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Μητρώο Αγροτών και ΕΦΚΑ
φίλτρα για τσεκ και εξισωτική
σελ. 4, 11

Επιδότηση
ή σύνταξη
για αγρότες
στη Γαλλία
σελ. 10-11

Βλέπουν χρήµα οι Νέοι Αγρότες

Το δίκιο τους
στα... στέκια
χάνουν πάλι
οι παραγωγοί
σελ. 12-13

Διαγράφει ο ΟΓΑ
τις παλιές οφειλές
πέραν της δεκαετίας
Παραγράφονται τα πέραν της δεκαετίας χρέη
ΟΓΑ αγροτών, ενώ δροµολογείται ρύθµιση
µε 24 δόσεις για τις οφειλές που µένουν.
agrenda - σελ. 8

ΣABBATO: † ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Μήνας 8ος, Εβδ. 31η

Άρχισε να πιστώνεται το πριµ πρώτης εγκατάστασης
Νέων Αγροτών, µέχρι την Τρίτη το υπόλοιπο 2% των
κτηνοτρόφων, γραφειοκρατία µε το πετρέλαιο. σελ. 6, 8

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Κάθε καράβι
και καημός,
πάνω η Φότζια
Οι πρώτες φορτώσεις στη Μαύρη
Θάλασσα πιέζουν τις ζωοτροφές.
Άλλα 15 λεπτά προσέθεσε στην τιµή
του σκληρού η Φότζια. σελ. 19, 20, 37
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 05:32 - ∆ύση 19:29

ΣΕΛΗΝΗ: 9 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μαύρα, άσπρα
και συμπύρηνα
Άλλη µια χρονιά, η κατάσταση που διαµορφώνεται στα συµπύρηνα ροδάκινα, δηλαδή
στο προϊόν που έχει προορισµό τη µεταποίηση, είναι αποκαρδιωτική. Όποια κι αν είναι η έκβαση της φετινής καµπάνιας, δηλαδή των παραδόσεων της παραγωγής στη βιοµηχανία, αυτό που θα έχουν να θυµούνται
οι παραγωγοί, είναι µια κατάσταση πλήρους αναρχίας, όπου, ο καθένας συγκοµίζει ό,τι βλέπει, παραλαµβάνει ό,τι έρχεται
(στα στέκια), µεταποιεί ότι νοµίζει και πληρώνει όπως θέλει.
Ο συγκεκριµένος τύπος ροδάκινου, µε τις ποικιλίες που το χαρακτηρίζουν, ενώ για πολλά χρόνια αποτελούσε προνοµιακό προϊόν
της Κεντροδυτικής Μακεδονίας, σήµερα έχει επεκταθεί από την Ξάνθη µέχρι τη Λαµία, χωρίς κανένας να µπορεί να διαβεβαιώσει πόσα ροδάκινα θέλουµε, ποιες ποικιλίες µπορούν να το υποστηρίξουν, σε ποιες
περιοχές είναι καλό να καλλιεργείται.
Οι ποικιλίες αλλάζουν, η γεωγραφία του προϊόντος επεκτείνεται, οι καλλιεργητές πάνε κι
έρχονται, χωρίς να διαµορφώνεται µια φυσιογνωµία γύρω από το προϊόν. Με τη βιοµηχανία να προτρέπει σε νέες φυτεύσεις
και σε όλο και µεγαλύτερη παραγωγή, µόνο
και µόνο για να µπορεί να διαλέγει και να
διαχειρίζεται την κατάσταση κατά βούληση.
Οι λίγες καλές Οµάδες Παραγωγών δεν είναι
σε θέση να επηρεάσουν αποφασιστικά τα
πράγµατα και να δώσουν τον τόνο στην αγορά. Αντίθετα το «ασκεπές εµπόριο», µε
τα γνωστά στέκια παραλαβής και µε τις
πλάτες της βιοµηχανίας, κάνει θραύση. Σοβαρή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της κατάστασης την επόµενη χρονιά, καµία.
Κι όλα αυτά, σε µια περίοδο που τα κόστη παραγωγής έχουν φθάσει στα ύψη, το ρίσκο
για τους καλλιεργητές είναι µεγάλο, τα βάρη για τον κρατικό προϋπολογισµό (ειδικά
όταν προκύπτουν και έκτακτα καιρικά φαινόµενα) γίνεται τεράστιο, οι πόροι που υποθηκεύονται είναι ανυπολόγιστοι, ο όποιος
σχεδιασµός για την αγροτική ανάπτυξη καταλήγει να είναι γράµµα κενό. Λες και µια
αόρατη χείρα, διατηρεί την όλη λειτουργία
του κλάδου σε µια υπολανθάνουσα κατάσταση. Έτσι ώστε, κάποιοι λίγοι να αρπάζουν ότι µπορούν και τα υπόλοιπα να γίνονται αντικείµενο µιας ιδιότυπης συνδιαλλαγής, που συντηρεί την πελατειακή σχέση
κοµµάτων και αρχών µε την πολυπληθή τάξη των καλλιεργητών του προϊόντος.
Έτσι, είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά τα ροδάκινα, οι µόνοι που δεν βελτιώνουν τη θέση τους είναι οι καλλιεργητές. Με ελάχιστες φυσικά εξαιρέσεις. Κι αυτό γιατί, είναι πολλοί και ανοργάνωτοι. Γιατί προτιµούν τα βουλευτικά γραφεία από τη στέγη
των Οµάδων Παραγωγών. Τον έµπορο από
τον συνεταιρισµό. Τα µαύρα από τ’ άσπρα.
Agrenda
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Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 06-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε
πρόσκαιρες νεφώσεις τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες στα ηπειρωτικά και
πιθανότητα τοπικών όµβρων
στα ορεινά της βόρειας και
κεντρικής χώρας. Άνεµοι
µέτριας έντασης από βόρειες
διευθύνσεις, κατά τόπους στο
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.
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Φυλλοδέτης στη ροδακινιά
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Κυριακή 07-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες
νεφώσεις βαθµιαία αυξηµένες
στην κεντρική και βόρεια
ηπειρωτική χώρα και
πιθανότητα τοπικών βροχών
κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι
ήπιας έντασης από βόρειες
διευθύνσεις κατά τόπους στο
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία σε
µικρή πτώση, κυρίως στα
ανατολικά ηπειρωτικά.

∆ευτέρα 08-08-2022
και Τρίτη 09-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε
πρόσκαιρες νεφώσεις το
µεσηµέρι και το απόγευµα
κυρίως στα ηπειρωτικά και
τοπικές βροχές στα ορεινά της
ηπειρωτικής χώρας και τις

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
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EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

TΖΙΡΟΣ
59.043.475

851,05

850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
136,124

Έπιασε τα 50 λεπτά το κιλό η φρέσκια πατάτα στην Βοιωτία
και «βλέπει» τα 55 λεπτά µε τη ζήτηση να είναι ισχυρή. Κριθάρι
και µαλακό σιτάρι µένουν πάνω από τα 30 λεπτά το κιλό, µε
την ΕΑΣ Βόλου να προσθέτει 4 λεπτά στην εκκαθάριση
των παραγωγών για το κριθάρι που φτάνει τα 34 λεπτά. Τα
αυξηµένα κόστη παραγωγής οδήγησαν σε επιλεκτικό αλώνισµα,
µε χαµηλές αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο για τη λεβάντα.
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ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84060

867,51

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
870

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,30947

29°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Κυκλάδες. Άνεµοι από βόρειες
διευθύνσεις µέτριας έντασης
κατά τόπους στο Αιγαίο
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή
πτώση στα δυτικά και µικρή
άνοδο στα ανατολικά.

