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Για πετρέλαιο 
και ζωοτροφές 
άλλα 100 εκατ. 
ευρώ στήριξη 

σελ. 8

Λάβετε θέσεις 
για αγροτικά 
φ/β, άρση έως 
95% στη ρήτρα

σελ. 9

Μεταβιβάσεις 
δικαιωμάτων 
με ΟΣΔΕ έως 
τις 15 Ιουλίου 

σελ. 10-11, 46

Ζυγώνει 
η διόρθωση 
στα αγροτικά 
εμπορεύματα
Κόπωση παρουσιάζει η διεθνής αγορά 

αγροτικών εμπορευμάτων, με το βαμβάκι 

να έχει χάσει ήδη 25% από τα ψηλά και 

το σκληρό σιτάρι να μην έχει κουράγια

Πληρωµές Αγροτών 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη πλένει τα πιάτα 
παλιών υποχρεώσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ σελ. 6

Αγροτικές µικροπιστώσεις
Με 100% επιδότηση επιτοκίου το πρώτο 
έτος για δανεισμό έως 25.000 ευρώ σελ. 25
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ΤΡΙΦΥΛΛΙ       
Μέχρι 30 λεπτά το κιλό 
φεύγουν αυτές τις µέρες 
τα τριφύλλια από το χωράφι. 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Τέλη Ιουλίου 
η πρώτη δόση 
για 10.000 
Νέους Αγρότες

σελ. 18-19

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER

Μικρές οικοτεχνίες 
νέων αγροτών με 80% 
επιδότηση το 2023 σελ. 4

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

570
357

119,30
3,33

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01
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77,20
2,56
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580
357

102,75
3,38
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102,75
3,38

302
195

77,30
2,55

 

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

  
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαχωρισμός σε 3 ζώνες 
των ασφαλίστρων ΕΛΓΑ 
βάσει κινδύνου σελ. 16-17

σελ. 12, 22, 35, 36
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Απώλειες για το βαµβάκι µε τις τιµές συµβολαίων ∆εκεµβρίου 
‘22 να έχουν χάσει περίπου 30 σεντς σε ένα µήνα. Έντονη 
ανησυχία για τις ποιότητες στην αγορά σκληρού σίτου. Σηµάδια 
κόπωσης στα 32 µε 35 λεπτά στην εγχώρια αγορά κριθαριού 
εδώ και δύο εβδοµάδες. Μεγάλη πτώση και για το καλαµπόκι 
στην ευρωπαϊκή αγορά, µε τα συµβόλαια Νοεµβρίου 2022 πλέον 
στα 307 ευρώ από τα υψηλά των 379 ευρώ ένα µήνα πριν.

Φθοριµαία στην πατάτα
Σηµαντικός εχθρός για τις εγχώριες 
καλλιέργειες πατάτας µε δυνητικά 
καταστροφική επίδραση στην 
παραγωγή αποτελεί το µικρό 
λεπιδόπτερο της φθοριµαίας 
(Phthorinaea operculla). Η φθοριµαία 
είναι µία γκριζωπή ανοιχτού χρώµατος 
χρυσαλίδα, µε προνύµφη η οποία είναι 
λευκή, κοκκινωπή στη ράχη και µήκος 
έως 1,2 εκατοστά. Η προνύµφη αµέσως 
µετά την εκκόλαψη, εισέρχεται στο 
εσωτερικό των ιστών του φύλλου, 
βλαστού ή κονδύλου ανοίγοντας 
τροφικές στοές και καθιστώντας τον 
κόνδυλο µη εµπορεύσιµο. Το ποσοστό 
της καταστροφής των κονδύλων στην 
αποθήκη από τη φθοριµαία, ξεκινάει 
από 25% και µπορεί να φτάσει στο 
100% αν η προσβολή είναι µεγάλη 
και δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Πέραν των ψεκασµών µε κατάλληλα 
χηµικά εντοµοκτόνα ή προνυµφοκτόνα, 
οι γεωπόνοι συνιστούν και τη χρήση 
σκευασµάτων βακίλλου (Bacillus 
thuringiensis) για τη βιολογική 
καταπολέµηση του λεπιδόπτερου. 
Επίσης, προτείνεται η επιλογή ποικιλιών 
που σχηµατίζουν κονδύλους βαθιά 
στο έδαφος και η άµεση συλλογή των 
κονδύλων αµέσως µετά την ωρίµανση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 25-06-22
Αρχικά αίθριος καιρός µε 
σταδιακή επιδείνωση από τις 
προµεσηµβρινές ώρες στη 
Μακεδονία και τη Θράκη και τις 
απογευµατινές ώρες στα ορεινά 
των υπόλοιπων ηπειρωτικών 
περιοχών µε τοπικούς όµβρους. 
Άνεµοι αρχικά µεταβλητοί 
ασθενείς από το µεσηµέρι νότιοι 
νοτιοδυτικοί µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε φυσιολογικά 
για την εποχή επίπεδα.  

Κυριακή 26-06-22
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά και 
κυρίως στα ανατολικά. Άνεµοι 
ήπιας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, στα πελάγη τοπικά 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 27-06-22
και Τρίτη 28-06-22 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε πρόσκαιρες νεφώσεις 
κυρίως τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά. Πιθανότητα τοπικών 
όµβρων στα βόρεια. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοδυτικοί ήπιας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

έντασης κατά τόπους στα 
πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 29-06-22 
ως Παρασκευή 01-07-22
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες στα ηπειρωτικά και 
πιθανότητα τοπικών όµβρων 
κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι 
ήπιας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις κατά τόπους στο 
Αιγαίο πρόσκαιρα ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα ανατολικά. 

Άνεµοι µεταβλητοί 
ήπιας έντασης από 
3 έως 5 µποφόρ, 
στο Αιγαίο κατά 
τόπους 6 και 
πρόσκαιρα στα µέσα 
της εβδοµάδας 
ισχυροί έως 7 
µποφόρ. 
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Καλοδεχούµενες οι τελευταίες εγκρίσεις των 
Νέων Αγροτών και εύσηµα στις αρµόδι-
ες αρχές που κατάφεραν αυτή τη φορά 
να καταλήξουν σε ανακοινώσεις αποτε-
λεσµάτων σε πολύ µικρότερο χρόνο (πε-
ρίπου 6 µήνες) από άλλες φορές. Βεβαί-
ως, οι «µικροί ιππότες» της αγροτικής 
παραγωγής θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
τα µεγάλα τους προβλήµατα µάλλον τώ-
ρα αρχίζουν. 

Καµιά περίπτωση δεν είναι ίδια µε την άλ-
λη και κανένας αγρότης νέος ή παλιός 
δεν ταυτίζεται µε τον διπλανό του. Ωστό-
σο ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύσσεται 
στη χώρα µας η αγροτική δραστηριότη-
τα δεν εγγυάται και τα καλύτερα των α-
ποτελεσµάτων για τους εµπλεκόµενους 
στο συγκεκριµένο πεδίο δράσης. 

Ας ξεκινήσουµε από το εξής απλό. Ποιος θα 
πρέπει να είναι ο ελάχιστος κλήρος και 
ποια η εµβέλεια της αγροτικής εκµετάλ-
λευσης για να είναι µια µονάδα βιώσιµη;

Κάποια ελάχιστα όρια περί της τυπικής από-
δοσης που έχουν θεσπισθεί για τη µο-
ριοδότηση των υποψήφιων νέων αγρο-
τών, µάλλον ως θεωρητικά θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται και σε καµιά περίπτω-
ση δεν εγγυώνται την οικονοµική βιωσι-
µότητα της αντίστοιχης δραστηριότητας. 

Την ίδια στιγµή, σε κάποιες από τις παρατη-
ρήσεις που παρουσίασε στα Χανιά την 
περασµένη εβδοµάδα (ρεπορτάζ σελ. 16-
17) η Παγκόσµια Τράπεζα επισηµαίνει 
µεταξύ άλλων ότι οι µικροί αγρότες (µι-
κρή εκµετάλλευση) στην Ελλάδα, επειδή 
ακριβώς δεν διαθέτουν εναλλακτικούς 
τρόπους επιβίωσης, εµφανίζονται πο-
λύ αποτελεσµατικοί, µε οικονοµικούς ό-
ρους, όσο είναι µικροί. Αρχίζουν να χά-
νουν όµως τον έλεγχο, όταν προσεγγί-
σουν µεσαία µεγέθη εκµεταλλεύσεων. 
Κι αυτό, λόγω περιορισµών στη διαχειρι-
στική ικανότητα και την οργάνωση, µέ-
χρι να γίνουν πραγµατικά µεγάλοι. 

Αυτή είναι η λεγόµενη «κατάρα των µεσαί-
ων» στη γεωργία, επισηµαίνουν οι ανα-
λυτές της Παγκόσµιας Τράπεζας, τονί-
ζοντας ότι σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, 
µε δηµόσιο χρέος 200% του ΑΕΠ που ε-
πιδιώκει να εστιάσει σε παραγωγικούς 
τοµείς όπως η γεωργία για να ανακάµ-
ψει, οφείλει, οι αγροτικές της πολιτικές 
και οι ενισχύσεις να λαµβάνουν υπόψη 
τους αυτά τα δεδοµένα.    

Τα λέµε όλα αυτά, γιατί το ποσό των 40.000 
ευρώ το οποίο έβαλε πολλούς νέους 
στον πειρασµό για να γίνουν αγρότες, 
είναι πολύ µικρό µπροστά στους δεκά-
δες «άθλους» που θα πρέπει να καταφέ-
ρουν µέχρι να δηµιουργήσουν στέρεες 
βάσεις στο συγκεκριµένο πεδίο δραστη-
ριότητας. Αλλιώς, θα τους λένε… το τυρί 
το είδες, τη φάκα δεν την είδες;  Agrenda

Μικροί αγρότες
μεγάλα βάσανα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,04930

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,36540

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,01036

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85871

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
141,721

• Το νέο Kubota LX-351 DM ιδανικό για 
πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις σελ. 20-37
• Μόνο για πολύ λίγους οι δράσεις 
του Ταµείου Ανάκαµψης σελ. 18-19

• ∆ιαχωρισµό ασφαλίστρων ΕΛΓΑ σε τρεις 
ζώνες θέτει η Παγκόσµια Τράπεζα σελ. 17
• Σηµαντικά µειωµένες οι παραγόµενες 
ποσότητες της γραβιέρας Νάξου σελ. 50 

• Ενισχυµένη κατά 10 ευρώ για το σκληρό 
σιτάρι η νέα λίστα της Φότζια σελ. 22
• Κυριαρχεί το κόκκινο στους δείκτες για 
τα αγροτικά εµπορεύµατα σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την ενίσχυση µεταποιητικών µονά-
δων σε ποσοστό έως 80% για νέους 
γεωργούς µέχρι 40 ετών αλλά  µόνο 
για τοπικά προϊόντα και την ίδρυση 
τουριστικών καταλυµάτων αποκλει-
στικά σε ορεινές περιοχές και µικρές 
νησιά, προβλέπει το σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης των προγραµµάτων Leader 
στα πλαίσια της νέας προγραµµατι-
κής περιόδου. Για τα νέα προγράµ-
µατα έχει ήδη ξεκινήσει η διαβού-
λευση στην Ελλάδα και στόχος είναι 
η έγκριση των τοπικών δράσεων να 
πραγµατοποιηθεί εντός του 2023 ώ-
στε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρη-
ση η υλοποίηση των έργων. Παράλ-
ληλα, προτείνεται οι ιδιωτικές επεν-
δύσεις να έχουν µέγιστο ύψος προ-
ϋπολογισµού τα 200.000 ευρώ ώστε 
να µπορεί να εντάσσεται µεγάλος α-
ριθµός δικαιούχων. Σηµαντικό είναι 
επίσης ότι τα χρήµατα ανά αναπτυξι-
ακή εταιρεία θα µοιράζονται ανάλο-
γα τον πληθυσµό της περιοχής που 
εξυπηρετούν.  Αναλυτικότερα οι υπο-
δράσεις µεταποίησης, τουρισµού και 
εξοικονόµησης ενέργειας (νέα δρά-
ση) διαµορφώνονται ως εξής:

Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων 
 Μέγιστος προϋπολογισµός: 

200.000 ευρώ ανά φάκελο.
 Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% και 

έως 80% για τις παρακάτω περιπτώσεις: 
1. Επενδύσεις που αφορούν την ε-

ξυπηρέτηση των στόχων για τον µε-
τριασµό της κλιµατικής αλλαγής, της 
βιώσιµης και αποτελεσµατικής διαχεί-
ρισης των φυσικών πόρων, της ανά-
σχεσης και αντιστροφής της απώλει-
ας βιοποικιλότητας. 

2. Επενδύσεις από γεωργούς νεα-
ρής ηλικίας (µέχρι 40 ετών). 

3. Mικρά νησιά Αιγαίου. 
Επιλέξιµες πράξεις αποτελούν όσες 

αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονι-
σµό, συµπεριλαµβανοµένης και της ε-
µπορίας, µεταποιητικών µονάδων γε-
ωργικών τοπικών προϊόντων µε απο-
τέλεσµα γεωργικό προϊόν.  Αποκλεί-
ονται δικαιούχοι που µετέχουν σε το-
µεακό πρόγραµµα.

Ενίσχυση επιχειρήσεων 
του τουριστικού κλάδου

 Ιδρύσεις καταλυµάτων µόνο στις 

ορεινές περιοχές και σε νησιά µε πλη-
θυσµό µικρότερο των 3.500 κατοίκων. 

 Προτεραιότητα σε δικαιούχους ά-
νεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ο-
ρεινές περιοχές.  

 Μέγιστος προϋπoλογισµός φα-
κέλου: 200.000 ευρώ.

 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε 
περίπτωση χρήσης του κανονισµού 
1407/2013 ή Περιφερειακός χάρτης 
ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ. 

 Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ.

Εξοικονόµηση ενέργειας και 
νερού, ενίσχυση βιο-οικονοµίας 
και κυκλικής οικονοµίας

 Μέγιστος προϋπολογισµός: 200.000 
ευρώ ανά φάκελο.

 Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% βά-
σει του κανονισµού 1407/2013. 

 Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ. 
 Επιλέξιµες πράξεις αποτελούν 

όσες αφορούν αποκλειστικά στην ε-
νεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσε-
ων και την εξοικονόµηση νερού, κα-
θώς και πράξεις που αφορούν στην 
βιο-οικονοµία και την κυκλική οικο-
νοµία. ∆εν µπορούν να είναι επιλέ-
ξιµες δαπάνες που συνδέονται µε άλ-
λου είδους εκσυγχρονισµό / αναβάθ-
µιση επιχειρήσεων. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόµηση ε-
νέργειας και νερού όπως αυτή θα εξει-
δικευτεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

Με 80% ενίσχυση Leader  
μικρές οικοτεχνίες νέων αγροτών

Τα νέα προγράμματα 

Leader στην Ελλάδα 

αναδιαμορφώνονται 

με τις ενισχύσεις 

πλέον να αφορούν 

μόνο τοπικά 

προϊόντα στη 

μεταποίηση και 

για τον τουρισμό 

να επιδοτούνται 

αποκλειστικά 

ορεινές και νησιά

Πιο πολλοί δικαιούχοι
Προτείνεται οι ιδιωτικές 

επενδύσεις να έχουν µέγιστο 
προϋπολογισµό τα 200.000 
ευρώ ώστε να εντάσσεται 

µεγάλος αριθµός δικαιούχων

Βίλες
Έργα αγροτουρισµού που 
επιδοτήθηκαν για να 
καταλήξουν τελικά σε 
ιδιωτικές βίλες ή µη 
βιώσιµες µονάδες, έργα 
υποδοµών που στοίχησαν 
ακριβά αλλά δεν 
ολοκληρώθηκαν ποτέ και 
ένα µέσο µηνιαίο κόστος 
9.000 ευρώ σε 
επιδοτήσεις που δεν 
απέδωσαν ποτέ, µέτρησαν 
οι ελεγκτές του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, εξετάζοντας 
επενδύσεις αγροτικής 
ανάπτυξης της 
προηγούµενης επταετίας 
της ΚΑΠ. 

Ιούλιος
Στα τέλη Ιουλίου 
τοποθέτησε την υποβολή 
στις ευρωπαϊκές αρχές του 
αναθεωρηµένου 
στρατηγικού σχεδίου για τη 
νέα ΚΑΠ, ο γ.γ Κοινοτικών 
Πόρων, Κωνσταντίνος 
Μπαγινέτας. Οι νέες 
συνδεδεµένες ενισχύσεις, 
θα οριστικοποιηθούν 
σύντοµα. 

ΑΠΕ
Η ενίσχυση εγκατάστασης 
µονάδων ΑΠΕ και χρήσης 
εργαλείων γεωργίας 
ακριβείας για τη µείωση 
των εισροών θα 
αποκτήσουν ιδιαίτερη 
σηµασία στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ. 





Agrenda6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣάββατο 25 & Κυριακή 26 Iουνίου 2022

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΓΗ 

ΡΥΖΙΟΥ

7,5 4,8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ
ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

15

ΝΙΤΡΙΚΑ

50

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εβδοµάδα πληρωµών η επόµενη, αρχής γενο-
µένης από την Τρίτη 28 Ιουνίου και µέχρι το 
τέλος του µήνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι σταδιακά µέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα 
πληρωθούν «σκούπα» όλες οι εκκρεµότητες τό-
σο για την ενιαία ενίσχυση όσο και για τα προ-
γράµµατα της περσινής χρονιάς. Προς µεγάλη 
απογοήτευση του αγροτικού κόσµου, οι πιστώ-
σεις αυτές έρχονται στο παρά 5 της κοινοτικής 
προθεσµίας, αφού κάθε µέρα καθυστέρηση µετά 
την 30η Ιουνίου σηµαίνει ποινή χιλιάδων ευρώ 
για τη χώρα µας και υποχρέωση κάλυψης των 
ποσών αυτών µε εθνικά χρήµατα. Στις πρώτες 
πληρωµές οι αγρότες πρέπει να υπολογίζουν 
τις συνδεδεµένες που µέχρι σήµερα δεν έχουν 
πιστωθεί και αφορούν ενισχύσεις στο ρύζι, την 
κορινθιακή σταφίδα, τους µεταξοσκώληκες και 
τους κτηνοτρόφους µε δικαιώµατα χωρίς γη. 
Με τη σειρά τους και µέχρι το τέλος της επόµε-
νης εβδοµάδας θα µπουν και τα υπόλοιπα σε 
Νιτρικά, Βιολογική γεωργία, Βιολογική κτηνο-

τροφία, Κοµφούζιο, Σπάνιες φυλές και ζιζανι-
οκτονία, αλλά και η εξόφληση της ενιαίας ενί-
σχυσης του 2021, µαζί µε τις µεταβιβάσεις που 
εκκρεµούσαν, κάποια ποσά για το Εθνικό Από-
θεµα, αλλά και υπόλοιπα µετά από διορθώσεις 
σε συνδεδεµένες και ειδικές ενισχύσεις των µι-
κρών νησιών του Αιγαίου. Μέσα στην εβδοµά-
δα πρέπει να αναµένεται να τακτοποιηθεί και 
η εκκρεµότητα µε την ειδική ενίσχυση βάµβα-
κος για όσους δεν έχουν πληρωθεί επειδή δεν 
έπιασαν το πλαφόν, λόγω των ζηµιών από τις 
βροχές και τις πληµµύρες του Νοεµβρίου- ∆ε-
κεµβρίου 2021. Οι παραπάνω πληρωµές, σύµ-
φωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ αναµένεται να ανέλθουν περί-
που στα 130 µε 140 εκατ. ευρώ.

Πιστώθηκαν 23 εκατ. ευρώ για ειδικές 
ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 

Εν τω µεταξύ, πριν λίγες ηµέρες έγιναν και 
πληρωµές σχετικά µε ειδικές ενισχύσεις, λόγω 
κορωνοϊού, που περίµεναν οι αγρότες. Ειδικότε-
ρα, πιστώθηκαν 19.405.436,56 ευρώ σε 26.259 
δικαιούχους για κρατικές ενισχύσεις προσωρι-
νού πλαισίου (COVID 19) στους τοµείς α) της 
καλλιέργειας λεβάντας β) της παραγωγής ξη-
ρών σύκων, γ) της επιτραπέζιας ελιάς πλην Κα-
λαµών και κωδικού 2008190 του ΟΣ∆Ε και δ) 
της καλλιέργειας καπνού. Επίσης πιστώθηκε ε-
πίσης ποσό 2.948.401,99 ευρώ σε 5.934 δικαι-
ούχους για κρατικές ενισχύσεις σε όλη την επι-
κράτεια στους τοµείς: α) της επίσπορης και βι-
οµηχανικής πατάτας και β) της παραγωγής µα-
νταρινιών ποικιλίας Κληµεντίνη.

Αιτήσεις έως 30 Ιουνίου για ενισχύσεις 
εκτροφής γουνοφόρων 

Σε λειτουργία µέχρι και τις 30 Ιουνίου βρίσκε-
ται το σύστηµα υποβολής αίτησης για τη «χορή-
γηση κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της ε-
κτροφής γουνοφόρων σε όλη την επικράτεια». 
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι παραγω-
γοί γουνοφόρων που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους 
κάτωθι όρους επιλεξιµότητας:

1. Έχουν υποβάλει αίτηση ΟΣ∆Ε για το 2021.
2. Έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.
3. ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή 

τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και 
ασυµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ∆.Ε.Ε κατά 
τα οριζόµενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της 
παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

4. ∆εν ήταν προβληµατική η επιχείρησή τους 
στις 31/12/2019 βάσει Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014.

5. Αν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται σε πε-
ρισσότερους του ενός τοµείς για τους οποίους 
για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα 
όρια, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρησή τους.

Συμψηφισμοί 
ενισχύσεων 
για μανταρίνια 
Κλημεντίνες
με επιστρεπτέα

Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης 
λόγω κορωνοϊού στην επίσπορη 
και βιοµηχανική πατάτα αλλά και 
στα µανταρίνια ποικιλίας 
Κληµεντίνη αφαιρείται το 
άθροισµα των µη επιστρεπτέων 
ποσών που έχει λάβει ως 
προκαταβολή ο δικαιούχος 
παραγωγός, σύµφωνα µε το 
σχετικό ΦΕΚ. Αυτό σηµαίνει ότι 
όσοι εισέπραξαν χρήµατα από την 
επιστρεπτέα προκαταβολή, τα 
σχετικά ποσά θα αφαιρεθούν 
από την ενίσχυση λόγω Covid 19. 
Το συγκεκριµένο πρόβληµα 
καυτηρίασε σε δηλώσεις της η 
βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Όλγα Γεροβασίλη, σηµειώνοντας 
ότι «οι παραγωγοί µανταρινιών 
Κληµεντίνης της Άρτας είναι 
ανάστατοι, καθώς πολλοί από 
αυτούς δεν εντάχθηκαν στην 
ενίσχυση των 70 ευρώ το στρέµµα 
για το 2020, παρά τις 
διαβεβαιώσεις του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 
χειρότερο, όµως, είναι ότι όσοι 
τελικά κατάφεραν να είναι 
δικαιούχοι, είδαν τους 
λογαριασµούς τους να πιστώνονται 
µε πολύ λιγότερα χρήµατα απ’ όσα 
περίµεναν, αφού η κυβέρνηση 
προχώρησε σε αυτόµατο 
συµψηφισµό µε την επιστρεπτέα 
προκαταβολή που είχαν πάρει πριν 
2 χρόνια, παρότι έχει εξαγγελθεί 
ότι θα υπάρξει ρύθµιση για την 
επιστροφή της».
Επίσης, να σηµειωθεί ότι για τα 
µανταρίνια από την ενίσχυση 
εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα 
µέχρι τεσσάρων ετών.

Από την Τρίτη 
σκούπα για ενιαία 
και προγράμματα

Αρχή με τις συνδεδεμένες που δεν έχουν καθόλου 
πληρωθεί έως τώρα, σε ρύζι, κορινθιακή και 

κτηνοτρόφους με δικαιώματα χωρίς γη

Αποκλείονται τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες µητέρες 
από το ειδικό βοήθηµα του ΟΠΕΚΑ λόγω µη επικαιροποίησης 
του πληροφοριακού συστήµατος του e-ΕΦΚΑ. Το πρόβληµα 
έφερε στη Βουλή η Θεανώ Φωτίου, µε άλλους 43 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι από τις 23 Μαΐου έως τις 15 
Ιουνίου ήταν ανοικτή για αιτήσεις η πλατφόρµα του ΟΠΕΚΑ 
για το χρηµατικό βοήθηµα του 2022 σε 4.000 τρίτεκνες και 
1.000 πολύτεκνες µητέρες ασφαλισµένες e-EΦKA, µε 1,00 

ευρώ για τς πολύτεκνες και 700 ευρώ για τρίτεκνες µητέρες. 
Φέτος τέθηκε ως προϋπόθεση να είναι οι µητέρες ασφαλιστικά 
ενήµερες στις 31/12/2021. Όµως, το πληροφοριακό σύστηµα 
του e-ΕΦΚΑ έχει ενηµερωθεί για τις πληρωµές µόνον µέχρι το 
τέλος Νοεµβρίου 2021. Έτσι, όσες αγρότισσες τακτοποίησαν 
τις οφειλές τους τον ∆εκέµβριο του 2021, αποκλείονταν από 
την πρόσβαση στην πλατφόρµα και δεν µπορούσαν να 
υποβάλουν αίτηση, ενώ διέθεταν ασφαλιστική ενηµερότητα.

Αγρότισσες χωρίς βοήθημα, λόγω λαθών ΕΦΚΑ

Φορολογικές δηλώσεις 
Παρατείνεται µέχρι τις 29 Ιουλίου 

η υποβολή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος 

για το φορολογικό έτος 2021
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Αρχές Αυγούστου, το αργότερο, θα πιστω-
θεί στους δικαιούχους αγρότες η επιστρο-
φή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρε-
λαίου, σύµφωνα µε τις πρωθυπουργικές δε-
σµεύσεις, ενώ την ίδια στιγµή, οι πληροφο-

ρίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης θέλουν την πληρωµή να αφορά σε µια 
γενναία προκαταβολή, την οποία θα διαδε-
χθεί µια αντίστοιχου ύψους πληρωµή τον 
προσεχή Νοέµβριο. 

Τα συνολικά χρήµατα που θα διατεθούν α-
πό τον κρατικό προϋπολογισµό για την πλη-
ρωµή του Αυγούστου, ανέρχονται σε περί-
που 40 µε 50 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες της Agrenda από το γραφείο του 
υπουργού Γιώργου Γεωργαντά. Ολόκληρο 
το κονδύλι που έχει εγκριθεί από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό για το µέτρο επιστρο-
φής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, α-
νέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.  

Το εξατοµικευµένο ποσό της ενίσχυσης 
θα υπολογιστεί µε βάση τα στρέµµατα που 
είχαν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του 2021, µε την 
πλατφόρµα για τις ενισχύσεις να ανοίγει 
µέσα στον Ιούλιο, σύµφωνα µε την εξειδί-
κευση του µέτρου που έκανε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργα-
ντάς. Η πλατφόρµα που θα υποδεχθεί τις 
αιτήσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών, δι-
καιούχων της επιστροφής, θα τρέξει µέσω 
της ΑΑ∆Ε, ενώ προϋπόθεση για την κατα-
βολή της πίστωσης είναι η υποβολή δήλω-
σης ΟΣ∆Ε και το 2022.

Την επίσπευση της προκαταβολής, η ο-
ποία θα αφορά στη χρήση πετρελαίου βάσει 

τιµολογίων που εκδόθηκαν µέσα στο πρώτο 
εξάµηνο του έτους, συζήτησαν κεκλεισµέ-
νων των θυρών την προηγούµενη ∆ευτέρα 
20 Ιουνίου στο Μαξίµου ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης µε τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο 
Σταϊκούρα και τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργο Γεωργαντά. Την αµέσως επό-
µενη ηµέρα, κατά την εισήγησή του στο υ-
πουργικό συµβούλιο, ο πρωθυπουργός, ήρ-
θε να επιβεβαιώσει το θέµα που είχε ήδη από 
τον περασµένο Μάιο ανακινήσει η Agrenda.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πακέτο µέτρων 
που ανακοινώθηκε για όλους τους πολίτες 
αναφορικά µε τις επιδοτήσεις στα καύσιµα, 
αφορά και τους αγρότες, οι οποίοι επίσης εί-
ναι δικαιούχοι του µέτρου έκπτωσης 15 λε-
πτών στην αντλία για το ντίζελ. 

Εκκαθάριση Νοέµβριο 
µε ισόποση πληρωµή

Πληροφορίες της Agrenda θέλουν το υ-
πουργείο να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες 
ώστε να αυξήσει το κονδύλι για το αγροτι-
κό πετρέλαιο, κάτι που θα εξασφαλίσει µια 
πληρωµή αντίστοιχη µε αυτήν που θα πι-
στωθεί σε λιγότερο από δύο µήνες στους 
παραγωγούς. Στόχος δηλαδή είναι τα 60 ε-
κατ. που έχουν δεσµευτεί από τα κρατικά τα-
µεία να προσεγγίσουν τα 100 εκατ. ευρώ, ώ-
στε χοντρικά να γίνει µια πίστωση 50 εκατ. 

(Αύγουστος) και άλλη µια 50 εκατ. (Νοέµ-
βριος) στην εκκαθάριση. Το επιπλέον πο-
σό αναζητείται τόσο από τον εθνικό προϋ-
πολογισµό, όσο και από τα διαθέσιµα κοι-
νοτικά κονδύλια. 

Επιπλέον 100 εκατ. για κτηνοτρόφους 
και πετρέλαιο

Συγκεκριµένα, η πλατεία Βάθη έχει να δι-
αχειριστεί για έκτακτες ενισχύσεις αγροτών 
100 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από 
την ΚΑΠ. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του υ-
πουργού Γεωργαντά µέχρι τις αρχές Ιουλίου 
θα υπάρξουν επίσηµες ανακοινώσεις ανα-
φορικά µε τον τρόπο που θα κατευθυνθούν 
τα χρήµατα αυτά στους παραγωγούς. Πρό-
κειται για 74 εκατ. που αποδεσµεύονται α-
πό το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
µεταβατικής ΚΑΠ και επιπλέον 26 εκατ. ευ-
ρώ από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ που 
έχουν εξασφαλιστεί ήδη από τον περασµέ-
νο Μάρτιο. Το σχέδιο Γεωργαντά, σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ αλλά και παλαιότερες δη-
λώσεις του υπουργού, εστιάζει στους κτη-
νοτρόφους. Για εκεί έχουν κατανεµηθεί 50 
εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους µέσω της 
επιστροφής τζίρου 2% (υπολείπεται µια συ-
µπληρωµατική πληρωµή 10 εκατ. ευρώ). Α-
ναµένεται το µεγαλύτερο ποσοστό των 74 ε-
κατ. του ΠΑΑ να κατευθυνθεί προς τον κλά-
δο της κτηνοτροφίας για την αγορά ζωοτρο-
φών, σε µια κίνηση που έρχεται να στηρίξει 
έµµεσα και την εγχώρια φυτική παραγωγή. 
Τα 26 εκατ. του αποθεµατικού κρίσης, ανα-
µένεται ότι θα κατευθυνθούν στο ταµείο του 
αγροτικού πετρελαίου για την εκκαθάριση 
του Νοεµβρίου. Ενόψει εκλογών, δεν απο-
κλείεται τα 26 εκατ. να διπλασιαστούν, κάτι 
στο οποίο προτρέπει και η Κοµισιόν, ώστε να 
συµπληρωθεί το ποσό των 50 εκατ. για την 
συµπληρωµατική πληρωµή των αγροτών. 

Αύγουστο το πετρέλαιο,
άλλα τόσα το φθινόπωρο

Γύρω στα 50 εκατ. 
ευρώ θα πιστωθούν στις 
αρχές Αυγούστου για το 

αγροτικό πετρέλαιο, 
σε μια προκαταβολή την 

οποία αναμένεται πως 
θα διαδεχθεί μια ισόποση 

πληρωμή τον Νοέμβριο

Το εξατοµικευµένο 
ποσό της ενίσχυσης 
θα υπολογιστεί µε 
βάση τα στρέµµατα 
που είχαν δηλωθεί στο 
ΟΣ∆Ε του 2021, µε 
την πλατφόρµα για τις 
ενισχύσεις να ανοίγει 
µέσα στον Ιούλιο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΜΕΙΩΣΗ ΡΗΤΡΑΣ 
ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

90�95%

30%
Eλεύθερου χώρου

για αγρότες 

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

∆ΙΚΤΥΟ
ΑΑ∆Ε

ΕΩΣ 10 MW
για net 

metering

∆ΕΣMΕΥΣΗ 
ΥΠΟΣΤΑΘMΩΝ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Βρίσκει το δρόµο του για την Ολοµέλεια της 
Βουλής το σχέδιο νόµου του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, 
το οποίο φέρνει τη φιλόδοξη ρύθµιση στο 
πεδίο των αγροτικών φωτοβολταϊκών που 
µε διαδικασίες fast track θα βρίσκουν θέση 
στο δίκτυο του ∆Ε∆ΗΕ, αλλά και την πολυα-
ναµενόµενη ρύθµιση για τη ρήτρα αναπρο-
σαρµογής στα αγροτικά τιµολόγια. 

Ενσωµατωµένη στο νοµοσχέδιο «Εκσυγ-
χρονισµός της αδειοδοτικής διαδικασίας Α-
ΠΕ - Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαί-

σιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλω-
τών Φ/β Σταθµών και ειδικότερες διατάξεις 
για την ενέργεια και την προστασία του περι-
βάλλοντος» βρίσκεται η τροπολογία που θα 
ισχύσει από τον Ιούλιο και αφορά το «σβήσι-
µο» της ρήτρας αναπροσαρµογής από 90 έως 
95% για τα αγροτικά τιµολόγια ρεύµατος. Το 
νέο σύστηµα τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προβλέπει παρεµβάσεις στη χονδρική 
αγορά, που ουσιαστικά εξουδετερώνουν τη 
ρήτρα αναπροσαρµογής και θα έχουν ως α-
ποτέλεσµα να περιοριστούν οι αυξήσεις στις 
τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος από 70% έως 
90%. Ειδικότερα: 

 Σε αγρότες και αγροτικά τιµολόγια η µείωση 
θα κυµαίνεται από το 90% έως 95% της αύξησης.

 Στα περίπου 500.000 νοικοκυριά κοι-
νωνικού τιµολογίου απορροφάται το 100% 
της αύξησης. 

 Σε όλα τα οικιακά τιµολόγια η απορρό-
φηση της αύξησης θα φτάνει έως και το 85%. 

 Σε 1.250.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
θα απορροφάται έως και το 82% της αύξησης. 

Μερίδιο 30% δικτύου για αγροτικά φ/β
Κλειδί για την επιτυχία του νοµοσχεδί-

ου είναι η δέσµευση των υποσταθµών των 
οποίων τα περιθώρια είναι έως 10 MW, α-
ποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργει-
ακό συµψηφισµό (net-metering) και πρό-
γραµµα φωτοβολταϊκών στις στέγες. Έτσι, 
ακόµα και στους πιο κορεσµένους νοµούς, 
θα δηµιουργείται «ηλεκτρικός χώρος» στο 
δίκτυο για αγροτικά φ/β, αφού η κατανοµή 
προβλέπει το 30% της πλεονάζουσας δυ-
ναµικότητας σε αγρότες. Με την προτει-
νόµενη ρύθµιση του άρθρου 96, «δίνεται 
η δυνατότητα, κατόπιν εισήγησης του ∆ι-
αχειριστή του ∆ικτύου, να αυξηθεί ο ηλε-
κτρικός χώρος ώστε να διευκολύνεται η 
ένταξη περισσότερης ισχύος σταθµών Α-
ΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο. Λαµβάνεται 
πρόνοια για τη διάθεση των νέων αυτών 
περιθωρίων στις εκάστοτε δράσεις (για ε-
γκατάσταση σταθµών ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών µε ε-
φαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού, αυ-
τοπαραγωγών µε εφαρµογή εικονικού ε-
νεργειακού συµψηφισµού, αυτοπαραγω-
γών του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης 
φ/β),ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Ε-
θνικού Σχεδίου ως προς τη διείσδυση των 
ΑΠΕ και την αναχαίτιση των συνεπειών λό-
γω της ενεργειακής κρίσης».

Χώρος σε αγρότες 
για φ/β και άρση 
ρήτρας έως 95%
Η φιλόδοξη ρύθμιση για αγροτικά φωτοβολταϊκά 
που θα βρίσκουν θέση στο δίκτυο του ΔΕΔΗΕ και το 
σβήσιμο της ρήτρας αναπροσαρμογής στα αγροτικά 
τιμολόγια στο νομοσχέδιο Σκρέκα που ψηφίζεται

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διασύνδεση 
Μητρώου 
Αγροτών 
και ΑΑΔΕ 
Βήµα προς την αυτοµατοποίηση των 
υπηρεσιών που αφορούν τους 
επαγγελµατίες αγρότες αποτελεί η 
διασύνδεση του Μητρώου Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και του 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος της ΑΑ∆Ε. Την εξέλιξη 
αυτή ανακοίνωσε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέροντας 
πως αποφεύγεται γραφειοκρατία για 
75.000 έγγραφα ετησίως για την 
πιστοποίηση του επαγγελµατία αγρότη. 
Με τη διασύνδεση αυτή επιτυγχάνεται:

Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας 
ανταλλαγής οικονοµικών πληροφοριών, 
για εισοδήµατα και τον προσδιορισµό 
του αγροτικού εισοδήµατος παραγωγού.

Αυτοµατοποίηση των ελέγχων ως 
προς την απόδοση της ιδιότητας του 
«επαγγελµατία αγρότη», µε αποτέλεσµα 
την απλούστευση των διαδικασιών.

Επιτάχυνση του στόχου επικοινωνίας, 
χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του 
ενδιαφεροµένου στις αρµόδιες 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων και δεδοµένων 
µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα, 
των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Έγκυρη και άµεση απολαβή των 
φοροαπαλλαγών, των οικονοµικών 
ενισχύσεων ή άλλων ευεργετηµάτων 
από εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις.

Παροχή υπηρεσιών µε αποδοτικότητα 
και ασφάλεια.

Επαρκής υποστήριξη προς την 
πολιτική ηγεσία για τη λήψη 
αποφάσεων µε άµεση εξαγωγή 
οικονοµικών δεδοµένων.

Ελάφρυνση επιστηµονικού 
προσωπικού από το διοικητικό βάρος, 
για τη διενέργεια ελέγχων. 

Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, όπως 
κατηγοριοποίηση του αγροτικού 
δυναµικού, αριθµός και στοιχεία 
νεοεισερχόµενων κ.ά.

Ο υφυπουργός Γιώργος Στύλιος µε 
τον Γιώργο Πιτσιλή της ΑΑ∆Ε. 
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Σε 7 βήματα 
Μέχρι 25 Ιουλίου 
οι μεταβιβάσεις 
για τα δικαιώματα 
Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία μεταβιβάσεων 
δικαιωμάτων του 2022 μέσω των οn-line εφαρμογών  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Σε λειτουργία τέθηκε από την περα-
σµένη Τετάρτη η διαδικτυακή εφαρ-
µογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις µεταβιβά-
σεις των δικαιωµάτων, µε καταληκτι-
κή ηµεροµηνία τις 25 Ιουλίου. Σύµφω-
να µε τις σχετικές οδηγίες που εξέδωσε 
ο αρµόδιος Οργανισµός, όσον αφορά 
στις αιτήσεις µεταβίβασης, που συνο-
δεύονται µε οριστική µεταβίβαση ή εκ-
µίσθωση γης, από τις σχετικές συµβο-
λαιογραφικές πράξεις ή συµφωνητικά 

µίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύε-
ται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κα-
τοχή του στις 31 Μαΐου του εκάστοτε έ-
τους. Αναλυτικότερα οι οδηγίες του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ έχουν ως εξής:

Τα βήµατα για τη µεταβίβαση
O αιτών µπορεί να αποκτήσει πρό-

σβαση στις οn-line εφαρµογές του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ µέσω εγγραφής στην ιστοσελί-
δα https://registration.dikaiomata.gr/
user_registration/. Μετά την ολοκλή-
ρωση της εγγραφής επιλέγεται η χρήση 
της εφαρµογής µεταβίβασης δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης έτους 2022 και 
ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα:

1) Καταχώριση της αίτησης
2) Εκτύπωση του υποδείγµατος
3) Υπογραφή του υποδείγµατος από 

τους συµβαλλοµένους
4) Θεώρηση για το γνήσιο της υπο-

γραφής για κάθε συµβαλλόµενο ξεχω-
ριστά από αρµόδια αρχή

5) Επισύναψη στην αίτηση του υπο-
δείγµατος µεταβίβασης και τα κατά πε-
ρίπτωση µεταβίβασης απαιτούµενα δι-
καιολογητικά

6) Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση 
της υποβολής της αίτησης µεταβίβασης

7) Εκτύπωση της οριστικοποιηµένης 
αίτησης µεταβίβασης και του διαβιβα-
στικού τα οποία φυλάσσονται υποχρε-
ωτικά τουλάχιστον για µία πενταετία 
στο προσωπικό αρχείο του αιτούντα, 
µαζί µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Παραγωγοί που 
είναι ήδη εγγεγραµ-
µένοι στο σύστηµα 
για τα έτη (2014-
2021) ή έχουν υπο-
βάλλει αίτηση στα 
γεωργοπεριβαλλο-
ντικά µέτρα (Βιολο-
γικές Καλλιέργειες, 
Κοµφούζιο, Νιτρο-
ρύπανση) για την 
είσοδό τους µπο-
ρούν να χρησιµο-
ποιήσουν τα τελευ-
ταία επικαιροποιη-
µένα στοιχεία ταυ-

τοποίησης (όνοµα χρήστη, κωδικό). ∆εν 
απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστη-
µα ή πιστοποίηση µέσω taxisnet.

Αίτηση εγγραφής για δηµιουργία 
προσωπικού λογαριασµού µπορούν 
να υποβάλλουν µόνο οι µεταβιβαστές 
της αίτησης µεταβίβασης ή σε περίπτω-
ση κληρονοµιάς οι κληρονόµοι, προ-
κειµένου να λάβουν κωδικό και να υ-
ποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.  
Αιτήσεις µεταβίβασης, οι οποίες έχουν 
καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρµο-
γή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως 
την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία 
θεωρούνται ως µη υποβληθείσες στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2022.

Καταληκτική ηµεροµηνία τροποποί-
ησης ή και ακύρωσης εµπρόθεσµα (έ-
ως 25/07/2022) οριστικοποιηµένων 
αιτήσεων µεταβίβασης είναι η ∆ευτέ-
ρα  1 Αυγούστου 2022.

Μη οριστική 
η αξία των
δικαιωµάτων
Η αξία των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης δεν είναι οριστική 
επισηµαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αξία τους 
οριστικοποιείται µετά την ολοκλήρωση 
της επεξεργασίας τους αλλά και τη 
διασφάλιση της τήρησης του εθνικού 
ανώτατου ορίου του καθεστώτος 
βασικής ενίσχυσης κάθε έτους 
σύµφωνα µε το άρθρο 22(5) του Καν. 
ΕΕ 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, µε ενδεχόµενη εφαρµογή 
γραµµικής µείωσης ή αύξησης της 
αξίας των δικαιωµάτων.
Σε περίπτωση που ο αποδέκτης 
µεταβίβασης δεν είναι πολίτης ΕΕ, 
απαιτείται να υποβάλλονται τα 
εκάστοτε σε ισχύ παραστατικά, µε τα 
οποία αποδεικνύεται η µόνιµη και 
νόµιµη εγκατάσταση του στην ελληνική 
επικράτεια (άδεια διαµονής επί µακρόν 
διαµένοντος ή εναλλακτικά όσες 
άδειες παρέχουν πλήρη πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας ή σε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα). Άδειες διαµονής που 
παρέχουν πρόσβαση σε µισθωτή ή 
εξαρτηµένη εργασία δεν είναι δεκτές.

