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Χάνουν τη 
λάμψη τους 
οι experts 
της γεωργίας  

ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Κερδίζει χώρο 
η συζήτηση 
για 1,80 στο 
πρόβειο γάλα

σελ. 10

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΟΠΕΣ 

Μέχρι 10 λεπτά το κιλό 
το ενσίρωμα, κρατάει 
τιμή το καλαμπόκι σελ. 45

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

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

  
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Εμπόδια στη συμφωνία 
αργούν τα καράβια από 
την Ουκρανία σελ. 12-13, 22

Σίγουρος  
ο Αύγουστος 
παίζει και 
15αύγουστος 
Εντολή Μητσοτάκη η πληρωμή πρώτης 

δόσης στο αγροτικό πετρέλαιο πριν τον 

15αύγουστο, μαζί και Νέοι Αγρότες σελ. 6, 8 

Μεταβιβάσεις ∆ικαιωµάτων
Μικρή παράταση μέχρι τη Δευτέρα 
1η Αυγούστου για τις μεταβιβάσεις σελ. 11

Σχέδια Βελτίωσης 
Μέχρι 70% για μονάδες βιοαερίου, 
στο 40% η ενίσχυση για τρακτέρ σελ. 16-17

Περιθώριο  
για 10 kW 
από αγρότες

agrenda - σελ. 18-19

Μιλάει η αποθήκη στο σκληρό 
Ξαναπαίζουν τα 48 λεπτά 
στο ποιοτικό σκληρό σιτάρι, 
ψηλά ο Καναδάς. σελ. 12, 22  
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ενθαρρυντική η έναρξη της εµπορικής σεζόν µε πράξεις στα 80 
λεπτά για το επιτραπέζιο σταφύλι της ποικιλίας «Βικτώρια», τα 
οποία φέτος είναι λίγα. Αµείωτη η ζήτηση για τα καλής ποιότητας 
σιτάρια, όσο επιβεβαιώνονται τα στοιχεία για τη µεγάλη µείωση 
της παραγωγής σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Ζεσταίνεται η 
εγχώρια αγορά βάµβακος, κυρίως λόγω της αυξηµένης ζήτησης 
από την Αίγυπτο, µε τις προπωλήσεις περί τα 108 σεντς. 

Κηκιδόµυγα στην ελιά
∆ευτερεύουσας µεν σηµασίας εχθρός 
της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά µε ανά 
περίοδο σηµαντικές εξάρσεις στη χώρα 
µας η Resseliella oleisuga, ευρέως 
γνωστή ως κηκιδόµυγα των βλαστών 
ελιάς. Στο σηµείο της προσβολής 
εσωτερικά αναπτύσσεται προνυµφική 
στοά, εξωτερικά διακρίνεται βυσσινί 
µεταχρωµατισµός του φλοιού, ενώ 
τα προσβεβληµένα κλαδιά παρουσιάζουν 
καχεξία και ξηραίνονται σταδιακά µέσα 
στη βλαστική περίοδο. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους από το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, 
οι έντονες προσβολές είναι ιδιαίτερα 
καταστροφικές κυρίως σε φυτώρια ελιάς 
και σε νεαρά δέντρα, διότι καθυστερεί 
η διαµόρφωση και η ανάπτυξη τους, 
αντίθετα µε τα παραγωγικά δέντρα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σε ελαιώνες στους οποίους σταδιακά 
διαπιστώνονται κατά την τρέχουσα 
περίοδο ξερά λεπτόκλαδα συστήνεται 
έλεγχος για πιθανή παρουσία του 
χαρακτηριστικού µεταχρωµατισµού στο 
σηµείο που ξεκινάει η ξήρανση. Επίσης 
συνίσταται αφαίρεση, αποµάκρυνση 
και καταστροφή των προσβεβληµένων 
ξερών κλαδιών πριν τα εγκαταλείψουν 
οι ώριµες προνύµφες για να νυµφωθούν 
και να διαχειµάσουν στο έδαφος. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 30-07-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µετά το µεσηµέρι στα 
ηπειρωτικά τοπικές νεφώσεις 
και στα κεντρικά και βόρεια 
ορεινά τοπικοί όµβροι. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις κατά τόπους 
κυρίως στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Κυριακή 31-07-2022
Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα, στη συνέχεια 
νεφώσεις από τις 
προµεσηµβρινές ώρες στη 
Μακεδονία και τη Θράκη και 
όµβρους κυρίως στην ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη. 
Άνεµοι ήπιας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στο Ιόνιο µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 01-08-2022 
και Τρίτη 02-08-2022
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικούς όµβρους και 
πιθανότητα µεµονωµένων 
καταιγίδων σε περιοχές της 
Μακεδονίας και της Θράκης. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

αίθριος καιρός. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 03-08-2022 ως 
Παρασκευή 05-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες κυρίως 
στα ηπειρωτικά. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους 
στο Αιγαίο και το Ιόνιο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις 4 έως 
6 µποφόρ, κατά 
τόπους στο Αιγαίο 
ισχυροί έως 7 
µποφόρ.
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Για τη µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών της χώ-
ρας τα πράγµατα δεν πηγαίνουν καλά. Α-
πό την άλλη, βέβαια, δύσκολα θα µπορού-
σε να εντοπίσει κανείς σ’ αυτή τη φάση κά-
ποιο «µυστικό κουµπί» που θα έδινε στους 
ιθύνοντες τη δυνατότητα να αλλάξουν δρα-
µατικά τα δεδοµένα. Χρειάζεται να γίνουν 
πολλά, «µικρά», πράγµατα. Κάποιος θα πρέ-
πει να αποφασίσει τι είναι αυτό που το θέ-
λουµε και το διευκολύνουµε και τι όχι. Στα 
κρίσιµα αγροτικά προϊόντα π.χ. θα πρέπει 
να υπάρξουν ξεκάθαρες επιµέρους στρατη-
γικές. Μαζί µε τους αγρότες.  

Οι Ισπανοί για παράδειγµα που έχουν ήδη κα-
τακτήσει τον κόσµο µε το ελαιόλαδο, α-
κολουθώντας µε συνέπεια συγκεκριµένη 
στρατηγική µετά την είσοδό τους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ενώ εδώ και καιρό διεκ-
δικούν τον πρώτο λόγο διεθνώς και στα 
οπωροκηπευτικά (branding), επιχειρούν 
τώρα µια γενναία προσπάθεια, έτσι ώστε 
να βελτιώσουν ριζικά την εικόνα της χώ-
ρας τους (παγκοσµίως) και στο κρασί.    

Στην Ελλάδα οµφαλοσκοπούµε. Ο κύριος ό-
γκος της εγχώριας αγροτικής δραστηρι-
ότητας µοιράζεται τα τελευταία χρόνια α-
νάµεσα σε τρεις κατηγορίες αγροτών, µε 
τελείως διαφορετική αντίληψη (µεταξύ 
τους) ως προς τον τρόπο ανάπτυξης των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Υπάρχει µια γενιά παλιών κυρίως αγροτών 
που επιµένει στο µοντέλο της προσωπικής 
-κατά βάση- εργασίας, µε περιορισµένη 
χρήση τεχνολογικών µέσων και µε ελάχι-
στη βοήθεια από εργατικά χέρια. Η αυστη-
ρή διαχείριση εξασφαλίζει οικονοµική βι-
ωσιµότητα, ωστόσο ο δρόµος της ανταγω-
νιστικότητας βρίσκεται µακριά. 

Στον αντίποδα, εµφανίζεται µια κατηγορία α-
γροτών που κινείται ταχύτατα σε αναζήτη-
ση νέων λύσεων. Φλερτάρει συστηµατικά 
µε τους επόµενους κρίκους της αλυσίδας 
αξίας, εµβαθύνει τη γνώση της για τις αγο-
ρές, διερευνά σχολαστικά τα αγροτικά προ-
γράµµατα, βρίσκει λύσεις στις νέες τεχνο-
λογίες και κάνει επενδύσεις.  

Κάπου ενδιάµεσα εντοπίζεται ένας άλλος ευρύς 
κύκλος νεότερων αγροτών που ενώ δεν φο-
βάται βέβαια τη δουλειά, κινείται όµως µε 
τη δύναµη της αδράνειας. Αρνείται πεισµα-
τικά να µελετήσει τις συνθήκες, να τολµή-
σει ένα σύγχρονο επιχειρηµατικό πλάνο, 
να αξιοποιήσει χρηµατοδοτικές ευκαιρίες 
και να συµφιλιωθεί µε τις νέες τεχνολογίες.

Αυτή η απόσταση στις τάξεις των αγροτών που 
σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται άβυσσος, 
δυσκολεύει τη χάραξη πολιτικών. Και επει-
δή µάλιστα, πολύ συχνά, κάθε παρέµβαση, 
τείνει να ανατρέψει τις παγιωµένες πελα-
τειακές σχέσεις, εξελίσσεται σε µόνιµη αι-
τία αναβλητικότητας από την πλευρά των 
πολιτικά υπεύθυνων. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα οι συνδεδεµένες ενισχύσεις, µε 
αφορµή και τη νέα ΚΑΠ. Καµιά άλλη χώ-
ρα της Ε.Ε. δεν έχει επιλέξει τόσες πολλές 
και µε τόσο µικρή σηµασία για τα προϊόντα 
στα οποία αφορούν. Εδώ, κυριαρχεί η αντί-
ληψη, µη χαλάσουµε χατίρια. Μένουµε λοι-
πόν στα πασαλείµµατα!      Agrenda

Συνέχεια χατίρια 
και πασαλείμματα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,01520

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,30191

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,97203

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,83602

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
135,671

• Ανανεωµένη γκάµα σε χορτοκοπτικά και 
συλλέκτες ανακοίνωσε η MF σελ. 20-37
• Μέχρι τις 7 Σεπτεµβρίου υποβολή 
ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου σελ. 19

• Σε νέα φάση οι σχέσεις αγροτών και 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σελ. 46
• Παρά τις διαβεβαιώσεις µετατίθεται δύο 
εβδοµάδες η πληρωµή των Νέων σελ. 8

• Έναρξη µε πράξεις περί τα 80 λεπτά για 
το επιτραπέζιο σταφύλι «Βικτώρια» σελ. 36
• Κρατούν αντίσταση στο σκληρό σιτάρι οι 
Θεσσαλοί, µε τη ζήτηση ισχυρή σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ • EΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ • ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Γιάννης Πανάγος • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

• E	MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr





Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Iουλίου 2022Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τη βιώσιµη διαχείριση των εισρο-
ών που περιλαµβάνει τη συµµόρ-
φωση µε κανόνες ορθολογικής λί-
πανσης, την ελαχιστοποίηση απω-
λειών αρδευτικού νερού και πρό-
σθετες δεσµεύσεις για αγρότες µε 
εκµεταλλεύσεις τις περιοχές που 
είναι ευαίσθητες στη νιτρορύπαν-
ση, προωθεί η Κοµισιόν για την έ-
γκριση ορισµένων συνδεδεµένων 
ενισχύσεων. Αυτό αφορά ιδιαίτε-
ρα περιπτώσεις όπως είναι το κα-
λαµπόκι και η βιοµηχανική ντο-
µάτα που θεωρούνται υδροβόρες 
και προσπαθεί η χώρα µας να τις 
περάσει στη λίστα σε διαβούλευ-
ση µε τις ευρωπαϊκές αρχές. 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα 
της Ισπανίας, όπου τελικά εγκρί-
θηκε οριστικά η συνδεδεµένη στη 
βιοµηχανική ντοµάτα, εφόσον οι 
αρχές πρόσθεσαν τον όρο «βιώσι-
µη διαχείριση εισροών» ως προα-
παιτούµενο λήψης της. 

Ο όρος αυτός εξειδικεύεται ως 
εξής: «Καθώς πρόκειται για αρ-
δευόµενη καλλιέργεια, οι εργα-
σίες λίπανσης, η φυτοπροστασία 
και η άρδευση, πρέπει να περιλαµ-
βάνονται στο Ηµερολόγιο Εργα-
σιών. Οι εφαρµογές λιπασµάτων 

πρέπει να συµµορφώνονται µε 
τις πρόνοιες ενός σχεδίου λίπαν-
σης που πρέπει να βασίζεται σε 
συγκεκριµένες τεχνικές συµβου-
λές για ορθολογική λίπανση. Αυ-
τό θα καταστήσει δυνατή την προ-
σαρµογή της παροχής θρεπτικών 
ουσιών στις πραγµατικές υπολο-
γισµένες ανάγκες, ελαχιστοποι-
ώντας τις απώλειές τους και µει-
ώνοντας τις επιπτώσεις στο περι-
βάλλον. Για την επίτευξη του ισο-
ζυγίου θρεπτικών συστατικών, θα 
υπολογιστούν όλες οι συνεισφο-
ρές στο έδαφος καθώς και η ανα-
µενόµενη παραγωγή, προσδιορί-
ζοντας έτσι την ποσότητα που χρει-
άζεται η καλλιέργεια. Οµοίως, θα 
καθοριστεί ο καλύτερος τρόπος 
και χρόνος εφαρµογής τους, για 
τον οποίο πρέπει να υπάρχουν δι-
αθέσιµες οι εν λόγω τεχνικές συµ-
βουλές. Οµοίως, η διαχείριση της 
άρδευσης θα γίνεται από κοινού 
µε το σχέδιο λίπανσης για την ε-

νίσχυση της επίτευξης των στό-
χων αυτής της πρακτικής. Σε πε-
ρίπτωση που απαιτείται µία ή πε-
ρισσότερες από τις παραπάνω α-
παιτήσεις σε αυτές τις εκµεταλλεύ-
σεις επειδή βρίσκονται σε ευάλω-
τες περιοχές, σύµφωνα µε την Ο-
δηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου για την προστασία των υδά-
των από τη νιτρορύπανση γεωργι-
κής προέλευσης, οι αρµόδιες αρ-
χές πρέπει να θεσπίσουν τις απα-
ραίτητες πρόσθετες απαιτήσεις». 

Γίνεται προφανές λοιπόν ότι δεν 
θα αρκεί η παραγωγή και η παρά-
δοση του προϊόντος για τη λήψη 
της συνδεδεµένης, όπως έχει γρά-
ψει έγκαιρα η Agrenda. 

Παράλληλα, ενδέχεται να τε-
θούν και όροι για συµβολαιακή 
γεωργία σε προϊόντα που κάτι τέ-
τοιο είναι σύνηθες. Μέχρι την ώ-
ρα που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές, η τελική λίστα µε τις συνδε-
δεµένες στην Ελλάδα δεν είχε ο-
ριστικοποιηθεί, αν και οι αρχές εί-
χαν θέσει ως στόχο να παρουσιά-
σουν τις τελικές τους επιλογές έως 
τα τέλη του Ιουλίου. Από την άλ-
λη ζωοτροφές, ρύζι, σιτηρά, σπό-
ροι σποράς και κτηνοτροφία δεν 
έχουν πρόβληµα στο να πάρουν 
το «ΟΚ» από την Κοµισιόν, σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ.  

H διαχείριση των εισροών  
κριτήριο λήψης για συνδεδεμένες  

Με έξτρα 

προϋποθέσεις για 

περιοχές ευαίσθητες 

στα νιτρικά 

και γενικότερα 

κριτήρια βιώσιμης 

διαχείρισης θρέψης 

και άρδευσης, η 

Κομισιόν δίνει 

το πράσινο φως 

για να περάσουν 

συνδεδεμένες όπως 

της βιομηχανικής 

ντομάτας 

∆ύο προϊόντα
Η χώρα µας προσπαθεί να 
περάσει στη λίστα σε δια-

βούλευση µε τις ευρωπαϊκές 
αρχές το καλαµπόκι και τη 

βιοµηχανική ντοµάτα

Όχι ακόμα
Η τελική λίστα µε τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
στην Ελλάδα δεν έχει 
οριστικοποιηθεί, αν και 
οι αρχές είχαν θέσει ως 
στόχο να παρουσιάσουν τις 
τελικές τους επιλογές έως 
τα τέλη του Ιουλίου. Από 
την άλλη ζωοτροφές, ρύζι, 
σιτηρά, σπόροι σποράς και 
κτηνοτροφία δεν έχουν 
πρόβληµα στο να πάρουν 
το «ΟΚ» από την Κοµισιόν.

Ισπανία
Στην Ισπανία εγκρίθηκε 
οριστικά η συνδεδεµένη 
στη βιοµηχανική ντοµάτα, 
εφόσον οι αρχές 
πρόσθεσαν τον όρο 
«βιώσιµη διαχείριση 
εισροών» ως 
προαπαιτούµενο λήψης 
της εν λόγω ενίσχυσης. 

Εργασίες
Σε µια αρδευόµενη 
καλλιέργεια, οι εργασίες 
λίπανσης, η άρδευση και 
η φυτοπροστασία πρέπει 
να περιλαµβάνονται στο 
Ηµερολόγιο Εργασιών και 
οι εφαρµογές λιπασµάτων 
να συµµορφώνονται µε 
τις πρόνοιες ενός σχεδίου 
λίπανσης που βασίζεται 
σε συγκεκριµένες 
τεχνικές συµβουλές για 
ορθολογική λίπανση.
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Με µικροαλλαγές το αναθεωρηµένο σχέδιο για τα 
Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2026 
Χωρίς τις µεγάλες αλλαγές σε σχέση µε το προσχέδιο που κατατέθηκε 
το ∆εκέµβριο, θα υποβληθεί το αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στο ΠΑΑ έχει γίνει 
περισσότερο ένα «ρετουσάρισµα» όπως αναφέρει στην εφηµερίδα 
Agrenda στέλεχος των διαχειριστικών αρχών µε γνώση των 
διαβουλεύσεων αυτών. Υπενθυµίζεται πως το νέο ΠΑΑ µοιάζει σε 
πολλά σηµεία µε το τρέχον πρόγραµµα, ενώ έχουν γίνει κάποιες 
προσθήκες µέτρων, κυρίως για τους κτηνοτρόφους. 

Τέλος χρόνου για την έγκριση των πρώτων 
στρατηγικών σχεδίων, από Σεπτέµβρη τα υπόλοιπα 
Γίνεται µεγάλη προσπάθεια ώστε έως το τέλος του Ιουλίου να απαντηθεί 
το σύνολο των παρατηρήσεων της Κοµισιόν για την αναθεώρηση του 
στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα, είχε αναφέρει προ 
ηµερών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς. Μέχρι 
πάντως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε γίνει γνωστό 
αν πράγµατι η Ελλάδα κατάφερε να προσκοµίσει το αναθεωρηµένο της 
πλάνο όπως τουλάχιστον ήταν ο στόχος. Όπως και να έχει δεν φαίνεται να 
υπάρχει κάποια πρόβλεψη για δηµοσίευση του σχεδίου πριν το Σεπτέµβριο. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ανεπαρκές µοιάζει το ποσό των 12 
ευρώ το κεφάλι στα αιγοπρόβατα 
για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις 
που σχεδιάζονται στη χώρα µας, 
σε σύγκριση τουλάχιστον µε τα α-
ναθεωρηµένα πλάνα ΚΑΠ που πα-
ρουσίασαν τον Ιούλιο Γαλλία, Ισπα-
νία και Πορτογαλία. Συγκεκριµέ-
να στην Πορτογαλία η συνδεδε-
µένη είναι στα 21 ευρώ το κεφάλι 
(για 1,8 εκατ. ζώα) µε ετήσιο προ-
ϋπολογισµό 38.388.000 ευρώ και 
στη Γαλλία φτάνει τα 23 ευρώ για 
τα πρόβατα και τα 15 ευρώ για τα 
γίδια (127 εκατ. ευρώ δεσµεύο-
νται ετησίως). Στην Ισπανία φαίνε-
ται πως οι εκεί αρχές έχουν µελε-
τήσει διεξοδικώς το θέµα προσφέ-
ροντας συνολικά 200 εκατ. ευρώ ε-
τησίως. Συγκεκριµένα, οι Ισπανοί 
προσφέρουν:

Ενισχύσεις που συνδέονται µε 
την παραγωγή αιγοπροβάτων κρε-
οπαραγωγής σε εκτατικό ή ηµιε-
κτατικό σύστηµα  µε ποσό 14-21 
ευρώ το κεφάλι (ανάλογα την πε-
ριοχή). Ετήσιος προϋπολογισµός 
131.620.000 ευρώ. 

Ενισχύσεις για αιγοπρόβατα γα-
λακτοπαραγωγής: 12,5 έως 18,7 ευ-
ρώ το κεφάλι. Προϋπόθεση η κατ’ 
ελάχιστο παραγωγή 200 λίτρα γά-

λα ανά προβατίνα και 80 κιλά α-
νά γίδα. Ετήσιος προϋπολογισµός 
44.680.000 ευρώ.

Ενίσχυση που σχετίζεται µε ε-
κτατικούς εκτροφείς αιγοπροβά-
των που βόσκουν σε περιοχές υπό 
αγρανάπαυση, καλαµιές ή υπολείµ-
µατα κηπευτικών, συµπεριλαµβα-
νοµένων εκτατικών και ηµιεκτατι-
κών ζώων χωρίς βοσκότοπους στη 
διάθεσή τους. Ενίσχυση 10-15 ευ-
ρώ το κεφάλι αναλόγως την περι-
οχή και προϋπολογισµός ετήσιος 
20.000.000 ευρώ. 

Στην Ιταλία η οποία δεν έχει α-
ναθεωρήσει ακόµη το πλάνο της, 
ωστόσο είναι µία χώρα µε ισχυρό 
προβατοτροφικό κλάδο οι συνδε-
δεµένες είναι 12,3 ευρώ για τις ο-
ρεινές εκµεταλλεύσεις, οι αρνά-
δες αντικατάστασης ενισχύονται 
µε 23 ευρώ το κεφάλι και τα αρνιά 
για σφάγιο µε 5,92 ευρώ το κεφά-
λι. Συνολικά η γειτονική χώρα προ-
σφέρει 33 εκατ. ευρώ, ποσό σηµα-
ντικά χαµηλότερο από την Ελλάδα. 

Το ποσό της συνδεδεµένης 
ενίσχυσης είναι µία εξίσωση  

Στην Ελλάδα για τα αιγοπρόβα-
τα έχουν προβλεφθεί 64,8 εκατ. 
ευρώ κονδύλια ετησίως (η µερί-
δα του λέοντος από το µπάτζετ των 
συνδεδεµένων). Είναι σηµαντικό 
να γίνει εδώ κατανοητό ο τρόπος 
µε τον οποίο υπολογίζεται το ποσό 
της συνδεδεµένης. Υπάρχει µία ε-
ξίσωση από πίσω η οποία συγκρί-
νει την «Ακαθάριστη Αξία Παρα-
γωγής» µε βάση τις τιµή 0,8 ευ-
ρώ το λίτρο στο γάλα και µε δεδο-
µένο τα 100 λίτρα ανά µάνα, συν 
τα σφάγια και τις «Εµφανείς ∆α-
πάνες» µε βάση τις τιµές ζωοτρο-
φών και τις αποσβέσεις. Από την 

εξίσωση προέκυψε «ζηµιά» 12 ευ-
ρώ ανά ζώο, οπότε και έτσι βγήκε 
το αντίστοιχο ποσό. Τώρα µε τις 
τιµές των ζωοτροφών στα ύψη, ό-
πως και το ρεύµα και άλλα κόστη, 
προφανώς η εξίσωση πλέον βγάζει 
άλλο ποσό που ίσως δικαιολογεί 
µεγαλύτερο ποσό συνδεδεµένης.  

Μένει να φανεί λοιπόν από τις 
τελικές αποφάσεις αν αυτό που 
νοιάζει περισσότερο τους αρµοδί-
ους είναι η διατήρηση της υπάρ-
χουσας κατάστασης, ακόµη και αν 
το ποσό που τελικά προβλέπεται 
είναι χαµηλό και δεν έχει ιδιαίτε-
ρα θετική επίπτωση στην ανταγω-
νιστικότητα και τη βιωσιµότητα του 
τοµέα που ενισχύεται. 

Λίγο τελικά
το πριμ 12 ευρώ 
για τα πρόβατα  
Μέχρι τα 23 ευρώ το κεφάλι φτάνει 
η συνδεδεμένη σε άλλες χώρες, αναγκαίο 
να αναθεωρηθεί το ποσό στην Ελλάδα με βάση 
τις αυξήσεις στο κόστος της εκτροφής

Σε σηµαντική αναθεώρηση 
των καθεστώτων του νέου 
πρασινίσµατος φέρεται να 
προχωράει η ελληνική πλευρά, 
µε τις δράσεις αυτές να 
θεωρούνται πολύ σηµαντικές 
ώστε να µην υπάρξει µεγάλη 
πτώση στις άµεσες ενισχύσεις 
των παραγωγών µετά και τη 
σηµαντική µείωση της αξίας 
των δικαιωµάτων. Προς το 
παρόν µένει άγνωστο το πώς 
αναθεωρείται το πλάνο 
µε τις ελληνικές αρχές να 
έχουν περιοριστεί στο να 
ανακοινώσουν πως σχεδιάζουν 
ένα ειδικό πρόγραµµα για την 
πριµοδότηση της οργανικής 
λίπανσης στο χωράφι. 
Προσπάθεια γίνεται να είναι 
όσο το δυνατόν πιο εύκολες 
στην εφαρµογή τους οι δράσεις, 
αλλιώς τα διαθέσιµα χρήµατα 
θα «χάνονται». Εξαίρεση θα 
αποτελούν τα δύο πρώτα έτη 
εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, 
δηλαδή το 2023 και 2024. 
Αυτές τις χρονιές τα 
αναξιοποίητα κονδύλια θα 
πηγαίνουν σε άλλα καθεστώτα 
των άµεσων ενισχύσεων και 
κατά πάσα πιθανότητα θα 
ανεβάζουν το ποσό στη βασική 
ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, 
όπως έχει γράψει η Agrenda, 
το καθεστώς της 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης 
θα παραµείνει ως έχει και 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο προσχέδιο του στρατηγικού 
το οποίο είχε υποβληθεί 
τον περασµένο ∆εκέµβριο. 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

Αναθεώρηση 
στις δράσεις 

Αιγοπροβατοτροφία
Στην Ελλάδα για τα αιγοπρό-
βατα έχουν προβλεφθεί 64,8 
εκατ. ευρώ κονδύλια ετησίως, 
η µερίδα του λέοντος από το 
µπάτζετ των συνδεδεµένων 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΠ 2023-2026

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΙ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΕΥΡΩ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   21 ΕΥΡΩ 38.388.000

ΕΛΛΑ∆Α   12 ΕΥΡΩ 64.862.472

ΓΑΛΛΙΑ
  21 ΕΥΡΩ ΠΡΟΒΑΤΑ

  15 ΕΥΡΩ ΓΙ∆ΙΑ
127.000.000

ΙΤΑΛΙΑ

  12,3 ΕΥΡΩ ΠΡΟΒΑΤΑ
     ΟΡΕΙΝΑ

  23 ΕΥΡΩ ΑΡΝΑ∆ΕΣ
     ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

   5,92 ΑΡΝΙΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΙΟ

33.000.000

ΙΣΠΑΝΙΑ

 1421 ΕΥΡΩ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
      ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   12,518,7 ΕΥΡΩ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   1015 ΕΥΡΩ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
ΧΩΡΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ

200.000.000
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

~360

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

16�17

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΚΡΙΣΗΣ

26

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2%
ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

10

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε τροχιά πληρωµής µέσα στον Αύγουστο και 
µετά το άνοιγµα της σχετικής πλατφόρµας στο 
gov.gr που θα υποδεχθεί τις αιτήσεις των παρα-
γωγών µπαίνει η επιστροφή του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Την εί-
δηση για επίσπευση της πληρωµής -που αρχι-
κά είχε δροµολογηθεί για τέλος του χρόνου- ε-
πιβεβαίωσε και ο υπουργός Οικονοµικών Χρή-
στος Σταϊκούρας σε πρόσφατη συνάντησή του 
µε τον βουλευτή Λαρίσης της Ν∆ Μάξιµο Χαρα-
κόπουλο. Αν και το εγχείρηµα δεν είναι εύκολο, 
η εντολή από το πρωθυπουργικό γραφείο κά-
νει λόγο για πληρωµή των δικαιούχων πριν το 
15αύγουστο και ειδικότερα µε στόχο την Παρα-
σκευή 12 του µήνα. Βέβαια, τις επόµενες ηµέρες 
αναµένεται η επίσηµη ενηµέρωση από το υπουρ-
γείο, η οποία θα ξεκαθαρίζει και τη διαδικασία.

Για την ώρα, σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει 
γνωστά, η εν λόγω πλατφόρµα θα τρέξει πα-
ράλληλα µε τις αιτήσεις του fuel pass 2. Μά-
λιστα, έχει ανακοινωθεί ότι µέσα από τις δύο 
αυτές πλατφόρµες περισσότερα από 3 εκατ. 

νοικοκυριά και αγρότες αναµένεται να λά-
βουν περί τα 260 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυµίζεται ότι για τους κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει 
πως θα επιστραφεί ο ΕΦΚ του αγροτικού πετρε-
λαίου του α’ εξαµήνου 2022, µέσα από ειδική 
πλατφόρµα στην οποία θα πρέπει να υποβλη-
θεί αίτηση όπου θα δηλωθεί η αξία του πετρε-
λαίου κίνησης που αγόρασαν. Το ποσό της ε-
πιστροφής υπολογίζεται µε βάση την αξία των 
αγορών του α’ εξαµήνου και µε ανώτατο όριο 
συντελεστή ανά στρέµµα για κάθε καλλιέργεια 
ή εκτροφή, όπως έχουν διαµορφωθεί στη δήλω-
ση ΟΣ∆Ε 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
υποβολή δήλωσης ΟΣ∆Ε και για το έτος 2022.

Εν τω µεταξύ, µε τροπολογία του υπουργεί-
ου Οικονοµικών που κατατέθηκε σε νοµοσχέ-

διο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, καθορίζεται ως ακατάσχετο το ποσό επι-
στροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο που χρησιµοποιείται αποκλειστικά 
για γεωργική δραστηριότητα και δεν συµψη-
φίζεται µε βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες ή µη 
οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το 
∆ηµόσιο εν γένει.

Εν τω µεταξύ, πάνω από 3 µήνες µετά την 
πρώτη πίστωση, ακόµα περιµένουν όσοι αγρό-
τες δεν την έλαβαν την ενίσχυση για αγορά 
ζωοτροφών µε ποσό που αντιστοιχεί στο 2% 
του τζίρου που δήλωσαν οι κτηνοτρόφοι κα-
τά το 2021. Και ενώ η διαδικασία της επικαι-
ροποίησης των στοιχείων των αγροτών που έ-
µειναν εκτός στο Μητρώο Αγροτών και Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων ολοκληρώθηκε στις 
30 Ιουνίου, η πληρωµή δεν έχει ακόµα γίνει. 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, δεν αποκλεί-
εται η πίστωση αυτή να τρέξει µέσα στις επό-
µενες εβδοµάδες, δεδοµένου ότι τα χρήµα-
τα έχουν ήδη δεσµευτεί, ωστόσο δεν υπάρ-
χει προς ώρας κάποια επίσηµη ενηµέρωση.   

Υπενθυµίζεται ότι για την ενίσχυση αυτή, εί-
χαν προϋπολογιστεί συνολικά 50 εκατ. ευρώ µε 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, α-
πό τα οποία πιστώθηκαν τελικά περίπου 40 ε-
κατ. ευρώ, γεγονός που αφήνει ένα υπόλοιπο 
της τάξης των 10 εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί ότι 
και η εν λόγω ενίσχυση, -όπως ανακοινώθηκε- 
δεν συµψηφίζεται µε τα ποσά της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, όπως συνέβη στις περιπτώσεις 
των έκτακτων ενισχύσεων για τον κορωνοϊό. Κα-
τά τα λοιπά, η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, α-
κατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του ∆ηµο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γε-
νικής ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, δεν υπόκει-
ται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κρά-
τηση υπέρ του ∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσµεύεται 
και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση και το ∆ηµόσιο εν γένει. 

Μέχρι τέλος 
Σεπτεμβρίου 
συμβάσεις 
με σύμβουλο 
στα Βιολογικά  
Σύµβαση µε σύµβουλο µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου καλούνται να 
συνάψουν οι 57.000 εγκεκριµένοι 
δικαιούχοι του Μέτρου 11 
«Βιολογική Γεωργία», µε βάση τις 
εντάξεις του φετινού Ιουνίου και 
Ιουλίου, προκειµένου να µη χάσουν 
την ενίσχυση. 
Οι εγκεκριµένοι δικαιούχοι θα 
πρέπει να καλύπτονται από νόµιµη 
σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος 
υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων 
ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Αυτό 
σηµαίνει ότι η σύµβαση αυτή θα 
συνοδεύεται από το πτυχίο και τη 
βεβαίωση µέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε 
περίπτωση που ο σύµβουλος είναι 
απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο 
Τεχνολόγου Γεωπόνου σε 
περίπτωση που ο σύµβουλος είναι 
απόφοιτος ΑΤΕΙ και οι δικαιούχοι 
οφείλουν να την καταθέσουν στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
συνοδευόµενη από την Έναρξη 
Επιτηδεύµατος/Εργασιών του 
συµβούλου, εντός 3 µηνών από την 
ηµεροµηνία Απόφασης Ένταξης, 
δηλαδή µέχρι 30 Σεπτεµβρίου.
Στην περίπτωση που οι ίδιοι οι 
δικαιούχοι είναι κάτοχοι πτυχίου 
των άνω κλάδων  υποχρεούνται, 
να καταθέσουν επικυρωµένο 
αντίγραφο του πτυχίου τους και τη 
βεβαίωση µέλους του ΓΕΩΤΕΕ σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος είναι 
απόφοιτος ΑΕΙ ή από το πτυχίο 
Τεχνολόγου Γεωπόνου σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος είναι 
απόφοιτος ΑΤΕΙ, στις αρµόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός 3 µηνών από την 
ηµεροµηνία Απόφασης Ένταξης 
όπως αυτό ορίζεται  στο άρθρο 8 
της αρ. 2916/374421 απόφασης, 
δηλαδή µέχρι 30 Σεπτεµβρίου.

Ως 15αύγουστο
στόχος για πετρέλαιο

κοντά και το 2% 
Εντολή πρωθυπουργού να τρέξουν οι δύο πληρωμές 

πριν τη γιορτή της Παναγίας, αν και δεν είναι εύκολο

Εκτός ειδικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού µένει το 
90% των παραγωγών µανταρινιών στην Ηλεία και όχι 
µόνο, λόγω του ότι στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2020 δεν 
έχουν αναφέρει ότι καλλιεργούν µανταρίνια ποικιλίας 
«Κληµεντίνη», όπως ορίζεται από τις σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις. Ο λόγος είναι ότι στις ∆ηλώσεις 
Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε) για το έτος 2020, οι 
καλλιέργειες αναγράφονται ως µανταρίνια και όχι ως 

µανταρίνια ποικιλίας «Κληµεντίνη» όπως ορίζει η 
πρόσφατη Κ.Υ.Α.
Υπενθυµίζεται ότι µε την ΚΥΑ 395/67916/14-3-2022 
(ΦΕΚ Β’ 1332) ορίστηκε κρατική ενίσχυση µε τη µορφή 
άµεσης επιχορήγησης στους παραγωγούς µανταρινιών 
ποικιλίας «Κληµεντίνη» σε όλη την επικράτεια, λόγω των 
οικονοµικών προβληµάτων που τους δηµιούργησε η 
έξαρση της πανδηµίας, ποσού 70 ευρώ ανά στρέµµα.

Έχασαν τα 70 ευρώ όσοι δεν δήλωσαν Κλημεντίνη

Εισφορές ΕΛΓΑ
Παρατάθηκε µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
η προθεσµία καταβολής της ασφαλι-

στικής εισφοράς των αγροτών 
στον ΕΛΓΑ για το έτος 2021
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την απόφαση έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης 223 εκατ. ευρώ από το Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώ-
στε να σταλούν οι παρτίδες πληρω-
µής στον ΟΠΕΚΕΠΕ περιµένουν οι 
περιφέρειες της χώρας για να προ-
χωρήσει η καταβολή της α’ δόσης 
Νέων Αγροτών καθώς πλέον είναι 
όλα έτοιµα και τυπικά σε οχτώ πε-
ριφέρειες για να προχωρήσει η πί-
στωση. Το ποσό υπολογίζεται στα 
223.373.500 ευρώ, που αντιστοιχεί 
στην πρώτη δόση (70%) από το συ-
νολικό ποσό των 319.105.000 ευ-
ρώ για 8.462 σε οχτώ Περιφέρειες 
της χώρας. Μέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε 
υπάρξει κάποια εξέλιξη παρά τις ε-
παναλαµβανόµενες δεσµεύσεις της 
ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ για πληρωµή έ-
ως τα τέλη Ιουλίου. Ως εκ τούτου η 
αγωνία των παραγωγών παρατείνε-
ται, µε την πίστωση να µεταφέρεται 
για πριν τον ∆εκαπενταύγουστο.  

Παράλληλα, έχουν αναρτηθεί τα 
αποτελέσµατα διοικητικού ελέγχου 
στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοπον-
νήσου και Ιόνια Νησιά:

Αττική: Εκδόθηκε η απόφαση στις 
15 Ιουλίου και περιλαµβάνει πίνακα 
129 δικαιούχων µε συνολικό ποσό 
4,687 εκατ. ευρώ. Οι εν δυνάµει δι-
καιούχοι είναι 8 (χρωστάνε δικαιο-
λογητικά) και οι απορριπτόµενοι 22.

Πελοπόννησος: Εκδόθηκε η από-
φαση στις 27 Ιουλίου και περιλαµβά-
νει πίνακα 1.101 δικαιούχων µε συ-
νολικό ποσό δηµόσιας δαπάνης τα 
40.657.500 ευρώ. Επίσης διαθέτει 
πίνακα 252 εν δυνάµει δικαιούχων 
για τους οποίους απαιτείται επιπλέ-
ον η προσκόµιση δικαιολογητικών 
σε διάστηµα ενός µήνα. Τέλος προ-
βλέπονται και 433 επιλαχόντες, ενώ 
απορρίπτονται 71. 

Ιόνια Νησιά: Εκδόθηκε η απόφα-
ση στις 27 Ιουλίου και περιλαµβάνει 
πίνακα 150 δικαιούχων µε συνολικό 
ποσό  5.752.500 ευρώ. Οι εν δυνάµει 
δικαιούχοι είναι 6 (χρωστάνε δικαιο-
λογητικά) και οι απορριπτόµενοι 30.

Στις παραπάνω τρεις περιφέρει-
ες ακόµη δεν έχουν ξεκινήσει οι εν-
στάσεις, ωστόσο τρέχει η διορία του 
ενός µήνα για την προσκόµιση επι-
πλέον δικαιολογητικών (διακοπή ε-
ξωγεωργικής εργασίας και ιδιοκτη-
σίας) από την ηµεροµηνία της έκδο-
σης των αποτελεσµάτων διοικητικού 
ελέγχου. Οι ενστάσεις θα ξεκινήσουν 
µόλις εκδοθεί η «Απόφαση ένταξης 
πράξης». Η πληρωµή των παραπά-
νω δικαιούχων δροµολογείται το πι-
θανότερο για τέλη Αυγούστου-αρ-
χές Σεπτεµβρίου. Μένουν πλέον να 
εκδόσουν τα αποτελέσµατα διοικητι-
κού ελέγχου οι Περιφέρειες Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου, που είναι και οι 
τελευταίες που δεν έχουν δηµοσιεύ-
σει σχετική λίστα.

Λήξη της προθεσµίας για ενστάσεις
Σηµειώνεται εδώ ότι η διορία για 

την υποβολή ενστάσεων (15 ηµε-
ρολογιακές ηµέρες από την από-
φαση ένταξης) έληξε στις Περιφέ-
ρειες που έχουν εκδόσει αποφά-
σεις ένταξης εκτός από την Ήπει-
ρο και την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη (λήγει στις 3 Αυγού-
στου). Ήδη στη ∆υτική Μακεδο-
νία έχει γίνει η σύσταση της 3µε-
λούς επιτροπής για να ξεκινήσει 
η διαδικασία αξιολόγησης των εν-
στάσεων. Μία διαδικασία που ανα-
µένεται µε ενδιαφέρον καθώς ε-
κτός των άλλων θα καθορίσει και 
τη µοίρα των αιτήσεων µε καλλι-
έργειες χαµηλής κάλυψης. 

Όσοι κερδίσουν τις ενστάσεις 

και οι εν δυνάµει δικαιούχοι θα 
καλυφθούν από το 10% της ∆ηµό-
σιας ∆απάνης που έχει δεσµευτεί 
για το σκοπό αυτό. Τα χρήµατα ό-
µως δεν θα φτάσουν για όλους, 
οπότε θα υπάρξουν και επιλαχό-
ντες. Στο ερώτηµα τώρα για το αν 
θα προβλεφθούν επιπλέον πιστώ-
σεις για τις περιφέρειες µε επιλα-
χόντες, σύµφωνα µε απάντηση 
του υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιώργο Στύλιο κατά τη συ-
ζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη 
Βουλή που κατέθεσε ο βουλευτής 
Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ιλχάν 
Αχµέτ «υπάρχουν περιφέρειες ό-
που δεν έχει ολοκληρωθεί η αξι-
ολόγηση. Θα δούµε και από εκεί 
τι θα περισσέψει».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α’ ∆ΟΣΗ (70%)

(ΕΥΡΩ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2022

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

& ΘΡΑΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

840 22.317.750

31,882,500.00

12 ΙΟΥΛΙΟΥ

∆ΙΟΡΙΑ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΗΞΕ

1458

815

1501

624

1253

1106

8462

865

32,515,000.00

56,872,500.00

30,595,000.00

55,017,500

23,377,500

47,357,500.00

41,487,500

319,105,000.00

22.760.500

39.810.750

21.416.500

38.512.250

16.364.250

33.150.250

29.041.250

223.373.500

19 ΙΟΥΛΙΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ

12 ΙΟΥΛΙΟΥ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ

19 ΙΟΥΛΙΟΥ

13 ΙΟΥΛΙΟΥ

13 ΙΟΥΛΙΟΥ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

ΕΛΗΞΕ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αυξηµένη κατά 124 ευρώ ανά 
µεγαβατόρα σε σχέση µε τον 
Ιούλιο θα είναι η κρατική 
επιδότηση στα τιµολόγια 
αγροτικού ρεύµατος Αυγούστου 
σύµφωνα µε τις επίσηµες 
δηλώσεις του ΥΠΕΝ Κώστα 
Σκρέκα, αναφορικά µε το νέο 
πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων έναντι των 
ανατιµήσεων στο κόστος 
ενέργειας, δίχως πλέον 
την ρήτρα αναπροσαρµογής.
Σύµφωνα µε την επίσηµη 
ενηµέρωση, η επιδότηση για 
τους αγρότες και όλα τα 
αγροτικά τιµολόγια ανέρχεται 
σε 337 ευρώ ανά MWh έναντι 
213 ευρώ τον Ιούλιο, και 
αναµένεται να καλύψει από 
82% έως και 99% της 
συνολικής αύξησης στο κόστος 
ηλεκτροδότησης.
Συγκεκριµένα για τον µήνα 
Αύγουστο, η συνολική 
επιδότηση από την Κυβέρνηση 
ανέρχεται σε 1,136 δις. ευρώ 
-αυξηµένη κατά 414 εκατ. ευρώ 
σε σχέση µε τον περασµένο 
µήνα-, απορροφώντας έως και 
το 90% της αύξησης για όλους 
του οικιακούς καταναλωτές για 
το σύνολο της µηνιαίας 
κατανάλωσης και για τις κύριες 
και µη κύριες κατοικίες, το 
100% της αύξησης για τους 
δικαιούχους ΚΟΤ, το 80% της 
αύξησης για τους µικροµεσαίους 
επαγγελµατίες µε παροχή 
ισχύος µέχρι 35 KVa, και 
το 82-99% της αύξησης 
για τους αγρότες.
Οι τελικές τιµές καταναλωτή 
για την ηλεκτρική ενέργεια τον 
Αύγουστο διαµορφώνονται στα 
15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Για τις όλες τις κύριες και µη 
κύριες κατοικίες η επιδότηση 
ανέρχεται στα 337 ευρώ/MWh 
για το σύνολο της µηνιαίας 
κατανάλωσης και χωρίς 
εισοδηµατικά κριτήρια. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Στα 337 ευρώ 
η επιδότηση 
στο αγροτικό 
ρεύμα 

Πριμ Πρώτης Εγκατάστασης 

Δύο εβδομάδες πίσω 
για Νέους Αγρότες
Παρά τις διαβεβαιώσεις, για τις 12 Αυγούστου μετατίθεται η πληρωμή  
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Ψηλά βουνά
Στο Λιβάδι Ολύμπου 
η διαπραγμάτευση 
για το πρόβειο γάλα
Επανεξετάζει τη συνεργασία του με τον ΟΛΥΜΠΟ 
ο Συνεταιρισμός Θεσσαλίας, επιμένει για 1,80 ευρώ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεγάλες ανακατατάξεις προµηνύ-
ονται στη ζώνη του γάλακτος κατά 
την προσεχή γαλακτοκοµική περί-
οδο, καθώς το πληθωριστικό κύµα 
που έφτασε στα ύψη τις τιµές των 
ζωοτροφών έχει στριµώξει άσχη-
µα τις κτηνοτροφικές µονάδες, µε 
τους παραγωγούς να αναζητούν δι-
έξοδο στις τιµολογήσεις της ερχό-
µενης χρονιάς. 

