος, βασικός 
στόχος μας είναι η ενίσχυση της 
εξαγωγικής δραστηριότητας 
και η ισχυροποίηση της 
παρουσίας της FARMA-CHEM 
SA στην ελληνική αγορά με νέα 

καινοτόμα προϊόντα.
Για εμάς βέβαια αφετηρία και γενεσιουργό 
δύναμη αποτελεί το VIORMON PLUS, ο νικητής 
στην καρπόδεση που μας εμπνέει να επενδύουμε 
συνεχώς στην παρασκευή νέων καινοτόμων 
προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας. 
VIORMON PLUS

«VIORMON PLUS 
Είναι Ελληνικό αλλά... έγινε παγκόσμιο»

Ίσως κανένα άλλο προϊόν δεν είναι τόσο στενά 
συνδεδεμένο με μια ελληνική εταιρεία, όσο το 
VIORMON PLUS με τη FARMA-CHEM SA. Είναι μία 
κοινή πορεία που ξεκίνησε πριν από 6 δεκαετίες 
περίπου, όταν ο Ιωάννης Μυλωνάς, έφερε μια 
νέα διάσταση στη βιοδιέγερση των φυτών με το 
VIORMON SL. Από τότε η συνταγή του σκευάσματος 
τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε, μετεξελίχθηκε στο 
VIORMON PLUS, ένα προϊόν που καταξιώθηκε στη 
συνείδηση του Έλληνα γεωπόνου και αγρότη.
Το VIORMON PLUS παρασκευάζεται εξ 
ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας 
συνιστώντας έναν από τους πιο αξιόπιστους και 
αναγνωρίσιμους βιοδιεγέρτες-καρποδέτες στην 
Ελλάδα, καταγράφοντας παράλληλα αξιοσημείωτη 
εξαγωγική πορεία σε περισσότερες από 20 χώρες.
Η FARMA-CHEM SA προέβη στη διενέργεια 
τριών ανεξάρτητων πειραματικών εφαρμογών σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο των 
Η.Π.Α. το 2019 και εννέα με την εταιρεία ANADIAG 
σε διάφορες καλλιέργειες και Ευρωπαϊκές χώρες. 
Τα αποτελέσματα των πειραματικών πιστοποιούν 
ότι το VIORMON PLUS δίκαια κατέχει τη θέση 

ενός βιοενεργοποιητή που μεγιστοποιεί τις 
παραγωγικές δυνατότητες των καλλιεργειών 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Το VIORMON PLUS περιέχει ένα μοναδικό 
συνδυασμό βιταμινών του συμπλέγματος 
Β και ιχνοστοιχείων, ενεργοποιημένο με 
επιλεγμένα οργανικά συστατικά. Είναι ένας 
αναγνωρισμένος βιοδιεγέρτης καρπόδεσης, 
που είναι ταυτόχρονα απαραίτητος σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης των φυτών καθώς: 
• Βελτιώνει τη ζωτικότητα του άνθους. 
• Ενισχύει την καρπόδεση. 
• Προστατεύει από το αβιοτικό στρες. 
•  Καθυστερεί τη γήρανση και την πτώση των 

φύλλων. 
• Μεγιστοποιεί την παραγωγή.

> Αποδεδειγμένα μεγιστοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες σε όλα τα στάδια ανάπτυξής των φυτών

ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ FARMA-CHEM SA   
ΣΤΗ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΗ, VIORMON PLUS
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Η ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