Καταληκτική 
ηµεροµηνία 
τροποποίησης ή και 
ακύρωσης αιτήσεων 
µεταβίβασης είναι η 
1η Αυγούστου 2022.

Η µεταβί-
βαση δικαι-
ωµάτων 
χωρίς γη 
γίνεται µε 
ποινή 25% 
επί της 
αξίας τους. 
Εξαιρού-
νται οι µε-
ταβιβάσεις 
µεταξύ 
συγγενών 
α’ βαθµού.

21-22, 35-36
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Τα 30 λεπτά στο χωράφι έπιασε η τιμή του 
τριφυλλιού, σημειώνοντας ενίσχυση 1 λε-
πτού τις τελευταίες ημέρες, με τη ζήτηση 
από τις κτηνοτροφικές μονάδες να διατη-
ρείται σε υψηλά επίπεδα, ενόψει των προ-
ετοιμασιών για το χειμώνα. Αρκετοί κτηνο-
τρόφοι φοβούμενοι μια περαιτέρω ενίσχυ-
ση των τιμών τους επόμενους μήνες, βρί-
σκονται από τώρα στα χωράφια προκειμέ-
νου να κλείσουν ποσότητες, σε μια συγκυ-
ρία που συντηρεί τις τιμές για το τριφύλλι. 

Οι παραγωγοί βρίσκονται την περίοδο αυ-

τή στα δεύτερα χέρια, με τα 29 και 30 λεπτά 
που προσφέρονται να αφορούν τα καθαρά. 
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες κοπές, τον πε-
ρασμένο Μάιο ξεκίνησαν με τιμή στα 22 με 
24 λεπτά για τα καθαρά. Η σανοβρώμη έχει 
φύγει από τα χέρια των παραγωγών με τιμή 
στα 20 έως 21 λεπτά. Στα άχυρα, η τιμή για 
το κριθαρένιο προσεγγίζει τα 14 λεπτά το 
κιλό, ενώ στα 8 με 9 λεπτά διαμορφώνεται 
η τιμή για το άχυρο σιταριού. Την τιμή επι-
βαρύνει και το υψηλό κόστος για τα δεσί-
ματα φέτος, όπως μεταφέρουν παραγωγοί.

Με 30 λεπτά φεύγει το τριφύλλι
 Αυξημένη ζήτηση ενόψει της προετοιμασίας για τη χειμερινή σεζόν  

 Στα άχυρα, η τιμή για το κριθαρένιο προσεγγίζει τα 14 λεπτά το κιλό
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Σ
την ελληνική αγορά βάμβακος, οι 
αγοραστές έχουν κάνει πολλά βή-
ματα πίσω και είναι σχεδόν εξαφα-
νισμένοι. Από εκεί που λέγαμε για 

αρκετούς μήνες ότι έχουμε μια buyers market 
τώρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γυρ-
νάμε σε sellers market, όπου τον πρώτο λόγο 
θα τον έχουν οι αγοραστές. Φυσικά με την πτώ-
ση δεν είχαμε νέες πωλήσεις, ενώ αρχίζουν 
να φαίνονται κάποια σημάδια ανησυχίας από 
πλευράς εκκοκκιστών. Είναι βέβαιο πως πάμε 
για μείωση και του χρηματιστηριακού πριμ, το 
οποίο βέβαια νωρίτερα είχε φτάσει σε επίπεδα 
ρεκόρ. Οι τιμές των συμβολαίων Δεκεμβρίου 
‘22 έχουν χάσει από τα υψηλά τους περίπου 30 
σεντς ανά λίμπρα μέσα σε έναν μήνα. 

  Στην αγορά μας στα σκληρά σιτάρια υ-
πάρχει έντονη ανησυχία όσον αφορά τις ποι-
ότητες. Εκτός από τα ειδικά βάρη και τα υαλώ-
δη που είναι χαμηλά, υπάρχει «θέμα» και με τη 
γλουτένη. Παραγωγοί και έμποροι αναμένουν 
να προχωρήσουν τα αλώνια και στις υπόλοιπες 
περιοχές ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσμα-
τα. Οι τιμές ακούγεται στη Θεσσαλία ότι βρίσκο-
νται στα 48-49 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.

  Όψιμη, αλλά με καλές ποσότητες και ποι-
ότητες ξεκινά φέτος την πρώτη εβδομάδα του 
Ιουλίου η συγκομιδή για τις υπερπρώιμες ποι-
κιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών στην Κρήτη και 
ειδικότερα για την ποικιλία Prime. Μια εβδομά-
δα αργότερα αναμένεται να ξεκινήσει η συγκο-
μιδή της ποικιλίας Superior seedless και της υ-
περπρώιμης άσπερμης κόκκινης ποικιλίας στα-
φυλιού Star Light. Οι τιμές παραγωγού αναμέ-
νονται αυξημένες από πέρυσι, οπότε και κυμάν-
θηκαν από 90 λεπτά μέχρι 1,30 ευρώ το κιλό. 

Έχασε 30 σεντς 
σε ένα μήνα 
το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

23/0625/04

580,36

03/05 08/06

558,78
543,23

495,96

557,55

16/06

Δέσιμο
Κοντά στα 2 λεπτά το κόστος  

για το δέσιμο στο άχυρο  
κριθαριού, με την τιμή του να 
διαμορφώνεται στα 14 λεπτά

Σανοβρώμη 
Η σανοβρώμη έχει φύγει 

από τα χέρια των παραγω-
γών με τιμή στα 20 έως 21 

λεπτά το κιλό

Παράδοση
Οι τιμές που προσφέρονται  

για την παράδοση τριφυλλιού στον 
στάβλο του κτηνοτρόφου προσεγ-

γίζουν τα 32 λεπτά το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

426

379

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

383

124

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

119

3,41

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

410

365

120

3,37

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

410

357

119

3,33

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

410

357

102,71

3,38

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

19/05

550 560 570

412

26/05

370
340

02/06 08/06

345

570

16/06

348 348

570
580

23/06

Τιμές παραγωγού 
για τα καθαρά 
(λεπτά το κιλό)

Δεύτερο χέρι  29 - 30 

Πρώτες κοπές 22 - 24
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

∆εύτερο χέρι   29-30

Πρώτες κοπές  22-24 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σημάδια κόπωσης 
στα 32 με 35 λεπτά 
για το εγχώριο κριθάρι 

Πτώση στο καλαμπόκι
με 307 ευρώ ο τόνος τα 
συμβόλαια Νοεμβρίου 

Τα υψηλά τα είδαµε στο 
βαµβάκι, λένε οι αναλυτές 
Το επικρατέστερο αφήγηµα είναι ότι τα 
υψηλά τα είδαµε. Όπως σηµειώνουν 
αναλυτές, θα χρειαστούν σηµαντικές 
ανακατατάξεις στις σοδειές των ΗΠΑ 
και της Ασίας για να πειστεί η αγορά για 
δοκιµή των προηγούµενων υψηλών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 30 λεπτά 
το δεύτερο χέρι 
στο τριφύλλι 
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Ένα µικρό σµήνος µελισσών απελευ-
θερώθηκε στην αίθουσα στις Βρυξέλλες 
που φιλοξένησε την παρουσίαση του νέ-
ου σχεδίου της Κοµισιόν για τον περιο-
ρισµό της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων κατά 50% µέχρι το 2030. Για 
ακόµα µια φορά η Κοµισιόν δεν παρέδω-
σε ρυθµιστικό νοµικό κείµενο που να δε-
σµεύει τα κράτη µέλη, ωστόσο όπως ανα-
φέρθηκε στη συνέντευξη τύπου στις 22 
Ιουνίου, είναι κάτι που θα γίνει άµεσα. 

Η Κοµισιόν εξηγεί πως ο περιορισµός 
50% θα αφορά δραστικές ουσίες που εί-
ναι απαγορευµένες και διατίθεται µε κατ’ 
εξαίρεση αποφάσεις των κρατών, στοχεύ-
οντας στην αντικατάστασή τους µε άλλες 
πιο φιλικές. Ο υπολογισµός θα γίνει µε 
βάση τον µέσο όρο πωλήσεων σε προϊόντα 
φυτοπροστασίας την τριετία 2017-2019. 

Από την Κοµισιόν, ο επίτροπος Φρανς 
Τιµερµανς, η πρόεδρος Ούρσουλα φον 
ντερ Λέγεν, η Κύπρια Επίτροπος Υγείας 
και Ασφάλειας Τροφίµων, Στέλλα Κυρια-
κίδου και ο Λιθουανός Βιργκίνιους Σισκε-
βίτσιους, υποστήριξαν ότι οι αγρότες δεν 
θα βγουν χαµένοι από την όλη υπόθεση.

Μέχρι τις Ιουλίου παρατείνεται η 
προθεσµία για την υποβολή των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2022, προκειµέ-
νου να διευκολυνθεί η κατάστα-
ση κυρίως στα µεγάλα ΚΥ∆ που 
διαχειρίζονται πολλές αιτήσεις. 

Οι εύλογες τεχνικές δυσκολίες 
µέχρι την προσαρµογή της βάσης 
δεδοµένων στο κυβερνητικό νέφος 
και την εξοικείωση των Κέντρων 
Υποδοχής ∆ηλώσεων µε τη νέα ε-
φαρµογή, χάθηκε κάποιος χρόνος.

Οι πρώτοι που πιέζουν για την 
παράταση της προθεσµίας είναι 
τα λεγόµενα µεγάλα ΚΥ∆ µε τις 
πολλές χιλιάδες δηλώσεις, που 
δυσκολεύονται, όπως είναι φυ-
σικό, να ανταποκριθούν µε ευ-
χέρεια στον όγκο δουλειάς που 
έχουν αναλάβει να εκπληρώσουν. 

Σηµειωτέον ότι τις τελευταίες η-
µέρες ήδη τα εν λόγω Κέντρα Υπο-
δοχής ∆ηλώσεων, εκτός από το ά-
νοιγµα κωδικών, δεσµεύουν πρω-
τόκολλο υποβολής των δηλώσεων, 
έτσι ώστε να έχουν στη συνέχεια 
κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωση. 

Υποστηρίζουν ωστόσο, ότι µε τα 
νέα δεδοµένα, η διαδικασία έκδο-
σης πρωτοκόλλου κατάθεσης έχει 
δυσκολέψει -και καλώς βέβαια- 
κάτι που σηµαίνει ότι και πάλι θα 
πρέπει να αφιερώσουν χρόνο για 

την περαιτέρω επεξεργασία. 
Την ίδια στιγµή, οι υπόχρεοι υ-

ποβολής δηλώσεων παραγωγοί, 
προσέρχονται µαζικά τις τελευ-
ταίες ηµέρες στα ΚΥ∆, δηµιουργώ-
ντας συνωστισµό και αναστάτωση. 

Ο υπουργός, Γιώργος Γεωργα-
ντάς, φαίνεται να έχει απόλυτη γνώ-
ση της εξέλιξης των πραγµάτων 
στο θέµα των δηλώσεων οι οποί-
ες τρέχουν µε έναν ρυθµό περίπου 
20.000 την ηµέρα (οριστικές), ενώ 
ο συνολικός αριθµός µέχρι την Πα-
ρασκευή προσέγγιζε τις 380.000.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, 
ο χρόνος που αποµένει µέχρι τα 
µέσα Ιουλίου, είναι υπέρ αρκετός 
για υποβληθούν χωρίς προβλή-
µατα όλες οι αιτήσεις (ΕΑΕ 2022). 

∆ια παν ενδεχόµενο ωστόσο, αν η 
υπόθεση κολλήσει στα µεγάλα ΚΥ∆, 
υπάρχει και το ενδεχόµενο να ακυ-
ρωθεί οι αριθµοί αίτησης που έχουν 
δεσµεύσει, έτσι ώστε ο παραγωγός 
να είναι ελεύθερος να επιλέξει άλ-
λο ΚΥ∆ ή άλλη βοήθεια, έτσι ώστε 
να ολοκληρωθεί έγκαιρα η δήλω-
ση ΟΣ∆Ε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
κάποιοι εξ αυτών περιµένουν να 
προσδιορισθεί η τηλεπισκόπηση, 
έτσι ώστε να «φροντίσουν» τους 
πελάτες τους ανάλογα. Επ’ αυτού 
έχουσιν γνώσιν οι φύλακες.

Οι αγρότες 
δεν θα χάσουν 
από τη μείωση 
δραστικών

Μέχρι 15 Ιουλίου οι δηλώσεις 
ΟΣΔΕ, πίεση στα μεγάλα ΚΥΔ 

H Κύπρια Επίτροπος Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίµων, Στέλλα 

Κυριακίδου.

Η νέα τράπεζα, 
η Candia Bank, 
είπε ο πρόεδρος 
της Lyktos Group 
Μιχάλης Σάλλας, 
σε ένα χρόνο 
από τώρα θα 
οδεύσει προς το 
Χρηµατιστήριο.

Το νέο εγχείρηµα της Παγκρήτιας φέρνει νέο αέρα
στη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

«Να καταστήσοµεν την Ελλάδα αγνώριστον». Η γνωστή ρήση του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, ακούστηκε δια στόµατος του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, σε εκδήλωση της Παγκρήτιας 
Τράπεζας στο πλαίσιο της επικείµενης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της και 
ενόψει της συγχώνευσης µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και της 
απορρόφησης των εργασιών της HSBC στην Ελλάδα. Ο στρατηγικός 
επενδυτής της Τράπεζας, ο πρόεδρος της Lyktos Group Μιχάλης Σάλλας 
στάθηκε στην πρωτοπορία των Κρητών για περισσότερα από 30 χρόνια στο 
πιστωτικό σύστηµα της χώρας, ενώ κάνοντας ειδική µνεία στο καινούριο 
εγχείρηµα της Παγκρήτιας ανέφερε πως «Η νέα τράπεζα, η Candia Bank, 
µετά την αύξηση των 100 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί, µε 110.000 
µετόχους µετά τη συγχώνευση µε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και την 
απορρόφηση των εργασιών της HSBC Ελλάδος και µε ένα ικανό δίκτυο 100 
καταστηµάτων, θα είναι έτοιµη να επιτελέσει ένα καινοτόµο έργο. Στόχος να 
τοποθετήσει σε καινούριο πλαίσιο παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, 
εξυπηρετώντας τη µικροµεσαία επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί».

Τηλεπισκόπηση
Πιέζουν για την 

παράταση τα λεγόµενα 
µεγάλα ΚΥ∆ µε τις 

πολλές χιλιάδες 
δηλώσεις, ενώ την ίδια 
στιγµή κάποιοι περιµέ-

νουν σαν την αλεπού µε 
το κριάρι για να βγει η 
τηλεπισκόπηση για να 

κινηθούν ανάλογα 
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Στρογγυλό 50αρι για τον παραγωγό 
στον Πλατύκαµπο και νέα σοδειά µε 
580 ευρώ ο τόνος στη λίστα της Φό-
τζια, επιτρέπουν µια αδιαµφησβήτη-
τη εδραίωση της αγοράς σκληρού σί-
του στα 50 λεπτά το κιλό. Στη Γαλλία 
η εβδοµάδα κύλησε µε άνοδο 15 ευ-
ρώ ο τόνος για τις παραδόσεις Ιουλί-
ου, που πλέον διαπραγµατεύονται στα 
515 ευρώ, µε την αγορά σκληρού σί-
του να δείχνει προς το παρόν ότι δεν 
επηρρεάζεται από τις ισχυρές πιέσεις 
που οδήγησαν σε διόρθωση µαλακά 
σιτάρια και καλαµπόκι. Τα περιθώρια 

περαιτέρω ανόδου δεν είναι ακόµα ξε-
κάθαρα. Το βασικό πάτηµα της αγοράς 
εντοπίζεται στις µειωµένες αποδόσεις 
τόσο στα ελληνικά χωράφια, όσο και 
σε αυτά της Ιταλίας όπου η παραγωγή 
δείχνει πως θα είναι µειωµένη φέτος 
κατά 30 µε 35%. Η επερχόµενη σοδειά 
του Καναδά ωστόσο, επιβάλει νηφαλι-
ότητα στις επιλογές των παραγωγών.

Με διακυµάνσεις εµφανίζονται οι 
στρεµµατικές αποδόσεις και οι τιµές 
των σιτηρών στα παραγωγικά κέντρα 
της Βορείου Ελλάδος, όπου ξαναµπαί-
νουν, σιγά σιγά, οι θεριζοαλωνιστικές 
στα χωράφια, έπειτα από την αναγκα-
στική παύση που υπήρξε τις προηγού-
µενες ηµέρες στα αλώνια, εξαιτίας των 
έντονων βροχοπτώσεων.

Στο σκληρό σιτάρι οι παραγωγές κυ-
µαίνονται σε ένα εύρος από 250 έως 
και 450 – 500 κιλά το στρέµµα και οι 
τιµές παίζουν από 46 µέχρι και 50 λε-

πτά το κιλό, ανάλογα την περιοχή, ε-
νώ αξιοσηµείωτες αποκλίσεις στα κιλά 
και στις τιµές, παρατηρούνται και στο 
µαλακό σιτάρι και το κριθάρι.

Στον παραδοσιακό σιτοβολώνα του 
Κιλκίς, όπως µας πληροφόρησε ο πα-
ραγωγός Φίλιππος Κοτανίδης, ο οποί-
ος καλλιεργεί 700 στρέµµατα µε σκλη-
ρό σιτάρι στο χωριό Χέρσο, τα χωρά-
φια άλλα έδειχναν στην αρχή κι άλλα 
εµφάνισαν τελικώς στο αλώνι.

«Ο αλωνισµός έχει προχωρήσει στο 
1/3 των στρεµµάτων και έως τώρα η 
µέση παραγωγή δεν ξεπέρασε τα 250-
300 κιλά το στρέµµα. Πιθανώς να τα 
επηρέασε η αναβροχιά του Μαΐου, δι-
ότι, ενώ έχουν όγκο, τους λείπει το ει-
δικό βάρος», µας είπε χαρακτηριστικά 
και δεν έκρυψε πως υπάρχει µια έκδη-
λη απογοήτευση στους παραγωγούς.

Ως προς τις τιµές, ο συνοµιλητής 
µας ανέφερε πως «αυτή τη στιγµή ο 

Συνεταιρισµός Αξιούπολης αγοράζει το 
σκληρό µε 50 λεπτά το κιλό. Οι µεγαλο-
παραγωγοί, ωστόσο, στην πλειονότητά 
τους, αποθηκεύουν το προϊόν, προσβλέ-
ποντας πως η τιµή θα ανέβει και άλλο».

Ο παραγωγός Κώστας Πολυχρονίδης, 
από το Λεβεντοχώρι του Κιλκίς, ο οποίος 
καλλιεργεί συνολικά 4.000 στρέµµατα, 
µεταξύ των οποίων και σιτηρά, σηµειώ-
νει πως σε πολλές περιπτώσεις φέτος το 
αλώνι εξέπληξε αρνητικά. «Από εµφά-
νιση φαίνονται πολύ καλά, αλλά όταν 
µπαίνει η µηχανή για να µαζέψει, τα κι-
λά είναι λιγότερα από ό,τι αναµένουν οι 
παραγωγοί», τόνισε και ανέφερε πως στα 
σκληρά στάρια οι αποδόσεις ξεκινούν α-
πό τα 150 κιλά το στρέµµα και φτάνουν 
έως και τα 300 κιλά το στρέµµα, ενώ για 
τις τιµές µας είπε πως «ακούγονται τα 
46 λεπτά το κιλό». Καλύτερη είναι η κα-
τάσταση στα µαλακά σιτάρια, στα οποί-
οι οι αποδόσεις φτάνουν έως και 400 – 
500 κιλά το στρέµµα και οι τιµές στα 35-
36 λεπτά το κιλό, ενώ στα κτηνοτροφι-
κά κριθάρια, µε παρόµοιες παραγωγές, 

Τελευταία υπόσχεση
τα 580 ευρώ από τη Φότζια
Παραλαβές με 50 λεπτά στο σκληρό από Πλατύκαμπο, στα 530 ευρώ η εξαγωγή 

Μειωµένες αποδόσεις 
στα ελληνικά χωράφια, 
αλλά και σ’ αυτά 
της Ιταλίας όπου η 
παραγωγή δείχνει πως 
θα είναι λιγότερη φέτος 
κατά 30 µε 35%.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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το εµπόριο πληρώνει 32 λεπτά το κιλό.
Στον κάµπο του ∆ρυµού Θεσσαλονίκης, 

οι αλωνιστές άρχισαν πλέον να µπαίνουν 
ξανά στα χωράφια, µε το αλώνι όµως να 
έχει πάει γύρω στις 10 ηµέρες πίσω συ-
νεπεία των βροχοπτώσεων. «Περιµένου-
µε να δούµε αν και κατά πόσο έχουν επη-
ρεαστεί ποιοτικά, διότι έπεσε πολύ νερό 
τις τελευταίες ηµέρες», µας είπε ο παρα-
γωγός Κώστας Χατζηπαραδείσης.

Ο ίδιος εκτιµά πως στα σκληρά σιτάρια 
οι αποδόσεις κινούνται στα 250 κιλά το 
στρέµµα, κάτι που πιθανότατα οφείλεται 
στον πρώιµο καύσωνα του Μαΐου, που 
απέτρεψε το «γέµισµα» των σταχιών, ε-
νώ για τις τιµές που ακούγονται, ανέφε-
ρε πως στο τραπέζι έχουν πέσει τα 48-50 
λεπτά το κιλό. Στα µαλακά στάρια, προ-
σθέτει, γίνονται πράξεις στα 40 λεπτά το 
κιλό και «για τα καλής ποιότητας αλευ-
ροποιήσιµα νοµίζω ότι η τιµή θα φύγει 
πιο πάνω από αυτό το επίπεδο. Στα κρι-
θάρια δε, οι αποδόσεις είναι στα 120 έ-
ως 350 κιλά το στρέµµα και η τιµή στα 
33 λεπτά το κιλό».

Στον Άγιο Αθανάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη, 
λόγω του άστατου καιρού το αλώνι του σκλη-
ρού σίτου είναι ακόµη στα πρώτα του βήµατα, 
όπως σηµειώνει ο πρόεδρος του τοπικού Α-
γροτικού Συνεταιρισµού, Χρήστος Φωτακίδης. 
«Πριν τις βροχές, οι αποδόσεις ήταν στα 200-
280 κιλά το στρέµµα, σε ξερικά χωράφια. Πε-
ριµένουµε να δούµε ποιο θα είναι το στήσιµο 
της σεζόν», δήλωσε και τόνισε ότι «την παρα-
γωγή της περιοχής τη συγκεντρώνουµε στα 
σιλό του συνεταιρισµού και τα πουλάµε όταν 
κρίνουµε πως έχουµε µια τιµή που να µας συµ-
φέρει. Προς ώρας αυτό που ακούγεται από το 
εµπόριο είναι για 46 έως 49 λεπτά το κιλό».

Στη Χαλκιδική εκτός από τις πολλές βροχο-
πτώσεις, που έφεραν οψίµιση του αλωνιού, σε 
κάποιες περιοχές, όπως το Λάκκωµα, έπεσε 
και χαλάζι, µε συνέπεια να προκληθούν και 
ζηµιές, όπως σηµειώνει ο παραγωγός ∆ηµή-
τρης Παπαδάκης, από το χωριό Νέα Σύλλατα. 
«Στα σκληρά σιτάρια το στήσιµο, από τα χωρά-
φια που έχουν µαζευτεί, είναι στα 350 κιλά το 
στρέµµα, που σηµαίνει ένα 15%-20% παραπά-
νω από πέρυσι, ενώ η τιµή κινείται στα 48 λε-
πτά. Αντίστοιχα, στο κριθάρι, η απόδοση είναι 
στα 500 κιλά και η τιµή στα 33 λεπτά», είπε.

Πιο πίσω λόγω καιρού στην Κοζάνη
Εν αναµονή έναρξης των αλωνιών ήταν στις 

αρχές της εβδοµάδας οι παραγωγοί και στην 
περιοχή της Πέλλας και των Γιαννιτσών, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Πέλλας, Μιχάλη Φαρµάκη, ο οποίος 
µας πληροφόρησε πως για το σκληρό ακού-
γονται τα 47 λεπτά το κιλό. Αρκετά πιο πίσω 
είναι η καλλιέργεια στην Κοζάνη, µε τον πα-
ραγωγό Μίλτο Χατζηµουρατίδη από τον Τε-
τράλοφο να µας αναφέρει πως το κριθάρι θα 
αρχίσει να αλωνίζεται στις αρχές της εβδοµά-
δας που έρχεται και το σκληρό στάρι σε 10-15 
ηµέρες. «Για τιµές δεν µας έχουν πει ακόµη τί 
θα ισχύσει, αλλά όσον αφορά τις αποδόσεις, 
ο καιρός βοήθησε και φαίνεται πως θα πιά-
σουµε στα σκληρά στάρια ακόµη και πάνω α-
πό 500 κιλά το στρέµµα», µας είπε.

Τα πρώτα «µαχαίρια» ξεκίνησαν αυτές τις η-
µέρες και στην Αλιστράτη Σερρών, µε τον πα-
ραγωγό Γιώργο Κούτλα να σηµειώνει πως κά-
ποια χωράφια µε σκληρά, που αλωνίστηκαν, 
απέδωσαν γύρω στα 400-450 κιλά το στρέµ-
µα. «∆εν πήγαν τόσο καλά όσο περιµέναµε. 
Θα δούµε τί θα γίνει και µε τα υπόλοιπα, ό-
µως», τόνισε ο κ. Κούτλας, ενώ για την τιµή 
του σκληρού επεσήµανε πως «πιάνει τα 50 
λεπτά το κιλό και όλοι οι έµποροι µας τηλε-
φωνούν και µας ζητούν την παραγωγή µας».

Στο 50% έχει προχωρήσει το αλώνι του κρι-
θαριού στην περιοχή της Ξάνθης, σύµφω-
να µε τον παραγωγό Γιάννη Γιαννέλη, από 
τη Γενισσέα. Ο ίδιος µας πληροφόρησε πως 
«οι αποδόσεις κυµαίνονται στα 600-700 κι-
λά το στρέµµα και η τιµή έχει ως βάση τα 30 
λεπτά και οι έµποροι υπόσχονται πως θα κα-
λύψουν οτιδήποτε παραπάνω δώσει η αγο-
ρά, ενώ ως προς το µαλακό σιτάρι, οι αποδό-
σεις είναι στα 400-500 κιλά το στρέµµα και 
η τιµή είναι στα 32 λεπτά το κιλό. Σκληρά σι-
τάρια η περιοχή έχει ελάχιστα».

Στην περιοχή του Έβρου, τέλος, οι αλωνι-
στικές µηχανές µπαίνουν αυτές τις µέρες στα 
χωράφια. Τα πρώτα δείγµατα, από πιο αδύ-
ναµα χωράφια, έδωσαν έως και 400 κιλά το 
στρέµµα, ενώ για τη συνέχεια αναµένονται 
αποδόσεις στα 450-500 κιλά το στρέµµα, µας 
ανέφερε ο υπεύθυνος για τη συγκέντρωση σι-
τηρών στην ΕΑΣ Ορεστιάδας, Στέλιος Τσακί-
ρης. Όπως µας είπε, η Οργάνωση συναλλάσ-
σεται µε περίπου 3.500 παραγωγούς της περι-
οχής, συγκεντρώνοντας περί τους 30.000 τό-
νους σκληρό σιτάρι, τους οποίους δηµοπρα-
τεί, όποτε κρίνει προσφορότερο και εφόσον 
ικανοποιηθεί από τις τιµές που θα λάβει, τους 
εκποιεί και στη συνέχεια κάνει εκκαθάριση µε 
τους παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτό πέρυ-
σι πούλησε την παραγωγή της µε 310 ευρώ 
τον τόνο. Πέραν του σκληρού σταριού, η Έ-
νωση συγκεντρώνει γύρω στους 5.000 µαλα-
κό σιτάρι κι άλλους λίγο λιγότερο από 1.000 
τόνους κτηνοτροφικό κριθάρι τους οποίους 
πουλά επίσης µε διαγωνισµούς.
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ΕΛΛΑ∆Α ΓΑΛΛΙΑ

Μαλακά σιτάρια
Για τα λίγα µαλακά σιτάρια 

του Κιλκίς, οι αποδόσεις 
τους κυµαίνονται στα 250 
και 400 κιλά το στρέµµα 
και γίνονται αγοραπωλη-
σίες στα 35 λεπτά το κιλό

∆ιακυµάνσεις
Στο σκληρό σιτάρι οι 

παραγωγές κυµαίνονται σε 
ένα εύρος από 250 έως και 
500 κιλά το στρέµµα και οι 
τιµές παίζουν από 46 µέχρι 

και 50 λεπτά το κιλό

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ∆ΟΥΝ ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Με καθυστερήσεις λόγω βροχών τα αλώνια 
στη Βόρεια Ελλάδα, ποικίλουν οι αποδόσεις 



Κινητικότητα
στις ροδακινιές 
Αναγκαίες οι άμεσες επεμβάσεις 
σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σηµαντική αύξηση συλλήψε-
ων εµφανίζει τις τελευταίες 
ηµέρες η πτήση του εντόµου 
της ανάρσιας στους ροδακι-
νεώνες, µε βάση τα δεδοµέ-
να του δικτύου των παγίδων 
στις περιοχές της Ηµαθίας, της 
Πιερίας και της Πέλλας. Μά-
λιστα, αναµένεται το επόµε-
νο διάστηµα και αύξηση των 
ωοτοκιών και των εκκολάψε-
ων σύµφωνα µε τις παρατηρή-
σεις των γεωπόνων του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, το τριήµερο 
15-18 Ιουνίου σηµειώθηκε 
και αύξηση των συλλήψεων 
του φυλλοδέτη, γεγονός που 
προµηνύει τη σταδιακή έναρ-
ξη της δεύτερης πτήσης του ε-
ντόµου, µε τις πρώτες ωοτοκί-

ες να αναµένονται άµεσα και 
τις πρώτες εκκολάψεις µέχρι 
τις αρχές της επόµενης εβδο-
µάδας. Με τις προβλεπόµενες 
ηµεροµηνίες ωοτοκιών και εκ-
κολάψεων των πρώτων εντό-
µων της ανάρσιας να συµπί-
πτουν µε αυτές των περισσό-
τερων εντόµων του φυλλοδέ-
τη αλλά και του βλαστορύκτη 
(καρπόκαψα ροδακινιάς), οι 
τοπικοί γεωπόνοι προτείνουν 
ως ενδεικτικό χρόνο ταυτό-
χρονης επέµβασης και για 
τα τρία έντοµα, ανάλογα µε 

τον τρόπο δράσης των φυτο-
προστατευτικών προϊόντων:

 Άµεσα για τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα µε εφαρµογή 
κατά την εναπόθεση των ωών.

 Στις αρχές της ερχόµενης 
εβδοµάδας για τα φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα που στοχεύ-
ουν στις νεαρές προνύµφες.

Να σηµειωθεί πως συνήθως 
οι επεµβάσεις αυτές ελέγχουν 
ικανοποιητικά τόσο τις αφίδες 
όσο και τους θρίπες. Επίσης 
οι παραγωγοί, προκειµένου 
να πάρουν την απόφαση ε-
πέµβασης ή όχι και πότε, κα-
λούνται να λαµβάνουν υπό-
ψη τους τις δικές τους παρα-
τηρήσεις και το ιστορικό του 
κάθε οπωρώνα βασιζόµενοι 
και στην εµπειρία τους. 

Ο καιρός ευνοεί 
τις προσβολές µονίλιας

Ο βροχερός και ζεστός και-

ρός των τελευταίων δύο εβδο-
µάδων αποτελεί το ιδανικό και-
ρικό σκηνικό για την ανάπτυ-
ξη των καρποφοριών του µύ-
κητα της µονίλιας (Monilinia 
fructicοla), ο οποίος είναι ι-
κανός να µολύνει την πα-
ραγωγή πριν τη συγκοµιδή, 
αλλά και να εξαπλωθεί µε-
τασυλλεκτικά. Οι γεωπόνοι 
από τη Θεσσαλονίκη συνι-
στούν την προληπτική προ-
στασία των καρπών που πλη-
σιάζουν στην ωρίµανση (µε-
σοπρώιµες ποικιλίες), καθώς 
µε τον τρόπο αυτό θα µειω-
θούν δραστικά τα φαινόµε-
να µετασυλλεκτικών σήψε-
ων. Εφιστάται επίσης η προ-
σοχή των καλλιεργητών στο 
χρόνο µεταξύ ψεκασµού και 
συγκοµιδής, ώστε να µην υ-
πάρχουν σηµαντικά υπολείµ-
µατα φυτοφαρµάκων στην 
συγκοµιζόµενη παραγωγή.

Ακίνδυνος ο κριόκερος στο καλαµπόκι, αν και θυµίζει Diabrotica 
Την εµφάνιση του κριόκερου διαπίστωσαν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ ∆ράµας 
στις 9 Ιουνίου, ενός εντόµου που µοιάζει πολύ φαινοτυπικά µε το 
επικίνδυνο ∆ιαβρώτικα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί κίνδυνο για τις 
καλλιέργειες αραβόσιτου. Μάλιστα συστήνουν στους καλλιεργητές να 
µην ανησυχήσουν για την παρουσία του εντόµου. Ο κριόκερος είναι ένα 
συγγενικό έντοµο προς το ∆ιαβρώτικα, όµως είναι ασήµαντο για την 

καλλιέργεια καλαµποκιού, όπως ενηµερώνουν σχετικά οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ 
∆ράµας. Σηµειώνεται πως σύντοµα τα ενήλικα άτοµα του κριόκερου θα αποσυρθούν 
σε θέσεις προφύλαξης και θα εµφανιστούν ξανά στα χειµερινά σιτηρά την επόµενη 
άνοιξη. Στην Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας, κατά την τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο, έχει διαπιστωθεί ότι πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη αµειψισπορά κυρίως µε 
χειµερινά σιτηρά, αλλά και άλλες καλλιέργειες (ηλίανθος, βαµβάκι κλπ.) σε περιοχές 
όπου τα τελευταία 3-4 έτη καλλιεργείται αραβόσιτος αµιγώς. Ως γνωστό, η 
αµειψισπορά είναι το σηµαντικότερο βιώσιµο µέτρο αντιµετώπισης τού εντόµου 
και για έτσι εκτιµάται πως το ∆ιαβρώτικα δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα φέτος.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Σε δύο φάσεις 
Η µονίλια µολύνει τους 

καρπούς ροδακινιάς πριν 
τη συγκοµιδή, ενώ εξα-

πλώνεται µετασυλλεκτικά

Ευδεµίδα αµπέλου
Συνεχίζεται η πτήση της δεύτερης γενιάς της 
ευδεµίδας, µε τον επαναληπτικό ψεκασµό να 
είναι απαραίτητος για την υγεία των αµπελιών 
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των γεωπόνων 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας. Οι συλλήψεις µπορεί 
να ανέρχονται σε σχετικά χαµηλό αριθµό, 
παρέχοντας µία γενικότερα µη οµοιόµορφη 
εικόνα, ωστόσο είναι απαραίτητο να 
πραγµατοποιηθεί επαναληπτικός ψεκασµός, 
διότι ελλοχεύει κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών 
οι οποίες είναι σηµαντικές, ιδίως στα 
επιτραπέζια σταφύλια. Οι ψεκασµοί πρέπει 
να είναι επιµεληµένοι, ώστε να επιτυγχάνεται 
καλή διαβροχή των ραγών, οι οποίες 
βρίσκονται σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης. 
Επίσης, όταν χρησιµοποιούνται εντοµοκτόνα 
επαφής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
καιρικές προγνώσεις, ώστε όταν αναµένονται 
βροχοπτώσεις να µη πραγµατοποιούνται 
ψεκασµοί, καθώς τα εντοµοκτόνα επαφής 
συχνά εκπλύνονται από την βροχή.

Σκευάσµατα
Adama Hellas: Mavrik Aquaflow, 
Lamdex 2.5 WG
Bayer Hellas: Decis EVO 25EW, Decis 
Expert 100EC
Farma-Chem: Demetrina
Corteva: Eskif 120 SC
FMC Hellas: Coragen 20 SC, Simin 2,5 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Carnadine 20SL,  
Kaiso Sorbie 5EW
SIPCAM: Bacillus Chemia
Syngenta: Affirm 095 SG, Voliam 20 SC.

∆άκος στην ελιά
O δάκος είναι κατά γενική οµολογία όλων 
των µερών της αλυσίδας αξίας της ελληνικής 
ελαιοκοµίας, ο σοβαρότερος φυσικός εχθρός 
που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 
καλλιεργητές. Οι προσβολές από δάκο 
µπορούν να καταστρέψουν έως και το 60% 
του παραγωγικού δυναµικού του ελαιώνα, 
καθιστώντας τους καρπούς µη 
εµπορεύσιµους, διορύσσοντας τις ελιές. 
Οι πρώτες προσβολές διαπιστώνονται 
συνήθως τις πρώτες µέρες του Ιουλίου. 
Για την αντιµετώπισή του προτείνεται η 
χρήση ειδικών παγίδων και η εφαρµογή (στο 
µέτρο του δυνατού) δολωµατικού ψεκασµού 
έναντι κάλυψης. Στη φαρέτρα των 
παραγωγών και οι δολωµατικοί ψεκασµοί 
δακοκτονίας από τις περιφέρειες.

Σκευάσµατα
Adama Hellas: Lamdex 2.5 WG, Grafiti 
2.5 EC
Bayer Hellas: Sivanto 200SL, Decis 
EVO 25EW
Farma-Chem: Demetrina
FMC Hellas: Exirel Bait 10 SE, Simin 2,5 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Carnadine 20SL, Kaiso 
Sorbie 5EW
Syngenta: Karate Zeon 10 CS, Karate Τrap B.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αντιµέτωποι µε νέες προκλήσεις βρίσκονται 
οι παραγωγοί στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας 
εξαιτίας των καιρικών φαινοµένων τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες.  Οι καλλιεργητές ήλπιζαν 
πως µετά το πέρασµα της Genesis οι καιρι-
κές ανωµαλίες θα λάµβαναν τέλος, ωστόσο 
το ξαφνικό χαλάζι και η ασταµάτητη βροχή 
το διήµερο 16-17 Ιουνίου άφησαν πίσω τους 
εκτεταµένες ζηµιές έως 40% της παραγωγής 
σε ελιές, εσπεριδοειδή αλλά και ακτινίδια 
στην κεντρική ζώνη του νοµού.

Τα περισσότερα προβλήµατα εµφανίστη-
καν το απόγευµα της Παρασκευής 17ης Ιου-
νίου, όταν σε περιοχές του νοµού Αιτωλοα-
καρνανίας όπως η ευρύτερη περιοχή της Λε-
πενούς, το Αγγελόκαστρο, της Γουριάς, στην 
Καµαρούλα και στην Αβόρανη ξεκίνησε χα-
λάζι µεγάλης έντασης που κράτησε περισ-
σότερο από 20 λεπτά και είχε ως αποτέλε-
σµα να υπάρξουν σηµαντικές καταστροφές, 
σε δενδρώδεις (ελιές, εσπεριδοειδή) και λοι-
πές καλλιέργειες. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του προϊστά-
µενου του ΕΛΓΑ Αιτωλοακαρνανίας Βασίλη 
Φέζου, ο µέσος όρος της ζηµιάς που έχουν 
υποστεί καλλιέργειες συνολικά στην Αιτωλο-
ακαρνανία από το χαλάζι κυρίως, αλλά και 
από τις µεγάλες βροχοπτώσεις, κυµαίνεται 
µεταξύ 35 και 40%. Όπως µεταφέρει ο Βασί-

λης Φέζος στην Agrenda, οι δύο ∆ήµοι που 
εµφανίζονται οι περισσότερες ζηµιές είναι 
ο ∆ήµος Αγρινίου και Οινιαδών, µε τον α-
ριθµό των δηλώσεων ζηµιάς να ξεπερνούν 
τις 2.500 έως την περασµένη Πέµπτη από 55 
τοπικές κοινότητες του νοµού.

∆ικαίωµα για υποβολή δηλώσεων ζηµιάς 
από την θεοµηνία έχουν οι τοπικοί παραγω-
γοί έως τις 5 Ιουλίου στους ∆ήµους Αγρινίου 
και Οινιαδών.  Σηµειώνεται πως και ο δήµος 
Ξηροµέρου ενηµέρωσε ότι έχουν γίνει κά-

ποιες αναγγελίες στον ΕΛΓΑ για ζηµιές από 
τις τελευταίες χαλαζοπτώσεις, που έπληξαν 
την περιοχή σε Παλαιοµάνινα και Στρογγυ-
λοβούνι, µε τους αγρότες να µπορούν να υ-
ποβάλλουν δηλώσεις έως 30 Ιουνίου. 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
∆ηµοτικές Ενότητες στην Κοζάνη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 
8 ∆εκεµβρίου κήρυξε η Γραµµατεία Πολιτι-
κής Προστασίας τις ∆ηµοτικές Ενότητες Ελ-
λησπόντου και ∆. Υψηλάντη του ∆ήµου Κο-
ζάνης στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονί-
ας, λόγω των καταστροφών από τις ακραί-
ες καιρικές συνθήκες, που έπληξαν τον κά-
µπο του Σαριγκιόλ και τις καλλιέργειες σε 
∆ρέπανο, Κοιλάδα, Μαυροδέντρι τις τελευ-
ταίες δύο εβδοµάδες. Άµεσα αναµένεται η 
εκταµίευση του ποσού που θα διατεθεί για 
τις ανάγκες σε αγροτική οδοποιία και έργα, 
που απαιτούνται, καθώς οι έντονες βροχο-
πτώσεις και η σφοδρή χαλαζόπτωση, εκτός 
των καταστροφών σε αγροτικές καλλιέργει-
ες, δηµιούργησαν έντονα πληµµυρικά φαι-
νόµενα και σοβαρά προβλήµατα στους α-
γροτικούς δρόµους. 

Φαινόµενα έντονης καρπόπτωσης 
στην Πέλλα

Ζήτηµα αποζηµίωσης λόγω καρπόπτωσης 
εξαιτίας έντονων βροχών τις τελευταίες µέ-
ρες που έπληξαν ποικιλίες ροδάκινων, βε-
ρίκοκων και κερασιών στην Πέλλα, τα οποία 
βρίσκονταν στο στάδιο ακριβώς πριν τη συ-
γκοµιδή, µε όλα τα έξοδα ήδη πληρωµένα 
από τους παραγωγούς έθεσε ο τοπικός βου-
λευτής Λάκης Βασιλειάδης στον Πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο στα πλαίσια µε-
ταξύ τους συνάντησης. 

Αναφορικά µε τις καλλιέργειες κερασιών 
οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισµό 
του ΕΛΓΑ, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ανέφερε πως 
έχουν σταλεί κλιµάκια που διενεργούν επι-
σηµάνσεις, έχουν ξεκινήσει οι αναγγελίες, 
καθώς και κάποιες δηλώσεις ζηµιάς.