Τετάρτη 10-08-2022
ως Πέµπτη 11-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε
πρόσκαιρες νεφώσεις τις
µεσηµβρινές και απογευµατινές
ώρες στα ηπειρωτικά. Άνεµοι
µέτριας έντασης από βόρειες
διευθύνσεις κατά τόπους στο
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

3-7Bf

Ήπιοι άνεµοι από
βόρειες διευθύνσεις
έντασης 3-4 µποφόρ
στα δυτικά, στα
ανατολικά 4-5, κατά
τόπους στο Αιγαίο
ισχυροί έως
7 µποφόρ.

Ξεκίνησε από τα τέλη Ιουλίου η τρίτη
πτήση του φυλλοδέτη της ροδακινιάς
στους οπωρώνες της Κεντρικής και
∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε
τις παρατηρήσεις των γεωπόνων του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Θεσσαλονίκης, µε τις πρώτες
εκκολάψεις αυγών να υπολογίζονται
την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου.
Οι νεαρές προνύµφες του φυλλοδέτη
τρέφονται από τους ώριµους καρπούς
και προκαλούν ποιοτική υποβάθµιση
της συγκοµιζόµενης παραγωγής.

Μέτρα αντιµετώπισης
Επειδή η προσβολή των καρπών
εντοπίζεται κατά πλειοψηφία στο
ψηλότερο τµήµα της κόµης των
δέντρων (2 µέτρα από την επιφάνεια
του εδάφους και άνω), οι γεωπόνοι
συνιστούν να ληφθεί µέριµνα ώστε να
καλυφθούν µε επιµεληµένη εφαρµογή
κατάλληλου σκευάσµατος οι κορυφές
των δέντρων. Οι ψεκασµοί που
στοχεύουν τις νεαρές προνύµφες
πρέπει να πραγµατοποιηθούν άµεσα,
δεδοµένης της ηµεροµηνίας
εκκολάψεων των προνυµφών.
Εφίσταται επίσης η προσοχή στην
επιλογή των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, προκειµένου να αποφευχθεί
ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Με τα «ψαλιδίσµατα» στο ζύγι ξεκινά η
καµπάνια στα συµπύρηνα ροδάκινα σελ. 12
• Καµία στοχευµένη παρέµβαση για την
ελιά στο νέο στρατηγικό σχέδιο σελ. 15

• Το πλειοψηφικό πακέτο της γαλλικής
νεοφυούς VitiBot απέκτησε η SDF σελ. 18
• Εντοπισµός ακινήτων µε διασύνδεση
Κτηµατολογίου και Εφορίας σελ. 44-45

• Μειωµένες έως και 40% οι αποδόσεις στο
αιθέριο έλαιο λεβάντας φέτος σελ. 38
• Σε ανοδική τροχιά η πατάτα, µε τις
παραδόσεις έως και τα 55 λεπτά σελ. 37
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Το Μητρώο Αγροτών

φίλτρο για τσεκ και εξισωτική

Εισόδημα

Προς το παρόν δεν
υπάρχει κάποια αναφορά
για συγκεκριµένο ύψος
αγροτικού εισοδήµατος
που θα πρέπει να δηλωθεί,
παρά τα όσα διαβεβαίωνε
η πολιτική ηγεσία κατά
τη διάρκεια συγγραφής
του σχεδίου.

Εγγραφή
Η εγγραφή στο
ΜΑΑΕ για όποιον
πουλάει έστω και
ένα κιλό αγροτικού
προϊόντος και η
ύπαρξη ΚΑΔ του
πρωτογενούς τομέα
τα κριτήρια για τη
λήψη επιδοτήσεων
το 2023 για όποιον
λάβει φέτος
ενισχύσεις άνω των
5.000 ευρώ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
(ΜΑΑΕ) και η ύπαρξη Κωδικού Αριθµού ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) του
πρωτογενούς τοµέα, είναι τα δύο
κύρια κριτήρια που θα πρέπει να
τηρούν εκείνοι που θα λάβουν µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, ώστε να
πληρωθούν τσεκ και εξισωτική το
2023. Είναι γνωστό σήµερα πως
πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ή συνταξιούχοι είτε του
∆ηµοσίου είτε του ιδιωτικού τοµέα
που καλλιεργούν, δεν είναι γραµµένοι στο ΜΑΑΕ, ένα θέµα που καλούνται να λύσουν πριν την έναρξη της νέας περιόδου. Στο ΜΑΑΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι όσοι
ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή
διαθέτουν αγροτική εκµετάλλευση µε σκοπό την πώληση αγροτικών προϊόντων. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης περιλαµβάνεται εκτός από την
παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής
και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ί-

δια η αγροτική εκµετάλλευση, καθώς και η οικοτεχνική µεταποίησή
τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία
εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100
KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων.
Εν ολίγοις όσοι παράγουν και
πουλάνε έστω ένα κιλό προϊόντος,
πρέπει να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ, αλλιώς από το 2023 κόβονται στο σύνολό τους οι επιδοτήσεις. Άλλωστε
τα φορολογικά στοιχεία του οικονοµικού έτους 2022 θα εξεταστούν
για τη λήψη των ενισχύσεων.
Τα παραπάνω προβλέπονται στο
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ στα
πλαίσια του ορισµού του ενεργού
αγρότη. Με βάση το σχετικό κείµενο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αναφορά για συγκεκριµένο ύψος αγροτικού εισοδήµατος που θα
πρέπει να δηλωθεί, παρά τα όσα δι-

Ορισµός ενεργού
Οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό
της νέας ΚΑΠ ήταν «ανήσυχοι» για τον ορισµό του
ενεργού και δεν ήθελαν
να αποκλείσουν πολλούς

αβεβαίωνε η πολιτική ηγεσία κατά
τη διάρκεια συγγραφής του σχεδίου. Φυσικά, µένει και η αναθεώρηση του στρατηγικού πλάνου, στην
οποία θα ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πάντως,
πως οι αρµόδιοι για το σχεδιασµό
της νέας ΚΑΠ ήταν «ανήσυχοι» για
τον ορισµό του ενεργού αγρότη και
δεν ήθελαν να αποκλείσουν πολλούς από αυτήν την κατηγορία, µε
το φόβο να µην γίνει συνολική περικοπή των κονδυλίων για τις άµεσες ενισχύσεις από την Ευρώπη. Γι’
αυτό το λόγο κάθε κουβέντα για ενισχύσεις µόνο στους κατ’ επάγγελµα «κόπηκε» πριν καν ξεκινήσει, ενώ ένα τέτοιο πλάνο δεν θα πέρναγε και από τα φίλτρα της Κοµισιόν.
Μένει να φανεί αν αυτός ο ορισµός
του ενεργού αγρότη θα αλλάξει τα
πράγµατα όσον αφορά τη µοιρασιά
των επιδοτήσεων όσων δεν έχουν
σχέση µε το αγροτικό επάγγελµα.
Να σηµειωθεί πως τα παραπάνω
δεν αφορούν εκείνους που φέτος
θα λάβουν λιγότερα από 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις στις οποίες
προσµετρώνται: Βασική, Πρασίνισµα, Συνδεδεµένες και Πρόσθετη
Ενίσχυση Νεαρών. Αυτοί θα θεωρηθούν αυτόµατα ενεργοί και δεν
θα έχουν κάποιο «θέµα» µε τις επιδοτήσεις τους.

Όσοι παράγουν και
πουλάνε έστω ένα κιλό
προϊόντος, πρέπει να
εγγραφούν στο ΜΑΑΕ,
αλλιώς από το 2023
κόβονται στο σύνολό τους
οι επιδοτήσεις. Άλλωστε
τα φορολογικά στοιχεία
του οικονοµικού έτους
2022 θα εξεταστούν για
τη λήψη των ενισχύσεων.