Η εταιρεία Αγροχηµικά Κρήτης ΑΒΕΕ 
δηµιουργήθηκε το 1988, µε αρχική ενασχόληση 
την εµπορία, διανοµή γεωργικών φαρµάκων, 
σπόρων και λιπασµάτων. Πλέον, η δραστηριότητα 
της εταιρείας, επικεντρώνεται στην παραγωγή 
µε εµπορικό δίκτυο πωλήσεων εδραιωµένο σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
H παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας 
εξειδικεύεται στα υδατοδιαλυτά λιπασµάτα και 
ειδικά προϊόντά θρέψης, υποστηρίζόµενη από ένα 
πλήρως λειτουργικό και στελεχωµένο εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου. Η διαρκής και αυξανόµενη 
ανάγκη στοχευµένης λίπανσης οδήγησε την 
εταιρεία στο σχεδιασµό και ανάπτυξη ειδικών 
προϊόντων θρέψης και βιοδιεγερτών, δίνοντας 
λύσεις, σταθερά αυξανόµενης απόδοσης στον 
παραγωγό. 
Η αναζήτηση της εταιρείας για τεκµηρίωµένες 
και εµπεριστατωµένες λύσεις για τον παραγωγό, 
οδήγησε στη στελέχωση ολοκληρωµένου 
τµήµατος εφαρµογών µέσα από πειραµατικά 
αγρού σε πολλές και διαφορετικές καλλιέργειες 
(για χρόνους εφαρµογής και φάσεις καλλιεργειών, 
πειράµατα απόδοσης και θρέψης, µετασυλλεκτικά 
πλεονεκτήµατα, κ.λπ.). 
Αποτέλεσµα αυτης της επένδυσης ειναι η 
συσσώρευση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και 
η απόδειξη επί της αγρονοµικής σηµασίας των 
προϊόντων θρέψης της. Πρόσθετα, η πειραµατική 
εµπειρία αυτή, ανέδειξε την συνεχόµενη ανάγκη 
του παραγωγού για ποιοτικά προϊόντα θρέψης. Άρα 
και σταθερά ποιοτικά προϊόντα που αποδεικνύουν 
της αξία τους στον αγρό. 
Μέσα από τη συστηµατική συµµετοχή της εταιρείας 
σε ερευνητικά προγράµµατα, τη βοήθεια του 
εδαφολογικού εργαστηρίου και την καταγραφή 
των αναγκών των καλλιεργειών, η ανάγκη αυτή 
εκπληρώνεται µε προϊόντα όπως το Suelo-Turbo 
και το Suelo-Alga. 

Suelo-Turbo
Η ενδυνάµωση της καλλιέργειας
Το Suelo–Turbo είναι υγρό λίπασµα αµινοξέων. Τα 
αµινοξέα προέρχονται από ενζυµατική υδρόλυση 
και είναι φυτικής προέλευσης, δίνοντας στο 
φυτό τη δυνατότητα για φυσική ενσωµάτωση 
του προϊόντος στο µεταβολισµό του. Η ιδιαίτερη 
σύνθεση των αµινοξέων του αυξάνει το ρυθµό των 
κυτταροδιαιρέσεων µε αποτέλεσµα τη βελτιωµένη 
άνθιση και καρποφορία των φυτών. Η ιδιαίτερη 
σύνθεση των αµινοξέων του Suelo-Turbo αυξάνει 

το πρωτεϊνικό κλάσµα του φυτού βελτιώνοντας 
την ανταπόκριση του σε περιπτώσεις ακραίων 
καιρικών συνθηκών όπως παγετός, χαλάζι, 
έντονες εναλλαγές θερµοκρασίας µέρας-νύχτας. 
Έτσι, επιτυγχάνουµε µείωση των ανεπιθύµητων 
εµπορικών µειονεκτηµάτων του τελικού προϊόντος, 
όπως σχασίµατα ράγας, κτλ.  
Οι εφαρµογές του Suelo-Turbo στις σωστές δόσεις 
και περίοδο εφαρµογής έχουν ως αποτέλεσµα 
την αύξηση του βάρους του καρπού, αυξάνοντας 
έτσι και το διαθέσιµο εισόδηµα του παραγωγού, 
κάνοντάς το απαραίτητο εφόδιο στη µάχη της τιµής 
του τελικού προϊόντος. 

Suelo-Alga liquid
Με τη δύναµη της θάλασσας
Το Suelo Alga liquid είναι ένα υγρό λίπασµα από 
εκχύλισµα θαλάσσιων φυκιών. Είναι πλήρως 
υδατοδιαλυτό και αποτελείται από διάφορα είδη 
φυκιών δίνοντας δυναµικά αποτελέσµατα µε τις 
κατάλληλες εφαρµογές, συµπληρώνοντας άριστα 
τη θρέψη των φυτών. Το Suelo-Alga liquid λόγω 