Δυνατή η υποβολή δηλώσεων ζημιάς 
έως 30 Ιουνίου στο δήμο Ξυρομέρου 
και έως 5 Ιουλίου στο δήμο Αγρινίου 
και Οινιαδών στην Αιτωλοακαρνανία

Ξανά
Για τέταρτη συνεχόµενη 
χρονιά παρατηρούνται 
σηµαντικές ζηµιές από 
άκαιρα καιρικά 
φαινόµενα το καλοκαίρι 
στο νοµό 
Αιτωλοακαρνανίας. 

Δηλώσεις
Υπερβαίνουν τις 2.500 
οι δηλώσεις ζηµιάς από 
τις θεοµηνίες της 16ης 
και 17ης Ιουνίου στο 
νοµό Αιτωλοακαρνανίας, 
δείγµα της έντασης και 
διασποράς των ακραίων 
φαινοµένων.

ΟΑΣ
Να καταγραφούν χωρίς 
καµία καθυστέρηση οι 
ζηµιές από την 
χαλαζόπτωση που 
προκάλεσε καταστροφές 
σε φυτικό κεφάλαιο, 
ζητά η ΟΑΣ 
Αιτωλοακαρνανίας.

Ζημιές 40% στο Αγρίνιο 
σε ελιές και εσπεριδοειδή 

Σηµαντική ζηµιά από το χαλάζι που 
έπληξε περιοχές του νοµού Φλώρινας 
κατά το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου 
σε συγκεκριµένες περιοχές της ζώνης 
ΠΟΠ Αµυνταίου κατέγραψε ο τοπικός 
οινοποιός Άγγελος Ιατρίδης.  Όπως 
µεταφέρεται στην Agrenda, οι ζηµιές στα 
αµπέλια αφορούν την περιοχή που 
καλύπτει την ευθεία από τον Άγιο 
Παντελεήµονα µε κατεύθυνση ΒΒΑ 

-ΝΝ∆ περνώντας από το οροπέδιο της 
Βεγόρας. Σύµφωνα µε τον Άγγελο 
Ιατρίδη αυτές τις µέρες αξιολογείται το 
τελικό µέγεθος της ζηµιάς που 
προκάλεσε το χαλάζι, ενώ σηµειώνεται 
πως τα καιρικά φαινόµενα έπληξαν τους 
τοπικούς αµπελώνες στο τέλος της 
ανθοφορίας µε τους οινοπαραγωγούς να 
εκφράζουν ανησυχίες για το ποσοστό της 
καρπόδεσης.

Επλήγη η ζώνη ΠΟΠ Αμυνταίου
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Οι µικροί αγρότες στην Ελλάδα επει-
δή δεν έχουν άλλη διέξοδο, για να ε-
πιβιώσουν είναι πολύ αποτελεσµατι-
κοί µε οικονοµικούς όρους. Ωστόσο, 
χάνουν τον έλεγχο όσοι καταφέρουν 
να µετατρέψουν τη µονάδα τους σε 
µεσαία εκµετάλλευση λόγω περιορι-
σµών στη διαχειριστική ικανότητα και 
την οργάνωση, µέχρι να γίνουν πραγ-
µατικά µεγάλοι. Αυτή είναι η λεγόµε-
νη «κατάρα των µεσαίων» στη γεωρ-
γία και σε µία χώρα που έχει δηµόσιο 
χρέος στο 200% του ΑΕΠ της και επι-
θυµεί να εστιάσει σε παραγωγικούς 
τοµείς όπως η γεωργία για να ανα-
κάµψει, πρέπει οι αγροτικές πολιτι-
κές και οι ενισχύσεις της να στοχεύ-
σουν σε αυτό το µεταίχµιο. 

Τα παραπάνω τόνισαν οι εκπρόσω-
ποι της Παγκόσµιας Τράπεζας που πα-
ρευρέθηκαν στην 11η Επιτροπή Παρα-
κολούθησης του ΠΑΑ στα Χανιά την 
περασµένη ∆ευτέρα, παρουσιάζοντας 
συνοπτικά τα συµπεράσµατα της µελέ-
της µε τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασµός 
και ∆ράση για τη Γεωργία και τον Με-
τασχηµατισµό της Υπαίθρου (SPARTA)» 
που είχαν αναλάβει στα πλαίσια προ-
ετοιµασίας του στρατηγικού σχεδίου 
για τη νέα ΚΑΠ. 

Αποδοτικότητα ελληνικής γεωργίας
Στα ευρήµατα της µελέτης σχετι-

κά µε την ανάλυση αποδοτικότητας 
της ελληνικής γεωργίας σηµειώθη-
καν τα εξής:

Ένα φαινόµενο πόλωσης είναι εµ-
φανές µε τα µικρότερα και µεγαλύτε-
ρα αγροκτήµατα να τα πηγαίνουν κα-
λύτερα. Είναι σαφές ωστόσο ότι οι πα-
ραγωγικές επιδόσεις των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων χαρακτηρίζονται α-

πό την «κατάρα των µεσαίων». Η πο-
λιτική θα πρέπει να διαµορφώσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζει 
βελτιώσεις της αποδοτικότητας στη δι-
αδικασία της κλιµάκωσης µεγέθους.

Οι αροτραίες εκµεταλλεύσεις α-
ποδίδουν καλύτερα. Οι µικτές και οι 
µόνιµες καλλιέργειες έχουν το πρό-
βληµα. Οι υπηρεσίες παροχής συµ-
βουλών και τεχνικής υποστήριξης φαί-
νεται να είναι πρωταρχικής σηµασίας 
για τη βελτίωση της χρήσης τις τεχνο-
λογίας σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις. 

Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις βλά-
πτουν την παραγωγικότητα. Οι απο-
συνδεδεµένες επιδοτήσεις το κάνουν 
αυτό επίσης, αλλά µε αργό ρυθµό. Η 
πολιτική πρέπει να επανεξετάσει τους 
τύπους επιδοτήσεων που χορηγού-
νται στις ελληνικές εκµεταλλεύσεις.

Oι περιβαλλοντικές επιδοτήσεις 
χρησιµοποιούνται καθαρά απλά ως 
εισόδηµα (ειδικά από εκµεταλλεύσεις 
χαµηλού δυναµισµού) και δεν οδη-
γούν στη βελτίωση της παραγωγικό-
τητας. Εδώ απαιτείται,  βελτίωση της 
παροχής συµβουλών ώστε οι αγρό-
τες που λαµβάνουν τέτοιες επιδοτή-
σεις να χρησιµοποιούν τα χαρακτη-
ριστικά τους για τη βελτίωση της πα-

ραγωγικής απόδοσης. Θα πρέπει επί-
σης να σχεδιαστούν κίνητρα που θα 
εµπλέκουν τις εκµεταλλεύσεις υψη-
λής απόδοσης στην υιοθέτηση φιλι-
κών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Το µέτρο για τους νέους αγρότες 
πρέπει να επανεξεταστεί 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκό-
σµιας Τράπεζας η αύξηση της συνο-
λικής παραγωγικότητας των συντελε-
στών ήταν µέτρια τα τελευταία χρόνια. 
Η ανάπτυξη της καθοδηγείται κυρίως 
από την τεχνολογική αλλαγή και µό-
νο λίγοι τύποι αγροκτηµάτων (και αυ-
τοί αρόσιµων) καταγράφουν βελτίω-
ση. Ως εκ τούτου είναι ανάγκη να δο-
θεί προτεραιότητα στις πολιτικές και-
νοτοµίας και να προκληθούν τεχνο-
λογικές εξελίξεις (ειδικά σε κτηνοτρο-
φικές και µικτές εκµεταλλεύσεις). Σε 
αυτή τη φάση απαιτείται κεφάλαιο πιο 
ευέλικτο και σχετικό µε τους τύπους α-
γροκτηµάτων και το οικονοµικό µέγε-
θός τους. Επίσης το µέτρο για τους νέ-
ους αγρότες πρέπει να επανεξεταστεί. 

Αυξανόµενη η εξάρτηση από τις 
ενισχύσεις όσο µειώνεται η καθαρή 
προστιθέµενη αξία

Η Παγκόσµια Τράπεζα επίσης εντο-
πίζει µια αυξανόµενη εξάρτηση της ελ-
ληνικής γεωργίας από τις ενισχύσεις, 
λόγω της µείωσης της καθαρής προ-
στιθέµενης αξίας των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων. Ως εκ τούτου:

 Τα κίνητρα πρέπει να ενθαρρύ-
νουν την οργάνωση µικρότερων εκ-
µεταλλεύσεων µέσω της προώθησης 
επενδυτικών κεφαλαίων που οδηγούν 
σε βελτιώσεις στην παραγωγικότητα 
και την αποτελεσµατικότερη χρήση 
των εισροών. 

Οι δράσεις πολιτικής θα µπορού-
σαν να διευκολύνουν την παροχή συµ-
βουλευτικής, εκπαίδευσης, τεχνικής 
και πληροφοριακής υποστήριξης, τις 
υποδοµές, την αγροτική Έρευνα & Α-
νάπτυξη.

Σηµειώνεται εδώ πως οι άµεσες πλη-
ρωµές στοχεύουν πιο εντατικούς τύ-
πους γεωργίας. Λαµβάνοντας υπόψη 
τις προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ και 
της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ, φαί-
νεται απαραίτητη η ανάγκη επαναστό-
χευσης της στήριξης των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων προς τους λιγότερο 
εντατικούς τοµείς της γεωργίας, συµ-
βουλεύει η Παγκόσµια Τράπεζα. Αυτό 
θα πρέπει να συµπληρωθεί µε δράση 
πολιτικής που θα διευκολύνει την αύ-
ξηση της δηµιουργίας προστιθέµενης 
αξίας και των εισοδηµάτων για εκµε-
ταλλεύσεις µε λιγότερο εντατικό προ-
σανατολισµό παραγωγής. Τέλος, δια-
πιστώθηκε η ανάγκη καλύτερης στό-
χευσης στις φτωχότερες περιφέρει-
ες µέσω των πόρων της πολιτικής α-
γροτικής ανάπτυξης. Επίσης, θα πρέ-
πει να επανεξεταστεί η ικανότητα της 
στήριξης της ΚΑΠ για την αντιµετώπι-
ση της αγροτικής φτώχειας.

Μελέτη Παγκόσμιας Τράπεζας 

Το ανάθεμα για τις 
συνδεδεμένες και η 
κατάρα των μεσαίων 
εκμεταλλεύσεων
Στην πιο δύσκολη θέση βρίσκονται οι μεσαίες μονάδες στη χώρα μας 
με τις ενισχύσεις απλά να κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί 

Στρατηγικό
Οι εκπρόσωποι της 
Παγκόσµιας Τράπεζας 
παρουσίασαν τη µελέτη 
µε τίτλο «Στρατηγικός 
Σχεδιασµός και ∆ράση 
για τη Γεωργία και τον 
Μετασχηµατισµό της 
Υπαίθρου» του στρατηγικού 
σχεδίου της νέας ΚΑΠ.

Βιώσιμες
Τονίστηκε ότι ένα µεγάλο 
ποσοστό των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων της χώρας 
αντιµετωπίζει σοβαρά 
ζητήµατα οικονοµικά 
αποτελεσµατικότητας.

Συνδεδεµένες
Η ανάλυση έδειξε ότι οι 

συνδεδεµένες δεν ευνοούν 
την παραγωγική επίδοση 
των εκµεταλλεύσεων, µε 

εξαίρεση την προβατοτροφία 
και τις ζωοτροφές
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Το διαχωρισµό των ασφαλίστρων ΕΛ-
ΓΑ σε τρεις ζώνες, υψηλού κινδύνου 
µε 6-8% ασφάλιστρο, µέτριου κινδύ-
νου µε 4% και χαµηλού κινδύνου µε 
2% καθώς από το 2014 και µετά οι α-
ποζηµιώσεις υπερκαλύπτουν συστη-
µατικά τις εισφορές, προτείνει για τη 
χώρα µας το σχέδιο που εκπόνησε η 
Παγκόσµια Τράπεζα για τη διαµόρφω-
ση του στρατηγικού πλαισίου διαχεί-
ρισης των γεωργικών κινδύνων. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε 
ο επικεφαλής αγροτικής χρηµατοδό-
τησης και ασφάλισης της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, Πάνος Βαράγκης στην Ελ-
λάδα οι 10 πιο ευάλωτες καλλιέργειες 
την περίοδο 2011-2019 αντιπροσω-
πεύουν το 51,6% των συνολικών κα-
ταβαλλόµενων αποζηµιώσεων και ως 
εκ τούτου έχει διαµορφωθεί το εξής 
οξύµωρο: οι µισοί αγρότες και κτηνο-
τρόφοι να επιδοτούν τους άλλους µι-
σούς αγρότες για να λαµβάνουν απο-
ζηµιώσεις. Για παράδειγµα, σύµφω-
να µε τα στοιχεία που παρουσιάστη-
καν οι ελαιοπαραγωγοί πλήρωσαν α-
σφάλιστρα 200 εκατ. ευρώ την περίο-
δο 2011-2019, ωστόσο έλαβαν απο-
ζηµιώσεις 62 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα 
οι καλλιεργητές καλαµποκιού πλήρω-
σαν περί τα 70 εκατ. ευρώ και πήραν 
18 εκατ. ευρώ και σε παρόµοια επίπε-
δα είναι και η µηδική. Από την άλλη 
οι παραγωγοί ροδάκινων και νεκτα-

ρινιών πλήρωσαν 30 εκατ. ευρώ λαµ-
βάνοντας άνω των 100 εκατ. ευρώ α-
ποζηµιώσεις. Σ’ αυτή την κατηγορία 
βρίσκονται και οι παραγωγοί µήλου, 
επιτραπέζιου σταφυλιού και κερασιού. 
Ως εκ τούτου, η Παγκόσµια Τράπεζα 
προτείνει εναλλακτικά ασφάλιστρα 
ή εκπτώσεις που θα µπορούσαν να 
συµβάλουν στη µείωση αυτής της α-
νισότητας. Οι «επιδοτούµενες» δηλα-
δή να είναι υψηλού κινδύνου µε µε-
γαλύτερο ασφάλιστρο (6-8%) και άλ-
λες καλλιέργειες να µείνουν στο 4% 
(µέτριου κινδύνου) και άλλες να γί-
νουν χαµηλού κινδύνου (2%). 

Γενικά για να γίνει ο ΕΛΓΑ βιώσι-
µος απαιτούνται περί τα 30-50 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Τα κόστη του Οργα-
νισµού µπορούν να καλυφθούν µε 
τρεις τρόπους:

Μέσω της επιδότησης ασφαλί-
στρων. «Σχεδόν σε όλο τον κόσµο υ-
πάρχει επιδότηση ασφαλίστρων, ο-

πότε το κόστος είναι 6% και ο παρα-
γωγός πληρώνει το 3%», ανέφερε ο 
κ. Βαράγκης.

Μέσω της στήριξης της αµοιβαί-
ας ασφάλισης

Μέσω των πόρων των άµεσων ε-
νισχύσεων της ΚΑΠ που είναι και η 
ιταλική προσέγγιση. 

Όσον αφορά ειδικότερα την αµοι-
βαία ασφάλιση, δηλαδή τη σύσταση 
Ταµείου ανά κλάδο που θα χρηµα-
τοδοτούν οι αγρότες για την κάλυψη 
κινδύνων, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
δεν θεωρείται ως βιώσιµη λύση λό-
γω των σηµαντικών γραφειοκρατι-
κών εµποδίων, το κόστος των Ταµεί-
ων κ.λπ. Σχέδιο εργασίας για µία ένω-
ση αγροτικών συνεταιρισµών της χώ-
ρας µας 3.000 µελών έδειξε ότι αγρό-
τες θα έπρεπε να δίνουν σε ασφάλι-
στρο 25-80 ευρώ το στρέµµα για κιν-
δύνους παραγωγής και µεταξύ 14-50 
ευρώ το στρέµµα για τη σταθεροποί-

ηση του εισοδήµατος, ενώ το Ταµείο 
θα έπρεπε να απορροφά από την ΚΑΠ 
ετησίως 1,5-10 εκατ. ευρώ ώστε να εί-
ναι βιώσιµο.  Ως εκ τούτου εδώ προ-
τείνεται το ιταλικό σύστηµα για το ο-
ποίο παρουσίασε ένα παράδειγµα ο 
Andrea Stoppa Σύµβουλος διαχείρι-
σης γεωργικού κινδύνου στη Παγκό-
σµια Τράπεζα: 

Το ιταλικό σύστηµα µε µέσο 
κόστος 0,84 ευρώ το στρέµµα

Για να καλυφθεί το 50% των ετήσιων  
µέσων αποζηµιώσεων των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων στην Ιταλία (600 ε-
κατ. ευρώ) απαιτούνται 315 εκατ. ευ-
ρώ ετησίως από κοινοτικά κονδύλια. 
Τα 100,5 εκατ. ευρώ θα προέλθουν 
από την οριζόντια µείωση όλων των 
άµεσων ενισχύσεων κατά 2,8%, συν 
216,9 εκατ. ευρώ από το πρόγραµµα 
αγροτικής ανάπτυξης. Το µέσο κό-
στος είναι 0,84 ευρώ ανά στρέµµα. 

Δεν υπάρχει 
χώρος για 
προσθήκη 
πρόσθετων 
κινδύνων 
κάλυψης
Οι αποζηµιώσεις για τις 
απώλειες καλλιεργειών
κλιµακώνονται ραγδαία 
στη χώρα µας, σύµφωνα µε 
τη µελέτη της Παγκόσµιας 
Τράπεζας και όπως 
ειπώθηκε δεν υπάρχει χώρος 
για προσθήκη πρόσθετων 
κινδύνων κάλυψης. 
Συγκεκριµένα:

Το συνολικό ποσό των 
αποζηµιώσεων κατά την
περίοδο 2011-2019 
ανέρχεται σε περισσότερα
από 1,151 δις ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 
απαιτήσεων που
καταβλήθηκαν το 2019 
(192 εκατ. ευρώ) είναι 
273,6%
µεγαλύτερο σε σύγκριση 
µε τα επίπεδα του 2011 
(51,4 εκατ. ευρώ).
Ωστόσο, οι αποζηµιώσεις για 
τα ζώα δεν αποτελούν 
ζήτηµα και είναι σχετικά 
σταθερές 
µε την πάροδο των ετών, 
και κυµαίνονται περίπου 
στα 5 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι 
15 από τους συνολικά 51 
νοµούς της χώρας 
αντιπροσωπεύουν το 75,2% 
των συνολικών 
αποζηµιώσεων που 
καταβλήθηκαν για την 
παραγωγή καλλιεργειών.

Σε συνδυασμό με επιδότηση των εισφορών 

Διαχωρισμός σε 3 ζώνες 
των ασφαλίστρων ΕΛΓΑ
Το μοντέλο για να μην πληρώνουν οι ελαιοπαραγωγοί τις ζημιές στα μήλα 

Η µελέτη της Παγκόσµιας 
Τράπεζας για τον ΕΛΓΑ και την 
οικονοµική αποτελεσµατικότητα  

της ελληνικής γεωργίας 
παρουσιάστηκε κατά την 11η 

Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ που πραγµατοποιήθηκε την 
περασµένη βδοµάδα στα Χανιά.
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ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ 200 63
ΒΑΜΒΑΚΙ 120 85

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 70 17
ΤΡΙΦΥΛΛΙ 68 19

ΜΗΛΑ 37 73
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 35 57

ΚΕΡΑΣΙΑ 20 92
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 34 102



Στις 7 Περιφέρειες που έβγαλαν πίνακες

Τέλη Ιουλίου η πληρωμή 
των Νέων Αγροτών 2021, 
«τρέχουν» οι διορίες για 
ενστάσεις, δικαιολογητικά

Για 15 ημέρες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης ανοίγει η 
διαδικασία των ενστάσεων, ένας μήνας διορία για την προσκόμιση 
δικαιολογητικών ιδιοκτησίας και διακοπής εξωγεωργικής εργασίας

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα τέλη Ιουλίου προσδιορίστηκε η 
πληρωµή της α’ δόσης Νέων Αγρο-
τών, στις επτά Περιφέρειες όπου εκ-
δόθηκε η προσωρινή λίστα µε τους 
δικαιούχους. Ενώ λοιπόν είχε προ-
αναγγείλει η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ σε 
συνέντευξη τύπου προ ενός µήνα για 
µία πληρωµή εντός του Ιουνίου, το 
χρονοδιάγραµµα πληρωµής για τις 
υπόλοιπες περιφέρειες προσδιορί-
στηκε ακόµη πιο πίσω και συγκεκρι-
µένα για τέλος του καλοκαιριού. Ση-
µειώνεται εδώ ότι η λίστα µε τους δι-
καιούχους που δηµοσίευσε το ΥΠΑ-
ΑΤ δεν συνιστά απόφαση ένταξης. 

Οι αποφάσεις αυτές για τις 7 πε-
ριφέρειες αναµένεται να δηµοσιευ-
τούν εντός του 10ηµέρου. Από την 
ηµεροµηνία που θα εκδοθεί σε κά-
θε περιφέρεια θα ξεκινάει να µετρά 
και αντίστροφα ο χρόνος για τις δι-
ορίες ενστάσεων (µέσα σε 15 ηµέ-
ρες από την απόφαση ένταξης) και 
για την προσκόµιση συµπληρωµα-
τικών δικαιολογητικών (εντός 1 µή-
να). Μέχρι την ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραµµές είχαν εκδοθεί οι 
αποφάσεις ένταξης για ∆υτική Μα-
κεδονία (17 Ιουνίου), ∆υτική Ελλά-
δα (20 Ιουνίου), Θεσσαλία και Κρή-
τη (21 Ιουνίου). Οι υπόλοιπες τρεις 
περιφέρειες που αναµένεται να εκ-
δόσουν αποτελέσµατα άµεσα είναι 
οι Κεντρική Μακεδονία, Αν. Μακε-
δονία -Θράκη και Ήπειρος. 

Αναλυτικότερα οι διορίες είναι:
α) Οι υποψήφιοι των οποίων οι αι-

τήσεις έχουν συµπεριληφθεί στους 
πίνακες αποτελεσµάτων διοικητι-
κού ελέγχου έχουν το δικαίωµα υ-
ποβολής ενδικοφανούς προσφυ-
γής (ένστασης) µε την έννοια του 
άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κα-
τά της παρούσας. Η υποβολή των 

Σε 7 Περιφέρειες της χώρας Θεσ-
σαλία, Κεντρική Μακεδονία, Αν 
Μακεδονία και Θράκη, ∆. Μακε-
δονία, ∆υτική Ελλάδα, Ήπειρος 
και Κρήτη) σύµφωνα µε τα συγκε-
ντρωτικά στοιχεία, υπεβλήθησαν 
συνολικά 13.105 αιτήσεις ενώ έ-
χουν εγκριθεί 9.336 καλύπτοντας 
το 90% του προγράµµατος των συ-
γκεκριµένων Περιφερειών. Θα ε-
πανεξετασθούν, σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη διαδικασία και µε 
βάση τις ενστάσεις που θα υπο-
βληθούν,  2.414 αιτήσεις προκει-
µένου να καλύψουν το υπόλοιπο 
10% του προγράµµατος. 

Οριστικά έχουν απορριφθεί 1.355 
αιτήσεις καθώς δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τη σχε-
τική ανακοίνωση του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Στο ίδιο µοτί-
βο αναµένεται να είναι και η κατά-
σταση µε τις εντάξεις και στις υπό-
λοιπες έξι περιφέρειες της χώρας. 
Πάντως, σε Αττική, Ιόνια Νησιά και 
Νότιο Αιγαίο ήδη έχουν εξασφαλι-
στεί χρήµατα για την ένταξη όλων 
όσων τηρούν τις προϋποθέσεις. 

Στη Στερεά Ελλάδα τα χρήµατα 
φτάνουν για 1044 εντάξεις (1067 
αιτήσεις), στο Βόρειο Αιγαίο για 
704 εντάξεις (859 αιτήσεις) και 
στην Πελοπόννησο για 1.508 ε-
ντάξεις (1.873 αιτήσεις). 

Εφόσον υπάρχει η ίδια εικόνα µε 
τους απορριπτόµενους τότε, αυτή η 
πρόσκληση ουσιαστικά θα είναι σε 
θέση να καλύψει την πλειοψηφία ε-
κείνων που τηρούν τις σχετικές προ-
ϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραµµα.  

Επανεξέταση 2.414 αιτήσεων

ενδικοφανών προσφυγών γίνεται 
ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣΚΕ µαζί µε 
οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας 15 
ηµερολογιακών ηµερών από την έκ-
δοση της απόφασης ένταξης πράξε-
ων. Ενστάσεις που υποβάλλονται ε-
κτός των προβλεπόµενων προθεσµι-
ών δεν γίνονται παραδεκτές.

β) Κατά την υποβολή της ενδικο-
φανούς προσφυγής, ο υποψήφιος 
προσβάλει το σύνολο των στοιχεί-
ων του διοικητικού ελέγχου µε τα ο-
ποία διαφωνεί (επιλεξιµότητα, βαθ-
µολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός εί-
ναι και ο λόγος για τον οποίο στους 
ανωτέρω πίνακες εµφανίζονται βαθ-
µολογία και ποσό ενίσχυσης. Συνε-
πώς η εµφάνιση αυτών των στοιχεί-
ων (βαθµολογία – ποσό ενίσχυσης) 
στους πίνακες των αιτήσεων που δεν 
επιλέγονται για στήριξη δεν δηµιουρ-
γεί υποχρέωση καταβολής της οικο-
νοµικής ενίσχυσης. Για τους υποψη-
φίους που έχουν καταταχθεί στον πί-
νακα των εν δυνάµει δικαιούχων α-
παιτείται η προσκόµιση επιπλέον δι-
καιολογητικών εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας ενός µήνα, τα οποία κα-
τά περίπτωση αφορούν: α. Τη διακο-
πή της µόνιµης εξωγεωργικής απα-
σχόλησης. β. Την απόδειξη της ιδι-
οκτησίας των αγροτεµαχίων που έ-
χουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ. 

Μέσα σε ένα µήνα
Για τους υποψηφίους που 

έχουν καταταχθεί στον πίνακα 
των εν δυνάµει δικαιούχων 

απαιτείται η προσκόµιση 
επιπλέον δικαιολογητικών

Το πλάνο πληρωµής 
για τις υπόλοιπες 
περιφέρειες 
προσδιορίστηκε 
ακόµη πιο πίσω και 
συγκεκριµένα για 
τέλος του καλοκαιριού.
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Επιπλέον
Οι εν δυνάµει δικαιούχοι 
καλούνται να προσκοµίσουν 
δικαιολογητικά για τη διακοπή 
της µόνιµης εξωγεωργικής 
απασχόλησης και την απόδειξη 
της ιδιοκτησίας των 
αγροτεµαχίων που έχουν 
δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Προθεσμία
Θα δοθεί περιθώριο 15 ηµερών 
από την απόφαση ένταξης για τις 
ενστάσεις και ενός µήνα για την 
προσκόµιση συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών.

Προσφυγή
Κατά την υποβολή της 
ενδικοφανούς προσφυγής, ο 
υποψήφιος προσβάλει το σύνολο 
των στοιχείων του διοικητικού 
ελέγχου µε τα οποία διαφωνεί 
(επιλεξιµότητα, βαθµολογία, 
ποσό ενίσχυσης). 



υποψηφίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΣΤΟ 20%
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΝOTIO ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΕΩΣ 31/8/22

ΕΩΣ 31/10/22

ΕΩΣ 30/11/22

Το ξεσκαρτάρισμα
στα Σχέδια, δεν
φέρνει επιλαχόντες 
Για «εξυγίανση του Μέτρου» και 
όχι για ένταξη επιλαχόντων, έ-
καναν λόγο οι διαχειριστικές αρ-
χές  αναφορικά µε την πορεία υ-
λοποίησης των Σχεδίων Βελτίω-
σης. Όπως ειπώθηκε κατά την 
11η Επιτροπή Παρακολούθησης 
του ΠΑΑ, το 15% των έργων Σχε-
δίων Βελτίωσης δεν ενεργοποιή-
θηκε. Το ερχόµενο χρονικό διά-
στηµα, αναµένεται επιπλέον «ξε-
σκαρτάρισµα» όσων δεν καταφέ-
ρουν να προχωρήσουν σε αιτήµα-
τα πληρωµής ύψους 20% του συ-
νολικού προϋπολογισµού. 

Υπενθυµίζεται ότι για τα Σχέδια 
Βελτίωσης ο προϋπολογισµός είχε 
ανέλθει έπειτα από υπερδέσµευση 
στα 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή περί τα 
300 εκατ. ευρώ συν. Οι διαχειριστι-
κές αρχές προς το παρόν ψάχνουν 
να µειώσουν το συνολικό ποσό πα-
ρά να εντάξουν τους επιλαχόντες, 
όπως τουλάχιστον έγινε φανερό α-
πό την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε τη 
10η τροποποίηση της 13158/28-
11-2017 (Β’ 4302) ΥΑ οι δικαιού-
χοι  των δράσεων 4.1.1 ή/και 4.1.3 

(φυσικά και νοµικά πρόσωπα, συλ-
λογικά σχήµατα), οφείλουν να ε-
πισπεύσουν την υλοποίησή του 
σχεδίου τους, υποβάλλοντας αί-
τηµα πληρωµής µε το οποίο να αι-
τούνται δαπάνες οι οποίες, αθροι-
στικά µε τις δαπάνες τυχόν άλλου 
αιτήµατος πληρωµής να υπερβαί-
νουν τουλάχιστον το 20% της ε-
γκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης.  

Η προθεσµία για την επίτευξη 
υλοποίησης τουλάχιστον στο 20% 
του εγκεκριµένου σχεδίου, ανά-
λογα µε την Περιφέρεια στην ο-
ποία υπάγονται οι δικαιούχοι, για 
όσους εντάχθηκαν µε την αρχική 
απόφαση ένταξης κάθε Περιφέ-
ρειας έχει ως εξής:

 Περιφέρειες: Στερεάς Ελλά-
δας, ∆υτικής Ελλάδας, Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης,  ∆υ-
τικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσ-
σαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης & 
Κεντρικής Μακεδονίας έως 31 Αυ-
γούστου του 2022.

 Περιφέρειες: Αττικής & Νοτίου 
Αιγαίου έως 31 Οκτωβρίου του 2022

 Περιφέρειες: Βορείου Αιγαίου 
& Ιονίων Νήσων έως 30 Νοεµβρί-
ου του 2022.

Εναλλακτικά, όταν π.χ. η έντα-
ξη έχει γίνει µετά την υποβολή έν-
στασης, η υποχρέωση για την υπο-
βολή αιτήµατος πληρωµής αξίας 
τουλάχιστον 20 % του εγκεκριµέ-
νου σχεδίου εκπνέει 24 µήνες µε-
τά την ηµεροµηνία της απόφασης 
ένταξης πράξεων, δηλαδή οι δύο 
προθεσµίες ταυτίζονται.

Για πολύ λίγους τελικά 
η Αγροτική Μεταποίηση 
Μόνο για πολύ λίγους (54 αιτήσεις) 
που ήταν σαν έτοιµοι από καιρό, 
αποδείχτηκε η πρόσκληση της 
Αγροτικής Μεταποίησης, καθώς ο 
διαθέσιµος προϋπολογισµός για τις 
επιχειρήσεις υπερκαλύφτηκε στο 
140% µέσα σε λίγες ώρες από τη 
στιγµή που άνοιξε το σύστηµα στις 
15 Ιουνίου. Το παραπάνω µάλιστα 
έσπευσε να γνωστοποιήσει το 
ΥΠΑΑΤ µε σχετική ανακοίνωση, σαν 
να αποθαρρύνει την περαιτέρω 
προσκόµιση φακέλων, παρά το 
γεγονός ότι η αξιολόγηση των 
αιτήσεων γίνεται συγκριτικά στο 
τέλος της προθεσµίας (30 
Σεπτεµβρίου). Χρόνος φαίνεται πως 
ακόµη υπάρχει από την άλλη για τα 
συλλογικά σχήµατα για τα οποία δεν 
έχουν «εξαντληθεί» τα 90 εκατ. 
ευρώ διαθέσιµα της προκήρυξης. 
Μέχρι την περασµένη ∆ευτέρα 
είχαν γίνει περί τις 19 αιτήσεις από 
συλλογικά σχήµατα ύψους 35 εκατ. 
ευρώ, σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ. Μένει να 
φανεί αν την ίδια µοίρα θα έχουν 
και οι άλλες προσκλήσεις του 
Ταµείου Ανάκαµψης.   

Η προθεσµία υποβολής συµπλη-
ρωµατικών δικαιολογητικών (βλ. 
σελ. 18), εκκινεί από την ηµεροµη-
νία ανάρτησης των αποτελεσµά-
των στις Περιφέρειες της χώρας, 
σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρω-
ση του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης.  Προς το παρόν έχουν 
εκδοθεί και δηµοσιευθεί στη ∆ι-
αύγεια τα αποτελέσµατα σε ∆υτ. 
Μακεδονία, Θεσσαλία, ∆υτ. Ελλά-
δα και Κρήτη. 

Αίτηµα πληρωµής
Οι δικαιούχοι των δρά-
σεων 4.1.1 ή/και 4.1.3 

οφείλουν να επισπεύσουν 
την υλοποίησή του σχεδίου 

τους, υποβάλλοντας 
αίτηµα πληρωµής
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ταµείο Ανάκαµψης
Οι ηµεροµηνίες έναρξης των 
αιτήσεων έχουν ως εξής:
1. Καινοτοµία και Πράσινη 
Μετάβαση στη Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων: 
15/06/2022 
2. Πράσινος αγρο-
τουρισµός: 5/07/2022
3. Εκσυγχρονισµός του 
Πρωτογενούς Τοµέα: 
18/07/2022 
4. Γενετική Βελτίωση Ζώων: 
27/07/2022
5. Αναδιάρθρωση των 
Καλλιεργειών: 31/08/2022
Όλες οι προκηρύξεις λήγουν 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2022.  

Μέτρο 2.1 
Σύµβουλοι
Παρατείνεται έως 4 Ιουλίου 
η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στήριξης για 
συµµετοχή στο Υποµέτρο 
2.1 «Χρήση 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στο γεωργικό τοµέα – 
Στήριξη για αποκόµιση 
οφέλους από τη χρήση 
συµβουλευτικών
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H Kubota λανσάρει το LX-351 DM για να ε-
πεκτείνει περαιτέρω τη γκάµα προϊόντων 
της στην κατηγορία των συµπαγών τρακτέρ, 
προσφέροντας στους πελάτες µια ευρεία ε-
πιλογή λύσεων για την κάλυψη των ανα-
γκών τους. Η Kubota χαρακτηρίζει το νέο 
της «compact» τρακτέρ που εισάγει στην α-
γορά, ως το ιδανικό µηχάνηµα για αµπελώ-
νες, οπωρώνες και γενικότερα για αγρότες 
που διαθέτουν µικρές εκµεταλλεύσεις. ∆ι-

αθέτει κινητήρα 35 ίππων, 4κύλινδρο, δια-
στάσεων λιγότερο του 1 µέτρου και µε µικρό 
βάρος. Όπως λέει η κατασκευάστρια εται-
ρεία, αυτό το µοντέλο προσφέρει µια µονα-
δική πρόταση αξίας στην αγορά εξειδικευ-
µένων µηχανηµάτων και µπορεί να «τρυ-
πώσει» σε µέρη που άλλα τρακτέρ αδυνα-
τούν.  Εκτός από τον άνετο συµπαγή σχεδι-
ασµό του, που το καθιστά ιδανικό για στε-
νές καλλιέργειες και περιορισµένους χώ-
ρους, το τρακτέρ LX-351 DM διαθέτει απο-
δοτικό κιβώτιο ταχυτήτων 12F/12R και υ-
ψηλή ικανότητα ανύψωσης, στα 1.150 κιλά.

Νέο Kubota ιδανικό 
για πολύ μικρές 
εκμεταλλεύσεις  
Οι Ιάπωνες λανσάρουν το LX-351 DM με πλάτος 
που δεν ξεπερνά το 1 μέτρο και οικονομικό κινητήρα 

Ενισχύεται η γκάµα 
σπαρτικών Espro
Η Kuhn, έχοντας ενισχύ-
σει τη γκάµα σπαρτικών 
Espro, περιλαµβάνει στον 
κατάλογό της την έκδοση 
Espro RC, µε χωρητικό-
τητα χοάνης 5.500 λί-
τρων, που επιτρέπει 
στον χειριστή να επιλέξει 
µεταξύ σποράς µε λίπαν-
ση ή σποράς, χρησιµοποι-
ώντας ολόκληρη τη 
χοάνη για σπόρους.

Μικρότερη πίεση 
στο έδαφος
∆ιαθέσιµη µε το σύστηµα 
Smart-Float κάνει η Dewulf 
την φυτευτική Miedema 
Structural CP 42. Ο στόχος 
αυτού του συνδυασµού εί-
ναι η ρύθµιση της καλλιέρ-
γειας του εδάφους µε ευκο-
λότερο τρόπο παρά µε µια 
ράβδο έλξης. O αναβαθµι-
σµένος συνδυασµός επιτρέ-
πει µεγαλύτερο έλεγχο 
της συνολικής κατανοµής 
βάρους στο έδαφος. 

Υβριδικό σύστηµα 
αλωνισµού NH

Το σύστηµα Crossover 
Harvesting αποτελεί την 
καινοτοµία της New 
Holland που δεσπόζει 
στην αλωνιστική CH7.70. 
Η νέα θεριζοαλωνιστική 
Crossover παρέχει εξαι-
ρετικής ποιότητας καρπό 
και άχυρα εξίσου σε όλα 
τα είδη και τις συνθήκες 
και 25% υψηλότερη από-
δοση από ό,τι µία συµβατι-
κή θεριζοαλωνιστική.

Το νέο λογότυπο 
της Agrotech

Το νέο της λογότυπο παρου-
σίασε η Agrotech. «Ο σπό-
ρος και το γρανάζι ενσωµα-
τώνονται διακριτικά στο σύ-
νολο. Ο πρωτογενής τοµέας 

Ανανεωµένη σειρά 
Kioti στην Ευρώπη
Ο νοτιοκορεάτης κατα-
σκευαστής τρακτέρ 
Daedong, γνωστός ως 
Kioti, θα παρουσιάσει τη 
σειρά HX που αποτελείται 
από τα µοντέλα HX-1300 
και HX-1400, τα οποία 
έρχονται στην Ευρώπη 
στο τέλος του τρέχοντος 
έτους. Τα µηχανήµατα θα 
εξοπλιστούν µε Τετρακύ-
λινδρο κινητήρα Stage V 
Daedong κυβισµού 3,8 λί-
τρων µε ισχύ 96,9 kW 
(132 ίπποι) και 104,2 kW 
(142 ίπποι) αλλά και κιβώ-
τιο ταχυτήτων powershift.

και η αγροτική τεχνολογία 
σε έναν µοντέρνο, δυναµικό 
σχεδιασµό. Το χρώµα, ίδιο 
µε του παγκόσµιου ηγέτη, 
John Deere, δείχνει την 
εναρµόνιση των δύο εταιρει-
ών στον κοινό στόχο, την 
άψογη εξυπηρέτηση και την 
εξαιρετική εµπειρία του πε-
λάτη. Χαρακτηριστική είναι 
επίσης η οπτική συνοχή και 
η προσαρµογή σε όλα τα 
µέσα», αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση.
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Παράδοση του 
μεγάλου δώρου 
από το διαγωνισμό 
της ΑΛΦΑ
Παραδόθηκε στο νικητή του, το µεγάλο 
δώρο του διαγωνισµού «30 χρόνια ΑΛ-
ΦΑ η εξέλιξη…γιορτάζουµε τα 30 χρόνια 
της ΑΛΦΑ και την ένταξή της στην οικο-
γένεια της ADAMA», ένα ολοκαίνουρ-
γιο Toyota Yaris hybrid. Το αµάξι πα-
ραδόθηκε, στα γρα-
φεία της εταιρείας 
στις 10 Ιουνίου στη 
Θεσσαλονίκη, από 
τον γενικό διευθυντή 
της ADAMA ΕΛΛΑΣ 
Fernando Ondarza 
στον τυχερό νικητή 
παραγωγό αλλά και 
συνεργάτη της εται-
ρείας Ρούζιο Κώστα 
από τα Κύµινα του 
∆ήµου ∆έλτα Θεσ-
σαλονίκης. Ο νικη-
τής δεν έκρυψε την 
χαρά του για το δώρο που κέρδισε εν µέσω των δύσκο-
λων καταστάσεων που διανύουµε. 

Προστασία 
Καλλιεργειών 
με Δίχτυα Σκίασης
Καθώς η ηλιακή ακτινοβολία γίνεται πιο έντονη κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, οι καλλιέργειες κηπευτικών και καλ-
λωπιστικών φυτών σε θερµοκήπια κινδυνεύουν όλο και πιο 
πολύ. Τα δίχτυα σκίασης είναι ένας ιδιαίτερα εύκολος, α-
ποτελεσµατικός και οικονοµικός τρόπος για την προστασία 
των καλλιεργειών καλλιέργειές σας από τον ήλιο και να δι-
ατηρήσετε το θερµοκήπιό σας πιο δροσερό. Τα δίχτυα σκί-
ασης διατίθενται σε πολλούς τύπους, το καθένα µε διαφο-
ρετικό επίπεδο προστασίας από τις ακτίνες του ήλιου (ποσο-
στό σκίασης). Για το συγκεκριµένο σκοπό µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν σχεδόν όλοι οι τύποι διχτυών, όπως τα Ε-30, 
Ε-60, Ε-90, Ε-125 και Ε-140. Ο τύπος εξαρτάται από το είδος 
της καλλιέργειας, καθώς και από το περιβάλλον µέσα στο 
θερµοκήπιο σας. Τα δίχτυα µπορούν να τοποθετηθούν στο 
εσωτερικό µέρος του θερµοκηπίου ως οριζόντια κουρτίνα, ή 
να προσαρµοστούν εξωτερικά στα θερµοκήπια, είτε αυτά δι-
αθέτουν ξύλινο, είτε αλουµινένιο σκελετό.  Σε κάθε περίπτω-
ση, το δίχτυ που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει τις απα-
ραίτητες πιστοποιήσεις και να είναι κατάλληλο για το θερµό 
µεσογειακό κλίµα ώστε να προσφέρει τη µέγιστη προστασία 
στις καλλιέργειές σας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πλη-
ροφορίες στο: www.hellagro.gr/dixtia-skiasis-kalliergeion/

Το νέο και καλαίσθητο µοντέλο είναι µια 
επιλογή για χρήστες που δεν µπορούν να 
«αντέξουν» τα κόστη των µεγάλων, ακρι-
βών και εξειδικευµένων τρακτέρ, αλλά ε-
ξακολουθούν να χρειάζονται την ισχύ και 
την ικανότητα ωφέλιµου φορτίου ενός τρα-
κτέρ πλήρους µεγέθους.

Το µοντέλο LX-351 DM είναι ιδανικό για 
εργασία σε θερµοκήπια και στενές καλλιέρ-
γειες, όπως αµπελώνες και οπωρώνες, χάρη 
στον σχεδιασµό του, µε ελάχιστο πλάτος έ-
ως 1 µέτρο και µικρό βάρος, που εξαλέιφει 
τον κίνδυνο της συµπίεσης του εδάφους.