Μητρώο

Πολλοί δηµόσιοι και
ιδιωτικοί υπάλληλοι,
ή συνταξιούχοι είτε
του ∆ηµοσίου είτε
του ιδιωτικού τοµέα
που καλλιεργούν, δεν
είναι γραµµένοι στο
ΜΑΑΕ, ένα θέµα που
καλούνται να λύσουν
πριν την έναρξη
της νέας περιόδου.
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Αιτήσεις ως 10/8 για ενίσχυση επεξεργασίας ελιάς
Μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν περιθώριο οι επιχειρήσεις
επεξεργασίας ελαιοκάρπου να υποβάλλουν αίτηση για τη
χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα «myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε. Προϋπόθεση
για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι
επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το
φορολογικό έτος 2021, εντός της προθεσµίας της παρ. 2 του
άρθρου 2 και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή

ενδιαφέροντος, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει
την 31η ∆εκεµβρίου. Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν
διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση
που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου, προϋπόθεση για την
οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το
έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, µέχρι και την
προηγούµενη ηµέρα από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Με ανώτατο

όριο ανά στρέμμα
η επιστροφή ΕΦΚ
Το ποσό ανά δικαιούχο θα υπολογιστεί βάσει του
κόστους για την αγορά πετρελαίου έως τις 30 Ιουνίου

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με ανώτατο όριο θα προσδιοριστούν οι προβλεπόµενες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά στρέµµα ή εκτροφή µε βάση τις οποίες
θα υπολογιστεί η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου,
που περιµένουν τις επόµενες µέρες οι αγρότες.
Μέχρι και το 2016 οπότε και καταργήθηκε η
επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, ο σχετικός πίνακας προέβλεπε ετήσια κατανάλωση (πχ. 16
λίτρα ανά στρέµµα στο σιτάρι), ενώ τώρα γίνεται λόγος για εξαµηνιαία κατανάλωση. Μένει να
φανεί λοιπόν πως θα διαµορφωθούν οι σχετικοί
συντελεστές και το λογικό είναι να µην υπάρχει
µια διαίρεση δια δύο στα νούµερα που προβλέπονται (βλ. πίνακα) ενώ πρέπει να γίνει σαφές
ότι ο πίνακας αυτός εξυπηρετεί το ανώτατο όριο.
Από ‘κει και πέρα, σύµφωνα µε τα όσα έχουν
γίνει γνωστά το καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται µε βάση το σύνολο του κόστους για την
αγορά πετρελαίου από την αρχή του έτους έως
και τις 30 Ιουνίου 2022 και µε ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέµµα για κάθε καλλιέργεια ή

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΣ
(ΛΙΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στη
δήλωση ΟΣ∆Ε του 2021. Ωστόσο, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι
να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣ∆Ε και για το έτος
2022 από τους δικαιούχους, ώστε να διασφαλισθεί ότι υπάρχει καλλιέργεια και κατά την τρέχουσα περίοδο. Να σηµειωθεί ότι το κόστος του
µέτρου στήριξης, εκτιµάται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ περί τα τέλη Νοεµβρίου αναµένεται να ακολουθήσει νέος υπολογισµός για την επιστροφή
του ΕΦΚ, που θα αφορά την αγορά αγροτικού
πετρελαίου από τον Ιούνιο και µετά.
Εν τω µεταξύ, από το µέτωπο των πληρωµών,
µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να
τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα προς τους κτηνοτρόφους µε το 2% του τζίρου για όσους δεν πληρώθηκαν και µε την προϋπόθεση ότι προχώρησαν στην εγγραφή τους στο ΜΑΑΕ µέχρι τις 30
Ιουνίου, αλλά και η α’ δόση των 8.462 Νέων Αγροτών σε οχτώ Περιφέρειες της χώρας, µετά
την έγκριση πίστωσης των 223,37 εκατ. ευρώ.
Μετά από αυτά, οι αγρότες έχουν να περιµένουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για µετά τα µέσα Σεπτεµβρίου και τη

δεύτερη εκκαθάριση για τα προγράµµατα που
γίνεται τον Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν
την πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης της νέας χρονιάς. Αντίστοιχα, µετά το
καλοκαίρι και έως τον Οκτώβριο δροµολογούνται οι πληρωµές για εκείνους τους Νέους Αγρότες που θα δικαιωθούν από τις ενστάσεις.

Στο τρίµηνο η σύµβαση µε τον σύµβουλο
για τα Βιολογικά
Οδηγίες για τις συµβάσεις µε συµβούλους
που υποχρεούνται να προσκοµίσουν εντός τριµήνου από την απόφαση ένταξης όλοι οι δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας του 2022, εξέδωσε
το ΥΠΑΑΤ. Στη σχετική εγκύκλιο, ενηµερώνονται συγκεκριµένα οι δικαούχοι πως:
1. Οφείλουν κατ’ έτος να καλύπτονται από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος υπάγεται
στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας. Η σύµβαση θα πρέπει να συναφθεί
και να κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του ΠΣ, συνοδευόµενη από την Έναρξη Επιτηδεύµατος/Εργασιών του συµβούλου εντός τριών (3) µηνών:
α) Από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων µετά την ολοκλήρωση
της πρόσκλησης για τους αρχικούς δικαιούχους
β) Από την ηµεροµηνία έκδοσης Τροποποιητικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τους νέους δικαιούχους που εκδίδεται µετά από µεταβίβαση τεχνικού δελτίου σε αυτούς.
2. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο
της σύµβασης ή το επικυρωµένο αντίγραφο του
πτυχίου του κατά περίπτωση, στο φάκελο δικαιούχου και να την προσκοµίζει όπου του ζητηθεί.
3. Κάθε σύµβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 µηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρµογής, εξαιρουµένου του πρώτου
έτους, όπου δίνεται η δυνατότητα η σύµβαση
του δικαιούχου µε το σύµβουλο να συναφθεί
εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.

Δεν καλύπτει
ο ΕΛΓΑ
μαλάκωμα και
μύκητες σε
πυρηνόκαρπα
Ξεκάθαρα αρνητική η απάντηση του
προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα
Λυκουρέντζου στο αίτηµα των
παραγωγών πυρηνόκαρπων για
αποζηµιώσεις από τις βροχές του
Ιουνίου 2022, που προκάλεσαν
δευτερογενείς ζηµιές στα φρούτα,
όπως µαλάκωµα των καρπών και
προσβολές από µύκητες. Το θέµα
έφερε ο βουλευτής Πέλλας της Ν∆
Λάκης Βασιλειάδης, µε τον πρόεδρο
του φορέα να µην αφήνει
περιθώρια για αποζηµιώσεις.
Ειδικότερα, σε έγγραφό του ο κ.
Λυκουρέτζος αναφέρει τα εξής:
«Όσον αφορά τις βροχές σε Πέλλα
και Ηµαθία τον Ιούνιο 2022 βάσει
Κανονισµού αποζηµιώνονται µόνο
οι άµεσες ζηµιές στην ηρτηµένη
παραγωγή και όχι οι ζηµιές που
δευτερογενώς οφείλονται στα
καλυπτόµενα ζηµιογόνα αίτια. Έτσι,
στις περιοχές αυτές, επισηµάνσεις
από τους γεωτεχνικούς του ΕΛΓΑ
Βέροιας έγιναν και σε άλλες
καλλιέργειες, όπως ροδάκινα,
νεκταρίνια και βερίκοκα, στα οποία
διαπιστώθηκε µαλάκωµα καρπών
και προσβολές από µύκητες, ζηµιές
που θεωρούνται δευτερογενείς
και δεν καλύπτονται».