των ιδιαίτερων συνθηκών εκχύλισης, διατηρεί 
τα µόρια που στοχεύουν στη θρέψη, στη θεµιτή 
κατάσταση, αυξάνοντας έτσι, την απόδοση του 
προϊόντος σε σχέση µε άλλα της κατηγορίας του. 
Η συστηµατική χρήση του σε όλη την περίοδο 
ανάπτυξης των καλλιεργειών δυναµώνει το ριζικό 
σύστηµα του φυτού και βελτιώνει την αντίδραση 
του σχέση µε εξωγενείς παράγοντες. Επιπλέον, 
δίνει ως αποτέλεσµα της εφαρµογής δυνατότερα 
και υγιέστερα φυτά. Η σύνθεση του αυξάνει φυσικά 
τις κυτταροδιαιρέσεις, βελτιώνει την καρπόδεση 
και την ανθοφορία, την ποιότητα των καρπών και 
γενικά την ευρωστία του φυτού. Είναι κατάλληλο 
για χρήση και στη βιολογική γεωργία. 

Η συνδυασµένη χρήση των άνω βιοδιεγερτών στα 
κρίσιµα στάδια των καλλιεργειών, µεγιστοποιεί την 
αποτελεσµατικότητά τους. Σε καλλιέργειες όπου 
οι βασικές θρεπτικές τους ανάγκες πληρούνται, 
ταυτόχρονη εφαρµογή του Suelo Turbo και του 
Suelo Alga, στα σωστά στάδια, θα διεγείρει και θα 
µεγιστοποιήσει ανθοφορία, καρπόδεση, αύξηση 
µεγέθους καρπού, οµοιοµορφία ωρίµασης και 
ποιότητα τελικού προϊόντος. Επιπλέων η εφαρµογή 
τους σε συνθήκες στρες βοηθά την καλλιέργεια να 
ανταπεξέλθει στους εξωγενείς παράγοντες.

ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC, Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ 

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

> Τα Suelo-Turbo και Suelo-Alga διεγείρουν και µεγιστοποιούν ανθοφορία, καρπόδεση και αύξηση µεγέθους καρπού

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Στάδιο των 6 φύλλων Αρχή της άνθισης Καρπόδεση Προαιρετικά µετά από 2 εβδοµάδες

∆ΕΝ∆ΡΩ∆Η 
ΑΜΠΕΛΙ

Στάδιο της νέας βλάστησης
Μετά από 2 εβδοµάδες 

Πριν από την άνθιση
Σχηµατισµό κεφαλής Ι Πλήρη άνθιση                                                                                         

Στο κρέµασµα των σταφυλιών

ΠΑΤΑΤΑ Στάδιο των 6 φύλλων Μετά από 2 εβδοµάδες Αρχή της άνθισης ∆ιόγκωση των κονδύλων

ΜΗΛΟΕΙ∆Η Στάδιο της νέας βλάστησης Πριν από την άνθηση Πλήρη άνθιση Καρπόδεση

ΦΡΑΟΥΛΑ Μετά τη µεταφύτευση Πριν από την άνθηση Ανά 10 ηµέρες Μετά από 3 εβδοµάδες

ΜΠΑΝΑΝΑ Εµφάνιση του ψευδοβλαστού Άνοιγµα των βρακτίων Σχηµατισµό των καρπών Μετά από 2 εβδοµάδες

ΓΚΑΖΟΝ
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

1 – 2 εφαρµογές το µήνα

∆ιαφυλλικές εφαρµογές µε 200-300 ml / 100 L νερού

Υδρολίπανση : 0,5 -1 L/στρ.
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Τo BlueN® είναι νέας γενιάς 
Βιοδιεγέρτης, ο οποίος 
δηµιουργεί µία επιπλέον πηγή 
αζώτου για τα φυτά.

To BlueN® περιέχει το βακτήριο Methylobacterium 
symbioticum SB23 που δεσµεύει το ατµοσφαιρικό άζωτο 
για λογαριασµό της καλλιέργειας. To Methylobacterium 
symbioticum επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης 
αποτελεσµατικότητας του σε όλες τις καλλιέργειες.