Στα άλλα πλεονεκτήµατα του µικρού LX-
351 DM περιλαµβάνεται το το ηµι-ανεξάρ-
τητο PTO 540/540E, το οποίο επιτρέπει την 
αποτελεσµατική διαχείριση του εξοπλισµού, 
η τεχνολογία Common Rail εξοικονόµησης 

καυσίµου και ο έλεγχος διπλής θέσης για 
προσαρµογή της αντιδραστικότητας του τρα-
κτέρ σε κάθε έδαφος.

Τρακτέρ µε κυψέλες υδρογόνου
Παράλληλα, η ιαπωνική εταιρεία έχοντας 

την πεποίθηση ότι το υδρογόνο είναι το καύ-
σιµο του µέλλοντος για τον γεωργικό κλάδο, 
αναπτύσσει ήδη τον πρώτο της κινητήρα κυ-
ψελών υδρογόνου. Συγκεκριµένα, σύµφω-
να µε τη Nikkei Asia, η Kubota θα λανσάρει 
το πρώτο τρακτέρ κυψελών υδρογόνου σε 
τρία χρόνια από τώρα, τόσο στην ευρωπαϊ-
κή όσο και την αµερικανική αγορά. 

Η Kubota βρίσκεται επί του παρόντος στη 
διαδικασία ανάπτυξης τρακτέρ µεσαίων έως 
µεγάλων κυψελών υδρογόνου που κυµαί-
νονται από 50 έως 100 ίππους, ενώ, σύµ-
φωνα µε τη Η Nikkei Asia, αυτές οι κατηγο-
ρίες τρακτέρ αναµένεται να είναι περίπου 
40% ακριβότερες από τις κορυφαίες εναλ-
λακτικές, τα τρακτέρ των οποίων κινούνται 
µε πετρέλαιο. Η Kubota σχεδιάζει µάλιστα 
νωρίτερα να λανσάρει ένα πρωτότυπο τρα-
κτέρ κυψελών το 2023. Σε σύγκριση µε τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οχήµατα κυψε-
λών υδρογόνου δεν έχουν την αντίστοιχη 
απήχηση στη µαζική αγορά.

∆ύναµη ανύψωσης
Το τρακτέρ Kubota LX-351 DM 

διαθέτει αποδοτικό κιβώτιο ταχυτή-
των 12F/12R και υψηλή ικανότητα 

ανύψωσης, στα 1.150 κιλά
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Ο παράδεισος 
των ηλιθίων

 ∆ιαχρονικό: Είναι καλύτερα να 
είσαι δυστυχισµένος γνωρίζοντας 
την αλήθεια, παρά να είσαι 
ευτυχισµένος στον παράδεισο των 
ηλιθίων. Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι.

 Σήµανση ζωικών: O Γερµανός 
υπουργός Γεωργίας Τ. Οζντεµίρ 
πρότεινε κάθε προϊόν που 
παράγεται και πωλείται στη 
Γερµανία στα επόµενα δύο χρόνια 
να αναφέρει συνθήκες εκτροφής 
των ζώων. «Η κτηνοτροφία στη 
Γερµανία θα είναι κατάλληλη για το 
µέλλον αν αποδίδει δικαιοσύνη 
στην καλή διαβίωση των ζώων».
 Θα πρέπει να διακρίνονται πέντε 
διαφορετικά είδη εκτροφής, από 
την εσωτερική κτηνοτροφία έως 
την εκτροφή σε ελεύθερη βοσκή, 
µε τη βιολογική ως ξεχωριστή 

κατηγορία. Η 
Γερµανική 
Ένωση 
Αγροτών-DBV 
αξιολόγησε την 
ιδέα ως «πρώτο 
σηµαντικό 
βήµα». J. Dahm. 
Euractiv.de, 10/6

 Οδηγοί: Πιστοποιήθηκαν οι 
πρώτοι οδηγοί υπαίθριων 
δραστηριοτήτων από τον Σύνδεσµο 
Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων Υπαίθριων 
∆ραστηριοτήτων Αναψυχής-
ΣΕΤΕΥ∆Α, την Οµοσπονδία 
FedHATTA και από τη DQS Hellas. 
itnnews.gr, 12/6/2022.

 Εργάτες Αγγλία: Σε κίνδυνο 
οι παραγωγές γιατί δεν υπάρχει 
προσωπικό για τη συγκοµιδή. Οι 
Ανατολικοευρωπαίοι που έκαναν τη 
συγκοµιδή µαρουλιών πριν από το 
Brexit δεν ήρθαν ξανά. Πήγαν στην 
Άπω Ανατολή. Συνεργαζόµαστε µε 
το κέντρο εργασίας Maidstone για 
τέσσερα χρόνια και δεν ήρθε ούτε 
ένα άτοµο. Το ίδιο και στο Σάσεξ 
όπου πέρυσι πετάχτηκαν 600 τόνοι 
µπρόκολα σε ένα αγρόκτηµα. «Για 
να προσλάβουµε κάποιον, να 
τακτοποιήσουµε όλα τα έγγραφα 
και µετά να τον µεταφέρουµε στο 
Ηνωµένο Βασίλειο χρειάζονται 3 
εβδοµάδες. Η κυβέρνηση του Ην. 
Βασιλείου επέκτεινε την βίζα 
εποχιακών µέχρι το τέλος του 
2024. Euronews.gr,  11/6/2022.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στροφή σε νέα καταναλωτικά πρό-
τυπα, συχνά αντικρουόµενα, όπως 
το comfort food και η υγιεινή δι-
ατροφή, έχουν αρχίσει να αναδύ-
ονται και συχνά και να παγιώνο-
νται στον αγροδιατροφικό τοµέα 
διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, ι-
διαίτερα µετά την «παρέλαση» της 
πανδηµίας covid.

Πρόκειται για τάσεις του παρό-
ντος, οι οποίες αν «διαβαστούν» 
σωστά, µπορούν να αξιοποιηθούν 
ως πρόδροµοι δείκτες και να οδη-
γήσουν σε σηµαντικές εξελίξεις στο 
µέλλον ανοίγοντας παράθυρα ευ-
καιρίας για τους διορατικούς, που 
θα τις εντοπίσουν έγκαιρα και θα 
σπεύσουν να πάρουν θέση και να 
τις εκµεταλλευτούν στο επιχειρη-
µατικό πεδίο.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε 
ο Γιώργος Προφητιλιώτης, ειδι-
κός στις προβλέψεις, στο παράρ-
τηµα Θεσσαλονίκης, της έδρας της 
Unesco για την έρευνα του µέλ-
λοντος στην Ελλάδα, του δικτύ-
ου praxis στο κέντρο τεχνολογί-

ας και έρευνας, από το βήµα του 
συνεδρίου της ERIAFF, που διεξή-
χθη στη Θεσσαλονίκη µεταξύ 14-
16 Ιουνίου.

«Βλέπουµε κυρίως δύο ρεύµατα 
να διαµορφώνονται, όπου από τη 
µια οι καταναλωτές τόσο στην Ελ-
λάδα, όσο και διεθνώς, αντιµετωπί-
ζουν το φαγητό και γενικά τα τρό-
φιµα ως απόλαυση και ως διέξοδο 
διαφυγής. Μιλάµε για το λεγόµενο 
comfort food, το οποίο είναι ένα 
φαγητό ίσως µε µεγάλη θερµιδική 
αξία, που µπορεί να µας φέρνει α-
ναµνήσεις από το παρελθόν. Την 
ίδια στιγµή όµως βλέπουµε να υ-
πάρχει µια αντίρροπη ας το πούµε 

τάση από την πλευρά άλλων κατα-
ναλωτών, οι οποίοι έχουν ως προ-
τεραιότητα υγιεινά φαγητά και τα 
διατροφικά προφίλ, τα οποία κα-
τασκευάζονται µε βάση τις συγκε-
κριµένες απαιτήσεις του κάθε κα-
ταναλωτή», ανέφερε ο οµιλητής. 

Παράλληλα, µίλησε και για τά-
σεις που σχετίζονται µε την αειφό-
ρα κατανάλωση τροφίµων και τη 
µείωση των καταναλισκώµενων 
φαγητών, όπως επίσης και για ε-
πιλογή τροφών από παρόχους οι 
οποίοι τηρούν τα πρότυπα κι ακο-
λουθούν τις οδηγίες που συνδέ-
ονται µε τις ηθικές επιταγές και 
την αειφορία. 

Δύο νέα ρεύματα,
το φαγητό ως... ένοχη 
απόλαυση κι ως φουλ 
υγιεινό Η πανδημία ανέδειξε από τη μία την τάση 

των comfort food και από την άλλη των 
υγιεινών διατροφικών προφίλ 

Ο Γιώργος Προφητιλιώτης, ειδικός 
στις προβλέψεις, στη Θεσσαλονίκη.

Ανησυχεί τους ειδικούς της αγροδιατροφής 
ο κίνδυνος κατάρρευσης των επικονιαστών

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα του µέλλοντος του δικτύου praxis για το 
κοµµάτι της καινοτοµίας ώστε να αναπτυχθούν πεδία για επιχειρηµατικά 
πρότζεκτς στην αγροδιατροφή. «Ένα θέµα που απασχολεί την έρευνα είναι 
ο κίνδυνος κατάρρευσης των επικονιαστών, ενώ βλέπουµε µια µεγάλη 
διείσδυση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, όπως software, 
hardware και robotics στον τοµέα της αγροδιατροφής», σηµείωσε ο 
ειδικός Γιώργος Προφητιλιώτης προσθέτοντας πως σχετικό υλικό για τις 
τάσεις του 2020-2021, βρίσκεται στην αναφορά που έχει ετοιµάσει για 
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο φορέας που εκπροσωπεί.
«Η έρευνα διεξάγεται για να υποστηρίξουµε την καινοτοµία σε σχέση µε το 
τί συµβαίνει και τί θα µπορούσε να συµβεί στο µέλλον ώστε οι άνθρωποι να 
πάρουν συµβουλές και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά», ανέφερε. 

Robotics
∆ιείσδυση στις 
νέες τεχνολο-
γίες software, 
hardware και 
robotics στην 
αγροδιατροφή

Παρελθόν
Το λεγόµενο 

comfort food, 
είναι φαγητό 

µε µεγάλη 
θερµιδική αξία, 

που φέρνει 
αναµνήσεις 

Αειφορία
Στις τάσεις, 
η αειφόρα 

κατανάλωση 
τροφίµων και 
η µείωση των  

φαγητών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Πιο φθηνά αγροτικά προϊόντα στο ράφι, 
επάρκεια τροφίµων και περισσότερες µι-
κρές αλυσίδες εφοδιασµού ζητούν στην 
µεγάλη πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές από τους αγρότες και την 
ΚΑΠ µε βάση τα όσα καταδεικνύει το τε-
λευταίο Ευρωβαρόµετρο. Σχεδόν οι µι-
σοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η εξασφά-
λιση σταθερού εφοδιασµού τροφίµων 
στην ΕΕ ανά πάσα στιγµή θα πρέπει να 
είναι ο κύριος στόχος της ΚΑΠ καταγρά-
φοντας µια αύξηση 6% από το 2020. Αυ-
τή η άποψη έχει κερδίσει έδαφος σε 22 
χώρες της ΕΕ και αυξήθηκε κατά τουλά-
χιστον 10% σε έξι χώρες (Φινλανδία, Λι-
θουανία, Σουηδία, Ελλάδα, Ισπανία και 
Ιταλία). Επιπλέον 55% (+6%) προσθέτουν 
ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να συµβάλει στη 
διασφάλιση λογικών τιµών των τροφί-
µων για τον καταναλωτή. Από το 2020, 
αυτή η άποψη έχει κερδίσει έδαφος σε 
20 χώρες της ΕΕ και ήταν η πιο κοινή α-
πάντηση σε Ελλάδα (76%), Κύπρο (75%), 
Βουλγαρία (62%), Ουγγαρία (61%), Τσε-
χία (58%) και Λετονία (57%). 

Σύµφωνα µε τα βασικά ευρήµατα του 
Ευρωβαρόµετρου προκύπτουν τα εξής:

 Η παροχή ασφαλών, υγιεινών και 
βιώσιµων τροφίµων υψηλής ποιότητας 
παραµένει η βασική αποστολή της ΚΑΠ 
σύµφωνα µε έξι στους δέκα Ευρωπαίους. 

 Το 92% των Ευρωπαίων συµφωνεί 
ότι τα ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως 
οι ολοένα και πιο έντονες πληµµύρες 
και οι ξηρασίες, µπορούν να έχουν α-
ντίκτυπο στον εφοδιασµό τροφίµων 
και την επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ. 

 Το 58%, (+3%) λέει ότι η γεωργία έ-
χει ήδη συµβάλει σηµαντικά στην κα-
ταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, 
ενώ το 65% ότι η ΚΑΠ βοηθά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και στην α-
ντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

 Έξι στους δέκα Ευρωπαίους (60%) 
δηλώνουν ότι είναι διατεθειµένοι να 
πληρώσουν περισσότερα για γεωργι-

κά προϊόντα που παράγονται µε τρό-
πο που περιορίζει το αποτύπωµα άν-
θρακα (-6% από το 2020).

 Περισσότεροι από οκτώ στους δέ-
κα Ευρωπαίους (87%) αναφέρουν µια 
µικρή αλυσίδα εφοδιασµού ως σηµα-
ντικό παράγοντα στην απόφασή τους 
να αγοράσουν προϊόντα διατροφής.

 Επτά στους δέκα Ευρωπαίους (70%) 
θεωρούν ότι η ΕΕ, µέσω της ΚΑΠ, εκ-
πληρώνει τον ρόλο της στη διασφά-
λιση ενός βιώσιµου τρόπου παραγω-
γής τροφίµων.

 Το 92% των Ευρωπαίων πιστεύει 
ότι τα βιολογικά είναι πιο ακριβά α-
πό άλλα προϊόντα διατροφής, ενώ λί-
γο περισσότεροι από τέσσερις στους 
δέκα πιστεύουν ότι η εύρεση βιολογι-
κών προϊόντων στα τοπικά καταστήµα-
τα και σούπερ µάρκετ είναι δύσκολη. 

Επάρκεια στα τρόφιμα και 
λογικές τιμές στο ράφι θέλουν
οι Ευρωπαίοι από την ΚΑΠ

Καλαθάκι Λήμνου, Γραβιέρα Νάξου, 
στην πρώτη πεντάδα top 50 τυριών
Τέσσερα ελληνικά τυριά, καλα-
θάκι Λήµνου, Γραβιέρα Νάξου, 
Μετσοβόνε και Κεφαλοτύρι βρί-
σκονται στην κορυφαία δεκάδα 
της λίστας µε τα 50 καλύτερα τυ-
ριά του εγνωσµένου κύρους ταξι-
διωτικού οδηγού Taste Atlas, µε 
τη λίστα να συµπληρώνεται µε α-
κόµα 12 ελληνικές συµµετοχές.

Συνολικά ο εν λόγω ταξιδιω-
τικός οδηγός αξιολόγησε και ξε-
χώρισε 1.350 τυριά από όλον τον 
κόσµο, µε τη λίστα να περιλαµβά-
νει και 35 διακρίσεις από Ελλάδα.

Ενδεικτικό της επιτυχίας για την 
ελληνική «κουλτούρα» του τυριού, 
είναι το γεγονός ότι το καλαθάκι 
Λήµνου, η γραβιέρα της Νάξου 
και το Μετσοβόνε βρίσκονται πά-
νω από το δηµοφιλές Parmigiano 
Reggiano και την πικάντικη Γκορ-
γκοντζόλα και την Μπουράτα.

Η λίστα αυτή εκδόθηκε τον Ι-
ούνιο του 2022 και στην κορυφή 
της βρίσκεται το τυρί «Canastra», 
το οποίο παρασκευάζεται σε νο-
τιοδυτικές περιοχές της Βραζιλί-
ας, όµως η πρώτη τριάδα συµπλη-
ρώνεται από το Καλαθάκι Λήµνου 
και τη Γραβιέρα Νάξου – δύο τυ-
ριά δηµοφιλή σε όλο τον κόσµο.

Στην πρώτη πεντάδα συµπερι-
λαµβάνεται και το Μετσοβόνε (5η 
θέση), ενώ το Γαλλικό «Mont d’ Or» 
βρίσκεται στην 4η θέση. Τα ελλη-
νικά τυριά που υπάρχουν στη λί-
στα προέρχονται από όλα τα ση-
µεία της χώρας, ωστόσο, εντύπωση 
προκαλεί το γεγονός ότι η διάση-
µη και δηµοφιλής σε όλο τον κό-
σµο ελληνική φέτα δεν είναι ανά-
µεσα στα 50 καλύτερα, αλλά βρί-
σκεται αρκετές θέσεις πιο κάτω.

Το «Taste Atlas» συµπεριέλα-
βε στη λίστα των 1.350 τυριών τα 
εξής ελληνικά: Κεφαλοτύρι, Αν-
θότυρο, Φέτα, Φορµαέλα Αράχω-
βας Παρνασσού, Ανθόγαλο, Πι-
χτόγαλο Χανίων, Μαστελο, Μα-
λακα, Μυζήθρα, Τυροζούλι, Γρα-
βιέρα Κρήτης, Ξυνοµυζήθρα Κρή-
της, Κοπανιστή, Κατίκι ∆οµοκού, 
Κεφαλογραβιέρα, Σουρωτό, Ανε-
βατό Γρεβενών, Καθούρα Ικαρίας, 
Κρασοτύρι, Ξύγαλο Σητείας, Μελί-
χλωρο, Καλαθάκι Λήµνου, Λαδο-
τήρι Μυτιλήνης, Σφέλα Μεσσηνί-
ας, Μετσοβόνε, Ξινότυρο, Γραβιέ-
ρα Νάξου, Αρσενικό Νάξου, Χλω-
ρό Σαντορίνης, Σαν Μιχάλη, Γρα-
βιέρα Αγράφων, Γαλοτύρι, Κασέ-
ρι, Μανούρι, Μπάτζος.

H dream
team του οίνου 
Κεφαλονιάς

Τα έξι οινοποιεία 
Sclavos Wines, Κτήµα 
Χαριτάτου, Gentilini, 
Sarris Winery και 
Petrakopoulos Wines, 
και η ανανεωµένη 
συνεταιριστική 
Ορεάλιο Γη, σήµερα 
συγκροτούν µια 
φρέσκια, ελπιδοφόρα 
δύναµη κρούσης, η 
οποία, µέσα σε πνεύµα 
συνεργασίας, 
υπόσχεται µικρές 
καθηµερινές οινικές 
νίκες, σε δόξα της 
πλούσιας ιστορίας της 
Κεφαλονιάς. Τα µέλη 
του νεοσύστατου 
Σύνδεσµου Οινοποιών 
Κεφαλονιάς (Σ.Ο.Κ), 
µε πρόεδρο τον 
αεικίνητο οινοποιό 
Πέτρο Μαρκαντωνάτο 
του κτήµατος Gentilini, 
έχουν ως στόχο την 
προώθηση του 
κεφαλονίτικου οίνου.

Τα βασικά ευρήµατα είναι από 
το τελευταίο Ευρωβαρόµετρο.

Canastra
Στην κορυφή της 
βρίσκεται το τυρί 

«Canastra», ενώ η 
Φέτα απουσιάζει από 

το TOP 50

1.350

4
Στην πρώτη

5αδα του TOP 50

35
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΕΛΛAΔA

ΤΥΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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Ilione

Διεθνή καριέρα 
για το ρεβίθι βλέπει 
μία νέα γεωπόνος 
Με πατροπαράδοτη καλλιέργεια και όνομα από την ελληνική 
μυθολογία μια Θρακιώτισσα ποντάρει στα εγχώρια όσπρια 

Αποδόσεις 
Η συνολικά καλλι-
εργούµενη έκταση 

στο ρεβίθι ανέρχεται 
µέχρι στιγµής στα 

12 στρέµµατα, µε τη 
στρεµµατική απόδοση 
στα 150 µε 200 κιλά 

ανά στρέµµα και 
συνολικά 1.800 κιλά 

στα 12 στρέµµατα 
καλλιέργειας

Εκτός από τα ρεβίθια 
που συσκευάζει, έχει 
δηµιουργήσει το ρεβιθάλευρο, 
ενώ σύντοµα πρόκειται να 
φέρει στην αγορά και προϊόν 
ρεβιθιού σε µορφή αλείµµατος.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Γύρισµα από τις συνήθεις για 
την περιοχή της Θράκης ε-
τήσιες καλλιέργειες σε προ-
ϊόντα όπως το σιτάρι και το 
βαµβάκι, ήταν για την Σαβ-
βούλα Στρούµπα η επιστρο-
φή σε µία τρόπον τινά πατρο-
παράδοτη παραγωγική δραστη-
ριότητα του τόπου της, αυτή του ρε-
βιθιού. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως γεω-
πόνος και ακολούθως αποφάσισε να επιστρέψει 
στο µέρος καταγωγής της στην Κοµοτηνή, για να 
ασχοληθεί µε τον πρωτογενή τοµέα. «Το ρεβίθι ή-
ταν µία αρκετά διαδεδοµένη καλλιέργεια κατά το 
παρελθόν, η οποία στην πορεία εγκαταλείφθηκε 
καθότι οι παραγωγοί της περιοχής στράφηκαν σε 
άλλες περισσότερο προσοδοφόρες παραγωγικές 
δραστηριότητες», λέει η παραγωγός. 

«Η επιθυµία µου να ασχοληθώ µε ένα όσπριο 
όπως το ρεβίθι, το οποίο θεωρείται ένα παρεξη-
γηµένο όσπριο, ήταν επειδή διέβλεψα τις δυνα-

τότητες που αυτό έχει, δεδοµένου και 
του σταδιακά µεταβαλλόµενου δια-
τροφικού µοντέλου διεθνώς αλλά 
και της µεταστροφής των κατανα-
λωτών όλο και περισσότερο προς 
υγιεινότερες επιλογές. Αποφάσι-
σα εκτός από την παραγωγή του 

να προχωρήσω και στη µεταποίη-
σή, για να προσφέρω τη δυνατότη-

τα σε κάποιον που δεν καταναλώνει ό-
σπρια, να τα εντάξει στο διατροφικό του πρό-

γραµµα σε άλλη µορφή», συµπληρώνει η ίδια. 
Αυτή τη στιγµή τα προϊόντα διατίθενται σε τοπι-

κό επίπεδο, ενώ γίνονται κινήσεις επέκτασης στην 
ευρύτερη ελληνική αγορά και έπεται η έναρξη και 
της εξαγωγικής δραστηριότητας. «Στόχος µας είναι 
να βγούµε στο εξωτερικό και να εκπαιδεύσουµε 
µία µερίδα καταναλωτών ώστε να αρχίσουν αγορά-
ζουν και να διατρέφονται µε ρεβίθι. ∆ουλειά µας 
είναι να προσφέρουµε το προϊόν που παράγουµε 
στα χωράφια µας µεταποιηµένο σε διαφορετικές 
µορφές, προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισ-
σότερους καταναλωτές και τις προτιµήσεις τους».

Επέστρεψε στην Κοµοτηνή η Σαββούλα Στρούµπα γιατί µε την αδερφή της 
διέβλεψαν ότι το ρεβίθι λόγω των διατροφικών του ιδιοτήτων, παρουσιάζει 
σηµαντική προοπτική ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια.

Σαββούλα Στρούµπα
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Το σκεπτικό της ήταν εξαρχής ε-
κτός από την συσκευασία αυτού-
σιου του καρπού, να δηµιουργή-
σει και ένα µεταποιηµένο προϊόν, 
λαµβάνοντας µόλις πριν από ένα 
χρόνο και άδεια οικοτεχνίας µε 
στόχο να εισέλθει στη µεταποίη-
ση των προϊόντων που παράγει. 
Εκτός από τα ρεβίθια που συσκευ-
άζει, έχει δηµιουργήσει το ρεβιθά-
λευρο που αλέθεται σε παραδοσι-
ακό νερόµυλο, ενώ σύντοµα πρό-
κειται να φέρει στην αγορά και 
προϊόν ρεβιθιού σε µορφή αλείµ-
µατος. Τα παραγόµενα αγαθά κυ-
κλοφορούν στην αγορά µε την ε-
τικέτα Ilione, µε την έµπνευση του 
ονόµατος να αντλείται από την ελ-
ληνική µυθολογία και την Ιλιόνη, 
τη µεγαλύτερη κόρη του βασιλιά 
της Τροίας, Πριάµου και µετέπει-
τα συζύγου του βασιλιά της Θρά-
κης Πολυµήστορα.

Μετρά η ζήτηση εκτός Ελλάδας
Η αρχή έγινε το 2020, όταν η 

ίδια σε συζητήσεις µε την αδερ-
φή της, η οποία δραστηριοποιείται 
στον τοµέα του µάρκετινγκ και δι-

αµένει µόνιµα στο εξωτερικό, δια-
πίστωσε ότι τα όσπρια και ειδικότε-
ρα τα ρεβίθια έχουν ζήτηση εκτός 
Ελλάδας. «Είδαµε από κοινού µε 
την αδερφή µου ότι το συγκεκριµέ-
νο όσπριο λόγω των διατροφικών 
του ιδιοτήτων παρουσιάζει σηµα-
ντική προοπτική ανάπτυξης τα ε-
πόµενα χρόνια. Συζητούσαµε και 
για άλλες καλλιέργειες και κατα-
λήξαµε στο ρεβίθι, το οποίο ευδο-
κιµεί ιδανικά στην περιοχή µας». 

Η συνολικά καλλιεργούµενη έ-
κταση στο ρεβίθι ανέρχεται µέχρι 
στιγµής στα 12 στρέµµατα, µε προ-
οπτική µελλοντικής ανάπτυξης. Συ-
νολικά η οικογένεια Στρούµπου 
καλλιεργεί 90 στρέµµατα, στα ο-
ποία αναπτύσσονται βαµβάκι και 
σιτάρι καθώς και ελαιόδεντρα της 
τοπικής ποικιλίας Μάκρη που ευ-
δοκιµεί στην ευρύτερη περιοχή 
της Θράκης. Η στρεµµατική από-
δοση του ρεβιθιού κυµαίνεται µε-
ταξύ 150 και 200 κιλών ανά στρέµ-
µα και συνολικά 1.800 κιλά στα 12 
στρέµµατα καλλιέργειας, τα οποία 
διαχειρίζεται αποκλειστικά η Σαβ-
βούλα Στρούµπου.

Εκτός από συσκευασία, άδεια οικοτεχνίας 
και ταυτόχρονη είσοδος στη μεταποίηση

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΒΙΘΙΟΥ
 ΤΗΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ILIONE

 ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Συνολική καλλιεργούµενη έκταση: 12 στρέµµατα
Απόδοση: 150-200 κιλά/στρέµµα

Συνολική ετήσια παραγωγή: ~1.800 κιλά

∆ιατροφή 
Στόχος της να εκπαιδεύσει 
µερίδα καταναλωτών να 
αρχίσουν να αγοράζουν 
και να διατρέφονται µε 

ρεβίθι

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

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

agrenda@agronews.gr

Βασίλης Γούναρης
Ξανά στο ΔΣ του 
Eλληνογερμανικού 
Επιμελητήριου
Τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του 
Ελληνογερµανικού Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
ανέδειξε η ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση του φορέα. Στις 
αρχαιρεσίες της 22ης Ιουνίου από 
τους υποψηφίους της ελληνικής 
πλευράς, στα τακτικά µέλη 
επανεξελέγη ο Βασίλης Γούναρης, 
της BASF HELLAS S.A.

Walla Walla
Ο Σ. Λογοθέτης 
διευθυντής
Χρέη διευθυντή στο Ινστιτούτο 
Οινολογίας και Αµπελουργίας του 
κολεγίου Walla Walla (WWCC) 
της Ουάσιγκτον αναλαµβάνει ο 
Στυλιανός Λογοθέτης. Τα νέα 
καθήκοντα του έµπειρου Έλληνα 
σύµβουλου, µε µεταπτυχιακό στη 
φιλοσοφία από το Abertay 

University ξεκινούν στις 6 Ιουλίου. 

Μύλοι Λούλη
Αμετάβλητη 
ηγετική ομάδα
Το νέο διοικητικό συµβούλιο της 
Μύλοι Λούλη και την αλλαγή της 
επωνυµίας της σε «Loulis Food 
Ingredients ΑΕ» ενέκρινε η γενική 
συνέλευση των µετόχων της. Η 
ηγετική οµάδα µένει αµετάβλητη, 
µε τον Νίκο Λούλη πρόεδρο, την 
Ελισάβετ Αλεξανδρή-Καπελάνου 
αντιπρόεδρο και τον Νίκο 
Φωτόπουλο ως διευθύνοντα. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το τοπίο στο κοµµάτι της αγροτικής παρα-
γωγής έχει αλλάξει για τα καλά και η επι-
στροφή στην κανονικότητα που επικρατού-
σε πριν από τις απανωτές κρίσεις της τελευ-
ταίας τριετίας δείχνει δύσκολη υπόθεση ε-
κτιµούν αρκετοί συντελεστές του κλάδου. Αν 
µια µεταβλητή φαίνεται σταθερή, είναι αυτή 
που θέλει την αγροτική παραγωγή πιο ακρι-
βή και κάποιες χρονιές µη ικανή να ικανο-
ποιήσει την παγκόσµια ζήτηση για τρόφιµα.

Το παραπάνω είναι ένα από τα πρώτα συ-
µπεράσµατα αναλυτών και συντελεστών της 
βιοµηχανίας εισροών, πολλοί εκ των οποί-
ων βρέθηκαν αυτές τις ηµέρες στο ξενοδο-
χείο Caravel, σε ένα τριήµερο συνέδριο υπό 
τον τίτλο «Farm to Fork Europe» που διορ-
γάνωσε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Βιο-
µηχανίας Βιοδιεγερτών (EBIC) και η New AG 
International από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου. 

Ξεκινώντας τις εργασίες οι σύνεδροι επι-
χείρησαν την Τρίτη 21 Ιουνίου να ορίσουν 
το πλαίσιο µέσα στο οποίο και ο δικός τους 

τοµέας καλείται να αναπτυχθεί παράλληλα 
µε τις εξελίξεις που σηµειώνονται στο πεδίο 
της αγροτικής οικονοµίας. Αυτό που εντοπί-
ζουν µε τη µία, είναι το µέγεθος του ρίσκου 
που συνεπάγεται η υφιστάµενη κατάσταση 
σε κάθε κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας. 

Οι πυρήνες που επιδρούν είναι οι γεω-
πολιτικές ισορροπίες, σε συνδυασµό µε τις 
στοχεύσεις της Ευρώπης για µια βιώσιµη και 
πράσινη ανάπτυξη (και κυρίως ο ορθολογι-
σµός που ενέχουν οι κεντρικές αποφάσεις 
της Κοµισιόν). Όλα αυτά µε φόντο έναν αυ-
ξανόµενο πληθυσµό που καταναλώνει πε-
ρισσότερα τρόφιµα κατά κεφαλήν συγκρι-
τικά µε τις προηγούµενες γενιές αλλά και 
τις κλιµατικές συνθήκες που αλλάζουν, οι 
οποίες καθιστούν την αγροτική παραγωγή 
πιο ακριβή και ορισµένες χρονιές ανεπαρκή 
ώστε να καλύψει τη ζήτηση. Σε αυτό το κρί-
σιµο σηµείο, ο κλάδος των εταιρειών προϊό-
ντων θρέψης, εντοπίζει έναν καθοριστικό ρό-
λο, τόσο για τα λιπάσµατα, τα οποία αποκά-
λεσε «Βασιλιάδες» ο Μίχαελ Τάνχουµ, σύµ-
βουλος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Σχέσεων, όσο και για τους βιοδιεγέρτες, για 

τους οποίους ο Λούκα Μπονίνι, πρόεδρος της 
EBIC και CEO της Hello Nature, σχολίασε ότι 
η υφιστάµενη κρίση αποτελεί µια πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία για την δυναµική είσοδό τους 
στην αγροτική καθηµερινότητα. 

«Η προσέγγισή µας στην αγροτική παρα-
γωγή πρέπει να αλλάξει» ανέφερε ο κ. Μπο-
νίνι, τα θρεπτικά στοιχεία στο χώµα διαρκώς 
υποχωρούν, το νερό γίνεται όλο και πιο δυ-
σεύρετο και οι µονοκαλλιέργειες καθιστούν 
όλο και πιο ευάλωτη την αγροτική παραγω-
γή». Σ’ αυτό το πλαίσιο, σύµφωνα µε τον ί-
διο οι βιοδιεγέρτες έρχονται να συµβάλλουν 
σηµαντικά στην εξισορρόπηση της κατάστα-
σης, αφού «δίνουν ζωή στο χώµα», αλλά και 
στην αντιµετώπιση αβιωτικών στρεσογόνων 
παραγόντων όπως οι υψηλές θερµοκρασίες 
και η λειψυδρία.

Υπάρχει όµως ακόµα ένας παράγοντας που 
ξεχωρίζει στην σηµερινή συνθήκη των γεω-
πολιτικών εντάσεων και της κρίσης στις µε-
ταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. «Τέ-
τοιο καιρό, φτάνουν στην Ευρώπη τα καρά-
βια µε τις πρώτες ύλες για την παραγωγή λι-
πασµάτων. Αυτήν την στιγµή, ακόµα και έ-

Chicken Game σε εξέλιξη  
για αγροτικά εμπορεύματα και εισροές 
Η χρήση βιοδιεγερτών περιορίζει το ρίσκο, γιατί αποδεσμεύει τις βασικές πηγές εφοδιασμού α’ υλών λιπασμάτων 
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O Λούκα Μπονίνι, πρόεδρος της EBIC 
και CEO της Hello Nature.
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O Μίχαελ Τάνχουµ, 
σύµβουλος στο 
Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Σχέσεων.
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πειτα από µια υποχώρηση, οι παραγωγοί λι-
πασµάτων πληρώνουν σχεδόν τριπλάσιες τι-
µές συγκριτικά µε πέρυσι. Η κατάσταση αυ-
τή εισάγει στην αλυσίδα της αγροτικής πα-
ραγωγής ένα τεράστιο ρίσκο. Το ρίσκο εί-
ναι µεγαλύτερο για τους αγρότες. Αν ξαφνι-
κά υπάρξει αντιστροφή της τάσης στις αγο-
ρές αγροτικών εµπορευµάτων, οι τιµές για 
τα λιπάσµατα δεν θα ακολουθήσουν, ακρι-
βώς γιατί εξακολουθούν να υφίστανται οι ε-
πιπλοκές στο κοµµάτι της εφοδιαστικής α-
λυσίδας. Ούτε µετά το 2008 δεν υπήρξε αυ-
τόµατη προσαρµογή, οπότε φανταστείτε τι 
µπορεί να συµβεί αυτήν τη φορά» σχολίασε. 

Σκοπός της παρατήρησης αυτής, ήταν η 
ανάδειξη του ρόλου της χρήσης βιοδιεγερ-
τών, αφού θα µπορούσαν να περιορίσουν 
σε σηµαντικό βαθµό το ρίσκο, δεδοµένου 
ότι υπάρχει µια αποδέσµευση από τις βασι-
κές πηγές εφοδιασµού πρώτων υλών που α-
ξιοποιούνται στην παραγωγή λιπασµάτων. 

Βασιλιάς το λίπασµα
«Μέσα στον επόµενο µήνα, ο Λίβανος θα 

µπορούσε κυριολεκτικά να ξεµείνει από σι-

τηρά». Με την παρατήρηση αυτή ξεκίνησε 
την παρέµβασή του ο διεθνολόγος Μίχα-
ελ Τάνχουµ, ο οποίος διευκρίνησε πως η ε-
πισιτιστική κρίση υφίσταται και προηγείται 
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύµ-
φωνα µε τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν το 2019, 
όταν η Κίνα αποφάσισε να ενισχύσει τα α-
ποθέµατά της σκουπίζοντας στην κυριολε-
ξία τα λιµάνια της Γαλλίας, µε αποτέλεσµα 
τώρα τα µισά παγκόσµια αποθέµατα σιτηρών 
να βρίσκονται στην επικράτειά της. Ακολού-
θησε η πανδηµία και οι επιπλοκές στην εφο-
διαστική αλυσίδα ενέτειναν την κατάσταση 
περιορισµένων αποθεµάτων, για να τινάξει 
στον αέρα τη διαταραγµένη ισορροπία η ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η έλλειψη νερού και οι αλλαγές 
στο κλίµα µετατοπίζουν την εξωτερική πολι-
τική της Ευρώπης στην αφρικανική ήπειρο, 
όπου αυτήν τη στιγµή γίνεται ένας αγώνας 
δρόµου ανάµεσα στις Βρυξέλλες και την Κί-
να αφού και οι δύο δυνάµεις θέλουν να ε-
ντάξουν τη δυναµικά ανερχόµενη Αφρική 
στη δική τους σφαίρα επιρροής η κάθε µία. 
Ήδη επενδύσεις δισεκατοµµυρίων τρέχουν 

που έχουν αναβαθµίσει το οδικό δίκτυο της 
ηπείρου και πλέον στο µείγµα των διεθνών 
ζυµώσεων εντάσσεται µε µεγάλη βαρύτητα 
το σιτάρι και τα υπόλοιπα αγροτικά εµπο-
ρεύµατα. «Αν η Ευρώπη θέλει να επεκτείνει 
τη σφαίρα επιρροή της, τότε στις συζητήσεις 
µε την Αφρική θα πρέπει να εντάξει τεχνι-
κές και τεχνολογίες παραγωγής τροφίµων 
και από εδώ δεν µπορεί να λείπουν οι βιο-
διεγέρτες» κατέληξε. 

Από τους βιολογικούς στους καλά 
οργανωµένους συµβατικούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση 
που αναπτύχθηκε κατά την δεύτερη ηµέρα 
του συνεδρίου, την οποία συντόνισε η Φωτει-
νή Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια του 
ΣΠΕΛ. Εκεί, ο αγρότης ∆ηµήτρης Κουτσοδή-
µος, παρατήρησε πως ενώ πριν από 20 χρό-
νια η αξιοποίηση των βιοδιεγερτών ήταν «τά-
ση» ανάµεσα στους βιολογικούς καλλιεργη-
τές, πλέον έχουν µπει στο παιχνίδι και οι της 
συµβατικής γεωργίας. Σ’ αυτό συνέτεινε η ρα-
γδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πεδίο των βι-
οδιεγερτών, ενώ παράλληλα η ενηµέρωση και 
η εκπαίδευση των παραγωγών άνοιξε νέους 
δρόµους στη διαχείριση των καλλιεργειών και 
έδωσε το κίνητρο του πειραµατισµού. Γενικό 
συµπέρασµα της συζήτησης αυτής, που ξεκί-
νησε µε αφορµή το γιατί σε γενικές γραµµές 
η ποιότητα του εδάφους, το οποίο είναι τόσο 
καθοριστικό στη δουλειά των αγροτών, υπο-
βαθµίζεται και τι θα µπορούσε να συµβεί για 
αυτό, ήταν ότι θα χρειαστεί να αλλάξει η α-
ντίληψη που έχουν για το έδαφος όχι µόνο 
οι αγρότες, αλλά το σύνολο του πληθυσµού.

Μόνη µεταβλητή που φαίνεται σταθερή, 
είναι αυτή που θέλει την αγροτική 
παραγωγή πιο ακριβή και κάποιες 

χρονιές µη ικανή να ικανοποιήσει την 
παγκόσµια ζήτηση για τρόφιµα. 

Αν ξαφνικά υπάρξει αντιστροφή 
της τάσης στις αγορές αγροτικών 

εµπορευµάτων, οι τιµές για τα λιπάσµατα 
δεν θα ακολουθήσουν, ακριβώς γιατί 

εξακολουθούν να υφίστανται 
οι επιπλοκές στο κοµµάτι της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, λένε οι καλά 
γνωρίζοντες την αγορά.

∆ίνουν ζωή στο χώµα
Οι βιοδιεγέρτες έρχονται να 

συµβάλλουν σηµαντικά στην εξι-
σορρόπηση της κατάστασης, αφού 
«δίνουν ζωή στο χώµα», αλλά και 

στην αντιµετώπιση αβιωτικών 
στρεσογόνων παραγόντων όπως 

οι υψηλές θερµοκρασίες 
και η λειψυδρία
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O ∆ηµήτρης 
Κουτσοδήµος.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στην Κεφαλονιά το µεσηµέρι του Σαβ-
βάτου της 15ης Μαΐου του 2021 σκο-
τείνιασε ο ουρανός και ξέσπασε πολύ 
µεγάλη καταιγίδα µε σφοδρή χαλα-
ζόπτωση, η οποία κράτησε µισή ώρα 
περίπου και είχε σαν αποτέλεσµα τε-
ράστιες ζηµιές στην κύρια ζώνη καλ-
λιέργειας της Ροµπόλας. 

Με την µνήµη αυτή αρκετά νωπή, 
ο νεοσύστατος Σύνδεσµος Οινοποι-
ών Κεφαλονιάς (Σ.Ο.Κ) - που φιλο-
δοξεί να παίξει ρόλο «δεξαµενής σκέ-
ψης» και να κάνει γενικότερα την Κε-

φαλονιά ένα HUB για το κρασί -  έβα-
λε την περασµένη Κυριακή 19 Ιουνί-
ου, ως κεντρικό θέµα συζήτησης την 
«Κλιµατική Αλλαγή», στο πλαίσιο ε-
νός γεµάτου οινικού τετραήµερου.

Η οµάδα της Agrenda και του Wine 
Trails, φιλοξενούµενη του Συνδέσµου, 
κατέγραψε τις ανησυχίες των εµπλε-
κόµενων του κλάδου, ενώ είχε την ευ-
καιρία να περιηγηθεί στα οινοποιεία 
των γνήσιων εκφραστών της οινικής 
κουλτούρας της Κεφαλονιάς (Σκλά-
βος, Κτήµα Χαριτάτου, Gentilini, Σαρ-
ρής, Ορεάλιος Γη,  Πετρακόπουλος), 
που έχουν βάλει στόχο να εντάξουν 
το νησί στο χάρτη του ποιοτικού οι-

νοτουρισµού. Κάτι που, σηµειωτέον, 
δεν φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο αν 
κρίνει κανείς από τις γευστικές δο-
κιµές των κρασιών που παράγουν, 
αποτέλεσµα αναβίωσης ξεχασµένων 
γηγενών ποικιλιών και µε πρακτικές 
φιλικές προς το περιβάλλον.

Στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του 
επισκέψιµου οινοποιείου του Συνε-
ταιρισµού Ροµπόλας, συνεταιριστές, 
αµπελουργοί, οινοποιοί µέλη του 
Σ.Ο.Κ., εκπρόσωποι οινοποιείων, του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
της γεωπονικής και δηµοσιογραφι-
κής κοινότητας αντάλλαξαν απόψεις 
γύρω από τις προκλήσεις που φέρ-

νουν οι µεταβολές του καιρού στον α-
µπελουργικό και οινοποιητικό κλάδο.