Αυτό που επιδρά καταλυτικά στις 
ισορροπίες το επόµενο διάστηµα, 

είναι η ισχυρή ζήτηση για όλα τα 
γάλατα και η σταδιακή µείωση της 
προσφοράς, λόγω των οικονοµικών 
προβληµάτων που ήδη αντιµετωπί-
ζουν πολλές εκµεταλλεύσεις. Ανά-
µεσα στα δύσκολα θέµατα που θα 
κληθούν να επιλύσουν το επόµενο 
διάστηµα οι συµβαλλόµενοι (κτηνο-
τρόφοι και γαλακτοβιοµηχανίες) εί-
ναι και οι αθετήσεις υποχρεώσεων 
από την πλευρά των παραγωγών σε 
ότι αφορά τις ποσότητες γάλακτος 
που είχαν δεσµευθεί να παραδώ-
σουν στις µεταποιητικές µονάδες. 

Όπως επιβεβαιώνεται από πολ-
λές πλευρές, δεν είναι λίγες οι πε-
ριπτώσεις, όπου οι κτηνοτρόφοι έ-
χουν λάβει µεγάλες προκαταβολές 
χρηµάτων, χωρίς να καταφέρουν 
στην πορεία του χρόνου να αντα-
ποκριθούν στην υποχρέωση που εί-

χαν αναλάβει για τις ποσότητες γά-
λακτος που θα παρέδιδαν. Κι αυτό 
γιατί τα µεγάλα κόστη παραγωγής 
τους υποχρέωσαν να µειώσουν το 
ζωικό τους κεφάλαιο, κάτι που εί-
χε ως αποτέλεσµα να µειωθεί αντί-
στοιχα και η παραγωγική δυνατό-
τητα των µονάδων τους.  

Παρ’ όλα αυτά, οι τυροκοµικές επι-
χειρήσεις και οι µεγάλες γαλακτοβι-
οµηχανίες, αυτόν τον καιρό κάνουν 
ό,τι µπορούν για να διατηρήσουν τις 
συνεργασίες τους µε τους παραγω-
γούς ή και να διευρύνουν το πρό-
γραµµα εισκοµίσεων, έτσι ώστε να 

καλύψουν τις πα-
ραγωγικές ανάγκες 
και τις παραγγελίες 
που έχουν από τους 
πελάτες τους, ειδι-
κά από το εξωτερι-
κό. Χαρακτηριστική 
είναι η πολιτική που 
ακολουθούν αυτές 
τις µέρες τα Ελληνι-
κά Γαλακτοπωλεία 
των αδελφών Σα-
ράντη από τη Θεσ-
σαλία, µε την προ-
σπάθεια να εξασφα-

λίσουν στους κτηνοτρόφους – προ-
µηθευτές τις απαραίτητες ζωοτρο-
φές που θα χρειασθούν το επόµενο 
διάστηµα (Agrenda 23-24 Ιουλίου). 

Η κίνηση αυτή, όσο κι αν ακούγε-
ται ενδιαφέρουσα, δεν φαίνεται να 
πείθει ιδιαίτερα τους επαγγελµατί-
ες κτηνοτρόφους, οι οποίοι επιµέ-
νουν στις γενναίες προκαταβολές 
και στη διαβεβαίωση εκ µέρους των 
βιοµηχάνων ότι οι φετινές τιµές α-
γοράς του γάλακτος θα είναι πολύ 
πιο πάνω από αυτές της περασµέ-
νης χρονιάς. Έτσι, η απαίτηση για 
τιµή παραγωγού στο πρόβειο γάλα 
κοντά στο 1,80 ευρώ το κιλό, που 
έµοιαζε υπερβολική πριν από λίγο 
καιρό (στις συναντήσεις της Λάρι-
σας) σήµερα αρχίζει να φαίνεται α-
πόλυτα ρεαλιστική, δεδοµένων βέ-
βαια των συνθηκών.  

Σηµατωρός 
οι αποφάσεις
στην Ελασσόνα
Γύρω από το συγκεκριµένο στόχο τιµής 
παραγωγού στα 1,80 ευρώ το κιλό, 
θα επιδιώξουν να οργανώσουν 
τη διαπραγµατευτική τους τακτική 
οι µεγάλοι γαλακτοκοµικοί 
συνεταιρισµοί, ιδιαίτερα του κλάδου 
της αιγοπροβατοτροφίας, που 
προγραµµατίζεται να συναντηθούν την 
ερχόµενη εβδοµάδα στο Λιβάδι 
Ολύµπου - Ελασσόνας. Οι εκπρόσωποι 
του κλάδου θα επιχειρήσουν να βάλουν 
µπροστά τον ισχυρό Συνεταιρισµό 
Κτηνοτρόφων Λιβαδίου, έτσι ώστε 
η συµφωνία που αυτός θα κλείσει για 
τη νέα χρονιά να αποτελέσει σηµατωρό 
για τις τιµές στο πρόβειο γάλα σε όλες 
τις µεγάλες γαλακτοκοµικές ζώνες. 
Το θέµα παρακολουθεί στενά και ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός ∆υτικής 
Θεσσαλίας, που για πρώτη φορά 
εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο να 
αλλάξει συνεργάτη για τις 15.000 
τόνους γάλα που διαχειρίζεται αν 
ο ΟΛΥΜΠΟΣ δεν πληρώσει το 1.80. 

Καταλυτική αναµένεται 
να είναι για την αγορά 
στο πρόβειο γάλα, 
η τιµή που θα πετύχουν 
τις επόµενες µέρες οι 
κτηνοτρόφοι στο Λιβάδι.

Ψηλά 
βάζουν 
φέτος τον 
πήχη για 
τις τιµές 
στο γάλα 
οι παρα-
γωγοί, µε 
τον συνε-
ταιρισµό 
Λιβαδίου 
να δίνει 
τον τόνο.  
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Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Iουλίου 2022

Α1 |  21

Σ
την αγορά μας, ζεσταίνεται μετά από 
πολλές εβδομάδες το κλίμα λόγω των 
ζητήσεων από την Αίγυπτο. Φαίνεται 
να δουλεύονται κάποιες προπωλή-

σεις σε αιγυπτιακά κλωστήρια από τους εμπο-
ρικούς οίκους. Περίπου στα 108 σεντς υπάρχει 
ενδιαφέρον από εμπορικούς οίκους για προα-
γορές και –όπως λένε οι αναλυτές – αναμένε-
ται πως σύντομα θα γίνουν μικρές δουλειές. 

 Στην αγορά μας η εξαγωγή σκληρού σί-
του σταθεροποιείται στα 450 ευρώ ο τόνος FOB 
λιμάνι μας για τα χαμηλής ποιότητας. Είμαστε 
πλέον στην καλοκαιρινή διακοπή των διαπραγ-
ματεύσεων και παραδοσιακά η δραστηριότητα 
επιστρέφει προς τα τέλη Αυγούστου. Έχουν χτι-
στεί άμυνες στα πρόσφατα χαμηλά 450 ευρώ.

Ενδιαφέρον για 108 
σεντς στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)
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ευρώ/τόνος
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357
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21/07

378

91,71

28/07

385
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Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Ποικιλία «Βικτώρια» 80

Ποικιλία λευκά Superior 70-80

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Προπωλήσεις περί τα 
108 σεντς στο βαμβάκι 
προς την Αίγυπτο 

Αμείωτη ζήτηση 
στο σκληρό, ζημιές σε 
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία

Έως 20 ευρώ επάνω η τιµή 
στη βιοµηχανική ντοµάτα 
Με αύξηση στις τιµές 15 έως 20 
ευρώ ο τόνος, ξεκινούν οι παραλαβές 
βιοµηχανικής ντοµάτας στα εργοστάσια 
της Θεσσαλίας, µια χρονιά µε υψηλή 
ζήτηση, ελάχιστα αποθέµατα, µειωµένες 
σοδειές, αλλά και λιγότερες εκτάσεις. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 80 λεπτά 
η έναρξη 
στο σταφύλι 
Βικτώρια
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Το ευρωπαϊκό αγροτοσυνεταιριστικό 
λόµπι Copa- Cogeca χαιρετίζει µεν την 
πρόταση της Επιτροπής που προβλέπει 
ορισµένες παρεκκλίσεις από τους κανό-
νες για την ΚAΠ από το επόµενο έτος, 
αλλά αµφισβητεί την αποτελεσµατική 
τους συµβολή στην άµβλυνση των ελλεί-
ψεων και των διαταραχών που προκλή-
θηκαν από τον πόλεµο στην Ουκρανία. 

Σχετικά µε την απόφαση, η πρόεδρος 
της Copa, Christiane Lambert δήλωσε ό-
τι «Οι περιορισµοί για την καλλιέργεια α-
ραβοσίτου, σόγιας και βραχείας αµειψι-
σποράς σε αγρανάπαυση δεν έχουν κα-
νένα νόηµα. Επιπλέον, ανησυχώ ότι η ε-
φαρµογή αυτών των παρεκκλίσεων µπο-
ρεί να µη δώσει κίνητρα στους αγρότες».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της 
Cogeca, Ramon Armengol πρόσθεσε «Αν 
και εκτιµούµε την προθυµία της Επιτρο-
πής να παράσχει ορισµένες παρεκκλίσεις, 
είναι λυπηρό ότι δεν παρέχουν επαρκή 
κίνητρα στους αγρότες να παράγουν πε-
ρισσότερα δηµητριακά και ελαιούχους 
σπόρους για την άµβλυνση των ελλείψε-
ων λόγω του πολέµου στην Ουκρανία».

Παράταση έως και την ∆ευτέρα 
1η Αυγούστου έλαβαν οι αιτή-
σεις µεταβίβασης δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης, η οποία έ-
ληγε την 25η Ιουλίου, µετά από 
απόφαση του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Γιώργου Γεωρ-
γαντά. Παράλληλα παρατείνεται 
επίσης και η καταληκτική ηµερο-
µηνία τροποποίησης και ακύρω-
σης των ήδη οριστικοποιηµένων 
αιτήσεων µεταβίβασης µέχρι την 
Παρασκευή 5 Αυγούστου,  η οποία 
είχε οριστεί για την 1η του µήνα. 

Σηµειώνεται εδώ πως η φετινή 
διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσι-
µη, καθώς θα επηρεάσει και τις 
ενισχύσεις του 2023. Ειδικά για 
φέτος, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ θα εφαρµοστεί γραµµική µεί-
ωση της αξίας όλων των δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 
έως 2,5%, για την κάλυψη των πε-
ριπτώσεων χορήγησης δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης σε γεωρ-
γούς νεαρής ηλικίας και σε γε-
ωργούς που αρχίζουν τη γεωρ-
γική τους δραστηριότητα.

Τα βήµατα για µεταβιβάσεις
Η αίτηση µεταβίβασης υπο-

βάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπο-
χρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρο-

νικής µεθόδου. O αιτών µπορεί 
να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-
line εφαρµογές του ΟΠΕΚΕΠΕ µέ-
σω εγγραφής στην ιστοσελίδα 
https://registration.dikaiomata.
gr/user_registration/. Μετά την 
ολοκλήρωση της εγγραφής επι-
λέγεται η χρήση της εφαρµογής 
µεταβίβασης δικαιωµάτων βασι-
κής ενίσχυσης 2022 και ακολου-
θούνται τα παρακάτω βήµατα:

  Καταχώριση της αίτησης
  Εκτύπωση του υποδείγµατος
  Υπογραφή του υποδείγµα-

τος από τους συµβαλλοµένους
  Θεώρηση για το γνήσιο της 

υπογραφής για κάθε συµβαλ-
λόµενο ξεχωριστά από αρµό-
δια αρχή

  Επισύναψη στην αίτηση του 
υποδείγµατος µεταβίβασης και 
τα κατά περίπτωση µεταβίβα-
σης απαιτούµενα δικαιολογητικά

  Οριστικοποίηση, που ενέ-
χει τη θέση της υποβολής της 
αίτησης µεταβίβασης

  Εκτύπωση της οριστικοποι-
ηµένης αίτησης µεταβίβασης και 
του διαβιβαστικού τα οποία φυ-
λάσσονται υποχρεωτικά τουλάχι-
στον για µία πενταετία στο προ-
σωπικό αρχείο του αιτούντα, µαζί 
µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Δεν αρκούν
οι παρεκκλίσεις
χωρίς κίνητρα 
παραγωγής

Έως 1η Αυγούστου αιτήσεις 
μεταβίβασης δικαιωμάτων

Οι Copa- Cogeca αναµένουν 
από τα κράτη µέλη να ενηµερώσουν 
άµεσα τις υπηρεσίες της Επιτροπής 

για τις επιλογές τους σχετικά µε αυτή 
την απόφαση, αλλά και ότι 

η Κοµισιόν θα εγκρίνει, χωρίς 
µεγάλη καθυστέρηση, τα εθνικά 

στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Στην συνάντηση µε 
τον βουλευτή της Ν∆ 
κ. Μ. Χαρακόπουλο, 
ο υπουργός κ. Χρ. 
Σταϊκούρας µίλησε για 
αυξήσεις από το νέο 
έτος στις συντάξεις 
και κατάργηση 
της εισφοράς 
αλληλεγγύης.

Απορρίπτει ο Σταϊκούρας το αίτηµα για µη συµψηφισµό
στις ειδικές αποζηµιώσεις αγροτών και επιστρεπτέας

Αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει ο συµψηφισµός της 
έκτακτης κρατικής ενίσχυσης (κορωνοενίσχυσης) µε τις επιστρεπτέες 
προκαταβολές, βρίσκονται χιλιάδες αγρότεςκαι ήδη βεβαιώνονται τα ποσά που 
καλούνται να επιστρέψουν στο ∆ηµόσιο. Το θέµα, µαζί µε την επιστροφή του ΕΦΚ 
πετρελαίου (ρεπορτάζ σελ. 6) έθεσε στη διάρκεια συνάντησης του µε τον υπουργό 
Οικονοµικών ο βουλευτής της Ν∆. Μάξιµος Χαρακόπουλος ζητώντας να µην γίνει 
κανένας συµψηφισµός µεταξύ ειδικής αγροτικής αποζηµίωσης και επιστρεπτέας 
προκαταβολής, µε τον Χρήστο Σταϊκούρα να κλείνει το σχετικό «παράθυρο». 
Ο ΥΠΟΙΚ ενηµέρωσε ότι πανελλαδικά 560 χιλιάδες ΑΦΜ έλαβαν από 1-7 
επιστρεπτέες. Τα ποσά αυτά «κουρεύτηκαν» έως και 50%. Ήδη, 172 χιλιάδες 
επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν σε 427 χιλιάδες βεβαιώσεις επιστρεπτέας, την 
έχουν καταβάλει είτε εφάπαξ, είτε µε δόσεις. Μάλιστα, εξ αυτών οι 127 χιλιάδες 
πλήρωσαν εφάπαξ, λαµβάνοντας επιπλέον έκπτωση 15%. Με τη διαδικασία της 
πληρωµής σε εξέλιξη και µε δεδοµένο ότι πολλοί και από τις επίµαχες περιοχές 
Φαρσάλων, Τυρνάβου και Ελασσόνας έχουν σπεύσει να πληρώσουν εφάπαξ, για 
να τύχουν της έκπτωση, δεν µπορεί να υπάρξει καµία επιπρόσθετη απαλλαγή.  

Θα επηρεάσουν 
και τη νέα ΚΑΠ

Οι µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης ενδέχεται 
να επηρεάσουν τις 
παρεµβάσεις στα 

πλαίσια εφαρµογής του 
Στρατηγικού Σχεδίου 
2023-2026 σηµειώνει

ο ΟΠΕΚΕΠΕ
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Έχει δρόμο 
η αγορά 
στα σιτηρά, 
ναρκοπέδιο... 
Μαύρη Θάλασσα
Ρευστό το περιβάλλον στις αγροτικές 
αγορές. Πληθωρισμός, διαταραχές στη 
Μαύρη Θάλασσα, παρεκκλίσεις για 
αμειψισπορά στο μείγμα της αναταραχής

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε κινούµενη άµµο συνεχίζουν να διαπραγµα-
τεύονται τα αγροτικά εµπορεύµατα και ιδιαίτερα 
τα σιτηρά, καθώς, παρά τη διόρθωση που επήλ-
θε τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες, η εικόνα δεν 
µοιάζει να ξεκαθαρίζει γρήγορα. Άλλωστε, κανείς 
δεν αµφιβάλει ότι πολλά εξαρτώνται και από την 
κατάσταση στην εµπόλεµη ζώνη και τις εµπορι-
κές συµφωνίες που δύσκολα υπογράφονται αλ-
λά εύκολα αναιρούνται. Κάτι τέτοιο συνέβη πριν 
από λίγες µέρες και µε τον διάδροµο εξαγωγών 
(ουκρανικών σιτηρών) προς τη Μαύρη Θάλασσα. 

Πέραν αυτού, η υποχώρηση 52 ευρώ που κατέ-
γραψε για το σκληρό σιτάρι στις 20 Ιουλίου η Φό-
τζια - έµεινε σταθερή στα 510 ευρώ ο τόνος την 
τελευταία εβδοµάδα - και ο διαγωνισµός της Έ-
νωσης Ορεστιάδας τον οποίο κέρδισε τελικά µε 
προσφορά στα 45 ευρώ το τόνο, ο εµπορικός οί-
κος των αδελφών Μάρκου, ήταν τα γεγονότα που 
διαµόρφωσαν το κλίµα στην αγορά την τελευ-
ταία εβδοµάδα. 

Θεωρείται, µάλιστα, βέβαιο ότι οι αγωνίες των 
ιθυνόντων για την κάλυψη των αγορών µε τις α-
ναγκαίες ποσότητες, όπως και για την αντιµετώ-
πιση των πληθωριστικών πιέσεων που ασκού-
νται από τις υπάρχουσες ανισορροπίες, θα συ-
νεχισθούν για αρκετό ακόµα χρόνο. Έτσι εξηγεί-
ται και η νέα πρόταση της Κοµισιόν για προσωρι-

νή αναστολή και το 2023 των ευρωπαϊκών κανό-
νων που αφορούν την υποχρεωτική αµειψισπο-
ρά σε καλλιέργειες για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Την ίδια στιγµή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότει-
νε επίσης την προσωρινή κατάργηση, µέχρι το τέ-
λος του 2024, των τελωνειακών δασµών στις εισα-
γόµενες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή αζωτούχων λιπασµάτων.     

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έδωσε τον τό-
νο στις αγορές των σιτηρών στη διάρκεια της ε-
βδοµάδας ήταν το τελευταίο πυραυλικό χτύπηµα 
στο λιµάνι της Οδυσσού, το οποίο και δηµιούρ-
γησε νέες σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσο 
µπορεί να εφαρµοσθεί η συµφωνία η οποία επι-
τεύχθηκε ένα 24ωρα νωρίτερα, για έναν διάδρο-
µο εξαγωγών σιτηρών από την εµπόλεµη ζώνη 
προς τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας και τις 
διεθνείς αγορές.  

Συµφωνία για άνοιγµα τριών ουκρανικών 
λιµανιών στη Μαύρη Θάλασσα

Πιο συγκεκριµένα, την Παρασκευή 22 Ιουλίου, 
Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωµένα Έθνη και Τουρκία υ-
πέγραψαν συµφωνία για να ξανανοίξουν τρία ου-
κρανικά λιµάνια στη Μαύρη Θάλασσα για εξαγω-
γές σιτηρών. Η συµφωνία έχει ισχύ 120 ηµερών 
και στοχεύει σε µηνιαίες εξαγωγές 5 εκατ. τόνων.

Τα πυραυλικά χτυπήµατα των επόµενων λίγων 
ωρών βέβαια, οδήγησαν σε καθυστέρηση την υ-
λοποίηση της συµφωνίας και είχαν ως αποτέλε-

Βήµα σηµειωτόν ακολουθεί η υλοποίηση 
της συµφωνίας για τα σιτηρά της 

Μαύρης Θάλασσας, µε τους Ρώσους 
αξιωµατούχους να θέτουν νέα ζητήµατα 

προκειµένου να απελευθερωθεί
η «έξοδος» των ουκρανικών σιτηρών. 
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σµα τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σί-
του στο CBOT του Σικάγο να καταγράψουν άνο-
δο σχεδόν 4% στα 7,86 δολάρια ανά µπούσελ τη 
∆ευτέρα 25 Ιουλίου, ξανακερδίζοντας µεγάλο µέ-
ρος από το έδαφος που χάθηκε την Παρασκευή 
22 Ιουλίου, όταν οι τιµές είχαν σηµειώσει πτώση 
σχεδόν 6% µετά την ανακοίνωση της συµφωνίας.

Στον Μάρκου µε 45 λεπτά πούλησε η Ορεστιάδα
Σε συµφωνία µε τον επιχειρηµατία Μάρκου για 

την πώληση στην τιµή των 450 ευρώ ο τόνος, των 
συνολικών αποθεµάτων 24.000 τόνων σκληρού 
σιταριού, που έχει συγκεντρώσει, προχώρησε η 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ορεστιάδας, 
κρίνοντας ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν γρήγορη 
αντίδραση κατοχύρωσης ενός επιπέδου κερδών, 
έναντι της ταχείας διόρθωσης που καταγράφει το 
σκληρό στις διεθνείς αγορές.

Βάσει των όρων της συµφωνίας µε τον Μάρ-
κου -που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο ενός αιφνί-
διου πρόχειρου διαγωνισµού, τον οποίο διενήρ-
γησε την Τετάρτη 20 Ιουλίου η ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
λαµβάνοντας προσφορές και από άλλους ενδι-
αφερόµενους- προβλέπεται πως για τους αγρό-
τες που θα κρίνουν πως πρόκειται για µια συµ-
φέρουσα συναλλαγή και θα εκχωρήσουν τη σο-
δειά του για την πώληση, η ΕΑΣ θα προκαταβά-
λει άµεσα 42 λεπτά το κιλό. 

Το ποσό αυτό, ωστόσο, όπως µας πληροφό-
ρησε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάµπρος 

Κουµπρίδης, µπορεί να «σκαρφαλώσει» έως τα 
45 λεπτά το κιλό, µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου του 
2022, όταν η Οργάνωση θα έχει διαµορφώσει 
εικόνα για την πορεία των οικονοµικών της και 
αναλόγως θα αποφασίσει να χρεώσει 1-2 ή κα-
νένα λεπτό, προµήθεια, ώστε να «βάλει πλάτη» 
στους παραγωγούς. Όσοι επιλέξουν αυτή την ε-
πιλογή, θα πρέπει να το δηλώσουν µέχρι την 29η 
Ιουλίου, ώστε να δροµολογηθεί η πληρωµή της 
προκαταβολής.

Η συµφωνία, παρόλα αυτά, εξηγεί ο κ. Κουµπρί-
δης, παρέχει πρόσθετη δυνατότητα σε παραγω-
γούς, οι οποίοι θεωρούν ότι ίσως εγκλωβίζονται 
τώρα και οι τιµές µπορεί να ανακάµψουν στους 
επόµενους µήνες, να λάβουν σήµερα µια προκα-
ταβολή της τάξης των 20 λεπτών το κιλό και να 
κρατήσουν ανοικτά τα αποθέµατά τους µέχρι τον 
Ιανουάριο του 2023. Στο µεσοδιάστηµα, η ΕΑΣ Ο-
ρεστιάδας, µια φορά τη βδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα 
θα ανακοινώνει την οργανωµένη τιµή Χρηµατι-
στηρίου, ώστε ο καθένας να ενηµερώνεται για τις 
εξελίξεις και να µπορεί να επιλέξει ποια είναι η 
καταλληλότερη, για τον ίδιο, στιγµή, να πουλή-
σει την παραγωγή του.

Με τον ίδιο διαγωνισµό η ΕΑΣ Ορεστιάδας ήρ-
θε σε συµφωνία και µε την Μύλοι Σόγιας, για την 
εκχώρηση 2.500 τόνων µαλακού σιταριού, στην 
τιµή των 343 ευρώ ο τόνος. Πρακτικά, στην πε-
ρίπτωση αυτή, στο χέρι του παραγωγού θα πάνε 
καθαρά 33 λεπτά το κιλό.

Οι Copa-Cogeca απαιτούν επιπλέον και την άρση των δασµών αντιντάµπινγκ 
στις εισαγωγές λιπασµάτων από τις ΗΠΑ, το Τρινιντάντ και το Τοµπάγκο.

Επιλογή
Η συµφωνία της 
ΕΑΣ Ορεστιάδας 
δίνει δυνατότητα 
στους παραγω-
γούς να λάβουν 

προκαταβολή 
20 λεπτά και 
να κρατήσουν 

ανοικτά τα 
αποθέµατα ως 
τον Ιανουάριο

Αναστολή της 
υποχρεωτικής 
αµειψισποράς 
το 2023 πρότεινε 
η Κοµισιόν
Την προσωρινή αναστολή των ευρωπαϊκών 
κανόνων που αφορούν την αµειψισπορά σε 
καλλιέργειες για ανθρώπινη κατανάλωση το 
2023 πρότεινε η Κοµισιόν την Παρασκευή 22 
Ιουλίου, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο την 
αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής σιτηρών, 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος µιας 
παγκόσµιας επισιτιστικής κρίσης λόγω των 
συνεπειών του πολέµου. Μετά από πολλαπλά 
αιτήµατα που δέχτηκε από χώρες µέλη 
το προηγούµενο διάστηµα, η Κοµισιόν 
εισηγήθηκε την προσωρινή αναστολή της 
υποχρέωσης αµειψισποράς των καλλιεργειών 
και τη διατήρηση των µη παραγωγικών 

χαρακτηριστικών 
στην αρόσιµη γη 
(αγρανάπαυση), 
εκτιµώντας πως το 
µέτρο θα προσθέσει 
περίπου 15 εκατ. 
στρέµµατα στη 
συνολική 
καλλιεργήσιµη γη της 
ΕΕ. Η πρόταση της 
Επιτροπής θα σταλεί 
στα κράτη µέλη προτού 
εγκριθεί επίσηµα. Το 

παγκόσµιο επισιτιστικό σύστηµα αντιµετωπίζει 
ισχυρούς κινδύνους και αβεβαιότητες που 
πηγάζουν κυρίως από τον πόλεµο στην 
Ουκρανία. Εξάλλου, παρά την ανακοίνωση της 
συµφωνίας που υπεγράφη την περασµένη 
Παρασκευή µεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας 
στην Κωνσταντινούπολη για την εξαγωγή των 
σιτηρών, υπάρχει εύλογη ανησυχία για το 
κατά πόσο οι όροι θα εφαρµοστούν και η 
συµφωνία θα τηρηθεί, όπως άλλωστε 
επεσήµανε και σε δηλώσεις του ο ουκρανός 
πρόεδρος Βολοντίµιρ Ζελένσκι.
Σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη συνεχίζει 
να ετοιµάζεται για το άσχηµο σενάριο.
Να σηµειωθεί ότι λόγω της σηµασίας των 
προτύπων GAEC (καλές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες) για τους στόχους 
διατήρησης του εδαφικού δυναµικού και 
βελτίωσης της βιοποικιλότητας ως µέρος της 
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του τοµέα και 
της διατήρησης του δυναµικού παραγωγής 
τροφίµων, η προτεινόµενη παρέκκλιση είναι 
προσωρινή και αφορά το 2023.
Επίσης, περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως 
απαραίτητο για την αντιµετώπιση των 
παγκόσµιων ανησυχιών για την επισιτιστική 
ασφάλεια, που προκύπτουν λόγω της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία, αποκλείοντας 
εποµένως τη φύτευση καλλιεργειών που 
χρησιµοποιούνται συνήθως για τη διατροφή 
των ζώων (καλαµπόκι και σόγια).

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

Κατάργηση τελωνειακών δασμών 
στις πρώτες ύλες για λιπάσματα 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την προσωρινή κατάργηση των τελωνειακών 
δασµών στις εισαγόµενες πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
αζωτούχων λιπασµάτων. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα συζητηθεί από τα κράτη 
µέλη στο Συµβούλιο της ΕΕ, θα αναστέλλει τους τελωνειακούς δασµούς στις 
εισροές που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µέχρι το τέλος του 2024. 
Η Επιτροπή εξήγησε ότι η πρόταση στοχεύει στην ελάφρυνση του κόστους για τους 
αγρότες και τους παραγωγούς λιπασµάτων της ΕΕ. Ωστόσο, οι εισαγωγικοί δασµοί 
γι’ αυτές τις οµάδες προϊόντων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί και κυµαίνονται µεταξύ 
5,5 έως 6,5%. Από την άλλη πλευρά, η δασµολογική απαλλαγή δεν ισχύει για 
εισαγωγές αυτών των πρώτων υλών από Ρωσία και Λευκορωσία. Ωστόσο, η Ρωσία 
ήταν η δεύτερη πιο σηµαντική χώρα προέλευσης για εισαγωγές αζωτούχων 
λιπασµάτων στην ΕΕ. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η προσωρινή παύση των εισαγωγικών 
δασµών θα κοστίσει στον προϋπολογισµό της ΕΕ περίπου 15 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Στο µεταξύ, οι Copa-Cogeca, απαιτούν επιπλέον την άρση των δασµών 
αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές λιπασµάτων από ΗΠΑ, Τρινιντάντ και Τοµπάγκο.

Ένα έτος
Προσωρινή 
η αναστολή 

των κανόνων, 
εξαιρούνται οι 
εκτάσεις για 
καλλιέργεια 
ζωοτροφών 
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Πυραλίδα 
στις πιπεριές
Όταν ο καρπός έχει φτάσει το 50% 
του τελικού μεγέθους ο ψεκασμός

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Το λεπιδόπτερο Ostrinia 
nubilalis µπορεί να είναι κατ’ 
εξοχήν εχθρός του αραβόσι-
του, ωστόσο παρατηρούνται 
αρκετές προσβολές και στην 
καλλιέργεια της πιπεριάς, ι-
διαίτερα σε περιοχές της Βό-
ρειας Ελλάδας όπου οι δύο 
καλλιέργειες συνυπάρχουν. 
Μέσα στο 2022 η ∆ΑΟΚ Κα-
βάλας σε συνεργασία µε τη 
∆ΑΟΚ Ξάνθης, εγκατέστησε 
τρεις (3) φεροµονικές παγί-
δες, για την παρακολούθη-
ση της πτήσης της πυραλίδας 
σε αντιπροσωπευτικά σηµεία 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης,  όπου παραδοσιακά 
καλλιεργείται η πιπεριά και 
συνήθως προορίζεται για βι-
οµηχανική χρήση. Η παρα-
κολούθηση και καταγραφή 

της πτήσης του εντόµου γί-
νεται από τους γεωπόνους 
της ∆ΑΟΚ Ξάνθης µία φορά 
την εβδοµάδα. 

Από τις επιτόπιες παρατη-
ρήσεις και την καταγραφή 
των συλλήψεων στις φερο-
µονικές παγίδες, διαπιστώ-
νεται ότι έχει κάνει την εµφά-
νισή της η δεύτερη γενεά του 
εντόµου. Η πυραλίδα έχει α-
φήσει πλέον το καλαµπόκι (ό-
πως δείχνουν οι συλλήψεις) 
και έχουν αναπτυχθεί σηµα-
ντικοί  πληθυσµοί του εντό-

µου µε αυξητική τάση στις 
καλλιέργειες πιπεριάς που 
προορίζονται κυρίως για βι-
οµηχανική χρήση. Επίσης έ-
χουν παρατηρηθεί  και  προ-
σβολές σε καρπούς πιπεριάς. 

Αυτή η γενεά αναπτύσσει 
συνήθως υψηλούς  πληθυ-
σµούς και οι προνύµφες της  
προκαλούν σηµαντική ζηµία 
στην πιπεριά, υποβαθµίζο-
ντας  τελικά  την ποιότητα 
του καρπού. Ιδιαίτερα λοι-
πόν αυτήν την περίοδο εφί-
σταται η προσοχή των παρα-
γωγών, διότι επιβάλλεται η 
σχολαστική παρακολούθηση 
της εξέλιξης του πληθυσµού 
του εντόµου. Οι γεωπόνοι α-
πό τη Βόρεια Ελλάδα σηµειώ-
νουν πως ο συχνός έλεγχος 
για την ύπαρξη προνυµφών 
επί των καρπών είναι απαραί-
τητος, ώστε να αποφασιστεί 
έγκαιρα η επέµβαση, αν και 

όταν χρειαστεί, µε τα εγκε-
κριµένα και κατάλληλα φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα.  

Οι προνύµφες της δεύτε-
ρης γενεάς τρέφονται είτε α-
πό το στέλεχος είτε από τον 
καρπό της πιπεριάς και τα συ-
µπτώµατα που παρατηρού-
νται είναι: 

 ∆ηµιουργία οπών στο 
στέλεχος και λεπτής σκόνης 
στην εξωτερική επιφάνεια 
του καρπού όταν οι κάµπιες 
προσπαθούν να µπουν µέσα 
στον καρπό. 

 Πρόωρη ωρίµανση του 
καρπού και µετέπειτα σάπι-
σµά του, µε την επίδραση 
διάφορων παθογόνων   

Σηµειώνεται πως η χηµική 
καταπολέµηση, αν και εφό-
σον επιλεγεί από τους παρα-
γωγούς, θα πρέπει να γίνεται 
όταν ο καρπός είναι σε µέγε-
θος µεγαλύτερο από το µισό.

Αναγκαίος ψεκασµός στους αµπελώνες κατά της ευδεµίδας  
Ξεκίνησε η πτήση της τρίτης γενιάς της ευδεµίδας στα αµπελοτόπια της 
∆υτικής Ελλάδας όπως επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας. Το 25%, το 50% και 75% των 
ακµαίων ατόµων της γενεάς αναµένεται να εµφανιστούν την 1η , την 7η 
και την 10η Αυγούστου, αντίστοιχα. ∆εδοµένου ότι η σοβαρότερη ζηµιά 
στα σταφύλια γίνεται από τις κάµπιες της τρίτης και τέταρτης γενιάς, 

συνίσταται να γίνει επέµβαση µε κατάλληλο σκεύασµα. Σε περίπτωση που 
προγραµµατίζεται µια µόνο εφαρµογή εντοµοκτόνου: Εάν πρόκειται να γίνει 
επέµβαση µε εντοµοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρµογή να γίνει 
έως και το Σάββατο 30 Ιουλίου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν 
αποκλειστικά προνυµφοκτόνα σκευάσµατα, η εφαρµογή να γίνει στο χρονικό 
διάστηµα 01-03 Αυγούστου. Σε περίπτωση που προγραµµατίζονται δύο εφαρµογές 
εντοµοκτόνου: Εάν πρόκειται να γίνει επέµβαση µε εντοµοκτόνα που έχουν 
και ωοκτόνο δράση, η πρώτη εφαρµογή να γίνει άµεσα αν δεν έχει ήδη γίνει 
και η δεύτερη στο τέλος της λήξης του µεσοδιαστήµατος εφαρµογής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Μετανάστευση
Το λεπιδόπτερο εγκατέ-
λειψε το καλαµπόκι και 
βρήκε καταφύγιο στα 

φυτά της πιπεριάς 

Μύγα Μεσογείου 
στα πυρηνόκαρπα
Η Μύγα της Μεσογείου, όπως αλλιώς 
ονοµάζεται το έντοµο Ceratitis capitata, 
αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους 
εχθρούς των καλλιεργούµενων φυτών 
παγκοσµίως, προσβάλλοντας περισσότερα 
από 350 είδη φυτών. Η δράση του εντόµου 
µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για 
πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του 
σταδίου ωρίµανσης (αλλαγή χρώµατος) και 
µέχρι τη συγκοµιδή, όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Σε περίπτωση 
προσβολής, συνιστάται άµεση προστασία των 
καρπών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο 
για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο, µε 
ψεκασµό κάλυψης ή δολωµατικό ψεκασµό. 
Οι ψεκασµοί κάλυψης πρέπει να 
επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια 
δράσης του εντοµοκτόνου, ενώ οι 
δολωµατικοί περίπου ανά εβδοµάδα.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Decis Trap, Decis Evo 25 
EW
FMC Hellas: Simin 2.5 EC
HELLAFARM: Magnet Med, Delmur Green
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Profil Extra 5SL & 
Kaiso Sorbie 5EG
SIPCAM: Zippy 10CS.

Τετράνυχος στα µηλοειδή
Ο κόκκινος τετράνυχος είναι σοβαρός 
εχθρός τόσο για τις µηλιές όσο και τις 
αχλαδιές, καθώς µε τη δράση του µπορεί να 
προκαλέσει σηµαντική εξασθένιση του 
παραγωγικού δυναµικού των δέντρων και 
εκτεταµένα φαινόµενα φυλλόπτωσης. 
Προσβάλλει τη βλάστηση και κυρίως τα 
φύλλα, όπου οι τετράνυχοι εγκαθίστανται και 
αποµυζούν χυµούς, προκαλώντας χλωρωτικά 
στίγµατα και σε σοβαρές προσβολές τα 
φύλλα παίρνουν το χρώµα του µπρούτζου. 
Τελικώς, η κάτω επιφάνεια των φύλλων 
καφετιάζει και τα κατεστραµµένα φύλλα 
πέφτουν. Όπως επισηµαίνουν οι γεωπόνοι 
της ∆ΑΟΚ Βόλου, σε οπωρώνες που 
παρατηρούνται σοβαρές προσβολές 
τετρανύχων συνιστάται καταπολέµηση των 
κινητών µορφών και των αυγών µε εναλλαγή 
κατάλληλων ακαρεοκτόνων σκευασµάτων. 
Σηµειώνεται ότι όπου διαπιστώνονται 
προσβολές και από τα δύο είδη τετρανύχων 
(κόκκινος, κίτρινος), προτείνεται να 
χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα τα οποία 
καταπολεµούν και τα δύο είδη.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Flipper 479.8 EW, Citrole 
790 EC
FMC Hellas: Zoro 1.8 EW, Asteria Ultra 
1.8 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Award SC & Kanemite 
15SC
SIPCAM: Kendo UM 5,12SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ριζικές αλλαγές παρατηρούνται τα τε-
λευταία χρόνια , στον τοµέα των καλλι-
εργειών που επιλέγουν να ασχοληθούν 
οι Έλληνες παραγωγοί της χώρας µας. 
Μερικοί από τους πιο σηµαντικούς λό-
γους που οδήγησαν προς άλλες επιλογές 
είναι η κλιµατική αλλαγή, καθώς µειω-
θήκαν υδάτινοι πόροι και έτσι οι παρα-
γωγοί στράφηκαν σε λιγότερο ενεργο-
βόρες καλλιέργειες, αλλά επιπλέον και 
τα καθαρά οικονοµικά κριτήρια απόδο-
σης. Έτσι για παράδειγµα, κάποιες παρα-
δοσιακές αροτραίες καλλιέργειες που κα-
ταλαµβάνουν µεγάλο ποσοστό της καλ-
λιεργήσιµης γης στην Ελλάδα, άρχισαν 

τα τελευταία χρόνια να δίνουν σε κάποιο 
βαθµό τη θέση τους σε άλλες νέες καλλι-
εργητικές επιλογής, όπως είναι για παρά-
δειγµα η φιστικιά. Βέβαια η συγκεκριµέ-
νη καλλιέργεια , κρύβει µερικούς «θανά-
σιµους» οικονοµικούς κινδύνους για ό-
σους χωρίς προγραµµατισµό και µελέτη 
προβούν στην καλλιέργεια.

Οι κυριότεροι παράγοντες που θα πρέ-
πει να προσέξουν οι παραγωγοί είναι οι 
παρακάτω. 

1) Φυτώρια καθαρά απαλλαγµένα α-
πό ασθένειες.

2) Σωστή εκλογή υποκειµένου και 
ποικιλίας.

3) Σωστή αναλογία θηλυκών προς 
αρσενικά φυτά κατάλληλων τύπων για 
την κάθε περιοχή 

4) Σωστή µεθοδολογία εγκατάστα-
σης και όλα τα παραπάνω κατόπιν συ-
νεννόησης µε το γεωπόνο που συνερ-
γάζεται ο κάθε παραγωγός.

Αν δε δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στους 
παραπάνω παράγοντες, το πρόβληµα 
θα φανεί, µετά από µια 5ετία περίπου, 
όπου ήδη θα είναι πολύ αργά µε συνέ-
πειες στους παραγώγους κυρίως οικο-
νοµικές αλλά και πολλές άλλες.

 Οι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύ-
νονται µόνο σε πιστοποιηµένα φυτώρια 
που έχουν την δυνατότητα να τους πα-
ρέχουν τα κατάλληλα φυτοϋγειονοµικά 
διαβατήρια των φυτών που τους που-
λούν και όχι από «φυτωριούχους» που 
δεν παρέχουν το ελάχιστο των προδια-
γραφών που απαιτούνται από τη νοµο-
θεσία για να παράγουν το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό. 

Επίσης τα νόµιµα αδειοδοτηµένα φυ-
τώρια υποχρεώνονται να προµηθεύο-
νται τα εµβόλια, από ελεγµένες µητρι-
κές φυτείες, οι οποίες πληρούν όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειµέ-
νου να είναι πλήρως απαλλαγµένα α-
πό ασθένειες και παθογόνους µικροορ-
γανισµούς. Με βάση την πολυετή της ε-
µπειρία στο φυτώριο φυστικιάς, η εται-
ρεία Τσιπάς, παροτρύνει τους παραγώ-
γους, να προβούν στη συγκεκριµένη 
καλλιέργεια, καθώς είναι µία αποδο-
τική καλλιέργεια τόσο στη παράγωγη 
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο και εί-
ναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων 
για περαιτέρω πληροφορίες. 

ΤΣΙΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΤΣΙΠΑΣ

Φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο για τη
φύτευση φιστικιάς
Εξασφάλιση των προδιαγραφών για μία εύρωστη φυτεία 

Φυτώρια
Τα νόµιµα αδειοδοτηµένα 

φυτώρια υποχρεώνονται να 
προµηθεύονται τα εµβόλια, από 
ελεγµένες µητρικές φυτείες, οι 

οποίες πληρούν όλες τις απαραί-
τητες προϋποθέσεις
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Βιοαέριο οριζόντια με 70% 
και τρακτέρ με 40%, η ενίσχυση 
στα Σχέδια Βελτίωσης 2023
Κλιμακωτά ανά επιλέξιμη δαπάνη σχεδιάζεται το πλάνο επιδοτήσεων στα επενδυτικά 
προγράμματα της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα, η οποία προβλέπει δύο ξεχωριστά Μέτρα, 
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε επενδύσεις θερμοκηπίων και εγκατάστασης ΑΠΕ  

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Κλιµακωτά, ξεκινώντας από το 40% για τρακτέρ-παρελκόµε-
να και φτάνοντας το 70% για επενδύσεις σε µονάδες βιοα-
ερίου, υδροπονίας και εξοπλισµό γεωργίας ακριβείας, σχε-
διάζεται το σχήµα ενισχύσεων στα επενδυτικά προγράµµα-
τα του ελληνικού ΠΑΑ 2023-2026. Ρίχνοντας µία µατιά στα 
δύο επενδυτικά Μέτρα «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµε-
ταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» και 
«Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις» συνολικού προϋπολογισµού 382 εκατ. ευρώ, γίνε-
ται προφανές ότι το βάρος δίνεται κυρίως στις κτηνοτροφι-
κές και τις θερµοκηπιακές εκµεταλλεύσεις, ενώ γίνεται προ-
σπάθεια να διαµορφωθεί ένα γενναίο χρηµατοδοτικό πλαί-
σιο για τις ενεργειακές ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα. 

Αυτό φαίνεται από το γεγονός πως για θερµοκήπια και 
κτηνοτρόφους ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά έργο εί-

ναι αυξηµένος και µπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ, ενώ 
στη φυτική παραγωγή, αναλόγως το Μέτρο κυµαίνεται µετα-
ξύ 100.000 και 150.000 ευρώ. Τα παραπάνω εµπεριέχονται 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα. Πληροφορί-
ες της Agrenda λένε πως σε µεγάλο βαθµό θα µείνουν ίδιες 
οι περιγραφές των Μέτρων του ΠΑΑ και στο αναθεωρηµέ-
νο σχέδιο, ένα µικρό «ρετουσάρισµα» σε σηµεία, χρειάζεται. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως πλέον θα εξετάζεται και ο 
πραγµατικός τζίρος των αγροτών µε βάση στοιχεία πωλήσε-
ων τριετίας ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στα προγράµ-
µατα και θα πρέπει αυτός να είναι ανάλογος του ύψους της 
επένδυσης που ζητά να κάνει. Γενικότερα γίνεται προσπά-
θεια να ελαχιστοποιηθεί το φαινόµενο της µη υλοποίησης 
λόγω αδυναµίας των δικαιούχων. Φυσικά, το ζήτηµα εδώ εί-
ναι κυρίως να µην περιµένουν οι ενδιαφερόµενοι 2-3 χρόνια 
µετά την προκήρυξη για να πάρουν στα χέρια τους το εγκρι-
τικό για να ξεκινήσουν τις εργασίες τους. Αλλά, και να µην 
εξαντλείται  ο προϋπολογισµός σε µία και µόνο προκήρυξη. 

Στα τεχνικά σηµεία των Μέτρων, το πρώτο, δηλαδή τα 
«Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµ-
βάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» είναι αυτό που λέµε τα 
κλασικά Σχέδια όπως τα ξέρουν µέχρι σήµερα οι αγρότες, 
µε τη µεγάλη διαφορά να έγκειται στην κλιµακωτή ενίσχυ-
ση ανάλογα τις δαπάνες. Το δεύτερο Μέτρο «Ψηφιακές και 
πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις», θα 
επιδοτεί πολύ συγκεκριµένες δαπάνες (κυρίως ΑΠΕ, Βιοα-
έριο, Αρδευτικά, Γεωργία Ακριβείας) και θα υπάρχει οριζό-
ντιο ποσοστό ενίσχυσης 70%. 