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

16,0

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

29,4

ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ

15,5

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

11,6

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

28,0

ΠΑΤΑΤΑ

18,0

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

11,4

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

13,0

ΡΥΖΙ

29,0

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

20,5

ΜΗ∆ΙΚΗ-ΨΥΧΑΝΘΗ

16,0

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

30,0

ΒΑΜΒΑΚΙ

30,0

ΑΙΓΕΣ, ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, , ΚΡΙΑΡΙΑ, ΤΡΑΓΟΙ

2,9

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

9,0

ΒΟΟΕΙ∆Η ΘΗΛΥΚΑ/ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΩΝ

1,2

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

20,0

ΒΟΟΕΙ∆Η ΘΗΛΥΚΑ/ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ

6,0

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

29,0

ΒΟΟΕΙ∆Η ΘΗΛΥΚΑ/ΑΡΣΕΝΙΚΑ >24 ΜΗΝΩΝ

24,0
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ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

Παραγραφή
παλιών
οφειλών
των αγροτών

Το πολύ ως την Τρίτη
επιστροφή 2% «βαρύ»
το αγροτικό πετρέλαιο
Άρχισε η πίστωση του πριμ πρώτης εγκατάστασης για τους Νέους
Αγρότες, λίγες οι πιθανότητες για πετρέλαιο πριν το 15αύγουστο
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Οι καλοκαιρινές άδειες των δηµοσίων υπαλλήλων, «ροκάνισαν» απ’ ότι φαίνεται τις πιθανότητες να πληρωθεί πριν τον 15αύγουστο το αγροτικό πετρέλαιο, ενώ, επ’ αµφιβόλω βρίσκονταν µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές και η συµπληρωµατική πληρωµή από το πρώτο πακέτο ειδικής
ενίσχυσης 2% των κτηνοτρόφων.
Αυτό που φαίνεται να προχωρά καλά µέσα στην εβδοµάδα είναι η πίστωση στους
λογαριασµούς της καινούργιας φουρνιάς
Νέων Αγροτών της πρώτης δόσης του πριµ
πρώτης εγκατάστασης. Οι περισσότερες περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει, όπως όλα
δείχνουν τις σχετικές διατυπώσεις και ήδη σε κάποιες, λίγες βέβαια, περιπτώσεις
η πίστωση έχει γίνει από την Παρασκευή.
Η γραφειοκρατία έκανε πάλι το θαύµα
της σε ότι αφορά την πληρωµή 60 εκατ.
ευρώ των αγροτών ως επιστροφή Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Οι µέρες που αποµένουν δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν τον απαιτούµενο χρόνο για τις αιτήσεις (στην ειδική πλατφόρµα)
και πίστωση στους λογαριασµούς, µόνο των
κατ’ επάγγελµα αγροτών, σ’ αυτή τη φάση.
Πιο πολλές πιθανότητες έχει η ολοκλήρωση της πληρωµής που είχε µείνει «κουτσή»
και έχει να κάνει µε την επιστροφή 2% επί του
τζίρου του 2021 στους κτηνοτρόφους για την
αγορά ζωοτροφών. Υπενθυµίζεται πως η πληρωµή αφορά όσους από τους κτηνοτρόφους
εγράφησαν στο ΜΑΑΕ έως τις 30 Ιουνίου.
Εδώ, όπως είναι ήδη γνωστό, εκκρεµεί
και µια δεύτερη δόση ενίσχυσης, η οποία
θα προέλθει από κοινοτικούς πόρους και
πιθανότατα από µια ανακατανοµή των κονδυλίων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Σ’ αυτή τη δεύτερη δόση ενίσχυσης των κτηνοτρόφων αναφέρθηκε και ο
υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, µε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα υπάρ-

ξουν επίσηµες ανακοινώσεις.
Στην ίδια συνέντευξη, αναφορικά µε το
αγροτικό πετρέλαιο ο υπουργός µίλησε για
πληρωµή µέσα στον Αύγουστο, χωρίς να
ξεκαθαρίσει αν αυτό θα µπορούσε να γίνει πριν τον 15αύγουστο. Σηµείωσε ωστόσο ότι πρώτη φορά µετά το 2015 η κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο.
Επιπροσθέτως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σηµείωσε πως στο πετρέλαιο κίνησης, εδώ και τέσσερις µήνες, υπάρχει
έκπτωση 15 λεπτά στην αντλία. Ανάλογη
δουλειά έχει γίνει, τόνισε, για τη ρήτρα αναπροσαρµογής στο ηλεκτρικό ρεύµα. Η
κυβερνητική παρέµβαση εξασφαλίζει ότι
από τον Ιούλιο η έκπτωση θα φτάνει πάνω
από το 90% προκειµένου να ωφεληθούν
οι αγρότες και οι µεταποιητές.
Οι αδύναµες πάντως παρεµβάσεις, σε
συνδυασµό µε τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωµές, δηµιουργούν
δυσφορία στον αγροτικό κόσµο.

Παραγράφονται τα παλιά, πέραν
της δεκαετίας, χρέη αγροτών
από ασφαλιστικές εισφορές
προς τον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, ενώ
δροµολογείται και νέα
ευνοϊκότερη ρύθµιση µε 24
δόσεις για τις οφειλές που
µένουν σε εκκρεµότητα.
Τίς δύο αυτές σηµαντικές
παρεµβάσεις που αφορούν τη
γενικότερη πολιτική του ΕΦΚΑ
προς τους ασφαλισµένους,
προανήγγειλε µε δηλώσεις του
στον ΣΚΑΪ ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.
Πιο συγκεκριµένα, οι δύο
παρεµβάσεις που θα αφορούν
στις παραγραφές χρεών
ιδιωτών σε σχέση µε τον ΕΦΚΑ,
αλλά και την αύξηση από 12
σε 24 των δόσεων της πάγιας
ρύθµισης οφειλών προς τον
ΕΦΚΑ θα περιλαµβάνει το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που
θα καταθέσει η κυβέρνηση στη
Βουλή το φθινόπωρο.
Ο υπουργός Εργασίας πρόσθεσε
επίσης ότι εξετάζεται πώς θα
καταργηθεί η παρακράτηση
του 1% στους µισθούς των
δηµοσίων υπαλλήλων υπέρ
του Ταµείου Πρόνοιας.
Με την παραγραφή ενός
σηµαντικού µέρους των
οφειλών, κι εφόσον το
εναποµείναν χρέος δεν
ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ
για τους επαγγελµατίες και τις
6.000 για τους αγρότες,
η πόρτα της συνταξιοδότησης
θα ανοίξει.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Νέα άνοδος 15
ευρώ στη Φότζια

Χ

ωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις αυτή την εβδοµάδα η αγορά στο σκληρό σιτάρι,
µε την εξαγωγή για τα χαµηλής ποιότητας να διατηρείται στα 450 ευρώ
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στη νέα λίστα τιµών
της Φότζια σηµειώθηκε νέα αύξηση αυτή την εβδοµάδα της τάξης των 15 ευρώ ο τόνος, µε τα
καλής ποιότητας στα 530-535 ευρώ ο τόνος, ενώ η Γαλλία κρατήθηκε στα 445 ευρώ ο τόνος.
Υποτονική η ζήτηση βάµβακος από την
Τουρκία, αυξηµένη όµως από την Αίγυπτο, µε
τους εµπορικούς οίκους της χώρας να προχωρούν σε νέα κλεισίµατα, τα οποία και αναµένονται να γίνουν πράξεις. Οι τιµές για τα λευκά
βαµβάκια στα 108 σεντς, µε το ισχυρό δολάριο
να «βολεύει» την ελληνική σοδειά.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