Πώς λειτουργεί
■ Εφαρµογή µε ψεκασµό φυλλώµατος.
■ Κατόπιν εφαρµογής, τα βακτήρια εισέρχονται εντός 

του φυτού µέσω των στοµατίων, αποικίζοντάς το.
■ Η δράση του συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
βιολογικού κύκλου του φυτού.
■ Τα αποτελέσµατα είναι ορατά σε 3-4 εβδοµάδες 

από την εφαρµογή

Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή
■ Συµβάλει στη µείωση εκποµπών άνθρακα και 
την αειφορία.
■ Φυσική πηγή αζώτου.
■  Εξαιρετική λύση σε συνθήκες «Οριακών 
εισροών αζώτου».
■ Αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών 
ανεξάρτητα από την στρατηγική της αζωτούχου λίπανση.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience 

and its affi  liated companies. © 2022 Corteva.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
& ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

▲

Επανειληµµένα έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα 
και στις χώρες εξαγωγής του βιοδιεγέρτη 
Nitrostim ότι τα οφέλη της χρήσης του είναι 

εντυπωσιακά σε πολλές καλλιέργειες, τόσο στην 
απόδοση όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και το οικονοµικό όφελος. Πρόσφατα, τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα που ελήφθησαν µετά 

από µακράς κλίµακας πειράµατα σε συνεργασία 
µε το Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών, ήρθαν 
να επιβεβαιώσουν άλλη µία φορά και επίσηµα τα 
οφέλη αυτά. 

> Πειράµατα σε συνεργασία µε ΓΠΑ σε καλαµπόκι, σιτάρι, βιοµηχανική ντοµάτα

ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ NITROSTIM

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ / 
ΣΤΡΕΜΜΑ

500 ml

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ιαφυλλική εφαρµογή σε 
φυτά ύψους 10-20 
εκατοστά

Ως εκ τούτου, µε το Nitrostim 
της εταιρείας Humofert, ο 
παραγωγός µπορεί να µειώσει 
την αζωτούχο λίπανση, 
αφήνοντας το προϊόν να 
δράσει, αυξάνοντας παράλληλα 
θεαµατικά την απόδοση. Την 
ίδια ώρα επιτυγχάνεται µείωση 
των εξόδων αλλά επίσης 
διασφαλίζεται και η προστασία 
του περιβάλλοντος. Σηµειώνεται 
εδώ πως το προϊόν αυτό είναι 
πιστοποιηµένο από τον Ecocert 
για χρήση και στη Βιολογική 
Γεωργία
Περισσότερα στο:  https://www.

humofert.gr/

Με µία µόνο εφαρµογή του Nitrostim 
στο καλαµπόκι, παρατηρήθηκε στο 
τέλος της καλλιεργητικής περιόδου:
1. Μείωση της χρήσης Αζωτούχων 
λιπασµάτων κατά 80%.
2. Αύξηση της απόδοσης κατά 26%.
3. Αύξηση του εισοδήµατος κατά 39%.
4. Μείωση ζιζανίων κατά 76%.
5. Βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των καρπών (πρωτείνες, 
άµυλο, λίπη).
6. Μείωση της νιτρορύπανσης κατά 83%.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Αντίστοιχα, για την καλλιέργεια 
του σιταριού παρατηρήθηκε:
1. Μείωση της χρήσης Αζωτούχων 
λιπασµάτων κατά 80%.
2. Αύξηση της απόδοσης κατά 20%.
3. Αύξηση του εισοδήµατος κατά 26%.
4. Μείωση ζιζανίων κατά 67%.
5. Μείωση της νιτρορύπανσης 
κατά 48%.

ΣΙΤΑΡΙ

Ενώ για τη βιοµηχανική τοµάτα 
παρατηρήθηκε:
1. Μείωση της χρήσης Αζωτούχων 
λιπασµάτων κατά 80%.
2. Αύξηση της απόδοσης κατά 33%.
3. Αύξηση του εισοδήµατος κατά 12,5%.
4. Μείωση ζιζανίων κατά 72%.
5. Βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των καρπών 
(Λυκοπένιο, φαινόλες κ.α.).
6. Μείωση της νιτρορύπανσης κατά 81%. 