Όσον αφορά το χρόνο προκήρυξης, οι αρχές έχουν λένε 
προγραµµατίσει να βγουν τα προγράµµατα αυτά µέσα στο 
2023, πρώτο χρόνο εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Προφανώς, 
όπως έχει γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν, ο σχεδια-
σµός αυτός που ανακοινώνεται θα πρέπει να λαµβάνεται «ε-
λαφρά» καθώς σπάνια έχουν εξαγγελθεί χρονοδιαγράµµα-
τα στο ΠΑΑ τα οποία τηρούνται. Μένει να φανεί αν αυτό θα 
αλλάξει στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο. 
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Τα κύρια στοιχεία του Μέτρου «Σχέδια 
Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 
που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» 
είναι τα εξής:

Επιλέξιµες δαπάνες
1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, 
και εκσυγχρονισµός κτιριακών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών. 
2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού. 
3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
πολυετών φυτειών των οποίων η 
εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση 
σπόρου.
4. Περίφραξη και διαµόρφωση 
αγροτεµαχίων και περίφραξη φυτειών. 
5. Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού 
αυτοκινήτου. 
6. Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού 
αυτοκινήτου. 
7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ
 και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής 
εκµετάλλευσης, εξοπλισµού επικοινωνιών 
και γραφείου. 
8. Γενικές ∆απάνες, στις οποίες 
περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης 
υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισµός έργων 
Ο αιτούµενος προϋπολογισµός των αιτήσεων 
στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ 
και δύναται να ανέλθει: 

για θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και 
βοοτροφία-χοιροτροφία-πτηνοτροφία 
έως 500.000 ευρώ. 

για λοιπές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
έως 200.000 ευρώ. 

για λοιπές εκµεταλλεύσεις έως 150.000 
ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική 
απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε 
την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του 
έτους αναφοράς, ανέρχεται τουλάχιστον στο 
30% του αιτούµενου προϋπολογισµού για 
αιτήσεις µεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.

∆ικαιούχοι και προδιαγραφές 
εκµετάλλευσης 
∆ικαιούχοι είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες ή 

δικαιούχοι του µέτρου των νέων γεωργών, 
νοµικά πρόσωπα και συλλογικά σχήµατα.  
Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει 
ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής 
δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική 
απόδοση) τα 12.000 ευρώ, σύµφωνα µε την 
ανωτέρω Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης. 

Στήριξη υπό µορφή επιχορήγησης 
Το ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτική 
δαπάνη διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
Ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

Γεωργικοί ελκυστήρες.
Παρελκόµενα γεωργικών ελκυστήρων. 

Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

Εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής 
(o εξοπλισµός που χαρακτηρίζεται ως 
τεχνολογίας αιχµής θα προσδιορισθεί στην 
οικεία προκήρυξη πρόσκληση εκδήλωση 
ενδιαφέροντος). 

∆απάνες που σχετίζονται µε την 
εξοικονόµηση ενέργειας και την παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ που ως ποσοστό 
αντιπροσωπεύει µέχρι το 20% του 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. 

Λοιπές δαπάνες επενδυτικού σχεδίου.
Ποσοστό ενίσχυσης 60% για τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

Εξοπλισµός που συµβάλλει στην µείωση 
λίπανσης – διασποράς φυτοφαρµάκων 
στο περιβάλλον.

∆απάνες που σχετίζονται µε την µείωση 
χρήσης αρδευτικού νερού που ως ποσοστό 
αντιπροσωπεύει µέχρι το 20% του 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. 

∆απάνες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού. 

Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

Εξοπλισµός που συµβάλλει στην διαχείριση 
επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων 
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις 
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 
10%. Επίσης 10% προσαύξηση του ποσοστού 
ενίσχυσης παρέχεται σε επενδύσεις 
που υλοποιούνται είτε:  σε ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας, νέους γεωργούς.

Τα κύρια στοιχεία του Μέτρου «Ψηφιακές 
και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις» είναι τα εξής:

Επιλέξιµες δαπάνες 
1. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
καινούριου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση, 
καθαρισµούς και επαναχρησιµοποίηση 
ύδατος (αρδευτικά συστήµατα, στάγδην, 
µικροκαταιονισµού, δεξαµενές συλλογής 
οµβρίων, συστήµατα µεταφοράς-αγωγοί). 
2. Έγγειες βελτιώσεις (φρεάτια, 
αντλιοστάσια, σωληνώσεις και Η/Μ 
εξοπλισµός αυτών). 
3. Μηχανολογικός εξοπλισµός και 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση 
(π.χ. αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα). 
4. Κτιριακές εγκαταστάσεις µικρής 
κλίµακας και µηχανολογικός εξοπλισµός 
για την ανάκτηση, επεξεργασία 
και επαναχρησιµοποίηση 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση 
βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, 
παραγωγή compost, κ.οκ). 
5. Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας 
ακριβείας (άρδευση, λίπανση, 
παρακολούθηση και ρύθµιση συνθηκών 
θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων) 
και αποµακρυσµένου ελέγχου. 
6. Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής 
εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης 
(συστήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, 
συστήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά 
µηχανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) 
και εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας 
γενικότερα. 
7. Επενδύσεις θερµοκηπιακών 
εγκαταστάσεων µε συστήµατα 
υδροπονίας/αεροπονίας και ψηφιακός 
εξοπλισµός ρύθµισης και ελέγχου 
παραγωγής. 
8. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται 
κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που 
συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου.

∆ικαιούχοι και προδιαγραφές 
εκµετάλλευσης
∆ικαιούχοι της παρέµβασης θα είναι 

φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες, νοµικά πρόσωπα, συλλογικά 
σχήµατα. Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα 
θα πρέπει να δηλώνουν κατ’ ελάχιστο 
κύκλο εργασιών (πωλήσεις προϊόντων) 
από αγροτική δραστηριότητα στην δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος ποσό που δεν 
υπολείπεται του 30% της ίδιας συµµετοχής 
(µέσος όρος φορολογικών δηλώσεων 
τελευταίας τριετίας). Η γεωργική 
εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο 
µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 
12.000 ευρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω 
Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης.
Το ποσοστό συµµετοχής των δαπανών 
που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση 
ύδατος, την αξιοποίηση αποβλήτων, την 
αξιοποίηση παραπροϊόντων 
-υποπροϊόντων της επένδυσης , τον 
εξοπλισµό της ψηφιακής γεωργίας πρέπει 
να υπερβαίνει το 60% του συνολικού 
ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Στην 
γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένος υδροµετρητής εάν 
αιτείται ενίσχυση 
για την µείωση κατανάλωσης ύδατος. Στην 
εκµετάλλευση εάν αιτείται ενίσχυση για 
την µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
να υπάρχει έκθεση ενεργειακού 
επιθεωρητή στην οποία θα αποτυπώνεται 
η µείωση της ενέργειας που επιτυγχάνεται 
µετά την υλοποίηση της επένδυσης. 
Η γεωργική /κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
που αιτείται την ενίσχυση για παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να είναι 
διασυνδεδεµένη µε τοηλεκτρικό δίκτυο 
και να διασφαλίζεται η χωρητικότητα του.

Στήριξη υπό µορφή επιχορήγησης 
Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο 
για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών 
της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται 
στο 70%. Ο αιτούµενος προϋπολογισµός 
(∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή) 
των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρω και δύναται 
να ανέλθει έως και 100.000 ευρώ. 
Για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές 
µονάδες ο µέγιστος προϋπολογισµός 
ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. 

ΜΕΤΡΟ 1 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 2
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΣΧΕΔΙΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

300 ΕΚΑΤ.

ΕΥΡΩ

82 ΕΚΑΤ.  

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Με δεσμευμένο χώρο 30% στο δίκτυο 

Άνοιξαν οι αιτήσεις για 
φωτοβολταϊκά αγροτών 
ισχύος μέχρι 10 kW

 Ιδανικά για γεωτρήσεις και ανάγκες άρδευσης έως 150 στρμ. 
τα μικρά αγροτικά φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής, που έχουν 
κόστος το οποίο ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ ανά kW

 Δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήσεων που είχαν απορριφθεί, 
οι οποίες θα αξιολογηθούν με τα νέα δεδομένα, λέει ο ΔΕΔΔΗΕ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αιτήσεις για έργα αυτοπαραγωγής  
ρεύµατος ισχύος έως 10kW ανά πα-
ροχή για αγροτική χρήση δέχεται ο 
∆Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε σχετική ανα-
κοίνωση, καθώς αύξησε το περιθώ-
ριο απορρόφησης ισχύος 10 MW ανά 
υποσταθµό πλέον του υφιστάµενου 
περιθωρίου. Το 30% αυτού του περι-
θωρίου έχει δεσµευτεί για αγροτική 
χρήση, το 40% αφορά φωτοβολταϊ-
κά σε οικίες και το υπόλοιπο για άλ-
λες χρήσεις που αφορούν µεταποί-
ηση και υπηρεσίες. Όπως σηµειώ-
νει ο ∆Ε∆∆ΗΕ, υπάρχει δυνατότητα 
εκ νέου υποβολής αιτήσεων που εί-
χαν απορριφθεί, οι οποίες θα αξιο-
λογηθούν µε βάση τα νέα δεδοµένα, 
ενώ θα «ενηµερώνει άµεσα τον ενδι-
αφερόµενο για την αποδοχή της αι-
τηθείσας σύνδεσης αποστέλλοντας 
τη Σύµβαση Σύνδεσης». Το µέτρο ι-
σχύει σε όλη την Ελλάδα, και στις πε-
ριοχές όπου τα δίκτυα έχουν χαρα-
κτηριστεί κορεσµένα, µε εξαίρεση τα 
µη διασυνδεδεµένα νησιά.

Σύµφωνα µε έµπειρους µελετητές, 
ένα φ/β ισχύος έως 10kW είναι αρ-
κετό για µία γεώτρηση που θα ποτί-
ζει έως 150 στρµ. εντατικής δενδρο-
καλλιέργειας. Το κόστος κυµαίνεται 
περί στα 2.000 ευρώ ανά kW.  

Για τη χρηµατοδότηση των έργων 
ΑΠΕ από τους αγρότες προς το παρόν 
δεν έχει υπάρχει κάποιο πρόγραµ-
µα ανοιχτό, καθώς οι προκηρύξεις 
για τον Αναπτυξιακό Νόµο (Αγροδι-
ατροφή) και Σχέδια Βελτίωσης δρο-
µολογούνται για το τελευταίο τρίµη-
νο του έτους. Αξίζει πάντως να σηµει-
ωθεί πως όσον αφορά τα Σχέδια Βελ-
τίωσης, το ανώτατο κόστος για φωτο-
βολταϊκά που επιδοτούνταν θα αυξη-
θεί, ενώ τα έργα αυτοπαραγωγής θα 
λάβουν επιπλέον µοριοδότηση στις 

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου άνοιξε 
το καθεστώς «Μεταποίησης-Εφο-
διαστική αλυσίδα» στα πλαίσια 
του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, 
µε τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση 
να δηλώνει πως µέσα στις επόµε-
νες δύο εβδοµάδες θα έχουν «α-
νοίξει» κι άλλα κοµµάτια του νό-
µου, όπως αυτό για τον αγροτου-
ρισµό. Όσον αφορά την αγροδι-
ατροφή παρόλο που ο υπουργός 
έχει τοποθετήσει την προκήρυξη 
κοντά µε το καθεστώς της µεταποί-
ησης, εκτός απροόπτου πηγαίνει 
για Σεπτέµβριο. Παράλληλα, σύµ-
φωνα µε τον υπουργό, πολλοί εί-
ναι εκείνοι που προετοιµάζονται 
πηγαίνοντας στις τράπεζες ενώ 
πρόσθεσε πως µπορούν κάποιοι 
να συνδυάσουν τον αναπτυξιακό 
νόµο µε το Ταµείο Ανάκαµψης και 
να έχουν ένα δάνειο µε πολύ µι-
κρό επιτόκιο και να έχουν επιδό-
τηση για το 70% του σχεδίου που 
υποβάλλουν. Όπως παραδέχθη-
κε, «είναι πράγµατι στενή η περί-
µετρος για να λάβει κάποιος δά-

νεια, δουλεύουµε µαζί µε το Υπ. 
Οικονοµικών για να διευρύνου-
µε αυτήν την περίµετρο». 

Υπενθυµίζεται ότι στο καθεστώς 
του Αγροδιατροφικού Τοµέα θα 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις φυ-
σικά πρόσωπα-αγρότες για επεν-
δύσεις 100.000 έως 200.000 ευ-
ρώ. Οι επιλέξιµες δαπάνες έχουν 
µεγάλο εύρος (παρόµοιο µε αυτό 
των Σχεδίων Βελτίωσης και της α-
γροτικής Μεταποίησης-Εµπορίας 
του ΠΑΑ) και θα εξειδικευτούν α-

Προσεχώς νέα  καθεστώτα

αιτήσεις. Ενδεικτικά το κόστος που επι-
δοτούσαν τα Σχ. Βελτίωσης ήταν: 

 Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δί-
κτυο ισχύος ≤ 25 kW µε σταθερές βά-
σεις: 1.100 ευρώ/kW.

 Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος 
≤ 25 kW µε σταθερές βάσεις 2.800 ευ-
ρώ/kW.

 Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο 
δίκτυο ισχύος ≤ 25 kW µε ιχνηλάτες 
(trackers) 1.250 ευρώ/kW.

Σηµειώνεται πάντως εδώ πως και το 
Μέτρο 4.1.2 για την ενίσχυση των αρ-
δευτικών στο οποίο ακόµη δεν έχουν 
αξιολογηθεί οι αιτήσεις, περιελάµβανε 
την επιδότηση φωτοβολταϊκών. 

Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την α-
νακοίνωση ∆Ε∆∆ΗΕ, το περιθώριο ι-
σχύος 10MW ανά υποσταθµό αφορά:

α. σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που ε-
γκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς 
και αφορούν οικίες (οικιακή χρήση), 
συµπεριλαµβανοµένων των σταθµών 
του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης 
ΦΒ συστηµάτων, σε ποσοστό σαράντα 
τοις εκατό (40 %).

β. σταθµοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκα-
θίστανται από αυτοπαραγωγούς και α-
φορούν τον πρωτογενή τοµέα (αγροτι-
κή χρήση), σε ποσοστό τριάντα τοις ε-
κατό (30 %).

γ. σταθµοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκα-
θίστανται από αυτοπαραγωγούς και α-
φορούν τον δευτερογενή – τριτογενή το-
µέα (λοιπές χρήσεις), σε ποσοστό 30 %.

Επιπλέον µόρια
Το ανώτατο κόστος για φωτο-

βολταϊκά που επιδοτούνταν στα 
Σχέδια Βελτίωσης θα αυξηθεί 

και τα έργα αυτοπαραγωγής θα 
λάβουν επιπλέον µοριοδότηση

Υπάρχει δυνατότητα 
εκ νέου υποβολής 
αιτήσεων που είχαν 
απορριφθεί, οι οποίες 
θα αξιολογηθούν 
µε βάση τα νέα 
δεδοµένα, σύµφωνα 
µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ.
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150 στρμ.
Ένα φ/β ισχύος έως 10kW είναι 
αρκετό για µία γεώτρηση που 
θα ποτίζει έως 150 στρέµµατα 
εντατικής δενδροκαλλιέργειας 
και το κόστος κυµαίνεται περί 
τα 2.000 ευρώ ανά kW, λένε 
έµπειροι µελετητές.

Κορεσμένα
Το µέτρο ισχύει σε όλη την 
Ελλάδα, και στις περιοχές όπου 
τα δίκτυα έχουν χαρακτηριστεί 
κορεσµένα, µε εξαίρεση τα µη 
διασυνδεδεµένα νησιά.
. 

Αρδευτικά
Και το Μέτρο 4.1.2 για την 
ενίσχυση των αρδευτικών 
στο οποίο ακόµη δεν έχουν 
αξιολογηθεί οι αιτήσεις, 
περιελάµβανε την επιδότηση 
φωτοβολταϊκών. 



Αναπτυξιακού

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

181,5
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

98,1

1

ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ
 ΑΓΡΟ�ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

49
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

166,7
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΖΩΩΝ

14,7
ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

2

3

4

5

Από Σεπτέμβριο 
το πρόγραμμα
Αναδιάρθρωσης 
Ακόµη πιο πίσω και συγκεκριµέ-
να για τις 20 Σεπτεµβρίου, δροµο-
λογήθηκαν οι αιτήσεις για το πρό-
γραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιερ-
γειών, το οποίο ωστόσο όπως είναι 
δοµηµένο µοιάζει «διάτρητο». Το 
κύριο ζήτηµα που απασχολεί τους 
ενδιαφερόµενους (Οµάδες, Συνε-
ταιρισµοί) είναι το γεγονός ότι µε 
βάση το θεσµικό πλαίσιο δεν κα-
λύπτεται µέρος από τα έσοδα που 
θα χάσει ο παραγωγός-µέλος για 
τα χρόνια που η νέα του φυτεία του 
δεν θα είναι παραγωγική. Άλλωστε 
θα χρειαστεί να ξεριζώσει µία δεν-
δροφυτεία η  αξιοποιείται εµπορικά. 
H προκήρυξη προς το παρόν προ-
βλέπει την κάλυψη των δαπανών 
σε ποσοστό 60-80% για:

α) Αναδιάρθρωση πολυετών/
δενδρωδών καλλιεργειών και συ-
γκεκριµένα:

αα) Εκρίζωση υφιστάµενης φυ-
τείας.

ββ) Προµήθεια και εγκατάσταση 
νέων δενδρυλλίων.

γγ) Προµήθεια και εγκατάστα-
ση συστήµατος στήριξης (γραµµι-
κή φύτευση – παλµέτα). 

Όσον αφορά τώρα τις ποικιλίες 
και τα είδη δέντρων που θα καλύ-
πτονται από το συγκεκριµένο πρό-
γραµµα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο 
παρά το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 
σχετική µελέτη από οµάδα του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί εδώ, 
ότι στο Ταµείο Ανάκαµψης παρατη-
ρείται ένα «σύστηµα» πολλαπλών 
παρατάσεων που οδηγεί την πρώ-
τη ηµέρα ανοίγµατος της πλατφόρ-
µας σε υπερκάλυψη του διαθέσιµου 
προϋπολογισµού από διψήφιο α-
ριθµό αιτήσεων. Μάλιστα, για την 
υπεράκάλυψη ενηµερώνει σχετικά 
µε ανακοινώσεις του το ΥΠΑΑΤ, ε-
νώ αυτόµατα κλείνει και το σύστη-
µα αιτήσεων (το τελευταίο υποστη-
ρίζει ο Βουλευτής Λάρισας ΣΥΡΙΖΑ, 
Βασίλης Κόκκαλης). Αυτό παρατη-
ρήθηκε στην Αγροτική Μεταποίη-
ση, στον Αγροτουρισµό και µένει 
να φανεί και η τύχη του προγράµ-
µατος «Εκσυγχρονισµός του Πρω-
τογενούς Τοµέα».

Αναλυτικότερα οι νέες ηµερο-
µηνίες για αιτήσεις στο Ταµείο Α-
νάκαµψης µετά τις παρατάσεις έ-
χει ως εξής:

 Εκσυγχρονισµός του Πρωτογε-
νούς Τοµέα: αιτήσεις από 31 Αυ-
γούστου έως 30 Σεπτεµβρίου 2022.

 Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών: 
αιτήσεις από 20 Σεπτεµβρίου έως 
1η Νοεµβρίου 2022.

 Γενετική Βελτίωση Ζώων: αι-
τήσεις από 27 Σεπτεµβρίου έως 8 
Νοεµβρίου 2022. 

Έως 7 Σεπτεµβρίου 
η υποβολή ηλεκτρονικής
ταυτότητας κτιρίου 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης 
τροποποίησης της προκήρυξης του 
προγράµµατος «Εξοικονοµώ 2021», 
µε σκοπό τη βελτίωση σηµείων και 
όρων του Οδηγού εφαρµογής και 
των παραρτηµάτων του. Στην 
τροποποίηση προβλέπεται µεταβολή 
της προθεσµίας υποβολής 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, 
η οποία πλέον θα ανέρχεται 
σε 110 ηµέρες. Συνεπώς, η 
προθεσµία υποβολής της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου 
για τις αιτήσεις που έχουν 
χαρακτηριστεί ως καταρχήν 
επιλέξιµες και λήγουν σήµερα, 19 
Ιουλίου 2022, παρατείνεται έως και 
τις 7 Σεπτεµβρίου 2022. Αναλυτικά 
οι αλλαγές θα αποτυπώνονται 
στην υπό έκδοση τροποποίηση 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
του προγράµµατος. Σηµειώνεται 
εδώ ότι αναµένεται σύντοµα να 
ανοίξει νέος κύκλος Εξοικονοµώ 
ο οποίος όµως θα αφορά τις 
επιχειρήσεις και όχι τις οικίες.

πό το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Οι επιδοτήσεις µπορούν 
να φτάσουν και το 80% των δα-
πανών αναλόγως την Περιφέρεια 
για τους αγρότες που εντάσσο-
νται στην κατηγορία των «πολύ 
µικρών επιχειρήσεων». Η προκή-
ρυξη θα έχει ύψος 150 εκατ. ευ-
ρώ και θα έχει διάρκεια τρεις µή-
νες. Σύµφωνα µε τον προγραµ-
µατισµό του υπουργείο Επενδύ-
σεων, οι προκηρύξεις θα είναι 
κυλιόµενες και συχνές. 

Μελέτη του ΓΠΑ
Βρίσκεται σε εξέλιξη 

µελέτη του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών για 

τις ποικιλίες και τα είδη 
δέντρων που θα καλύπτο-

νται από το πρόγραµµα 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
∆ιορία έως τις 31 
Αυγούστου για αιτήµατα 
πληρωµής στο 20% της 
δηµόσιας δαπάνης των 
δικαιούχων Νέων Αγροτών.
Για τις Περιφέρειες Αττικής 
και Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν 
τα παραπάνω µε διορία την 
31η Οκτωβρίου του 2022 
και για τις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων, ισχύουν τα 
παραπάνω µε διορία την 
30η Νοεµβρίου του 2022.

Πιστοποίηση ποιο-
τικών προϊόντων 
Θεσσαλίας
Ξεκίνησε η υποβολή 
των αιτήσεων στο νέο 
πρόγραµµα πιστοποίησης 
των ποιοτικών τοπικών 
προϊόντων της Θεσσαλίας 
που χρηµατοδοτεί µε 
140.000 ευρώ η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 
από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 
2014-2020. Το έργο θα 
υλοποιηθεί από 01.12.2022 
έως 31.12.2024, ενώ 
η υποβολή των αιτήσεων 
ολοκληρώνεται στις 
30.10.2022 (12 το 
µεσηµέρι).
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το χορτοκοπτικό MF DM 8612 TL µε πλάτος 
εργασίας έως και 8,6 µέτρα αλλά και ο χορτο-
συλλέκτης MF RK 1404 TRC-PRO Gen2 πλά-
τους 10,5 έως 13,8 µ. της Massey Ferguson 
αναβαθµίζονται, προσφέροντας νέα χαρα-
κτηριστικά, ανταγωνιστικά στην αγορά των 
συγκεκριµένων κατηγοριών µηχανηµάτων.

Το ξηραντικό µε δόντια KC περιλαµβάνει 
τέσσερις σειρές εύκαµπτων δοντιών που εί-
ναι 5 χιλιοστά µακρύτερες από το προηγού-

µενο µηχάνηµα. Τα δόντια ανυψώνουν και ε-
πεξεργάζονται την καλλιέργεια σε µια πιο αν-
θεκτική ρυθµιζόµενη διαµόρφωση κατασκευ-
ασµένη από χάλυβα πάχους 4 χιλιοστών, ε-
νώ τέσσερις ρυθµίσεις είναι διαθέσιµες για 
να «συµπλεύσει» η ένταση της προετοιµασί-
ας µε την καλλιέργεια και τις συνθήκες. Το 
ξηραντικό RC χρησιµοποιεί δύο εµπλεκόµε-
νους λαστιχένιους κυλίνδρους µε σπειροει-
δές προφίλ για να πιέζεται το υλικό πάνω στο 
ξηραντικό. Η πίεση του κυλίνδρου είναι ρυθ-
µιζόµενη µε τον κατασκευαστή να λέει ότι οι 
κύλινδροι είναι ιδανικοί για όσπρια και άλ-

Αναβάθμιση στον 
εξοπλισμό χόρτου 
Massey Ferguson
Ανανεωμένη γκάμα σε χορτοκοπτικά και συλλέκτες 
ανακοίνωσε η MF, με έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης

Σε ένα σύστηµα, δύο 
λύσεις αποφύλλωσης

Το VITIpulse Combi είναι 
η λύση ERO που παρουσι-
άστηκε φέτος στην αγορά, 
η οποία συνδυάζει δύο 
συστήµατα αποφύλλωσης 
σε µία κεφαλή: το σύστη-
µα αποφύλλωσης πεπιε-
σµένου αέρα VITIpulse 
και το σύστηµα αναρρό-
φησης του EB 490 P, 
ανοίγοντας το δρόµο για 
νέες εφαρµογές.

Ψεκασµός Dammann 
µε αισθητήρες
Η Dammann εξέλιξε και θα 
λανσάρει µια νέα µπούµα, η 
οποία θα διαθέτει αισθητή-
ρες που θα καθοδηγούν τα 
ακροφύσια να ψεκάζουν µε 
ακρίβεια πάνω από τις σει-
ρές. Μέσω της ακριβούς 
παρακολούθησης και του 
αντίστοιχου ελέγχου των 
ακροφυσίων κατά τον ψεκα-
σµό, επιτυγχάνεται µεγαλύ-
τερη ακρίβεια ψεκασµού και 
µια αξιόλογη εξοικονόµηση.

Νέα µικρά τρακτέρ 
Zetor Proxima
Η Zetor ανανέωσε τη σει-
ρά τρακτέρ Proxima, η 
οποία διατίθεται µε ανα-
βαθµισµένους κινητήρες, 
µε νέα καµπίνα και σε 
τρεις εκδόσεις εξοπλισµού 
για περισσότερη εξατοµί-
κευση. Η νέα σειρά διατί-
θεται σε τρεις εκδόσεις 
εξοπλισµού, Proxima CL, 
Proxima GP και Proxima 
HS µε εύρος ιπποδυνάµε-
ων 80 έως 120 ίππους.

Πρωτοπόρος του 
«spot spraying»
Πολλές και έξυπνες είναι οι 
νέες λύσεις που προσφέρει 
η Kverneland στους υπο-
ψήφιους αγοραστές των 
αναβαθµισµένων συρόµε-
νων ψεκαστικών iXTrack 

Νέο Pöttinger 
Mergento VT 9220
Ένα από τα πρώτα µηχα-
νήµατα συλλογής 
Mergento VT 9220 
της Pöttinger εργάζεται 
σε πεδία της Ολλανδίας, 
εναποθέτοντας γρήγορα 
και µε οµοιοµορφία σε 
κεντρική λωρίδα, αριστε-
ρά ή δεξιά αλλά και σε 
δύο µικρές λωρίδες το 
επεξεργασµένο υλικό. 
Αυτό είναι δυνατό επειδή 
η φορά περιστροφής 
των δύο ελαστικών, κα-
θώς και η θέση των ελα-
στικών, µπορούν να ρυθ-
µιστούν από την καµπίνα. 

T, επιλογές που αφορούν 
τα ακροφύσια, τον επιτόπιο 
ψεκασµό, το ενεργό έλεγ-
χο ύψους της µπούµας και 
άλλες τεχνολογίες. Tα ψε-
καστικά µπορούν να φέ-
ρουν ένα νέο χαλύβδινος 
βραχίονα 36/25 µ. που επι-
τρέπει στους χειριστές να 
προσαρµόζουν δύο πλάτη 
εργασίας χωρίς να χρειά-
ζεται να ξεδιπλώσουν 
όλη τη µπούµα.
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Ηλεκτρικό τρακτέρ 
σχεδίασε η CAKE για 
μικρά αγροκτήματα
Ένα ηλεκτρικό αυτόνοµο τρακτέρ που θα κινείται φιλικά και 
οµαλά γύρω από το αγρόκτηµα µε ή χωρίς οδηγό σχεδίασε 
η µινιµαλιστικής φιλοσοφίας σουηδική εταιρεία CAKE, η ο-
ποία προς το παρόν δεν µας αναφέρει λεπτοµέρειες σχετι-
κά µε την τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί για το αυτό-
νοµο σύστηµα του οχήµατος.

Το τρακτέρ µπορεί να εξοπλιστεί µε µια σειρά από σχάρες 
αποθήκευσης, καλάθια, εργαλεία έλξης και πολλά άλλα. Η 
σχεδιάστρια Jonsson σχεδίασε ακόµη και µερικά δικά της ε-
ξειδικευµένα εργαλεία, όπως ένα εξάρτηµα φύτευσης για να 
διαταράσσει το έδαφος όσο το δυνατόν λιγότερο. Η σχεδι-
άστρια Fanny Jonsson λέει ότι το τρακτέρ είναι µια λύση κι-
νητικότητας για την αναγεννητική γεωργία. Το CAKE Kibb 
είναι ένα µη ενοχλητικό όχηµα, που µπορεί να βοηθήσει 
τους αγρότες όλη την ηµέρα στο χωράφι ή σε θερµοκήπια.

Σηµείο έµπνευσης για το πρότζεκτ οι αξίες και ο σεβα-
σµός για το περιβάλλον. Το Kibb είναι µια λέξη που σηµαί-
νει «βόδι» στη Gutniska, µια διάλεκτο στο σουηδικό νησί 
Gotland. Το όνοµα αντιπροσωπεύει τη δύναµη του οχήµα-
τος καθώς και την ευγένεια στη φύση.

Κατασκευασµένο από τη φύση
Το Kibb είναι κατασκευασµένο από τη φύση και, για παρά-
δειγµα, τα ελαστικά είναι από καουτσούκ πικραλίδας που 
είναι ευρέως διαδεδοµένη σε όλη τη Σκανδιναβία. (Υπάρ-
χει µια ποικιλία πικραλίδας που περιέχει καουτσούκ στις 
ρίζες της). Τα πλαστικά του οχήµατος είναι κατασκευασµέ-
να από φυτά λιναρόσπορου, που καλλιεργούνται τοπικά 
στη Σουηδία. Το αλουµίνιο, τέλος, είναι το κύριο υλικό που 
χρησιµοποιείται τόσο για το πλαίσιο όσο και για άλλες λε-
πτοµέρειες. Ως υλικό το αλουµίνιο είναι µια βιώσιµη επι-
λογή λόγω της δυνατότητας ανακύκλωσής του χωρίς υ-
ποβάθµιση των υλικών µέσω πολλαπλών κύκλων ζωής.

Νέο website ανέβασε 
η Φυτοθρεπτική
H ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ παρουσιάζει το νέο της  website: www.
phytothreptiki.com. Με υψηλής αισθητικής design, γρήγο-
ρη και εύκολη πλοήγηση και φιλική προς τον χρήστη αρχι-
τεκτονική, ο επισκέπτης µπορεί εύκολα να ενηµερωθεί µε 
λεπτοµέρειες για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, να κατεβά-
σει δωρεάν προγράµµατα θρέψης για 30 διαφορετικές καλ-
λιέργειες και να ενηµερωθεί αναλυτικά για τις προηγµέ-
νες τεχνολογίες, που βασίζονται τα προϊόντα της εταιρείας. 
Μπορεί επίσης να ανακαλύψει µέσω της Γνώσης της Θρέ-
ψης, σύγχρονα άρθρα από τον χώρο της Λίπανσης – Θρέ-
ψης των φυτών. Ανανεώνεται µε µεγάλη συχνότητα και α-
νταποκρίνεται ιδανικά σε όλες τις συσκευές και τα κοινά. 

λες φυλλώδεις καλλιέργειες.
Αµφότερα τα ξηραντικά µπορούν να τρο-

φοδοτηθούν µέσω του κύριου κιβωτίου τα-
χυτήτων ή του µηχανισµού µετάδοσης κίνη-
σης. Το RC περιλαµβάνει επίσης µια επιλο-
γή για το Duo Drive, το οποίο κινεί τους επά-
νω και κάτω κυλίνδρους και είναι κατάλληλο 
για βαριές και υγρές συνθήκες καλλιέργειας. 
Το MF DM 8612 TL περιλαµβάνει 12 δίσκους 
κοπής. Χρησιµοποιεί ένα υδροπνευµατικό σύ-
στηµα απόσβεσης TurboLift νέας γενιάς και 
διαθέτει νέο µηχανισµό αναδίπλωσης που 
µειώνει το συνολικό πλάτος του σε λιγότερο 
από 4 µέτρα για µεταφορά.

Βελτιωµένα χαρακτηριστικά 
στο συλλεκτικό MF RK 1404 TRC-PRO Gen2

Ένα από τα νέα αξιοσηµείωτα στοιχεία στα ανα-

βαθµισµένα χορτοσυλλεκτικά MF RK 1404 TRC-
PRO Gen2 είναι αρχικά το σύστηµα proConnect, 
συµβατό µε ISOBUS, που επιτρέπει τη λειτουρ-
γία όλων των βασικών λειτουργιών του µηχα-
νήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ανύψω-
σης όλων των ροτόρων ταυτόχρονα, της ρύθ-
µισης της επικάλυψης και του πλάτους της λω-
ρίδας του ρότορα και της ρύθµισης µεµονωµέ-
νων υψών ανύψωσης ρότορα και κεφαλής.

Επίσης νέο είναι και το myMemory, ένα 
σύστηµα διαχείρισης του µηχανήµατος που 
µπορεί να προσαρµόσει αυτόµατα τη µονάδα 
συλλογής στις προηγούµενες ρυθµίσεις για 
εξοικονόµηση του χρόνου εγκατάστασης, ε-
νώ το gapControl µπορεί να ενισχύσει την α-
πόδοση παρακολουθώντας την επικάλυψη 
του ρότορα και αφήνοντας τους χειριστές να 
κάνουν ρυθµίσεις στην καµπίνα.

Το παρελκόµενο διαθέτει, τέλος, νέο σχε-
διασµό που ενσωµατώνει ανθεκτικά στη διά-
βρωση πλαστικά καλύµµατα, λιγότερο επιρ-
ρεπή σε ζηµιές, όπως τονίζει η εταιρεία. Υ-
πάρχουν επίσης νέοι αισθητήρες που παρα-
κολουθούν τη γωνία διεύθυνσης, τον ανυψω-
τικό άξονα και το πλάτος της λωρίδας, καθώς 
και µια νέα επιλογή για την προσθήκη πέντε 
λαµπτήρων LED για τη βελτίωση της ορατό-
τητας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

∆ύο επιλογές
Τα ξηραντικά µπορούν 

να τροφοδοτηθούν µέσω του κύριου 
κιβωτίου ταχυτήτων ή του µηχανι-

σµού µετάδοσης κίνησης
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Η γλώσσα μας 
και ο λαός μας

 ∆ιαχρονικό: Σας καταθέτω 
τέσσερις λέξεις: θάλασσα, άνεµος, 
ήλιος, ελευθερία. Έχουν ιστορία 
τριών χιλιάδων χρόνων. Αυτή είναι 
η γλώσσα µου, αυτός είναι ο λαός 
µου. Οδυσσέας Ελύτης.

 Εργάτες γης: Μέχρι το Βιετνάµ 
(100 εκατ. κάτοικοι) έφτασε ο 
πρόεδρος της Κοινοπραξίας 
Συνεταιρισµών-Οµάδων Παραγωγών 
Ηµαθίας, για να διερευνηθούν οι 
δυνατότητες εύρεσης εργατικού 
δυναµικού σε αγροτικές καλλιέργειες 
µιας και υπάρχει αδιαφορία από το 
ελληνικό δυναµικό, που υπονοµεύει 
το µέλλον των αγροτικών προϊόντων. 
Το µεροκάµατο της Ελλάδος είναι 
ελκυστικό για τους νέους του 
Βιετνάµ. Τα κεράσια πουλιούνται 21 
ευρώ το κιλό, η Αυστραλιανή «φέτα» 

39 ευρώ, το 
ελαιόλαδο από 
Ιταλία 19 ευρώ 
και η ελληνική 
κοµπόστα 
ροδάκινο 3 
ευρώ. ΕΡΤ. 
eleftheria.gr. 
15/7/2022

 Αγριόχοιροι: Το ∆ασαρχείο 
Χαλκίδας ανακοίνωσε την κατά 
παρέκκλιση θήρα του αγριόχοιρου 
και υβριδίων αυτού σε έντεκα (11) 
οµάδες κυνηγών, σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις, στα 
πλαίσια του «Σχεδίου Μείωσης 
Πληθυσµού Αγριόχοιρων», για την 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων που 
προκαλεί ο υπερπληθυσµός τους 
σε γεωργία, στη δηµόσια ασφάλεια, 
στη βιοποικιλότητα και την 
επιτήρηση της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων. Θήρα µέχρι 
14 Σεπτεµβρίου. https://dasarxeio.
com/2022/07/16/114571/, 16/7

 Πουλιά «βόµβες»: Κατά την 
περίοδο 2014-2018 πάνω από 40 
πυρκαγιές στις ΗΠΑ αποδίδονται 
σε πουλιά που κάθονταν πάνω σε 
σύρµατα του ηλεκτρικού ρεύµατος 
και έπαθαν ηλεκτροπληξία. Μια 
πρόσφατη µελέτη από το Ιράν 
βρήκε ότι από τα 235 πουλιά που 
έπαθαν ηλεκτροπληξία το 2018, 
το 15% ήταν απειλούµενα µε 
εξαφάνιση είδη. Πανεπιστήµιο 
Ντένβερ. Wildlife Society Bulletin. 
Science. zougla.gr, 12/7/2022
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην πιο κρίσιµη περίοδο της ιστορί-
ας της βρίσκεται η ελληνική αµπελο-
καλλιέργεια, η οποία παρά τις φιλότι-
µες προσπάθειες ανάδειξης της ποιό-
τητας και εξωστρέφειας που καταβάλ-
λει ο κλάδος ταλανίζεται από αλληλο-
διάδοχες κρίσεις και έλλειψη στήριξης 
από τις εθνικές αρχές.

Την ίδια ώρα, χώρες της Ιβηρικής, ό-
πως η Ισπανία επαναχαράσσουν την ε-
θνική στρατηγική του τοµέα, προσβλέ-
ποντας µε κυβερνητικά µέτρα στήριξης 
στην αύξηση της παραγωγής µε όρους 
κυρίως βιωσιµότητας (µηδενικοί ρύποι 
έως το 2035) και µε εστίαση στα θετικά 
χαρακτηριστικά του οίνου για την υγεία.

Καµπανάκι για να αποφευχθούν α-
πρόβλεπτες καταστάσεις, χτυπάει η ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και 
Οίνου, η οποία προσβλέπει σε µία συ-
νολική λύση, χωρίς διαιρέσεις και απο-
κλεισµούς για τον αµπελοοινικό κλά-
δο. Μετά τις αλληλοδιάδοχες κρίσεις, 
της δηµοσιονοµικής που επέβαλε τον 
ΕΦΚ στο κρασί, της Covid 19 που συρ-
ρίκνωσε τις εµπορικές δραστηριότητες 
στην εστίαση και τον τουρισµό, η ενερ-

γειακή κρίση επιδρά πολλαπλασιαστι-
κά, εκτινάσσοντας το κόστος καλλιέργει-
ας σε επίπεδα που καθιστούν την αµπε-
λοκαλλιέργεια οικονοµικά ασύµφορη.

Παρότι, σύµφωνα µε την Ε∆ΟΑΟ, 
αναγνωρίζονται από την πολιτική η-
γεσία τα προβλήµατα των αµπελουρ-
γών, εντούτοις η ενίσχυση µόνο µιας 
µικρής συγκριτικά µερίδας (µέλη Α-
ναγνωρισµένων Οργανώσεων Παρα-
γωγών που υλοποιούν επιχειρησιακά 
προγράµµατα το 2022 και εφαρµόζουν 
πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον) 
και ο αποκλεισµός της µεγάλης πλειο-
ψηφίας από µέτρα στήριξης δεν λύνει 
το πρόβληµα. «Οι µεγάλες οινοπαρα-
γωγικές περιοχές µένουν στη συντρι-
πτική πλειοψηφία εκτός µέτρων, ενώ 
έχουν υποστεί το µεγαλύτερη επιβά-

ρυνση», αναφέρει η ∆ιεπαγγελµατική.
Σύµφωνα µε την Ε∆ΟΑΟ, η λειτουρ-

γία της αγοράς οίνου που βρίσκεται σε 
χρόνια απορρύθµιση και δεν λειτουρ-
γεί µε όρους υγιούς ανταγωνισµού έ-
χει σαν αποτέλεσµα τη συµπίεση των 
τιµών εξαγοράς πρώτης ύλης, µε επα-
κόλουθο οι αµπελουργικές εκµεταλ-
λεύσεις να έχουν καταστεί ζηµιογόνες.

«Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των 
φορέων, η πολιτεία δεν έχει λάβει α-
κόµη απόφαση για µέτρα στήριξης των 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων της 
χώρας, όπως καλώς έπραξε για άλλα 
αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα 
και είναι κρίσιµο για την οικονοµική 
επιβίωση του αµπελουργικού πληθυ-
σµού, να ληφθούν επειγόντως µέτρα 
στήριξης τώρα», καταλήγει η Ε∆ΟΑΟ.

Στην Ισπανία νέοι δρόμοι
για το κρασί, στην Ελλάδα
αναζητείται Μαγγελάνος 
και σχέδιο Η λειτουργία της εγχώριας αγοράς οίνου 

βρίσκεται σε χρόνια απορρύθμιση, λέει 
η Διεπαγγελματική Αμπέλου και Οίνου

Ο αρµόδιος Ισπανός Υπουργός 
Γεωργίας Λουίς Πλάνα.

Ισχυρή επέκταση µε γενναίο πακέτο στήριξης
µέσα στην επόµενη 5ετία για τον ισπανικό οίνο

Αλλαγή πλεύσης δροµολογεί για το κρασί η Ισπανία η οποία φιλοδοξεί έως 
το 2027 να µην είναι µόνο η πρώτη χώρα που εξάγει παγκοσµίως τις 
µεγαλύτερες ποσότητες οίνου, αλλά αυτή που κερδίζει και σε όρους αξίας.
Σε παρουσίαση των στόχων του ισπανικού οινολογικού κλάδου έως και το 
2027, ο καθ’ ύλην αρµόδιος Ισπανός Υπουργός Γεωργίας Λουΐς Πλάνα 
κατέστησε σαφή την απόλυτη στήριξη της Κυβέρνησης στον τοµέα, που 
έρχεται κατόπιν έρευνας της συµβουλευτικής KPMG σε συνεργασία µε τον 
∆ιεπαγγελµατικό Οργανισµό Οίνου της Ισπανίας (OIVE) για επέκταση του 
ισπανικού κρασιού παγκοσµίως, εκµεταλλευόµενη τις τουριστικές αφίξεις 
στη χώρα και ενισχύοντας τον οινοτουρισµό. Ο ισπανικός τοµέας έχει θέσει 
ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό διάθεσης ισπανικών οίνων στη διεθνή 
αγορά στο 10,2% του συνόλου, από 8,3%, που βρίσκεται σήµερα. 

10,2%
Στόχος της 
Ισπανίας η 
αύξηση του 
ποσοστού 

διάθεσης στο 
10,2%

Εκτός 
µέτρων

Οι µεγάλες 
οινοπαραγω-

γικές περιοχές 
µένουν εκτός 

µέτρων

Λύση
Σε συνολική 
λύση, χωρίς 

διαιρέσεις και 
αποκλεισµούς  
προσβλέπει η 

Ε∆ΟΑΟ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Με αύξηση του κύκλου εργασιών και 
θετικά αποτελέσµατα κατάφερε παρά 
τις αντιξοότητες της πανδηµίας, της 
ακρίβειας και της ρωσοουκρανικής 
κρίσης να κλείσει το οικονοµικό έ-
τος 2021 για την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Νάξου, η οποία έχει 
βάλει πλώρη για τον πρότυπο συνε-
ταιριστικό στάβλο και την αναβάθµι-
ση του τυροκοµείου της.

Με κέρδη το 2021 για την Ένωση
Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασι-

ών (31/12/2021) διαµορφώθηκε στα 
23,3 εκατ. ευρώ έναντι 20,6 εκατ. ευ-
ρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020. 
Την Κυριακή 24 Ιουλίου στο Πνευ-
µατικό Κέντρο Παντάνασσας, στη 
χώρα της Νάξου πραγµατοποιήθη-
κε η ετήσια τακτική γενική συνέλευ-
ση των µετόχων της Ένωσης µε τον 
πρόεδρο και ∆ιευθύνων Σύµβουλο 
της ΕΑΣ Νάξου, ∆ηµήτρη Καπούνη 
να ενηµερώνει διεξοδικά τους µε-
τόχους για τα πεπραγµένα της εται-
ρείας µέσα στο 2021, τις δανειακές 
τις υποχρεώσεις, τις δραστηριότητές 
της το 2022 αλλά και για την πορεία 
προς την επίτευξη των στόχων που 
έχει θέσει. 

Επ’ αυτού αναφέρθηκε στη δηµι-
ουργία του νέου τυροκοµείου στην 
ορεινή Νάξο της σε συνεργασία µε 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών, για την τυροκόµηση του γάλα-
κτος που προέρχεται από την εν λό-
γω περιοχή µε καλύτερη τιµή στον 
κτηνοτρόφο, καθώς και στη µονά-
δα βιοαερίου, αλλά και στη δηµι-
ουργία ενός σύγχρονου συνεταιρι-
στικού στάβλου.

Με τη βοήθεια του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναφορικά µε τα σχέδια για την α-
ναβάθµιση όχι µόνο των προϊόντων 

της η σκέψη για τη δηµιουργία πρό-
τυπου συνεταιριστικού στάβλου εί-
ναι µία σηµαντική κίνηση. Με την α-
ρωγή του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-
ου θα µπορέσει να βελτιώσει µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος την ποι-
ότητα της παροχής ζωοτροφών και 
να βελτιώσει ακόµη περισσότερο τα 
προϊόντα της. 