30/06

07/07

14/07

580

562

562

3,43

3,51
3,56

04/08

21/07

28/07

510

515

530

3,72

3,73

3,65

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

410

408

408

413

413

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

347

348

358

378

385

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

306

282

302

296

298

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

413
385
295

97,40

91,40

83,71

91,71

94,34

94,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

553,50

557,00

593,90

531,90

521,90

528,40

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1469,4

1457,2

1342,00

1313,00

1428,2

1369,4

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

20,21

20,21

20,09

23,34

21,80

20,34

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

104,70

110,62

109,65

96,30

96,90

95,65

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

133,10

134,35

135,40

140,77

142,32

143,85

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

164,35

163,40

162,48

156,53

151,85

143,22

Δίλημμα «σύνταξη
ή ενισχύσεις» για
αγρότες άνω των 67
Η πρωτοβουλία της Γαλλίας θα έθετε εκτός ενισχύσεων
το 42% των εκμεταλλεύσεων σε ελαιώνες στην Ελλάδα

Εύκολα
τα 55 λεπτά
στην πατάτα

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, θα είναι απαραίτητη η επιλογή µεταξύ ενίσχυσης από την ΚΑΠ και είσπραξης σύνταξης γήρατος, για όσους έχουν συµπληρώσει τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης. Πρόκειται για
µία «τοµή» στον στρατηγικό σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ την οποία εισήγαγε η Γαλλία και µάλιστα ενέκρινε και η Κοµισιόν, µε το σκεπτικό
ότι µε αυτόν τον τρόπο προωθείται
η απελευθέρωση της διαθέσιµης α-

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)
Φρέσκια
Από ψυγεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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48-52
38-42
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Το ισχυρό δολάριο
«βολεύει» την εγχώρια
σοδειά βάμβακος
Κριθάρι και μαλακό
σιτάρι μένουν πάνω
από τα 30 λεπτά

Με µειωµένες αποδόσεις
το έλαιο λεβάντας φέτος
Με χαµηλότερες αποδόσεις σε
ποσοστό έως και 40% σε αιθέριο έλαιο,
ολοκληρώθηκε η κοπή της λεβάντας στη
Βόρεια Ελλάδα. Για να είναι βιώσιµοι οι
καλλιεργητές θα πρέπει η τιµή να είναι
τουλάχιστον στα 45 ευρώ το κιλό.

Η Ελλάδα
το 2016
είχε από τα
χαµηλότερα
ποσοστά
γεωργών
νεαρής
ηλικίας
(3,7 %) ,
κάτω από
τον µέσο
όρο ΕΕ
(5,1 %).

γροτικής γης για τους επαγγελµατίες του χώρου και δίνονται παράλληλα τα κατάλληλα κίνητρα διαδοχής. Η αλήθεια είναι πως η συζήτηση για τη διακοπή των ενισχύσεων στους συνταξιούχους άνω των
67 ετών είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς απασχολήσει την ευρωπαϊκή κοινότητα. Για
να γίνει όµως κάτι τέτοιο απαιτούνται προφανώς πρώτα απ’ όλα ένα
αξιοπρεπές ποσό σύνταξης, σοβαρή ασφαλιστική κάλυψη και ενδεχοµένως ένα νέο είδος χρηµατοδοτικής ρύθµισης, που θα µπορούσε
να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο
χρηµατοδότησης στους νέους που
αναλαµβάνουν ή κληρονοµούν µια
γεωργική εκµετάλλευση. Άλλωστε
είναι καταγεγραµµένο σε επίσηµη
έρευνα της Κοµισιόν (Επίπτωση της

ΚΑΠ στην ανανέωση των γενεών,
την τοπική ανάπτυξη και τις θέσεις
εργασίας στις αγροτικές περιοχές,
Απρίλιος 2021) πως «οι µεγαλύτεροι σε ηλικία αγρότες µπορεί να
προτιµούν να διατηρούν τις επιδοτήσεις τους για να αντισταθµίσουν
τις χαµηλές συντάξεις», υπογραµµίζοντας έτσι τον πιθανό ρόλο των
εθνικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών.

Αποκλεισµός συνταξιούχων µόνο
από την εξισωτική αποζηµίωση
Στην Ελλάδα δεν
πρόκειται να υπάρξει κατάργηση των
άµεσων ενισχύσεων
για συνταξιούχους
στη νέα ΚΑΠ, παρότι
πράγµατι υπήρξαν
κάποιες σκέψεις για
κάτι τέτοιο προ διετίας. Ωστόσο, θα
διατηρηθεί ο αποκλεισµός τους από
την εξισωτική αποζηµίωση. Σ’ αυτά τα
πλαίσια ενδιαφέρον
έχει πως από τις 232.825 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις, οι 97.786 ανήκουν σε συνταξιούχους Έλληνες
αγρότες (24% ετεροεπαγγελµατίες,
18% συνταξιούχοι ΟΓΑ), σύµφωνα
µε στοιχεία του ΟΣ∆Ε 2019.
Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά γεωργών νεαρής
ηλικίας (3,7 %) το 2016 επί του συνολικού αριθµού διαχειριστών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (5,1 %),
ποσοστό το οποίο µειώθηκε κατά
44,3 % από το 2005 έως το 2016.
Παρά την ελαφρά µεταβολή της τάσης κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, η µείωση του ποσοστού
των γεωργών νεαρής ηλικίας συνεχίζεται, οι δε διαχειριστές γεωργικών εκµεταλλεύσεων ηλικίας άνω
των 55 ετών αυξήθηκαν από 55 %.

Στην Ελλάδα δεν θα
υπάρξει κατάργηση των
άµεσων ενισχύσεων για
συνταξιούχους στη νέα
ΚΑΠ, παρότι υπήρξαν
κάποιες σκέψεις.

Όχι στο πριµ
εξόδου, λέει
ο Στύλιος
Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας
ΚΑΠ 2023-2027 δεν προβλέπεται καµία
παρέµβαση που να σχετίζεται µε πριµ
εξόδου αγροτών από το επάγγελµα,
αλλά ούτε και σχεδιάζεται να
συµπεριληφθεί στην επόµενη 2η επίσηµη
υποβολή του. Τα παραπάνω αναφέρει
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Γεώργιος Στύλιος, σε σχετική ερώτηση
της βουλευτού Ολυµπίας Τελιγιορίδου
που συνυπογράφουν 28 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη οι σύµβουλοι
για το στρατηγικό σχέδιο έγραφαν
για την «αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που παρέχει το νέο Μέτρο Συνεργασία
του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 20212027 για την προώθηση της διαδοχής
σε νέους γεωργούς» και τέλος
σηµείωναν, πως «ο µεγαλύτερος αριθµός
νέων γεωργών µέσω του σχετικού
µέτρου της παροχής πριµ πρώτης
εγκατάστασης κατεγράφη την
προγραµµατική περίοδο 2000 – 2006
που εφαρµόσθηκε µέσω του ΕΠΑΑ
2000-2006 το µέτρο της πρόωρης
συνταξιοδότησης των γεωργών».

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ελλείψεις
σιτηρών και
το 2023 βλέπει
η AGCO Corp

Τμηματικά έως 12 Αυγούστου
η α’ δόση των Νέων Αγροτών
Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις ύψους
223.373.500 ευρώ για την α’ δόση
των 8.462 Νέων Αγροτών σε οχτώ
Περιφέρειες της χώρας σύµφωνα
µε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στην οποία σηµειώνεται ότι
«ανοίγει ο δρόµος για την καταβολή των ενισχύσεων» κάτι που θα
γίνει έως τις 12 Αυγούστου. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση,
πρόκειται για τους επιλεγέντες σε
8 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριµένα τις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, ∆υτικής
Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης και Ηπείρου.