ΤΟΜΑΤΑ
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ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΑΠΟ SPIRULINA SP.
ΕΝΆΝΤΙΆ ΣΤΟ ΆΒΙΟΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΤΩΝ ΚΆΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

Το Basfoliar® Spyra είναι ένας νέος, 
καινοτόμος βιοδιεγέρτης της COMPO 
EXPERT. Το 100% φυσικό αυτό εκχύλισμα 
πράσινων και μπλέ μικροαλγών είναι 
πλούσιο σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες 
και φυσικές ουσίες που ενισχύουν την 
ανάπτυξη των φυτών, όπως: αμινοξέα, 
πολυφαινόλες, πολυσακχαρίτες, βιταμίνες, 
φυσικές φυτορμόνες, αυξίνη: Κυτοκινίνη 
1:1, σαλικυλικό οξύ, γιασμονικό οξύ, 
αμπσισικό οξύ και γιββερλίνη. 
Η εγγυημένη σύνθεση του Basfoliar® Spyra 
το καθιστά ένα ξεχωριστό, ισχυρότατο 
βιοδιεγέρτη με αντιστρες δράση. 

Δράσεις του Basfoliar® Spyra:
■ Υψηλότερη αντοχή στις περιβαλλοντικές 
πιέσεις.
■ Υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις 
υπό αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
■ Ενίσχυση φυσικών μηχανισμών άμυνας 
των φυτών.
■ Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών και 
απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.
■ Καλύτερη ανάπτυξη βλαστών.
■ Βελτίωση ανθοφορίας και καρπόδεσης.
■ Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.
■ Συνιστάται ιδιαίτερα ο συνδυασμός
του Basfoliar®   Spyra SL με πηγές πηγές 
ασβεστίου. Το Basfoliar®   Spyra SL 
προκαλεί κινητοποίηση του ασβεστίου 
προς τους καρπούς, με αποτέλεσμα 
την ομοιογενή ωρίμανση, καρπούς 
μεγαλύτερου μεγέθους και ποιότητας, με 
αυξημένη μετασυλλεκτική αντοχή.

Μικροάλγη-Κυανοβακτήρια-Σπιρουλίνα 
Τι είναι τα μικροφύκη; Τα φύκη είναι 
μια μεγάλη πολυφυλετική κατηγορία 
μονοκύτταρων ή πολυκύτταρων 
οργανισμών με σχήματα και μεγέθη που 
ποικίλουν σημαντικά. Ο όρος «φύκη» 

περιλαμβάνει δύο μεγάλες 
κύριες μορφολογικές 
κατηγορίες: τα μακροφύκη 
(macroalgae ή κοινώς 
seaweeds), συνήθως 
θαλάσσια είδη, και τα 
μικροφύκη (microalgae). 
Το κριτήριο της 
διάκρισης μεταξύ των 

δύο αυτών κατηγοριών είναι μόνο 
το μέγεθος. Τα μακροφύκη έχουν 
μήκος μερικών εκατοστών, το οποίο 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
φτάσει και πολλά μέτρα (50-70) όπως στα 
γιγάντια Φαιοφύκη (καφέ φύκη, kelp). 
Τουναντίον, τα μικροφύκη έχουν μήκος 
από μερικά μικρόμετρα (συνήθως 0.2-
50 μm τα μονοκύτταρα μέχρι 100-200 
μm στις περιπτώσεις των νηματωδών 
πολυκύτταρων σχηματισμών όπως το 
κυανοβακτήριο Arthrospira (Spirulina) 
platensis) έως κάποιες εκατοντάδες ( έως 
και 1-2.000 μm σε ορισμένα διάτομα). 
(Πηγή : Γιώργος Μάρκου, Ιωάννης 
Τζοβενής , Ηλίας Νερατζής, ΜΙΚΡΟΦΥΚH: 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ).
Ξεχωριστά για τα μορφολογικά, 
φυσιολογικά και γενετικά της 
χαρακτηριστικά,  τα μικροάλγη συνίστανται 
από ποικιλία βιομορίων και βιολογικά 
ενεργών μεταβολιτών με μεγάλες 
δυνατότητες στη θρέψη των καλλιεργειών. 
Οι δυνατότητες των μικροαλγών, όχι μόνο 
στον τομέα γεωργικών εφαρμογών, αλλά 
αρχικά ως βιοκαύσιμα, συμπληρώματα 
διατροφής και στον τομέα της επεξεργασίας 
υγρών αποβλήτων, έχουν απασχολήσει επι 
σειρά ετών την επιστημονική κοινότητα. 
Αν και αρκετές βιολογικές ενώσεις είναι 
γνωστές για τη διεγερτική τους δράση στα 
φυτά, η χρήση δευτερογενών μεταβολιτών 
που παράγονται από μικροάλγη και 
κυανοβακτήρια έχει προσελκύσει 
ερευνητές παγκοσμίως, λόγω της μεγάλης 
ποικιλίας τους και της ικανότητάς τους να 
επάγουν πολλούς μηχανισμούς απόκρισης 
των φυτών και μεταβολικές οδούς.
Η παραγωγή και η τυποποίηση των 
χαρακτηριστικών των μικροαλγών, 
αλλά και η διερεύνηση των μηχανισμών 