Με τη µονάδα βιοαερίου θα µειώ-
σει το κόστος, ενώ η αναβάθµιση του 
υπάρχοντος τυροκοµείου, όπως και 
η λειτουργία του νέου στην ορεινή 
Νάξο θα προσφέρει ακόµη περισσό-
τερα κίνητρα οικονοµικά στους κτη-
νοτρόφους. Μάλιστα, όπως ανέφερε 
ο κ. Καπούνης στα µέσα Σεπτεµβρί-
ου «θα έχουµε τα πρώτα δοκιµαστι-
κά ώστε από τον ∆εκέµβριο και µε-
τά να γίνει τυροκόµιση».

Η Ένωση Νάξου ετοιμάζει 
πρότυπο συνεταιριστικό 
στάβλο και ορεινό τυροκομείο 

To ελληνικό ελαιόλαδο φεύγει χύμα 
για την Ιταλία αλλά και για τη Σερβία
Ακόµη ένα report, αυτή τη φορά α-
πό το γραφείο της ελληνικής πρε-
σβείας στο Βελιγράδι υπογραµµί-
ζει τις κλαδικές αδυναµίες προώ-
θησης του επώνυµου τυποποιηµέ-
νου ελληνικού ελαιολάδου, αντί σε 
µορφή χύµα που υπολείπεται σε ό-
ρους προστιθέµενης αξίας.  «Οι κύ-
ριοι ανταγωνιστές µας προβαίνουν 
σε συνεχείς διαφηµιστικές εκστρα-
τείες στη Σερβία, όσο και σε πολλές 
άλλες χώρες-αγορές στόχους τους 
(πχ Ασία, Βαλκάνια κλπ), ενώ η α-
ντίστοιχη προβολή του ελληνικού 
ελαιόλαδου παραµένει σχεδόν α-
νύπαρκτη επί δεκαετίες», λέει χα-
ρακτηριστικά η έκθεση.

Αυξηµένη ζήτηση παρατηρείται 
στην κατανάλωση ελαιολάδου και 
επιτραπέζιας ελιάς στη Σερβία, λό-
γω του εισερχόµενου τουρισµού α-
πό τη χώρα στην Ελλάδα, αλλά και 
της βελτίωσης του βιοτικού τους ε-
πιπέδου, αναφέρει το γραφείο Ο-
ΕΥ στο Βελιγράδι. Ο κύριος όγκος 
εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου 
προέρχεται από  Ιταλία, Ελλάδα ή 
Ισπανία. Η Ιταλία και η Ελλάδα κα-
τέχουν περίπου το 90% της αγοράς. 
Ωστόσο το µερίδιο του ελληνικού ε-
λαιόλαδου είναι περιορισµένο, δι-

ότι διατίθεται από ελληνικών συµ-
φερόντων σηµεία πώλησης (πχ α-
λυσίδα Super Vero κλπ) και λιγό-
τερο από µεγαλύτερες αλυσίδες.

Η Σερβία εισάγει από την Ελλά-
δα κυρίως έλαια αποκλειστικά από 
ελιές (434 τόνοι, αξίας 140 χιλ. ευ-
ρώ) και εξαιρετικά παρθένο ελαιό-
λαδο (234 τόνοι, αξίας 1.052 χιλ. 
ευρώ. Επίσης 29 τόνους παρθένου 
ελαιολάδου αξίας 92 χιλ. ευρώ και 
ακατέργαστο πυρηνέλαιο ελιάς,  42 
τόνων, αξίας 42 χιλ.ευρώ.

Σύµφωνα µε το report, απαιτεί-
ται αλλαγή πλεύσης για τις ελληνι-
κές εξαγωγές του προϊόντος όπως:

 Χρήση βασικής ετικέτας συ-
σκευασίας στα σερβικά.

 Συµµετοχή Ελλήνων εξαγωγέ-
ων σε επιχειρηµατικές αποστολές.

 Ένταξη της Σερβίας στις αγορές 
– στόχους και σε δράσεις.

 Ανάδειξη και προβολή των ευ-
εργετικών για την υγεία ιδιοτήτων 
του παρθένου ελαιόλαδου.

 ∆ιείσδυση στον τοµέα των εστι-
ατορίων και ξενοδοχείων και προ-
ώθηση ελληνικού πολτού ελιάς.

 Ανάδειξη και προβολή ελαιοπα-
ραγωγικών περιοχών της Ελλάδας 
για µη διαφοροποίηση τιµών ΠΟΠ.

Η «Αοτεαρόα» 
νέα συνταγή της 
µικροζυθοποιίας
Αναστασίου
H µικροζυθοποιία 
Αναστασίου εν µέσω 
καλοκαιριού 
εµπνέεται για νέες 
συνταγές και 
παρουσιάζει την 
«Αοτεαρόα», που στη 
Μαορί γλώσσα 
σηµαίνει ή «η Γη του 
Μακριού Λευκού 
Σύννεφου» και 
αναφέρεται στη Νέα 
Ζηλανδία. Στην 
ετικέτα διακρίνονται 
µοτίβα των Μαορί 
γνωστά ως µοτίβα 
«Kõwhaiwhai». Η νέα 
συνταγή «Αοτεαρόα» 
είναι µια πίλς ελαφριά 
στο σώµα µε 5% ABV 
και 100% λυκίσκους 
νεοζηλανδέζικους. 
Αφιλτράριστη και 
έντονα αρωµατική 
εύκολα µοιάζει µε µια 
ελαφριά I.P.A ή Ι.P.L. 

O πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλο της ΕΑΣ Νάξου, 
∆ηµήτρης Καπούνης.

Στα µέσα Σεπτεµβρίου τα πρώτα δοκιµαστικά του νέου τυροκοµείου 
και από ∆εκέµβριο παίρνει µπροστά η τυροκόµιση.

Ανύπαρκτη 
προβολή

 «Η προβολή του 
ελληνικού ελαιόλαδου 

παραµένει σχεδόν 
ανύπαρκτη επί δεκαε-
τίες», λέει η έκθεση

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 
ΕΛΙΑΣ

ΤΟΝΟΙ
234

1.052
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

ΤΟΝΟΙ
29

92
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

ΤΟΝΟΙ
42

42
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
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ZIRO SITIA Ο.Ε. 

Αρώματα, γεύσεις 
και ήθη της Κρήτης 
σε ένα μπουκάλι
Η τέχνη του ελαιολάδου με τη φιλοσοφία «παράγουμε 
μόνο αυτά που καταναλώνουν τα παιδιά μας και εμείς»

Συσκευασίες 
Οι κωδικοί που κινούν 

οι επιχειρηµατίες, 
αρχικά εστίαζαν σε 
συσκευασίες δειγ-
µάτων των 100 ml 
δώρου, ενώ σήµερα 
ο κωδικός που ζητά 

κυρίως η αγορά είναι 
αυτός των 500 ml

Το ελαιόλαδο πρώιµης 
συγκοµιδής συσκευάζεται σε 
κωνική φιάλη που θυµίζει το 
λαδικό ανοξείδωτο σκεύος, ενώ 
το πώµα θυµίζει τη σφραγίδα 
που έχει το πρόσφορο.

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

Αν κάτι συµπυκνώνει την ου-
σία της επιχείρησης παραγω-
γής, τυποποίησης κι εµπο-
ρίας ελαιολάδου ZIRO SITIA 
Ο.Ε. είναι η έµφαση στην ποι-
ότητα, η αξιοποίηση του του-
ρισµού, η προστασία του περι-
βάλλοντος και η συνεχής δίψα για 
βελτίωση. Κύριο βοήθηµα για να βρει 
το βηµατισµό της η επιχείρηση που ιδρύθηκε το 
2013 στάθηκε το ότι οι δύο ιδρυτές µπορούσαν να 
επενδύσουν χωρίς απόσβεση κατά τα πρώτα χρό-
νια καθώς διατηρούν άλλα κύρια επαγγέλµατα. 
Έτσι έως σήµερα ο Βασίλης Μπέης διαθέτει κατά-
στηµα µηχανολογικών εφαρµογών, ενώ ο Γιώρ-
γος Προεστάκης είναι πυροσβεστικός υπάλληλος. 

Κρίσιµη στήριξη προσέφερε η συνεργασία µε 
καταστήµατα παραδοσιακών τροφίµων που υποδέ-
χονται µεγάλες τουριστικές ροές του νησιού. Σήµε-
ρα η εξωστρεφής επιχείρηση συνδυάζει ενδιαφέ-
ρον για τον ανταγωνισµό στην Ελλάδα και το εξω-

τερικό,  βραβεύσεις σε διαγωνισµούς 
όπως ο ΑΤΗΕΝΑ, ο EVOOLEUM, ο 
LODO και ο Los Angeles, αλλά και 
εξαγωγικό προσανατολισµό µε θε-
τικές προοπτικές για το µέλλον. 

Οι ελαιώνες της ZIRO που παίρ-
νει το όνοµά της από το χωριό Ζή-

ρο είναι πιστοποιηµένοι βιολογικοί 
εδώ και τρία χρόνια, αποτελούνται από 

40 στρέµµατα εντός του Γεωπάρκου Ση-
τείας της UNESCO. Το ξηροθερµικό κλίµα µε 

ελάχιστες βροχές που δεν ξεπερνούν τα 250 εκ. 
κατ’ έτος προκαλεί έντονο στρες στα δέντρα τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Το ότι φυσούν άνεµοι α-
πό το Λιβυκό και το Κρητικό πέλαγος σηµαίνει ό-
τι οι ελιές που είναι σε υψόµετρο 150-600 µέτρων 
προστατεύονται από µυκητολογικές ασθένειες. Ο 
χαρακτήρας του ZIRO έχει γεµάτο φρουτώδες µε 
ένταση γύρω στο 5-5,50 και πικρό και πικάντικο 
που δεν ξεπερνούν το 4. «Το ZIRO έχει πικάντι-
κες νότες όπως πράσινο πιπέρι και φρεσκοκοµµέ-
νο γρασίδι, συνδυάζει φύλλο ντοµάτας, αγκινά-
ρα, φρούτα και λουλούδια», λέει ο κ Προεστάκης. 

Η παραγωγή των ιδιόκτητων ελαιώνων ανέρχεται σε περίπου 6 τόνους, 
ενώ συνυπολογίζοντας τον καρπό που παραδίδουν συνεργαζόµενοι 
ελαιοκαλλιεργητές η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους.

Βασίλης Μπέης 
και Γιώργος Προεστάκης
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Κρίσιµο στοιχείο στην επιτυχία της 
ετικέτας είναι το γεγονός ότι οι δύο 
επιχειρηµατίες αξιοποίησαν τις συ-
νέργειες που υπάρχουν ανάµεσα 
στην παραγωγή ελαιόλαδου και τον 
τουρισµό. Μέσα από τη συνεργασία 
µε µια επιλογή καταστηµάτων παρα-
δοσιακών τροφίµων που απευθύνο-
νται σε µεγάλο βαθµό στους επισκέ-
πτες του νησιού η ZIRO εξασφάλισε 
τη βιωσιµότητα στα πρώτα βήµατα 
του εγχειρήµατος. «Ήταν πολύ ση-
µαντικό ότι οι πρώτες πόρτες που 
χτυπήσαµε ήταν εδώ κοντά µας, κα-
θώς µας έδωσε από νωρίς τη δυνα-
τότητα να στραφούµε στις έµµεσες 
εξαγωγές. Η τουριστική κατανάλω-
ση είναι ακόµη υπολογίσιµη, αλλά 
τις µεγαλύτερες ποσότητες θέλου-
µε να τις διαθέτουµε µέσω εξαγω-
γών, που κάθε χρόνο αυξάνονται», 
αναφέρει στην Agrenda ο κ. Μπέης. 

Από τη διαδροµή αυτή εξελίχθη-
καν εξάλλου και οι κωδικοί που κι-
νούν οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι αρ-
χικά εστίαζαν σε συσκευασίες δειγ-
µάτων των 100 ml δώρου, ενώ σή-
µερα ο κωδικός που ζητά κυρίως η 
αγορά είναι αυτός των 500 ml. 

Χαρακτηριστικό του ZIRO είναι η 
συσκευασία που δένει την ιστορία, 
τη θρησκεία και τα έθιµα. Το ελαιό-
λαδο πρώιµης συγκοµιδής συσκευ-
άζεται σε κωνική φιάλη που θυµίζει 
το λαδικό ανοξείδωτο σκεύος που 
έχουν παραδοσιακά οι νοικοκυρές 
στην κουζίνα ενώ το πώµα θυµίζει 
τη σφραγίδα που έχει το πρόσφορο. 
«Για να δώσουµε το στίγµα της Ση-
τείας επιλέξαµε να απεικονίζεται ο 
δίσκος του Παλαιοκάστρου στο πώ-
µα,  ο οποίος είναι πρόδροµος του 
δίσκου των Αντικυθήρων. Με βάση 
το ∆ίσκο του Παλαιοκάστρου οι Μι-
νωίτες προέβλεπαν τις κινήσεις των 
ουράνιων σωµάτων και τις εκλείψεις 
που ήταν πολύ σηµαντικά γεγονό-
τα στην αρχαιότητα», εξηγεί ο ίδιος. 

Στην καρδιά της φιλοσοφίας της 
ZIRO είναι η περιβαλλοντική βιωσι-
µότητα και η προστασία της βιοποι-
κιλότητας. «Η βιοποικιλότητα µετα-
φράζεται σε υγεία και ευρωστία του 
οικοσυστήµατος», εξηγεί ο κ. Προε-
στάκης και συνεχίζει «η προσπάθεια 
φαίνεται να αποδίδει καθώς τα δέ-
ντρα µας ειδικά τα τελευταία χρόνια 
είναι αρκετά ανθεκτικά», λέει ο ίδιος.

Η συσκευασία του ZIRO δένει 
την ιστορία, τη θρησκεία και τα έθιμα

ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Οι ελαιώνες βρίσκονται εντός των ορίων
του Παγκόσµιου Γεωπάρκου Σητείας της Unesco.

Εκεί µετά από παραδοσιακή καλλιέργεια και 
προσεχτική συγκοµιδή του καρπού της ελιάς,µε 

σεβασµό στο δέντρο και στο περιβάλλον, παράγεται το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ZIRO σε περιορισµένη 

ποσότητα, µε άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

ΠΟΠ Σητεία 
Το ελαιόλαδο είναι πιστο-
ποιηµένο ως ΠΟΠ Σητείας 

Λασιθίου, οι ελιές είναι 
ποικιλίας Κορωνέικη και 

τα δέντρα ως 100 χρόνων

ΣΗΤΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ

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

agrenda@agronews.gr

Πειραιώς-Natech
Σε θέση κλειδί
ο Δ. Λιτσικάκης
Ο ∆ηµήτρης Λιτσικάκης θα είναι ο 
επικεφαλής της νέας ψηφιακής 
τράπεζας που ετοιµάζει η Τράπεζα 
Πειραιώς µε τη Natech Α.Ε. µέσω 
της κοινοπραξίας στρατηγικού 
χαρακτήρα για την ανάπτυξη µιας 
ανεξάρτητης καινοτόµου 
ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη για 
την παροχή χρηµατοοικονοµικών 
και τραπεζικών υπηρεσιών. 

Zυθοποιοί
Παραίτηση 
Διευθύνοντος
στη SIBA
Η Ένωση Ανεξάρτητων Ζυθοποιών 
(SIBA) αποκάλυψε ότι ο 
διευθύνων σύµβουλός της, Τζέιµς 
Κάλντερ, θα παραιτηθεί από την 1η 
Αυγούστου. Ο Κάλντερ από τη 
θέση του  CEO επί µία 3ετία, έχει 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
υποστήριξη κάθε ανεξάρτητης 
ζυθοποιίας στο Ηνωµένο Βασίλειο 
στη διάρκεια της πανδηµίας.

Βοnduelle Italia
Νέος Διευθύνων
Η Bonduelle Italia, παράρτηµα στο 
Bel Paese, της ηγέτιδας γαλλικής 
εταιρείας στον τοµέα φρέσκων και 
κατεψυγµένων λαχανικών, διόρισε 
τον Federico Odella ως νέο 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. 
Ο Odella καλείται να οδηγήσει το 
µετασχηµατισµό της Bonduelle 
Italia προς µια πορεία βιωσιµότητας 
σε µια κρίσιµη στιγµή της 
ανάπτυξής της, ενώ ολοκληρώνεται 
η πιστοποίησή της ως B-Corp.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ο Θεόδωρος Μιχαλακόπουλος 
παραγωγός (φωτό 1).

Από αριστερά ο ∆ιευθυντής 
πωλήσεων Αττικής, Ανατ. Στερεάς  

& Ανατ. Πελοποννήσου Βασίλης 
Αντωνόπουλος, και ο ιδιοκτήτης 

καταστήµατος Γρηγόρης Σµυρνής 
(φωτό 2).

Ο τοπικός σύµβουλος θρέψης της 
Timac Agro | ΛΥ∆Α

 Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης  
 (φωτό 3). 

Ο ιδιοκτήτης καταστήµατος 
γεωργικών εφοδίων Κώστας 

Φιλιππαίος (φωτό 4).

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

«Επιµονή και πλάνο για τα πά-
ντα» αποτελούν τις προϋποθέσεις 
για να επιτύχει ένας νέος παρα-
γωγός θερµοκηπιακών καλλιερ-
γειών στην Ελλάδα εν έτει 2022, 
όπως εξηγεί στην Agrenda ο Θε-
όδωρος Μιχαλακόπουλος, παρα-
γωγός κηπευτικών µε 60 στρέµ-
µατα θερµοκήπια στα Φιλιατρά 
Μεσσηνίας.

Ο Θεόδωρος Μιχαλακόπουλος 
πρωτοασχολήθηκε µε την αγρο-
τική παραγωγή το 1995, αρχικά 
σε υπαίθριες καλλιέργειες, ενώ έ-
φτιαξε το πρώτο του θερµοκήπιο 
το 1998 και δεν σταµάτησε ποτέ 
έκτοτε. Η τακτική που ακολούθη-
σε ως αγρότης-επιχειρηµατίας ή-
ταν η αξιοποίηση όλων των δια-
θέσιµων προγραµµάτων για την 
επέκτασή του, φροντίζοντας πα-
ράλληλα να διατηρεί την παρα-
γωγή του στα υψηλότερα ποιοτι-
κά στάνταρ, ώστε να βγαίνει πά-
ντα κερδισµένος. 

Όπως τονίζει στην Agrenda, µπο-
ρεί οι εποχές να έχουν αλλάξει σε 
σχέση µε πριν κάποια χρόνια, ωστό-
σο ένας νέος παραγωγός µε πλάνο 
και επιµονή µπορεί να διεκδικήσει 
την επαγγελµατική του εδραίωση 
στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 

µε το µειονέκτηµα ωστόσο του 
µεγαλύτερου χρόνου απόσβε-
σης. «Το 2000 κάναµε απόσβε-
ση του κόστους κατασκευής ενός 
πλήρως εξοπλισµένου θερµοκη-
πίου εντός 1-2 ετών κατά µέσο ό-
ρο, ενώ µε τις συνθήκες που επι-
κρατούν τον τελευταίο χρόνο και 
τις ανατιµήσεις στα υλικά κατα-
σκευής είναι βέβαιο πως για 3-5 
χρόνια ο παραγωγός θα έχει µπει 
προσωρινά µέσα. Αν έχεις ωστό-
σο σωστό σχεδιασµό και επενδύ-
εις στην παραγωγή σου, δεν έχεις 
να φοβηθείς και πολλά». 

Το λίπασµα είναι επένδυση
Κάτω υπό αυτές τις νέες συν-

θήκες, η θερµοκηπιακή παρα-
γωγή ανάγεται πλέον σε πραγ-
µατική επιστήµη, επιβραβεύο-
ντας κυρίως όσους προσέχουν 
τις λεπτοµέρειες και τις κλιµα-
τικές ιδιοµορφίες του εκάστοτε 
τόπου. Στόχος είναι η παραγω-
γή και διάθεση ενός προϊόντος 

απαλλαγµένου από σηµάδια τρο-
φοπενιών και φαινοµένων µικρο-
καρπίας που µπορεί να οφείλο-
νται σε αβιοτικές καταπονήσεις. 
Ένα τέτοιο προϊόν-διαµάντι αντα-
µείβει τον παραγωγό µε τιµές που 
του επιτρέπουν να προβεί σε α-
πόσβεση της επένδυσής του γρη-
γορότερα. Ταυτόχρονα, εγγυάται 
την πλήρη διάθεση της παραγω-
γής µε υψηλή ζήτηση τόσο στην 
εσωτερική αγορά όσο και στην ε-
ξωτερική αγορά (έµποροι Βαλκα-
νικών χωρών).

Στα θερµοκήπια του Θεόδωρου 
Μιχαλακόπουλου, οι στρεµµατι-
κές αποδόσεις στην τοµάτα αγ-
γίζουν πλέον τους 14-15 τόνους 
το στρέµµα, έναντι περίπου 10 

τόνους όταν έκανε τα πρώτα του 
βήµατα στις θερµοκηπιακές καλ-
λιέργειες στα τέλη της δεκαετίας 
του 90’. Αυτή η σταδιακή αύξη-
ση στις αποδόσεις συνοδεύεται 
από βελτίωση των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του καρπού κατά 
την τελευταία 5ετία, όταν και ξε-
κίνησε η συνεργασία του µε την 
Timac Agro | ΛΥ∆Α. «Ξεκίνησα τις 
δοκιµές πριν από 5 περίπου χρό-
νια και χρησιµοποιώ τα προϊόντα 
της εταιρίας έκτοτε, καθώς παρα-
τήρησα βελτίωση τόσο του µέσου 
µεγέθους καρπού όσο και της ο-
µοιοµορφίας του, ενώ ο σχηµατι-
σµός των µεσογονάτιων ήταν πλέ-
ον άριστος», επισηµαίνει ο Θεό-
δωρος Μιχαλακόπουλος. «Χρησι-

µοποιώντας προϊόντα της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α, συγκοµίζω γεµάτη 
ντοµάτα, µε ιδανικό µέγεθος και 
και βάρος στα 280 γραµµάρια». 

Ποιοτική παραγωγή µε τα KSC 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α

Το µυστικό πίσω από αυτή την 
βελτίωση στα ποιοτικά και ποσο-
τικά χαρακτηριστικά της παρα-
γωγής, καθ’ οµολογία του ιδίου, 
είναι τόσο η επιλογή του κατάλ-
ληλου υβριδίου όσο και η σειρά 
κρυσταλλικών σκευασµάτων KSC 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α. Η σειρά 
των λιπασµάτων KSC αποτελεί το 
πλέον υψηλής ποιότητας υδατο-
διαλυτό λίπασµα. 

Το κατοχυρωµένο µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, σύµπλεγµα Phyt-
Actyl® περιέχει εκχυλίσµατα φυ-
κιών και ενεργά οργανικά µόρια, 
που συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
της καλλιέργειας και την αντιµε-
τώπιση των αβιοτικών στρες. Χά-
ρη στην πρωτοποριακή τεχνολο-
γία τους, τα ΚSC είναι ιδανικά για 
φρούτα, λαχανικά και όλες τις ε-
ντατικές καλλιέργειες, όπως εξη-
γεί στην Agrenda o Bασίλης Αντω-
νόπουλος, ∆ιευθυντής πωλήσεων 
Αττικής, Ανατ. Στερεάς και Ανατο-
λικής Πελοποννήσου.

Αναβάθμιση της παραγωγής 
με ποιοτική λίπανση  

Άριστη ντομάτα 280 γραμμαρίων στη Μεσσηνία υπό τις οδηγίες της Timac Agro | ΛΥΔΑ
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ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Μακροχρόνιες συνεργασίες 
το κλειδί στην επιτυχία

Έμφαση στη ρίζα για δυνατά 
φυτά και μεγάλες αποδόσεις

Στη καρδιά των Φιλιατρών διατηρεί κατάστηµα γεωργικών 
εφοδίων εδώ και µία 5ετία ο Γρηγόρης Σµυρνής, όντας στενός 
συνεργάτης τόσο της Timac Agro | ΛΥ∆Α όσο και του 
Θεόδωρου Μιχαλακόπουλου, στον οποίο µάλιστα έκοψε και 
το πρώτο του τιµολόγιο. Με την Timac Agro | ΛΥ∆Α 
συνεργάζεται επίσης από την πρώτη µέρα λειτουργίας 
του καταστήµατος και πιο εντατικά την τελευταία διετία. 
Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν αφήσει ιδιαίτερα 
ικανοποιούµενους τους τοπικούς αγρότες τόσο θερµοκηπιακών 
καλλιεργειών, όπως αγγούρι και τοµάτα, όσο και υπαίθριων, 
όπως το καρπούζι. 

∆οκιµασµένα προϊόντα 
Στην ευρεία γκάµα εξειδικευµένων λιπασµάτων της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α, οι παραγωγοί στα Φιλιατρά δείχνουν ιδιαίτερη 
προτίµηση στο Fertiactyl GZ, στο Fertileader Rame και στο 
Maxifruit µε τεχνολογία NMX για καλύτερη καρπόδεση και 
µέγεθος καρπού. Το Fertileader Rame αποτελεί ένα σκεύασµα 
διπλής δράσης, τόσο ως λίπασµα αλλά και ως βιοδιεγέρτης, 
κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρµογές και ειδικά σχεδιασµένο 
για καλλιέργειες που εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χαλκό. 
Παράλληλα, αυξάνει την αντοχή των φυτών στις αβιοτικές 
καταπονήσεις ενώ ενισχύει τις φυσιολογικές διεργασίες τους, 
εξοικονοµώντας ενέργεια προς όφελος της καρποφορίας, εξηγεί 
στην Agrenda η Παναγιώτα Μαντάκου, Business Development 
and Reguratory Officer στην Timac Agro | ΛΥ∆Α.  

∆ιορθώνει άµεσα προβλήµατα µε τρο-
φοπενίες ασβεστίου και χαρίζει µεγα-
λύτερη µετασυλλεκτική διατηρησιµό-
τητα η εφαρµογή KSC Adur εξηγεί ο 
Γρηγόρης Σµυρνής, ενώ προλαµβάνει 
φαινόµενα που σχετίζονται µε την έλ-
λειψη ασβεστίου όπως η τάπα των κη-
πευτικών. Όπως συµπληρώνει ο Bα-
σίλης Αντωνόπουλος, το KSC ADUR 
περιέχει πρόδροµες ουσίες αυξινών 
που επιδρούν στη ταχύτερη µεταφορά 
του ασβεστίου καθώς και κυτοκινίνες 
που διεγείρουν την ανάπτυξη του ρι-

ζικού συστήµατος και 
αυξάνουν σηµαντικά 
τον αριθµό των ριζι-
κών τριχιδίων. Σηµει-
ώνεται πως η παρο-

χή ασβεστίου αυξάνει επίσης την α-
ντοχή του κυτταρικού τοιχώµατος, ε-
πιτυγχάνοντας ένα ισχυρότερο και 
ανθεκτικότερο φυτό.

Εµπιστοσύνη στα προϊόντα της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α εδώ και µια δεκαετία δεί-
χνει ο Κώστας Φιλιππαίος, ιδιοκτήτης 
καταστήµατος αγροτικών εφοδίων 
στη Μεσσήνη καθώς και παραγωγός 
µε 35 στρέµµατα ελιές. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda, τα προ-
ϊόντα της εταιρίας έχουν αφήσει πο-
λύ ικανοποιηµένους όσους τοπικούς 
αγρότες τα προτίµησαν, αφού παρα-
τηρήθηκαν βελτιώσεις τόσο στη ποι-
ότητα του καρπού όσο και στη µετα-
συλλεκτική τους συντηρησιµότητα. 
Ας σηµειωθεί πως η διατήρηση µα-
κροχρόνιων συνεργασιών είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεµένη µε την φιλοσο-
φία της Timac Agro | ΛΥ∆Α προσφέ-
ροντας λύσεις κοµµένες και ραµµέ-
νες στις ανάγκες κάθε περιοχής, ό-
πως εξηγεί στην Agrenda ο Κωνστα-
ντίνος Πολίτης, τοπικός σύµβουλος 
θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α.  Ώ-
ντας ο ίδιος παραγωγός, ο Κώστας 
Φιλιππαίος εφάρµοσε τα συνιστώµε-

να προγράµµατα θρέψης της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α, ενώ επισκέφτηκε και 
το Παγκόσµιο Κέντρο Έρευνας και 
Ανάπτυξης (CMI) της Timac Agro στο 
Saint-Malo της Βόρειας Βρετάνης στη 
Γαλλία, κάτι που τον έκανε να εµπι-
στευτεί τα προϊόντα της εταιρείας α-
κόµα περισσότερο, βλέποντας την 
επιστηµονική έρευνα πάνω στην ο-
ποία βασίζονται. 

Σύµφωνα µε τον Κώστα Φιλιππαίο, 
το σκεύασµα της Timac Agro | ΛΥ∆Α 
που έχει ενθουσιάσει περισσότερο τους 
τοπικούς αγρότες είναι το Fertiactyl 
GZ (13-0-5). Όπως εξηγεί ο τοπικός 
Σύµβουλος Θρέψης Κωνσταντίνος 
Πολίτης, το Fertiactyl GZ είναι o πλέ-
ον κατάλληλος βιοδιεγέρτης για την 
επιτυχή εγκατάσταση των καλλιερ-
γειών και την πρώιµη ανάπτυξη των 
φυτών µε αυξηµένη ριζοβολία, πε-
ριέχοντας ενεργοποιηµένα χουµικά 
και φουλβικά οξέα, γλυκίνη-µπετα-
ΐνη και ζεατίνη. 

Καινοτόµο σύνθετο λίπασµα για τη 
θρέψη σε όλους τους τύπους 
εδαφών

Από την άλλη, το Lithactyl 10-11-14 
µε τεχνολογία ΝPRO αποτελεί ένα και-
νοτόµο σύνθετο λίπασµα για τη θρέ-
ψη των καλλιεργειών σε όλους τους 
τύπους εδαφών. To λίπασµα περιέχει 
Calcimer, ασβέστιο θαλάσσιας προέ-
λευσης, το οποίο βοηθά στη ρύθµιση 
του χαµηλού pH και συµβάλει στην 
βελτίωση του µικροπεριβάλλοντος γύ-
ρω από το ριζικό σύστηµα. Επιπλέον, 
ενσωµατώνει την τεχνολογία NPRO 
που αυξάνει την αποτελεσµατικότη-
τα απορρόφησης και µετατροπής του 
αζώτου και των υπόλοιπων θρεπτι-
κών στοιχείων από το φυτό, εξηγεί ο 
Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης, τοπι-
κός Σύµβουλος Θρέψης για το νοµό 
Μεσσηνίας της Timac Agro | ΛΥ∆Α.

Από αριστερά προς τα δεξιά, ο ∆ιευθυντής πωλήσεων Αττικής, Ανατ. Στερεάς  & Ανατ. Πελοποννήσου 
Β. Αντωνόπουλος, η Business Development and Reguratory Officer Π. Μαντάκου, ο τοπικός σύµβουλος θρέψης 
Κ. Πολίτης, ο ιδιοκτήτης καταστήµατος εφοδίων Κ. Φιλιππαίος και ο συντάκτης της Agrenda Γ. Ρούπας.

Σειρά KSC 
Υψηλής ποιότητας 

υδατοδιαλυτό λίπασµα µε 
σύµπλεγµα Phyt-Actyl.

Fertiactyl GZ
Βιοδιεγέρτης για 

γρήγορη ριζοβολία και 
αντοχή στις αβιοτικές 

καταπονήσεις

Lithactyl 10-11-14 NPRO
Σύνθετο λίπασµα για 

θρέψη σε κάθε έδαφος.

2

4



Agrenda44 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 30 & Κυριακή 31 Iουλίου 2022

Με την υπογραφή επιχειρηµατικών συµφωνιών 
µεταξύ ελληνικών και σαουδαραβικών ιδιωτικών 
οµίλων σε τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, τρόφιµα 
και µεταφορές, επισφραγίστηκε την Τετάρ-
τη 27 Ιουλίου η υψηλού επιπέδου συνάντη-
ση στο πλαίσιο της πρώτης επίσηµης επίσκε-
ψης στην Ελλάδα του Πρίγκιπα-∆ιαδόχου της 
Σαουδικής Αραβίας, Μοχάµεντ µπιν Σάλµαν 
µπιν Αµπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Μεταξύ των 

συµφωνιών είναι και η ίδρυση κοινής επι-
χείρησης 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός 
υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήµατος µε-
ταφοράς δεδοµένων που θα συνδέει την Ευ-
ρώπη µε την Ασία µέσω Ελλάδας και Σαουδι-
κής Αραβίας, το East to Med data Corridor. 
Το έργο EMC θα εδραιώσει τη θέση της Ελ-
λάδας ως τηλεπικοινωνιακής πύλης προς 
την Ευρώπη, ενώ θα ενισχύσει τις προσπά-

θειες της Σαουδικής Αραβίας να οικοδοµή-
σει την ψηφιακή της οικονοµία. Άλλη πολύ 
σηµαντική συµφωνία, ύψους 2,6 δισ. ευρώ 
αφορά την ενέργεια και καλύπτει συµβατι-
κές όσο και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Η συµφωνία θα συσχετίσει την τεχνογνωσία 
της Σαουδικής Αραβίας στον ενεργειακό το-
µέα µε το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού 
κόµβου για την ευρύτερη περιοχή.

Ενέργεια και τρόφιμα στην επίσκεψη του Πρίγκιπα 

Μονόδρομος κατά 
την ΕΔΟΚ για 
την βιωσιμότητα 
της εγχώριας 
κτηνοτροφίας 
το τρίπτυχο: 
Καθετοποίηση, 
συνεργατισμός, 
συμβολαιακή

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Σύντοµα, θα είναι ξεκάθαρο σε όλους µας, 
ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος µε τη 
βόσκηση, θα είναι το πρώτο σε αξία προϊόν 
της κτηνοτροφίας µας και θα έπεται το κρέ-
ας και το γάλα».

Με τη φράση αυτή ο Λευτέρης Γίτσας πρό-
εδρος της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης Κρέατος, θέλησε να δώσει – κατά την 
διάρκεια συνέντευξης τύπου την Τετάρτη 27 
Ιουλίου, το στίγµα για το πού θα πρέπει να 
κινηθεί ο κλάδος, που υστερεί σε κουλτού-
ρα οργάνωσης σε σχέση µε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Αφορµή για να περιγράψει τα όσα 
συµβαίνουν στο χώρο διεθνώς και στην Ελλά-
δα, το πρόσφατο ταξίδι στο Παρίσι (20/06/22) 
όπου έγινε η προγραµµατισµένη συνάντηση 
µεταξύ Ε∆ΟΚ και ΙΝΤΕRΒΕV (πρώτα ιδρυτικά 
µέλη), που αφορούσε την ίδρυση του Ευρω-
παϊκού Συνδέσµου ∆ιεπαγγελµατικών Κρέ-
ατος. Σηµειωτέον, η συνάντηση τελικών δια-
πραγµατεύσεων και η ολοκλήρωση της συµ-
φωνίας, έχει ήδη προγραµµατιστεί να γίνει 
στο Παρίσι, στις 22 Σεπτεµβρίου, ενώ για την 
ιδρυτική διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Συνδέ-
σµου στα µέσα Νοεµβρίου.

Σε εθνικό επίπεδο, ο πρόεδρος της Ε∆ΟΚ 
θεωρεί µονόδροµο για την βιωσιµότητα της 
εγχώριας κτηνοτροφίας το τρίπτυχο: Καθετο-
ποίηση -Συνεργατισµός- Συµβολαιακή, ενώ 
για κάθε προϊόν ζητούµενο είναι να υπάρ-
χει ταυτότητα και πιστοποίηση. «Στο κρέας 
µας δεν έχουµε δώσει ακόµη ταυτότητα και 
όπου έχει γίνει κάποια προσπάθεια το απο-
τέλεσµα είναι κακό, γιατί έγινε χωρίς συνερ-

γασία και περιορίστηκε µόνο στην παραγω-
γή. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα η ταυτότητα του 
προϊόντος είναι επιβεβληµένη για έναν ε-
πιπλέον λόγο, ώστε ο καταναλωτής να έχει 
την δυνατότητα να το διακρίνει από το εισα-
γόµενο.», σηµείωσε ο κ. Γίτσας. 

Κατά την Ε∆ΟΚ ζητούµενο είναι η αύξηση 
προϊόντων κρέατος ελευθέρας βοσκής που 
έχουν πολύ µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία 
σε µια αγορά που είναι ελλειµµατική. Επίσης 
πρόκειται για έναν νέο κλάδο που συντελεί 
στη διατήρηση του κοινωνικού είναι βιώσι-
µος (χωρίς αλµεκτήριο, προσωπικό, µηχανο-
λογικό εξοπλισµό και κατανάλωση µεγάλης 

ενέργειας), ελκυστικός και πολλά υποσχόµε-
νος για νεοεισερχοµένους. Για παράδειγµα, 
ο Μαύρος χοίρος εφαρµόζεται στα σηµεία ε-
κείνα που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για καλλιέργειες, ενώ κάθε παραλίµνια και 
παραποτάµια περιοχή είναι ιδανική για ε-
κτροφές Νεροβούβαλου. 

Συνδεδεµένες σε 5 κλάδους, γενετική 
βελτίωση όχι µόνο για αποδόσεις

Κατά την Ε∆ΟΚ απαιτείται µερική αναδι-
άρθρωση της υφιστάµενης κτηνοτροφίας µε 
Κρεοπαραγωγό προβατοτροφία, Μαύρο χοί-
ρο, Νεροβούβαλο, Κρεοπαραγωγό βοοτρο-

Για κάθε προϊόν 
ζητούµενο είναι να 
υπάρχει ταυτότητα 
και πιστοποίηση, 
σύµφωνα µε τους 
κτηνοτρόφους.

Το περιβάλλον το νέο προϊόν
Η βόσκηση με όρους
αξίας πιο πάνω από 
το γάλα και το κρέας

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
ΕΛΛΑ∆Α (2018-2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
�1,9%

2018

2019 13.584

13.844

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

�1,7%

2018

2019

16.473

16.195

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΥΝ
ΠΡΟΒΑΤΑ

�0,9%

2018

2019

84.651

83.856

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ
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∆ηµόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου, δι-
ενεργεί η Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος, σχετικά 
µε τον κανονισµό ελέγχου και απονοµής ελλη-
νικού σήµατος στα προϊόντα ζυθοποιίας. Με τον 
υπό διαβούλευση κανονισµό καθορίζονται οι ει-
δικές προϋποθέσεις για την απονοµή και τη χρή-
ση του ελληνικού σήµατος στα προϊόντα αυτά.

Για να επιτρέπεται η απονοµή και χρήση του 
ελληνικού σήµατος σε προϊόντα ζύθου πρέπει:

 να παρασκευάζονται, σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας στο ζυθοποιείο, και 
να εµφιαλώνεται, εντός των ορίων της ελληνι-
κής επικράτειας από εγκεκριµένους ζυθοποιούς,

 να µην παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 
2963/1922 (Α’ 134),της υπ. αρ. 1100/31.12.1987 
απόφασης του υπουργού Οικονοµικών «Κωδι-
κοποίηση και µεταγλώττιση των διατάξεων του 
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών» και του κανονι-

σµού Ευρωκοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµο-
θεσίας για τα τρόφιµα και για τον καθορισµό δι-
αδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ .

Ως φορέας απονοµής και ελέγχου του ελληνι-
κού σήµατος στον ζύθο ορίζεται η Γενική ∆ιεύ-
θυνση του Γενικού Χηµείου του Κράτους.

Διαβούλευση για το ελληνικό σήμα σε προϊόντα ζυθοποιίας

Σηµάδια κινητικότητας άρχισε να δεί-
χνει η εγχώρια αγορά ενσιρώµατος 
καλαµποκιού, η οποία, ωστόσο, εξα-
κολουθεί να… ψάχνεται ως προς την 
εµπορική πολιτική που θα ισχύσει, ό-
πως µαρτυρά και το µεγάλο εύρος τι-
µών, στις πρώτες εµπορικές πράξεις της 
σεζόν, από τα 5,5 έως και τα 10 λεπτά 
το κιλό, µε τη σχετική πληροφορία να 
έρχεται από την περιοχή της Πρέβεζας.

Όλα δείχνουν ότι η αγορά οδηγείται 
σε ένα σκληρό «µπρά ντε φερ» διαπραγ-
µάτευσης µεταξύ παραγωγών ενσιρώ-
µατος και των καταναλωτών.

 «Οι κτηνοτρόφοι εµφανίστηκαν στην 
πιάτσα τις τελευταίες ηµέρες και προ-
σφέρουν στα 6,5 λεπτά το κιλό. Σ’ αυ-
τά τα επίπεδα, όµως, δεν είµαστε διατε-
θειµένοι να πάµε στην επιλογή της εν-
σίρωσης, γιατί το κόστος καλλιέργειας 
φέτος εκτοξεύτηκε, ιδίως λόγω των αυ-
ξήσεων στις τιµές των καυσίµων και των 
λιπασµάτων», ανέφερε στην Agrenda 
ο παραγωγός Γιώργος Μπότας, από τη 
Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. 

Σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, 
µια καλή τιµή φέτος που θα είχε και 
τον µανδύα της «δικαιοσύνης», κρα-
τώντας ευχαριστηµένο τόσο τον παρα-
γωγό, όσο και τον κτηνοτρόφο, θα ή-
ταν τα 7- 7,5 λεπτά. «Σε άλλη περίπτω-
ση είναι προτιµότερο να τα κρατήσου-
µε για σπυρί µε την προσδοκία, µάλι-

στα, να συνεχιστεί η καλή πορεία που 
διαγράφει το καλαµπόκι στις διεθνείς 
αγορές και να απολαύσουµε υψηλότε-
ρες τιµές προσεχώς, καθώς είδαµε πως 
οι εξαγωγές από την Ουκρανία, εν τέ-
λει θα είναι προβληµατικές, παρά τη 
συµφωνία µε τη Ρωσία», µας εξήγησε.

Παρόµοια επιχειρηµατολογία ανα-
πτύσσει και ο Γιώργος Αλµπάνης, α-
πό την περιοχή των χωριών του ∆ή-
µου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. «Σήµε-
ρα η αγορά αναζητά προσανατολισµό. 
Με δεδοµένο όµως ότι η τιµή στο κα-
λαµπόκι είναι στα 35 λεπτά το κιλό, µε 
τη σχετική αναγωγή το ενσίρωµα θα 
πρέπει να πωληθεί τουλάχιστον στα 7 
λεπτά το κιλό, για να γίνει δίκαιη κα-
τανοµή», αναφέρει ο κ. Αλµπάνης. Ο 
ίδιος µας είπε, πάντως, πως ήδη στην 
περιοχή του Λαγκαδά έχουν κλειστεί 
κάποια χωράφια µε 7,2 και 7,3 λεπτά, 
ενώ βλέπει περαιτέρω άνοδο στα όψιµα.

Στην περιοχή της Νέας Τυρολόης 
Σερρών, όπως µας πληροφόρησε ο 
Κυριάκος Νεραντζής, τα ενσιρώµατα 
για εκτροφές ζώων πιάνουν έως 7-8 λε-
πτά, ενώ ο παραγωγός Γιώργος Κούτ-
λας από την Αλιστράτη ανέφερε πως 
τοπικά πωλείται το ενσίρωµα µε 6 λε-
πτά. Οι κοπές θα αρχίσουν το επόµε-
νο Σαββατοκύριακο και στην περιοχή 
της Πρέβεζας γίνονται συζητήσεις για 
τιµή µε 10 λεπτά το κιλό. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

φία και µοσχάρια Holstein, να προκρίνονται 
στους κλάδους που πρέπει να στηριχθούν µε 
συνδεδεµένες ενισχύσεις. Αφήνει δε, αιχµές 
για τα προγράµµατα γενετικής βελτίωσης, τα 
οποία όπως λέει, εδώ και τρεις περίπου δε-
καετίες, έχουν σχεδόν µηδαµινά αποτελέ-
σµατα αφού αρκούνται µόνο στην βελτίωση 
των αποδόσεων.

Επιπρόσθετα, η Ε∆ΟΚ προτείνει κατάργη-
ση ή επικαιροποίηση κανονισµών, αναχρονι-
στικών που εµποδίζουν την άσκηση της κτη-
νοτροφίας και την διακίνηση των προϊόντων:

 Βοοειδή που εκτρέφονται στην µισή χώ-
ρα δεν επιτρέπεται να τροφοδοτήσουν την υ-
πόλοιπη -πρόγραµµα Βουκέλας.

 Κανονισµοί που εφαρµόζονται στις ζωο-
νόσους, µετά το συµβάν, µε αποζηµιώσεις α-
σήµαντες και προϋποθέσεις ανεφάρµοστες .

 Προγράµµατα γενετικής βελτίωσης, τρεις 
περίπου δεκαετίες, σχεδόν µηδαµινά απο-
τελέσµατα. 

 25% ετήσιες απώλειες του ζωικού κεφα-
λαίου από µη εξάρθρωση ζωονόσων στους λό-
γους εγκατάλειψης των αυτόχθονων φυλών.

 Κανόνες που εµποδίζουν, δυσχεραίνουν 
ή µαταιώνουν εισαγωγές και εξαγωγές ζώων 
και κρεάτων. (∆ιακρατικές συµφωνίες, κλπ.).