Τµηµατικά από τις 5 έως 12
Αυγούστου η πληρωµές
Στην Κεντρική Μακεδονία αναµένεται να πιστωθεί η α’ δόση
των 38,5 εκατ. ευρώ στους λογαριασµούς 1.501 Νέων Γεωργών.
«Πρόθεσή µας είναι να έχουν λάβει τα χρήµατά τους όλοι έως την
Παρασκευή 12 Αυγούστου», είπε
στην Agrenda ο Γιώργος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σηµειώνοντας πως είναι θέµα πλέον

Περιφέρειες που
θα πληρωθούν
Θα πληρωθούν οι δικαιούχοι στις Περιφέρειες
∆υτικής Μακεδονίας,
Στερεάς Ελλάδας,
Θεσσαλίας, ∆υτικής
Ελλάδας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Κρήτης,
Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης και Ηπείρου

αποκλειστικά θέµα του ΟΠΕΚΕΠΕ
το πώς θα γίνει η πληρωµή, η οποία γίνεται τµηµατικά. Σε ό,τι αφορά στους εν δυνάµει δικαιούχους, σε αυτούς, δηλαδή, που περιµένουν να αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά τους, για να κριθεί
αν τελικά είναι ή όχι δικαιούχοι,
η τοπική περιφέρεια ήδη έβαλε
µπροστά τις διαδικασίες για να
ξεκαθαρίσει το συντοµότερο το
τοπίο. «Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν περίπου άλλοι 870 υποψήφιοι. Επί της ουσίας έχουµε δύο κατηγορίες υποψηφίων.
Είναι εκείνοι που χρωστάνε επιπλέον δικαιολογητικά και έχουµε
και τις ενστάσεις όλων όσων για
κάποιο λόγο έχουν ζητήσει να επανακριθούν τα µόριά τους», εξηγεί ο κ. Κεφαλάς.
Ταυτόχρονα, όπως αποκαλύπτει
ο κ. Κεφαλάς, η Περιφέρεια έχει
κινηθεί και προς την κατεύθυνση
να ζητήσει επιπλέον πόρους, από
το υπουργείο, από προγράµµατα
που δεν προχωρούν µε τους ρυθµούς που θα έπρεπε, προκειµένου από τα 85 εκατ. ευρώ, το τελικό ποσό για το πρόγραµµα να ανέβει στα περίπου 116 - 117 εκατ.
ευρώ, για να καλυφθούν και οι
670 δυνητικά δικαιούχοι.

Οι παγκόσµιες ελλείψεις σιτηρών πιθανότατα θα διαρκέσουν µέχρι και το επόµενο έτος, εκτιµά ο Έρικ Χανσότια, ∆ιευθύνων της αµερικανικής κατασκευαστικής εταιρείας αγροτικών µηχανηµάτων
AGCO Corp. «Απλώς δεν υπάρχουν αρκετά σιτηρά στον κόσµο και δεν θα υπάρχουν για το υπόλοιπο του έτους και πιθανώς ακόµη και τον επόµενο χρόνο. Πρέπει να έχουµε τεράστια συγκοµιδή φέτος
και του χρόνου για να καλύψουµε αυτό
το κενό στο χάσµα των σιτηρών», είπε ο
Χανσότια σε συνέντευξή στο CNBC.
Ο ίδιος είπε ότι οι κατασκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων έχουν τη µεγαλύτερη τράπεζα παραγγελιών στην ιστορία
της, αυξηµένη κατά 30% από πέρυσι στην
Ευρώπη και 20% στις ΗΠΑ. Το χάσµα προσφοράς και ζήτησης του κλάδου προέρχεται από την παγκόσµια ανάκαµψη της
ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την κορύφωση του Covid. Οι προµηθευτές δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν
στη ζήτηση, σύµφωνα µε τον Χανσότια.
Η κατάσταση περιπλέκεται λόγω της
πίεσης του πολέµου Ρωσίας-Ουκρανία.

«Οι αγρότες δεν είχαν δεχθεί ως
τώρα µεγαλύτερη πίεση να παράγουν
περισσότερα, ωστόσο το κόστος
των εισροών τους είναι αυξηµένο,
εποµένως θέλουν να κάνουν
περισσότερα µε λιγότερες εισροές.
Μόνη λύση η γεωργία ακριβείας»,
λέει ο διευθύνων της AGCO Corp.

Ο ΥΠΕΝ Κώστας
Σκρέκας (µέση)
επιθεώρησε την
νέα δεξαµενή µε
τον υφυπουργό
Γ. Αµυρά, τη γ.γ.
Ενέργειας, Α.
Σδούκου και τη
CEO του ∆ΕΣΦΑ,
M.Galli (δεξιά).

Η νέα πλωτή δεξαµενή υγροποιηµένου φυσικού
αερίου στη Ρεβυθούσα θωρακίζει ενεργειακά τη χώρα
Την υποδοχή περισσότερων φορτίων υγροποιηµένου φυσικού αερίου
αλλά και την αύξηση του χρόνου προσωρινής αποθήκευσης LNG καθιστά
εφικτή η εγκατάσταση της νέας πλωτής αποθήκης υγροποιηµένου
φυσικού αερίου FSU στο σταθµό της Ρεβυθούσας. Με την αναβάθµιση
των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του σταθµού, που ολοκληρώνεται
στα τέλη του µήνα, η Ελλάδα ενισχύει ακόµη περισσότερο την
ενεργειακή της ασφάλεια και θωρακίζεται απέναντι στην απειλή της
διακοπής της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου, ενισχύοντας παράλληλα
της θέση της ως κόµβου διαµετακόµισης φυσικού αερίου, µε δεδοµένο
ότι µέρος της πρόσθετης δυναµικότητας που προκύπτει ενδέχεται να
χρησιµοποιηθεί για εξαγωγές αερίου, κυρίως προς τη Βουλγαρία.
Συγκεκριµένα µε την πλωτή δεξαµενή αυξάνεται κατά 145.000 κυβικά
µέτρα η αποθηκευτική ικανότητα του σταθµού της Ρεβυθούσας
ανεβάζοντας τη σε 360.000 m2 γεγονός που συµβάλλει στη διασφάλιση
εναλλακτικών πηγών εφοδιασµού µέσω εκφορτώσεων LNG και,
γενικότερα, στην ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας.
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Ήδη στο τραπέζι έχουν πέσει τιµές στα 31
λεπτά το κιλό µεικτά, δηλαδή παραδοτέο
στο εργοστάσιο. Στον παραγωγό αυτό
µπορεί να σηµαίνει 28 ή 29 λεπτά
το κιλό. Αυτά τα επίπεδα τιµών, όµως,
ουδόλως ικανοποιούν τους παραγωγούς,
που εµφανίζονται εξοργισµένοι και
σε ετοιµότητα για κινητοποιήσεις.