Το καµπανάκι χτύπησε και ο ∆ιο-
νύσης Γραµµατικός, προϊστάµενος 
του τµήµατος Αµπέλου Οίνου και 
Αλκοολούχων ποτών του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας 

πως το τοπίο στην αµπελοκαλλιέρ-
γεια µόνο ειδυλλιακό δεν είναι. Κα-
τά τον ίδιο, ο ελληνικός αµπελώνας 
την περίοδο 2012 -2021 εµφανίζει 
καθαρή µείωση εκτάσεων της τάξης 
των 27.772,9 στρεµµάτων (10,19%), 
ενώ στη ανησυχητική αυτή κατάστα-
ση έρχεται να προστεθεί και το φαι-
νόµενο της κλιµατικής αλλαγής. «Η 
κλιµατική αλλαγή δεν είναι αφηρη-
µένη έννοια, όντως υπάρχει, καθώς 
µε βάσει τις επιστηµονικές καταγρα-
φές προκύπτει ότι µέσα µία 10ετία ο 
τρύγος έχει έρθει 6-8 ηµέρες νωρί-
τερα.», υπογράµµισε ο κ. Γραµµατι-
κός. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του 

Η Κεφαλονιά βλέπει
ήδη στα αμπέλια της
την κλιματική αλλαγή
Θαύματα με τις γηγενείς ποικιλίες από τους οινοποιούς του νησιού

Με το κιάλι 
οι νέες φυτεύσεις

Τα αιτήµατα για νέες φυτεύ-
σεις είναι όλο και λιγότερα 

στην Κεφαλονιά, λέει 
ο ∆ιονύσης Γραµµατικός

Στην παραµυθένια αγροικία του 1863 των τριών αδελφών Χαριτάτου στα 
Κλαδάτα, γευτήκαµε τα περίφηµα κρασιά που παράγει το οµώνυµο οινοποιείο 
και τα οποία συνόδευσαν τις κεφαλονίτικες συνταγές του σεφ Αντωνέλλου.

Ο ∆ιονύσης Γραµµατικός, προϊστάµενος του τµήµατος Αµπέλου Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προέτρεψε 
για αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν τα προγράµµατα της ΚΑΠ.

Ο Νίκος Πε-
τρακόπουλος, 
στα Θηράµονα, 
ένα µικρό χω-
ριό της Νότιας 
Κεφαλονιάς, 
συνεχίζει την 
οικογενειακή 
παράδοση 
αιώνων, µε πί-
στη στη βιολο-
γική γεωργία, 
αξιοποιώντας 
τις σπάνιες το-
πικές ποικιλίες 
σταφυλιών.
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ΥΠΑΑΤ, κάλεσε τους εκπροσώπους 
του κλάδου να συνασπιστούν και 
να προχωρήσουν σε σχήµατα και ε-
πενδύσεις που θα βοηθήσουν την υ-
πόθεση «ελληνική αµπελοκαλλιέρ-
γεια και κρασί» να δείξει την ποιο-
τική και αναπτυξιακή δυναµική της 
προς τα έξω, καλώντας τους να προ-
χωρήσουν σε αιτήσεις για νέες φυ-
τεύσεις, και αξιοποιώντας τις δράσεις 
που προσφέρουν τα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία της ΚΑΠ αλλά και των άλ-
λων αναπτυξιακών ταµείων. «Τα αι-
τήµατα για νέες φυτεύσεις είναι όλο 
και λιγότερα. Είναι κρίµα, να µην γί-
νονται αιτήσεις», είπε χαρακτηριστι-

κά ο κ. Γραµµατικός, υποδεικνύοντας 
παράλληλα προς τους αµπελουργούς 
να επιδείξουν προσοχή στα όσα ορί-
ζει το Αµπελουργικό Μητρώο και το 
ΟΣ∆Ε για πλήρη ταυτοποίηση, προ-
κειµένου να µην απολέσουν τις προ-
βλεπόµενες επιδοτήσεις.

Σαν το καναρίνι στο ορυχείο
το αμπέλι σήμανε συναγερμό 
Πρόταση για ανθεκτικές ποικιλίες, Μετεωρολογικούς Σταθμούς

Νωρίτερα 8 ηµέρες  
Λόγω κλιµατικής αλλαγής,
µε βάσει τις επιστηµονικές 

καταγραφές προκύπτει ότι σε 
µία 10ετία ο τρύγος θα έρθει 

6-8 ηµέρες νωρίτερα

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με το καναρίνι στο ορυχείο* παρο-
µοιάζει τα όσα συµβαίνουν στην α-
µπελουργία σε σχέση µε την κλιµα-
τικές αναταράξεις ο Γιώργος Τσινί-
δης, Γεωπόνος Οινολόγος, καθώς 
τα αµπέλια είναι άκρως ευαίσθητα 
στις όποιες µεταβολές. 

Σύµφωνα µε τον έµπειρο γεωπό-
νο, αν η µέση παγκόσµια θερµοκρα-
σία παρουσιάσει αύξηση δύο βαθ-
µών Κελσίου, οι περιοχές του πλα-
νήτη, που σήµερα είναι κατάλληλες 
για καλλιέργεια αµπελιών, θα συρ-
ρικνωθούν έως 56%. Αν, µάλιστα, η 
άνοδος της θερµοκρασίας φθάσει 
τους τέσσερις βαθµούς Κελσίου, τότε 
το 85% των σηµερινών καλλιεργειών 
κλήµατος θα εξαφανιστεί.  Κατά τον 
ίδιο, ήδη διαπιστώνονται σε πολλά 
αµπελοτεµάχια της χώρας:

Μείωση του βλαστικού κύκλου.
Έξαρση βακτηριακών µολύνσε-

ων και εχθρών.
Υπερβολικά υψηλές θερµοκρα-

σίες που καταστρέφουν το κρασί και 
τις οξύτητες.

Ο Γιώργος Τσινίδης στην παρέµ-
βαση του στην εκδήλωση του Συνδέ-
σµου Οινοποιών Κεφαλονιάς για την 
κλιµατική αλλαγή, συνέστησε στους 
καλλιεργητές ως βασική στρατηγική 
προσαρµογής να αλλάξουν σε µε-
γάλο βαθµό τις ποικιλίες που καλ-
λιεργούν, ώστε να προτιµούν αµπέ-
λια πιο ανθεκτικά στην ξηρασία και 
στη ζέστη αλλά και αλλαγή πλεύσης 
προς φιλικότερα προς το περιβάλλον 
σκευάσµατα φυτοπροστασίας, µηχα-
νολογικών πρακτικών. Επιπρόσθετα, 
τονίζει την αναγκαιότητα των Μετε-
ωρολογικών Σταθµών στη λήψη δε-

δοµένων για έγκαιρη πρόληψη και 
των εφαρµογών γεωργίας ακριβείας. 

Στη συζήτηση συµµετείχε και ο Αρ-
γύρης Γεροβασιλείου, Γεωπόνος/Οι-
νολόγος και ένας εκ των ιδιοκτη-
τών του Κτήµατος Γεροβασιλείου, υ-
πογραµµίζοντας την αναγκαιότητα 
των µετεωρολογικών σταθµών για 
την λήψη στατιστικών δεδοµένων, 
προκειµένου να παρακολουθείτε το 
υδατικό στρες σε κάθε αµπελοτεµά-
χιο και να υπάρχει έγκαιρη αντιµε-

τώπιση των προβληµάτων που δύ-
νανται να ανακύψουν.

Στα σκαριά ο φάκελος για ΠΟΠ 
της Ξηρής Μαυροδάφνης

Να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο της 
γενικότερης συζήτησης για τις προ-
κλήσεις της αµπελοκαλλιέργειας στο 
νησί, προέκυψε και η ανάγκη για κα-
τάθεση φακέλου θεσµοθέτησης της 
Ξηρής Μαυροδάφνης ως προϊόντος 
ΠΟΠ, µε ξεκάθαρη αναφορά στην Κε-
φαλονιά.  Οι εξαιρετικές δουλειές που 
καταθέτουν µε τη µορφή συγκεκρι-
µένων ετικετών τα τελευταία χρόνια 
οι οινοποιοί του νησιού, θα µπορού-
σε να αποτελέσει το καλύτερο εισιτή-
ριο για την ένταξη του προϊόντος στη 
ζώνη ΠΟΠ της Κεφαλονιάς,  

Ήδη το θέµα απασχόλησε διεξο-
δικά την τελευταία συνάντηση του 
Συνδέσµου Οινοποιών Κεφαλονιάς 
µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος 
Αµπέλου και Οίνου του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τον τελευ-
ταίο να παροτρύνει τα µέλη του Συν-
δέσµου για την κατάθεση τεκµηριω-
µένου φακέλου, οποίος θα µπορού-
σε να αποτελέσει την απαρχή για την 
θεσµοθέτηση της Ξηρής Μαυροδάφ-
νης ως προϊόντος ΠΟΠ.  Να σηµειω-
θεί ότι τον συντονισµό της συζήτη-
σης στην εκδήλωση του Σ.Ο.Κ. είχε 
ο Κώστας Μπαζίγος, ∆ιευθυντής Συ-
νεταιρισµού Ροµπόλας Κεφαλληνίας.

* Παλιά, οι ανθρακωρύχοι έστελναν 
ένα καναρίνι στις στοές σαν ζωντανό 
συναγερµό. Αν το καναρίνι σταµατού-
σε να κελαηδά, αυτό σήµαινε ότι υπήρ-
χαν επικίνδυνες αναθυµιάσεις.

Υδατικό στρες
Αναγκαία η λήψη 

στατιστικών δεδοµένων, 
προκειµένου να παρα-
κολουθείτε το υδατικό 
στρες σε κάθε αµπελο-
τεµάχιο και να υπάρχει 
έγκαιρη αντιµετώπιση 
των προβληµάτων που 

δύνανται να ανακύψουν

Η δουλειά που κάνουν στη βιοδυναµική διαχείριση, ο Βλάδης Σκλάβος 
και ο Γιώργος Ζησιµάτος, περνάει και στα κρασιά της Sklavos Winery 
που αξιοποιεί άριστα τις ποικιλίες Ροµπόλα, Μαυροδάφνη, Βοστυλίδι κ.α.

Οι προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής για τον αµπελουργικό κλάδο 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που έβαλε στο τραπέζι 
ο Σύνδεσµος Οινοποιών Κεφαλονιάς. 

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Iουνίου 2022
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Ενισχύσεις 
μόνο σε 
πραγματικούς 
παραγωγούς, 
προσβολή οι 
επιδοτήσεις 
χωρίς ζώα
Αναγνώριση της σκανδαλώδους 
στρέβλωσης που αναπτύχθηκε στο 
πεδίο των κοινοτικών ενισχύσεων µε 
τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα αλλά και 
αναγνώριση του αυτονόητου, δηλαδή 
της ανάγκης στήριξης αποκλειστικά 
των πραγµατικών παραγωγών, 
αποτέλεσαν τα κεντρικά σηµεία της 
τοποθέτησης του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου 
Γεωργαντά στην επιτροπή 
Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής 
την περασµένη Τετάρτη 22 Ιουνίου. 
Η επιτροπή συνεδρίασε µε θέµα «πώς 
µπορεί ο αγροδιατροφικός τοµέας να 
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του 
αύριο» και στα πρακτικά της Βουλής 
πέρασε η ακόλουθη δήλωση του 
υπουργού Γεωργαντά: 
«Ξέρετε, ήρθε η ώρα για να πούµε 
αλήθειες. Να λύσουµε χρόνιες 
παθογένειες του πρωτογενή τοµέα 
στη χώρα µας. Πρέπει πραγµατικά να 
κοιτάξουµε στα µάτια τον πραγµατικό 
παραγωγό και να του πούµε τι θα 
κάνουµε για αυτόν. Πρέπει να 
στηρίξουµε µόνο αυτόν. Και µόνο που 
γίνεται συζήτηση σε αυτή την 
αίθουσα, η δυνατότητα κάποιοι, χωρίς 
ζωικό κεφάλαιο, εκµεταλλευόµενοι 
κάποιες διατάξεις, να µπορούν να 
εισπράττουν επιδοτήσεις και να τις 
στερούνται, ίσως, σε κάποιο βαθµό, οι 
πραγµατικοί παραγωγοί, οι 
πραγµατικοί κτηνοτρόφοι, θεωρώ ότι 
είναι προσβλητικό για όλο το πολιτικό 
σύστηµα, διαχρονικά. Πρέπει λοιπόν, 
να δούµε τις αρρυθµίες, να δούµε τις 
στρεβλώσεις, να κοιτάξουµε στα µάτια 
αυτά τα προβλήµατα, όλοι µαζί.»

Τρία καλάθια για πρασίνισμα 
μετά φόβου οι συνδεδεμένες
Στα μέσα Ιουλίου οριστικοποιείται το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Την οµαδοποίηση των 17 πράσινων επιδοτή-
σεων σε τρία «καλάθια» ένα για αροτραίες, ένα 
για βοσκοτόπια και ένα για δενδρώδεις ώστε ο 
παραγωγός να µπορεί να επιλέγει µε ευκολία 
µέσω των αιτήσεων ΟΣ∆Ε τη στρατηγική πριµο-
δότησης που του ταιριάζει ετησίως, δροµολογεί 
για τη νέα περίοδο το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. «Καταλήξαµε ότι θα τα εξειδικεύσουµε 
αυτά τα οικολογικά σχήµατα, για τις αροτραίες, 
τις δενδρώδεις και τα βοσκοτόπια και το δέχθη-
κε η ΕΕ. Είχαµε συνολικά 17 διαφορετικές δρά-
σεις και η παρατήρησή τους ήταν ότι κινούνται 
στη σωστή κατεύθυνση. Συζητάµε, ωστόσο, µή-
πως να οµαδοποιηθούν γιατί είναι και πιο εύκο-
λες για τον αγρότη. Οπότε βρισκόµαστε σε πολύ 
καλό στάδιο των παρατηρήσεων», σχολίασε συ-
γκεκριµένα στην Agrenda ο γενικός γραµµατέ-
ας του ΥΠΑΑΤ, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, στα 
περιθώρια εκδήλωσης για το στρατηγικό σχέ-
διο 2023-2027 που πραγµατοποιήθηκε την πε-
ρασµένη εβδοµάδα στη Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά τώρα το «καυτό ζήτηµα» των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων, όπως φαίνεται α-
ντιµετωπίζεται προς το παρόν µετά φόβου, µε 
τον κ. Μπαγινέτα να αποφεύγει να µπει σε ειδι-
κό σχολιασµό αυτών, και να δηλώνει πως έως 
τα µέσα Ιουλίου το τελικό πλάνο θα έχει οριστι-
κοποιηθεί. Σηµειώνεται πως από τις 9 συνδε-
δεµένες που πρότειναν οι Σύµβουλοι της νέας 

ΚΑΠ, πήγαµε στις 19 του στρατηγικού σχεδίου 
υπό την εποπτεία Λιβανού, τις οποίες και απέρ-
ριψε ως πρόταση η Κοµισιόν. Πλέον καλείται ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς να προσκοµίσει τη νέα λίστα η οποία σί-
γουρα θα είναι µικρότερη από την τρέχουσα και 
µε νέες προσθήκες το καλαµπόκι και το µαλακό 
σιτάρι. Ο κ. Μπαγινέτας πάντως ξεκαθάρισε ότι 
πρόθεση του ΥπΑΑΤ είναι να τελειώσει έγκαιρα 
τη σχετική διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για όλα τα ανοικτά θέµατα του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, πριν κλεί-
σουν οι υπηρεσίες της για τις θερινές διακοπές.

«Έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και οι διµερείς 
σχέσεις µε την Επιτροπή και τη γενική διεύθυνση 
γεωργίας στη βάση της επιστολής, που λάβαµε 
συνολικά 19 κράτη–µέλη, στα τέλη Μαρτίου µε 
τις παρατηρήσεις τους», ανέφερε. Όπως εξήγη-
σε ο γενικός γραµµατέας του ΥπΑΑΤ στο πλαί-

σιο αυτής της διαβούλευσης η ελληνική πλευ-
ρά έχει ήδη επιστρέψει στην Επιτροπή τρία σετ 
απαντήσεων και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πα-
ράλληλα ο κ. Μπαγινέτας µας είπε: «Κλείνου-
µε θέµατα που αφορούν παρατηρήσεις κι εξει-
δικεύσεις, όπως για τη δασική και τη ψηφιακή 
µας πολιτική ή τα στοιχεία που πήραµε από τα 
υπουργεία Περιβάλλοντος και Ψηφιακής ∆ια-
κυβέρνησης, για το πώς θα γίνει ο ελεγκτικός 
µηχανισµός και τα πληροφοριακά συστήµατα. 
Συνεργαστήκαµε παράλληλα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για θέµατα εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και καινοτοµίας και τώρα συζητά-
µε τα οικολογικά σχήµατα και το φιλοπεριβαλ-
λοντικό πρόσηµο της κοινής αγροτικής πολι-
τικής. Έχουµε µαζέψει αρκετά ζητήµατα, θέ-
λουµε να κλείσουµε και κάποια περισσότερα 
όπως είναι οι παρεµβάσεις στον Πυλώνα 2, τα 
Σχέδια Βελτίωσης, η κυκλική οικονοµία, οι α-
νανεώσιµες πηγές ενέργειας, και είναι και έ-
να σηµαντικό θέµα πολιτικό που είναι οι συν-
δεδεµένες ενισχύσεις. Το συζητάµε, είναι θέ-
µα πολιτικής απόφασης και θέλω να πιστεύω 
ότι µέχρι µέσα Ιουλίου όλα αυτά τα ζητήµατα 
να έχουν οριστικοποιηθεί, προκειµένου να τα 
κλείσουµε. Είµαστε σε καλό δρόµο, µιλάµε, συ-
ναντιόµαστε διαρκώς και προχθές ήταν κλιµά-
κιο της Επιτροπής και προχωράµε. Ειδικά για το 
θέµα των συνδεδεµένων ενισχύσεων, ακούµε 
τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και δεχόµα-
στε και τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν για να 
βρεθεί η βέλτιστη λύση».

Πρόκριµα στις ΑΠΕ
Οι επενδύσεις αγροτών στις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειες 
όπως το βιοαέριο και τα φωτο-

βολταϊκά θα αποκτήσουν ιδιαίτερη 
σηµασία στη νέα ΚΑΠ κάτι που θα 
αποτυπωθεί και στις ενισχύσεις
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Η κατάσταση στην αγορά των λιπασµάτων, 
η τιµή των οποίων σηµείωσε αύξηση 151% 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση τον 
περασµένο Απρίλιο προτού αποκλιµακωθεί 
ελαφρώς, σηµαίνει ότι οι τιµές των τροφίµων 
θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2023. Στο 
συµπέρασµα αυτό προέβη η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, η οποία προεξοφλεί µια περαιτέρω 
ενίσχυση των αγροτικών εµπορευµάτων και κατ’ 
επέκταση τη διατήρηση των πληθωριστικών 
πιέσεων στην ευρωζώνη για τουλάχιστον ένα 
χρόνο ακόµα. Η εν λόγω έκθεση της ΕΚΤ που 

δηµοσιεύθηκε την προηγούµενη Τρίτη 21 Ιουνίου, 
προειδοποιεί ότι τα αυξηµένα κόστη για τους 
Ευρωπαίους αγρότες δεν µπορούν παρά να 
οδηγήσουν σε έναν νέο κύκλο ενίσχυσης των 
τιµών στα τρόφιµα και µάλιστα για κατηγορίες 
προϊόντων οι οποίες δεν εξαρτώνται άµεσα από 
τα σιλό της Ουκρανίας. Όπως µεταδίδουν οι 
Financial Times, αξιωµατούχοι της ΕΚΤ τονίζουν 
στην έκθεση ότι ο πληθωρισµός των τροφίµων 
«αναµένεται να παραµείνει υψηλός τους 
επόµενους µήνες, παρά την ύπαρξη ορισµένων 
αντισταθµιστικών παραγόντων».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Φούντωσε εκ νέου ο διάλογος γύ-
ρω από το σενάριο συνασπισµού 
των µεγάλων δυνάµεων στην πα-
ραγωγή σιτηρών, υπό ένα όργανο 
αντίστοιχο µε τον ΟΠΕΚ των πετρε-
λαιοπαραγωγών χωρών. Πρόκει-
ται για ένα παλιό όνειρο της Ρω-
σίας το οποίο σε µια ειρωνεία της 
ιστορίας επαναφέρει τελευταία η 
Ουκρανία, µε το ευρωπαϊκό think 
tank FarmEurope να αξιολογεί ως 
µάλλον ενδιαφέρουσα την προο-
πτική αυτή. 

Την πρώτη δεκαετία του 2000 η 
Ρωσία προσπάθησε να δηµιουρ-
γήσει ένα καρτέλ σιτηρών µαζί µε 
άλλους παραγωγούς της Μαύρης 
Θάλασσας, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της Ουκρανίας και του Καζακ-
στάν, χωρίς όµως το πείραµα αυτό 
να προχωρά. Αν και οι περισσότε-
ροι αµφισβητούν τη δυνατότητα ε-
νός τέτοιου καρτέλ σιτηρών να ορ-
γανώσει τις αγορές σε µια πολεµι-
κή συγκυρία, όπως είναι η σηµε-
ρινή, εκτιµούν πως ο οργανισµός 
αυτός θα µπορούσε να επηρεάζει 
τις τιµές των σιτηρών στις παγκό-
σµιες αγορές µε µεγαλύτερη απο-
φασιστικότητα και αντίκτυπο. ∆εν 
χωρά αµφιβολία ότι το µοντέλο α-
πό το οποίο πρωτοεµπνεύστηκε η 
Ρωσία για τη δηµιουργία της ορ-
γάνωσης ήταν το ισχυρό πετρελα-
ϊκό καρτέλ ΟΠΕΚ (Οργανισµός Πε-
τρελαιοεξαγωγικών Χωρών), το ο-
ποίο έχει σηµαντική επιρροή στον 
καθορισµό των τιµών των ορυκτών 
καυσίµων στις παγκόσµιες αγορές 
εµπορευµάτων.

Το λάβαρο ενός ΟΠΕΚ σιτηρών, 

θα µπορούσε να συγκεντρώσει χώ-
ρες- εξαγωγείς σιτηρών όπως είναι 
οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, 
η Βραζιλία, η Αργεντινή και η ΕΕ.

Με την κρίση, ορισµένες χώρες 
εφάρµοσαν µέτρα για να προστα-
τεύσουν τις εσωτερικές τους αγο-
ρές, όπως η απαγόρευση της Ινδί-
ας να εξάγει σιτηρά. Σύµφωνα µε 
τους υποστηρικτές του, ο ΟΠΕΚ σι-
τηρών θα µπορούσε να βοηθήσει 
στην αποφυγή τέτοιων ενεργειών 
από συγκεκριµένες χώρες.

Πιθανές αρνητικές συνέπειες
Ωστόσο, ειδικοί στον τοµέα των 

αγροδιατροφικών προϊόντων και 
του εµπορίου αναφέρουν πιθανές 
αρνητικές συνέπειες µιας τέτοιας 
πρωτοβουλίας, αναφέροντας την 
αύξηση των τιµών, ιδίως για τις χώ-
ρες που εισάγουν σιτηρά.

Ο Πορτογάλος Ζοάο Πατσέκο α-
πό τη FarmEurope εξήγησε ότι «αν 
αυτό σηµαίνει τη θέσπιση ποσοστώ-
σεων εξαγωγής, θα ήταν κατά την 
άποψή µου επιζήµιο για τα ευρω-
παϊκά συµφέροντα, αφού θα είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στην επισιτι-
στική ασφάλεια σε χώρες µε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον για την ΕΕ, οι ο-
ποίες εισάγουν καθαρά τρόφιµα, 
ιδίως στην Αφρική και τη Μέση Α-
νατολή, καθώς οι ποσοστώσεις θα 
οδηγούσαν σε αύξηση των τιµών 
των σιτηρών». Σύµφωνα µε τον ί-
διο, η ιδέα του «ΟΠΕΚ σιτηρών» α-
δυνατεί να καλύψει τα αποτελέσµα-
τα της ρωσικής επιθετικότητας που 
έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό 
των θαλάσσιων εξαγωγικών οδών 
της Ουκρανίας, που αποτελούν τις 
κύριες οδούς για την εξαγωγή των 
γεωργικών προϊόντων της χώρας.

Επιπλέον, τα όρια µεταξύ των αρ-
µοδιοτήτων ενός τέτοιου οργανι-
σµού και του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) δεν είναι 
σαφή, καθώς τα φερόµενα ως µέλη 
του οργανισµού είναι επίσης µέλη 
του ΠΟΕ. Τα πρότυπα του ΠΟΕ προ-
ϋποθέτουν ελεύθερες αγορές χω-
ρίς κανονισµούς, ενώ οι εξαγωγι-
κές ποσοστώσεις αντιβαίνουν στον 
κανόνα. Αφήνει ωστόσο κάποια πε-
ριθώρια για θετικά αποτελέσµατα 
της πρωτοβουλίας. 

«Εάν αυτό σηµαίνει περισσότερη 
συνεργασία για το πώς να διασφα-
λιστεί η παραγωγή και οι εξαγωγές 
σε µια τόσο δύσκολη κατάσταση, ο 
οργανισµός αυτός θα µπορούσε να 
αποτελέσει µια χρήσιµη πλατφόρ-
µα για την ανακούφιση των σηµε-
ρινών προκλήσεων εφοδιασµού 
σιτηρών», κατέληξε.

Λόμπι σιτηρών
όπως ο ΟΠΕΚ 

για το πετρέλαιο
Σημείο των καιρών 

η εξέλιξη που 
θέλει τα σιτηρά να 
προσεγγίζονται με 

αντίστοιχους όρους 
όπως το πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα βλέπει µέλλον 

στα σηµερινά υψηλά των
αγροτικών εµπορευµάτων

Εξαγωγείς
Το λάβαρο ενός ΟΠΕΚ 
σιτηρών, θα µπορούσε να 
συγκεντρώσει χώρες- 
εξαγωγείς σιτηρών όπως 
είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες, 
ο Καναδάς, η Βραζιλία, 
η Αργεντινή και η ΕΕ.

Αύξηση
Στις πιθανές αρνητικές 
συνέπειες µιας τέτοιας 
πρωτοβουλίας, ειδικοί στον 
τοµέα των αγροδιατροφικών 
προϊόντων και του εµπορίου 
αναφέρουν την αύξηση των 
τιµών, ιδίως για τις χώρες 
που εισάγουν σιτηρά.

Εκ Ρωσίας
Η ιδέα του «ΟΠΕΚ σιτηρών» 
αδυνατεί να καλύψει τα 
αποτελέσµατα της ρωσικής 
επιθετικότητας που έχει ως 
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό 
των θαλάσσιων εξαγωγικών 
οδών της Ουκρανίας.
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ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΜΠΕΡΓΚ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΤΟ
«Η Τουρκία και η Ελλάδα 
είναι πολύτιµοι σύµµαχοι, 
που διαδραµατίζουν ένα 
σηµαντικό ρόλο στη 
Συµµαχία. Το ΝΑΤΟ έχει 
έναν µηχανισµό αποφυγής 
σύγκρουσης, τον οποίο 
χρησιµοποιήσαµε το 2020 
για να αποτρέψουµε τη 
δηµιουργία ανεξέλεγκτου 
σπιράλ εντάσεων».

ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Αυτό που συζητάµε είναι 
ένα εµβόλιο για 
προφύλαξη το φθινόπωρο 
και πιστεύουµε ότι θα 
έχουµε επικαιροποιηµένα 
εµβόλια. Γι’ αυτό και τις 
παραγγελίες που είχαµε 
για το καλοκαίρι µε βάση 
τα νούµερα των εµβολίων 
που αντιστοιχούν στη χώρα 
µας, τις πάµε πιο πίσω».

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
«Άκουσα το µήνυµα των 
εκλογών ότι η χώρα 
χρειάζεται αλλαγή. Πρέπει 
να µάθουµε να κυβερνάµε 
και να φτιάχνουµε νόµους 
διαφορετικά. Απαιτούνται 
νέες συµµαχίες και 
συµβιβασµοί. Προτείνουµε 
µέτρα που θα µπορούν να 
υλοποιηθούν χωρίς 
πρόσθετους φόρους».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣ∆Ε ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΓΕΤΑΙ Η ΜΗΧΑΝΟΠΑΡΕΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Παλιοδερλί
Μέσα στο καλοκαίρι θα τρέξει 
ο διαγωνισµός για το φράγµα 
Σκοπιάς στη θέση Παλιοδερλί 
στα Φάρσαλα Θεσσαλίας, µετά 
την έγκριση από την Επιτροπή 
Σ∆ΙΤ. Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), πανηγυρίζει 
γιατί υπήρξε λέει κρίκος της 
αλυσίδας για να τρέξει το έργο 
και επαφών του µε τον 
πρωθυπουργό. Μένει, βέβαια, 
πρώτα να δούµε να γίνεται.

Κάνουλα
Βρέθηκε χώρος και η 
επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου 
στους αγρότες θα γίνει τον 
Αύγουστο και όχι Νοέµβρη. Οι 
εκλογές για τον Οκτώβρη δεν 
προγραµµατίζονται; Όπως και 
να ‘χει για να τρέξει το κονδύλι 
των 60 εκατ. πρέπει να έχει 
υποβληθεί αίτηση ΟΣ∆Ε 2022 
ώστε να διασφαλισθεί ότι 
υπάρχει καλλιέργεια και κατά 
την τρέχουσα περίοδο.

Τρολάρισµα
«∆εν θέλουµε άλλες έκτακτες 
ενισχύσεις, δεν ξέρουµε τι να 
πρωτοκοιτάξουµε στους 
λογαριασµούς µας. Έκτακτη 
ζωοτροφών, πετρελαίου, 
λιπασµάτων, ρήτρα 
αναπροσαρµογής. Έκτακτη, 
έκτακτη, έκτακτη… Θα πάθουµε 
εγκεφαλικά από της έκτακτες 
και συνεχόµενες ενισχύσεις». 
Ένα από τα σχόλια για τις… 
παροχές στους αγρότες.

Άρχισαν οι γκρίνιες για τους νέους

Σε χρόνο ρεκόρ οι πρώτες αξιολογήσεις για τους Νέους Αγρό-
τες σε πάνω από τις µισές περιφέρειες της χώρας και ήδη άρχι-
σαν σε κάποιες από αυτές τα παράπονα για κοµµένους ελλεί-
ψει κονδυλίων. Στους διαµαρτυρόµενους και η Κρήτη, που κα-
ταγγέλλει περιπτώσεις υποψηφίων σε άλλες περιφέρειες που 
εντάσσονται στο πρόγραµµα ακόµη και µε µόλις 52 µόρια, ε-
νώ σε άλλες περιοχές δεν φτάνουν ούτε τα 68 µόρια. Πάντως 
η εκλογολογία γεννά προσδοκίες για αύξηση του µπάτζετ των 
520 εκατ. ευρώ µέσα από µετακίνηση κονδυλίων από προγράµ-
µατα που δεν έτρεξαν ή δεν θα προλάβουν να προκηρυχθούν.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Σε πείσµα του αστικού 
µύθου που θέλει 
τους Αργοστολίτες 
να µη θέλουν να 
αντικρύσουν τους 
Ληξουριώτες, στην 
υπόθεση του κρασιού, 
βασιλεύει εδώ και 
καιρό το κοινό όραµα 
και η συνεργασία. 

Ιδιωτικές βίλες αντί 
αγροτουριστικά 
καταλύµατα, λέει το 
ελεγκτικό έγιναν 
πολλές από τις 
δαπάνες της Κοµισιόν 
για τη διαφοροποίηση 
της αγροτικής 
οικονοµίας και τη 
βελτίωση υποδοµών 
της υπαίθρου. Τώρα 
το ανακάλυψε…

Υβρίδια
Τα διαπιστευτήριά της στο 

οινόφιλο κοινό έχει καταθέσει 
ήδη η Ξηρή Μαυροδάφνη 
Κεφαλονιάς, η οποία, όπως 
όλα δείχνουν, παίρνει και το 
δρόµο για την αναγνώρισή 
της ως ΠΟΠ, µε ξεκάθαρη 
αναφορά στο νησί του Ιονίου. 

Οι εξαιρετικές δουλειές 
που καταθέτουν µε τη µορφή 
συγκεκριµένων ετικετών οι 
οινοποιοί του νησιού, θα 
µπορούσε να αποτελέσουν 
το καλύτερο εισιτήριο για την 
ένταξη του προϊόντος στη 
ζώνη ΠΟΠ της Κεφαλονιάς.

Ήδη το θέµα απασχόλησε 
την τελευταία συνάντηση του 
Συνδέσµου Οινοποιών 
Κεφαλονιάς µε τον διευθυντή 
του τµήµατος Αµπέλου και 
Οίνου του υπουργείου να 
παροτρύνει τα µέλη του 
Συνδέσµου για την κατάθεση 
φακέλου. Ίδωµεν!

;

ΜΑΞ ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ
Ο∆ΗΓΟΣ F1
«Πριν ξεκινήσει η σεζόν, 
δεν ξέρεις πως θα 
εξελιχθούν τα πράγµατα. 
Μπορεί να έχεις ένα καλό 
µονοθέσιο, µπορεί να µην 
έχεις. Έµοιαζε στο 
ξεκίνηµα πως είχαµε ένα 
ανταγωνιστικό µονοθέσιο, 
µε το οποίο θα µπορούσαµε 
να παλέψουµε για το 
πρωτάθληµα».

Κι αν χρειασθεί 
για τα αχλάδια 
του Τυρνάβου 
αλλάζουµε και 
τον κανονισµό 
του ΕΛΓΑ.

Κι ενώ όλοι τελικά ξέρουµε ότι η εξοφληση των 
υπολοίπων της ενιαίας και των προγραµµάτων 
της προηγούµενης χρονιάς γίνεται στο τέλος 
Ιουνίου, στο όριο δηλαδή του κοινοτικού 
κανονισµού, κατά καιρούς βγαίνουν οι αρµόδιοι 
των πληρωµών και κάτι ανακοινώνουν και 
µπερδεύουν τον κόσµο! Ότι δηλαδή θα γίνει 
µια ενδιάµεση πληρωµή, µήνες νωρίτερα, ότι 
υπάρχει χρονοδιάγραµµα που δείχνει πιστώσεις 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τέτοια… 

Και µετά οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, και µε 
το δίκιο τους, φωνάζουν ότι τους λένε ψέµατα! 
Μπορεί βέβαια, εν τω µεταξύ, να µπαίνουν 
κάποια χρήµατα από εκκρεµότητες που λύνονται, 
αλλά πρόκειται για µεµονωµένες περιπτώσεις και 
κατά βάση εύκολα «διαχειρίσιµες». Τα υπόλοιπα, 
όπως τα ξέρουµε όλοι! Όταν όµως βγαίνουν 
και δεσµεύονται και δίνουν χρόνους και πλάνα, 
τα λέµε, τα γράφουµε, µήπως και κάτι γίνει 
κι αυτή τη φορά βγει στα αλήθεια…..  

Πάντως να το πούµε, ξεκίνησαν οι πιστώσεις 
που περιµένουν οι αγρότες. Στις αρχές της 
εβδοµάδας, µπήκαν αυτές οι περιβόητες κρατικές 
ενισχύσες προσωρινού πλαισίου (Covid 19) για 
λεβάντα, σύκα, επιτραπέζια ελιά εκτός Καλαµών, 
καπνό, πατάτα και µανταρίνια Κληµεντίνη που 
έκαναν αµάν και τι για να λάβουν οι δικαιούχοι 
παραγωγοί! Έγινε η αρχή! Έπεται η συνέχεια…. 

Υπάρχει κι άλλη καλή είδηση! 
Ολοκληρώθηκε, όπως ανακοινώθηκε, η 
διασύνδεση µεταξύ του Μητρώου Αγροτιών 
ΜΑΑΕ και του πληροφοριακού συστήµατος της 
ΑΑ∆Ε. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα γίνεται αυτόµατα 
η ανταλλαγή οικονοµικών πληροφοριών που 
αφορούν τα εισοδήµατα και τον προσδιορισµό 
του αγροτικού εισοδήµατος για κάθε παραγωγό, 
καθώς και ο έλεγχος για την απόδοση της 
ιδιότητας του «επαγγελµατία αγρότη». ∆ύο από 
τις βασικές δηλαδή αιτίες, για τις οποίες δεκάδες 
παραγωγοί δεν πληρώνονται την ενιαία ενίσχυση 
και περιµένουν τις διασταυρώσεις, τους ελέγχους 
και την επόµενη πίστωση, όταν αυτή γίνει! 

Η µεγάλη αλήθεια είναι ότι την τελευταία 
20ετία έχουν εγκαταλειφθεί περί τα 700.000 
στρέµµατα επικλινών εκτάσεων µε χειµερινά 
σιτηρά στον νοµό Λάρισας, ενώ άλλα 500.000 
στρέµµατα βαµβακιού έχουν µετατραπεί 
σε ξηρικές καλλιέργειες πολύ χαµηλότερης 
προστιθέµενης αξίας. Τα νούµερα καταγράφησαν 
σε πρόσφατη ηµερίδα που συνδιοργάνωσαν η 
Ε.∆.Υ.ΘΕ µε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτηµα Κεντρικής 
Ελλάδας και τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας.

Η µακροχρόνια υδατική «αρρυθµία» της 
Θεσσαλίας, όπως υπογράµµισαν οι οµιλητές, 
απαιτεί άµεσες και δραστικές λύσεις µε έργα 
που θα στοχεύουν στην ορθολογική και βιώσιµη 
ανάπτυξή της και παράλληλα θα την 
προστατεύουν από την επερχόµενη ερηµοποίησή 
της. Για να δούµε!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Iουνίου 2022 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
αλές οι προσκλήσεις Νέων 
Αγροτών των 40.000 ευρώ 
και χρήσιµα τα προγράµµα-
τα για στήριξη επενδύσεων 

στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, 
όµως όλο το παιχνίδι παίζεται στη δι-
άθεση των προϊόντων και στα κόστη 
παραγωγής των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων. Αν εκεί ο λογαριασµός δεν 
βγαίνει, τότε όλα είναι µάταια. 

Αλίμονο στους νέους
ΑΚΟΥΓΑ πριν από λίγες µέρες έναν 
φίλο µου αµπελουργό να παραπονιέ-
ται -και µε το δίκιο του- ότι χρόνο µε 
το χρόνο, πουλάµε όλο και πιο φθη-
νά σταφύλια και πίνουµε όλο και πιο 
ακριβό κρασί. Αυτό κάτι δείχνει. Και 
την ίδια ώρα, ακούς κάποιους να πα-
ραπονιούνται για τα παιδιά που δεν 
µένουν στα αµπέλια, για τα παιδιά 
που δεν συµβιβάζονται µε τη ζωή στο 
χωριό. Πώς να µείνει ο νέος στην α-
µπελοκαλλιέργεια, όταν τα έξοδα της 
καλλιέργειας, χωρίς την αξία του κτή-
µατος και τα έξοδα  εγκατάστασης, εί-
ναι 400 ευρώ το στρέµµα και µε την 
ίδια λογική τα ετήσια έσοδα από τη 
διάθεση των κρασοστάφυλων είναι 
πάνω – κάτω τα ίδια. (1.000 κιλά x 
0,40 το κιλό = 400 ευρώ το στρέµµα).  

Τα έργα στον αέρα
ΛΙΓΟΙ από τους ιθύνοντες δείχνουν 
να έχουν αντιληφθεί µέχρι τώρα τις 
κοσµογονικές αλλαγές που συµβαί-
νουν σε όλο το φάσµα της αλυσίδας 
αξίας, µε αφετηρία βέβαια τις ανατι-
µήσεις στα κόστη της ενέργειας. Πα-
ράλληλα µε τα µεγάλα κόστη παραγω-
γής, οι ανατιµήσεις στα κόστη κα-
τασκευής και στις τιµές των µη-
χανηµάτων, οδηγούνται σε α-
ναστολή τα περισσότερα επεν-
δυτικά προγράµµατα αγροτι-
κών επιχειρήσεων και µετα-
ποιητικών µονάδων. Ακόµη 
κι εκεί που τα έργα τελικά υ-
λοποιούνται, τα νέα δεδοµέ-
να ανατρέπουν τα business 
plans και θέτουν σε σοβαρό 
κίνδυνο την βιωσιµότητα των α-
ντίστοιχων πρωτοβουλιών. Χρειά-
ζονται διορθώσεις όσο είναι νωρίς. 

Ηχούν τα κανόνια
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ όταν το κόστος του 
χρήµατος επιβαρύνεται, οι εκταµι-
εύσεις των ενισχύσεων αρχίζουν πά-
λι να καθυστερούν (ταµειακή στενό-
τητα γαρ) και τα «κανόνια» στην α-
γορά σκάνε ξανά ένα µετά το άλλο. 
Αρχίζω να υποψιάζοµαι ότι όλη αυ-
τή η συζήτηση για τις χρόνιες παθο-
γένειες στην κατανοµή των κοινο-
τικών ενισχύσεων, στη διαχείριση 
του ΟΣ∆Ε, στην εποπτεία της αγο-
ράς, στην αξιοποίηση της δηµόσιας 
γης, δεν είναι παρά µια «γραµµή ά-
µυνας» των εκάστοτε κυβερνώντων 
για να µην ασχοληθούν σοβαρά µε 
την βελτίωση των όρων λειτουργίας 
στον αγροτικό χώρο.  

Για κοίτα με στα μάτια
∆ΙΑΒΑΣΑ µε ενδιαφέρον από τα πρα-
κτικά τις Βουλής, τις δηλώσεις Γεωρ-
γαντά που είπε ότι «πρέπει πραγµατι-
κά να κοιτάξουµε στα µάτια τον πραγ-
µατικό παραγωγό και να του πούµε τι 
θα κάνουµε γι’ αυτόν. Πρέπει να στη-
ρίξουµε µόνο αυτόν. Και µόνο που γί-
νεται συζήτηση σ’ αυτή την αίθουσα, η 
δυνατότητα κάποιοι, χωρίς ζωικό κε-
φάλαιο, εκµεταλλευόµενοι κάποιες δι-
ατάξεις, να µπορούν να εισπράττουν 
επιδοτήσεις και να τις στερούνται, ί-
σως, σε κάποιο βαθµό, οι πραγµατι-
κοί παραγωγοί, οι πραγµατικοί κτη-
νοτρόφοι, θεωρώ ότι είναι προσβλη-
τικό για όλο το πολιτικό σύστηµα, δι-
αχρονικά. Πρέπει λοιπόν, να δούµε 
τις αρρυθµίες, να δούµε τις στρεβλώ-
σεις, να κοιτάξουµε στα µάτια αυτά τα 
προβλήµατα, όλοι µαζί».

Πρώτα οι εκλογές
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ήθελα να ξέρω εί-
ναι µέχρι πότε θα στέλνεται η 
µπάλα στην κερκίδα. ∆ηλαδή, 
κι αν δεν καταστεί δυνατόν 
να συµφωνήσουν οι πρώην 
µε τους επόµενους και να τα 
δουν όλοι µαζί, δεν θα τα δει 
κανένας; Όπως συµβαίνει εδώ 
και χρόνια; Αλλά τι σας λέω 
τώρα, εδώ πάµε για εκλογές! 
Μετά τις εκλογές… βλέπουµε.

Παράλληλα µε 
τα µεγάλα κόστη 
παραγωγής, οι 
ανατιµήσεις στα 
κόστη κατασκευής 
και στις τιµές των 
µηχανηµάτων 
οδηγούνται σε 
αναστολή τα 
περισσότερα 
επενδυτικά 
προγράµµατα 
αγροτικών 
επιχειρήσεων και 
µεταποιητικών 
µονάδων

Α
ν δεν έχετε δει το A Bug’s Life, σας 
διαβεβαιώνω ότι έχετε χάσει µια από 
τις καλύτερες ταινίες όλων των επο-
χών. Πράγµατι, αυτή η κλασική ται-

νία κινουµένων σχεδίων που προβλήθηκε για 
πρώτη φορά το 1998 είναι ίσως µια από τις πιο 
φιλελεύθερες παραγωγές που έχουν εµφανι-
στεί ποτέ. […] Ωστόσο, στο A Bug’s Life µπορεί 
η ταινία να έχει τον Hopper -µια ακρίδα µε τη 
φωνή του Kevin Spacey- έναν από τους µεγαλύ-
τερους κακούς σε ταινία κινουµένων σχεδίων, 
όµως έχει και τον Flik έναν καινοτόµο που δεν 
τα παρατάει ποτέ, που εξερευνά συνεχώς νέες 
ιδέες, και που αντιµετωπίζει τον ολοκληρωτι-
σµό του Hopper για να απελευθερώσει την α-
ποικία του από την εκµετάλλευση των ακριδών.