Ισορροπία
Μια καλή τιµή 
που θα είχε και 
τον µανδύα της 
«δικαιοσύνης», 

κρατώντας ευχα-
ριστηµένο τον 
παραγωγό και 

τον κτηνοτρόφο, 
θα ήταν τα 7 µε 

7,5 λεπτά

Πολλές τιμές ακούγονται... πολλά 
ντουφέκια πέφτουν με το ενσίρωμα  

Μάθηµα γαλλικής
κουλτούρας

Αυτά που αποκόµισε 
η Ε∆ΟΚ από το ταξίδι 
στη Γαλλία είναι ότι 
η κουλτούρα των 
κτηνοτροφών, λοιπών 
επαγγελµατιών και 
των καταναλωτών 
διδάσκεται από την 
παιδική ηλικία. Εκεί 
µαθαίνουν για πρώτη 
φορά ότι ο κτηνοτρόφος 
είναι το σηµαντικότερο 
κοµµάτι µιας αλυσίδας 
µε κρίκους, την εµπορία, 
τη µεταποίηση και ένα 
σωρό άλλες υπηρεσίες 
που συµµετέχουν. Κατά 
τα λοιπά, η βοοτροφία 
και προβατοτροφία εκεί 
εξασφαλίζει βιωσιµότητα 
κατά 90% και 92% 
από τη διαθέσιµη γη.
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Ούτε βήμα 
πίσω στην 
υπόθεση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ
Σταθερότητα στο δρόµο των 
µεταρρυθµίσεων που θα φέρουν τον 
Οργανισµό Πληρωµών στην υπηρεσία 
των αγροτών και όχι των κάθε είδους 
εργολάβων, ζήτησε από τη νέα 
διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς, κατά τη διάρκεια 
επίσκεψης στα γραφεία του 
Οργανισµού. Οι πληροφορίες θέλουν 
τον υπουργό να δίνει σαφείς 
κατευθύνσεις στη νέα ηγεσία του 
Οργανισµού να εργασθεί απερίσπαστα 
όχι µόνο για την ολοκλήρωση της 
µετάβασης δεδοµένων στο δηµόσιο 
ψηφιακό νέφος (gov.gr) αλλά και για 
την εξέλιξη αυτής της υπηρεσίας µε 
τέτοιο τρόπο που θα δίνει τη 
δυνατότητα στον κάθε αγρότη να έχει 
ανά πάσα στιγµή, σαφή έλεγχο των 
δεδοµένων που τον αφορούν.
Η επιλογή Γεωργαντά να επισκεφθεί 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ αµέσως µετά την 
επιλογή των νέων µελών της 
διοίκησης, σηµατοδοτεί την απόλυτη 
στήριξη στα πρόσωπα των 
Σηµανδράκου και Μπαµπασίδη που 
ανέλαβαν τις νέες θέσεις προέδρου 
και αντιπροέδρου του Οργανισµού 
αλλά και την αποφασιστικότητά του να 
καταστήσει σαφή τη γραµµή πλεύσης 
που θα πρέπει να ακολουθήσουν, έτσι 
ώστε και η µεταρρύθµιση να 
προχωρήσει απαρέγκλιτα και οι 
πληρωµές των ενισχύσεων να γίνουν 
ακριβοδίκαια και στην ώρα τους.
Η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, µετά 
τη συνάντηση  του υπουργού µε την 
νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
αναφέρει: «Συζητήθηκαν οι 
προτεραιότητες της νέας διοίκησης, 
η πορεία των µεταρρυθµίσεων και 
εκσυγχρονισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ µε 
στόχο πάντα τη διαφάνεια και την 
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των παραγωγών. Στη σύσκεψη 
µετείχαν ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
κ. Βαγγέλης Σηµανδράκος, ο 
αντιπρόεδρος, κ. Κυριάκος 
Μπαµπασίδης και ο Γενικός 
∆ιευθυντής, κ. Αντώνης Κοροβέσης. 
Ο έτερος αντιπρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Πέτρος Τζαβέλλας 
δεν ήταν παρών λόγω νόσησης 
από κορονοϊό.».

Σπάνε τα δεσμά, επιστρέφει
η πολιτική για τους αγρότες
Τα κέρδη από την απελευθέρωση του καθεστώτος διαχείρισης των ενισχύσεων 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε νέα φάση εισέρχονται οι σχέσεις αγρο-
τών και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µετά από µια πολυετή περίοδο κυριαρχίας 
εξωθεσµικών παραγόντων στα τεκταινόµε-
να της πλατείας Βάθη, µε επίκεντρο βέβαια 
τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων 
και την καθ’ υπαγόρευση διαµόρφωση των 
αντίστοιχων κοινοτικών προγραµµάτων. 

Η αποφασιστικής σηµασίας µετάβαση των 
δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο υπολο-
γιστικό νέφος (gov.gr), η πετυχηµένη ολο-
κλήρωση των δηλώσεων (Ενιαία  Αίτηση Ε-
νίσχυσης 2022) και η διασφαλισµένη ως 
τα τέλη Οκτωβρίου, έγκαιρη, ακριβοδίκαιη 
και εµπεριστατωµένη πληρωµή των κοινο-
τικών ενισχύσεων, κλείνουν τα στόµατα και 
απελευθερώνουν δυνάµεις για τη χάραξη 
υπεύθυνων πολιτών υπέρ των παραγωγών 
και προς όφελος της αγροτικής οικονοµίας. 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώρ-
γος Γεωργαντάς πάλεψε µε τα θηρία και 
βγαίνει, καθώς φαίνεται, κερδισµένος. Οι 
τελευταίες τοποθετήσεις (προέδρου και α-
ντιπροέδρου) στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σε απόλυτη συµφωνία µε την προκήρυξη 
θέσεων και µε το γράµµα του νόµου, έρχο-
νται να επισφραγίσουν την ορθότητα των 
µέχρι σήµερα επιλογών και να ανοίξουν το 
δρόµο της επιστροφής στην πολιτική.  

Για περισσότερα από 10 χρόνια, το παι-
χνίδι στον τοµέα της γεωργίας γίνονταν µε 
σηµαδεµένη τράπουλα. Όλες οι κινήσεις ή-
ταν προσαρµοσµένες στα κελεύσµατα της 
αποκαλούµενης και «συντεχνίας του ΟΣ-
∆Ε», δηλαδή ενός στενού κύκλου συµφε-
ρόντων µε επιρροή σε όλες της εκφάνσεις 
της αγροτικής πολιτικής. 

Το τι έχουν να κερδίσουν οι αγρότες απ’ 
αυτή την εξέλιξη θα το δείξει φυσικά ο χρό-
νος. Ωστόσο, αν αναλογισθεί κανείς, σε τι 
«στενό κορσέ» υποχρεώθηκαν να κάνουν τη 
δουλειά τους προηγούµενα χρόνια, αξιόλο-
γοι υπουργοί όπως ο Θανάσης Τσαυτάρης 
και Βαγγέλης Αποστόλου (για να µην ανα-
φερθούµε σ’ αυτούς που ήταν απόλυτα ταυ-
τισµένοι µε τις επιταγές του… συστήµατος 
ΟΣ∆Ε), γίνεται αντιληπτή η στρέβλωση που 
υπήρχε, η κακοδαιµονία που κυριαρχούσε 
και η τεράστια οικονοµική ζηµιά που φορ-

τώθηκαν τελικά οι αγρότες και το κράτος. 
Ο χρόνος που έχει µπροστά της η σηµερι-

νή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, µετά την καθοριστική από-
φαση απελευθέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα 
δεσµά της… µηχανοπαρέας, είναι αρκετός, 
όχι µόνο για τη θεσµική αποκατάσταση στη 
διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων αλ-
λά και για την καθιέρωση νέων δοµών, α-
παραίτητων για τη συµµετοχή των αγροτών 
στις µεγάλες αποφάσεις που σχετίζονται µε 
τα θέµατα της αγροτικής παραγωγής. 

Η αποκατάσταση της τάξης στην κορυφή 
του συνεταιριστικού οικοδοµήµατος για 
παράδειγµα, µε την ενεργοποίηση της Ε-
ΘΕΑΣ, δηλαδή της διαδόχου της ΠΑΣΕΓΕΣ 
και την αναγνώρισή της ως επίσηµου συ-
νοµιλητή της πολιτείας στα µεγάλα θέµα-
τα του πρωτογενούς τοµέα και της αγροτι-
κής οικονοµίας ευρύτερα, θα είναι αναµ-
φίβολα µια σηµαντική κατάκτηση. Εδώ και 
µια δεκαετία περίπου, οι αγρότες ήταν α-
πόντες. ∆ύο µεταρρυθµίσεις της Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής (2014 – 2020 και 2021 
– 2027 συµπεριλαµβανοµένης της γέφυ-
ρας) σχεδιάστηκαν µε τους αγρότες παντε-
λώς απόντες. Είναι κάτι που το γνωρίζουν 
και οι πέτρες. Το αν η ΕΘΕΑΣ ανταποκρι-
θεί στο ρόλο της, θα το δείξει επίσης ο χρό-
νος. Το ότι αποκαθίσταται η ιστορική συ-
νέχεια και η λειτουργία των θεσµών, είναι 
πάντως ένα µεγάλο κέρδος.   

Με σηµαδεµένη τράπουλα
Πάνω από 10 χρόνια, το παιχνίδι 
στη γεωργία γινόταν µε κινήσεις 
προσαρµοσµένες στα κελεύσµατα 
της «συντεχνίας του ΟΣ∆Ε», ενός 
στενού κύκλου συµφερόντων µε 
επιρροή στην αγροτική πολιτική

Ο στυλοβάτης του 
συνεργατισµού Αλ. 
Μπαλτατζής, τότε 
που υπήρχε πραγ-
µατική φροντίδα 
για τους αγρότες. 
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Παρά τα αιχµηρά λόγια του Τζεµ Οζντεµίρ, 
η ώθηση του Βερολίνου κατά της γραµµής της 
Επιτροπής δεν φαίνεται να έχει αντίκτυπο στην 
ΕΕ, ειδικά επειδή οι Βρυξέλλες έχουν τα 
περισσότερα κράτη στο πλευρό τους. Εξάλλου, 
η πλειοψηφία των υπουργών Γεωργίας 
συµφώνησε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα 
πρέπει να παράσχει µεγαλύτερη ευελιξία στους 
περιβαλλοντικούς κανόνες της ΚΑΠ ενόψει του 
συνεχιζόµενου πολέµου στην Ουκρανία.

Σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο, η ανησυχία του 
Οζντεµίρ θα µπορούσε να σηµαίνει ότι η Γερµανία 
δεν θα εκµεταλλευτεί πλήρως τη νέα ευελιξία 
που επιτρέπει η Επιτροπή. Ο υπουργός των 
Πρασίνων δεσµεύτηκε να «εξετάσει προσεκτικά 
τις προϋποθέσεις-πλαίσιο» για την εφαρµογή 
των αποφάσεων της Επιτροπής στη Γερµανία, 
φροντίζοντας για τη βιωσιµότητα και την 
επισιτιστική ασφάλεια. «Θα προσδιορίσουµε 
λεπτοµερώς το κόστος και τα οφέλη τους», είπε. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πίσω από το µανδύα της µεγαλύ-
τερης ευελιξίας η Κοµισιόν αφήνει 
σκόπιµα τις δύσκολες αποφάσεις 
στα κράτη-µέλη για το πως θα χει-
ριστούν την απειλή της επισιτιστι-
κής κρίσης, ελέω της ρωσουκρανι-
κής διένεξης, µέσα από τα κονδύλια 
της νέας ΚΑΠ και την κατ΄παρέκκλι-
ση - για ένα έτος -  αποµάκρυνση α-
πό τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής της 
22ας Ιουλίου, η Επιτροπή ανακοί-
νωσε ότι θα χαλαρώσει προσωρι-
νά, για ένα έτος, ορισµένες περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις που κατο-
χυρώνονται στη µεταρρυθµισµένη 
Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η από-
φαση να χορηγηθούν αυτές οι λε-
γόµενες παρεκκλίσεις έχει σκοπό 
να βοηθήσει στην αύξηση της εγ-
χώριας παραγωγής καθώς οι πα-
γκόσµιες αγορές τροφίµων κλονί-
ζονται από την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία.

«Αντί να αναλάβει η ίδια την ευθύ-
νη για µια βιώσιµη γεωργική πολι-
τική, η Επιτροπή µεταθέτει το βάρος 
στα κράτη µέλη», δήλωσε ο Γερµα-
νός υπουργός Γεωργίας Τζεµ Οζντε-
µίρ, µέσω Twitter το πρωί της περα-
σµένης ∆ευτέρας, προσθέτοντας ό-
τι οι παρεκκλίσεις πρέπει εποµένως 
να αντιµετωπίζονται µε προσοχή.

Συνήθως, όλα τα κράτη µέλη υπο-
χρεούνται να συνδέουν µέρος των 
γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ που 
εκταµιεύουν µε τη συµµόρφωση µε 
τις λεγόµενες απαιτήσεις όρων. Οι 
παρεκκλίσεις που χορηγεί η Επιτρο-
πή σηµαίνουν ότι, έως το τέλος του 
2023, οι χώρες µπορούν να αποφα-
σίσουν να αναστείλουν ορισµένους 
από αυτούς τους κανόνες, για παρά-

δειγµα την εγκατάλειψη ορισµένης 
έκτασης αγρανάπαυσης ή την εφαρ-
µογή αµειψισποράς.

∆ύσκολες ανταλλαγές που 
αφήνονται στα κράτη µέλη

Η αναστολή αυτών των περιβαλ-
λοντικών υποχρεώσεων θα µπορού-
σε να βοηθήσει τους αγρότες να αυ-
ξήσουν την παραγωγή βραχυπρόθε-
σµα, αλλά πιθανότατα θα είχε αρνη-
τικές επιπτώσεις στην προστασία του 
κλίµατος και της βιοποικιλότητας.

Σύµφωνα µε τον υπουργό του Βε-
ρολίνου, η εκτελεστική εξουσία της 
ΕΕ αφήνει σκόπιµα αυτόν τον συµ-
βιβασµό µεταξύ κόστους και οφε-
λών από την αναστολή των πράσι-
νων κανόνων στις εθνικές κυβερ-

νήσεις, παρά το γεγονός ότι γνωρί-
ζει ότι η προστασία του κλίµατος και 
της βιοποικιλότητας είναι «η προϋ-
πόθεση για τη γεωργία µας».

Ενώ ο Γερµανός υπουργός είχε 
προηγουµένως ταχθεί υπέρ της µε-
γαλύτερης ευελιξίας στην αµειψισπο-
ρά, την οποία χαρακτήρισε λογικό 
βήµα, έχει εκφράσει επανειληµµέ-
να έντονη αντίθεση στο να επιτρα-
πεί η αγροτική παραγωγή σε αγρα-
νάπαυση, αναφέροντας «εκτεταµέ-
νες συνέπειες για τη βιοποικιλότη-
τα», σχολιάζει ο ιστότοπος Euractive.

Εν τω µεταξύ, ο Οζντεµίρ επέκρινε 
επίσης το γεγονός ότι η Επιτροπή εί-
χε παραβλέψει αυτό που αποκάλεσε 
τον «µεγαλύτερο µοχλό για την εξα-
σφάλιση της παγκόσµιας προσφο-

ράς τροφίµων»: την παραγωγή λι-
γότερων ζωοτροφών και βιοκαυσί-
µων για την απελευθέρωση γεωργι-
κής γης για την παραγωγή ανθρώπι-
νης τροφής. «Εδώ βρίσκεται το πραγ-
µατικά µεγάλο δυναµικό που πρέπει 
να χρησιµοποιήσουµε για να νική-
σουµε την πείνα. Για αυτό, περιµένω 
προτάσεις από τις Βρυξέλλες», είπε.

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτρο-
πής αποκλείει τη φύτευση καλλιερ-
γειών που συνδέονται µε ζωοτρο-
φές, όπως ο αραβόσιτος και η σό-
για, εστιάζοντας σε «τι είναι απολύ-
τως απαραίτητο για την αντιµετώ-
πιση των παγκόσµιων ανησυχιών 
για την επισιτιστική ασφάλεια», α-
νέφερε το σχετικό ∆ελτίο Τύπου της 
Κοµισιόν της 22ας Ιουλίου.

Λοξοδρομώντας
χάνεται και 

ο προορισμός
Η Επιτροπή 

αποφεύγει την 
ευθύνη για την 

αντιμετώπιση της 
επισιτιστικής κρίσης, 

λέει ο Γερμανός 
υπουργός Γεωργίας 

που ψάχνει 
ρεαλιστικό πεδίο 

μεταξύ βιωσιμότητας 
και αύξησης της 

παραγωγής

Η απάντηση 
της Γερµανίας

πρέπει να «ζυγιστεί»
προσεκτικά

Αναστολή
Οι παρεκκλίσεις που χορηγεί 
η Επιτροπή σηµαίνουν 
ότι, έως το τέλος του 2023, 
οι χώρες µπορούν να απο-
φασίσουν να αναστείλουν 
ορισµένους από αυτούς 
τους κανόνες, όπως η εγκα-
τάλειψη ορισµένης έκτασης 
αγρανάπαυσης ή 
η εφαρµογή αµειψισποράς.

Τwitter
«Αντί να αναλάβει η ίδια 
την ευθύνη για µια βιώσιµη 
γεωργική πολιτική, η 
Επιτροπή µεταθέτει το 
βάρος στα κράτη µέλη», 
δήλωσε ο Γερµανός 
υπουργός Γεωργίας Τζεµ 
Οζντεµίρ, µέσω Twitter.

Πόλεμος
Η απόφαση να χορηγηθούν 
αυτές οι παρεκκλίσεις έχει 
σκοπό να βοηθήσει στην 
αύξηση της εγχώριας 
παραγωγής, όσο οι διεθνείς 
αγορές τροφίµων 
κλονίζονται από την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία.
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ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
«Η έξαρση του κορωνοϊού 
τους καλοκαιρινούς µήνες 
οφείλεται κυρίως στις 
µεταλλάξεις 04 και 05 που 
έχουν δηµιουργηθεί. Όσοι 
είναι πάνω από 70 ετών, 
πρέπει να κάνουν την 
τέταρτη δόση του εµβολίου 
τώρα, γιατί µειώνει 
την πιθανότητα νόσησης 
κατά 98%».

ΝΤΕΜΙ ΜΟΥΡ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 «Αλλάζει αυτή η ιδέα, για 
τις γυναίκες που διανύουν 
την έκτη δεκαετία της ζωής 
τους, ότι δηλαδή γίνονται 
λιγότερο θελκτικές όσο 
µεγαλώνουν. ∆εν θέλουµε 
να δείχνουµε µητρικές ή να 
µη νιώθουµε σέξι. Όταν 
σκέφτοµαι τη γιαγιά µου 
στα 60 της, φαινόταν σαν 
να έχει ήδη παραιτηθεί».

ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ
ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ
«Η τεχνολογία του κλίµατος 
δεν είναι εύκολος τοµέας. 
Είναι επικίνδυνος τοµέας, 
αλλά όσοι αντέξουν ως το 
τέλος δεν θα πιστεύουν τα 
κέρδη που θα αποκοµίσουν. 
Στο τέλος της ηµέρας θα 
υπάρξουν οκτώ Teslas, 
δέκα Teslas… Θα υπάρχουν 
εταιρείες τύπου Microsoft, 
Google, Amazon».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ∆ΕΙ ΤΕΛΙΚΑ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΚΕΙΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τρωκτικά
H διαφάνεια και η ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των παραγωγών 
είναι λέει στις προτεραιότητες 
της νέας διοίκησης της 
∆οµοκού. Αυτά είπε και στον 
υπουργό της πλατείας που την 
επισκέφθηκε εσχάτως. Μέγα 
ζητούµενο να υπάρξουν 
παγίδες για τα γνωστά 
τρωκτικά και τα καλώδια 
της µηχανοπαρέας, που 
µπλοκάρουν τα συστήµατα…

Κερασάκι
Σε απόγνωση βρίσκονται οι 
παραγωγοί κερασιών του 
Νοµού Πέλλας λόγω 
ασύµφορου κόστους, χαµηλών 
τιµών πώλησης (µεταξύ 0,80 - 
1,10 ευρώ ανά κιλό και για την 
βιοµηχανία 0,30 - 0,50 λεπτά), 
κλειστών εξαγωγικών οδών 
(ρωσικό εµπάργκο). Κερασάκι… 
στην τούρτα και τα ακριβά 
εργατικά χέρια από από 35 
έως 40 ευρώ ηµερησίως.

Στη µπρίζα
Απορροφάται το 82-99% της 
αύξησης στα αγροτικά τιµολόγια 
ρεύµατος µε κρατική επιδότηση 
των 337 ευρώ ανά MWh. «∆εν 
ξέρω σε ποια απορρόφηση 
αναφέρονται οι κύριοι, εµείς 
είδαµε αύξηση 80% σε σχέση 
µε περσινή κατανάλωση τέτοια 
εποχή...πλέον το ρεύµα το 
πληρώνουµε ως οικιακό και 
όχι αγροτικό», ένα από τα 
σχόλια του αγροτικού κόσµου.

Ο αγροτικός τοµέας πατάει σε πάγο που λιώνει

Πάρτε το αλλιώς τώρα, γιατί ο αγροτικός τοµέας πατάει σε πάγο που 
λιώνει, λένε προς τους τεχνοκράτες των Βρυξελλών, δύο κορυφαίες 
ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις (Via Campesina- ECVC, European 
Milk Board -EMB), που εκπροσωπούν καλλιεργητές και γαλακτοπα-
ραγωγούς. Οι υπογράφοντες κατηγορούν το ισχύον status quo της 
γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, που ευνοεί «φθηνά προϊόντα και φθη-
νές εξαγωγές, µεγάλη απελευθέρωση του εµπορίου και εσωτερική 
απορρύθµιση». Ζητούν ορθή αναλογία τιµών παραγωγού και κό-
στους και κατακρίνουν τον τρόπο που διαµορφώθηκαν η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συµφωνία και η στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ντηλ και στα αγροτικά 
έφερε η έλευση του 
Πρίγκιπα-∆ιαδόχου της 
Σαουδικής Αραβίας 
Mohammed bin 
Salman bin Abdulaziz 
Al Saud, τον οποίο 
συνόδευε πολυπληθής 
αντιπροσωπεία 
αξιωµατούχων και 
επιχειρηµατιών. 

Τον είχαµε χάσει 
τον Σίµο. Όµως να, 
που βρέθηκε στη 
διάσκεψη για τους 
Ωκεανούς να πει για 
το «Αµοργόραµα», 
τους εισβολείς από τον 
Ινδικό που πέρασαν τη 
διώρυγα του Σουέζ και 
να εκπέµψει SOS για 
τα ιχθυαποθέµατα της 
Μεσογείου. Να δούµε.

Υβρίδια
Οι Ισπανοί βρήκαν πώς θα 

το κάνουν µε το κρασί. 
Ανέθεσαν σε συµβουλευτική 
την εκπόνηση µελέτης και 
τώρα η ∆ιεπαγγελµατική της 
χώρας µαζί µε την κυβέρνηση 
θα εφαρµόσουν το σχέδιο για 
αύξηση της παραγωγής. Όχι 
µόνο µε όρους όγκων αλλά 
και υπεραξίας. Τουτέστιν 
ακριβών εξαγωγών.

Εµείς εδώ, χτυπάµε 
καµπανάκια κινδύνου και 
επαιτείας, υπογραµµίζοντας 
τη χρόνια απορρύθµιση του 
κλάδου και τον αθέµιτο 
ανταγωνισµό που υφίσταται.

Κατά τα λοιπά, από τον 
∆εκαπενταύγουστο και µετά 
περιµένουµε την έλευση της 
οινογαστρονοµικής ελίτ (33 
οινοχόοι) στην χώρα µας, 
για απευθείας γνωριµία µε 
τον ελληνικό αµπελώνα. 
Κάτι είναι κι αυτό!

;

ΧΟΥΑΝΓΚ ΙΝ�ΜΠΕΟΜ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«∆εν είµαι πλέον τόσο 
νέος, έχω παραστάσεις και 
ελπίζω να αποδείξω τις 
δυνατότητές µου. Τη νέα 
χρονιά θα γίνω καλύτερος 
ποδοσφαιριστής. Ήµουν 
επιφυλακτικός για την 
τελική µου απόφαση, αλλά 
ο Ολυµπιακός συµµετέχει 
πάντα στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις».

Στην Πάρο 
και στη Νάξο, 
τον αέρα µου 
ν’ αλλάξω!

∆ύο εβδοµάδες πριν το 15αύγουστο και οι 
δουλειές είναι πολλές. Παρά τις διαβεβαιώσεις 
από τους αρµόδιους, οι πληρωµές της πρώτης 
δόσης των Νέων αγροτών δεν «έτρεξε» µέχρι 
τα τέλη του µήνα και το ζητούµενο τώρα είναι 
βγει η σχετική έγκριση πίστωσης προκειµένου να 
αρχίσουν να µπαίνουν χρήµατα µέσα στις 
επόµενες δύο εβδοµάδες.

Νωρίτερα, σου λέει, δουλεύεται και η πληρωµή 
της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, 
από το τέλος του έτους που αρχικά είχε 
δροµολογηθεί. ∆εν είναι εύκολη υπόθεση, λένε 
όσοι γνωρίζουν τις διαδικασίες. Οι εντολές όµως 
από το πρωθυπουργικό γραφείο είναι σαφείς: Να 
γίνουν όσα χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατό η 
πληρωµή να παίξει στις 12 Αυγούστου. Να δούµε!

∆εν ξέρουν τι να γίνουν οι περισσότεροι 
παραγωγοί µανταρινιών της Ηλείας, που έχασαν 
την ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού. Βλέπεις 
τόσα χρόνια είχαν συνηθίσει να δηλώνουν στο 
ΟΣ∆Ε καλλιέργεια µανταρίνι και δεν έβαζαν 
αναλυτικά την ποικιλία. Αυτό έκαναν και στη 
δήλωση του 2020 και τώρα έµειναν εκτός 
της ενίσχυσης. Πόσοι; Το 90% των παραγωγών 
έχασαν τα 70 ευρώ το στρέµµα. 

∆εν την λες και…τυχαία την παραίτηση για…
προσωπικούς λόγους της προϊσταµένης του 
τµήµατος Ενισχύσεων και Καθεστώτων της 
∆ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 
από τη θέση της αναπληρώτριας προϊσταµένης. 
Ο νέος πρόεδρος την έκανε φυσικά αποδεκτή.

Πόσο καιρό θα το ζαλίζουµε µε την υπόθεση 
της προστασίας και ανάδειξης του µελιού; Ο Σίµος, 
εκτός από το Αµοργόραµα, επαναλαµβάνει µε 
κάθε ευκαιρία πως θα κάνει ότι δύναται προς αυτή 
την κατεύθυνση. Πανηγυρική, λέει και η σχετική 
ανακοίνωση της Οµάδας Εργασίας.

Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, µπλε, καραβάκια 
στο ταξίδι δεν µε παίρνετε καλέ. Κάπως έτσι 
και η υπόθεση της διατροφικής επισήµανσης 
στα τρόφιµα και του αµφιλεγόµενου αλγόριθµου 
Nutriscore, που βάζει σε χαµηλό το ελαιόλαδο 
και σε υψηλό τα σνακ και τα αναψυκτικά. Εγχώρια 
µελέτη, κατέδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές 
θέλουν ένα αξιολογικό σύστηµα που χρησιµοποιεί 
χρώµατα, εστιασµένο στην περιεκτικότητα 
συγκεκριµένων θρεπτικών συστατικών.

Προβλήµατα και για τους αγρότες στην Ολλανδία 
µε το σχέδιο για τη µείωση στις εκποµπές αζώτου 
και αµµωνίας. Αν το σχέδιο εφαρµοστεί κατά 
γράµµα, σου λέει, οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές τους κατά 
70% ή και περισσότερο, σύµφωνα µε ορισµένες 
εκτιµήσεις. Με άλλα λόγια, αρκετοί αγρότες θα 
πρέπει να µειώσουν την κτηνοτροφία τους, που 
σηµαίνει ότι «η µείωση κατά 50% το 2030 θα 
πλήξει το µέλλον της γεωργίας στις Κάτω Χώρες», 
τονίζει ο εκπρόσωπος της LTO.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο βλέπω καιρό τώρα ό-
τι δουλειά στην αγροτική 
παραγωγή µόνο µε τους 
«experts» δεν γίνεται, αλ-

λά ότι θα επιβεβαιωνόταν αυτό τόσο 
καθαρά και από επίσηµη ευρωπαϊ-
κή µελέτη δεν το περίµενα. Ένας α-
γρότης µε εµπειρία και προσήλωση 
στη δουλειά του έχει να µας πει πο-
λύ περισσότερα από ειδήµονες συµ-
βούλους που ανάθεµα και αν έχουν 
πατήσει το πόδι τους στο χωράφι. 

Sur Mesure
ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ κι άλλες φορές, µε δι-
κά µου βέβαια λόγια, ότι από τότε 
που πήραν γραµµή τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις οι σύµβουλοι, οι αγρό-
τες έχουν χάσει τον έλεγχο στο παι-
χνίδι. Οι προκηρύξεις των προγραµ-
µάτων είναι κοµµένες και ραµµένες 
στα µέτρα των µελετητών. Κατεβά-
ζεις δέκα φακέλους για να σου ε-
γκριθεί ένας και αν. Αφήνεις πίσω 
τη δουλειά για να περιµένεις το πρό-
γραµµα. Αφήνεις πίσω τις επενδύ-
σεις για να τις βάλεις σε πρόγραµ-
µα. Και η αποδιοργάνωση «τρέχει». 

Συμπαιγνία 
ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για συµπαι-
γνία. Η επίσηµη ενηµέρωση φθάνει 
στον αγρότη µε το σταγονόµετρο, 
για να έχουν δουλειά οι σύµβου-
λοι. Η γραφειοκρατία αυξάνεται, 
για να βρίσκουν δουλειά οι σύµ-
βουλοι. Οι αβεβαιότητες των υπο-
ψηφίων εν δυνάµει δικαιούχων γί-
νονται όλο και περισσότερες για να 
τις «αµβλύνουν» οι σύµβουλοι. 
Άσε που η δουλειά των λεγό-
µενων experts κουµπώνει 
µια χαρά µε το ρόλο στον 
οποίο διαπρέπουν τα τε-
λευταία χρόνια και οι ε-
παρχιώτες βουλευτές ή 
καλύτερα και οι κάθε εί-
δους πολιτευτές.

Και τροφή 
για ερωτήσεις  
ΟΙ ΜΙΣΕΣ από τις ερωτήσεις 
που γίνονται στη Βουλή γυρίζουν 

γύρω από τα αγροτικά προγράµ-
µατα. Πότε θα βγει η προκήρυξη, 
γιατί δεν εντάχθηκαν οι επιλαχό-
ντες, πότε θα πληρωθούν οι εγκε-
κριµένοι, γιατί αργεί η εκπαίδευ-
ση των νέων αγροτών… µε άλλα 
λόγια, να ‘χουµε δουλειά να βρι-
σκόµαστε. Οι σύµβουλοι ζητούν 
βοήθεια από τους βουλευτές και 
οι βουλευτές επικαλούνται τους 
συµβούλους. Και οι αγρότες ξε-
ροσταλιάζουν... στον καύσωνα. 

Τα εξοδολόγια
∆ΕΝ ΞΕΡΩ από που ξεκινάει και 
που τελειώνει η κοκοροµαχία που 
έχουν ξεκινήσει τον τελευταίο και-
ρό Κακαβάς και Μπαγινέτας και 
οµολογώ ότι µου κάνει εντύπω-
ση η επιµονή που δείχνουν τις 
τελευταίες δύο εβδοµάδας στην 
κριτική τους έναντι του γενικού 
γραµµατέα οι συνδικαλιστές του 
υπουργείου. Τρία χρόνια πού ή-
ταν ο φίλος µου ο Κακαβάς; Και 
αν ήταν τόσο καλός ο Μπαγινέτας 
στις άλλες του αρµοδιότητες πως 
έγινε ξαφνικά να µην τα παίρνει 
τα γράµµατα σ’ αυτές που αφο-
ρούν τα «εξοδολόγια» των δηµο-
σίων υπαλλήλων; Τι έγινε και έ-
σπασε… η οµερτά; 

Extra Παρθένα
ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ παρατηρούνται, ό-
πως µε πληροφορούν, και στις υ-
ποθέσεις που διαχειρίζεται η έ-
τερη γενική γραµµατέας του υ-
πουργείου, η κυρία Καλογήρου. 

Λέγεται ότι ενώ έχει εικόνα 
της πανηγύρεως που γίνε-

ται στη διακίνηση ελαιό-
λαδων και ενώ έχει ενη-
µερωθεί για τα στοιχεία 
που δείχνουν νοθεία για 
ένα στα τρία extra παρ-
θένα που κυκλοφορούν 
στην αγορά, δεν δείχνει 
καµιά διάθεση να λάβει 
κάποιο µέτρο επ’ αυτού. 
Κατά τα λοιπά, οι ελαιο-
καλλιεργητές περιµένουν 
τις τιµές παραγωγού στο 
ελαιόλαδο να ανέβουν.    

Από τότε που 
πήραν γραµµή 
τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις 
επιδοτήσεις οι 
σύµβουλοι οι 
αγρότες έχουν 
χάσει τον έλεγχο, 
στο παιχνίδι. 
Οι προκηρύξεις 
των προγραµµάτων 
κοµµένες και 
ραµµένες στα µέτρα 
των µελετητών

Η 
Ρωσία θα συνεχίσει να δηµιουργεί 
αβεβαιότητα σχετικά µε τις ροές πε-
τρελαίου, φυσικού αερίου και γε-
ωργικών προϊόντων στις παγκόσµι-

ες αγορές. ∆εν έχει τίποτα να χάσει, ενώ έχει 
πολλά να κερδίσει. Εποµένως, µην εφησυχά-
ζετε για τις πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες µπο-
ρεί να υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος Βλαντιµίρ 
Πούτιν οπισθοχωρεί από τη διακοπή της ροής 
ενέργειας, τροφίµων και λιπασµάτων. ∆εν το 
πράττει. Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, ένα ρω-
σικό δικαστήριο απέρριψε την 30ήµερη ανα-
στολή των αποστολών φορτίων µέσω του αγω-
γού της Caspian Pipeline Consortium (CPC), ο 
οποίος µεταφέρει ως επί το πλείστον αργό α-
πό το Καζακστάν σε τερµατικό εξαγωγών στις 
ακτές της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας.[…]

Προς ακόµη µεγαλύτερη ανησυχία για τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες, το χέρι του Κρεµλίνου κρατά 
σταθερά τον έλεγχο των ροών φυσικού αερίου 
της Ρωσίας. Για το µεγαλύτερο µέρος του περα-
σµένου έτους, οι παραδόσεις ήταν περίπου 400 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα την ηµέρα. Αυτή η 
ποσότητα µειώθηκε απότοµα κατά περίπου 25% 
καθώς πλησίαζε ο χειµώνας του 2021-2022, µε 

τις ροές να µειώ-
νονται στον αγω-
γό Yamal-Europe 
µέσω Πολωνίας. 
Μειώθηκαν ξανά 
τον Ιανουάριο, ό-
ταν περιορίστηκαν 
επίσης σοβαρά οι 
όγκοι οι οποίοι α-
ποστέλλονταν µέ-

σω Ουκρανίας. Μέχρι τον Ιούνιο, οι συνολικές 
ροές φυσικού αερίου από Ρωσία προς Ευρώπη 
µειώθηκαν στο 40% των κανονικών επιπέδων.

[…]Η απειλή διακοπής της ροής φυσικού α-
ερίου παραµένει εξόχως πραγµατική. Και, στη 
συνέχεια, υπάρχει η συµφωνία να επιτραπούν 
οι αποστολές σιτηρών από τα λιµάνια της Ου-
κρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Αν και οποια-
δήποτε συµφωνία για την αποκατάσταση αυ-
τών των ζωτικών εξαγωγών είναι ευπρόσδεκτη, 
µην έχετε αυταπάτες ότι δεν µπορούν να στα-
µατήσουν ξανά οποιαδήποτε στιγµή. Η κλοπή 
ουκρανικών σιτηρών από τη Ρωσία είναι κα-
λά τεκµηριωµένη, το ίδιο και η απρόβλεπτη 
καταστροφή των καλλιεργειών στα χωράφια.

Τα βήµατα υποχώρησης της Ρωσίας από το 
χείλος της κρίσης πρέπει να αντιµετωπίζονται 
µε προσοχή. Το γεγονός ότι τα «όπλα» της δεν 
χρησιµοποιήθηκαν αυτή τη φορά, δεν σηµαί-
νει ότι δεν θα χρησιµοποιηθούν αργότερα. […]
Αναµείνατε από τη Ρωσία να συνεχίσει να α-
πειλεί τις ροές πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
γεωργικών προϊόντων καθώς πλησιάζει ο χει-
µώνας, ακόµα κι αν τελικά δεν τις περιορίσει.

*ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΟ BLOOMBERG

Ο Πούτιν κρατά 
την Ευρώπη 
από το λαιμό 

ΤΟΥ  ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΛΙ *
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:  
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΜΠΙΡΗ

Προτίµηση για ελληνικά τρόφιµα ό-
πως οι ελιές Καλαµάτας, τα τυριά και 
το µέλι, το οποίο χαρακτηρίζει εξαι-
ρετικής ποιότητας, δείχνει η διευθύ-
ντρια της µεγαλύτερης έκθεσης τρο-
φίµων και ποτών στον κόσµο Sial 
Paris, Audrey Ashworth, σε συνέ-
ντευξή της στην Agrenda.

Όπως επίσης λέει, έχει ιδιαίτερη 
σηµασία η κάθε επιχείρηση που θα 
συµµετάσχει σε µία έκθεση τόσο µε-
γάλου βεληνεκούς, να είναι καλά 
προετοιµασµένη για να παρουσιά-
σει τα προϊόντα τους σε εν δυνάµει 
πελάτες που θα επισκεφθούν το ση-
µαντικό εκθεσιακό γεγονός τον προ-
σεχή Οκτώβριο. 

Οι βασικότερες τάσεις που παρου-
σιάζονται στην παγκόσµια αγορά 
τροφίµων αυτή τη στιγµή, είναι αυ-
τές της ευχαρίστησης που προσφέ-
ρει ένα τρόφιµο στον καταναλωτή. 
«∆εν θα αγοράσει κάποιος κάτι, ε-
άν αυτό δεν τους προσφέρει την ευ-
χαρίστηση και τη γεύση που περιµέ-
νει», λέει χαρακτηριστικά. Τα ηθικά 
τρόφιµα που σχετίζονται µε την κα-
λή διαβίωση των ζώων και την κα-
λή συνεργασία και τον σεβασµό των 
παραγωγών, αποτελούν µία ακόµα 
παράµετρο που εξετάζουν οι κατανα-
λωτές. «Βρισκόµαστε σε µία περίο-
δο που οι πελάτες των σούπερ µάρ-
κετ έχουν ξεκινήσει να µοιράζονται 
σε εκείνους που µπορούν να αγορά-
ζουν οργανικά προϊόντα που σχετί-
ζονται την ηθική παραγωγή και σε 
εκείνους που αδυνατούν να αποκτή-
σουν ακόµα και τα βασικά. Η πρώ-
τη οµάδα είναι διατεθειµένη να πλη-
ρώσει περισσότερα χρήµατα για να 
αποκτήσει κάτι ποιοτικό. Η δεύτερη 
οµάδα καταναλωτών πιέζεται έντο-
να από τον πληθωρισµό και τις τρέ-
χουσες οικονοµικές συνθήκες. Το 
14% του συνολικού πληθυσµού της 
γης, δεν µπορεί να διατραφεί ποι-
οτικά. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δείχνουν ότι 1,3 δισεκα-

τοµµύρια άνθρωποι ζουν υπό κα-
θεστώς φτώχειας, αριθµός που δι-
αρκώς αυξάνεται».

Σηµειώνει επίσης ότι τα υγιεινά τρό-
φιµα αποτελούν επίσης µία τάση προ-
τίµησης των καταναλωτών κατά την 
τρέχουσα περίοδο, σε συνδυασµό µε 
την ψηφιοποίηση, η οποία προσφέ-
ρει την δυνατότητα στον καταναλω-
τή να γνωρίζει την ακριβή προέλευ-
ση κάθε προϊόντος και την επίδρα-
ση που έχει στο περιβάλλον καθώς 
και εάν οι διαδικασίες παραγωγής 
του είναι οι ενδεδειγµένες και σέβο-
νται τον παραγωγό, τη γη και τα ζώα.

Βασικότερος παράγοντας για την 
αύξηση του κόστους στα τρόφιµα 
η ενέργεια

Κατά την ίδια ο µεγαλύτερος πα-
ράγοντας αύξησης του κόστους στην 
αλυσίδα τροφίµων είναι η ενέργεια. 
«Η ενέργεια έχει επιπτώσεις σε ό-
λους τους τοµείς καθώς και στις µε-
ταφορές σε ολόκληρο τον πλανή-
τη», σηµειώνει.

Η Audrey Ashworth µοιράζεται τον 
ενθουσιασµό της για το γεγονός ότι η 
παγκοσµίου βεληνεκούς έκθεση τρο-
φίµων και ποτών Sial Paris, θα πραγ-
µατοποιηθεί φέτος µετά από τέσσε-
ρα χρόνια µε φυσική παρουσία των 
εκθετών. Η έκθεση που πραγµατο-
ποιείται ανά διετία, επρόκειτο να γί-

νει το 2020, ωστόσο η πανδηµία α-
νέστειλε τον σχεδιασµό που υπήρ-
χε, µε αποτέλεσµα τη τελευταία έκθε-
ση που υλοποιήθηκε να είναι εκείνη 
του Οκτωβρίου του 2018. Το φετινό 
εκθεσιακό γεγονός είναι προγραµ-
µατισµένο φέτος για το διάστηµα 15 
έως και 19 Οκτωβρίου. 

«Υποστηρίζω απόλυτα την δυνατό-
τητα των ανθρώπων να συναντιού-
νται και να µοιράζονται ιδέες και α-
πόψεις. Άποψή µου είναι ότι δύσκο-
λα µπορεί κανείς να αναπτύξει επι-
χειρηµατική δραστηριότητα µε κά-
ποιον που δεν γνωρίζει και ότι µπο-
ρεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά 
του µε κάποιον που γνωρίζει», λέει 
η Audrey Asworth. 

Από το χώρο της µόδας και των 
ειδών πολυτελείας στις εκθέσεις

Η ίδια περιγράφει την εµπλοκή 
της στον κλάδο των εταιρικών εκ-
θέσεων, ως τυχαίο γεγονός, καθό-
τι όπως λέει «εργαζόµουν στο χώρο 
της µόδας και των ειδών πολυτελεί-
ας για περίπου δώδεκα χρόνια. Α-
νακάλυψα στην πορεία τις εταιρει-
κές εκδηλώσεις, έναν κλάδο τον ο-
ποίο υποστηρίζω και θεωρώ απολύ-
τως ελκυστικό, καθότι φέρνει κοντά 
τους ανθρώπους».

Για φέτος αναµένεται η παρουσία 
περισσότερων από 7.000 επιχειρή-
σεων στην προσεχή έκθεση του Ο-
κτωβρίου, που θα προέρχονται από 
190 χώρες του κόσµου. Σε ό,τι αφο-
ρά την Ελλάδα ο µεγαλύτερος χώ-
ρος καταλαµβάνεται από τον κρατι-
κό οργανισµό εξαγωγών, Enterprise 
Greece, τον δηµόσιο φορέα που ορ-
γανώνει την ελληνική παρουσία, ε-
νώ οι ελληνικές επιχειρήσεις εκπρο-
σωπούνται και από τις εταιρείες δι-
οργάνωσης συµµετοχών σε εκθέ-
σεις, Promo Solution και Great Trade 
Exchibitions. O συνολικός διαθέσι-
µος χώρος για τις ελληνικές εταιρεί-
ες µέσα από τους οργανωµένους χώ-
ρους που ετοιµάζουν οι προαναφε-
ρόµενοι φορείς, θα είναι της τάξε-
ως των 4.481 τετραγωνικών µέτρων.

Η Audrey Ashworth έγινε 
διευθύντρια της SIAL Paris την 
1η Ιανουαρίου 2022. Υπό την 
ηγεσία του Nicolas Trentseaux, η 
Ashworth διαδέχεται την Adeline 
Vancauwelaert, που κατείχε τη 
θέση από το 2005. Η Ashworth 
έχει ένα αξιέπαινο υπόβαθρο στη 
διαχείριση και τις λειτουργίες 
εµπορικών εκθέσεων. Από το 
2018 ως το 2021 εργάστηκε στην 
Comexposium, ως επικεφαλής του 
δικτύου πωλήσεων SIAL. Μετά 
έγινε διευθύντρια πωλήσεων στην 
EMEA, θέτοντας τις βάσεις για 
έναν νέο οργανισµό πωλήσεων.

Ευχαρίστηση
Οι βασικότερες τάσεις στην 
παγκόσµια αγορά τροφίµων 
αυτή τη στιγµή, είναι αυτές 

της ευχαρίστησης που 
προσφέρει ένα τρόφιµο 

στον καταναλωτή 

Ακριβής προέλευση
Η ψηφιοποίηση προσφέρει 

τη δυνατότητα στον κατανα-
λωτή να γνωρίζει την ακριβή 
προέλευση κάθε προϊόντος 
και την επίδραση που έχει 

στο περιβάλλον

190 χώρες
Φέτος στην έκθεση του 
Οκτωβρίου αναµένονται 

πάνω από 7.000 επιχειρή-
σεις, που θα προέρχονται 

από 190 χώρες του κόσµου  

«Βρισκόµαστε σε µία περίοδο που οι πελάτες των σούπερ µάρκετ έ-
χουν ξεκινήσει να µοιράζονται σε εκείνους που µπορούν να αγο-
ράζουν οργανικά προϊόντα που σχετίζονται µε την ηθική παραγω-
γή και σε εκείνους που αδυνατούν να αποκτήσουν ακόµα και τα βα-
σικά». Με τη φράση αυτή η Audrey Ashworth, διευθύντρια της µε-
γαλύτερης έκθεσης τροφίµων στον κόσµο, της Sial Paris, περιγρά-
φει στην εφηµερίδα Agrenda, την προβληµατική που σκιάζει τη Sial 
Paris 2022, η οποία επιστρέφει τον προσεχή Οκτώβριο, µετά από α-
πουσία τεσσάρων ετών. Η κεντρική θεµατική της φετινής έκθεσης, 
εντοπίζεται στη φράση «Own the Change», και ουσιαστικά αναφέρε-
ται στις περιβαλλοντικές, ηθικές, ψηφιακές και δηµογραφικές αλλα-
γές και προκλήσεις που συντελούνται παγκοσµίως αυτή τη στιγµή.