Στο πόδι
παραγωγοί

συμπύρηνου,
αδιόρθωτοι ξανά
με τις τιμές
οι μεταποιητές
Με τον πήχη χαμηλά στα 33-35 λεπτά
το κιλό και «ψαλιδίσματα» στο ζύγι ξεκινά
η καμπάνια στα συμπύρηνα ροδάκινα

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Καζάνι που βράζει» είναι τα τελευταία 24ωρα ο
κάµπος της Ηµαθίας και της Πέλλας, µε τους παραγωγούς να έχουν «ανέβει στα κάγκελα» από τα
τερτίπια των µεταποιητικών βιοµηχανιών, οι οποίες µόλις είδαν ότι υπάρχει παραγωγή όχι µόνο υπαναχώρησαν από τα 33 - 35 λεπτά το κιλό, που
είχαν ανακοινώσει οι ίδιες το περασµένο χειµώνα,
για το συµπύρηνο ροδάκινο, αλλά ξεκίνησαν και
τα γνωστά τους παιχνίδια, για να µειώσουν την τιµή ακόµη περισσότερο.
Ήδη στο τραπέζι έχουν πέσει τιµές στα 31 λεπτά
το κιλό µεικτά, δηλαδή παραδοτέο στο εργοστάσιο, που σηµαίνει πως στον παραγωγό µπορεί να
σηµαίνει 28 ή 29 λεπτά το κιλό, ανάλογα την προµήθεια που θα πάρει ο συνεταιρισµός ή το «στέκι»,
για ποσότητες παραλαβής µέχρι και τις 7 Αυγούστου, ενώ από τις 8 Αυγούστου και µετά η τιµή θα
πάει στα 34 λεπτά, για τις ποικιλίες που θα συγκοµιστούν εκείνο το διάστηµα.
Υπέρµαχοι των 31 λεπτών το κιλό είναι µια σκληρή οµάδα βιοµηχανιών, όπως πληροφορείται η
Agrenda η οποία φέρεται να µη συζητά τίποτε καλύτερο, ενώ υπάρχει κι ένας δεύτερος πόλος, µε
τις συνεταιριστικές και κάποιους µικρούς µεταποιητές, που έχουν αποφασίσει να δώσουν τα 33 λεπτά το κιλό για την πρώτη κατηγορία.

Αυτά τα επίπεδα τιµών, όµως, ουδόλως ικανοποιούν τους παραγωγούς, που εµφανίζονται εξοργισµένοι και σε ετοιµότητα για κινητοποιήσεις, ενώ
στον «πόλεµο» που έχει ξεσπάσει µπήκε και η ΕΘΕΑΣ, η οποία µε µια σκληρή της ανακοίνωση επιτίθεται στην ΕΚΕ για «απαράδεκτες πρακτικές από βιοµηχανίες, οι οποίες δεν στέκονται στο ύψος
των ευθυνών τους και αντιµετωπίζουν τους παραγωγούς µε περιφρόνηση, αδιαφορώντας για την
επιβίωσή τους», ζητά να σταµατήσει τώρα αυτή η
πρακτική και παράλληλα αφήνει κι αιχµές για την
εµπορική πολιτική που ακολούθησαν στην πώληση της περσινής κοµπόστας.

Με δικαιολογίες για υπερπαραγωγή και αδυναµία
επεξεργασίας όλων των ποσοτήτων
Οι µεταποιητές πάλι στα συνήθη επιχειρήµατά
τους για υπερπαραγωγή, αδυναµία επεξεργασίας
όλων των ποσοτήτων λόγω έλλειψης εργατικών
χεριών, αλλά και µικροκαρπία, φέτος πρόσθεσαν
ένα ακόµη… φρούτο, για να «στριµώξουν» τους
παραγωγούς.
Σκαρφίστηκαν τον «κλαρίσιο» χυµό, για να παραλαµβάνουν ποσότητες άριστης ποιότητας ροδάκινου από το δέντρο, προκειµένου να παράξουν χυµό, τιµολογώντας µε ελαφρώς καλύτερη τιµή από
ό,τι την κλασσική α’ ύλη για χυµό, αλλά τουλάχιστον 6-8 λεπτά το κιλό, χαµηλότερα από ό,τι αν τις
αγόραζαν για παραγωγή κοµπόστας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Όποια τιµή κάτω
από 35 λεπτά
βγαίνει µε ζηµιά
για τον αγρότη
∆ιαβεβαιώσεις µόνο για την απορρόφηση της παραγωγής κι όχι για δίκαιες τιµές
παρείχε σε εκπροσώπους αγροτών ο υφυπουργός Οικονοµικών κ. Α. Βεσυρόπουλος.

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

«Δεν έχουν βάση τα περί κακής
ποιότητας», λένε οι παραγωγοί
Να τηρηθούν οι τιµές που είχαν ανακοινώσει ήδη από το χειµώνα οι µεταποιητές
για 33-35 λεπτά το κιλό και ταυτόχρονα να δοθούν και οι αποζηµιώσεις άµεσα
στους παραγωγούς, για τις βροχοπτώσεις και το χαλάζι, ώστε να µπορέσουν
να επιβιώσουν, ζητά και ο πρόεδρος του Α.Σ. Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης.
«Ο νοικοκύρης παραγωγός που έκανε το σύνολο των εξόδων για τις φροντίδες
των κτηµάτων πώς θα ζήσει και σίγουρα δεν θα µπορέσει να ξανακαλλιεργήσει
του χρόνου», ανέφερε ο κ. Χαλκίδης και σηµείωσε µε έµφαση πως «είµαστε
σε ετοιµότητα για να προχωρήσουµε σε δυναµικές κινητοποιήσεις».
Βαθιά ανήσυχος δηλώνει και ο παραγωγός Νίκος Θεοδώρου, από την περιοχή
των ορεινών Πέλλας, όπου η συγκοµιδή θα αρχίσει αργότερα. «Έχω φρικάρει
µε αυτά που ακούω ότι γίνονται στον κάµπο. Λένε για 28 λεπτά στον παραγωγό
και ίσως και να σταµατήσουν και την παραλαβή πρώτης ύλης για κλαρίσιο χυµό.
Ο κόσµος είναι αγανακτισµένος», είπε ο κ. Θεοδώρου, υπογραµµίζοντας ότι «ναι
µεν υπάρχει παραγωγή, µε το µέσο όρο ανά κτήµα να ξεπερνά τους 3 τόνους,
αλλά οι ισχυρισµοί περί κακής ποιότητας δεν έχουν βάση».

Εργοστάσια έδωσαν εντολή να µην γίνονται
παραλαβές της ποικιλίας «Κατερίνα»
«Θύµα» αυτής της πρακτικής, όπως ενηµερώθηκε η Agrenda, έπεσαν ποσότητες της ποικιλίας «Κατερίνα» για τις οποίες κάποια εργοστάσια έδωσαν
εντολή να µην γίνονται παραλαβές της από παραγωγούς και συνεταιρισµούς, παρά µόνο αν συµφωνούν ότι θα πληρωθούν για «κλαρίσιο χυµό».
Πράγµα βέβαια που φαινοµενικά δίνει το δικαίωµα της επιλογής στον παραγωγό ή την οργάνωση,
αλλά στην πράξη, µε την πίεση να συγκοµιστεί έγκαιρα η παραγωγή και µε την έλλειψη άλλων εναλλακτικών λύσεων, περισσότερο µε ωµό εκβιασµό προσοµοιάζει.
«Είµαστε όλοι οι παραγωγοί στο πόδι. Οι βιοµηχανίες επειδή πέρυσι πήραν ροδάκινα µε 40 λεπτά
το κιλό, καθώς δεν είχε ποσότητες, φέτος θέλουν να
αναπληρώσουν τα σπασµένα τους και µας βγάζουν
το ζουµί. Μόλις είδαν πως έχει ροδάκινα άρχισαν
τα κόλπα τους», ανέφερε στην Agrenda ο παραγωγός Χάρης Κοσµίδης από την περιοχή της Πέλλας.
Όπως µας είπε, «αρκετές βιοµηχανίες ανακοίνωσαν ότι δεν παίρνουν ροδάκινα κατηγορίας κοµπόστας γιατί, λόγω της έλλειψης χεριών, δεν µπορούν να συµπληρώσουν 3η βάρδια ώστε να τα επεξεργαστούν και αντιπροτείνουν να τα απορροφήσουν για κλαρίσιο χυµό, πληρώνοντας 22 λεπτά
το κιλό. Είναι δίκοπο µαχαίρι, διότι αν πεις όχι θα
σου µείνουν στο χωράφι κι η ζηµιά θα είναι µεγα-

λύτερη, οπότε αναγκάζεσαι να τα δώσεις. ∆υστυχώς είµαστε εγκλωβισµένοι. Ανακοίνωσαν 31 λεπτά το κιλό για τα ποιοτικά ροδάκινα, αλλά σε αυτά τα επίπεδα µπαίνουµε µέσα. Με το πετρέλαιο να
είναι στα 2 ευρώ το λίτρο, το λίπασµα στα 40 ευρώ
το σακί και γενικότερα το κοστολόγιο να έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 100% και την ίδια στιγµή η τιµή του προϊόντος να είναι µειωµένη περίπου 40%
σε σχέση µε πέρυσι, δεν βγαίνει η εκµετάλλευση».