∆ιάφορα µέσα έχουν δηµοσιεύσει άρθρα 
που λανθασµένα ισχυρίζονται ότι η ταινία α-
ποτελεί µια κριτική στον «καπιταλισµό», καθώς 
πρόκειται για µια ταξική πάλη εργατών που υ-
φίστανται εκµετάλλευση. Αλλά αυτό έχει ελά-
χιστη σχέση µε την πραγµατικότητα.[…] Περι-
έργως, ο Flik,   που το µόνο που σκέφτεται είναι 
να απελευθερώσει την κοινότητά του από την 
καταπίεση, απορρίπτεται από τα άλλα µυρµή-
γκια λόγω της έλλειψης υπακοής και σεβασµού 
που τον διακρίνει έναντι της εξουσίας των ακρι-

δών. Σ’ αυτό µπο-
ρούµε να βρούµε 
µεγάλους παραλ-
ληλισµούς µε τις 
σηµερινές κοινω-
νίες που είναι ο-
λοένα και πιο δου-
λοπρεπείς µπροστά 
στην άθλια δύναµη 
των «κρατών µε α-

ναβολικά» και τους εκλεπτυσµένους γραφει-
οκράτες τους. […] Ο Hopper, ο κακός της ιστο-
ρίας, είναι ο κοντινότερος αντιήρωας κινου-
µένων σχεδίων στους κολλεκτιβιστές δικτάτο-
ρες που γνωρίσαµε τα τελευταία 100 χρόνια. Ο 
Στάλιν, ο Κάστρο, ο Τσάβες, ο Μάο, ο Πολ Ποτ, 
ο Χίτλερ, καθένας απ’ αυτούς θα µπορούσε να 
ταυτιστεί µε τον Hopper, καθώς στην αντίλη-
ψή του τελευταίου για τον κόσµο τα µυρµήγκια 
είναι αποβράσµατα που πρέπει να εργαστούν 
για να συντηρούν τις ακρίδες. Είναι βασικά η 
ίδια λογική που ακολουθούν τα σοσιαλιστικά 
καθεστώτα: ο λαός πρέπει να εργάζεται για να 
ταΐζει τους γραφειοκράτες.[…] Ο Flik, ένα µι-
κρό µυρµήγκι που δεν είναι αρκετά δυνατό για 
να αντιµετωπίσει τον Hopper και τις ακρίδες, 
αλλά έχει µεγάλες ιδέες και πολύ θάρρος. […]

Θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουµε το παρά-
δειγµα του Flik και της αποικίας του. ∆εν υπάρ-
χει κανένας ηθικός λόγος για τον οποίο κάποιος 
πρέπει να εργάζεται ακατάπαυστα για να υπο-
στηρίξει ένα σωρό γραφειοκράτες…

*NΟΜΙΚΟΥ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ∆ΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ EL AMERICAN

Το μυρμήγκι 
και η ακρίδα

ΤOY  ΕΜΑΝΟΥΕΛ 
ΡΙΝΚΟΝ *
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Νέο τυροκοµείο
Η εικόνα στο πρόβειο θα 
µεταβληθεί δραστικά από 
το φθινόπωρο, καθώς ο 
συνεταιρισµός επενδύει 
στην κατασκευή ενός 

τυροκοµείου στην ορεινή 
Νάξο, αποκλειστικά για 

την παραγωγή αρσενικού, 
γεγονός που θα προσδώ-
σει αξία και βελτιωµένη 
τιµή στο πρόβειο γάλα 

του νησιού 

Ο συνεταιρισμός μειώνει 
κατά 30% την εμφιάλωση 
γάλακτος, ενώ σταματάει 
να παράγει κάποιους 
κωδικούς τυριών 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Χρεωστικές είναι πλέον οι καρτέλες των παρα-
γωγών στη Νάξο, δεδοµένου του ευρύτερου κύ-
µατος αυξήσεων σε όλες τις γραµµές κόστους, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της 
ΕΑΣ Νάξου, ∆ηµήτρης Καπούνης. Αυτό πρακτι-
κά σηµαίνει ότι ενώ µέχρι πρότινος ο Συνεται-
ρισµός αποπλήρωνε σε διάστηµα τριών µηνών 
το γάλα που παραλάµβανε, διατηρώντας άνοιγ-
µα 10.000 έως και 15.000 ευρώ ανά παραγωγό, 
η εικόνα πλέον έχει αντιστραφεί, δεδοµένου ό-
τι ένας µεγάλος αριθµός παραγωγών οφείλει 
αυτή τη στιγµή ποσό που ανέρχεται σε περίπου 
780.000 προς τον Συνεταιρισµό, δεδοµένου ό-
τι οι πωλήσεις γάλακτος αντισταθµίζονται µε τις 
ποσότητες των ζωοτροφών που διαθέτει η ΕΑΣ 
Νάξου στους συνεργαζόµενους παραγωγούς. 
Την ίδια στιγµή υφίσταται σοβαρό πρόβληµα 
στην παραγωγή της γραβιέρας Νάξου, όπου οι 
παραγόµενες ποσότητες είναι σηµαντικά µειω-
µένες, ενώ υπολογίζεται ότι ο ζωικός πληθυσµός 
έχει περιοριστεί από τις 4.400 αγελάδες πέρυσι 
σε περίπου 4.100 αγελάδες φέτος και ο πληθυ-
σµός των αιγοπροβάτων από 125.000, εκτιµά-
ται ότι έχει κατέλθει σε 100.000 ζώα, κάτι που ό-

πως λέει ο κύριος Καπούνης θα αποτυπωθεί µε 
ακρίβεια στο προσεχές ΟΣ∆Ε. 

«Ηµερησίως παραλαµβάνουµε 7,5 τόνους λιγό-
τερο γάλα λόγω ελλιπούς σίτισης αλλά και σφα-
γής ενός αρκετά µεγάλου αριθµού ζώων», εξηγεί 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου. Ο συνεταιρισµός µειώ-
νει κατά 30% την εµφιάλωση γάλακτος και την πα-
ραγωγή γιαουρτιού, ενώ σταµατάει να παράγει κά-
ποιους κωδικούς τυριών, προκειµένου να κινηθεί 
στην αγορά µε λιγότερες ελλείψεις στη γραβιέρα. 

«Τα κόστη έχουν εκτοξευθεί για τον παραγωγό 
µε το πετρέλαιο να ανέρχεται στο 2,20 ευρώ και το 
αγροτικό ρεύµα από τα 250 ευρώ το µήνα πέρυσι 
έχει ανέλθει φέτος στα 1.280 ευρώ το µήνα. Σε ό,τι 
αφορά τις ζωοτροφές, το καλαµπόκι από 215 ευρώ 
ο τόνος πέρυσι, έχει φτάσει σήµερα τα 443 ευρώ. 
Στα λιπάσµατα η ουρία επί παραδείγµατι από 369 
πέρυσι έχει ανέλθει φέτος στα 1.080 ευρώ. Το ενσί-
ρωµα καλαµποκιού από 70 ευρώ ανά τόνο έχει φτά-
σει πλέον τα 205 ευρώ», σηµειώνει ο κ. Καπούνης. 

Νέα αύξηση 5% στα µεταφορικά από 1η Ιουλίου
Ο ίδιος αναφέρει ότι πλέον ο παραγωγός για να 

ποτίσει τις καλλιεργούµενες πρώτες ύλες για ζωο-
τροφές ή την πατάτα πέρυσι χρειαζόταν 7-8 ευρώ 
την ώρα και πλέον απαιτούνται 28-30 ευρώ. «Και 
τα µεταφορικά αυξάνονται περαιτέρω από 1η Ιουλί-
ου κατά 5%. Για να φέρουν τα φορτηγά συµπληρω-
µατικές ζωοτροφές, θα επιβαρύνονται µε επιπλέον 
κόστος µεταφοράς 70 ευρώ ανά φορτίο». Η συνολι-
κή επιβάρυνση κόστους για το συνεταιριστικό τυρο-
κοµείο υπολογίζεται περίπου 1 ευρώ επιπλέον ανά 
κιλό παραγόµενου τυριού το α’ εξάµηνο του 2022.

Επιπλέον 1 εκατ. ευρώ πληρωµές για το γάλα
Επί του παρόντος η ΕΑΣ Νάξου έχει διαθέσει πε-

ρίπου 1 εκατ. ευρώ περισσότερα χρήµατα σε πλη-

ρωµές για παραλαβή γάλακτος από τους παρα-
γωγούς, αυξάνοντας τις τιµές σε αγελαδινό και 
αιγοπρόβειο γάλα, ως µία κίνηση αντιστάθµισης 
του κόστους που πλήττει την παραγωγική βάση. 

Μπόνους 0,10 ευρώ για τις επιπλέον ποσότητες 
Ειδικότερα, ο συνεταιρισµός έχει προσφέρει περί 

τα 7 λεπτά ανά κιλό γάλακτος επιπλέον στην τιµή 
που αγοράζει από τους παραγωγούς, πληρώνοντας 
0,48 ευρώ για το αγελαδινό γάλα που αποτελεί την 
βασική πρώτη ύλη για την ΠΟΠ γραβιέρα Νάξου, ε-
νώ προσφέρει µπόνους 10 λεπτά επιπλέον, για ό-
ποιον εισφέρει µεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος. 

Στη Νάξο το γίδινο πληρώνεται από τον συνε-
ταιρισµό 0,62 ευρώ µε τα µπόνους και 1 ευρώ το 
πρόβειο, γάλα στο οποίο το νησί διαθέτει πλεόνα-
σµα, λόγω του νοµοθετικού καθεστώτος για την 
παραγωγή ΠΟΠ αρσενικού Νάξου αποκλειστικά 
στα ορεινά του νησιού. Το αποτέλεσµα είναι ότι υ-
φίστανται αδιάθετες ποσότητες της βασικής πρώ-
της ύλης του συγκεκριµένου τυριού. Μέρος των 
ποσοτήτων πρόβειου γάλακτος αγοράζει η γαλα-
κτοβιοµηχανία Όµηρος έναντι 0,93 ευρώ το κι-
λό και προορίζεται για την παραγωγή της φέτας. 

Απώλειες σε ζώα, γάλα,
βγάζουν από τα ψυγεία 
την γραβιέρα Νάξου

Μειωµένη 3,24% 
η παραγωγή πρόβειου 
γάλακτος, αυξηµένες 
οι σφαγές
Αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις 
είναι η ελληνική αγορά 
γάλακτος εξαιτίας των έντονων 
πληθωριστικών πιέσεων, των 
αυξήσεων του ενεργειακού 
κόστους και των τιµών πρώτων 
υλών αλλά και των ελλείψεων 
στην παραγωγή γάλακτος, λόγω 
του αυξηµένου κόστους στην 
κτηνοτροφία. Εσχάτως 
δηµοσιευµένα στοιχεία του 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ για την 
εγχώρια παραγωγή γάλακτος 
κατά το πρώτο τρίµηνο του 
2022, καταδεικνύουν µείωση 
της παραγωγής πρόβειου 
γάλακτος από τους 250.137 
στους 242.023 τόνους (-3,24%) 
αλλά και του αγελαδινού από 
170.495 στους 165.421 τόνους 
(-2,86%). Επιπλέον συρρίκνωση 
εντοπίζεται και στην παραγωγή 
κατσικίσιου γάλακτος µε 38.269 
τόνους το πρώτο τρίµηνο 2022 
έναντι 35.139 τόνων το 
αντίστοιχο διάστηµα 
πέρυσι(-8,18%). Εν τω µεταξύ, 
η αύξηση στις τιµές ζωοτροφών 
είχε αποτέλεσµα περισσότερα 
ζώα να σφαγιαστούν και έτσι να 
µειωθεί η παραγωγή γάλακτος, 
όπως επιβεβαιώνουν και τα 
στοιχεία της Κοµισιόν για τις 
σφαγές εντός µπλοκ, µε την 
Ελλάδα (+750 τόνοι) και την 
Ιρλανδία (+2.250 τόνοι) να 
είναι οι µόνες χώρες εντός ΕΕ 
µε αυξηµένες σφαγές αρνιών 
το πρώτο τρίµηνο του 2022 σε 
σχέση µε πέρυσι, µε τη συνολική 
σφαγή προβάτων στην ΕΕ για 
το α’ τρίµηνο να ανέρχεται σε 
6,5 εκατ. κεφάλια, µειωµένη 
κατά 7,5% έναντι του 2021.

ΜΕΙΩΣΗ ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

2022

2021

2022

2021

4.400

4.100

125.000

100.000

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Κλιµατικά έξυπνη 
γεωργία 28 Ιουνίου
∆ιεθνές επιχειρηµατικό συνέδριο του έργου 
AGREEN «Ενίσχυση της Κλιµατικά Έξυπνης 
Γεωργίας µέσα από Καινοτόµα Εργαλεία 
∆ικτύωσης» µε διακριτικό τίτλο «∆ιασυνοριακή 
Συµµαχία για κλιµατικά έξυπνη και πράσινη 
γεωργία στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας» 
θα πραγµατοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 28 
Ιουνίου και ώρα 10.00 π.µ στο Makedonia 
Palace στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του διεθνούς 
επιχειρηµατικού συνεδρίου είναι να 
αναδειχθούν ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές 
για την ενίσχυση και προώθηση της κλιµατικά 
έξυπνης γεωργίας και των προϊόντων της. Η 
γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι τα 
αγγλικά. Πληροφορίες στο www.anatoliki.gr.

Στις 3-6 Οκτωβρίου 
το 20ό συνέδριο 
φυτοπαθολογίας
Το 20ο Πανελλήνιο φυτοπαθολογικό συνέδριο θα 
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου στο 
ξενοδοχείο «Porto Palace». Στο συνέδριο θα 
παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες 
και εικονογραφηµένα κείµενα (posters) που θα 

καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας στη φυτοπαθολογία. Επίσης, 
θα γίνουν διαλέξεις ή συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης σε επίκαιρα, σηµαντικά προβλήµατα της 
φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα. Οι εγγραφές των 
συνέδρων έχουν ήδη ξεκινήσει. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
www.20.phytopath.gr

Το παρελθόν 
και το µέλλον 
των Leader 
στις 7-11 Ιουλίου
Τέσσερις συναντήσεις στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων για 
τα «30 Χρόνια LEADER» 
έχουν προγραµµατιστεί να 
λάβουν χώρα στο Λεωνίδιο 
Αρκαδίας παράλληλα µε τη 
διοργάνωση του Φεστιβάλ 
Μελιτζάzz 2022 Reunion. 
Στις εκδηλώσεις θα 
συµµετάσχουν εξαιρετικοί 
προσκεκληµένοι - πολιτικοί, 
καθηγητές Πανεπιστηµίου, 
εµπειρογνώµονες και 
στελέχη Οµάδων Τοπικής 
∆ράσης- καθιστώντας το 
πενθήµερο 7-11 Ιουλίου 
επίκεντρο της µεθοδολογίας 
τοπικής ανάπτυξης Leader. 
Πληροφορίες στο www.
parnonas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηµερίδα του ΣΠΕΛ για 
τον κλάδο της θρέψης 
στις 22 Οκτωβρίου

Ο ΣΠΕΛ ανανεώνει το ραντεβού 
του µε το κοινό στην 29η διεθνή 
έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων, 
εξοπλισµού και εφοδίων Agrotica 
2022 στη Θεσσαλονίκη 20 έως 23 
Οκτωβρίου. Εκεί θα διοργανώσει 
ηµερίδα, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 
µε βασικά θέµατα που απασχολούν 
τον κλάδο θρέψης καλλιεργειών. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα 
πραγµατοποιηθεί ένας ανοιχτός 
διάλογος µε τους εµπλεκόµενους 
στην αγροδιατροφική αλυσίδα έτσι 
ώστε να συζητηθούν τα κύρια 
ερωτήµατα του κλάδου, όπως τα 
απόνερα του πολέµου και της 
γεωπολιτικής αστάθειας στον 
αγροδιατροφικό κλάδο και οι νέες 

τάσεις και 
εξελίξεις στον 
τοµέα της 
θρέψης. 
Περισσότερες 
πληροφορίες στο 
www.spel.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλο-
νουµπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή 
Φθιώτιδα.Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, περι-
οχή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες Ασσαφ 
5-6 µηνών από µάνες υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής,περιοχή Βοιωτίας.Τηλ.6932/303943. 
Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από 20 
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γί-
δια 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 
καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

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

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

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

Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµα-
σκού.Τηλ.6974/638271.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται ασπρόµαυρα αρσενικά µοσχάρια 
ηλικίας 5 µε 6 µηνών µε ελληνικά διαβατή-
ρια σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρι-
κής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 110 ζώα (πρόβατα Λακόν). Γεν-
νούν 15 Αυγούστου. Περιοχή Αχαΐα. Κος Πα-
ναγιώτης.Τηλ.6906/224081.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό καθαρισµένος και απολυµασµένος. 
Τηλ.6948/423151. 

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργη-
τικής περιόδου 2022. Τηλ.6932372270.

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται 200 δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6930/554050.

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέ-
µατα, περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλαµο τριφύλ-
λι κατάλληλο για αρνιά και κατσίκια και χορτα-
ροτρίφυλλο για πρόβατα.Τηλ.6985/699540.

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµ-
µατα.Τηλ.6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγο-
ρά αγροτεµαχίων καθώς και την ενοικία-
ση µε 5ετή ή 10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων 
µε καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων 
ελαφρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλ-
λιέργεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά 
στη περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. 
Τηλ.6949/474535.

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

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορ-
τολιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νία.Τηλ.6906/432076.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 
στρεµµάτων εξαιρετικής προβολής στον 
επαρχ. ∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνί-
ας σε καλό υπέδαφος ,µε υποσταθµό της 
∆ΕΗ, ιδανικό για φωτοβολταικά, καλλιέργει-
ες, εκµετάλευση. Τιµή αναλόγως µίσθωσης . 
Τηλ.6972/869236.

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

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 
στρεµµάτων στη περιοχή Αιτωλοακαρνανί-
ας. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 1850 τµ, 
στο 21ο χλµ Λεωφόρου Λαυρίου, εκτός σχε-
δίου, εντός ζώνης.Τηλ.6978/903760.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγάλης 
έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων).
Τηλ.6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα 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 τρακέρ 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.  

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Galfre 330 Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται ραντιστικό 1000ρι.
Τηλ.6979/957956.

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

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη.
Τηλ.6979/957956.

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

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

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

Πωλείται πριονοκορδέλα για τρακτέρ.
Τηλ.6974/394542.

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

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

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

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

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

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

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

Μέσα στο ερχόµενο Φθινόπωρο ανα-
µένεται να είναι έτοιµο το Μελισσο-
κοµικό Πάρκο στο Προκόπι Ευβοίας, 
το οποίο θα εξυπηρετήσει κατά προτε-
ραιότητα τις ανάγκες των µελισσοκό-
µων της Βόρειας Εύβοιας, που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές του περα-
σµένου καλοκαιριού. Το εγχείρηµα 
που φέρει τη σφραγίδα του οργανι-
σµού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, έλαβε 
προ ηµερών και την τελευταία άδεια 
που αναµενόταν από το τοπικό δα-
σαρχείο, ενώ η δράση εντάσσεται στο 
πρόγραµµα «Επανεκκίνηση της αγρο-
τικής οικονοµίας στη Βόρεια Εύβοια» 
και υλοποιείται µε αποκλειστική δω-
ρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος 
(ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
Στήριξης της Βόρειας Εύβοιας του ΙΣΝ.

Το Μελισσοκοµικό Πάρκο θα λει-
τουργήσει στο Προκόπι, σε δάσος µε 
έλατα και πεύκα, όπου στο παρελθόν 
λειτουργούσε λατοµείο, στοιχείο που 
δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες για την 
ανάπτυξη µελισσιών. Η δυναµικότη-
τά του κυµαίνεται στα 3.000 µε 4.000 
µελίσσια, ενώ προσδοκία του οργα-
νισµού είναι το Πάρκο να είναι έτοι-
µο µέσα στο ερχόµενο φθινόπωρο.

Είχε προηγηθεί άλλη µία δράση 
στήριξης των µελισσοκόµων Βόρειας 

Εύβοιας από τον οργανισµό, για την 
απόκτηση ζυµωτηρίου παραγωγής 
τροφής για µέλισσες, ώστε να µπο-
ρούν τα έντοµα να ξεχειµωνιάσουν.

Παράλληλα, σύντοµα πρόκειται 
να επεκταθεί σε µεγαλύτερη κλίµα-
κα το πρωτοποριακό πρόγραµµα Βα-
σιλοτροφίας που υλοποιεί ο οργανι-
σµός, µε στόχο την αξιοποίηση, διά-
σωση και βελτίωση του γενετικού υ-
λικού των µελισσών στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για µία σύγχρονη λύση 
αναπαραγωγής µελισσιών που δίνει 

τη δυνατότητα στους µελισσοκόµους 
να επιλέγουν τις βασίλισσες µε το κα-
λύτερο γενετικό υλικό, ώστε να παρά-
γεται µαζικά στη Θεσσαλία επιλεγµέ-
νο γενετικό υλικό. Ήδη τον περασµέ-
νο Μάρτιο ολοκληρώθηκε η εκπαίδευ-
ση 20 νέων µε γνώσεις µελισσοκοµι-
κής πρακτικής πάνω στο πρόγραµµα, 
και το επόµενο στάδιο είναι η οργά-
νωση οµαδικών βασιλοτροφιών, µε 
στόχο τη στήριξη τουλάχιστον 1.000 
µελισσοκόµους, µε 15.000-25.000 
βασιλικά κελιά.

Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά

Το εγχείρηµα έλαβε προ 
ηµερών και την τελευταία 
άδεια που αναµενόταν από 

το τοπικό δασαρχείο

Β’ κύκλος κατάρτισης 
Γεωργικών Συµβούλων 
Ξεκινά τη ∆ευτέρα 27 Ιουνίου από 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα η υλοποίηση 
του δεύτερου εισαγωγικού 
προγράµµατος επιµόρφωσης των 
Γεωργικών Συµβούλων για την 
εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο. 
Πρώτο θεµατικό πεδίο «Πολλαπλή 
Συµµόρφωση – Επωφελείς για το 
κλίµα και το περιβάλλον γεωργικές 
πρακτικές». Το πρόγραµµα 12 
εβδοµάδων για 2.759 άτοµα θα 
γίνει εξ αποστάσεως µέσω του 
https://ekatartisi.elgo.gr/.

Κρατικές ενισχύσεις 
για τα γουνοφόρα
Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την έναρξη 
υποβολής αιτήσεων για την 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
στον τοµέα της εκτροφής 
γουνοφόρων σε όλη την επικράτεια. 
∆ικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι 
οι παραγωγοί γουνοφόρων που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη 
χώρα µε βασικό όρο επιλεξιµότητας 
την υποβολή αίτησης ΟΣ∆Ε 2021.
Υποβολή αίτησης µέχρι και τις 30 
Ιουνίου και ώρα 12:00 µµ.

Θεµατικό κέντρο οίνου
στη Χωριστή ∆ράµας
Στη δηµιουργία ενός ξεχωριστού 
θεµατικού κέντρου για τον οίνο 
και τα αποστάγµατα της περιοχής, 
προχωρά ο ∆ήµος ∆ράµας, στη 
Χωριστή. Ο χώρος θα διαµορφωθεί 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
του Μουσικοδραµατικού Συλλόγου, 
ενώ µέσα από µια ψηφιακή 
διαδραστική τεχνολογία, θα 
αναδειχθούν τα περίφηµα κρασιά 
της ∆ράµας. Ο χώρος θα είναι 
επισκέψιµος από σχολεία και όσους 
ενδιαφέρονται για το ∆ραµινό οίνο.

Μανιφέστο Ισπανών
αµπελουργών κατά ΑΠΕ
Η Ισπανική Οµοσπονδία Οίνου-FEV 
δηµοσιεύει ένα µανιφέστο για να 
εκφράσει την επιθυµία της να 
διατηρήσει τα αµπελουργικά τοπία 
λόγω της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης 
δυσανάλογων έργων υποδοµής 
ενέργειας και µεταφορών. Η 
Εκτελεστική Επιτροπή της FEV, µε 
πάνω από 800 οινοποιεία σε όλη 
την Ισπανία, καλεί τη διοίκηση να 
ενισχύσει το ρυθµιστικό πλαίσιο και 
να υποστηρίξει δραστηριότητες 
οικονοµικά βιώσιµες.

Η δυναµικότητά του αναµένεται να κυµαίνεται στα 3.000 µε 4.000 µελίσσια, ενώ προσδοκία 
του οργανισµού είναι το Μελισσοκοµικό Πάρκο να είναι έτοιµο µέσα στο ερχόµενο φθινόπωρο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πάρκο μελισσοκομίας
σε ένα παλιό λατομείο
Σε πευκοδάσος στο Προκόπι που δεν επηρεάστηκε από τις φωτιές 
του καλοκαιριού θα εξυπηρετηθούν οι μελισσοκόμοι Β. Εύβοιας

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χαρτοκοπτικοό Μάρκας KRONE 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  µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλείται 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.

Πωλείται φρέζα Κωνσταντινίδη µε πλάτος 
2,10µ.Τηλ.6972/687368.

Πωλούνται τρακτέρ Stayer 110 ίππων, αλέτρι 
4υνο Γκλαβάν, δισκοσβάρνα Ζορµπά 28αρα,ρί-
περ και ραντιστικό 600αρι.Τηλ.2310715037.

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

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά αναρτώµενο σε 

τρακτέρ. Τηλ. 6972687368.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ Ζetor 80 ίππων, κόκ-
κινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133. 

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

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

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

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Φουνταριστοί 
στο Παγκόσμιο
Η Εθνική πόλο παλεύει για την πρόκριση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρεµιέρα στο τουρνουά υδατο-
σφαίρισης ανδρών στο παγκόσµιο 
πρωτάθληµα, µε την Ελλάδα να έρ-
χεται ισόπαλη (8-8) µε την Κροα-
τία στο Ντέµπρετσεν. Η πρωτιά α-
πό εδώ και πέρα θα παιχτεί πιθα-
νότατα στη διαφορά τερµάτων, ε-
άν επικρατήσουν οι δύο οµάδες 
κόντρα σε Γερµανία και Ιαπωνία. 

Η χώρα µας αντιµετωπίζει τη Γερ-
µανία το Σάββατο 25 Ιουνίου. Ση-
µειώνεται εδώ πως η LEN οριστι-
κοποίησε το πρόγραµµα των οµί-
λων του Ευρωπαϊκού πρωταθλή-
µατος πόλο. Η διοργάνωση θα γί-
νει το διάστηµα 27 Αυγούστου-10 

Σεπτεµβρίου στο Σπλιτ της Κροα-
τίας. Οι άντρες ξεκινάνε τις υπο-
χρεώσεις τους στις 29 Αυγούστου 
απέναντι στη Γαλλία, ενώ οι γυ-
ναίκες στις 27 Αυγούστου απένα-
ντι στην Ουγγαρία. 

Εν τω µεταξύ, µε την κατάκτη-
ση ακόµη ενός χάλκινου µεταλ-
λίου, η Ευαγγελία Πλατανιώτη 
συνεχίζει να γράφει «χρυσή» ι-
στορία στο Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα Υγρού Στίβου. Η πρωτα-
θλήτριά ήρθε 3η στο ελεύθερο 
πρόγραµµα του σόλο. Εντυπω-
σιακή ήταν και η εµφάνιση της 
εθνικής πόλο των γυναικών, η 
οποία έφερε ισοπαλία (8-8) µε τη 
δύο φορές «ασηµένια» ολυµπι-
ονίκη Ισπανία.

Ο Ράφα Ναδάλ προετοιµάζεται για το Wimbledon 
και δηλώνει χαρούµενος που θα αγωνιστεί έπειτα 
από τρία χρόνια στο φηµισµένο Grand Slam. Το 
µεγάλο αυτό Open ξεκινάει τη ∆ευτέρα 27 Ιουνίου. 
Σηµειώνεται εδώ πως στο Nο3 του ταµπλό 
τοποθετήθηκε ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ, 
ενώ στο Νο4 ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Πρεμιέρα τη Δευτέρα
στο Wimbledon 

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

1η ηµέρα 18.30 ΕΡΤ2

Πόλο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα υγρού στίβου)

Ελλάδα - Γερµανία 22.30 ΕΡΤ2

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

2η ηµέρα 19.00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές φιλικό)

Ολυµπιακός - Κρακόβια 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές φιλικό)

Σλάβια Πράγας - Ολυµπιακός 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)

Ελλάδα – Μ. Βρετανία 20.00 Novasports 4HD

Πόλο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα υγρού στίβου)

Ιαπωνία – Ελλάδα 20.30 ΕΡΤ2

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

1η ηµέρα 18.30 ΕΡΤ2

Πόλο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα υγρού στίβου)

Ελλάδα - Γερµανία 22.30 ΕΡΤ2

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

2η ηµέρα 19.00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές φιλικό)

Ολυµπιακός - Κρακόβια 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (∆ιεθνές φιλικό)

Σλάβια Πράγας - Ολυµπιακός 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Παγκοσµίου)

Ελλάδα – Μ. Βρετανία 20.00 Novasports 4HD

Πόλο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα υγρού στίβου)

Ιαπωνία – Ελλάδα 20.30 ΕΡΤ2

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 25 Ιουνίου

∆ευτέρα 27 Ιουνίου

Tετάρτη 29 Ιουνίου

Πέµπτη 30 Ιουνίου

Κυριακή 26 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τι επιφυλάσσει 
το εκλογικό κλίμα 
για τους αγρότες 
μέχρι το Φθινόπωρο 

Πληθαίνουν    
τα σημάδια  
υποχώρησης των 
εμπορευμάτων

Νοµοσχέδιο 
για ΕΛΓΟ εισάγει 
εποπτεία της αγοράς 
και αυστηρά ισοζύγια 

Βαυαρός ο Μανέ
Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου 
είναι και επίσηµα ο Σαντιό Μανέ, 
ολοκληρώνοντας τη µετακόµισή 
του από τη Λίβερπουλ στους 
Βαυαρούς, έπειτα από έξι χρόνια 
θητείας στο «Άνφιλντ». Το 
συµβόλαιο που υπέγραψε ο 
Σενεγαλέζος επιθετικός µέσος 
θα έχει διάρκεια µέχρι το 2025, 
µε τους «κόκκινους» να 
λαµβάνουν 32 εκατ. ευρώ ενώ 
προβλέπονται και µπόνους.

Αυτοπροτάθηκε ο Νεϊµάρ
Ο Νεϊµάρ προσφέρθηκε στη 
Μπαρτσελόνα, σύµφωνα µε τον 
ρεπόρτερ της ισπανικής εκποµπής 
Chiringuito, ωστόσο οι Καταλανοί 
ήταν εξαρχής αρνητικοί, καθώς 
προτεραιότητα του συλλόγου είναι 
ο Ρόµπερτ Λεβαντόβσκι. 
Σηµειώνεται βέβαια εδώ πως 
την περασµένη σεζόν ο Νεϊµάρ 
υπέγραψε µε την Παρί επέκταση 
συµβολαίου για τρία χρόνια. 

Ανανεώσεις για ΑΕΛ
Η ΑΕΛ µπορεί να βρίσκεται 
σε καθεστώς αγοραπωλησίας, 
ωστόσο προχωρά κανονικά µε το 
σχεδιασµό της για την ερχόµενη 
σεζόν. Συγκεκριµένα, ανανέωσε 
τα συµβόλαια δύο παιχτών. Ο 
πρώτος είναι ο τερµατοφύλακας 
Κώστας Θεοδωρόπουλος, 
ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε 
σε 27 παιχνίδια και η  δεύτερη 
ανανέωση αφορούσε έναν 
ακόµα Λαρισαίο, τον Θανάση 
Παπαγεωργίου, που την περσινή 
σεζόν έκανε εξαιρετική χρονιά. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Δοκιμή μεγάλης διάρκειας: 

Merlo Turbo 
Farmer 35.7-115:  
Στο ανανεωμένο profi Ιουλίου-Αυγούστου αξιολογείται 

η αντοχή στο χρόνο ενός μικρού τηλεσκοπικού Merlo

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ





Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Iουνίου 2022

Τα 30 λεπτά στο χωράφι έπιασε η τιμή του 
τριφυλλιού, σημειώνοντας ενίσχυση 1 λε-
πτού τις τελευταίες ημέρες, με τη ζήτηση 
από τις κτηνοτροφικές μονάδες να διατη-
ρείται σε υψηλά επίπεδα, ενόψει των προ-
ετοιμασιών για το χειμώνα. Αρκετοί κτηνο-
τρόφοι φοβούμενοι μια περαιτέρω ενίσχυ-
ση των τιμών τους επόμενους μήνες, βρί-
σκονται από τώρα στα χωράφια προκειμέ-
νου να κλείσουν ποσότητες, σε μια συγκυ-
ρία που συντηρεί τις τιμές για το τριφύλλι. 

Οι παραγωγοί βρίσκονται την περίοδο αυ-

τή στα δεύτερα χέρια, με τα 29 και 30 λεπτά 
που προσφέρονται να αφορούν τα καθαρά. 
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες κοπές, τον πε-
ρασμένο Μάιο ξεκίνησαν με τιμή στα 22 με 
24 λεπτά για τα καθαρά. Η σανοβρώμη έχει 
φύγει από τα χέρια των παραγωγών με τιμή 
στα 20 έως 21 λεπτά. Στα άχυρα, η τιμή για 
το κριθαρένιο προσεγγίζει τα 14 λεπτά το 
κιλό, ενώ στα 8 με 9 λεπτά διαμορφώνεται 
η τιμή για το άχυρο σιταριού. Την τιμή επι-
βαρύνει και το υψηλό κόστος για τα δεσί-
ματα φέτος, όπως μεταφέρουν παραγωγοί.

Με 30 λεπτά φεύγει το τριφύλλι
 Αυξημένη ζήτηση ενόψει της προετοιμασίας για τη χειμερινή σεζόν  

 Στα άχυρα, η τιμή για το κριθαρένιο προσεγγίζει τα 14 λεπτά το κιλό
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Σ
την ελληνική αγορά βάμβακος, οι 
αγοραστές έχουν κάνει πολλά βή-
ματα πίσω και είναι σχεδόν εξαφα-
νισμένοι. Από εκεί που λέγαμε για 

αρκετούς μήνες ότι έχουμε μια buyers market 
τώρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γυρ-
νάμε σε sellers market, όπου τον πρώτο λόγο 
θα τον έχουν οι αγοραστές. Φυσικά με την πτώ-
ση δεν είχαμε νέες πωλήσεις, ενώ αρχίζουν 
να φαίνονται κάποια σημάδια ανησυχίας από 
πλευράς εκκοκκιστών. Είναι βέβαιο πως πάμε 
για μείωση και του χρηματιστηριακού πριμ, το 
οποίο βέβαια νωρίτερα είχε φτάσει σε επίπεδα 
ρεκόρ. Οι τιμές των συμβολαίων Δεκεμβρίου 
‘22 έχουν χάσει από τα υψηλά τους περίπου 30 
σεντς ανά λίμπρα μέσα σε έναν μήνα. 

  Στην αγορά μας στα σκληρά σιτάρια υ-
πάρχει έντονη ανησυχία όσον αφορά τις ποι-
ότητες. Εκτός από τα ειδικά βάρη και τα υαλώ-
δη που είναι χαμηλά, υπάρχει «θέμα» και με τη 
γλουτένη. Παραγωγοί και έμποροι αναμένουν 
να προχωρήσουν τα αλώνια και στις υπόλοιπες 
περιοχές ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσμα-
τα. Οι τιμές ακούγεται στη Θεσσαλία ότι βρίσκο-
νται στα 48-49 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.

  Όψιμη, αλλά με καλές ποσότητες και ποι-
ότητες ξεκινά φέτος την πρώτη εβδομάδα του 
Ιουλίου η συγκομιδή για τις υπερπρώιμες ποι-
κιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών στην Κρήτη και 
ειδικότερα για την ποικιλία Prime. Μια εβδομά-
δα αργότερα αναμένεται να ξεκινήσει η συγκο-
μιδή της ποικιλίας Superior seedless και της υ-
περπρώιμης άσπερμης κόκκινης ποικιλίας στα-
φυλιού Star Light. Οι τιμές παραγωγού αναμέ-
νονται αυξημένες από πέρυσι, οπότε και κυμάν-
θηκαν από 90 λεπτά μέχρι 1,30 ευρώ το κιλό. 

Έχασε 30 σεντς 
σε ένα μήνα 
το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

23/0625/04

580,36

03/05 08/06

558,78
543,23

495,96

557,55

16/06

Δέσιμο
Κοντά στα 2 λεπτά το κόστος  

για το δέσιμο στο άχυρο  
κριθαριού, με την τιμή του να 
διαμορφώνεται στα 14 λεπτά

Σανοβρώμη 
Η σανοβρώμη έχει φύγει 

από τα χέρια των παραγω-
γών με τιμή στα 20 έως 21 

λεπτά το κιλό

Παράδοση
Οι τιμές που προσφέρονται  

για την παράδοση τριφυλλιού στον 
στάβλο του κτηνοτρόφου προσεγ-

γίζουν τα 32 λεπτά το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

426

379

143,47

3,40

550,10

1666,6

24,81

107,17

131,60

170,24

438

383

124

3,38

565,30

1727,6

24,30

108,82

132,30

169,53

418

375

119

3,41

578,10

1717,2

24,90

109,77

133,05

169,45

410

365

120

3,37

561,60

1748,6

25,14

106,77

136,32

168,20

410

357

119

3,33

558,70

1545,2

23,60

106,50

135,87

167,06

410

357

102,71

3,38

551,00

1417,0

23,45

104,70

133,10

166,16

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

19/05

550 560 570

412

26/05

370
340

02/06 08/06

345

570

16/06

348 348

570
580

23/06

Τιμές παραγωγού 
για τα καθαρά 
(λεπτά το κιλό)

Δεύτερο χέρι  29 - 30 

Πρώτες κοπές 22 - 24
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η διαφαινόµενη πτώση της κατανάλωσης µειώνει τη ζήτηση σήµερα

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
102,70 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

357

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

331

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,38

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ

Έχασε 30 σεντς µέσα σε ένα µήνα η 
τιµή για το βαµβάκι, µε το µεγαλύτερο 
µέρος της απώλειας να σηµειώνεται 
την περασµένη εβδοµάδα

Ενισχυµένη κατά 10 ευρώ ο τόνος 
είναι η τιµή για το σκληρό σιτάρι 
στη λίστα της Φότζια που αφορά 
στη φετινή σοδειά.

Υποχωρεί η τιµή καλαµποκιού 
στην αγορά της Ευρώπης, µε εξαίρεση 
την Ιταλία όπου η τιµή διατηρείται 
αµετάβλητη. 

Υποχωρεί κατά 13 ευρώ ο τόνος
 η τιµή του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά, µε ηµεροµηνία 
παράδοσης Ιούλιο. 

Στα 3,38 ευρώ το κιλό η µέση 
τιµή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία, µε την αγορά να 
κολλάει σε ένα στενό εύρος.  

23
ΙΟΥΝ
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¤/τόνος ¤/τόνος
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IΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ
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IΑΝ
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ΑΠΡ
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ΜΑΡ
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ΦΕΒ
23
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ΦΕΒ
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ΑΠΡΑΠΡ ΜΑΪ
23

ΜΑΪ
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ΜΑΪ
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ΙΟΥΝ
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ΜΑΡ
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ΦΕΒ
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ΑΠΡ
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ΜΑΪ
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ΙΟΥΝ
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ΜΑΡ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αλλάζει τις ισορροπίες στην εγχώ-
ρια αγορά σκληρού σίτου η ανανέω-
ση της λίστας τιµών στη Φότζια, η ο-
ποία ξεκινά τη νέα εµπορική περίοδο 
µε 580 ευρώ, ενισχυµένη κατά 10 ευ-
ρώ από τα επίπεδα µε τα οποία έκλει-
σε πριν από δύο εβδοµάδες η περσι-
νή χρονιά. Τα επίπεδα αυτά έχουν φέ-
ρει σε άγνωστα νερά την αγορά, η ο-
ποία δείχνει διστακτική για νέο βήµα 
ανόδου, κάτι που εντοπίζεται στην α-
µετάβλητη τιµή εξαγωγής του ελλη-
νικού σκληρού σίτου που παραµένει 
στα 530 ευρώ ο τόνος.  

Πάντως, οι τιµές που ανακοινώθη-
καν το απόγευµα της Τετάρτης 22 Ι-
ουνίου στο εµπορικό κέντρο της κα-
θοριστικής για την ελληνική αγορά 
σίτου ιταλικής πόλης, διέψευσαν τις 
διαρροές της βιοµηχανίας που τοπο-
θετούσαν το ταβάνι στα 560 ευρώ, αλ-
λά και τις προσδοκίες των παραγωγών 
που προσδοκούσαν τα 600 ευρώ ο τό-

νος. Οι πρώτες αντιδράσεις, από την 
Coldiretti, δείχνουν ότι οι διεκδικήσεις 
για υψηλότερες τιµές θα ενταθούν τις 
επόµενες ηµέρες. Η Γαλλία επέστρε-
ψε στα 515 ευρώ ο τόνος, τα ιστορικά 
υψηλά που διαµορφώθηκαν πριν α-
πό ένα µήνα περίπου, για τις παραδό-
σεις σκληρού σίτου Ιουλίου. Από την 
άλλη, η Ρωσία συγκοµίζει µια σοδειά 
ρεκόρ, ενώ ακολουθεί και ο Καναδάς, 
µε τους αναλυτές να θεωρούν ως πι-
θανότερο σενάριο την αγορά να πιέ-
ζεται τους επόµενους µήνες. 

Επιστρέφοντας στη Φότζια, η νέα 
λίστα τιµών για την πρώτη ποιότη-
τα σκληρού σίτου µε ειδικό βάρος 
78kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή παραγωγού είναι στα 
575 µε 580 ευρώ ο τόνος και για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 65% και πρωτεΐ-
νη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
κυµαίνεται στα 570 µε 573 ευρώ ο 
τόνος. Πληροφοριακά, αναφέρεται 
ότι το σιµιγδάλι από σκληρό σιτάρι 
ενισχύθηκε και αυτό κατά 10 ευρώ 

ο τόνος στα 810 ευρώ µέγιστη τιµή.
Πρόκειται για ιστορικά υψηλές τιµές, 

που αξίζει να αναγνωστούν σε συν-
διασµό µε τις µειωµένες από 30 έως 
35% αποδόσεις στα ιταλικά χωράφια.

Στην εγχώρια αγορά δεν έχουν τι-
µολογηθεί ακόµα οι εξελίξεις από τη 
γειτονική χώρα, ωστόσο και εδώ όλο 
και περισσότερα χωράφια δείχνουν 
ότι οι αποδόσεις ήταν µειωµένες, µε 
τα ειδικά βάρη και τα υαλώδη να είναι 
χαµηλά τόσο λόγω των βροχών την 
περασµένη εβδοµάδα όσο και λόγω 
της έλλειψης ικανών επιπέδων υγρα-
σίας τον Μάιο. Τελευταία εξέλιξη από 
άποψη τιµής, είναι η ανακοίνωση του 
Α.Σ Πλατυκάµπου για τιµή στα 50 λε-
πτά το κιλό στον παραγωγό. 