«Όλοι συμμετέχουμε 
ενεργά στην αλλαγή»
το μότο της SIAL Paris  
Είναι στο χέρι μας να ανταποκριθούμε 
στα ζητήματα επάρκειας τροφίμων και 
αλλαγών, λέει η διευθύντρια της έκθεσης

Audrey Ashworth 
∆ιευθύντρια έκθεσης Sial Paris

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Επιστρέφει η Γιορτή 
Μπανάνας Άρβης 
12-14 Αυγούστου 
Μετά από δυο χρόνια απουσίας λόγω πανδηµίας 
η 4η Γιορτή Μπανάνας επιστρέφει από 12 έως 14 
Αυγούστου στην Άρβη Ηρακλείου. Σκοπός της 
εκδήλωσης η ανάδειξη της αρβίτικης µπανάνας, 
η γνωριµία της µε το ευρύ κοινό και η ενίσχυση 
της τοπικής οικονοµίας. Το πρόγραµµα της 
εκδήλωσης περιλαµβάνει παραδοσιακή µουσική, 
λαϊκή βραδιά, θεατρικά δρώµενα, έκθεση 
φωτογραφίας κ.α. ενώ κατά τη διάρκεια της 
γιορτής θα προσφερθούν δωρεάν µπανάνες, 
κοκτέιλ και γλυκά φτιαγµένα από τις γυναίκες του 
χωριού µε βάση την µπανάνα. Όσοι ενδιαφέρονται, 
πληροφορίες στην σελίδα της εκδήλωσης στο 
Facebook ή στο τηλέφωνο 6983696714.

Στις 3-6 Οκτωβρίου 
το Φυτοπαθολογικό 
Συνέδριο
Το 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο 
θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 3-6 Οκτωβρίου 
2022 στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου 
«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 
πραγµατοποιηθούν 
διαλέξεις ή συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης σε επίκαιρα, σηµαντικά 
προβλήµατα της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα. 
Οι εγγραφές των συνέδρων έχουν ήδη ξεκινήσει. 
Η διαµονή των συνέδρων, εφόσον το επιθυµούν 
µπορεί να γίνει στο ξενοδοχείο Porto Palace. 
Χρήσιµες πληροφορίες και νέα του συνεδρίου στην 
ιστοσελίδα του συνεδρίου www.20.phytopath.gr.

Για το µέλλον της 
κτηνοτροφίας 
στις 2 Σεπτεµβρίου

Πανελλαδική ηµερίδα µε 
θέµα «Επισιτιστική Ασφάλεια, 
Κτηνοτροφία, Παρόν και 
Μέλλον, Νέο Αγροτικό 
Σύµφωνο 2040», 
διοργανώνει ο Κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισµός Τυρνάβου 
«Bune Coop» µε τον 
Κτηνοτροφικό Σύλλογο 
δήµου Τυρνάβου, την 
Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου 
στις 5 το απόγευµα στο 
Αργυροπούλι Τυρνάβου. 
Βασικός στόχος της ηµερίδας 
η ανάδειξη της σηµαντικής 
συνεισφοράς του κλάδου, 
τόσο στο οικονοµικό όσο και 
στο κοινωνικό Πληροφορίες 
στο τηλ: 6979497130.

ΚΡΗΤΗ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηµερίδα για τη θρέψη 
στις 22 Οκτωβρίου

Ο ΣΠΕΛ ανανεώνει το ραντεβού 
του µε το κοινό και συµµετέχει στην 
29η ∆ιεθνή Έκθεση Γεωργικών 
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και 
Εφοδίων Agrotica στη Θεσσαλονίκη 
20 µε 23 Οκτωβρίου. Παράλληλα 
θα διοργανώσει Ηµερίδα, το 
Σάββατο 22 Οκτωβρίου µε τα 
βασικά θέµατα που απασχολούν τον 
κλάδο της θρέψης καλλιεργειών. 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί 
ένας ανοιχτός διάλογος µε όλους 
τους εµπλεκόµενους στην 
αγροδιατροφική αλυσίδα έτσι ώστε 
να συζητηθούν τα κύρια ερωτήµατα 
του κλάδου. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.spel.gr.

ΑGROTICA
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χί-
ου πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής 
µακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 10 αγελάδες µε τα µοσχάρια τους 
µαζί. Τηλ.6977/259943.

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 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 διαβατήρια 
σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

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

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων ,πε-
ριοχή Ριτσώνας Χαλκίδας. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6934/287105.

Πωλούνται 250 ζώα Ασσαφ ,γεννούν τον Σε-
πτέµβρη, ελεγµένα µε υπέρηχο, περιοχή Αχα-
ΐα, κος Βαγγέλης.Τηλ.6938/078990.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά για 
γάλα 10 ηµερών.Τηλ.6980/048507.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά 
αποκοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας.Τηλ.6980/048507.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται σπόροι από βρώµη και µπιζέλι.
Τηλ. 6974/567958. 

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποι-
κιλίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.

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 καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

Πωλoύνται άχυρα, σιτάριές,κριθαριές και βί-
κος µε καρπό.Τηλ 6947/457656.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

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 200 κυπαρίσσια 10 µέτρων, 
25 ετών υγιέστατα κατάλληλα για ξυλεία. 
Τηλ.6942/228503.

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

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

Πωλούνται κουκιά κτηνοτροφικά από πα-
ραγωγό καθαρισµένα,απολυµασµένα.
Τηλ.6981088747.

Πωλείται από παραγωγό φασολιά σε µπάλες 
25 κιλών. Κατάλληλη ζωοτροφή για πάχυνση 
αιγοπροβάτων.Τηλ.6978/176427.

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. 

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περι-
φραγµένο,κατάλληλο για αρωµατικά φυτά. 
∆ιατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός 
.Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης,700 µέτρα από την Εγνατία Οδό 
για οποιαδήποτε χρήση.Τηλ.6949/474535. 

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

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

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. 
∆ρόµο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε κα-
λό υπέδαφος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδα-
νικό για φωτοβολταικά, καλλιέργειες, εκ-
µετάλλευση. Τιµή αναλόγως µίσθωσης . 
Τηλ.6972/869236.

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

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

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.

Πωλείται αγρόκτηµα 40 στρεµµάτων στη πε-
ριοχή Πύργου Ηλείας.Τηλ.6973/912049.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγά-
λης 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 παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

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

Πωλείται 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.

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.

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 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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

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

Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκάλα 
που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,περιοχή 
Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-
mail: papapg100@gmail.com
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giouroukeli@agronews.gr

Με ένα ευρηµατικό αλλά συνάµα α-
πλό και δηµιουργικό τρόπο καλού-
νται όσοι θέλουν να γίνουν σεναρι-
ογράφοι και διαφηµιστές του τόπου 
µας. Αρκούν τρεις φωτογραφίες, α-
κόµη και από το κινητό, που θα ανα-
δεικνύουν τις ιδιαιτερότητες, την ι-
στορία και τις οµορφιές µιας περιο-
χής, για συµµετοχή στο διαγωνισµό 
διαγωνισµός που τελεί υπό την αιγί-
δα του υπουργείου Παιδείας και θρη-
σκευµάτων, και της Ένωσης Περιφε-
ρειών Ελλάδος και που θα αναδειχθεί 
σε παραγωγή της Ένωσης Σεναριο-
γράφων Ελλάδος, µε τίτλο «ΤΟΠΟ-
ΛΑΤΡΕΙΑ». Ζητούµενο, πέρα από τα 
βραβεία και τα χρηµατικά έπαθλα, να 
κινηθεί το ενδιαφέρον τόσο των συ-
µπατριωτών µας, όσο και των αλλο-
δαπών ώστε να επισκεφθούν τον τό-
πο που θα προβάλλεται για να γίνει 
γνωστή η ιστορία και οι οµορφιές του.

«Εάν λοιπόν πιστεύετε ότι αγαπά-
τε τον τόπο σας και µπορείτε να προ-
βάλλετε την αγάπη σας αυτή σε ένα 
φιλµάκι διάρκειας 3’, τότε κακώς δεν 
έχετε ήδη βγει στους δρόµους και τις 
πλατείες, στα βουνά και τα λαγκάδια, 
στη θάλασσα και τα ποτάµια να γυρέ-
ψετε τα ιδιαίτερα εκείνα στιγµιότυπα, 
τις υπέροχες εκείνες εικόνες που κα-

τά τη γνώµη σας καθιστούν τον τόπο 
σας µοναδικό», αναφέρει η σχετική 
ανακοίνωση για τον διαγωνισµό της 
Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.

Οι τρεις προσεγγίσεις για το πε-
ριεχόµενο των φωτογραφιών είναι:

 Ο τόπος, οι φυσικές οµορφιές του, 
τα µνηµεία του, τα λαογραφικά του.

 Κάποια προσωπικότητα του τόπου, 
γνωστή ή άγνωστη, άρρηκτα συνδε-
δεµένη µε την ιστορία του τόπου που 
θα προκαλούσε δέος και θαυµασµό 
σε οιονδήποτε και θα τον έφερνε στον 

τόπο προκειµένου να τη γνωρίσει.
 Μία ιστορία βασισµένη στην παρά-

δοση του τόπου ή σε κάποιο ιστορικό 
γεγονός, που θα αφύπνιζε Έλληνες 
και ξένους να επισκεφθούν τον τόπο.

Αιτήσεις για συµµετοχή µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2022, µε τα εξής βήµατα:

Βήµα 1: Κατοχύρωση σεναρίου στην 
ΕΣΕ στο https://senariografoi.gr/gr/
screenplays/screenplays-registration/

Βήµα 2: Με τον κωδικό κατοχύρω-
σης, δήλωση συµµετοχής στο  https://
senariografoi.gr/gr/screenplays/contests.

Τρεις προσεγγίσεις
Ο τόπος, η ιστορία, 

οι προσωπικότητες είναι τρεις 
προσεγγίσεις για την επιλογή 

των φωτογραφιών

H φωτιά δεν καίει µόνο 
δασικούς πνεύµονες 
Μέσα από µια συγκλονιστική 
φωτογραφία η οµάδα«Save a Greek 
Stray» αναφέρεται στη φωτιά στον 
Έβρο και µιλά για τα ζώα τα οποία 
θα εκτοπιστούν. Στη φωτογραφία 
απεικονίζεται ένας λαγός, ενώ πίσω 
του µαίνεται η πυρκαγιά. «Στάχτη 
έγινε το ∆άσος ∆αδιάς. Καίγεται και 
η Βάλια Κάλντα, ο σηµαντικότερος 
βιότοπος της καφέ αρκούδας στη 
χώρα. Κάηκε η Πεντέλη, η Λέσβος, 
περιοχές στην Ηλεία και στη 
Μεσσηνία», αναφέρει η ανάρτηση.

Οινοτουρισµός στη Μάλτα
από το ∆ήµο Αριστοτέλη
Η διείσδυση στην τουριστική αγορά 
της Μάλτας, το κατά κεφαλήν 
εισόδηµα της οποίας είναι ισχυρό, 
αποτελεί ξεχωριστή ενότητα του 
στρατηγικού σχεδιασµού του 
∆ήµου Αριστοτέλη, που προωθεί 
συνδυαστικό πακέτο διακοπών 
πολιτιστικού και καταδυτικού 
οινοτουρισµού. Έκανε και D2D 
επαγγελµατικές συναντήσεις στη 
Βαλέτα, µέσω του προγράµµατος 
«πράσινα µεσογειακά νησιά στην 
ίδια γεωγραφική παράλληλο». 

Στο 30% η κάλυψη
για αγροτικά κτίρια
Με νοµοθετική ρύθµιση, που έχει 
ενσωµατωθεί ως άρθρο 49, σε 
νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, καθορίζεται το 
ποσοστό κάλυψης στο 30% για 
γεωργο-κτηνο-πτηνοτροφικά 
κτίρια και υδατοκαλλιεργειών. 
Πρόκειται για το ν/σ «∆ιατάξεις 
απλοποίησης της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου 
για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων 
Αιολικών Πάρκων, αντιµετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης».

Φρούτα για Ουκρανούς
µαθητές µε 2,9 εκατ. ΕΕ
Η Κοµισιόν προχώρησε στην 
ανακατανοµή της βοήθειας του 
προγράµµατος της ΕΕ για διανοµή 
φρούτων-λαχανικών και 
γαλακτοκοµικών ανακοινώνοντας 
ότι θα διαθέσει άλλα 2,9 εκατ. 
ευρώ για τις ανάγκες των 
εκτοπισµένων παιδιών της 
Ουκρανίας στα σχολεία της ΕΕ. 
Η Επιτροπή αποφάσισε νέες 
χορηγήσεις από τις κοινοποιήσεις 
που έλαβε από τα κράτη για το νέο 
σχολικό έτος ως 31 Ιουλίου 2023. 

Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας ή εθνικότητας αλλά αφορούν µόνο τόπους της 
Ελλάδας, µε σκοπό την προβολή και προώθηση της χώρας για την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μια ιστορία αγάπης
για τον τόπο μας
Τρεις φωτογραφίες και ένα φιλμάκι 3 λεπτών για συμμετοχή στο 
διαγωνισμό «Τοπολατρεία» της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

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

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 χορτοδετική πρέσα Welger 61 και 
χορτοκοπτικό πολύδισκο µε ιταλικό πλάτος κο-
πής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. Τηλ. 
6974426911.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά αναρτώµενο σε 
τρακτέρ. Τηλ. 6972/687368.

Πωλείται καρούλι 200 µέτρων G90 . 
Τηλ.6977/259943.

Πωλείται τρακτέρ Λαµποργκίνι 100ρι EVO R3 
µε καµπίνα. Τηλ. 6977/259943.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 
Agromaster 5000 ευρώ.Τηλ.6982/031336.

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτικές 
ταχείας εξόδου τιµή 8000 ευρώ, περιοχή Αρι-
δαίας ,Πέλλα.Τηλ. 6982/031336.

Πωλούνται βαζάκια για κρασί,µέλι, λάδι και µε-
γάλα δοχεία για ελιές, σε πολύ καλή τιµή, περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438.

Πωλούνται τρακτέρ FIAT AGRI 160_90 µε 
άροτρο 5υνο και καλλιεργητή, ένας λιπασµα-
τοδιανοµέας ενός τόνου, καρούλι ποτίσµατος 
4 ιντσών 300 µέτρα, 300 σωλήνες 6 µέτρων,4 
ιντσών και 2 ηλεκτρικά µοτέρ 40 και 80 ίππων. 
Πωλούνται και µεµονωµένα. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ. 6945/831053.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 1300 DT µε 
3000 ώρες εργασίας τιµή 3.800 ευρώ. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται σιτευτική µηχανή FEDEL. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται Rίπερ µε 12 ελατήρια, µήκους 220. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλούνται µηχανή τεχνητού θηλασµού αµνο-
εριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δε-
ξαµενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθή-
νας.Τηλ.6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατα-
σκευής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Πε-
ριοχή Αθήνας Τηλ.6936/779887.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων σε 
καλή κατάσταση, περιοχή Σερρών, τιµή 25.000 
ευρώ.Τηλ.6947/445778.

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.

Ζητούνται λαµαρίνες, ξυλεία και κολωνες δεη 
για στάβλο. Τηλ. 6974/567958. 

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Πρώτες κούπες 
της νέας σεζόν
Λίβερπουλ και Σίτι για το Community Shield

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για την πρώτη κούπα της νέας σε-
ζόν, θα έρθουν αντιµέτωπες Λίβερ-
πουλ και Μάντσεστερ Σίτι το Σάββα-
το 30 Ιουλίου, στα πλαίσια του FA 
Community Shield. Μάλιστα, αυτό 
είναι το µοναδικό τρόπαιο που λείπει 
από το παλµαρέ του Γιούργκεν Κλοπ 
ως προπονητής των «κόκκινων» οπό-
τε αυτό αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο. 
Το µατς αυτό θα είναι και µία ευκαι-
ρία για να δούµε και το πρώτο επίση-
µο µατς του Έρλινγκ Χάαλαντ µε τη 
φανέλα της Σίτι. Την επόµενη ηµέ-
ρα η Παρί Σεν Ζερµέν αντιµετωπίζει 
τη Ναντ για το Σούπερ ΚΑΠ Γαλλίας. 

Παράλληλα, την ερχόµενη βδοµά-

δα συνεχίζονται οι µάχες στα προκρι-
µατικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων. 

Συγκεκριµένα, αρχίζουν οι υπο-
χρεώσεις για τον 3ο προκριµατικό 
γύρο του Τσάµπιονς Λιγκ µε το µατς 
που ξεχωρίζει να είναι αυτό ανάµε-
σα σε Αϊντχόφεν και Μονακό (Τρίτη 
2 Αυγούστου). Τα µατς του Γιουρόπα 
Λιγκ ξεκινάνε την Πέµπτη 4 Αυγού-
στου, όπου ο Ολυµπιακός θα τεθεί 
αντιµέτωπος µε τη Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας, µετά τον αποκλεισµό του 
από τη Μακάµπι Χάιφα. 

Την ίδια ηµέρα θα διεξαχθούν τα 
µατς του τρίτου προκριµατικού γύ-
ρου στο Κόνφερενς Λιγκ, εκεί όπου 
µεταξύ άλλων ο Άρης θα αντιµετω-
πίσει τη Μακάµπι Τελ Αβίβ και ο 
Παναθηναϊκός την Σλάβια Πράγας.

Το γκραν πρι Ουγγαρίας που πραγµατοποιείται στην 
πίστα του Χανγκάρορινγκ στις 29-31 Ιουλίου είναι ο 
δέκατος τρίτος αγώνας του 2022. Ο Μαξ Φερστάπεν 
µετά τη νίκη του στη Γαλλία και σε συνδυασµό µε την 
εγκατάλειψη του Σαρλ Λεκλέρ, εκτόξευσε τη µεταξύ 
τους διαφορά στους 63 βαθµούς στο πρωτάθληµα 
των οδηγών για φέτος.

Δύσκολα πιάνεται
πλέον ο Φερστάπεν  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

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

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

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

Ποδόσφαιρο (Euro 2022 Γυναικών)

Τελικός 14.00 ΕΡΤ Sports 1

Formula 1 (Κατατακτήριες ∆οκιµές)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (FA Community Shield)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικό)

Παναιτωλικός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Championship Αγγλίας)

Μίντσλεσµπρο – Γουέστ Μπροµ 19.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ ΚΑΠ Γερµανίας)

Λειψία – Μπάγερν Μονάχου 21.30 Novasports Prime

Formula 1 (Ουγγαρία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Καπ Γαλλίας) 

Παρί Σεν Ζερµέν - Ναντ 21.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Euro 2022 Γυναικών)

Τελικός 14.00 ΕΡΤ Sports 1

Formula 1 (Κατατακτήριες ∆οκιµές)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (FA Community Shield)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Φιλικό)

Παναιτωλικός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Championship Αγγλίας)

Μίντσλεσµπρο – Γουέστ Μπροµ 19.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ ΚΑΠ Γερµανίας)

Λειψία – Μπάγερν Μονάχου 21.30 Novasports Prime

Formula 1 (Ουγγαρία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Καπ Γαλλίας) 

Παρί Σεν Ζερµέν - Ναντ 21.00 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 30 Ιουλίου

Κυριακή 31 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Επανασχεδιασµός
από το Φθινόπωρο 
σε ελαιοκαλλιέργεια 
και κτηνοτροφία  

Το νέο τοπίο   
στα σιτηρά  
και πώς επηρεάζει 
τις εαρινές επιλογές

Φωτοαντίγραφα 
οι προσκλήσεις 
από το Ταμείο 
Ανάκαμψης  

Ακόµα ψάχνει ο CR7
Ποιος να το περίµενε ότι ο 
µάνατζερ του Κριστιάνο Ρονάλντο 
θα τριγυρνάει όλη τη «Γηραιά» για 
να βρει οµάδα στον Πορτογάλο, 
του οποίου πλέον το Μάντσεστερ 
του... βρωµάει, εφόσον θέλει 
να παίζει στο Τσάµπιονς Λιγκ. 
Πολλαπλές όµως οι «χυλόπιτες» 
για τον CR7, µε τελευταίο όχι, 
αυτό της Ατλέτικο Μαδρίτης, 
το οποίο βγήκε από τα χείλη 
των οργανωµένων οπαδών.

«Ζεσταίνεται» η Εθνική
Η προετοιµασία της Εθνικής 
µπάσκετ ενόψει Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος ξεκινά την 
1η Αυγούστου, ενώ το πρώτο 
δυνατό φιλικό θα δοθεί στις 9/8 
στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Ισπανία. 
Θα ακολουθήσει το Τουρνουά 
Ακρόπολις, δύο επίσηµοι αγώνες 
για τα «παράθυρα» του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου 2023 και έπειτα οι 
υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού.

Τα διαρκείας της ΑΕΛ
Από 170 έως 600 ευρώ ανάλογα 
µε τη θύρα εισόδου είναι το 
κόστος των εισητηρίων διαρκείας 
στη θεσσαλική ΑΕΛ. Η Θύρα 10 
του σταδίου Αλκαζάρ διατίθεται µε 
ποσόστωση πληρότητας της τάξης 
του 50%. Στη διάθεση της ΠΑΕ 
ΑΕΛ βρίσκονται επιπλέον 500 
εισιτήρια διαρκείας για τη Θύρα 1 
(µε τιµή 70 ευρώ), µε πρόθεση 
να δοθούν προς χρήση στους 
οργανωµένους οπαδούς 
που θα πληρούν όλες 
τις νόµιµες προϋποθέσεις.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
την αγορά μας, ζεσταίνεται μετά από 
πολλές εβδομάδες το κλίμα λόγω των 
ζητήσεων από την Αίγυπτο. Φαίνεται 
να δουλεύονται κάποιες προπωλή-

σεις σε αιγυπτιακά κλωστήρια από τους εμπο-
ρικούς οίκους. Περίπου στα 108 σεντς υπάρχει 
ενδιαφέρον από εμπορικούς οίκους για προα-
γορές και –όπως λένε οι αναλυτές – αναμένε-
ται πως σύντομα θα γίνουν μικρές δουλειές. 

 Στην αγορά μας η εξαγωγή σκληρού σί-
του σταθεροποιείται στα 450 ευρώ ο τόνος FOB 
λιμάνι μας για τα χαμηλής ποιότητας. Είμαστε 
πλέον στην καλοκαιρινή διακοπή των διαπραγ-
ματεύσεων και παραδοσιακά η δραστηριότητα 
επιστρέφει προς τα τέλη Αυγούστου. Έχουν χτι-
στεί άμυνες στα πρόσφατα χαμηλά 450 ευρώ.

Ενδιαφέρον για 108 
σεντς στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)
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3,72
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96,90
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

23/06 30/06 07/07 14/07

102,71

97,40 91,40
83,71

357
347 348 358

21/07
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91,71

28/07

385

95,07
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Ανοδική αντίδραση από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες στο Τέξας
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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άσοι

Εξτρα
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¤/κιλό
3,72 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Ζεσταίνεται στην αγορά βάµβακος 
µετά από πολλές εβδοµάδες 
το κλίµα και η βασική αιτία είναι 
οι ζητήσεις από την Αίγυπτο.

Η εξαγωγή στα χαµηλά σιτάρια φαίνεται 
να ισορροπεί στα 450 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας, ενώ παραδοσιακά αυτό 
το µήνα  οι Ιταλοί αγοραστές απέχουν.

Συνεχίζεται για άλλη µία εβδοµάδα 
η ανοδική αντίδραση στην τιµή 
καλαµποκιού στην αγορά 
της Ευρώπης.

Μικρή αύξηση αυτή την εβδοµάδα γράφει 
η τιµή του κτηνοτροφικού κριθαριού 
στην ευρωπαϊκή αγορά, έπειτα 
από παροδική αλλά έντονη πτώση.

Σταθερά ανοδικά εδώ και πάνω 
από ένα µήνα η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία, 
που έφτασε τα 3,72 ευρώ το κιλό. 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κάντε κράτει… είναι η φράση που κυ-
ριαρχεί αυτές τις µέρες µεταξύ των πα-
ραγωγών σκληρού σίτου, ειδικά στο 
Θεσσαλικό κάµπο, καθώς αντιµετω-
πίσθηκε µε επιτυχία απ’ ότι φαίνεται 
η πρώτη «επίθεση» του ιδιωτικού ε-
µπορίου, όταν σε λίγα 24ωρα ο οίκος 
των αδελφών Μάρκου µείωσε την τι-
µή αγοράς του προϊόντος από τα 48 
στα 41 λεπτά το κιλό. 

Ο ίδιος οίκος βέβαια, την περασµέ-
νη εβδοµάδα ανακηρύχθηκε πλειο-
δότης στον διαγωνισµό της Ένωσης 
Ορεστιάδας αγοράζοντας 24.000 τό-
νους σκληρού µε τιµή στα 450 ευρώ 
ο τόνος ή 45 λεπτά το κιλό. 

Την ίδια ώρα οι µύλοι συνεχίζουν να 
αγοράζουν απευθείας από µεγάλους 
παραγωγούς σκληρό σιτάρι πρώτης 
ποιότητας µε τιµή µέχρι και 48 λεπτά. 

Η αίσθηση που υπάρχει µεταξύ των 
παραγωγών είναι ότι η ζήτηση για τα 
καλής ποιότητας και δη για τα προ-

βροχικά σιτάρια θα συνεχισθεί αµεί-
ωτη, όσο επιβεβαιώνονται τα στοιχεία 
για τη µεγάλη µείωση της παραγωγής 
στην Ιταλία, αλλά και στη Γαλλία και 
την Ισπανία. 

Η περίπτωση του Καναδά µπορεί να 
λειτουργεί ως αντίβαρο στη µειωµέ-
νη παραγωγή της Ευρώπης, ωστόσο 
δεν πρόκειται να «πνίξει» τον κόσµο 
µε σκληρό σιτάρι, καθώς και εκεί οι 
αποθήκες ήταν άδειες, εποµένως η τι-
µή µε την οποία θα φθάνει στις ευρω-
παϊκές εταιρείες ζυµαρικών θα είναι 
πιο ψηλά απ’ αυτή µε την οποία γίνο-
νται σήµερα πράξεις για τα καλά σι-
τάρια, δηλαδή θα διατηρεί ένα επίπε-
δο FOB κοντά στα 550 ευρώ ο τόνος. 

Εν τω µεταξύ, µικρή δείχνει να εί-
ναι προς το παρόν η πίεση στις τιµές 
παραγωγού και στα υπόλοιπα σιτηρά, 
δηλαδή µαλακό σιτάρι και κριθάρι, πα-
ρά τα όσα λέγονται περί της απελευθέ-
ρωσης εξαγωγών από την Ουκρανία 
µετά τη συµφωνία µε τη Ρωσία για τα 
λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας. Πρώ-
τον, η συµφωνία δεν φαίνεται προς το 

παρόν να υλοποιείται και δεύτερον, 
ακόµα και αν υλοποιηθεί οι ποσότη-
τες που θα επιτρέψει να φύγουν είναι 
πολύ µικρότερες απ’ αυτές που περι-
γράφονται στη συµφωνία, δηλαδή 5 
εκατοµµύρια τόνοι σιτηρών το µήνα. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, αφενός τα 
διεθνή χρηµατιστήρια ξανακέρδισαν 
ένα σηµαντικό µέρος απ’ αυτό που εί-
χαν χάσει µε τη συµφωνία, αφετέρου 
η εικόνα στην πραγµατική αγορά και 
ειδικότερα στην Ελλάδα, δείχνει τις τι-
µές παραγωγού σε µαλακό σιτάρι και 
κριθάρι να διατηρούνται σταθερά πά-
νω από τα 30 λεπτά το κιλό. Μεταξύ 
παραγωγών και κτηνοτρόφων συνε-
χίζουν να γίνονται πράξεις και µε 32 
λεπτά, ειδικά στο κριθάρι.    

Κρατούν αντίσταση στο σκληρό οι Θεσσαλοί
 Oι µύλοι αγοράζουν απευθείας από µεγάλους παραγωγούς σκληρό πρώτης ποιότητας µε 48 λεπτά
 Aµείωτη η ζήτηση όσο επιβεβαιώνεται η µείωση παραγωγής σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία

Εν αναµονή της έναρξης 
της περιόδου σταβλισµού 
από τον Σεπτέµβριο 
βρίσκονται οι παραγωγοί 
ζωοτροφών, µε τις τιµές 
αυτή την περίοδο να 
παρουσιάζουν στασιµότητα 
λόγω του καλοκαιριού. 
Σύµφωνα µε τον Χρήστο 
Μπεκίρη, παραγωγό µεταξύ 
άλλων και κτηνοτροφικής 
βρώµης στην Αχαΐα, οι τιµές 
σανού βρώµης αυτή την 
εποχή αγγίζουν τα 23 λεπτά 
το κιλό και για ξηρό καρπό 
βρώµης τα 30 λεπτά 
το κιλό, µε το τριφύλλι 
επίσης στα 30 λεπτά. 
Όπως εξηγεί στην 
εφηµερίδα Agrenda, 
δεδοµένων των συνθηκών, 
η τιµή της βρώµης θα πάρει 
σίγουρα άλλα 5-10 λεπτά 
µέχρι τον Οκτώβριο, 
µε την τιµή του καρπού 
να ξεπερνά τα 40 λεπτά και 
το σανό να βλέπει εύκολα 
τα 30 λεπτά το κιλό.

ΣΤΑ 30 ΛΕΠΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΚΑΡΠΟΣ ΒΡΩΜΗΣ, ΚΟΝΤΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ, ΠΡΟΣ 
ΑΝΟ∆Ο ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ   

Οι υψηλές θερµοκρασίες και η έντονη ξηρασία στο 
Τέξας φαίνεται να δίνουν τη δυναµική που ζητούσε 
το βαµβάκι για να αντιδράσει ανοδικά. Όπως είχε 
εκφραστεί από πολλούς αναλυτές η αγορά ήταν 
υπερ - πουληµένη και χρειαζόταν µια καλή είδηση 
για τις τιµές, η οποία και ήρθε. Ο ∆εκέµβριος ‘22 
σκαρφάλωσε ξανά στα 96 σεντς ανά λίµπρα, δηλαδή 
περίπου 12 σεντς πάνω από τα πρόσφατα χαµηλά και 
αρκετοί µιλούν για σταδιακή και αργή επανάκτηση 
των 100 σεντς ανά λίµπρα. Παράλληλα ενισχύθηκαν 
τα περισσότερα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων οπότε 
βοήθησαν και οι κερδοσκοπικές τοποθετήσεις. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι ζητήσεις από την Αίγυπτο έχουν κινητοποιήσει 
τους εµπορικούς οίκους, οι οποίοι και 
διαπραγµατεύονται νέες δουλειές µε τους 
εκκοκκιστές. Έχουν αρχίσει να ακούγονται κάποια 
νέα κλεισίµατα και λογικά στις επόµενες µέρες θα 
δούµε ένα µικρό κύµα πωλήσεων, µετά από πολλές 
εβδοµάδες απραξίας. Υπόψιν, βέβαια, πως µιλάµε 
για ζητήσεις που έρχονται µόνο από µια αγορά 
και δη την Αίγυπτο, εποµενως και οι ποσότητες δεν 
θα είναι απεριόριστες. Η Τουρκία εξακολουθεί να 
είναι ήσυχη ή να προσφέρει χαµηλά επίπεδα τιµών, 
που όµως δεν προσελκύουν τους εκκοκκιστές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ο οίκος Μάρκου αγόρασε από την ΕΑΣ 
Ορεστιάδας 24.000 τόνους σκληρού.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΛΕΠΤΑ
Οι τιµές παραγωγού σε 

µαλακό σιτάρι και κριθάρι 

διατηρούνται σταθερά πάνω 

από τα 30 λεπτά το κιλό
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Παρασκευή
22/07

Πέµπτη
21/07

∆ευτέρα
25/07

Τρίτη
26/07

Τετάρτη
27/07

Συνεδρίαση 27/07/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  95,07 +0,59

Μάρτιος ‘23 91,46 +0,72
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Με καλούς οιωνούς άνοιξαν τις 
πύλες τους πριν µία εβδοµάδα και 
τα δύο εργοστάσια της Ηλείας, Κύ-
κνος και Mινέρβα, για να παρα-
λάβουν ντοµάτα του έτους 2022. 

Μέχρι στιγµής και πριν τις τε-
λευταίες εξαιρετικά υψηλές θερ-
µοκρασίες, η ποιότητα ήταν κα-
λή, οι ποσότητες αναµένεται να 
κινηθούν στα περσινά επίπεδα 
περί τους 100.000 τόνους και οι 

παραδόσεις εκτιµάται ότι θα ολο-
κληρωθούν στις 15 Σεπτεµβρίου. 

Το χαρακτηριστικό ωστόσο της 
φετινής χρονιάς είναι τα αυξηµέ-
να κοστολόγια από τα 650π ευρώ 
το 2021 στα 950 ευρώ φέτος, µε 
τους παραγωγούς να ζητούν α-
ναθεώρηση τιµών από τα εργο-
στάσια, προκειµένου ο παραγω-
γός να έχει κάποιο κέρδος και 
να παραµείνει στην καλλιέργεια. 

Στον Κύκνο υπολογίζουν να 
παραλάβουν περί τους 60.000 τό-
νους, µε την επικεφαλής Γεωπο-
νικού τµήµατος του εργοστασίου 
Μαριλένα Παπαθεοδώρου να κα-
θησυχάζει τους καλλιεργητές σχε-
τικά µε τις τιµές, επισηµαίνοντας 
ότι «οι παραγωγοί θα µείνουν ι-
κανοποιηµένοι κλείνοντας την σε-
ζόν, µε τις τιµές που θα δουν να 
αναγράφονται στα ζυγολόγια».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με αύξηση στις τιµές της τάξης 
των 15 έως 20 ευρώ ο τόνος, ξε-
κινούν από την ερχόµενη ∆ευ-
τέρα 4 Αυγούστου οι παραλα-
βές βιοµηχανικής ντοµάτας στα 
εργοστάσια της Θεσσαλίας, µε τα 
πρώτα φορτία να διεκδικούν πριµ 
8 ή 9 ευρώ ο τόνος ανάλογα το 
εργοστάσιο. Η εικόνα του προϊό-
ντος τόσο στη χώρα µας όσο και 
σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει 
υψηλή ζήτηση, ελάχιστα αποθέ-
µατα, µειωµένες σοδειές, αλλά 
και λιγότερες εκτάσεις. Πάντως, 
οι πρώτες διαπραγµατεύσεις µε-
ταξύ των ελληνικών βιοµηχανι-
ών για τις αποστολές στους ξέ-
νους πελάτες κάνουν λόγο για 
επίπεδα τιµών αυξηµένα της τά-
ξης του 30 µε 35% από πέρυσι.

Σηµειωτέον, η συνολική ποσό-
τητα βιοµηχανικής ντοµάτας στην 
ΕΕ, που κατευθύνεται για ντοµα-
τοπολτό είναι περίπου το 60% της 
παραγωγής και αναµένεται να α-
νέλθει σε 10,1 εκατ. τόνους, πα-
ρουσιάζοντας µείωση κατά 14%, 
(3% κάτω από τον µέσο όρο 5ετί-
ας) λόγω της ξηρασίας που έπληξε 
κυρίως την Ισπανία και τη βόρεια 
Ιταλία, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που δηµοσιοποίησε η Κοµισιόν.

Πιο συγκεκριµένα τώρα, στα 
119 ευρώ ο τόνος για 5 brix (εγ-
γυηµένη τιµή) για το εργοστάσιο 
στο Ευύδριο (για >80% κόκκινο 
και ακέραιο καρπό) και στα 121 
ευρώ ανά τόνο στο εργοστάσιο 
∆οµοκού, µε πριµ από 3 έως 9 
ευρώ ανάλογα µε τις ηµεροµη-

νίες παράδοσης, διαµορφώνεται 
το τιµολόγιο της εταιρείας Νοµι-
κός για τις παραλαβές βιοµηχα-
νικής ντοµάτας τη νέα καλλιερ-
γητική περίοδο.

Τα µεταφορικά κόστη καθορί-
ζονται στα 12,5 ευρώ ανά τόνο για 
παραδόσεις >25 χλµ και στα 8,5 
ευρώ ανά τόνο για παραδοσεις 
<25 χλµ στο εργοστάσιο Ευύδιου. 
Στην περίπτωση του εργοστασίου 
στη ∆οµοκό, τα µεταφορικά είναι 
18 ευρώ ανά τόνο από Λάρισα και 
15,5 ευρώ από Φάρσαλα.

Παρέχεται επίσης ασφαλιστική 
κάλυψη µε οικειοθελή ένταξη, µε 

προϋπόθεση την τήρηση της σύµ-
βασης (αλλιώς -17 ευρώ/στρέµµα).

Αντίστοιχα, στα 118 ευρώ για 5 
Brix (εγγυηµένη τιµή) µε πριµ α-
πό 3 έως 9 ευρώ ανάλογα µε τις η-
µεροµηνίες παράδοσης στο εργο-
στάσιο στα Φίλια Καρδίτσας, δια-
µορφώνεται το τιµολόγιο της εται-
ρείας Ντάµαβαντ. Τα µεταφορικά 
κόστη καθορίζονται στα 15,5 ευ-
ρώ ανά τόνο για παραδόσεις από 
Λάρισα και στα 12,5 ευρώ ανά τό-
νο για παραδόσεις από Φάρσαλα. 

Το τιµολόγιο της εταιρείας Del 
Monte κυµαίνεται στα 125 ευρώ ο 
τόνος για 5 brix (κλειστή τιµή) για 
>80% κόκκινο και ακέραιο καρπό, 
µε πριµ από 3 έως 9 ευρώ ανάλο-
γα µε τις ηµεροµηνίες παράδοσης 
στο εργοστάσιο της εταιρίας στο 
12 χιλ. Λάρισας Χάλκης. Η εγγυ-
ηµένη τιµή διαµορφώνεται στα 
120 ευρώ ο τόνος για 5 Brix για 
>80% κόκκινο και ακέραιο καρ-
πό. Τα µεταφορικά κόστη καθο-

ρίζονται στα 9 ευρώ ανά τόνο για 
παραδόσεις από Λάρισα και στα 
12,5 ευρώ ανά τόνο για παραδό-
σεις από Φάρσαλα. 

Τέλος, στα 125 ευρώ ο τόνος 
για 5 brix (εγγυηµένη τιµή, µε 
πριµ από 3 έως 9 ευρώ ανάλογα 
µε τις ηµεροµηνίες παράδοσης 
στο εργοστάσιο της εταιρίας στο 
Πολυνέρι Φαρσάλων, διαµορφώ-
νεται το τιµολόγιο της εταιρείας 
Agrofarm για τις παραλαβές βιο-
µηχανικής ντοµάτας. Τα µεταφο-
ρικά κόστη καθορίζονται στα 12,5 
ευρώ ανά τόνο για παραδόσεις α-
πό Λάρισα και στα 8,5 ευρώ ανά 
τόνο για παραδόσεις από Φάρσα-
λα. Το 20-30% της αξίας του πα-
ραδιδόµενου προϊόντος πληρώ-
νεται άµεσα, και το υπόλοιπο ε-
ξοφλείται εντός διµήνου.

Όσον αφορά τα πριµ πρωιµό-
τητας και οψιµότητας, ανάλογα 
µε τους χρόνους των παραδόσε-
ων, η τιµή αυξάνεται από 3 έως 8 
ευρώ για τα εργοστάσια του Νο-
µικού και της Del Monte και από 
3 έως 9 ευρώ για τo εργοστάσιο 
της Ντάµαβαντ.

Έναρξη παραλαβών βιοµηχανικής ντοµάτας 
Αύξηση 15 έως 20 ευρώ στις τιµές
Υψηλή ζήτηση, µειωµένη παραγωγή και ελάχιστα αποθέµατα φέτος

Καλή η αρχή και στις παραλαβές στην Ηλεία, 
µε υποσχέσεις για αυξήσεις στα τελικά ζυγολόγια

ΜΕΙΩΣΗ
Στους 10,1 εκατ. τόνους 

η ποσότητα της βιοµηχανικής 

ντοµάτας στην Ευρώπη, 

µειωµένη κατά 14% λόγω της 

ξηρασίας στην Ισπανία και τη 

βόρεια Ιταλία, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της Κοµισιόν

ΠΡΙΜ
Η τιµή αυξάνεται από 3 έως 8 

ευρώ για Νοµικό και Del Monte 

και από 3 έως 9 ευρώ για τo 

εργοστάσιο της Ντάµαβαντ

Σ
την αγορά µας φαίνεται η ε-
ξαγωγή για τα χαµηλής ποι-
ότητας σιτάρια να ισορροπεί 
στα 450 ευρώ ο τόνος FOB 

λιµάνι µας, επίπεδα στα οποία έχουν 
γίνει πωλήσεις και πραγµατοποιού-
νται φορτώσεις αυτή την εβδοµάδα. 
Πλέον µπαίνουµε στην παραδοσια-
κή καλοκαιρινή διακοπή, κατά την 
οποία οι Ιταλοί αγοραστές συνήθως 
απέχουν, ενώ οι τοπικοί µύλοι υπο-
λειτουργούν. Τα νεότερα θα έρθουν 
προς τα τέλη Αυγούστου, οπότε και θα 
πλησιάζουµε πιο κοντά στον αλωνι-
σµό της σοδειάς του Καναδά. Για την 
ώρα η εν λόγω σοδειά εξελίσσεται πο-
λύ ικανοποιητικά.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα τι-
µών της Φότζια φάνηκαν κάποια πρώτα 

σηµάδια σταθε-
ροποίησης και 
ήπιας αντίδρα-
σης -καθώς οι 
τιµές κατόπιν 
της βαριάς πτώ-

σης- ενισχύθηκαν κατά 5 ευρώ ο τό-
νος. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώ-
δη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου διαπραγµατεύεταο στα 
510-515 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 
kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% 
η τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 500-503 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
είχαµε ίδια ανοδο, της τάξης των 5 ευ-
ρώ ο τόνος, µε τις τιµές να πιάνουν τα 
445 ευρώ ο τόνος. Από την άλλη πλευ-
ρά του Ατλαντικού τόσο ο Καναδάς ό-
σο και οι ΗΠΑ φαίνεται να επιστρέ-
φουν σε νορµάλ παραγωγές, κάτι βέ-
βαια που µένει να επιβεβαιωθεί προς 
τον Σεπτέµβριο. Για τις ΗΠΑ οι εκτιµή-
σεις κάνουν λόγο για 2,1 εκατ. τόνους, 
ενώ για τον Καναδά για ποσότητες της 
τάξης των 5,5 εκατ. τόνων. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, εί-
χαµε ανοδική αντίδραση κατόπιν των 
ρωσικών επιθέσεων στο λιµάνι της 
Οδησσού, γεγονός το οποίο έδειξε 
πως οι εξαγωγές από την Ουκρανία 
δεν θα είναι και τόσο εύκολες, παρά 
την πρόσφατη συµφωνία µε τη Ρω-
σία. Στη Γαλλία, τέλος, η ανακοίνω-
ση για αυξηµένες εξαγωγές ευρωπα-
ϊκής σοδειάς σε συνδυασµό µε την ά-
νοδο στο Σικάγο έδωσαν µια δυναµι-
κή στις τιµές και ως αποτέλεσµα οι τι-
µές Σεπτεµβρίου επέστρεψαν στα επί-
πεδα των 344 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΗΠΙΑ ΑΝΟ∆ΙΚΗ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΡΙΜ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ DEL MONTE 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΥΞΗΣΗ
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8

  

ΜΕΧΡΙ 28/7

 29/07-31/07

01/08-03/08

06/09 -12/09

13/09-19/09

20/09 ως τέλος

�ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ� �ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ� 
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Στα 80 λεπτά 
τα Βικτώρια

Δεν καλύπτουν 
τα έξοδα τα 
5 λεπτά αύξηση
στη Χαλκιδική

Ενθαρρυντικό 
«ποδαρικό» µε 

πράξεις περί τα 0,80 ευρώ το κιλό, 
για την ποικιλία «Βικτώρια», η οποία 
φέτος είναι περιορισµένη σε ποσό-
τητες, λόγω των µεγάλων ζηµιών 
στα κτήµατα της Καβάλας τον Ιού-
νιο από το χαλάζι, κάνει φέτος το ε-
πιτραπέζιο σταφύλι, για τα παραγω-
γικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος.

Οι πρώτες κοπές άρχισαν εδώ και 
περίπου 10 ηµέρες στα χωριά του 
Παγγαίου Καβάλας µε τα πρώιµα 
«Βικτώρια» από σκεπαστά αµπέλια, 
προ ηµερών στο «χορό» µπήκε και η 
Χαλκιδική, ενώ αναµένεται να ξεκι-
νήσει η συγκοµιδή και της ποικιλίας 
«Superior» στην Κρύα Βρύση Γιαν-
νιτσών. «Τα πρώτα δείγµατα από το 
Παγγαίο και χωριά όπως Κάρυανη 
και Ορφάνι είναι ενθαρρυντικά. Η 
έλλειψη σε παραγωγή που προκά-
λεσε θεοµηνία στο τέλος Ιουνίου, 
έδωσε µια ώθηση στις τιµές έως τα 
0,80 ευρώ» αναφέρει στην Agrenda, 
ο Γιώργος Παπαναστασίου, γεωπό-
νος και παραγωγός επιτραπέζιων 

σταφυλιών, από την περιοχή.
Ανάλογη εικόνα, µας µεταφέρει 

και ο γεωπόνος Γιώργος Τσελέπης, 
µε ευρύ πελατολόγιο στα χωριά Ορ-
φάνι και Ελευθερούπολη. «Για τα 
σταφύλια που προέρχονται από υπό 
κάλυψη αµπέλια υπάρχει ζωηρό εν-
διαφέρον από το εµπόριο και ακού-
γονται τιµές από 0,75 έως και 0,80 
ευρώ», τονίζει. Σηµειώνει, ωστόσο, 
πως οι υπό κάλυψη καλλιέργειες 
δεν είναι παρά ένα µικρό ποσοστό 
της συνολικής παραγωγής της πε-
ριοχής και επουδενί µπορούν να α-
ντισταθµίσουν τη µεγάλη ζηµιά στα 
υπαίθρια αµπέλια από το χαλάζι.