επίδρασης των ενεργών τους συστατικών 
στις καλλιέργειες, ήταν κάποιες από τις 
προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεραστούν 
ώστε να καταλήξουμε σε αξιόπιστο 
προϊόν βιοδιέγερσης με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και προβλέψιμα 
αποτελέσματα κατά την εφαρμογή.

Basfoliar® Spyra - Εφαρμογές
Η εφαρμογή του Basfoliar® Spyra πριν 
και μετά από αντίξοες καιρικές συνθήκες 
υποστηρίζει τις διεργασίες του φυτού ώστε 
να διατηρήσει και να αυξήσει το μέγεθος  
της παραγωγής, σημαντικά περισσότερο 
από διάφορους βιοδιεγέρτες αντιστρες, 
Πειραματικές δοκιμές της COMPO EXPERT 
Ισπανίας σε αγγούρι θερμοκηπίου εκτός 
εποχής, έχουν αποδώσει έως και 160%* 
μεγαλύτερη παραγωγή από τον μάρτυρα 
σε μεμονωμένη κοπή, πριν από την οποία 
είχε προκύψει καταπόνηση εξαιτίας 
ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας, διάρκειας 
μιας εβδομάδας. 
Πριν την παρουσία των εξαιρετικά 
χαμηλών θερμοκρασιών η εφαρμογή του 
Basfoliar® Spyra έδινε σταθερά βελτίωση 
ποσότητας παραγωγής, κατά μέσο όρο σε 
ποσοστό 60%* σε σχέση με τον μάρτυρα.
Το Basfoliar® Spyra στο συγκεκριμένο 
πειραματικό είχε ενταχθεί στους 
ψεκασμούς του προγράμματος θρέψης 
της καλλιέργειας με διαφυλλική εφαρμογή 
τριών λίτρων στον τόνο ψεκαστικού 
διαλύματος. 
Το Basfoliar® Spyra είναι ένα καθαρό 
προϊόν αντιστρες για καλλιέργειες εκτός 
εποχής και δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
που «σταματούν» την παραγωγικότητα της 
καλλιέργειας. 
Αξιοσημείωτη είναι και η απόδοση του σε 
συνθήκες στρες υψηλών θερμοκρασιών 
σε  διάφορες καλλιέργειες κηπευτικών, με 

τη διαφορά στην ποσότητα παραγωγής να 
φτάνει το 17%* σε σχέση με την απόδοση 
εφαρμογών άλλων εκχυλισμάτων φυκιών.
*Τα ποσοστά αναφέρονται σε μεμονωμένες 
κοπές που ακολούθησαν την εφαρμογή του 
Basfoliar® Spyra και όχι στο σύνολο της 
ποσότητας παραγωγής της καλλιεργητικής 
περιόδου.
Οι φυτορμόνες, οι αντιοξειδωτικές 
ουσίες και τα αμινοξέα του Basfoliar® 
Spyra - με τις σημαντικότερες κορυφές 
του αμινογράμματος να είναι αυτές της 
Προλίνης, του Γλουταμινικού και του 
Ασπαρτικού οξέος, εξασφαλίζουν την 
ισχυρότατη δράση του Basfoliar Spyra 
ενάντια σε δυσμενείς συνθήκες. 

> To Basfoliar® Spyra  είναι ένα καθαρό προϊόν αντιστρές για καλλιέργειες εκτός εποχής και δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

Παραγωγή Basfoliar® Spyra : Μοναδική μέθοδος παραγωγής  
στη βιομηχανία βιοδιεγερτών, ανοικτή δεξαμενή τύπου raceway
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