Οι σοδειές δείχνουν άνοδο, η αγορά διστάζει
Σε νέα θεµέλια η εγχώρια αγορά µετά την ενίσχυση κατά 10 ευρώ ο τόνος του ιταλικού χρηµατιστηρίου
 Η Γαλλία επέστρεψε στα ιστορικά υψηλά των 515 ευρώ, ωστόσο υπάρχουν έντονες πιέσεις στο µαλακό

Τα 33 λεπτά ανακοίνωσε ο 
συνεταιρισµός Πλατυκάµπου 
για τις παραλαβές κριθαριού, 
µε την αγορά από την άλλη 
να εµφανίζει κάποια σηµάδια 
κόπωσης.  Στη γαλλική 
αγορά, η τιµή βρίσκεται υπό 
πίεση τα τελευταια 24ωρα, 
έχοντας απωλέσει περί τα 16 
ευρώ ο τόνος, στα 331 ευρώ. 
Η υποχώρηση αποδίδεται 
στην αύξηση των διαθέσιµων 
ποσοτήτων όσο προχωρά 
ο αλωνισµός. Μικρότερη 
είναι η υποχώρηση για το 
βυνοποιίσιµο κριθάρι, το 
οποίο διαµορφώνεται στα 
440 ευρώ. Πάντως και στη 
Γαλλία, αρκετά από τα 
χωράφια που αλωνίζονται 
σε κριθάρι και σκληρό σιτάρι, 
είναι µάλλον προβληµατική, 
αφού αρκετά είναι και τα 
χτυπηµένα από χαλάζι. Από 
την άλλη, οι πρώτες κοπές 
στη Ρωσία επιβεβαιώνουν 
τις εκτιµήσεις της αγοράς για 
µια αρκετά δυνατή παραγωγή 
στα σιτηρά της χώρας.

ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Η ΤΙΜΗ 
ΣΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 
33 ΛΕΠΤΑ Ο ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 

Οι τιµές συµβολαίων ∆εκεµβρίου ‘22 έχουν χάσει από 
τα υψηλά τους 30 σεντς µέσα σε ένα µήνα. Με την 
παγκόσµια οικονοµία στα πρόθυρα της ύφεσης, τον 
πληθωρισµό στα ύψη και τα επιτόκια ανοδικά, είναι 
βέβαιο πως η παγκόσµια κατανάλωση θα µειωθεί, 
γι’ αυτό η ζήτηση είναι ήδη αδύναµη. Οι κερδοσκόποι 
εκτίµησαν πως είναι µια καλή στιγµή να βγουν από τις 
θέσεις τους κι αυτό προκάλεσε πιο απότοµη πτώση. 
Υπάρχουν τα γνωστά προβλήµατα παραγωγής (π.χ. 
ξηρασία στο Τέξας), τα οποία θα στηρίξουν τις τιµές σε 
υψηλά επίπεδα. Χρειαζόµαστε άµεσα δυνατά νέα για 
τις παραγωγές, ως καταλύτη ισορροπίας της αγοράς.

ΝEA ΥOΡKH
Η αγορά µας είναι κυριολεκτικά νεκρή. ∆εν υπάρχουν 
αγοραστές, καθώς λοι βλέπουν τη χρηµατιστηριακή 
κατρακύλα και φοβούνται να προχωρήσουν σε κινήσεις 
αν δεν βρεθεί µια ισορροπία πρώτα. Υπήρξαν ζητήσεις 
από την Αίγυπτο σε απευθείας κανάλια, εντούτοις το 
ρίσκο τέτοιων συµβολαίων στις σηµερινές συνθήκες 
είναι µεγάλο και επακόλουθα οι εκκοκκιστές δεν 
προσέφεραν. Είναι οξύµωρο το πόσο σύντοµα φαίνεται 
να παίρνει άλλος το πάνω χέρι στην αγορά. Από εκεί 
που οι πωλητές προσέφεραν µε το σταγονόµετρο, 
τώρα οι αγοραστές είναι εξαφανισµένοι κι αν κάποιος 
θέλει να πουλήσει σήµερα θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Πλατύκαµπος παραλαµβάνει 
µε 50 λεπτά τιµή παραγωγού.

ΜΕΙΩΣΗ 35% 
Ιστορικά υψηλές τιµές στην 

Ιταλία, σε συνδυασµό µε τις 

µειωµένες 30-35% αποδό-

σεις στα ιταλικά χωράφια

Συνεδρίαση 22/06/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22 108,07 -5,78

Μάρτιος ‘23 103,67 -6,00
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Ενδεικτικό του κλίµατος στις α-
γορές εµπορευµάτων είναι και 
η διόρθωση στις τιµές του πε-
τρελαίου, οι οποίες βρέθηκαν 
την περασµένη εβδοµάδα κά-
τω από τα 105 δολάρια το βα-
ρέλι, µε αρκετούς αναλυτές να 
βλέπουν ως αµέσως επόµενο 
σταθµό τα 100 δολάρια.

Προς το παρόν η κοινότητα 
των επενδυτών στις αγορές ε-

νέργειας παραµένει διχασµένη 
ως προς το αν το γύρισµα αυτό 
αποτελεί µια απλή διόρθωση σε 
µια ανοδική τάση ή για το αν πρό-
κειται για αντιστροφή της τάσης.

Πάντως αρκετοί είναι εκείνοι 
που προετοιµάζονται για έναν 
πτωτικό κύκλο στην οικονοµία 
εν γένει, κάτι που συνεπάγεται 
ρευστοποίηση θέσεων και απο-
φυγή επανεπένδυσης των κεφα-

λαίων τουλάχιστον έως ότου κα-
τακάτσει η σκόνη που σηκώθη-
κε τις τελευταίες δύο εβδοµάδες 
στις παγκόσµιες αγορές. Μια τέ-
τοια συγκυρία, προσελκύει και 
τους πωλητές, οι οποίοι ετοιµάζο-
νται να ανοίξουν θέσεις πτώσης 
(σορτάρισµα) στην εν λόγω αγο-
ρά, όπως µεταδίδουν διεθνή µέ-
σα, κάτι που θα µπορούσε να µε-
γεθύνει την ένταση της πτώσης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σήµα πωλήσεων έχει πέσει στα 
χρηµατιστήρια και τις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων µε 
το κύµα των πτωτικών πιέσε-
ων να ακουµπά αυτή τη στιγ-
µή όλα τα αγροτικά προϊόντα, 
από το βαµβάκι και τo µαλακό 
σιτάρι, µέχρι τη σόγια, το κρι-
θάρι και το καλαµπόκι.

Μια σύντοµη µατιά στους δεί-
κτες και το κόκκινο χρώµα κυ-
ριαρχεί. Ο δείκτης S&P GSCI 
Agriculture, που λειτουργεί ως 
σηµείο αναφοράς στον κόσµο 
των επενδυτών για τις αποδό-
σεις των αγορών αγροτικών ε-
µπορευµάτων, υποχώρησε τον 
τελευταίο µήνα πάνω από 100 
µονάδες, από τα υψηλά των 606 
µονάδων στις 495 µονάδες.

Στην Ευρώπη, τα συµβόλαια 
µαλακού σίτου που λήγουν τον 
Σεπτέµβριο του 2022 διαµορφώ-
νουν τα 362 ευρώ από τα υψηλά 
των 438 ευρώ νωρίτερα τον Μά-
ιο. Στα 355 ευρώ διαπραγµατεύ-
εται ο ∆εκέµβριος και στα 311 
ευρώ ο Σεπτέµβριος του 2023. 
Αυτό δείχνει ότι η αγορά γυρνά 
την πλάτη της στα πρόσφατα υ-
ψηλά, ψάχνοντας ωστόσο να ι-
σορροπήσει σε επίπεδα αρκετά 
πάνω από εκείνα µε τα οποία 
λειτουργούσε ως το φθινόπωρο 
του 2020, όταν και ξεκίνησε να 
αναπτύσσεται ο κύκλος ανόδου.

Μάλιστα, σε περίπτωση που 
τελικά βρεθεί λύση ώστε τα α-
ποθέµατα της Ουκρανίας βρουν 
το δρόµο τους για τη φυσική α-

γορά, τότε µια ακόµα πιο από-
τοµη πτώση φαντάζει η πιο λο-
γική αντίδραση.

Πτωτικά και το καλαµπόκι
Μεγάλη ήταν η πτώση και 

για το καλαµπόκι στην ευρω-
παϊκή αγορά, µε τα συµβόλαια 
παράδοσης τον Νοέµβριο του 
2022 να διαµορφώνονται πλέ-
ον στα 307 ευρώ ο τόνος, από 
τα υψηλά των 379 ευρώ ένα 
µήνα πριν.

Τα µηνύµατα από τη φυσική 

αγορά στην Ελλάδα δεν είναι δι-
αφορετικά από την εικόνα που 
αποτυπώνουν και οι δείκτες στα 
χρηµατιστήρια. Ήδη στην αγο-
ρά κριθαριού εκφράζονται κά-
ποια σηµάδια κόπωσης, µε την 
αγορά να κινείται κατά κανόνα 
στα 32 λεπτά. Τα 33 λεπτά ανα-
κοίνωσε ο Α.Σ Πλατυκάµπου, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις µε 
απευθείας συµφωνίες ανάµεσα 
σε αγρότες και κτηνοτρόφους, 
γράφονται και τα 35 λεπτά. Ω-
στόσο, οι πληροφορίες θέλουν 
τη Βουλγαρία να ξεστοκάρει τα 
περσινά της καλαµπόκια τα ο-
ποία φτάνουν στην ελληνική 
αγορά µε 35 λεπτά το κιλό, κά-
τι που έρχεται να χτυπήσει τη 
ζήτηση για το κριθάρι, ενώ πα-
ράλληλα τις επόµενες ηµέρες 
αναµένεται να ξεκινήσει και ο 
αλωνισµός στα δικά τους κρι-
θάρια, µε τη χώρα να αναµένει 
περί τους 600.000 τόνους, οι ο-

ποίοι προορίζονται σε µεγάλο 
βαθµό για εξαγωγή.

Εξαίρεση αποτελεί προς το 
παρόν το σκληρό σιτάρι (βλ. 
ρεπορτάζ σελ. 22), ωστόσο και 
εδώ, το χρηµατιστηριακό γνω-
µικό «πούλα και µετάνιωνε» 
φαίνεται να εκφράζει καλύτε-
ρα την κατάσταση στην αγορά 
σκληρού σίτου, αφού παρά την 
ανοδική εκκίνηση της Φότζια, τα 
µηνύµατα δείχνουν µικρή πρό-
θεση του εµπορίου για περαι-
τέρω άνοδο και άρα µικρά πε-
ριθώρια πραγµατικής ανόδου. 
Υπό αυτήν την έννοια, «ίσως 
είναι προτιµότερη µια τιµολό-
γηση του προϊόντος στα 50 λε-
πτά, από την προσµονή για µια 
τιµή κοντά στα 52 ή 53 λεπτά, 
µε δεδοµένο ότι στον ορίζοντα 
αναµένονται και τα στάρια του 
Καναδά, τα οποία αν και ακρι-
βά, θα αποφορτίσουν τις τιµές 
στην ευρωπαϊκή αγορά», όπως 
εξηγεί άνθρωπος της αγοράς 
στην Agrenda µε καλή εικόνα 
των δεδοµένων και της ψυχο-
λογίας στην εν λόγω αγορά.

Σηµάδια κόπωσης και διόρθωση
για τα αγροτικά εµπορεύµατα 
Κυριαρχεί το κόκκινο χρώµα στους χρηµατιστηριακούς δείκτες 

Στην τροχιά των 100 δολαρίων το πετρέλαιο 
µε τους «ταύρους» να υποχωρούν στο χρηµατιστήριο

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Μεγάλη η πτώση και για το 

καλαµπόκι στην Ευρώπη, 

µε τα συµβόλαια Νοεµβρίου 

2022 πλέον στα 307 ευρώ ο 

τόνος, από τα υψηλά των 379 

ευρώ ένα µήνα πριν

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Ο δείκτης S&P GSCI 

Agriculture υποχώρησε τον 

τελευταίο µήνα πάνω από 100 

µονάδες, από τα υψηλά των 

606 µονάδων στις 495 µονάδες

Σ
την ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου η εξαγωγή βρίσκεται 
στα 530 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας και έχουν γίνει κά-

ποιες δουλειές. Παράλληλα, η ανησυ-
χία για τις φετινές ποιότητες είναι έκ-
δηλη τόσο από τους παραγωγούς όσο 
και από τους εµπόρους. Από πλευράς 
αποδόσεων φαίνεται πως θα είναι χα-
µηλότερες από αυτές που περιµέναµε, 
ενώ αντιθέτως οι τιµές είναι ελκυστι-
κές. Οι τιµές παραγωγού κυµαίνονται 
µεταξύ 48-49 λεπτών το κιλό.

Στα σκληρά σιτάρια, στην πρώτη λί-
στα της Φότζια για τη νέα σοδειά οι τιµές 
είναι υψηλές, ενώ οι ποιότητες ελαφρά 
υποβαθµισµένες σε σχέση µε την προ-

ηγούµενη σο-
δειά. Συγκεκρι-
µένα, για τα ποι-
οτικά σιτάρια 
µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, 

υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου είναι στα 575-
580 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/
hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου στα 570-573 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές νέ-
ας σοδειάς αυξήθηκαν κατά 15 ευρώ, 
πιάνοντας τα 515 ευρώ ο τόνος. Η άνο-
δος των τιµών στην Ευρώπη οφείλεται 
κυρίως στις τελικά χαµηλότερες απο-
δόσεις σε βασικές σοδειές (Ιταλίας και 
Γαλλίας), λόγω των απότοµων καιρικών 
αλλαγών σε κρίσιµα σηµεία της καλλι-
έργειας. Παράλληλα και οι ποιότητες 
είναι χαµηλότερες των προσδοκιών.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, εν 
τω µεταξύ όλα τα δηµητριακά κατα-
γράφουν απώλειες στα πλαίσια του 
γυρίσµατος των χρηµατιστηρίων υπό 
τον φόβο της παγκόσµιας ύφεσης. Πα-
ράλληλα σηµειώνεται και η παραδο-
σιακή πίεση που προκαλείται κατά τη 
διάρκεια της εποχής του αλωνισµού, 
καθώς προµηνύεται αύξηση της δια-
θεσιµότητας του µαλακού σίτου. Οι α-
ναλυτές περιµένουν να δουν πως θα 
εξελιχθεί και το σίριαλ των φορτώσε-
ων ουκρανικού και ρωσικού σίτου. 
Στη Γαλλία επίσης σηµειώθηκε πτώ-
ση για τους ίδιους λόγους, µε τις τιµές 
Σεπτεµβρίου ‘22 να πέφτουν στα 363 
ευρώ ο τόνος, οι οποίες σηµειωτέων 
ένα µήνα πριν είχαν σηµειώσει υψη-
λό στα 438 ευρώ ο τόνος.   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

360
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

309
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

670
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

331
ΚΡΙΘΑΡΙ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ
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Ήδη 25% κάτω 
γράφει το βαμβάκι

Μόνο στήριγμα 
παραγωγή και 
δολάριο, βραχνάς 
η κατανάλωση

Με έντονες πι-
έσεις που ενερ-

γοποίησαν απανωτά limit down 
και τη χρηµατιστηριακή τιµή στα 
103 µε 104 σεντς ανά λίµπρα κι-
νήθηκε την περασµένη εβδοµά-
δα η αγορά βάµβακος για τα συµ-
βόλαια της νέας σοδειάς. Αυτή η 
ισχυρή διόρθωση που είχε ως α-
ποτέλεσµα η τιµή του βάµβακος 
να απωλέσει γύρω στα 15 σεντς 
µέσα σε τρία 24ωρα έχει ανατρέ-
ψει τις ισορροπίες στη φυσική 
αγορά, µε τις ανησυχίες για την 
πορεία της κατανάλωσης να γί-
νονται η κυρίαρχη τάση, αφού 
µονοπωλούν τις συζητήσεις α-
νάµεσα στους συντελεστές του 
κλάδου.Το αντίκτυπο στην ελλη-
νική αγορά µεταφράζεται σε τιµή 
προπώλησης για το σύσπορο γύ-
ρω στα 81 µε 83 λεπτά το κιλό.

Μια πρόβλεψη της πορείας των 
τιµών σε ένα τόσο ευάλωτο κλίµα 
γίνεται πρακτικά αδύνατη για τους 
αναλυτές, ειδικά για όσο στα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου δίνεται µάχη 

ανάµεσα σε πωλητές και αγορα-
στές ώστε να κρατηθούν πάνω α-
πό τα 100 σεντς. Η τιµή έγραψε τα 
103,75 σεντς η λίµπρα στο άνοιγ-
µα της Πέµπτης 23 Ιουνίου, όταν 
η εβδοµάδα ξεκίνησε µε τα 117-
118 σεντς η λίµπρα. Τα επίπεδα 
αυτά είχαν να διαµορφωθούν στο 
χρηµατιστήριο βάµβακος από τα 
µέσα Μαρτίου, όταν δηλαδή ξεκί-
νησε η φαινοµενικά ασυγκράτητη 
άνοδος που έστειλε τον «∆εκέµ-
βριο» στα υψηλά των 134 σεντς 
περίπου στις 17 Μαΐου.

 Την ίδια στιγµή η παλιά σοδειά 
τα συµβόλαια της οποίας λήγουν 
τις επόµενες ηµέρες (Ιούλιος 2022) 
κρατήθηκε, παρά τις πιέσεις, πά-
νω από τα 140 σεντς, δείχνοντας 
πως σε µεγάλο βαθµό το πρωτό-
γνωρο ράλι της άνοιξης του 2022 
στηρίχθηκε κυρίως πάνω σε τεχνι-
κά δεδοµένα παρά σε θεµελιώδη, 
τα οποία σε αυτήν τη φάση αναδει-
κνύονται στα µοναδικά στηρίγµατα 
της αγοράς που θα µπορούσαν να 
ανακόψουν την καθοδική πορεία.

Σύνθετη είναι η εικόνα και για τα θεµε-
λιώδη, αφού αν και υπάρχουν ενδείξεις 
για µειωµένη παραγωγή, ειδικά στη ζώ-
νη καλλιέργειας του Τέξας, φαίνεται πως 
οι προοπτικές της κατανάλωσης σε ένα υ-
φεσιακό οικονοµικό περιβάλλον γίνονται 
βραχνάς. Από τη µια υπάρχει ο καταλύτης 
του Τέξας, όπου ήδη φαίνεται µια µείω-
ση των αποδόσεων, λόγω της ξηρασίας. 

Ωστόσο το βαµβάκι είναι µια ανθεκτική 
στις υψηλές θερµοκρασίες καλλιέργεια, 
οπότε δεν αποκλείεται η αγορά να έχει ή-
δη τιµολογήσει τις επιπτώσεις αυτές. Κρί-
σιµο θα είναι και το επίπεδο εγκατάληψης 
της καλλιέργειας στις ΗΠΑ, µε την αγορά 
να ποντάρει σε ένα ποσοστό 30% επί των 
εκτάσεων που δεν θα συγκοµιστούν το 
προσεχές φθινόπωρο και το USDA να δί-
νει ποσοστό 25%. Ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν και τα στοιχεία των εξαγωγών και 
των πωλήσεων, µε το 2022 να κλείνει µε 
3,7 εκατ. δέµατα για τις ΗΠΑ έναντι των 
2,1 εκατ. που έκλεισε το 2021, ενώ ήδη 
η Κίνα έχει ρίξει παραγγελίες για τη νέα 
σοδειά 400.000 δέµατα. Προς το παρόν 
το ισχυρό δολάριο -αν και περιπλέκει τις 
αµερικανικές εξαγωγές- βελτιώνει τις τι-
µές για το ελληνικό βαµβάκι.

Σε ποσοστό 30% επί των εκτάσεων που δεν θα συγκοµιστούν το φθινόπωρο υπολογίζει 
η αγορά το επίπεδο εγκατάλειψης της καλλιέργειας στις ΗΠΑ και στο 25% το USDA 

Τα υψηλά τα είδαμε λένε οι αναλυτές 

ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

USDA

Το επικρατέστερο αφήγηµα είναι ότι τα υψηλά 
τα είδαµε. Όπως σηµειώνουν αναλυτές στην 
Agrenda, θα χρειαστεί να σηµειωθούν σηµαντικές 
ανακατατάξεις στις σοδειές της Αµερικής και της 
Ασίας προκειµένου να πειστεί η αγορά για δοκιµή 
των προηγούµενων υψηλών. Αυτό από την άλλη 
δεν δικαιολογεί πωλήσεις πανικού για τους 
παραγωγούς σε αυτήν την πτωτική συγκυρία των 
τελευταίων ηµερών. Το λογικό σενάριο θέλει την 
αγορά να ισορροπεί στη ζώνη των 100 µε 105 
σεντς, εκτός και αν υπάρξει νέο κύµα πωλήσεων 
στις διεθνείς αγορές µετοχών που στη συνέχεια 
θα µεταφραστεί σε καινούριες πιέσεις και για τα 
εµπορεύµατα. Φυσικά κάτι τέτοιο γίνεται αποδεκτό 
µε δυσκολία όταν πριν από ένα µήνα η ελληνική 
αγορά έγλειφε το 1 ευρώ (99,4 λεπτά υψηλότερο 
επίπεδο) για το σύσπορο βαµβάκι και πλέον 
βρίσκεται 15 µε 18 λεπτά κάτω από τα υψηλά 
αυτά. Οι περισσότεροι αναλυτές συντείνουν στο 
ότι η αγορά θα διατηρηθεί σε υψηλά για τους 
µέσους όρους πενταετίας επίπεδα, όχι όµως στα 
ιστορικά υψηλά που έγραψαν οι δείκτες το 
προηγούµενο δίµηνο. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

77,60

133,79 

103,5

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

77,60

103,5

ΧΑΜΗΛΟ 
52 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ

ΥΨΗΛΑ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΤΙΜΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ

+33,47% 

�22,59%

72,85
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: H 
Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 
στους πελάτες της το Google 

Pay. Οι κάτοχοι καρτών Visa & 
Mastercard® της Τράπεζας μπορούν 
να πραγματοποιούν τις καθημερινές 
τους συναλλαγές σε εκατομμύρια 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο 
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 
χρησιμοποιώντας μόνο την Android 
συσκευή ή το smartwatch τους, 
χωρίς μετρητά, φυσική κάρτα ή PIN.

ΝΙΚΑΣ: Την 22 Ιουνίου συνήλθε σε 
αυτόκλητη, καθολική, έκτακτη γενική 
συνέλευση η εταιρεία Παναγιώτης Γ. 
Nίκας ΑΒΕΕ, με μοναδικό θέμα τη 
διαγραφή των μετοχών της από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών και την 
υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. Η γενική συνέλευση 
ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του 
συνόλου των 53.154.140 μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ έκαστη.

MONDELEZ: Την εξαγορά της Clif 
Bar & Co. έναντι τιμήματος 2,9 δισ. 
δολαρίων ανακοίνωσε ο κολοσσός 
τροφίμων Mondelez International, 
σε μια κίνηση που ενισχύει το 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με 
brands όπως τα Clif Bar, Luna και 
Clif Kid. Έγινε γνωστό ότι η Clif Bar 
θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της 
αυτόνομα, ενώ η συμφωνία θα 
κλείσει το τρίτο τρίμηνο του 2022.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Στη δεύτερη θέση, 
στους 27 της ΕΕ παρέμεινε το 2021 η 
Ελλάδα στην κατανάλωση παράνομων 
τσιγάρων, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση της KPMG που διενεργήθηκε 
για λογαριασμό της Philip Morris 
International. Καταναλώθηκαν 3,4 
δισ. παράνομα τσιγάρα το 2021, με 
χαμένα έσοδα στα 604 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Oι αγορές δεν είναι έτοιμες για μια σοβαρή 
κρίση καθώς κυριαρχεί η νοοτροπία των 
«διασώσεων» από τις κεντρικές τράπεζες. 
Μετά από αλλεπάλληλους κύκλους νομι-
σματικής χαλάρωσης οι οποίοι αύξησαν 
την παγκόσμια προσφορά χρήματος και ο-
δήγησαν μετοχές και ομόλογα σε ιστορικά 
υψηλά, οι συμμετέχοντες στις αγορές κυρι-
αρχούνται από μια υπεραισιοδοξία γράφει 
σε ανάλυσή του ο οικονομολόγος και δια-
χειριστής fund,  Daniel Lacalle, τονίζοντας 
πως η τάση αυτή εγκυμονεί κινδύνους οι-
κονομικής καταστροφής. «Η πιο συνηθι-
σμένη ερώτηση μεταξύ των επενδυτών αυ-
τές τις μέρες είναι πότε να αγοράσουν τη 
“βουτιά”. Πολύ λίγοι από όσους εμπλέκο-
νται στην αγορά φαίνεται να ανησυχούν 
για μια σοβαρή κρίση ή για μια βαθιά ύ-
φεση, πόσο μάλλον για μια πυρηνική α-
πειλή. Κι όμως και τα τρία αυτά σενάρια 

δεν είναι αδιανόητα. Γιατί πρέπει να ανη-
συχούμε;  Επειδή σχεδόν όλες οι θετικές 
προβλέψεις που δίνουν ακόμη τον τόνο 
στις αγορές βασίζονται στη υπόθεση ότι 
ο πληθωρισμός θα μειωθεί γρήγορα και 
η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμ-
ψει μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2022.».

Στο μεταξύ, εάν κάποιος θέλει να επεν-
δύσει σε μετοχές στην παρούσα χρονική 
συγκυρία, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι 
παραπάνω παρά να στρέψει την προσο-
χή του στα κρυπτονομίσματα αυτή τη στιγ-
μή, όπως συστήνει ο βετεράνος επενδυτής 
των αναδυόμενων αγορών Mark Mobius. 
Κατά τον ίδιο «τα κρυπτονομίσματα είναι 
ένα μέτρο του συναισθήματος των επεν-
δυτών. Όταν το bitcoin πέφτει, την επό-
μενη μέρα ο Dow Jones πέφτει. Αυτό εί-
ναι το μοτίβο και δείχνει ότι το Bitcoin εί-
ναι ένας κορυφαίος δείκτης», λέει.

ΔΕΛΤΑ
Δύο νέους κωδικούς πρόσθεσε την 
προϊόντική παλέτα των φυτικών της 
προϊόντων η ΔΕΛΤΑ, τα φυτικά 
ροφήματα: «Βρώμη & 3 Καρποί» σε 
συσκευασία 1lt που συνδυάζει τη 
βρώμη με φουντούκι, αμύγδαλο και 
κάσιους και «Αμύγδαλο Bio» σε 
πρακτική συσκευασία των 500ml από 
βιολογικά αμύγδαλα, 100% Vegan, 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης και λακτόζη. 

Τσαλαφούτι
Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας 
«Τσαλαφούτι» στο ενωσιακό μητρώο 
των ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ως 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
(ΠΟΠ) υπέβαλε άτυπη ομάδα 
παραγωγών από το Καρπενήσι, 
φιλοδοξώντας να βάλει το παραδοσιακό 
τυρί στον «χάρτη» των ΠΟΠ προϊόντων. 
Μέχρι τις 22 Αυγούστου η διαδικασία 
των ενστάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Η αγάπη επενδυτών
για τις διασώσεις 

  Οι αγορές στη «βουτιά» κρύβουν κινδύνους 
  Βαρόμετρο τα κρυπτονομίσματα για μετοχές
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 23/06

836,23

∆ευτέρα
20/06

Παρασκευή
17/06

Τρίτη
21/06

Πέµπτη
23/06

Τετάρτη
22/06

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
VIDAVO Α.Ε. 3,4800 +8,75%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,6000 +8,11%

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,0900 +7,66%

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡM. 0,5440 +6,25%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,8060 +5,77%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠ. 0,0190 -9,52%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6540 -8,15%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2700 -7,53%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛ. Α.Ε. 0,5420 -5,90%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 0,6660 -4,86%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 30,490.99 +0.03
 NASDAQ Comp 11,162.47 +0.99%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,446.38 -0.51%
Λονδίνo FTSE 100 7,020.45 -0.97%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,958.88 -1.41% 
Παρίσι CAC-40 5,901.93 -0.25%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,462.23 -0.63%
Τόκιο NIKKEI-225 26,171.25 +0.08%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 1,75 15.06.2022 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  -0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 1,25 16.06.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,250 16.06.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M 1,108% 01.01.2022
EURIBOR -1M -0,512  01.06.2022

Στο χορό παγκόσμιας οικονομικής 
αβεβαιότητας το Χρηματιστήριο 
Προοπτική για κλείσιμο πρώτου εξαμήνου στα 
τρέχοντα επίπεδα δείχνει το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με τις προσδοκίες για ένα καλύτερο 
τέλος να καταρρέουν σταδιακά. Σύμφωνα με 
αναλυτές, το ΧΑ τους τελευταίους μήνες 
απώλεσε την εμπιστοσύνη χαρτοφυλακίων που 
σε ένα πιο ομαλό διεθνές περιβάλλον θα 
προτιμούσαν την ελληνική αγορά λόγω των 
ισχυρών προοπτικών ανάκαμψης και των 
ελκυστικών αποτιμήσεων, σε έναν κόσμο που 
τα ανοδικά περιθώρια ήταν πολύ μικρά.
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Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο taxis

∆
ηµοσιεύθηκε στις 18/2/222 (ΦΕΚ Β’765) η 
απόφαση της ΑΑ∆Ε Α.1025 µε θέµα: «Επι-
καιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE 
των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποι-

ηµένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α-
νεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων».

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗ, 
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 
καθώς και οι νοµικές οντότητες, που 
είναι πιστοποιηµένοι χρήστες των η-
λεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, ο-
φείλουν να επικαιροποιούν στην ψη-
φιακή πύλη myAADE, στην επιλογή 
«Μητρώο και Επικοινωνία» και στην 
ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα 
στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου (e-mail) και τα τη-
λέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τη-
λέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύναται, 
κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, 
να συγχρονίζονται µε το Εθνικό Μη-
τρώο Επικοινωνίας.

2. Για την ηλεκτρονική επικοινω-
νία ο συναλλασσόµενος µε την ΑΑ∆Ε 
δηλώνει τουλάχιστον ένα εκ των εξής:

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία έχει πρό-
σβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή αποστέλλονται ειδο-
ποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποίηση όλων των πρά-
ξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της Φο-
ρολογικής ∆ιοίκησης στον λογαριασµό του φορολογού-
µενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, 
περιλαµβανοµένων αυτών που ενδεχοµένως περιέ-
χουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν α-
φορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υπο-
χρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνεται 
η ηλεκτρονική διεύθυνση του προ-
σώπου που συναινεί να συνδράµει 
τον δηλούντα στην εκπλήρωση των 
φορολογικών ή άλλων υποχρεώσε-

ων του. Κατά τη διαδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονι-
κής διεύθυνσης, ο ενδιαφερόµενος πολίτης καλείται υ-
ποχρεωτικά να επιλέξει από αποκλειστική λίστα ρόλων 
(ενδεικτικά, λογιστής, σύµβουλος, συγγενής/οικείο πρό-
σωπο) τη σχέση του µε τον Βοηθό Εκπλήρωσης. Στην η-
λεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης απο-
στέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποίηση 
στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρµογή 
e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγράφων και 
ενηµερωτικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σε αυτά µπορεί να 
περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα που προ-
κύπτουν από ή περιλαµβάνονται σε φορολογικές δηλώ-
σεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη (πχ δηλώσεις 
Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισµού). 
Με την προϋπόθεση της συναίνεσης του φορολογούµε-
νου (check-box), µπορεί να περιέχονται και προσωπικά 
δεδοµένα (ευαίσθητα ή µη), που δεν σχετίζονται µε φο-
ρολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική 
∆ιοίκηση (π.χ. πρόστιµα ανεµβολίαστων, ατοµικές ειδο-
ποιήσεις καταβολής µη φορολογικών υποχρεώσεων, ό-
πως πρόστιµα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.). 

3. Κατά τη συµπλήρωση του κινητού τηλεφώνου, του 
προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, 

τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την αποστολή 6ψήφιου 
κωδικού (στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον συναλλασ-
σόµενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέ-
πει να πραγµατοποιείται σε κάθε µεταβολή τους. Ο φο-
ρολογούµενος δεν µπορεί να επικαλείται τις µεταβολές 
των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑ∆Ε έως την 
ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της επικαιροποίησης.

5. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψηφι-
ακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι έχουν 
συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail Βοηθού Εκ-
πλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική διεύθυνση, µε την 
προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέσω κωδικού που θα 
λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τη 
στιγµή της ανάκτησης. Κατόπιν της ανάκτησης, ο Βοη-
θός Εκπλήρωσης δύναται να ανακαλεί την ηλεκτρονική 
του διεύθυνση από τη µερίδα του συναλλασσοµένου.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
  Αν δεν γίνει επικαιροποίηση στοιχείων, δεν µπο-

ρεί να υποβληθεί η φορολογική σας δήλωση.
  Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαιτείται 

η ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου. 
  Απαιτείται επίσης ένας κωδικός ο οποίος στέλνε-

ται µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια του ο-
ποίου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται και χρει-
άζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.

Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιροποίηση δεν µπορεί 
να γίνει από το λογιστή σας, αλλά θα πρέπει να προ-
σπαθήσετε να την κάνετε µόνοι σας ή µε τη βοήθεια 
κάποιου συγγενικού σας προσώπου. Όχι γιατί ο λογι-
στή σας δεν θέλει, αλλά γιατί εκ των πραγµάτων είναι 
χρονικά αδύνατο να ασχοληθούµε µε το κοµµάτι αυτό.

Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης εάν ο/η σύζυγός σας 
έχει κλειδάριθµο. Και αν δεν υπάρχει, να προβείτε ά-
µεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη του, γιατί 
χωρίς κλειδάριθµο δεν δηµιουργούνται κωδικοί taxis, 
χωρίς κωδικούς δεν µπορεί να γίνει επικαιροποίηση 
και χωρίς επικαιροποίηση δεν υποβάλλεται δήλωση.

Λίστα ρόλων
Ο πολίτης επιλέγει 

από αποκλειστική λίστα 
ρόλων τη σχέση του µε 
τον Βοηθό Εκπλήρωσης 

Κοινοποίηση
Στο «προσωπικό e-mail» 
αποστέλλονται ειδοποιή-
σεις για την κοινοποίηση 

όλων των πράξεων

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)

Μην αφήνετε την επικαιροποίηση 
τελευταία στιγµή
Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες πλήθος 
αναληθών δηµοσιευµάτων σχετικά µε το 
συγκεκριµένο θέµα. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για να 
δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Υπάρχει 
όµως η πίεση σε σχέση µε τις φορολογικές 
δηλώσεις. Γι’ αυτό είναι καλό να το τρέξετε το 
θέµα, για να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα 
στην υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.

Προσοχή σε όποιον δηλώσει E-mail βοηθού
Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». 

Email βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την 
οποιαδήποτε ενηµέρωση περνά στον 

«βοηθό». Και ότι εάν ο φορολογούµενος δεν 
ενηµερωθεί για κάτι που του έστειλε

 η Φορολογική αρχή, την ευθύνη 
αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς ο βοηθός 

αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη της 
εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. 
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Σκοπός δανείου
Επενδυτικού χαρα-
κτήρα περιλαµβα-

νοµένου κεφαλαίου 
κίνησης ανεξαρ-
τήτως ποσοστού, 

τόσο σε επενδύσεις 
γεωργικών εκµε-
ταλλεύσεων, όσο 
και σε επενδύσεις 

µεταποίησης

Επιτόκιο
 Το επιτόκιο δανει-

σµού καθόλη τη 
διάρκεια θα είναι 
µειωµένο κατά 

50%. Τον πρώτο 
χρόνο προβλέπεται 

επιδότηση 100%

Επιδότηση επιτοκίου 100% για τον πρώτο 
χρόνο για μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ
Με 5ετή διάρκεια και μισό τόκο τα αγροτικά μικροδάνεια που δρομολογεί το ΥΠΑΑΤ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
  kontonis@agronews.gr

Επιδότηση επιτοκίου για τους πρώτους 12 µήνες στο 
100% και µισό τόκο για τα υπόλοιπα έτη πληρωµής, 
προβλέπει το πλάνο για τις αγροτικές µικροπιστώ-
σεις 5ετούς διάρκειας αποπληρωµής 3.000-25.000 
ευρώ που δροµολογεί το ΥΠΑΑΤ. 

Πρόκειται για λεπτοµέρειες που γνωστοποιήθη-
καν κατά την 11η Επιτροπή Παρακολούθησης σχε-
τικά µε το νέο «Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικών 
Επιχειρήσεων» όπως ονοµάστηκε και το οποίο δια-
χειρίζεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μέσα στις επόµε-
νες ηµέρες µάλιστα θα εκδοθεί και η σχετική προκή-
ρυξη προς τις Τράπεζες ώστε να δηλώσουν το ενδια-
φέρον συµµετοχής τους σε αυτό και να κυκλοφορή-
σουν στην αγορά τα αντίστοιχα προϊόντα. Για να δο-
θεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας των εν λό-
γω παρόχων, η πρόσκληση που θα απευθύνει η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδιάζεται να παρα-
µείνει ανοιχτή για µεγάλο χρονικό διάστηµα και κά-
θε πρόταση να εξετάζεται αυτοτελώς. Τα κύρια χαρα-

κτηριστικά των δανείων αυτών έχουν ως εξής σύµ-
φωνα µε τις διαχειριστικές αρχές:

 Χρόνος διάθεσης: Έως 31/12/2025
 Ύψος χαρτοφυλακίου: 37 εκατ. ευρώ µε πόρους 

21,5 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ
 Σκοπός ∆ανείου: Επενδυτικού χαρακτήρα (πε-

ριλαµβανοµένου κεφαλαίου κίνησης ανεξαρτήτως 
ποσοστού), τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται µε 
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

 Επιλέξιµοι δικαιούχοι: Αγρότες και επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό ή/και τον µε-
ταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νοµι-
κής µορφής και σταδίου λειτουργίας

 Ποσό δανείου: 3.000 έως 25.000 ευρώ
 ∆ιάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη
 Περίοδος χάριτος: έως 24 µήνες το µέγιστο
 Επιτόκιο ∆ανεισµού: Μειωµένο κατά 50% λόγω 

της συµµετοχής του ΠΑΑ
 Επιδότηση Επιτοκίου: 100% για 12 µήνες
 Mentoring για συµβουλευτικές υπηρεσίες: 300 ευρώ
 Εξασφαλίσεις δανείου: Μόνο ενοχικές.

Μένει να φανεί το πόσο γρήγορα θα υιοθετηθεί 
αυτό το ταµείο από το τραπεζικό σύστηµα ώστε 
να «πέσουν» τα µικροδάνεια στην αγορά.
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Το ελληνικό αμπελοτόπι 
πόλος τουριστικής έλξης

Διασύνδεση του πρωτογενή με τον τουρισμό μέσα από το μνημόνιο 
συνεργασίας ΞΕΕ και ΕΔΟΑΟ για την ανάδειξη του επώνυμου οίνου 

ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΨΙΛΙΩΤΗ 
psilioti@agronews.gr

Ένα ταξίδι γνωριµίας µε την Ελλάδα 
µέσω των αµπελώνων της και την ι-
στορία της, µακριά από το στερεότυ-
πο που την εξισώνει µόνο µε τον «ή-
λιο και τη θάλασσα», επιδιώκουν οι α-
ναπτυξιακοί φορείς της χώρας, βάζο-
ντας τον οινοτουρισµό και το επώνυ-
µο ελληνικό κρασί ψηλά στη στρατη-
γική τους ατζέντα. Το µέλλον και οι 
αναπτυξιακές προοπτικές του οινο-
τουρισµού στη χώρα ήταν το θέµα της 
εκδήλωσης «Οινοτουρισµός: Η επό-
µενη Μέρα» που πραγµατοποιήθηκε 
στις 16 Ιουνίου στην Πάτρα στις εγκα-
ταστάσεις του ιστορικού οινοποιείου 
Achaia Clauss υπό την διοργάνωση 
της ΑΧΑΪΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Εξάλ-
λου, ο ιδρυτής της «Αχάια Κλάους», ο 
Γουσταύος Κλάους θεωρείται ο θεµε-
λιωτής του οινοτουρισµού στην Ελλά-
δα. Στην εκδήλωση- workshop, επιχει-
ρήθηκε ο συντονισµός δράσεων, σε ε-
θνικό και τοπικό επίπεδο καθώς και η 
διαµόρφωση καλών πρακτικών γύρω 
από τον οινοτουρισµό.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, όπου 
παρευρέθηκε πλήθος στελεχών από 
Αναπτυξιακές Εταιρείες από Θεσσαλο-
νίκη µέχρι Ρόδο, οινοποιοί, άνθρωποι 
της εστίασης και ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων, χαράχθηκε το σχέδιο για 

το βιώσιµο µέλλον του οινοτουρισµού 
στην Ελλάδα. Την έναρξη των εργασι-
ών χαιρέτησε ο ∆ήµαρχος Καλαβρύτων, 
Θανάσης Παπαδόπουλος, µε την ιδιό-
τητα του προέδρου της ΟΤ∆ ΑΧΑΙΑ Α-
ΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε, ο οποίος έκανε λό-
γο για ανάπτυξη δράσεων που θα α-
νταποκρίνονται στη διεθνή τάση επι-
σκεπτών υψηλού εισοδήµατος να στρέ-
φονται στη γνωριµία µε περιοχές απ’ 
όπου προέρχονται ξεχωριστής αναφο-
ράς προϊόντα, όπως το κρασί.

∆ηλώσεις έκανε ο υπουργός Γεώρ-
γιος Γεωργαντάς εξ αποστάσεως, τονί-
ζοντας τη σηµασία της ενθάρρυνσης 
του οινοτουρισµού στη χώρα, µε ένα 
σηµαντικό ποσό του ταµείου ανάκαµ-
ψης να προορίζεται για την ενίσχυση 
του οινοτουρισµού. «Η πρόταση για το 
διατοπικό πρόγραµµα οινοτουρισµού 
µπορεί να υλοποιηθεί µέσα από τη µε-
τατροπή των επισκέψιµων οινοποιείων 
σε κόµβους διασύνδεσης του τοπικού 
πρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό. 

Απαιτείται η σύνταξη µιας µελέτης ε-
θνικού στρατηγικού σχεδιασµού από 
τα συναρµόδια υπουργεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τουρισµού µε τη συµ-
µετοχή των φορέων του κλάδου». είπε.  

Αντίστοιχα, η υφυπουργός Τουρι-
σµού Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «προ-
σπαθούµε να φέρουµε το µήνυµα του 
οινοτουρισµού ακόµα πιο ηχηρό σε ό-
λη την Ελλάδα στην οποία υπάρχουν 
πάνω από 1.000 οινοποιεία».  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης υπογρά-
φηκε πρωτόκολλο συνεργασίας µετα-
ξύ του προέδρου του Ξενοδοχειακού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) Αλέξαν-
δρου Βασιλικού και του προέδρου της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Αµπέλου και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ) Κωνστα-
ντίνου Ευσταθίου. Με τη νέα συνεργα-
σία αναµένεται η διαρκής ενηµέρωση  
των µελών των κλάδων ΞΕΕ και Ε∆Ο-
ΑΟ και η προσπάθεια δράσεων για 
την ανάδειξη της αξίας του οινοτουρι-
σµού για τη χώρα, πιστοποιήσεις και 
καθιέρωση όρων για την ορθή οινική 
εµπειρία, διοργάνωση τακτικών οινι-
κών σεµιναρίων, ενηµέρωση των µε-
λών του ΞΕΕ και προτροπή τους για την 
συµπερίληψη στην λίστα κρασιών τους  
Επώνυµων Ελληνικών Κρασιών προ-
ερχόµενων και από την αµπελουργι-
κή ζώνη στην οποία βρίσκεται το εκά-
στοτε ξενοδοχείο, αλλά και  αδελφο-
ποιήσεις οινοποιείων µε ξενοδοχεία. 