«Από τα κτήµατα που βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της χαλαζόπτωσης, ο 
κόσµος δεν περιµένει κάτι σε επίπε-
δο παραγωγής και κυριαρχεί η κα-
τήφεια, σε σηµείο που έχουν εγκα-
ταλειφθεί κτήµατα. Το τοπίο µοιάζει 
περισσότερο µε φθινοπωρινό παρά 
τέλος Ιουλίου», είπε ο κ. Τσελέπης, 
σηµειώνοντας πως «περιµένουµε τα 
πορίσµατα του ΕΛΓΑ και να δούµε 
πώς θα ανταποκριθεί η πολιτεία».

Στην περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδι-
κής τα πράγµατα εξελίσσονται πολύ κα-
λύτερα, καθώς η χρονιά, τουλάχιστον µέ-
χρι τώρα, δεν εµφάνισε σοβαρά προβλή-
µατα από τα τερτίπια του καιρού. «Οι α-
ποδόσεις είναι λίγο χαµηλότερες. Πέρυσι 
είχαµε στήσιµο στους 3 τόνους το στρέµ-
µα και φέτος είναι στους περίπου 2-2,5 
τόνους, ανάλογα µε το κτήµα. Κάτι που 
µάλλον οφείλεται σε µια παγωνιά που 
έκανε όταν τα αµπέλια ήταν στο αρχικό 
στάδιο των βλασταριών» εξηγεί ο πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Νέ-
ας Καλλικράτειας, Κυριάκος Κασµίρης. 

Στην ευρύτερη περιοχή, τονίζει ο ίδιος, 
καλλιεργείται κυρίως η ποικιλία «Βικτώ-
ρια» και οι κοπές άρχισαν πριν περίπου 
µια εβδοµάδα, ενώ θα συνεχιστούν του-
λάχιστον έως τις 20 Αυγούστου, καθώς 
φέτος η χρονιά είναι όψιµη. «Οι τιµές για 
τα σταφύλια από σκεπαστά κτήµατα πιά-
νουν έως και 0,70 ευρώ το κιλό, ενώ για 
προϊόν από τα υπαίθρια αµπέλια οι τιµές 
είναι 0,50 ευρώ το κιλό. Σε σχέση µε πέ-
ρυσι είµαστε γύρω στα 5 λεπτά το κιλό πα-
ραπάνω, αλλά κρίνοντας από τις αυξήσεις 
στο κόστος παραγωγής, θα έλεγα πως οι 
παραγωγοί δεν είναι ικανοποιηµένοι».

∆ύσκολη ωστόσο προβλέπεται η σεζόν, λόγω της αύξησης του κόστους 
κατά τουλάχιστον 30% στα υλικά, τις µεταφορές και την πρώτη ύλη

Καλό εμπορικό ξεκίνημα στο επιτραπέζιο 
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ � ΠΑΓΓΑΙΟ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 

0,75�0,80ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΜΠΕΛΙΑ

0,70

0,50ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΑΜΠΕΛΙΑ

ΣΚΕΠΑΣΤΑ
ΚΤΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

1,30ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

0,70�0,80ΛΕΥΚΑ
SUPERIOR

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

Το καλό εµπορικό ξεκίνηµα για το επιτραπέζιο 
σταφύλι επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κατσακιώτης, που 
διατηρεί εξαγωγική επιχείρηση στη Νέα Πέραµο της 
Καβάλας, αν και προβλέπει δύσκολη σεζόν, διότι τα κόστη 
έχουν αυξηθεί τουλάχιστον 30% στα υλικά, τις µεταφορές 
και την πρώτη ύλη. Όπως σηµειώνει «τα µεγάλα σούπερ 
µάρκετ στην Ευρώπη, όπου οδηγούνται τα ελληνικά 
σταφύλια, γκρινιάζουν για τις τιµές, µε το επιχείρηµα πως 
η κατανάλωση στις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω 
πληθωριστικών πιέσεων και του πολέµου στην Ουκρανία, 
είναι µειωµένη, µε συνέπεια η ροή να µην είναι τόσο καλή. 
Ελπίζουµε να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, διότι µε 
τα 1,30 ευρώ το κιλό, που φεύγει το συσκευασµένο, 
υπάρχει δυστοκία να απορροφηθεί».
Στον τρύγο µπαίνει και η Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, µε 
τη λευκή «Superior». «Οι αποδόσεις κυµαίνονται από 1,5 
έως 2 τόνους το στρέµµα, ενώ εµπορικά έχουν ήδη κλειστεί 
συµφωνίες µε τιµές από 0,70 έως 0,80 ευρώ», αναφέρει 
ο πρόεδρος του «Α.Σ. Αιγές» Σάκης Κούσης. Σηµειώνει, 
ωστόσο, ότι «πέρυσι γεµίζαµε το ρεζερβουάρ στο τρακτέρ 
µε 60 ευρώ και φέτος θέλουµε πάνω από 110 ευρώ, ενώ 
για ένα 20λιτρο ζιζανιοκτόνο που το πληρώναµε 50 ευρώ, 
φέτος η τιµή έφτασε 185 ευρώ». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΤΑΦΥΛΙ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ
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BESPOKE-ION: Η Bespoke SGA 
Holdings, συμφερόντων του 
επιχειρηματία κ. Σπύρου 

Θεοδωρόπουλου και οι μέτοχοι 
της ΙΟΝ ΑΕ, ανακοίνωσαν την είσοδο 
της Bespoke στην ιστορική 
σοκολατοβιομηχανία με την 
απόκτηση ποσοστού 45%, σε 
συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ  
των μετόχων των δύο εταιρειών.

ΕURICOM HELLAS: Θετικές είναι  
οι εκτιμήσεις της διοίκησης της 
Euricom Hellas για την πορεία των 
πωλήσεών της φέτος, με τα 
οικονομικά στοιχεία του πρώτου 
τριμήνου του 2022 να δείχνουν 
αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 
49% σε σχέση με τις πωλήσεις του 
αντίστοιχου διαστήματος του 2021, 
περίοδος κατά την οποία οι πωλήσεις 
είχαν μειωθεί κατά 19% περίπου  
σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2020.

UNILEVER: Κατά 9,8% αύξησε τις 
τιμές της το πρώτο εξάμηνο της 
τρέχουσας χρονιάς, σε σύγκριση  
με ένα χρόνο πριν, η Unilever, της 
οποίας οι μάρκες κυμαίνονται από το 
σαπούνι Dove και τη βαζελίνη, μέχρι 
τα παγωτά Marmite και Magnum. Οι 
αυξήσεις των τιμών επιταχύνθηκαν 
στο 11,2% το β’ τρίμηνο, καθώς οι 
πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν.

CHIPITA: Τζίρο ύψους 180 εκατ 
ευρώ στο α’ τρίμηνο του έτους και 332 
εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο έφερε η 
Chipita στον όμιλο Mondelez 
International, μετά την ενσωμάτωσή 
της σε αυτόν. Σύμφωνα με τα 
οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου 
της Mondelez, η Chipita συνεισέφερε 
στον όμιλο λειτουργικά κέρδη 10 εκατ. 
ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022 και 4 
εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Να αντισταθούν στο τελευταίο ράλι των α-
γορών μετά την απόφαση της Fed να αυ-
ξήσει τα επιτόκια, καλεί τους επενδυτές η 
Morgan Stanley, με τον επικεφαλής στρα-
τηγικής της, Mike Wilson, να πιστεύει ότι 
ο ενθουσιασμός της Wall Street για την ι-
δέα ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων μπορεί 
να επιβραδυνθούν νωρίτερα από το ανα-
μενόμενο είναι πρόωρος και προβληματι-
κός. Η Federal Reserve ανακοίνωσε αύξη-
ση των επιτοκίων κατά 75 μ.β στην τελευ-
ταία συνεδρίαση του Ιουλίου. Όμως η έκ-
πληξη ήταν η προειδοποίηση της FED ότι 
η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται, 
ο πληθωρισμός μετατρέπεται σε στασιμο-
πληθωρισμό οπότε οι επόμενες αυξήσεις 
επιτοκίων θα είναι μειούμενες..

«Η αγορά ανεβαίνει πάντα όταν η Fed 
σταματήσει τη σύσφιξη μέχρι να ξεκινή-
σει η ύφεση… Αλλά είναι απίθανο να υ-

πάρχει μεγάλο χάσμα αυτή τη φορά με-
ταξύ του τέλους της σύσφιξης της Fed και 
της ύφεσης», είπε ο ίδιος. «Τελικά, αυ-
τό θα είναι μια παγίδα», προειδοποίησε.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί 
η θεματική πορεία του δολαρίου, που έχει 
αυξηθεί κατά περισσότερο από 10% ένα-
ντι άλλων σημαντικών νομισμάτων από 
την αρχή του έτους. «Στην πραγματικότη-
τα, δεν είναι λίγες οι κυβερνήσεις και οι 
κεντρικές τράπεζες που θα προτιμούσαν 
το επίθετο “καταστροφική” αντί του “θεα-
ματική”», λέει ο, o Barry Eichengreen, κα-
θηγητής Οικονομικών στο University of 
California, Berkeley. Εάν η οικονομία και 
ο πληθωρισμός εξασθενήσουν, η Fed θα 
κάνει παύση και το δολάριο θα αντιστρέ-
ψει την πορεία του. Και αυτός δεν είναι 
πλέον ένας κίνδυνος που μπορεί να α-
πορριφθεί, τονίζει ο καθηγητής.

ΗΠΕΙΡΟΣ
Τέσσερα νέα βραβεία, από τα Taste 
Olymp Awards 2022 προστίθενται 
στο σύνολο των διεθνών διακρίσεων 
που έχει λάβει η μάρκα ΗΠΕΙΡΟΣ. 
Συγκεκριμένα, η κλασική, αυθεντική 
Φέτα ΠΟΠ ΗΠΕΙΡΟΣ και η Φέτα ΠΟΠ 
ΗΠΕΙΡΟΣ με 40% λιγότερο αλάτι 
απέσπασαν από ένα χρυσό βραβείο. 
Με ασημένιο το ΗΠΕΙΡΟΣ Ελαφρύ 
και χάλκινο το Ταλαγάνι Αποστόλου.

Εγκαίνια
Τα εγκαίνια της νέας καθετοποιημένης 
μονάδας σφαγής και τυποποίησης πτηνών 
της πραγματοποίησε την Τρίτη 25 
Ιουλίου η εταιρεία Αγροκτήματα Κρήτης 
Μανωλιτσάκης. Οι νέες εγκαταστάσεις 
έχουν εμβαδόν 1.500 τ.μ σε μια έκταση  
5 στρεμμάτων στο Βιομηχανικό Πάρκο 
Ρεθύμνου. Η δυναμικότητα σφαγής στα 
800-1.000 κοτόπουλα ανα ώρα και 
τυποποίησης ως 5 τόνους ημερησίως.

Η ύφεση δαμάζει 
και τον πληθωρισμό 

 Παγίδα λένε η αύξηση των επιτοκίων της Fed 
 Καταστροφική ή θεαματική η άνοδος δολαρίου;

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 28/07 839,52

∆ευτέρα
25/07

Τρίτη
26/07

Πέµπτη
28/07

Παρασκευή
22/07

Τετάρτη
27/07

840

838

836

834

832

830

828

826

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5300 +15,72%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,6400 +10,00%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,6500 +8,33%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1070 +7,00%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 5,2000 +4,84%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,2300 -4,96%

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,6100 -3,17%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 1,1700 -2,90%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜ. 0,3010 -2,90%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛ. Α.Β.Ε.Ε. 5,6600 -2,75%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 32,306.66 +0.34%
 NASDAQ Comp 12,054.69 +0.19%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,641.93 +0.95%
Λονδίνo FTSE 100 7,344.89 -0.05%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,262.28 +0.73%
Παρίσι CAC-40 6,318.62 +0.97%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,102.66 +0.42%
Τόκιο NIKKEI-225 27,815.48 +0.36%
 
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

Ήπια άνοδος στο Γενικό Δείκτη 
μετά την αύξηση επιτοκίων Fed
Μπορεί να το προσπάθησε, αλλά τελικά δεν τα 
κατάφερε το Χρηματιστήριο Αθηνών να 
κλείσει πάνω από τις 840 μονάδες, αν και είχε 
στο πλευρό του την ισχυρή άνοδο τόσο της 
Eurobank όσο και της ΔΕΗ, αλλά και την 
απουσία πολλών πωλητών. Τα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη, 
καθώς οι αγορές παγκοσμίως ανακουφίστηκαν 
από το λιγότερο επιθετικό τόνο της αμερικανικής 
κεντρικής τράπεζας Fed, η οποία προχώρησε 
σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75%. 
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Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο αγροτών 
και ΕΦΚΑ όλων όσων καλλιεργούν για πώληση

Y
πάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτι-
κής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµε-
ταλλεύσεων ή/και στον ΕΦκΑ/ΟΓΑ (.ΟΓΑ), 

όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν. ∆εν έχω καταλά-
βει πώς προέκυψε αυτό. Το µόνο βέ-
βαιο πάντως είναι ότι υπάρχει πρό-
βληµα και αφορά όλους όσους καλ-
λιεργούν (δηµόσιοι και ιδιωτικοί υ-
πάλληλοι, ή συνταξιούχοι είτε του 
∆ηµοσίου είτε του ιδιωτικού τοµέα) 
κι δεν έχουν εγγραφεί ούτε στο Μη-
τρώο, ούτε στον ασφαλιστικό φορέα 
ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Ας δούµε κάποιες από 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν α-
πό τη νοµοθεσία:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3874/2010 (Α  ́151) στο ΥπΑΑΤ τη-
ρείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο 
οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα 
τα ενήλικα φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα που ασκούν στην επικράτεια αγρο-
τική δραστηριότητα ή κατέχουν αγρο-
τική εκµετάλλευση. 

2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσι-
ακή νοµοθεσία (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής) οι κάτοχοι αγροτικής 
εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαµβάνουν ή όχι ε-
νισχύσεις είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αί-
τηση Ενίσχυσης κατ΄ έτος, σύµφωνα και µε τις ειδικές δι-
ατάξεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 
(A΄160) η ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική και 
σε αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

καθώς και ενώσεις προσώπων που 
έχουν την πλήρη κυριότητα, την ε-
πικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώ-

ρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. Εξαιρούνται α-
πό την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτρο-
φικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµε-
ταλλεύσεις ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων 
και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπα-
χθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους.

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χορή-
γηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτροφικές, 
χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις ανθοκοµι-
κών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές επι-
χειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες υδατοκαλλιέργει-
ας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι απασχολού-
µενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έ-
ως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, αφού τροποποιήθηκε 
το άρθρο 2 του ν.3874/10).

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ότι προβλέπεται υποχρεωτική εγγρα-
φή στο Μητρώο Αγροτών Αγροτικών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων για όλους όσους καλλιεργούν. ∆εν 
εννοώ κάποιον ο οποίος έχει 200 τ.µ. κήπο στο σπίτι 
του και ασχολείται για να περάσει την ώρα του. Ανα-

φέροµαι σε όλους όσους ασχολούνται µε την παρα-
γωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια τα 
πουλάνε µε οποιονδήποτε τρόπο. Το ίδιο ισχύει και 
για την ενηµέρωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ/
ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για εγγραφή. Το αν προ-
κύψει ή όχι υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών, είναι άλλο θέµα.

ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ: Είµαι δηµόσιος υπάλληλος. 
Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδιωτικός υ-
πάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τοµέα. 
Πρέπει να εγγραφώ;

Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλιερ-
γεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η υπο-
χρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφόµενα και 
δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του καθενός. Το 
ίδιο ισχύει και για όσους είναι ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες, Λογιστές, µελετητές, ή ιδιοκτήτες πάσης φύσεως 
ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµό-
διο ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανω-
τέρω, πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στον ΕΦ-
ΚΑ/ΟΓΑ [σσ. Καταργήθηκαν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ 
και πλέον η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά] και, αφού 
ενηµερωθούν θα πρέπει να προσκοµίσουν και τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Είναι άλλο η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/Ο-
ΓΑ και άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιού-
χοι του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν και καλλιεργούν και 
µετά τη λήψη της σύνταξης τους, διότι βρίσκονται ήδη 
στο σύστηµα καταχωρηµένοι ως καλλιεργητές.

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για όλους τους υπόλοιπους 
συνταξιούχους παλαιούς και νέους, διότι -µέχρι στιγ-
µής- η ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα µε την ε-
πωνυµία ΕΦΚΑ, αποτελεί προς το παρόν όνειρο απατη-
λό. Και αυτό επειδή παρά την υποτιθέµενη ενοποίηση 
των ασφαλιστικών ταµείων, στην πράξη λειτουργούν 
το καθένα µόνο του και ταλαιπωρείται ο κόσµος. Αυτό 
το θέµα όµως θα το πιάσουµε άλλη φορά.

Εισφορές
Είναι άλλο η υποχρέωση 
εγγραφής στον ΕΦΚΑ/
ΟΓΑ και άλλο αν τελικά 
θα προκύψουν εισφορές

Μισθωτήριο
Καιρός να µάθουν στη 

Βάθη ότι έως 960 ευρώ 
µίσθωµα δεν απαιτείται 

ηλεκτρονικό µισθωτήριο 

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)

Hλεκτρονικά µισθωτήρια

Και οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας έγιναν και 
γίνονται µε την προσκόµιση (κατ’ εξαίρεση) 
χειρόγραφων συµφωνητικών µίσθωσης.
Επειδή όµως το κακό παράγινε, είναι καιρός 
κάποιοι στην Πλατεία Βάθης να σοβαρευθούν λίγο. 
Αν θέλουν ντε και καλά ηλεκτρονικά µισθωτήρια 
ας συνεννοηθούν πρώτα µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών, για να ενηµερωθούν ότι έως 960 
ευρώ µίσθωµα δεν απαιτείται ηλεκτρονικό 
µισθωτήριο. Άµα αλλάξει η διάταξη το συζητάµε. 
Μέχρι τότε όµως, να µην ακούω χαζοµάρες…

Οµάδες παραγωγών: θα βγει η Κ.Υ.Α.;
Περιµένω ακόµα την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι 
να συστήνουν οµάδες παραγωγών. Κύριες 

υπουργέ κάντε κάτι γιατί οι παραγωγοί 
κινδυνεύουν να χάσουν τη µείωση του 

φόρου κατά 50% της φετινής παραγωγής…
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Δελτίο Τιμών Ιουλίου

Πόλεμος, δολάριο
κόβουν αποδόσεις  
των εμπορευμάτων

Πτώση 15,2% για το δείκτη των αγροτικών
Αποκλιμάκωση τιμών στο δελτίο της Πειραιώς

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με την επενδυτική αβεβαιότητα σε υ-
ψηλό ελέω του πολέµου και των κινή-
σεων τιθάσευσης του πληθωρισµού, 
και µε το δολάριο να διατηρεί τη θε-
τική δυναµική του ως «ασφαλές κα-
ταφύγιο», έναντι ενός καλαθιού νο-
µισµάτων, καταγράφεται σηµαντική 
επιβράδυνση στις αποδόσεις των ε-
µπορευµάτων και δη των αγροτικών.

Σηµαντική αποκλιµάκωση στην τι-
µή τους εµφάνισαν τόσο ο δείκτης 
των αγροτικών προϊόντων όσο και 
τα επιµέρους προϊόντα, µε πρωτα-
γωνιστές το σιτάρι, το καλαµπόκι, 
τη σόγια, το βαµβάκι και τον χυµό 
πορτοκαλιού, σύµφωνα µε το µηνι-
αίο δελτίο τιµών της Τράπεζας Πει-
ραιώς για τον Ιούλιο.

Αν και η αβεβαιότητα για τη διάρ-
κεια του πολέµου συνεχίζει να υφί-
σταται, η µείωση του παγκόσµιου 
ρυθµού ανάπτυξης, πλήττοντας τη 
ζήτηση, και η θετική δυναµική του 
δολαρίου ενδέχεται να περιορίσουν 
περαιτέρω τις αποδόσεις ειδικά στα 

αγροτικά, αλλά και γενικότερα στα 
εµπορεύµατα.

Επιπρόσθετα, για τον κλάδο των 
σιτηρών (σιτάρι, σόγια, καλαµπό-
κι), η αναµενόµενη απόφαση για 
«ξεκλείδωµα» των ουκρανικών σι-
τηρών και η διοχέτευσή τους στην 
αγορά, πιθανά να θέσουν σε πτωτι-
κή τροχιά τις τιµές τους. Η ενίσχυ-
ση των εξαγωγών της Ινδίας σε ζά-
χαρη, ύστερα από τον περιορισµό 
προηγούµενων µηνών λόγω της 
αυξανόµενης εγχώριας ζήτησης, 
πιθανά να συµβάλλει σε υποχώ-
ρηση της τιµής της. 

Ευνοούνται τα βοοειδή, 
ανοδικές πιέσεις στο ρύζι

Για τα βοοειδή, η σφιχτή παρα-
γωγή και η αυξηµένη ζήτηση, πιθα-
νά να συνεχίσουν να ευνοούν την 
τιµή τους. Καθώς η αργή πρόοδος 
των µουσώνων έχει καθυστερήσει 
τη σπορά του ρυζιού και οι εξαγω-
γές έχουν περιοριστεί στην Ινδία, 
διαφυλάσσοντας την επισιτιστική 
ασφάλεια της χώρας, δύναται να 
υπάρξουν ανοδικές πιέσεις στην 
τιµή του ρυζιού.

Σηµαντικές πιέσεις δέχθηκε σε 
µηνιαίο επίπεδο ο δείκτης των α-
γροτικών προϊόντων (-15,27%), ό-
πως και ο δείκτης των εµπορευµά-
των (-9,58%). Καταλύτης της παρα-
πάνω κίνησης ήταν η ενίσχυση του 
δολαρίου, από την περιοριστική νο-
µισµατική πολιτική της Fed, στην 
προσπάθεια τιθάσευσης του πλη-
θωρισµού, καθώς και της ανακού-
φισης της αγοράς για τη συµφωνία 
στο θέµα των σιτηρών. 

Μικτή εικόνα εµφάνισαν σε µη-
νιαίο επίπεδο οι µετοχικές αγορές 
(S&P500 +4,25%, MSCIEM –2,40%) 
εν µέσω ανησυχιών για πιθανή ε-
πιβράδυνση της παγκόσµιας οικο-
νοµικής δραστηριότητας. Οι επεν-
δυτές εκτιµούν ότι η Fed θα διατη-
ρήσει την επιθετική της στάση, για 
την καταπολέµηση του πληθωρι-
σµού, την ώρα που η ΕΚΤ αυξάνει 
για πρώτη φορά το επιτόκιο κατά 
50µονάδες βάσης. 

Βαρύ το επενδυτικό 
κλίµα στην Ευρώπη
Το επενδυτικό κλίµα στην Ευρώπη βάρυνε η µεγαλύτερη, 
της αναµενόµενης, υποχώρηση των δεικτών PMI 
(µεταποίηση και υπηρεσίες, που προαναγγέλλει ανάπτυξη), 
ο υψηλός πληθωρισµός, τα αποτελέσµατα των γαλλικών 
εκλογών, καθώς και των εξελίξεων στη Μεγάλη Βρετανία 
και την Ιταλία, ενώ στο προσκήνιο βρέθηκαν οι ανησυχίες 
για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστηµα. 
Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για επιβολή νέων 
περιοριστικών µέτρων στην Κίνα, καθώς αυξάνονται τα 
κρούσµατα της πανδηµίας. Η απόδοση του αµερικανικού 
10ετούς οµολόγου διαµορφώθηκε στο 2,99% και του 
2ετούς παρέµεινε αµετάβλητη, στο 3,17%, µε τους 
επενδυτές να εστιάζουν στην αυξηµένη πιθανότητα 
ύφεσης. Το δολάριο συνέχισε να διατηρεί τη θετική 
δυναµική του ως «ασφαλές καταφύγιο», έναντι ενός 
καλαθιού νοµισµάτων, περιορίζοντας σηµαντικά 
τις αποδόσεις των εµπορευµάτων. 

Προβληματίζουν 
οι χαμηλοί 
επιχειρηματικοί 
δείκτες PMI
Αξιοσηµείωτη υποχώρηση, 
µεγαλύτερη των εκτιµήσεων, 
κατέγραψαν οι πρόδροµοι 
επιχειρηµατικοί δείκτες ΡΜΙ 
τον Ιούνιο ως απόρροια του 
πολέµου, των προβληµάτων στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες και του 
αυξηµένου κόστους διαβίωσης, 
ενώ φθίνουσα είναι η θετική 
επίδραση από τη χαλάρωση των 
περιοριστικών µέτρων, σύµφωνα 
µε το ∆ελτίο Οικονοµικών 
Εξελίξεων στην Ελλάδα και τον 
Κόσµο, της Τράπεζας Πειραιώς.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
έκθεση της «Summer 2022 
Economic Forecasts», 
αναθεώρησε προς τα πάνω 
την πρόβλεψη της για τον ρυθµό 
ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας το 2022 στο 4,0% 
(προηγ. εκτιµ. 3,5%), σηµαντικά 
υψηλότερη σε σχέση µε τον µέσο 
όρο της Ευρωζώνης που 
προβλέπει αύξηση κατά 2,6%. 
Για το 2023, η ΕΕ εκτιµά για 
την ελληνική οικονοµία 
βραδύτερο ρυθµό στο 2,4% 
(προηγ. εκτιµ. 3,1%), έναντι 
αύξησης 1,4% στην ευρωζώνη. 
Παράλληλα, ο εναρµονισµένος 
πληθωρισµός προβλέπεται να 
φτάσει στο 8,9% το 2022 και 
στο 3,5% το 2023. Η ανάπτυξη 
το 2022 σύµφωνα µε την Ε.Ε. 
προβλέπεται να υποστηριχθεί 
από την ώθηση των κεφαλαίων 
του Ταµείου Ανάκαµψης καθώς 
και τις θετικές προοπτικές για 
τον τουρισµό ο οποίος εκτιµάται 
ότι θα επιστρέψει στα προ 
πανδηµίας επίπεδα έως το 2023. 
Οι θετικές εξελίξεις στον 
τουρισµό επιβεβαιώνονται από 
την πορεία των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων, καθώς την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, 
σύµφωνα µε την Τράπεζα της 
Ελλάδος αυξήθηκαν στα 2,5 δισ. 
ευρώ αντιπροσωπεύοντας 
το 87.8% των αντίστοιχων 
του 2019.

ΠΟΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

�15,27%

∆ΕΙΚΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

�9,58%
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Ο ψηφιακός και ο «πράσινος» µετασχηµατι-
σµός της γεωργίας, είναι το «νέο» που έρχεται 
και στον εγχώριο πρωτογενή τοµέα, καθώς α-
ποτελεί την εφαρµογή των κανόνων που, πλέ-
ον, θέτει η πραγµατική οικονοµία, αλλά και οι 
επίσηµες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόµη και αν οι διεθνείς εξελίξεις διαφορο-
ποιούν τον προγραµµατισµό, όπως έγινε µε 
τον πόλεµο στην Ουκρανία, οι προτεραιότη-
τες µπορεί να πάνε λίγο πίσω, να βρεθεί ένας 
άλλος δρόµος, αλλά δεν θα αλλάξουν. Η στό-
χευση είναι αποφασισµένη, έτσι όπως προδια-
γράφεται στα κείµενα πολιτικής, τα οποία, ει-
δικά σε επίπεδο Ευρώπης, δεν γυρίζουν πίσω.

Όσοι δεν το έχουν καταλάβει ακόµη, θα το 
καταλάβουν σύντοµα, γιατί η νοµοθεσία προ-
σαρµόζεται µε τέτοιους τρόπους, ώστε να ο-
δηγεί στην κυκλικότητα της οικονοµίας και 
στο πάντρεµά τους µε την τεχνολογία. Ο κα-
θένας, βέβαια, έχει το δικαίωµα να µην ακο-
λουθήσει, αλλά θα έχει τόσο κόστος µια τέ-
τοια επιλογή, ώστε όλοι θα συµµορφωθούν».

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο γεωπόνος 
και στέλεχος του γραφείου στρατηγικών προ-
γραµµάτων της Αµερικανικής Γεωργικής Σχο-

λής, Ηλίας Κάλφας, σε εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση των αποτελεσµάτων του ευρωπαϊ-
κού ερευνητικού προγράµµατος «Bio Circular», 
που είχε στόχο την ενσωµάτωση εργαλείων 
ευφυούς γεωργίας (σ. σ. smart farming) και 
µεταποίησης (σ. σ. smart processing) σε ένα 
ενιαίο σύστηµα διαχείρισης της αλυσίδας α-
ξίας µιας καθετοποιηµένης γαλακτοκοµικής 
µονάδας.

«Αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι αυ-
τή τη στιγµή διανύουµε την εποχή της ψηφια-

κής γεωργίας. Είµαστε στη γεωργία της έντα-
σης της πληροφορίας, στη γεωργία που εάν 
δεν έχεις τη σωστή πληροφόρηση οι αποφά-
σεις σου δεν µπορεί να είναι σωστές ή οι πιο 
ενδεδειγµένες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Κάλφας και σηµείωσε πως ένα µεγάλο κοµ-
µάτι του έργου στηρίχθηκε στη «γεωργία 4.0» 
και ένα δεύτερο στην παραγωγής τροφίµων 
µε θετικές περιβαλλοντικές αποδόσεις.

Για να υποστηρίξει την επιχειρηµατολογία 
του περί έναρξης της εποχής του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού της γεωργίας, ο οµιλητής υ-
πενθύµισε πως ήδη το «Green Deal» είναι επί-
σηµη πολιτική της Ε.Ε. και µάλιστα έχει πάρα 
πολύ σηµαντικούς και δύσκολους στόχους, 
οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν σε πάρα πο-
λύ µικρά χρονικά διαστήµατα και σίγουρα θα 
µας απασχολήσει στο µέλλον. Ταυτόχρονα, 
στους αντικειµενικούς σκοπούς της νέας ΚΑΠ 
ξεχωρίζουν, µεταξύ άλλων, οι αναφορές για 
την ανάγκη να υπάρχει αποδεδειγµένη φρο-

ντίδα για το περιβάλλον, µέσα από την επί-
τευξη συγκεκριµένων στόχων, ο οποίοι εάν 
δεν πιάνονται θα έχουν αρνητικές συνέπει-
ες στις χρηµατοδοτήσεις, ενώ µεγάλο βάρος 
δίδεται και στη γνώση και την καινοτοµία. Ε-
πίσης, επίσηµη πολιτική της Ε.Ε. είναι και η 
πρωτοβουλία «farm to fork» (από το χωράφι 
στο πιάτο), τα προγράµµατα που θα τρέξουν 
λίγο ή πολύ θα έχουν να κάνουν µε το κλίµα, 
το περιβάλλον και την τεχνολογία, ενώ όπως 
ανέφερε ο οµιλητής στο κοντινό χρονικό ορί-
ζοντα, για να µπορεί κανείς να προµηθεύσει 
µια αλυσίδα σούπερ µάρκετ, θα πρέπει εκτός 
από τις άλλες πιστοποιήσεις για την υγιεινή 
και ασφάλεια να έχει και για το χαµηλό περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα των προϊόντων του, 
γιατί αυτό ζητούν οι καταναλωτές.

Υπό το πρίσµα αυτό, ο κ. Κάλφας σηµείωσε 
ότι µε δεδοµένο ότι ήδη στη γεωργία υπάρ-
χουν πολλές τεχνολογίες, οι οποίες έχουν υι-
οθετηθεί και αποτελούν main stream, όπως 
αισθητήρες, drones, φωτονική, συστήµατα 
GIS, δορυφόροι, µετεωρολογικοί σταθµοί, «η 
επόµενη ηµέρα είναι πώς όλα αυτά θα αποτε-
λέσουν ολοκληρωµένα και ενιαία ευφυή συ-
στήµατα στην υπηρεσία των αγροτών κι εδώ 
καίριο ρόλο καλούνται να παίξουν οι παίχτες 
της πραγµατικής οικονοµίας».

Ο καθένας θα έχει 
το δικαίωμα να μην 

ακολουθήσει τους 
κανόνες του Green Deal , 
αλλά θα έχει τόσο κόστος 
μια τέτοια επιλογή, ώστε 
όλοι θα συμμορφωθούν 

εκτίμησαν οι ομιλητές 
σε εκδήλωση για 

την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του 

προγράμματος 
«Bio Circular»

Το Green Deal πάει πίσω 
αλλά θα επανέλθει δριμύτερο 
Όποιος δεν ακολουθήσει τα νέα δεδομένα απλά θα αναγκαστεί στο τέλος να εγκαταλείψει

Ο διευθυντής αγροκτήµατος της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
Θεόδωρος Καλλίτσης.
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Πλατφόρµα υποστήριξης λήψης αποφάσεων
Στην παρέµβασή του, ο Χρήστος Κοΐδης, από 

την εταιρεία Engineers for Business ανέφερε 
πως στο πλαίσιο του Bio Circular αναπτύχθη-
κε και µια ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχείρι-
σης αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστης να έχει πλήρη έλεγ-
χο και εικόνα της εκµετάλλευσής του και αξι-
ολογώντας πληθώρα δεδοµένων να λαµβάνει 
τη βέλτιστη απόφαση για κάποιες επεµβάσεις 
στην εκµετάλλευση.

«Οι πληροφορίες αντλούνται µε ειδικά ρο-
µποτικά συστήµατα, περνάνε στην πλατφόρµα 
κι ο παραγωγός κατευθύνει την καλλιέργεια 
και κάνει τις επεµβάσεις στοχευµένα µε σκο-
πό να την προστατεύσει, να µειώσει τη χρήση 
εισροών και να αυξήσει το εισόδηµά του, αξι-
οποιώντας και τα υποπροϊόντα της εκµετάλ-
λευσής του», εξήγησε ο εντεταλµένος ερευ-
νητής στο Ινστιτούτο Βιοοικονοµίας & Αγρο-
τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, ∆ηµήτρης Κατέρης, 
συµπληρώνοντας πως «είµαστε σε καλό επί-
πεδο ως χώρα. Το µόνο πρόβληµα στην πα-
ρούσα φάση είναι ότι το κόστος των τεχνολο-
γιών είναι υψηλό ακόµη, αν και σε επίπεδο 
εκµίσθωσης των εν λόγω υπηρεσιών η εικό-
να είναι πολύ καλύτερη».

«Συµµαζεµένα και νοικοκυρεµένα», µε νέες 
τεχνολογίες

Στις νέες µεθόδους και τεχνολογίες διαχεί-
ρισης αγροτικών αποβλήτων, ζωικών και φυ-
τικών, τα οποία στις αρχές της κυκλικής βιο-
οικονοµίας αποτελούν χρήσιµα υλικά που α-
ξιοποιούνται δεύτερη και τρίτη φορά για την 
παραγωγή νέων προϊόντων µε προστιθέµενη 
αξία, αναφέρθηκε ο Θεµιστοκλής Σφέτσας, α-
πό την Ergoplanning ΕΠΕ.

Εστιάζοντας κυρίως στην αερόβια και την α-
ναερόβια χώνεψη αυτών των αποβλήτων, εί-
πε πως µε τις τεχνολογίες αυτές, δηµιουργού-
νται χρήσιµα παραπροϊόντα, όπως το στερεό 
χωνεµένο υπόλειµµα, κατά την αναερόβια δι-
εργασία, το οποίο περιέχει θρεπτικά συστατι-
κά και ως εκ τούτου είναι κατάλληλο εδαφο-
βελτιωτικό για χρήση στους αγρούς και το ί-
διο µπορεί να γίνει µε την κοµποστοποίηση. 

Σηµείωσε δε, πως «η κυκλική βιοοικονοµία 
είναι το µέλλον. Ουσιαστικά κάνουµε πράξη 
το «συµµαζεµένα και νοικοκυρεµένα» που έ-
χει τις ρίζες του στο παρελθόν, εφαρµόζοντας 
νέες τεχνολογίες, που µας δίνουν τη δυνατό-
τητα οι περισσότερες εφαρµογές, αποδοτικό-
τερες καλλιέργειες και συνολικά µια καλύτε-
ρη διαχείριση όλων των πόρων του πλανήτη».

Νέες παράμετροι στην επιλογή 
τροφίμων από τους καταναλωτές

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Για την ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία που δίνουν 
οι καταναλωτές σε παράγοντες όπως το χαµηλό πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωµα, για την επιλογή ή όχι ε-
νός προϊόντος, µίλησε ο διευθυντής αγροκτήµα-
τος της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, Θεόδω-
ρος Καλλίτσης.

«Στο παρελθόν ο καταναλωτής επέλεγε µε βάση 
το κόστος, τη γεύση και την ευκολία. Τώρα έχουν 
µπει και νέες παράµετροι που βοηθούν στην επιλο-
γή, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι περιβαλλο-
ντικές. Γιατί ο καταναλωτής γνωρίζει πως οι φωτιές 
τον καίνε εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής και ξέρει 
πως µπορεί να συνεισφέρει στην αποτροπή της, επι-
λέγοντας τρόφιµα πιο φιλικά στο περιβάλλον», ανέ-
φερε. Πρόσθεσε ωστόσο πως στην εξίσωση µπαίνει 
πλέον και η µόδα, καθώς «βλέπουµε σε πολύ µεγά-
λο βαθµό ότι η έννοια της περιβαλλοντικότητας στην 
περίπτωση του γάλακτος, έχει ωθήσει πολλούς να 
το αντικαταστήσουν µε φυτικά προϊόντα πιο φιλι-
κά στο περιβάλλον, γιατί δεν είναι ζωικής παραγω-
γής και προέρχονται από ένα στάδιο χαµηλότερο».

«Η εφαρµογή του bio circular στο αγρόκτηµα της 
Σχολής βοήθησε ώστε να ποσοτικοποιηθεί µε όσο 
καλύτερο τρόπο γίνεται η περιβαλλοντική εµπλοκή 
στην περίπτωση της παραγωγής του γάλακτος, προ-
κειµένου η γνώση αυτή να µεταφερθεί στους κτηνο-
τρόφους ως καλή πρακτική για να µειώνουν το απο-
τύπωµα άνθρακα της εκµετάλλευσής τους», τόνισε.

Στην ίδια λογική, το Τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ, 
όπως περιέγραψε ο καθηγητής στο εργαστήριο Γε-
ωργίας, Χρήστος ∆όρδας, πειραµατίστηκε µε πέντε 
διαφορετικές µεταχειρίσεις, µε την επίδραση της άρ-
δευσης και της λίπανσης στην παραγωγή του αρα-
βοσίτου, για να εντοπιστεί ποια είναι η αποδοτικό-
τερη και τα πειράµατα έδειξαν πως µπορεί να επι-
τευχθεί καλή παραγωγή και εξοικονόµηση νερού, 
οδηγώντας σε ένα όφελος από 20% έως 30% για τον 
παραγωγό, αλλά και το περιβάλλον.

Συνοπτικά αποτελέσµατα του έργου BioCircular:
Τα λιπάσµατα, τα καύσιµα και η ηλεκτρική ενέρ-

γεια, συµβάλλουν στις εκποµπές CO2 και συνεπώς στο 
αποτύπωµα άνθρακα της καλλιέργειας αραβόσιτου.

Η επέµβαση µε λίπασµα βραδείας λίπανσης και 
κοπριά, µπορούν να αντικαταστήσουν τη συµβατική 
χηµική λίπανση, καθώς δίνουν παρόµοιες αποδόσεις.

Η απόδοση σε ενσίρωµα αυξήθηκε στις επεµβά-
σεις της πλήρους άρδευσης, ενώ οι χαµηλότερες α-
ποδόσεις εµφανίστηκαν στις επεµβάσεις µε υδατι-
κή καταπόνηση.

Ο λόγος εκροές/εισροές και η αποτελεσµατικό-
τητα της ενέργειας ήταν χαµηλές, λόγω υψηλής κα-
τανάλωσης ενέργειας από τη χρήση λιπασµάτων και 
του νερού άρδευσης, γεγονός που δείχνει ότι οι εισ-
ροές δεν χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά.

Οι ζωοτροφές (ενσίρωµα καλαµποκιού) που παρή-
χθησαν µε έξυπνες µεθόδους κυκλικής γεωργίας ήταν 
κατάλληλες ποιοτικά και οργανοληπτικά για τη συµ-
µετοχή τους στο ισορροπηµένο σιτηρέσιο των ζώων.

Με την κατανάλωση ζωοτροφών που παρήχθη-
σαν µε έξυπνες µεθόδους κυκλικής γεωργίας, παρα-
τηρήθηκε η παραγωγή κόπρου σταθερής σύστασης 
και ποσότητας, κατάλληλης για περαιτέρω επεξεργα-
σία, ώστε να χρησιµοποιηθεί για λίπανση των αγρών.

Η χρήση ζωοτροφών που παρήχθησαν µε έξυ-
πνες µεθόδους κυκλικής γεωργίας, µείωσε το περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα και βελτίωσε την οικονοµι-
κότητα της εκτροφής, χωρίς καµία δυσµενή επίδραση 
στην ευζωία, την υγεία ή τις αποδόσεις των αγελάδων.

Οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου για 
την παραγωγή 1 kg FPCM – διορθωµένο γάλα µε λί-
πη και πρωτεΐνη, ανέρχονται σε 2,2 κιλά ισοδύναµη 
διοξείδιο του άνθρακα.

Η διαδικασία του αρµέγµατος είναι ο βασικότε-
ρος παράγοντας στις εκποµπές αερίων του θερµοκη-
πίου (37%), ακολουθούµενος από την παραγωγή ζω-
οτροφών (27,3%) και τη διαχείριση κοπριάς (27%).

Η εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε όλη την αλυ-
σίδα παραγωγής γάλακτος θα µπορούσε να µειώ-
σει κατά 30% την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου.

Αποτύπωµα
Στο κοντινό χρο-
νικό ορίζοντα, για 
να µπορεί κανείς 

να προµηθεύσει µια 
αλυσίδα σούπερ 

µάρκετ, θα πρέπει 
να έχει χαµηλό 
περιβαλλοντικό 

αποτύπωµα

Θεσµικό πλαίσιο
H νοµοθεσία 

προσαρµόζεται µε 
τέτοιους τρόπους, 

ώστε να οδηγεί 
στην κυκλικότητα 
της οικονοµίας και 
στο πάντρεµά τους 
µε την τεχνολογία

Θρέψη
Η επέµβαση µε 

λίπασµα βραδείας 
λίπανσης και 

κοπριά, µπορούν 
να αντικαταστή-

σουν τη συµβατική 
χηµική λίπανση
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Όταν σφάζονται γαλάρες προβατίνες
η τυροκομία μπαίνει σε ναρκοπέδιο

  Τα κόστη κόβουν παραγωγή 
και πρώτη ύλη 

  Υπερπουλημένη η παραγωγή 
στο τυροκομείο Χατζηζήση 
στη Δεσκάτη Γρεβενών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Το Μάιο και τον Ιούνιο σφαγιάστηκαν γαλά-
ρες προβατίνες, λόγω της αδυναµίας των παρα-
γωγών να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους. Θέ-
λω να το µεταφέρετε ακριβώς έτσι». Η έκκλη-
ση, µε πόνο ψυχής, του Λάµπρου Χατζηζήση, 
είναι ενδεικτική της τεράστιας αγωνίας στους 
κόλπους της κτηνοτροφίας και της µεταποίη-
σης, για το παρόν και το µέλλον του κλάδου 
σε ένα περιβάλλον που θυµίζει ναρκοπέδιο.

Καλύπτοντας ένα «πακέτο» αντιπροσωπευ-
τικών ιδιοτήτων «τρία σε ένα», καθώς είναι 
καθηγητής στο τµήµα Γεωπονίας του Πανε-
πιστηµίου Ιωαννίνων, αντιπεριφερειάρχης Α-
γροτικής Οικονοµίας στην Περιφέρεια ∆υτι-
κής Μακεδονίας, αλλά και τυροκόµος, ο Λά-
µπρος Χατζηζήσης έχει άποψη για τις εξελί-
ξεις στον κλάδο και κρούει δυνατά τον κώδω-

να του κινδύνου: «Μέχρι πρό-
τινος θεωρούσαµε την παρα-
γωγή πρώτης ύλης δεδοµένη. 
∆υστυχώς αυτό δεν συµβαίνει 
τώρα. Η παραγωγή γάλακτος 
είναι σε κατακόρυφη πτώση», 
αναφέρει και προειδοποιεί: «µη 
ξεχνάµε οι κτηνοτρόφοι πρέπει 
να ζήσουν και την οικογένειά 
τους και όταν είναι αντιµέτω-
ποι µε την ακρίβεια και τις µε-
γάλες αυξήσεις στις τιµές των 
ζωοτροφών, που αντιπροσω-

πεύουν το 70% του κόστους διαχείρισης µιας 
εκτροφής, δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν».

Οι αρρυθµίες, όπως λέει ο συνοµιλητής 
µας, άρχισαν να διαφαίνονται τα τελευταία 
δύο χρόνια και έκτοτε η τάση στην παραγωγή 
γάλακτος είναι φθίνουσα, συνεπεία της µε-
γάλης αύξησης του κόστους παραγωγής των 
ζωοκοµικών προϊόντων. «Πρέπει η πολιτεία 
να βοηθήσει, µε την έννοια της διατήρησης 
και της ενίσχυσης του ζωικού µας κεφαλαίου, 
ειδάλλως το πρόβληµα θα είναι έντονο στην 
εγχώρια παραγωγή», λέει και αναφέρει πως 
«στην περιοχή µας αυτή τη στιγµή το γάλα το 
πρόβειο πληρώνεται στα 1,20 ευρώ. Έχει µια 
αύξηση 25% από πέρυσι στην τιµή και η τάση 
είναι ανοδική, καθώς η ποσότητα είναι περι-
ορισµένη. Όµως ανακύπτει και θέµα απορ-
ρόφησης των τιµών αυτών από την αγορά. Ο 

καταναλωτής δεν ξέρουµε αν µπορεί να πλη-
ρώσει τα τυροκοµικά µε αυτά τα κοστολόγια».

Αναφερόµενος στην προσωπική του δια-
δροµή, τονίζει πως ανήκει στη δεύτερη γενιά 
του µοναδικού, σήµερα, τυροκοµείου στη ∆ε-
σκάτη Γρεβενών, που ίδρυσε πριν περίπου 50 
χρόνια ο πατέρας του Γιάννης Χατζηζήσης. «Α-
σχολούµαι µε την τυροκόµηση από τότε που 
τελείωσα το σχολείο, αν και µεγάλωσα µέσα 
στο γάλα και την παραγωγή τυροκοµικών», 
επισηµαίνει και διευκρινίζει πως «ήταν επαγ-
γελµατική επιλογή, αλλά και ευχή του πατέρα 
µου να αναλάβω το τυροκοµείο µας».

Η οικογενειακή επιχείρηση συνεργάζεται 
µε περίπου 100 κτηνοτρόφους της περιοχής 
και εισκοµίζει γύρω στους 1.000 τόνους γάλα 
ετησίως από κοπάδια προβάτων και αιγών, τα 
οποία βόσκουν όλα στους γύρω βοσκοτόπους.

«Παράγω πέντε προϊόντα ΠΟΠ, είναι κασέ-
ρι, κεφαλογραβιέρα, φέτα, ανεβατό και µπά-
τζιος» περιγράφει ο κ. Χατζηζήσης, αλλά σπεύ-
δει να υπογραµµίσει πως «είµαστε κατά βάση 
κασεράδες. Το µισό γάλα το κάνουµε κασέρι».

Όλα τα προϊόντα του τυροκοµείου κυκλο-
φορούν µε την ετικέτα «Χατζηζήση – ∆εσκά-
τη Γρεβενών» στις αγορές της Αθήνας, Θεσ-
σαλονίκης, Πάτρας, ενώ µικρό µέρος της πα-
ραγωγής γίνεται εξαγωγή και στον Καναδά. 

Στο 1,20 ευρώ 
το πρόβειο

Στη ∆εσκάτη το 
πρόβειο πληρώνεται 
στα 1,20 ευρώ, «έχει 
µια αύξηση 25% από 

πέρυσι και η τάση 
είναι ανοδική», λέει 

ο Λ. Χατζηζήσης

Στα σκαριά 
γραβιέρα
µεγαλύτερης
ωρίµανσης 
και βελτίωση
εγκαταστάσεων
Ως προς τα επόµενα βήµατα της 
τυροκοµικής µονάδας, ο Λάµπρος 
Χατζηζήσης µας είπε ότι γίνεται µια 
προσπάθεια να βελτιωθούν οι 
συσκευασίες και ταυτόχρονα να 
βγουν και µικρότερα µεγέθη, ώστε να 
διευκολύνεται η ροή των προϊόντων 
στην αγορά, καθώς υπήρξαν 
ανατιµήσεις της τάξης του 10% - 
15% στα προϊόντα. Ταυτόχρονα, 
επιχειρείται να παραχθεί και µια 
γραβιέρα µε µεγαλύτερο χρόνο 
ωρίµανσης, που να αντικατοπτρίζει 
την ιδιαιτερότητα της περιοχής και να 
αποκτήσει µεγαλύτερη υπεραξία. 
Σκέψεις υπάρχουν και για µια 
καινούρια επένδυση, αν το 
επιτρέψουν οι συνθήκες και τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα 
ενεργοποιηθούν στο προσεχές 
διάστηµα. «Σε πρώτη φάση στόχος 
είναι να βελτιώσουµε τις 
εγκαταστάσεις µας να 
εκσυγχρονίσουµε τον εξοπλισµό µας 
και εάν πάνε καλά τα πράγµατα γιατί 
όχι να κάνουµε και µια 
µετεγκατάσταση», ανέφερε 
χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας, προς 
ώρας, να προσδιορίσει το ύψος της 
επένδυσης που θα ήθελε να 
υλοποιήσει.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
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1.000
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ΕΙΣΚΟΜΙΖΕΙ

ΠΑΡΑΓΕΙ

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΤΟΝΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΩΣ
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Η επενδυτική εταιρεία συµµετοχών First Runner 
αναδείχθηκε προτιµητέος επενδυτής στη δια-
γωνιστική διαδικασία για την εταιρεία Παγω-
τά ∆ωδώνη, σύµφωνα µε ανακοίνωση. Η προ-
σφορά της First Runner, συµφερόντων του Α-
λέξ. Κατσιώτη, κρίθηκε ως η προτιµητέα εκ µέ-
ρους των Πιστωτών, µε σκοπό την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και υπο-
γραφής των συµβάσεων πώλησης των κοινο-
πρακτικών και διµερών δανείων της εταιρείας.

Παράλληλα, η First Runner σε συνεργασία 
µε τη συµβουλευτική εταιρεία Value Partners 
τους επόµενους µήνες θα αναπτύξει το επιχει-
ρηµατικό σχέδιο µε σκοπό τη δυναµική επανεκ-
κίνηση της Παγωτά ∆ωδώνη και τη διεκδίκηση 
µεγαλύτερου µεριδίου στην ιδιαίτερα ανταγω-
νιστική κατηγορία του παγωτού. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα καθοριστεί και το ύψος των επενδύ-
σεων που θα δροµολογηθούν, δηµιουργώντας 
µεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο.

Η ∆ωδώνη αντιµετώπιζε σηµαντικά οικονο-
µικά προβλήµατα τα τελευταία χρόνια, µε υψη-
λότατη δανειακή επιβάρυνση, καθότι στο τέλος 
του 2020 ο δανεισµός της άγγιζε τα 36 εκατ.
ευρώ. Σύµφωνα µε τα τελευταία οικονοµικά 
αποτελέσµατα τα οποία είχε δηµοσιεύσει για 
το 2020, είχε συσσωρευµένες ζηµίες 30 εκατ. 
ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια 21,25 εκατ. ευ-
ρώ και συνολικό δανεισµό 36,12 εκατ. ευρώ. 

Η First Runner
προτιμητέος 
για την Παγωτά 
Δωδώνη

Τα κρασιά 
κρατούν 
ψηλά τις 

ελληνικές 
εξαγωγές στις ΗΠΑ 
Για δεύτερη χρονιά την 
τελευταία δεκαετία 
καταγράφεται έλλειµµα στο 
εµπορικό ισοζύγιο 
εισαγωγών - εξαγωγών 
αγαθών Ελλάδος και ΗΠΑ, 
εντούτοις το 2021 τυριά, 
ελαιόλαδο και κρασί 
σηµείωσαν σηµαντικές 
αυξήσεις εξαγωγών προς 
την Αµερική, συγκριτικά µε 
το 2020. Οι συνολικές 
ελληνικές εξαγωγές αγαθών 
προς ΗΠΑ έφθασαν τα 1,3 
δισ. δολάρια, οι εισαγωγές 
από τις ΗΠΑ ήταν 1,4 δισ. 
δολάρια. Οι εξαγωγές 
τυριών από την Ελλάδα 
προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 
41,9 εκατ. ευρώ, ελαιολάδου 
και οίνου σε 40,5 εκατ.  και 
14,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

«Ξεσκάλωσε» 
το επενδυτικό 
σχέδιο Del Monte
Στην υλοποίηση των 
επενδυτικών της σχεδίων 
που είχε υποβάλει το 2017 
στον Αναπτυξιακό Νόµο και 
σε πρόγραµµα του ΥπΑΑΤ 
προχωρά η Del Monte στην 
Ελλάδα. Το επενδυτικό 
σχέδιο ύψους 5 εκατ. ευρώ 
προβλέπει εκσυγχρονισµό 
της µονάδας παραγωγής 
κονσερβοποιηµένων 
φρούτων, µε επιχορήγηση 
ποσού 2,5 εκατ. ευρώ και το 
υπόλοιπο µε αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου για  
κάλυψη ίδιας συµµετοχής.

Στον 10ο κύκλο του 
egg - enter•grοw•go 
40 επιχειρηµατίες
Σαράντα επιχειρηµατικές 
οµάδες θα υποστηριχθούν 
στον 10ο κύκλο του egg - 
enter•grοw•go, του 
προγράµµατος 
επιχειρηµατικής επιτάχυνσης 
που υλοποιεί από το 2013 η 
Eurobank, σε συνεργασία µε 
την Corallia. Οι συνολικά 
115 νέοι επιχειρηµατίες 
θα φιλοξενηθούν και θα 
υποστηριχθούν από το egg 
για 12 µήνες, µε στόχο 
την επιχειρηµατική τους 
ανάπτυξη συνολικά.

ΝΕΑ

Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας αντιστοίχισης (matchmaking) µε-
ταξύ επιχειρήσεων από την Ουκρανία 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση δροµολο-
γεί η Κοµισιόν για να διευκολύνει τις 
συναλλαγές µε την εµπόλεµη χώρα. 
Η πλατφόρµα επιδιώκει να εντοπίσει 
νέες εφοδιαστικές αλυσίδες για την ε-
ξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων και 
υλικών από και προς την Ουκρανία 
και επανεξέταση των logistics.

Παράλληλα, εστιάζει σε:
 Βιοµηχανία logistics: Πωλήσεις,  

µεταφορά, αποθήκευση, µεταφόρτωση.
 Παραγωγή και ανακύκλωση: Γε-

ωργία και προϊόντα διατροφής, α’ ύλες.
 Εξαγωγές και εισαγωγές αγροτι-

κών προϊόντων: π.χ. σιτάρι, καλαµπόκι, 
ηλίανθος, όσπρια, φρούτα, λαχανικά.

  Εξαγωγές και εισαγωγές προϊό-
ντων διατροφής: φυτικά έλαια, κρέας, 
γαλακτοκοµικά, ζάχαρη, αλεύρι, κ.α.

  Εξαγωγές και εισαγωγές πρώτων 
υλών: ανταλλακτικά για γεωργικές τε-
χνολογίες, λιπάσµατα, βενζίνη, ντίζελ.

Εμπορικούς
διαδρόμους 
ανοίγει η ΕΕ
με Ουκρανία

Αντιµέτωπη µε σηµαντική µείωση της κερδοφορίας 
της, ήρθε η εταιρεία οσπρίων και ρυζιού 3αλφα το 
2021 καθώς επηρεάστηκε από την αύξηση κόστους 
σε πρώτες και δεύτερες ύλες, στα υλικά συσκευασί-
ας και στα λοιπά λειτουργικά έξοδα. Έτσι, το 2021 
η επιχείρηση είδε τα αποτελέσµατα µετά από φό-
ρους να περιορίζονται στις 623,26 χιλιάδες ευρώ, 
από 2,26 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ποσό του 2020. 

Την ίδια στιγµή εµφανίζονται δυσχέρειες ως προς 
τις ποσότητες οσπρίων που παραλαµβάνει φέτος, 
καθώς λόγω υψηλών κοστολογίων παραγωγής µει-
ώθηκαν οι ποσότητες που φυτεύτηκαν από τους πα-
ραγωγούς στις περιοχές Καβάλας και Λάρισας και σε 
προϊόντα όπως το µέτριο φασόλι και το χοντρό ρεβίθι.

Η 3αλφα συνεργάζεται µε περίπου 330 παραγω-
γούς από 7 διαφορετικές περιοχές (Καβάλα, Σέρ-
ρες, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Πρέσπες, Λάρισα και 
Κορινθία) της χώρας. H 3αλφα συνεργάζεται εκτός 
από τους δικούς της παραγωγούς και µε τον συνε-
ταιρισµό Πελεκάνο, από τον οποίο προµηθεύεται 
φασόλια Πρεσπών ΠΓΕ.         ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Πίεση το 2021
στα κέρδη
της 3αλφα

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΕΡ∆Η
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

27,97

2021

2020

27,34

2021

2020

626,26
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

2,26
 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΣΠΡΙΩΝ
~14.000

 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Μειωµένη παραγωγή σε µέτριο
φασόλι και χονδρό ρεβύθι
Αυτή τη στιγµή υφίστανται ελλείψεις στο µέτριο 
φασόλι Καβάλας, καθώς αρκετοί παραγωγοί 
επέλεξαν να µην φυτέψουν ποσότητες φέτος, λόγω 
αυξηµένου κόστους στα λιπάσµατα, όπως αναφέρει 
η Κλαίρη Καραχάλιου, διευθύντρια προµηθειών της 
3αλφα. Τα προηγούµενα έτη η 3αλφα εµπορευόταν 
περίπου 200 τόνους µέτριου φασολιού, ενώ φέτος 
δεν θα υπερβούν τους 8 τόνους.
∆υσχέρειες εµφανίστηκαν και στα Κουφάλια 
Θεσσαλονίκης, καθώς στα τέλη Ιουνίου ένα 
χαλάζι που έπληξε τους νοµούς Κιλκίς, Πέλλας και 
Θεσσαλονίκης, είχε αποτέλεσµα να καταστραφούν 
περίπου 70.000 τόνοι που αντιστοιχούν στο 50% 
της παραγωγής. Η 3αλφα έχασε σχεδόν τη µισή 
παραγωγή από όση παραλάµβανε. Στη Λάρισα δεν 
µπήκαν φέτος καλλιέργειες, λόγω των υψηλών 
θερµοκρασιών που επικράτησαν πέρυσι. Σε ό,τι 
αφορά τους γίγαντες και τα χονδρά φασόλια, στην 
Φλώρινα και την Καστοριά, η χρονιά εξελίσσεται 
ικανοποιητικά και η παραγωγή βρίσκεται στο στάδιο 
της ανθοφορίας. Έχουν σπαρθεί περίπου 9.000 
στρέµµατα, ποσότητα αντίστοιχη µε την περσινή.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το νέο της προσωπικό οινολογικό 
εγχείρηµα κάνει πράξη η οινολό-
γος Ιωάννα Τσιλιλή, δηµιουργώ-
ντας το κτήµα Tsililis Terres µε ποι-
κιλίες που ευδοκιµούν στο terroir 
των Μετεώρων, το οποίο γνωρίζει η 
ίδια σε όλες του τις εκφάνσεις, λό-
γω του πρότερου παραγωγικού της 
βίου στο κτήµα Θεόπετρα. 

Εκτός από τις τρεις που ήδη έχει 
κυκλοφορήσει, πρόθεσή της είναι 
να παρουσιάσει και αφρώδη κρα-
σιά, στα οποία ειδικεύεται. Ταυ-
τόχρονα όµως αναµένεται το κτή-
µα να προχωρήσει στην παραγω-
γή αποσταγµάτων, µε στόχο σύµ-
φωνα µε την ίδια «να παρουσιά-
σουµε ένα αφήγηµα που σχετίζε-
ται µε τον σεβασµό των συνεργα-
τών µας, την βιώσιµη παραγωγι-
κή διαδικασία, ενώ θα µπορεί να 
αφήσει και το δικό του αποτύπωµα 
στον οινικό χάρτη». Όπως λέει η οι-
νολόγος, το βασικό συστατικό της 
κουλτούρας που πρεσβεύει το νέο 
βήµα που υλοποιεί, είναι ότι βασί-
ζεται σε κρασιά περιορισµένης πα-
ραγωγής και υψηλής συµπύκνω-
σης, ικανά να αποτυπώσουν κατά 
το βέλτιστο δυνατόν τα χαρακτηρι-
στικά της περιοχής. Η προσπάθεια 
ξεκίνησε σε συνεργασία µε φιλι-
κό οινοποιείο και αυτή την περί-

οδο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατα-
σκευή του ιδιόκτητου οινοποιεί-
ου της Ιωάννας Τσιλιλή στην Σα-
ρακίνα Μετεώρων. «Επιθυµία µας 
είναι να αναδείξουµε τις ελληνικές 
και τοπικές ποικιλίες όπως η σπά-
νια ληµνιώνα, το ξινόµαυρο, το α-
σύρτικο και η µαλαγουζιά. Η πα-
ραγωγή γίνεται στα κτήµατα που 
έχω στην ιδιοκτησία µου, από τα ο-
ποία παράγονται βιολογικά σταφύ-
λια γύρω από το προϊστορικό σπή-
λαιο της Θεόπετρας και τις πλαγιές 
των Μετεώρων». 

Οι ετικέτες που έχουν κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά έως σήµερα είναι 
το λευκό βιολογικό κρασί Edenia 
Bella από τις ποικιλίες ασύρτικο 
και µαλαγουζιά, το ροζέ βιολογι-
κό Edenia Fuxia που παράγεται α-
πό ληµνιώνα και syrah και το IΩ 
ροζέ από ξινόµαυρο, λιµνιώνα και 
syrah. Η συνολική παραγωγή του 
κτήµατος Tsililis Terres ανέρχεται 
σε περίπου 25.000 φιάλες συµπε-
ριλαµβανοµένης της ερυθρής λη-
µνιώνας που θα κυκλοφορήσει 
τον προσεχή Σεπτέµβριο. Οι απο-
δόσεις στον αµπελώνα σύµφωνα 
µε την Ιωάννα Τσιλιλή, είναι περι-
ορισµένες και κυµαίνονται µεταξύ 
400 και 500 κιλών ανά στρέµµα. 

«Επιθυµία µου εκτός από το να 
δηµιουργώ ποιοτικά και πυκνά 
κρασιά, σε µικρή παραγωγή και 

µε σεβασµό στο σπάνιο terroir των 
Μετεώρων, όπου το έδαφος είναι 
σχιστολιθικό, πάνω στο οποίο εµ-
φανίζεται ένα στρώµα ασβεστόλι-
θου και λεπτού γκρι αργίλου. Επο-
µένως το έδαφος είναι ιδανικό για 
συµπυκνωµένα κρασιά λευκά, ρο-
ζέ και ερυθρά. Το κλίµα είναι ηπει-
ρωτικό, µε βόρειους ανέµους από 
την Πίνδο και τον Κόζιακα, ενώ το 
ευρύτερο µικροκλίµα διαµορφώ-
νουν ο Λυθαίος και ο Πηνειός πο-
ταµός, που συµβάλουν στην δηµι-
ουργία κρασιών µε ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα», εξηγεί η Ιωάννα Τσιλιλή. 

Σε ό,τι αφορά το οινοποιείο που 
θεµελιώνεται αυτή την περίοδο, η 
ίδια αναφέρει ότι θα κινείται προς 
τη φιλοσοφία παραγωγής βιοδυ-
ναµικών κρασιών χωρίς τη χρήση 
πολλών αντλιών και χωρίς κατα-
πόνηση της πρώτης ύλης. «Το οι-

νοποιείο που δηµιουργούµε θα δι-
αθέτει επισκέψιµους χώρους, ενώ 
θα σέβεται την πρόσβαση ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες, µε τις κατάλ-
ληλες υποδοµές που απαιτούνται 
σε αυτή την περίπτωση». 

Για την φετινή παραγωγική χρο-
νιά και την απόδοση στα αµπέλια, 
η Ιωάννα Τσιλιλή, εκτιµά ότι το 
2022 θα είναι µία πολύ καλή χρο-
νιά. «Φέτος δεν είχαµε παγετούς, 
καταστροφικές βροχές ή καύσω-
να, µε αποτέλεσµα να διανύουµε 
µία οµαλή χρονιά µε πολύ καλή 
ποιότητα τόσο στα ερυθρά όσο και 
στα λευκά κρασιά». Τα κρασιά του 
κτήµατος Tsililis Terres ήδη εξά-
γονται στο εξωτερικό παρά το σύ-
ντοµο διάστηµα παρουσίας τους 
στην αγορά. Οι χώρες υποδοχής 
τους είναι η Γερµανία, η Ολλαν-
δία και η Γαλλία. 

Τα κρασιά Tsililis Terres εξάγονται σε Γερµανία, Ολλανδία, Γαλλία. Οι ετικέτες που κυκλοφορούν είναι το λευκό βιολογικό Edenia Bella, το ροζέ βιολογικό Edenia Fuxia το IΩ ροζέ.

Επιθυµία της Ιωάννας Τσιλιλή η δηµιουργία ποιοτικών, πυκνών 
κρασιών σε µικρή παραγωγή και µε σεβασµό στο σπάνιο terroir 
των Μετεώρων, που είναι ιδανικό για συµπυκνωµένα κρασιά.

Στο σχιστολιθικό
έδαφος Μετεώρων
το Τsililis Terres
Στα σκαριά η κατασκευή ιδιόκτητου οινοποιείου 
της Ιωάννας Τσιλιλή στη Σαρακίνα Μετεώρων

Βιοδυναµικά κρασιά
Το οινοποιείο θα παράγει 

βιοδυναµικά κρασιά 
χωρίς τη χρήση πολλών 

αντλιών και χωρίς 
καταπόνηση πρώτης ύλης
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αγρότες διασηµότητες στον τόπο τους που ανα-
γνωρίζονται για τον τρόπο µε τον οποίο διαχει-
ρίζονται την αγροτική τους εκµετάλλευση στο 
πνεύµα των διάσηµων σεφ που έχουν την ικα-
νότητα να επηρεάζουν το σύστηµα τροφίµων 
στο σύνολό του. «Αγρότες επιρροής» (farmers 
influencers) όπως χαρακτηρίζονται που είναι 
πρόθυµοι να συµβουλέψουν από κοντά ή µέ-
σω κοινωνικών δικτύων άλλους συναδέλφους 
τους που τους εµπιστεύονται. Που λειτουργούν 
µέσα από ένα σύστηµα που επιτρέπει στους ί-
διους τους παραγωγούς να γίνουν ερευνητές, 
παρατηρητές και υπεύθυνοι λήψης αποφάσε-
ων του εαυτού τους, αντί να περιµένουν να α-
κολουθήσουν το γραµµικό µοντέλο µεταφοράς 
γνώσεων, το οποίο είναι πάντα από πάνω προς 

τα κάτω, µε ελάχιστο χώρο να εξυπηρετήσει τα 
συµφέροντα των αγροτών στη λήψη αποφά-
σεων. Αλήθεια, µία σειρά συνεδριών κατάρτι-
σης στο χωράφι ενός τέτοιου αγρότη, µε πόσες 
«συµβουλές ειδικών» ισοδυναµεί; 

Τα παραπάνω πραγµατεύεται έρευνα που 
χρηµατοδοτήθηκε από την ΕΕ και έτρεξαν πα-
νεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα σε Αγγλία, 
Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστραλία µαζί µε το φηµι-
σµένο ολλανδικό Wageningen µε τίτλο «Μήπως 
τελικά οι αγρότες βαρέθηκαν τους ειδικούς;». 
Σε αυτή τη µελέτη η οποία βασίζεται σε συνε-
ντεύξεις µε αγρότες, ιδιωτικούς και δηµόσιους 
φορείς από τη Μ. Βρετανία και Ουγγαρία όσοι 
ερωτήθηκαν τόνισαν τις διαφορές µεταξύ των 
αγροτών και ορισµένων τύπων έµπιστων συµ-
βούλων, έναντι των ερευνητών και εκείνων (συ-
µπεριλαµβανοµένων ορισµένων συµβούλων) 
µε εµπορικά συµφέροντα. Οι αγρότες αµφισβή-

τησαν τις παραδοσιακές έννοιες των επιστηµό-
νων «ειδικών» έναντι εκείνων µε «λαϊκές» ή «το-
πικές» γνώσεις, επαναπροσδιορίζοντας τους α-
γρότες ως εµπειρογνώµονες, που βασίζονται 
σε βιωµατικές γνώσεις και δεξιότητες που εί-
χαν τις ρίζες τους στην πρακτική εµπειρία. Πα-
ράλληλα, τονίστηκε η δύναµη πλέον που έχει 
το διαδίκτυο µε τα απαραίτητα φίλτρα στην α-
γροτική ενηµέρωση «το οποίο είναι το µεγαλύ-
τερο εργαλείο άχρηστης αλλά και το µεγαλύτε-
ρο εργαλείο χρήσιµης πληροφορίας». Ιδρύµα-
τα και συµβουλευτικοί φορείς ιδιωτικοί και δη-
µόσιοι οφείλουν να βρίσκονται στο χωράφι για 
να τους ακούσει ο αγροτικός κόσµος και να κά-
νουν τη διαφορά, αλλιώς όπως εύλογα αναρω-
τιέται και ένας συνεντευξιαζόµενος «Γιατί να ε-
µπιστεύονται οι αγρότες έναν επιστήµονα που 
δεν εµφανίζεται στο χωράφι και δεν τους µιλά-
ει κατευθείαν;».

Μήπως τελικά οι αγρότες 
βαρέθηκαν τους experts;   
Οι αγρότες δεν μπορούν να εμπιστευτούν «ειδικούς» που δεν πάτησαν ποτέ σε χωράφι

∆ιαχείριση εδάφους
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε 

στα πλαίσια του 
προγράµµατος HORIZON και 

στα πλαίσια του πρότζεκτ 
SoilCare. Ως εκ τούτου 
επικεντρώνεται στις 

πρακτικές των αγροτών 
στη διαχείριση του εδάφους
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Όπως ο διάσημος σεφ έτσι 
και ο «αγρότης επιρροής»
Στο πνεύμα των διάσημων σεφ που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν το σύστημα 
τροφίμων στο σύνολό του, οι αγρότες influencers κάνουν τη διαφορά στη γεωργία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το χρονικό διάστηµα από το να περάσει η α-
γροτική έρευνα από το εργαστήριο στο χωρά-
φι, µπορεί να ξεπερνά την 20ετία σε πολλές πε-
ριπτώσεις. Μία 20ετία µέσα στην οποία µπορεί 
να έχουν αλλάξει και οι συνθήκες που έδωσαν 
αφορµή για την έρευνα η οποία αυτόµατα κα-
θίσταται παρωχηµένη και µένει στο συρτάρι. Ό-
πως και γίνεται κατά κόρον στη χώρα µας µε έ-
ρευνες δηµοσίων φορέων, ινστιτούτων κ.λπ. Για 
τους αγρότες άλλωστε µία αλλαγή στον τρόπο 
παραγωγής εµπεριέχει πρώτον µεγάλο ρίσκο για 
την ίδια τους την επιβίωση, τα κόστη της «καινο-
τοµίας» είναι µεγάλα και η οικονοµική επιστρο-
φή της επένδυσης δεν είναι άµεση. Πολύ απλά 
οι αγρότες δυσκολεύονται να εµπιστευτούν αν-
θρώπους µε µικρή καλλιεργητική εµπειρία που 
τους λένε τι να κάνουν στο χωράφι τους. Τα πα-
ραπάνω υποστηρίζει µελέτη σχετικά µε την εξέ-
λιξη της αγροτικής συµβουλευτικής στην εποχή 
του διαδικτύου, που µέσα από 82 συνεντεύξεις 
θέτει το ζήτηµα της διαχείρισης του εδάφους σε 
µία αγροτική εκµετάλλευση και εξερευνά τον τρό-
πο µε τον οποίο ενηµερώθηκαν οι αγρότες για 
το ποιες πρακτικές να ακολουθήσουν και ποιος 
τους έπεισε να τις ακολουθήσουν. 

Μέσα από συνεντεύξεις σε Μ. Βρετανία και 
Ουγγαρία, διαπιστώθηκε ότι οι αγρότες χρη-
σιµοποιούσαν τακτικά διαδικτυακές πηγές για 
πρόσβαση σε πληροφορίες για το έδαφος. Ο-
ρισµένοι παρακινήθηκαν να αλλάξουν τη δια-
χείριση του εδάφους τους από άλλους αγρότες 
«influencers» των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Οι αγρότες εµπιστεύονταν περισσότερο τους συ-
ναδέλφους τους για να µάθουν για τις νέες πρα-
κτικές του εδάφους και εµπιστεύονταν λιγότε-
ρο τους παραδοσιακούς «ειδικούς», ιδιαίτερα 

τους ερευνητές από ακαδηµαϊκά και κυβερνη-
τικά ιδρύµατα, οι οποίοι πίστευαν ότι δεν έδει-
χναν ενσυναίσθηση στις ανάγκες τους. «Συζη-
τώ τις εµπειρίες µου µε τους συναδέλφους µου 
αγρότες. Είµαστε σε συνεχή επαφή. Αν παρου-
σιαστεί κάποιο πρόβληµα, µπορούµε απλώς 
να τηλεφωνήσουµε ο ένας στον άλλον και να 
ρωτήσουµε: Τι έκανες; Πώς το αντιµετώπισες; 
Ποια είναι τα αποτελέσµατα; Πόσο µεγάλη εί-
ναι η απόδοση της καλλιέργειας; Ποια είναι η 
ποιότητα; Μπορούµε να εµπιστευόµαστε ο έ-
νας τις εµπειρίες του άλλου επειδή είµαστε φί-
λοι. Βλέπουµε το αποτέλεσµα ο ένας στις φάρ-
µες του άλλου µε τα µάτια µας», ανέφερε ένας 
από τους αγρότες που συµµετείχε στην έρευνα. 

Αυτούς τους «influencers» θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εντοπίσουν κυβέρνηση και τα ακα-
δηµαϊκά ιδρύµατα και να συνεργάζονται µαζί 
τους για τη διάδοση πληροφοριών, την αύξη-
ση του αντίκτυπου και την ενθάρρυνση της α-
πορρόφησης νέων γεωργικών πρακτικών, σύµ-
φωνα µε την έρευνα. 

Αυτό όµως δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι α-
γρότες πρέπει οπωσδήποτε να ενηµερώνονται 
από άλλους αγρότες. Όµως, είναι σηµαντικό οι 
πάροχοι πληροφοριών και συµβουλών να θεω-
ρείται ότι έχουν στο επίκεντρο τα συµφέροντα 
των αγροτών – ένας παράγοντας που αποδεί-
χθηκε ότι αυξάνει την εµπιστοσύνη. Όπως ανα-
φέρεται στην έρευνα, οι αγρότες εκτιµούν ιδι-
αίτερα τη γνώση που αποκτάται µέσω της πρα-
κτικής εµπειρίας και µε τη σειρά τους εκτιµούν 
τους ερευνητές και τους συµβούλους που ερ-
γάζονται απευθείας µε τους αγρότες. Η ιδιωτι-
κοποίηση των υπηρεσιών παροχής συµβουλών 
στην Ευρώπη έχει δηµιουργήσει αυτό το «κενό» 
εµπιστοσύνης, υποστηρίζει η έρευνα, σε αντί-
θεση µε τη Βόρεια Αµερική, όπου το USDA επι-
τελεί σηµαντικό έργο συµβουλευτικής.

Σηµαντικές 
οι επιδείξεις
στους αγρούς
Υπήρχε διαφορά στις πηγές και τις 
µεθόδους που επέλεξαν οι 
ερωτηθέντες για να επαληθεύσουν τις 
πληροφορίες που ελάµβαναν. Όπως 
εξήγησε ένας Βρετανός αγρότης 
«Οι αγρότες θέλουν να δουν άλλους 
αγρότες να το κάνουν… σε πείθει 
περισσότερο όταν το δεις πραγµατικά 
και δεις ποια είναι τα οφέλη. Είναι 
κρίσιµο». Τα αγροκτήµατα και οι 
επισκέψεις επίδειξης ήταν σηµαντικές 
για ορισµένους ερωτηθέντες. 
Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης 
χρησιµοποιήθηκε για να ξεπεραστούν 
οι προκλήσεις µε την υπερφόρτωση 
πληροφοριών και τις παραπλανητικές 
πληροφορίες. Για τους αγρότες, 
ωστόσο, χρειάζονταν απτές 
αποδείξεις από ένα παρόµοιο 
γεωργικό πλαίσιο, όπως εξήγησε ένας 
Ούγγρος αγρότης: «∆είξε µου έναν 
συνάδελφο αγρότη που δοκίµασε 
αυτή την πρακτική και λειτούργησε 
στο χωράφι του. Πρέπει να δω 
ότι έχει δώσει αποτελέσµατα 
κάτω από παρόµοιες συνθήκες 
µε τις δικές µου». 

Υπέρ των αγροτών 
Είναι σηµαντικό οι 

πάροχοι πληροφοριών 
και συµβουλών να 

θεωρείται ότι έχουν 
στο επίκεντρο τα 
συµφέροντα των 

αγροτών

(EIP-Agri) γεφύρωση 
του χάσµατος 
ανάµεσα στην επιστήµη 
και την εφαρµογή 
των καινοτόµων 
προσεγγίσεων
στην πράξη.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΚΓΠ

Ανταλλαγή γνώσεων
και πληροφοριών

Ευρωπαϊκή Σύµπραξη 
Καινοτοµίας 
για τη γεωργική 
παραγωγικότητα 
και βιωσιµότητα

Γεωργικές συµβουλευτικές
υπηρεσίες

Συνεργασία

AKIS

Ευρωπαϊκά και 
εθνικά δίκτυα ΚΓΠ

ολοκληρωµένη 
προσέγγιση/στρατηγική 

για: εκσυγχρονισµό
καινοτοµία
και γνώση
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Θέλει διεξοδικό ψάξιμο 
για τον έμπιστο σύμβουλο
Οι αγρότες που ερωτήθηκαν τόσο στην Ουγ-
γαρία όσο και στο Ηνωµένο Βασίλειο ανέφε-
ραν συχνά ότι είχαν κίνητρα να δοκιµάσουν 
νέες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους για 
οικονοµικούς λόγους, είτε για εξοικονόµη-
ση χρηµάτων είτε λόγω κρατικών επιδοτή-
σεων/προστίµων. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 
όπου οι κίνδυνοι αλλαγής πρακτικών ή/και 
το επενδυτικό κόστος ήταν υψηλοί, οι αγρό-
τες επηρεάστηκαν να εφαρµόσουν πιο βιώ-
σιµες πρακτικές του εδάφους µε συστάσεις 
από έµπιστους συναδέλφους τους, κυρίως 
άλλους αγρότες. Από την άλλη, όπως περιέ-
γραψε ένας Βρετανός αγρότης εµπιστεύεται 
δύο τοπικούς συµβούλους για τις καλλιέρ-
γειές του καθώς όπως είπε αυτά τα άτοµα έ-
νιωθε ότι τον καταλάβαιναν τον αγρότη και 
παρείχαν χρήσιµες συµβουλές. Ο Βρετανός 
ανέφερε ότι είχε µάθει για αυτούς τους αν-
θρώπους από το ∆ιαδίκτυο και ότι πρώτος έ-
ψαξε διεξοδικά το υλικό που ανέβαζαν και 
µετά τους εµπιστεύτηκε.  

Μία διαδικασία οικοδόµησης γνώσεων
Μερικοί άλλοι αγρότες (τόσο στην Ουγγαρία 

όσο και στο Ηνωµένο Βασίλειο) είπαν επίσης 
ότι εµπνεύστηκαν για να δοκιµάσουν µια νέα 
πρακτική διαχείρισης του εδάφους από αναρ-
τήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης από α-
γρότες που ακολούθησαν στο διαδίκτυο. Ωστό-
σο, για την πλειονότητα των αγροτών, δεν ήταν 
µόνο ένα άτοµο ή µια πληροφορία που τους ώ-
θησε να αλλάξουν, αλλά µια διαδικασία οικο-
δόµησης γνώσεων από διάφορες πηγές πριν 
ενεργήσουν, καθώς µια αγρότισσα θυµήθηκε 
τους λόγους για τους οποίους δοκίµασε την κο-
µποστοποίηση: «Το έχω ακούσει πρώτα από έ-

ναν συγγενή µου και µετά άρχισα να το κοιτά-
ζω στο διαδίκτυο». 

Ενώ το ∆ιαδίκτυο ήταν ένας χρήσιµος πόρος 
για τους περισσότερους αγρότες για να µάθουν 
για το έδαφος (συµπεριλαµβανοµένης της δια-
δικασίας επαλήθευσης των πρακτικών που τους 
πρότειναν), δεν ήταν συνήθως ο κύριος παρά-
γοντας που επηρέαζε τους αγρότες να αλλάξουν 
τις πρακτικές τους. Πολλοί αγρότες που ερω-
τήθηκαν µπήκαν στη διαδικασία να αλλάξουν 
πρακτικές, µε βάση τα όσα είδαν σε φάρµες να 
ήταν ήδη επιτυχηµένες µε τη σχετική πρακτι-
κή. Ενώ ορισµένοι Βρετανοί αγρότες που ρω-
τήθηκαν εµπιστεύονταν, σε κάποιο βαθµό, οι 
σύµβουλοί τους, οι πληροφορίες από άλλους 
αγρότες είχαν µεγαλύτερη επιρροή και έτειναν 
να προτιµώνται. Όπως σηµείωσε ένας Ούγγρος 
σύµβουλος : «Στην Ουγγαρία, οι επαγγελµατί-
ες σύµβουλοι δεν µετρούν τόσο πολύ για τους 
αγρότες. Σε πολλές περιπτώσεις, αν ο γείτονας 
αρχίσει να ψεκάζει τη χηµική ουσία, το ίδιο θα 
κάνει». Παροµοίως, ένας Βρετανός αγρότης 
σχολίασε: «Είναι υπέροχο να έχεις έναν γείτο-
να και να βλέπεις τι κάνει. Να µπορείς να δεις 
µερικές από τις καλές του πρακτικές και µερι-
κές από τις κακές του...». Αυτό υποδηλώνει ό-
τι, τελικά, οι κοινωνικές επιρροές που επηρεά-
ζουν την απορρόφηση των καινοτοµιών ήταν 
ισχυρές, και κυρίως άλλοι αγρότες ήταν αυτοί 
που ώθησαν τους αγρότες να κάνουν αλλαγές 
στη διαχείριση του εδάφους τους. 

Η έρευνα παράλληλα προτείνει τη δηµιουρ-
γία µίας οµάδας αγροτών που θα συναντάται 
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου εργασιών και 
θα συζητούν για τις βέλτιστες µεθόδους παρα-
γωγής. Το µοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδε-
δοµένο σε ορισµένες χώρες. 

Πολλοί 
αγρότες που 
ερωτήθηκαν 
µπήκαν στη 
διαδικασία 
να αλλάξουν 
πρακτικές, 
µε βάση τα 
όσα είδαν 
σε φάρµες 
να ήταν ήδη 
επιτυχηµένες 
µε τη σχετική 
πρακτική. 
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Ομάδα αγροτών 
ως think tank 
προωθείται στην 
ελληνική ΚΑΠ       
«Ασυντόνιστο, κατακερματισμένο 
και αδύναμο» χαρακτηρίζουν οι 
αρχές το σύστημα συμβουλευτικής

Στις 29 Ιουλίου έληξε η προθεσµία αιτή-
σεων συµµετοχής Φορέων στο Μέτρο 2.1 
για την επιδότηση τριών συµβουλών α-
νά αγρότη και πλέον µένει ο διοικητικός 
έλεγχος των αιτήσεων στήριξης ώστε να 
εκκινήσει η υλοποίηση του προγράµµα-
τος. Συνολικά 111 νοµικά πρόσωπα έχουν 
πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Ε-
γκεκριµένων Φορέων Παροχής Γεωργικών 
Συµβουλών (ΦΠΓΣ), οι οποίοι θα αποτελέ-
σουν τη δεξαµενή µέσα από την οποία θα 
επιλέγουν οι αγρότες τον φορέα που θα 
τους παρέχει δωρεάν συµβουλευτικές υ-
πηρεσίες (εξαιρείται η δηµιουργία φακέ-
λων για επενδυτικά προγράµµατα) οι ο-
ποίες κατατάσσονται στα εξής έξι Πακέ-
τα Συµβουλών:

 1ο Πακέτο Συµβουλών: Συµβουλές 
που παρέχονται για τις κανονιστικές απαι-
τήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορ-
θές γεωργικές και περιβαλλοντικές συν-
θήκες, γεωργικές πρακτικές επωφελείς 
για το κλίµα καθώς και την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.

 2ο Πακέτο Συµβουλών: Συµβουλές 
που παρέχονται για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από 
τα κράτη µέλη, για την εφαρµογή της ο-
δηγίας πλαίσιο για τα νερά.

 3ο Πακέτο Συµβουλών: Συµβουλές 
που παρέχονται για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά στη συµ-
µόρφωση µε τις γενικές αρχές της ολο-
κληρωµένης φυτοπροστασίας.

 4ο Πακέτο Συµβουλών: Συµβουλές 
στο γεωργικό τοµέα σχετικά µε δράσεις 
που µετριάζουν το φαινόµενο της κλιµα-
τικής αλλαγής και προωθούν την προσαρ-
µογή της γεωργίας.

 5ο Πακέτο Συµβουλών: Συµβουλές για 
την ορθή εφαρµογή των Μέτρων 10 «Ε-
νισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίµα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

 6ο Πακέτο Συµβουλών: Συµβουλές 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσι-
µότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την αύ-
ξηση της προστιθέµενης αξίας του γεωρ-
γικού προϊόντος.

Το πλάνο της νέας ΚΑΠ για τη 
συµβουλευτική και την κατάρτιση

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ «το ελληνικό Σύστηµα συµβου-
λών και κατάρτισης εµφανίζεται ουραγός 
στην ΕΕ χαρακτηριζόµενο ως «αδύναµο, 
ασυντόνιστο και κατακερµατισµένο», ή-
τοι µε ασθενή διασύνδεση µεταξύ των (εν 
δυνάµει) εµπλεκόµενων φορέων, έλλει-
ψη ισχυρού φορέα /πόρων σε εθνικό ε-
πίπεδο που υποστηρίζουν το σύστηµα 
και έλλειψη παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στους γεωργούς προς όφε-
λός τους. Για αυτό το λόγο θα γίνει προ-
σπάθεια να αλλάξει η οργανωτική δοµή 
ώστε να θεραπεύσει όλα τα παραπάνω. 
Συγκεκριµένα, θα λειτουργήσει ένα νέο 
Σύστηµα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτο-
µίας (ΑKIS 2.0) στο οποίο θα ενσωµατω-
θούν οι Γεωργικές Συµβουλευτικές Υπη-
ρεσίες, τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά ∆ίκτυα 
της ΚΑΠ και η Ευρωπαϊκή Σύµπραξη Και-
νοτοµίας. Στο πλαίσιο της δοµής του Α-
ΚΙS θα λειτουργήσουν 2 εξειδικευµένες 
δοµές υποστήριξης (back offices), ήτοι η 
δοµή υποστήριξης των Γεωργικών Συµ-
βούλων και η δοµή υποστήριξης της Ε-
παγγελµατικής Γεωργικής Εκπαίδευσης/ 
Κατάρτισης, την ευθύνη στελέχωσης και 
λειτουργίας των οποίων θα έχει ο ΕΛΓΟ 

∆ήµητρα. Η ενίσχυση των συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών στο πλαίσιο του AKIS συ-
νεπάγεται ότι, εκτός της αµεροληψίας, ο 
σύµβουλος (ή οµάδα/ δοµή συµβούλων) 
πρέπει να είναι ικανός να παρέχει, «ολι-
στικές» συµβουλές (π.χ. τεχνικές, οικονο-
µικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δι-
αστάσεις ενός προβλήµατος και της επί-
λυσής του) προσαρµοσµένες στις εκάστο-
τε συνθήκες (γεωγραφικές, κοινωνικοοι-
κονοµικές, θεµατικές κ.α.). 

Όσον αφορά την κατάρτιση απαραίτητος 
θεωρείται τόσο ο εκσυγχρονισµός της όσο 
και η επέκτασή της πέραν των δικαιούχων 
του προγράµµατος των «Νέων Γεωργών». 
Για παράδειγµα προτείνεται η δηµιουργία 
οµάδων γεωργών (farmers/discussion 
groups), οι οποίες µέσω τακτών συναντή-
σεων στις εκµεταλλεύσεις τους (ή σε άλλες 
δράσεις π.χ. επιδείξεις, συναντήσεις εργα-
σίας, διαλέξεις, ΕΟ, κλπ.) θα µπορούσαν 
να αξιοποιηθούν πάντα µε τη συµµετοχή 
του/της (ειδικά εκπαιδευµένου) συµβού-
λου και, όπου απαιτείται, άλλων ειδικών. 
Θα µπορούσε να ενισχυθεί η από κοινού 
(οµοτίµων) µάθηση (στον τρόπο εντοπι-
σµού και επίλυσης προβληµάτων, στον 
τρόπο αναζήτησης, πρόσβασης και κριτι-
κής πρόσληψης πληροφοριών και η πα-
ροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο ελληνικό 
σχέδιο ΚΑΠ 
προτείνεται 
η δημιουργία 
ομάδων γεωργών, 
οι οποίες 
θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν 
για την κατάρτιση 
των συναδέλφων 
τους

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ AKIS (ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Stakeholders,
π.χ.

Υπ. Παιδείας 
& Θρησκευµάτων

Υπ. Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων

Contact points EIP-
AGRI,
Η2020

ERASMUS+

Υπ. Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης

Περιφέρειες

ΓΓΕΤ

Συλλογικοί φορείς
γεωργών

Αλυσίδα αξίας 
των γεωργικών προϊόντων

Οµάδες
νέων γεωργών

Καταναλωτές

ΕΥ∆-
ΠΑΑ

ΥΠΑΑΤ

ΕΑ∆/ 
∆ίκτυο
ΚΓΠ

ΕΛΓΟ
∆ΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ
ΑΕΙ

ΓΕΩΤΕΕ

Συντονιστικό
 όργανο - Εθνική 

Επιτροπή
Θέτει τις κατευθυντήριες

γραµµές
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