Πρεσβευτές
οι επισκέπτες

«Θέλουµε τους επισκέπτες 
πρεσβευτές του κρασιού µας» 
λέει η πρόεδρος της Εθνικής 

Επιτροπής Οινοτουρισµού 
Μ. Τριανταφυλλοπούλου

Πλέον, 88 οινοποιεία 
διαθέτουν το σήµα 
του επισκέψιµου 
οινοποιείου στην 
Ελλάδα, ενώ υπάρχουν 
βλέψεις για σηµαντική 
αύξηση αυτών.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος, 
δήµαρχος Καλαβρύτων, 
η Σοφία Ζαχαράκη 
υφυπουργός Τουρισµού 
και η Ηρώ Τσιµπρή 
διευθύντρια στην ΑΧΑΪΑ- 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Η Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής 
Οινοτουρισµού και ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου, πρόεδρος Ε∆ΟΑΟ.

Και οι Ασιάτες επενδύουν στο κρασί
Παρευρισκόµενος στην εκδήλωση ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής 
Ελλάδας, Φωκίων Ζαΐµης, ο οποίος µίλησε για πρόγραµµα προώθησης 
κρασιών ΠΓΕ και ΠΟΠ ∆υτικής Ελλάδας σε χώρες της Ασίας. Ύστερα 
από µελέτη και διαθέσιµους πόρους, κατάφεραν την προώθηση 
κρασιών σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Το πρόγραµµα  υποστηρίζεται 
από 2 εκ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι 20 οινοποιεία της ∆υτικής 
Ελλάδας. Προωθούµενοι οίνοι είναι το Μοσχάτο Ρίου Πατρών, το ΠΟΠ 
Πατρών, Μαυροδάφνη Πατρών, ΠΓΕ Αχαΐα, ΠΓΕ Πλαγιές Αιγιάλειας, 
ΠΓΕ Ηλία και Λετρίνοι. «Υπάρχουν πολλές καινούργιες αγορές στην 
Ασία που προσπαθούν να βγάλουν κρασί, και αν οι επενδύσεις τους 
πάνε καλά, η Ελλάδα θα έχει πολύ µεγάλο πρόβληµα», υπογράµµισε.
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Μαζί Φλωρίδης-Νασόπουλος,
μία εταιρεία στην αγορά κρέατος

  Θα προκύψει μία επιχείρηση 
με τζίρο πάνω από 150 εκατ. 

  Στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη 
συνεργασιών με  τους 
Έλληνες παραγωγούς

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

∆ραστικές επιχειρηµατικές µεταβολές που 
επηρεάζουν και την εγχώρια παραγωγι-
κή βάση εκτός από το επιχειρηµατικό πε-
δίο, αναµένεται ότι θα φέρει η σηµαντική 
συµφωνία που κατά ασφαλείς πληροφο-
ρίες ολοκληρώθηκε µεταξύ των δύο µεγα-
λύτερων επιχειρήσεων µεταποίησης και 
εµπορίας κρέατος στην Ελλάδα. Ειδικό-
τερα, ο δεύτερος τη τάξει παίκτης της ελ-
ληνικής αγοράς η Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ αλλά 
και η Αφοί Νασόπουλοι Α.Ε. η οποία βά-
σει τζίρου είναι η τρίτη µεγαλύτερη δύ-
ναµη στην αγορά, ενώνονται σε µία κοι-
νή εταιρεία, στην οποία θα συµµετέχουν 
από κοινού τόσο ο σηµερινός πρόεδρος 
της Φλωρίδης, Χαράλαµπος Φλωρίδης, 
όσο και ο διευθύνων σύµβουλος της Α-
φοί Νασόπουλοι, ∆ιονύσης Νασόπουλος. 

Με τη συγκεκριµένη συγ-
χώνευση των δύο επιχειρηµα-
τικών οντοτήτων σε µία κοι-
νή εταιρεία που πρόκειται να 
δηµιουργηθεί, θα προκύψει 
µία επιχείρηση µε τζίρο που 
θα ξεπερνάει τα 150 εκατοµ-
µύρια ευρώ, µε δραστηριότη-
τα σε όλους τους τοµείς της 
αγοράς, από την εστίαση και 
τα κρεοπωλεία έως και τις µε-
γαλύτερες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ της χώρας. 

Όπως πληροφορούµαστε 
όµως, στις προθέσεις του νέ-

ου σχήµατος που δηµιουργείται, όπου ή-
δη οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, 
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών 
µε Έλληνες παραγωγούς, βλέποντας ότι 
υφίσταται ζήτηση για ντόπιο κρέας ποιό-
τητας, είτε πρόκειται κατά κύριο λόγο για 
αµνοερείφια, είτε για χοιρινά ή και βοο-
ειδή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, πηγές µε γνώση 
της συµφωνίας αναφέρουν ότι πρόκειται 
να αναπτυχθούν τόσο πρότυπες παραγω-
γές σε πειραµατική βάση από τις δύο εται-
ρείες, όσο και συνεργασίες µε το µοντέλο 
της συµβολαιακής κτηνοτροφίας µε Έλ-
ληνες παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. 

Εξετάζοντας τη συµφωνία στην πράξη, 
αναφέρουµε ότι ο κύκλος εργασιών για 

τη Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ το 2021, ανήλθε στα 
87 εκατοµµύρια ευρώ από 83,7 εκατ. ευ-
ρώ το 2020. Αντίστοιχα η Αφοί Νασόπου-
λοι, κατέγραψε τζίρο ύψους 65,78 εκατ. 
ευρώ το 2021, σε σύγκριση µε τα 57,29 ε-
κατ. ευρώ που ήταν το 2020. Αυτό πρακτι-
κά σηµαίνει ότι οι δύο εταιρείες µαζί τζι-
ράρουν 152,78 εκατοµµύρια ευρώ. 

Με τη συγκεκριµένη εξέλιξη, το νέο συ-
νεταιρικό σχήµα που δηµιουργείται θα υ-
περβεί σε επίπεδο οικονοµικών επιδόσε-
ων και δυναµικής την µεγαλύτερη έως αυ-
τή τη στιγµή επιχείρηση στον κλάδο του 
κρέατος. Ο λόγος για την εταιρεία Κρέα-
τα Αττικής Βουδούρης – Κώνστας, η οποία 
στα τελευταία τις οικονοµικά αποτελέσµα-
τα που έχουν δηµοσιευθεί, είχε κύκλο ερ-
γασιών 93,92 εκατοµµύρια ευρώ. 

Στην πρόβλεψη της νέας επιχείρησης 
είναι να δηµιουργηθεί µία νέα παραγω-
γική εγκατάσταση στην περιοχή του Ελαι-
ώνα. Εκεί, υφίσταται ιδιόκτητη έκταση 11 
στρεµµάτων γης, όπου πρόκειται κατά το 
προσεχές χρονικό διάστηµα να ξεκινήσει 
η κατασκευή ενός εργοστασίου µε συνο-
λική δοµηµένη επιφάνεια 25.000 τετρα-
γωνικών µέτρων. 

Στο πλάνο 
Θα αναπτυχθούν 

πρότυπες παραγω-
γές σε πειραµατική 
βάση και συνεργα-
σίες συµβολαιακής 
κτηνοτροφίας µε 

Έλληνες παραγω-
γούς από όλη 

τη χώρα 

∆εύτερος τη 
τάξει παίκτης 
στην αγορά 
η Φλωρίδης 
ΑΕΒΕΚ
Η επιχειρηµατική διαδροµή για τη 
Φλωρίδης ξεκίνησε από τον 
πατέρα των δύο αδερφών 
Χαράλαµπου και Γιάννη Φλωρίδη, 
ο οποίος διατηρούσε οικογενειακή 
επιχείρηση. Τη συγκεκριµένη 
επιχείρηση ωστόσο ανέλαβαν να 
αναπτύξουν τα δύο αδέρφια, όπου 
το 2000 δηµιούργησαν την 
Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, µε νέες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 
τυποποίησης κρέατος. Πρόσφατα 
όµως τα δύο αδέρφια διέκοψαν 
την κοινή επιχειρηµατική τους 
πορεία, µε τον καθέναν εξ αυτών 
να ακολουθεί ξεχωριστή διαδροµή 
στην αγορά και τον Γιάννη 
Φλωρίδη να προχωράει στη 
σύσταση νέας εταιρείας, 
πουλώντας το ποσοστό του στον 
αδερφό του. 
Μετά τη συγκεκριµένη εξέλιξη τα 
επόµενα βήµατα ήταν να επέλθει η 
συµφωνία µεταξύ της Φλωρίδης 
ΑΕΒΕΚ και της Αφοί Νασόπουλοι, 
σηµατοδοτώντας τη 
σηµαντικότερη µέχρι στιγµής 
συµφωνία στην αγορά κρέατος 
στην Ελλάδα, µε βάση τη 
σηµαντικότητα και το µέγεθος των 
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων. 

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2020

2021

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

87,0

83,7

57,29

65,78
2021

3,7%

3,7%

ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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Σπάει στα 3 
η Kellogg
Τη διάσπασή της σε 

τρεις ανεξάρτητες 
εταιρείες έως τα τέλη του 

2023 δροµολογεί η Kellogg, 
στο πλαίσιο του εταιρικού της 
µετασχηµατισµού. Ειδικότερα 
θα διασπαστεί στις: Global 
Snacking Co (διατηρώντας 
τις παγκόσµιες κατηγορίες 
σνακ, δηµητριακών, νουντλς, 
κατεψυγµένων προϊόντων 
πρωινού στις ΗΠΑ), τη North 
America Cereal (κατηγορίες 
δηµητριακών σε ΗΠΑ, 
Καναδά και Καραϊβική και 
την Plant Co. (plant-based 
δραστηριότητες του οµίλου).

Μείωση 23% 
στις εξαγωγές 
ελληνικής ντοµάτας 
το α’ εξάµηνο
Μεγάλη µείωση της τάξης 
του 23% στις εξαγωγές 
ελληνικής ντοµάτας, από την 
1η Ιανουαρίου έως και της 
16 Ιουνίου 2022, η οποία 
σύµφωνα µε τον Incofruit 
Hellas, αποδίδεται στις 
αναταραχές εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Το 85,2% των 
ελληνικών εξαγωγών 
ντοµάτας το α’ εξάµηνο του 
2022 κατευθύνθηκαν τελικά 
προς τις γειτονικές χώρες 
της Βουλγαρίας (76,9%) και 
Ρουµανίας (8,3%), σε έναν 
συνολικό όγκο εξαγωγών 
23.756 τόνων, έναντι 
30.866 τόνων το 2021.

Η παραγωγική 
Ελλάδα τιµήθηκε 
στα Μade in Greece
Παραγωγικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στη 
χώρα και επιτυγχάνουν 
εξαιρετικές επιδόσεις στη 
δηµιουργία και διάθεση 
προϊόντων, βραβεύθηκαν στα 
«Made in Greece Awards 
2022» στις 20 Ιουνίου. 
Στις χρυσές βραβεύσεις η 
ΚΥΚΝΟΣ, TODAY’S 
(Ντοµατίνια Υδροπονικής 
Καλλιέργειας), η ∆Ω∆ΩΝΗ, 
AGRINO SA - ΕΥΓΕ 
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ (Agrino 
Ρυζογκοφρέτες). Τιµητική 
διάκριση στον Οινοποιητικό 
Συνεταιρισµό Σάµου, την 
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου και στην Ποτοποιία 
Ι. Βαρβαγιάννης ΕΠΕ.

ΝΕΑ

Σήµα κινδύνου για τη βιωσιµότητα µονάδων 
βιοαερίου, συνεπεία των προβληµάτων που έ-
χουν ανακύψει στο διεθνές και το εσωτερικό 
πεδίο, εκπέµπει ο Ελληνικός Σύνδεσµος Παρα-
γωγών Βιοαερίου και τονίζει την ανάγκη στήρι-
ξης του κλάδου από την πολιτεία, µε ένα ποσό 
της τάξης των τουλάχιστον 65 ευρώ ανά µεγα-
βατώρα, για όσο διαρκεί η περίοδος των ανώ-
µαλων συνθηκών στον ενεργειακό τοµέα. «Η 
πλειονότητα των περίπου 55 µονάδων σε όλη 
την επικράτεια, µε εγκατεστηµένη ισχύ περί τα 
65-70 MW θα υποχρεωθεί να κατεβάσει το δι-
ακόπτη στο off µετά το καλοκαίρι, γιατί δεν θα 
είναι βιώσιµες», αναφέρει στην Agrenda ο αντι-
πρόεδρος του ΕΣΠΑΒ, Σπύρος Τζιάκας. 
 «Για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, 
σε µια µονάδα ισχύος 1 MW, από 7.500 ευρώ 
το µήνα, καλούµαστε, πλέον, να πληρώσουµε 
20.000 ευρώ, το κόστος για τη συλλογή των α-
ποβλήτων, λόγω πετρελαίου έχει αυξηθεί 60%, 
τα ανταλλακτικά και τα λάδια είναι ακριβότερα 
40%, ενώ και τα ενσιρώµατα που τα έχουµε για 
δικλείδα ασφάλειας, σε περιόδους που τα από-
βλητα είναι περιορισµένα, από 38-40 ευρώ τον 
τόνο πέρυσι, φέτος θα κυµανθούν στα 65 µε 80 
ευρώ ο τόνος, συν 15 ευρώ τα µεταφορικά, α-
πό 10 ευρώ πέρυσι. Την ίδια στιγµή, η τιµή α-
ναφοράς µε την οποία πληρωνόµαστε παραµέ-
νει σταθερή στα 225 ευρώ», εξηγεί.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Στον Αναπτυξιακό Νόµο εντάχθηκε 
το επενδυτικό σχέδιο της οινοποιίας 
Κτήµα Βίβλια Χώρα ΑΕ, µε συνολικό 
επιλέξιµο και ενισχυόµενο κόστος 
στα 2,8 εκατ. ευρώ, για την αύξηση 
της παραγωγής, που έχει πραγµατο-
ποιηθεί ήδη από την επιχείρηση. Η 
επένδυση αφορά την επέκταση της 
παραγωγικής δυναµικότητας της επι-
χείρησης µε την προµήθεια νέου και 
σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλι-
σµού και παράλληλη επέκταση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, για την 
κύρια δραστηριότητα που ασκεί η ε-
πιχείρηση οινοποιίας Β. Τσακτσαρ-
λής - Ε. Γεροβασιλείου ΑΕ, µε τον δι-
ακριτικό τίτλο Κτήµα Βίβλια Χώρα.

Μέρος της συνολικής ενίσχυσης για 
τη συµβατική επένδυση προσφέρεται 
µε τη µορφή της φορολογικής απαλ-
λαγής για 1,2 εκατ. ευρώ που απο-
τελεί το 45% του συνολικού ενισχυό-
µενου κόστους. Η επένδυση απολαµ-
βάνει και ενίσχυση τύπου χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης 381.329,68 ευρώ.

Εγχώριες μονάδες 
βιοαερίου ζητούν 
ενίσχυση 65 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα

Μπήκε στον 
Αναπτυξιακό
επένδυση της
Βίβλια Χώρα

Σε αλλαγή της επωνυµίας της προχώρησε η θεσ-
σαλική εταιρεία «Μύλοι Λούλη», η οποία - όπως ε-
νέκρινε και η Γενική Συνέλευση της 22ης Ιουνίου 
-  µετονοµάζεται σε «Loulis Food Ingredients ΑΕ». 
Στο νέο όνοµα, θα αποτυπώνεται καλύτερα η ευρεία 
ποικιλία προϊόντων που παράγει πλέον και δεν πε-
ριορίζονται στα άλευρα. Το όνοµα Μύλοι Λούλη θα 
συνεχίσει να υπάρχει ως το brand name όλων αλεύ-
ρων που προορίζονται για επαγγελµατική χρήση.

Το νέο της ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται α-
πό τους: Νίκος Λούλης (Πρόεδρος), Ελισάβετ Αλε-
ξανδρή – Καπελάνου (Αντιπρόεδρος), Νίκος Φωτό-
πουλος (∆ιευθύνων Σύµβουλος), Σπύρος Θεοδωρό-
πουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος), Κώστας Μαχαίρας 

(Μη Εκτελεστικό Μέλος), Γιώργος Τανισκίδης (Ανε-
ξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Gianluca Fabbri 
(Μη Εκτελεστικό Μέλος). Ο πρόεδρος του ∆Σ ανέ-
φερε µεταξύ άλλων ότι «αυτός ο µετασχηµατισµός, 
µας επιτρέπει να είµαστε πιο εξαγωγικοί και πιο κο-
ντά στις απαιτήσεις της βιοµηχανίας τροφίµων».

Μεγαλώνει και
μετονομάζεται
η Μύλοι Λούλη

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επέκταση εγκαταστάσεων µε νέες 
αποθήκες και ψυγεία για την La Farm
Σε επέκταση των εγκαταστάσεων της προχώρησε η 
γαλακτοβιοµηχανία La Farm Α.Ε. στα Τρίκαλα, στο 
πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ύψους 19 εκατ. ευρώ. 
Η εν λόγω επέκταση αφορά την ανέγερση νέων 
αποθηκευτικών χώρων και ψυγείων έκτασης 12.000 
τ.µ., τη δηµιουργία νέου συσκευαστηρίου, τριών 
νέων γραµµών συσκευασίας και την ανακαίνιση των 
γραφείων της. Επιπροσθέτως, οι επενδύσεις της 
εταιρείας κινήθηκαν και στον εκσυγχρονισµό του 
εξοπλισµού µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας, 
όπως την αγορά της αυτόµατης γραµµής µεταφοράς 
εµπορευµάτων εντός µονάδας, την προσθήκη τριών 
νέων κοπτικών µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας και 
την απόκτηση τριών µηχανών συσκευασίας και τριών 
εκτυπωτών ετικετών. Τέλος, στο σχέδιο επενδύσεων 
της La Farm Α.Ε. προστέθηκαν τέσσερα  νέα φορτηγά 
ΙΧ (ΦΙΧ) για τη µεταφορά του γάλακτος και δύο νέα 
λεωφορεία για τη µεταφορά του προσωπικού. «Η La 
Farm Α.Ε. πλέον παράγει πάνω από 100.000 κιλά 
φέτας ανά ηµέρα, ενώ τα συστήµατα διασφάλισης 
ποιότητας καθιστούν το προϊόν πλήρως ελεγµένο για 
τυχόν λάθη της παραγωγής», αναφέρει η ανακοίνωση.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την είσοδό της στις διεθνείς αγο-
ρές µέσω εξαγωγών, πραγµατο-
ποιεί αυτή την περίοδο η εταιρεία 
Alexpant, η οποία διατηρεί καθε-
τοποιηµένη καλλιέργεια, απόστα-
ξη και τυποποίηση βρώσιµων και 
καλλυντικών ελαίων από βιολο-
γικά βότανα, όπως ρίγανη και λε-
βάντα. Η εταιρεία προχώρησε στη 
δηµιουργία της µονάδας παραγω-
γής που βρίσκεται στη Βιοµηχανική 
Περιοχή της Τρίπολης, ενώ έλαβε 
άδεια λειτουργίας τον περασµένο 
∆εκέµβριο και ήδη οι πρώτες ποσό-
τητες προϊόντων διατίθενται στην 
αγορά, είτε σε ελληνικά καταστή-
µατα βιολογικών και delicatessen 
προϊόντων, είτε σε επιλεγµένα ση-
µεία πώλησης στο εξωτερικό, τα ο-
ποία αναλαµβάνουν να διοχετεύ-
σουν στην αγορά κατά τόπους συ-
νεργάτες της εταιρείας προς το πα-
ρόν στη Γαλλία και στη Γερµανία. 
Στόχος είναι µετά την ολοκλήρω-
ση της φετινής περιόδου απόστα-
ξης να γίνουν επαφές για επέκτα-
ση σε Καναδά και Νότια Κορέα. 

Η Alexpant έχει ιδιόκτητα 180 
στρέµµατα καλλιέργειας ρίγανης, 
λεβάντας και δεντρολίβανου στην 
περιοχή της Κανδήλας, στο Λεβί-
δι Αρκαδίας, περίπου 30 χιλιόµε-
τρα από την Τρίπολη. Από το 2023 

πρόκειται να ξεκινήσει πρόγραµµα 
συµβολαιακής γεωργίας µε παρα-
γωγούς της Αρκαδίας. «Η συµβο-
λαιακή θα υλοποιηθεί µε ανθρώ-
πους στην περιοχή µας, έχουν δει 
τις φυτείες µας, γνωρίζουν το ρίσκο 
και τα αποτελέσµατα της συγκεκρι-
µένης καλλιέργειας και έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον να συνεργα-
στούν µαζί µας», λέει ο ιδρυτής της 
επιχείρησης, Αλέξιος Παντελιάς.

 «Την τρέχουσα περίοδο εισερ-
χόµαστε στις αγορές αποκλειστικά 
µε βιολογικά προϊόντα, ενώ ταυτό-
χρονα διαθέτουµε τις απαιτούµε-
νες πιστοποιήσεις που κάνουν τη 
διαφορά. ∆ιατηρούµε πιστοποίηση 
βιολογικού προϊόντος και για την 
καλλιέργεια και για το εργοστάσιό 
µας, καθώς και πιστοποίηση FSSC 
22000 για βρώσιµα προϊόντα, µε 
ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγρα-
φές», λέει ο κ. Παντελιάς. 

Ο ίδιος έχοντας θητεύσει ως στέ-
λεχος της Παγκόσµιας Τράπεζας σε 
διάφορες χώρες του κόσµου, απο-
φάσισε το 2019 να αφοσιωθεί απο-
κλειστικά στον πρωτογενή τοµέα, 
επενδύοντας στην κατασκευή της 
συγκεκριµένης εγκατάστασης και 
στην ίδρυση της Alexpant. Επιθυµία 
του, όπως λέει, είναι να οδηγήσει 
την ελληνική γεωργία στο κατώφλι 
µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, 
όπου θα διαθέτει τα προϊόντα του.

Η εταιρεία επί του παρόντος πα-
ράγει αποκλειστικά έλαια βοτάνων, 
ενώ έως το τέλος του 2022 θα προ-
χωρήσει και στην παραγωγή ελαί-
ων από ευκάλυπτο. Βασικό της προ-
ϊόν είναι το βιολογικό ριγανέλαιο. 
«Η χρήση του είναι πολλαπλή, σε 
παραφαρµακευτικά προϊόντα, ως 
ενισχυτικό γεύσης στα τρόφιµα, ως 
φυσικό αντιβιοτικό σε ζωοτροφές 
για εκτροφή κοτόπουλων ή ζώων», 
εξηγεί ο ίδιος.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής 
που ακολουθεί είναι η χρήση βιώ-
σιµων πρακτικών στην παραγωγή. 
Για παράδειγµα το νερό ψύξης για 
την απόσταξη των βοτάνων, επα-
ναχρησιµοποιείται, µε αποτέλεσµα 
την σηµαντική εξοικονόµηση πο-
σοτήτων νερού καθηµερινά. «Με-
τά τη συγκοµιδή της ρίγανης ή των 
άλλων φυτών, επιστρέφουµε το υ-

πόλειµµα στα χωράφια σε µορφή 
κοµπόστ ως βελτιωτικό για το έδα-
φος». Eπί της ουσίας το έλαιο ρί-
γανης µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ακόµα και σε µία σαλάτα ή ως συ-
στατικό για τη βιοµηχανία τροφί-
µων αλλά και ως καλλυντικό. Η µε-
ταποίηση και η απόσταξή του γίνε-
ται σε περίπου τέσσερις ώρες µετά 
τη συγκοµιδή, µε τη χρήση ξηρού 
ατµού στα καζάνια της µονάδας 
και σε θερµοκρασία 98 βαθµών. 

Να σηµειωθεί ότι το σύνολο των 
ιδιόκτητων εκτάσεων είναι υπαίθρι-
ες και αρδευόµενες, ενώ η Alexpant 
διατηρεί και ένα µικρό θερµοκήπιο, 
στο οποίο αναπτύσσονται πειραµα-
τικά κάποια σπορόφυτα µε σκοπό 
τη βελτίωση των καλλιεργούµε-
νων ποικιλιών και τη διόρθωση πι-
θανών προβληµάτων που εµφανί-
ζονται στο χωράφι. 

Η εταιρεία θα προχωρήσει στην παραγωγή ελαίων από ευκάλυπτο. Η Alexpant έχει 180 στρέµµατα καλλιέργειας ρίγανης, λεβάντας και δεντρολίβανου στο Λεβίδι Αρκαδίας.

Επιθυµία του ιδρυτή της Αlexplant, Αλέξιου Παντελιά είναι 
να οδηγήσει την ελληνική γεωργία στο κατώφλι µεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών, όπου θα διαθέτει τα προϊόντα του.

Από την Παγκόσμια
Τράπεζα στα έλαια
από ντόπια βότανα
Η Alexpant, με καθετοποιημένη καλλιέργεια 
στην Τρίπολη κάνει άνοιγμα στη συμβολαιακή

Σπορόφυτα
Η Alexpant διατηρεί ένα 
θερµοκήπιο όπου ανα-

πτύσσονται πειραµατικά 
σπορόφυτα µε σκοπό τη 
βελτίωση των ποικιλιών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Iουνίου 2022

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΚΙΛΑ ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

7�8

 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 95%

1,5
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Οι τάσεις υπαγορεύουν και την τεχνολογία 
Μεγαλώνει συνεχώς η ζήτηση για φρέσκα κηπευτικά απόρροια των αλλαγών στα 
καταναλωτικά πρότυπα µετά την εµπειρία της πανδηµίας αλλά και λόγω της αύξησης 
του τουρισµού. Η τάση για τοπικά αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας καθίσταται  
καταλύτης για αύξηση της παραγωγής στα υπαίθρια κηπευτικά. Σύµµαχος στην 
προσπάθεια των παραγωγών για αύξηση των αποδόσεων οι νέες ποικιλίες µε ανοχή 
σε ιώσεις και υψηλή θερµοκρασία, όπως και οι εξελιγµένες λύσεις φυτοπροστασίας.  

ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

2,18 2,44
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ
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> Μεγάλα και οµοιόµορφα σε χρώµα κηπευτικά από την τοπική αγορά προτιµούν 
οι καταναλωτές, που εξασφαλίζονται µε σωστή επιλογή υβριδίου και ειδική θρέψη

ΣΟ∆ΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΡΑ 
ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ Ι∆ΑΝΙΚΟ ΥΒΡΙ∆ΙΟ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Τις αυξηµένες απαιτήσεις του καταναλωτικού 
κοινού καλείται να ικανοποιήσει ο παραγωγός 
υπαίθριων κηπευτικών µε την επιλογή του 
υβριδίου να καθίσταται µία κρίσιµη απόφαση. Η 
κατάλληλη ποικιλία για τον Έλληνα καλλιεργητή 
πρέπει να συνδυάζει µεγάλο µέγεθος καρπού 
µε οµοιόµορφο και βαθύ χρώµα, αντοχή σε 
ιώσεις και ασθένειες (όπως οι αδροµυκώσεις) 
που προσβάλλουν τα σολανώδη κυρίως τους 
καλοκαιρινούς µήνες καθώς και υψηλή ανοχή στο 
αβιοτικό στρες. Να σηµειωθεί πως οι καταναλωτές 
δίνουν εξίσου σηµασία στη θρεπτικότητα των 
κηπευτικών όσο και στην εικόνα τους σύµφωνα 
µε την έκθεση τάσεων στα οπωροκηπευτικά που 
παρουσιάστηκε στα πλαίσια της φετινής Fruit 
Logistica. Παράλληλα, οι καταναλωτικές απαιτήσεις 
για πιο φρέσκα προϊόντα επιβάλλουν την άµεση 
µεταφορά του τροφίµου από τον παραγωγό στο 
ράφι της λιανικής δίχως πολλούς µεσάζοντες, τάση 
που ανταµείβει πρωτίστως τα τοπικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και µεγέθους που αρέσουν 
στο µάτι. Επιπλέον, τα νέα υγειονοµικά πρότυπα 
που γεννά η κοινωνική εµπειρία µε τη πανδηµία 
ισχυροποιούν την επιθυµία του καταναλωτή για 
φρέσκα προϊόντα, τα οποία µπορεί να τα προσφέρει 
ευκολότερα και γρηγορότερα η τοπική αγορά.
Μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο την επιτυχία της 
φύτευσης στα κηπευτικά καθορίζουν παράγοντες 
όπως η ανοχή σε ιώσεις και υψηλές θερµοκρασίες, 
καθώς οι ιώσεις όχι µόνον µειώνουν την παραγωγή 
της καλλιέργειας, αλλά υποβαθµίζουν την ποιότητα 
και καθιστούν τα κολοκυθάκια ακατάλληλα για 
πώληση, µε τους παραγωγούς να υποχρεώνονται 
σε ξήλωµα της καλλιέργειας την στιγµή που έπρεπε 
να είναι σε φουλ απόδοση. Παράλληλα, η επιλογή 
ποικιλίας µε υψηλή ανοχή σε παράγοντες αβιοτικού 
στρες, εξασφαλίζει καλή παραγωγή ακόµη και σε 
περιβάλλον υψηλής θερµοκρασίας και χαµηλής 
υγρασίας. Το επιλέξιµο υβρίδιο καλό θα ήταν επίσης 
να διαθέτει άµεσο µηχανισµό ελέγχου του ρυθµού 
διαπνοής ώστε να αντέχει στις δύσκολες συνθήκες 

του ελληνικού καλοκαιριού. 
∆εν αρκεί όµως µόνο η επιλογή του κατάλληλου 
υβριδίου και ποικιλίας για µία πετυχηµένη χρονιά, 
αλλά και η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. 
Μπορεί οι απαιτήσεις των καλλιεργειών να 
είναι λίγο πολύ γνωστές ωστόσο πολλές φορές 
εµφανίζονται ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων στα 
ελληνικά εδάφη, µε ποικίλες συνέπειες για την 
παραγωγή, οι οποίες δεν µπορούν εύκολα να 
αντιµετωπιστούν µε φυλλοδιαγνωστική καθώς η 
ζηµιά έχει ήδη γίνει στο παραγωγικό δυναµικό της 
καλλιέργειας. Η καλλιέργεια υπαίθριων κηπευτικών 
προϋποθέτει τη διενέργεια εδαφολογικού ελέγχου 
πριν την εφαρµογή της βασικής λίπανσης, ώστε 
να συµπληρωθούν τυχόν ελλείψεις στο εδαφικό 
κεφάλαιο πριν ξεκινήσει η φύτευση/µεταφύτευση. 
Επιπροσθέτως, καλό είναι να αποφεύγεται και το 
άλλο άκρο µε την εφαρµογή υπερβολικής λίπανσης. 
Στην περίπτωση της µελιτζάνας, η περίσσεια αζώτου 
προκαλεί συχνά κακή ανθοφορία και καρποφορία, 
ενώ στη περίπτωση της πιπεριάς υποβαθµίζει την 
ποιότητα και καθυστερεί την ωρίµανση των καρπών.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ 
ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΦΕΡΝΕΙ 
Η Υ∆ΡΟΛΙΠΑΝΣΣΗ
H χορήγηση ορισµένων βασικών 
χηµικών στοιχείων όπως το κάλιο 
είναι προτιµότερο να χορηγείται 
µέσω υδρολίπανσης µαζί µε το άζωτο 
υπό µορφή ευδιάλυτων καλιούχων 
λιπασµάτων αν υπάρχει η κατάλληλη 
υποδοµή. Η συγκεκριµένη πρακτική 
αυξάνει τα οξέα και τα σάκχαρα 
του χυµού (κυρίως στην τοµάτα), 
ενώ συµβάλει σε πιο οµοιόµορφο 
χρωµατισµό των καρπών και 
µειώνει την εµφάνιση φυσιολογικών 
διαταραχών που σχετίζονται µε τον 
χρωµατισµό των καρπών. Υπενθυµίζεται 
πως ο συνδυασµός εµφάνισης και 
ποιότητας είναι εκείνος που ανταµείβει 
και αγοράζει ο τελικός καταναλωτής στη 
λιανική αγορά όπως και ο αγοραστής 
σε γειτονικές χώρες στην περίπτωση 
κηπευτικών όπως η πιπεριά. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΠΙΠΕΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ

ΝΤΟΜΑΤΑΜΕΛΙΤΖΑΝA

28.100 12.500

22.600 38.000
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Τo FERTIZOLFO BIO είναι  ένα εξαιρετικά καινοτόµο 
προϊόν, της έρευνας NAPO5 Technology της εταιρείας 
FERTENIA. Η µοναδική του σύνθεση µε βάση το 
στοιχειακό Θείο (S) 35% σε συνδυασµό µε οργανικό 
Αζωτο, φύκια Ascophyllum nodosum πλούσια σε 
αυξίνες, κυτοκινίνες, γιββεριλλίνες και  µπεταΐνες, το 
καθιστούν ιδανικό προϊόν για τις καλλιέργειες των 
κηπευτικών, της δενδροκοµίας, ακόµη και των σιτηρών. 
Η ιδιαίτερη σύνθεσή του και η παρουσία φυτικών ελαίων, 
αποτρέπουν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε τις 
κοινές σκόνες, καθώς επιτρέπει καλύτερη διαβρεξιµότητα 
και προσκολλητικότητα. Παράλληλα η παρουσία του 
Θείου, ενισχύει τη φυσική άµυνα των φυτών ενάντια σε 
ασθένειες-προσβολές που προκαλούνται από παθογόνους 
µύκητες, βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες ενώ 
παράλληλα απωθεί ορισµένα ακάρεα και κοκκοειδή.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα του FERTIZOLFO BIO είναι ότι 
δε λερώνει τη βλάστηση και τους καρπούς, δεν µυρίζει, 
ενώ παράλληλα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και 

τους καλοκαιρινούς µήνες σε υψηλές θερµοκρασίες, 
όταν τα κοινά σκευάσµατα θείου δεν χρησιµοποιούνται. 
Απορροφάται άµεσα σε 9-12 ώρες από την εφαρµογή και 
δεν ξεπλένεται για 8-10 ηµέρες (ανεξαρτήτως καιρού). 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα 
πριν τη συγκοµιδή, χωρίς υπολειµµατικότητα. Τέλος, δεν 
βλάπτει τα ωφέλιµα έντοµα καθώς είναι κατάλληλο και για 
τη βιολογική γεωργία.

FERTIRAME S
Το FERTIRAME S είναι ένα καινοτόµο λίπασµα µε βάση το 
υδροξείδιο του Χαλκού (Cu) και το Θείο (S) εµπλουτισµένο 

µε Βόριο (Β). Είναι ιδανικό τόσο για την πρόληψη όσο 
και για την αντιµετώπιση τροφοπενιών. Το Θείο (S) είναι 
απαραίτητο συστατικό αµινοξέων και ενζύµων, καθώς 
συµβάλλει σηµαντικά στο σχηµατισµό χλωροφύλλης και 
φυτικών ελαίων. Σε συνδυασµό µε το υδροξείδιο του 
Χαλκού (Cu) και το Βόριο (Β), είναι ιδανικό προϊόν για την 
ενίσχυση και την προστασία των καλλιεργειών.
Όλες οι καλλιέργειες στις οποίες έχει εφαρµοστεί το 
FERTIRAME S παρουσιάζουν άριστη ανάπτυξη και 
ευρωστία. Η υγρή του σύνθεση /εναιώρηµα (FLOW) , 
επιτρέπει καλύτερη διαβροχή και προσκολλητικότητα 
όπως και µικρότερες  δόσεις εφαρµογής. Παράλληλα 
συµβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση όλων των 
θρεπτικών στοιχείων.

ΤΜΗΜΑ MARKETING ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

> Το µόνο προϊόν Θείου 35% που χρησιµοποιείται µε θερµοκρασία πάνω από 28οC

FERTIZOLFO BIO KAI ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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> Ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την παραγωγή τους τα υβρίδια που προσφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά η Syngenta 

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΙΩΣΕΙΣ

Το κολοκύθι παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά 
δηµοφιλή πιάτα της ελληνικής 
κουζίνας και όχι µόνο! Καταναλώνεται 
όλο το χρόνο, έχει ήπια γεύση, 
µαγειρεύεται γρήγορα, µε πολλούς 
τρόπους αλλά συνδυάζεται και 
εύκολα µε πιο περίπλοκα υλικά και 
µπαχαρικά. Γι’ αυτό η δηµοτικότητά 
του, ειδικά τα τελευταία χρόνια, 
ξεπερνά τα όρια των χωρών της 
Μεσογείου, που παραδοσιακά 
καλλιεργείται και καταναλώνεται. 
Η στροφή στην υγιεινή διατροφή, 
συνυφασµένη µε τη χρήση 
περισσότερων λαχανικών, αλλά και 
η νέα τάση να περνάµε περισσότερο 
χρόνο µαγειρεύοντας δηµιουργικά, 
έχουν δώσει µεγάλη ώθηση στην 
κατανάλωση κολοκυθιού ακόµα και σε 
χώρες που δεν ήταν διαδεδοµένη.
Στην Ελλάδα τα κολοκυθάκια 
χρησιµοποιούνται σε πληθώρα 
παραδοσιακών αλλά και πιο 
δηµιουργικών συνταγών, γι’αυτό το 
λόγο η κατανάλωσή τους παραµένει 
υψηλή καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Η χώρα µας µαζί µε την Αίγυπτο, την 
Ιορδανία και την Ιταλία, αποτελούν τη 
χρυσή τετράδα, όπου η κατανάλωση 
κολοκυθιού ανά άτοµο ετησίως φτάνει 
τα 8 κιλά στην Ελλάδα, έως και τα 9,5 
κιλά στην Αίγυπτο.
Για τη SYNGENTA, το κολοκύθι 
είναι µια καλλιέργεια πρώτης 
προτεραιότητας: Με εξειδικευµένο 
τµήµα έρευνας, τεράστια ποικιλία 
σε διάφορους τύπους, αλλά και 
ενισχυµένο πακέτο ανοχών στις 
ασθένειες, δεν είναι τυχαίο ότι χρόνια 
τώρα διατηρεί το µεγαλύτερο µερίδιο 
παγκοσµίως (στην Ευρώπη ξεπερνά 
το 35% της συνολικής αγοράς).

Πλήρη γκάµα για τις ανάγκες 
της αγοράς
Στην ελληνική αγορά, τα υβρίδια της 
Syngenta είναι πρωταγωνιστές, ειδικά 
στην υπαίθρια καλλιέργεια όπου η 
πίεση των ιώσεων είναι µεγάλη.
Το RIGAS είναι σταθερή αξία στην 
κατηγορία τύπου greyzinni λόγω 

της πρωιµότητάς, της οµοιοµορφίας 
αλλά και της µετασυλλεκτική του 
διατηρησιµότητας. Ενώ το DOLMAS 
µε ενισχυµένο πακέτο ανοχών σε 4 
ιώσεις και ακόµα πιο δυνατό φυτό για 
συνεχόµενη και υψηλή παραγωγή. 
Στα ανοιχτοπράσινα, το CHIVAS αντέχει 
στα δύσκολα, ενώ το CORDELIA 
δίνει συγκεντρωµένη και πρώιµη 
παραγωγή. Το ANGELINA προτιµάται 
για τη µεγάλη διάρκεια του, ενώ το 
ΟΤΤΟ παραµένει πρωταθλητής στα 
κιλά.
Με µοναδικό χρώµα, λαµπερό 
κίτρινο χρώµα το GOLDEN GLORY ή 
ιδιαίτερο στρογγυλό σχήµα ιδανικό 
για γέµισµα όπως το BRICE, σίγουρα 
κάνουν τη διαφορά στο τραπέζι 
του καταναλωτή. Αλλά και µια 
εντυπωσιακή γκάµα µε υβρίδια τύπου 
zucchini (σκουροπράσινα, κυλινδρικά) 
για τις αγορές του εξωτερικού όπως 
το NAXOS και το CRONOS καλύπτουν 
τις ανάγκες της αγοράς.
Ιδιαίτερη µνεία στο ORTANO, στην 
κατηγορία ‘’κολοκύθι µε ανθό’’, ένα 
υβρίδιο µε µοναδική οµοιοµορφία και 
εντυπωσιακή εµφάνιση στο τελάρο! 
Φυτό ευπροσάρµοστο µε καρπό 
σε κάθε γόνατο και παρατεταµένη 
παραγωγή. ∆εν είναι τυχαίο ότι έχει 
αγαπηθεί τόσο και από τους Έλληνες 
παραγωγούς.
Ακόµα ένα νέο υβρίδιο που ξεχωρίζει 
είναι το ΒΖ9776, µε δυνατό φυτό 

και υψηλό δυναµικό παραγωγής 
σε συνδυασµό µε υψηλή ποιότητα 
και συνέχεια παραγωγής. Μοναδικό 
χαρακτηριστικό του, το ελκυστικό, 
γυαλιστερό χρώµα του µε τις 
συνεχόµενες γραµµές πιο σκούρου 
χρώµατος (αντί για κηλίδες όπως ένα 
κλασσικό greyzinni).
Για την απώλεια παραγωγής και 
ποιότητας λόγω των ιώσεων, ο 
συνδυασµός γενετικού υλικού µε 
ορθές καλλιεργητικές πρακτικές είναι 
η καλύτερη στρατηγική και εκεί τα 
υβρίδια της Syngenta δίνουν τη λύση.
Όσον αφορά τα καλλιεργητικά µέτρα, 
ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται 
στην καταστροφή των υπολειµµάτων 
της προηγούµενης καλλιέργειας και 
των ζιζανίων (ξενιστές αφίδων). 

Πολύ αποτελεσµατική είναι και η 
κάλυψη των γραµµών φύτευσης 
µε πλαστικό εδαφοκάλυψης, και 
σκέπασµα των νεαρών φυταρίων 
µε ύφασµα φυτοκάλυψης (argyl για 
τις πρώτες 20-30 ηµέρες). Η τεχνική 
αυτή που είναι πολύ συνηθισµένη στο 
Ισραήλ, την Κύπρο και την Μ. Ανατολή. 
Προστατεύοντας από τις ιώσεις τα 
νεαρά φυτά στο ευαίσθητό στάδιο πριν 
την πρώτη συγκοµιδή, παρατείνεται η 
περίοδος συγκοµιδής και αυξάνεται η 
συνολική παραγόµενη ποσότητα.
Η ανοδική τάση του κολοκυθιού στην 
Ευρώπη είναι µία πραγµατικότητα. 
Η Syngenta συνεχίζει την έρευνα 
και την παρουσίαση νέων υβριδίων 
µε περισσότερες ανοχές και υψηλή 
προσαρµοστικότητα στις κλιµατικές 
αλλαγές ώστε να καλύψει τις ανάγκες 
της αγοράς σε υψηλή ποιότητα, 
καινοτόµα χρώµατα, σχήµατα και 
παραγωγή όλο το χρόνο!

Περισσότερες πληροφορίες για τη 
γκάµα των εµπορικών υβριδίων 
στο site της εταιρίας: https://www.
syngenta.gr/fylladia/kolokythi

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ
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