Χρειάζονται οργάνωση οι παραγωγοί
Η λύση, σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, είναι
να οργανωθούν οι παραγωγοί και να µπορούν να
διαχειρίζονται το σύνολο της παραγωγής τους σε
τιµές που θα τους εξασφαλίζουν βιωσιµότητα και
ταυτόχρονα να γίνει κάτι και µε τους πολλούς ετεροαπασχολούµενους οι οποίοι µε την ασφάλεια ενός µισθού από άλλη δραστηριότητα, δεν περιµένουν να ζήσουν από τα ροδάκινα, όµως µε τις εκτάσεις τους συµβάλλουν στην άνοδο της παραγωγής, που οδηγεί σε µείωση τιµών.
Χωρίς προβλήµατα µε τις ποσότητες που πληρούν
τις προδιαγραφές, είναι και τα µέλη του Α.Σ. Προφήτη Ηλία, στη Σκύδρα, αφού η συνεργαζόµενη
βιοµηχανία, όπως αναφέρθηκε στην Agrenda παραλαµβάνει κανονικά.
Στις επόµενες ηµέρες η συγκοµιδή θα περάσει
στην ποικιλία Andros, η οποία επίσης φαίνεται να
έχει παραγωγή και θα ακολουθήσει η Evert.

Μας
δουλεύουν
«Οι βιοµηχανίες,
µας δούλευαν
όλο το χρόνο
µε τα 33-35
λεπτά και τώρα
ανακοίνωσαν 31
λεπτά παραδοτέο
στο εργοστάσιο»
λένε οι αγρότες

Έντονα προβληµατισµένος από τις
εξελίξεις δηλώνει και ο παραγωγός
Αλέκος Καραγιαννίδης, ο οποίος
σηµειώνει πως το κόστος παραγωγής
έχει αυξηθεί κατά 6 λεπτά το κιλό, µετά
τις ανατιµήσεις σε καύσιµα και εισροές
και υπογραµµίζει πως ο,τιδήποτε σε τιµή
για τον παραγωγό κάτω από 35 λεπτά
το κιλό, στο συµπύρηνο ροδάκινο,
θα οδηγήσει σε ζηµιογόνα χρονιά.
«∆εχόµαστε πιέσεις
από παραγωγούς
για να βγούµε
Παραλαβές
στους δρόµους»,
Κάποιοι
τονίζει, από την
σταµάτησαν
πλευρά του ο
την παραλαβή
Γιάννης Λυσίτσας,
Κατερίνας,
πρόεδρος του
η οποία έχει
Α.Σ. Παλαιού
συγκοµιστεί σε
Μυλοποτάµου
ποσοστό 90%
Γιαννιτσών,
σηµειώνοντας
χαρακτηριστικά
πως «ο κόσµος είναι εξαγριωµένος,
γιατί όπως λένε οι βιοµηχανίες µας
δούλευαν όλο το χρόνο µε τις δήθεν
τιµές των 33-35 λεπτών το κιλό και
τώρα ανακοίνωσαν 31 λεπτά το κιλό
παραδοτέο στο εργοστάσιο, µε συνέπεια
η καλλιέργεια να µην βγαίνει, λόγω των
αυξήσεων στο κόστος παραγωγής».
Αναφορικά µε τα επιχειρήµατα των
µεταποιητών εξήγησε ότι «ισχυρίζονται
πως δεν µπορούν να συµπληρώσουν 3η
βάρδια, ώστε να αυξηθεί η
παραγωγικότητα των γραµµών
παραγωγής, κάνουν λόγο για
µικροκαρπία και ένα µέρος της
παραγωγής το παραλαµβάνουν για
κλαρίσιο χυµό. Επίσης, κάποιοι εδώ
και ορισµένες ηµέρες σταµάτησαν
την παραλαβή της ποικιλίας Κατερίνας,
η οποία πλέον έχει συγκοµιστεί σε
ποσοστό 90%. Ευτυχώς το εργοστάσιο
µε το οποίο συνεργάζεται η δική µας
οργάνωση δεν µπήκε σε αυτή τη λογική
και έχει απορροφήσει το σύνολο
των ποσοτήτων της Κατερίνας
που συγκεντρώσαµε».
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Καρπόκαψα στη µηλιά
Οι συλλήψεις καρπόκαψας στο δικτύου
των φεροµονικών παγίδων του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Θεσσαλονίκης εµφανίζουν
σηµαντική αύξηση στα τέλη Ιουλίου
και εκτιµάται ότι ξεκίνησε η τρίτη πτήση
του εντόµου. Με βάση τις θερµοκρασίες
που καταγράφονται από τους
µετεωρολογικούς σταθµούς, εκτιµάται
πως οι πρώτες εκκολάψεις θα
πραγµατοποιηθούν την πρώτη εβδοµάδα
του Αυγούστου. Οι γεωπόνοι από τη
Θεσσαλονίκη αναφέρουν ως ενδεικτικό
χρόνο επέµβασης µέχρι τις 10
Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές
προνύµφες. Να σηµειωθεί πως επειδή
η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται
στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί µέριµνα
ώστε να καλυφθούν µε επιµεληµένη
εφαρµογή του ψεκασµού και οι κορυφές
των δέντρων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Σε υψηλά επίπεδα η µαργαρόνια στους Κρητικούς ελαιώνες
Αυξηµένες συλλήψεις ακµαίων και επικαλυπτόµενες γενιές της
µαργαρόνιας (Palpita unionalis) καταγράφηκαν προς τα τέλη Ιουλίου στο
δίκτυο παγίδευσης των γεωπόνων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ Φυτών Ηρακλείου. Οι πληθυσµοί του εντόµου κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα
και µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές οικονοµικά προσβολές. Οι ζηµιές
προκαλούνται από τις προνύµφες, οι οποίες προσβάλουν βλαστικές κορυφές
και τρυφερούς βλαστούς. Οι έντονες προσβολές αναστέλλουν την ανάπτυξη και
καταστρέφουν τη διαµόρφωση στα νεαρά δέντρα και στα δέντρα που έχουν ζωηρή
βλάστηση όπως τα αυστηρά κλαδεµένα και τα αρδευόµενα. Το καλοκαίρι οι εξάρσεις
πληθυσµών προκαλούν επιπλέον φαγώµατα στους πράσινους ανεπτυγµένους καρπούς
(επιφανειακά ή βαθύτερα ξηρό σπηλαιώδες άδειασµα της σάρκας). Οι γεωπόνοι
από την Κρήτη συνιστούν συνεχή προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και
στις νέες φυτεύσεις καθώς και των δέντρων που έχουν δεχτεί αυστηρά ανανεωτικά
κλαδέµατα. Εκτεταµένες προσβολές τόσο στη βλάστηση όσο και στους καρπούς
αντιµετωπίζεται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα κατά των προνυµφών.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Trooper 9.5 WG,
Mavrik Aquaflow
Bayer Ηellas: Decis Evo 25EW, Decis
Expert 100EC
FMC Hellas: Coragen 20 SC, Simin
2.5 EC
Syngenta: Affirm opti 9.5 WG, Voliam
20 SC
UPL-LTD: Carpovirusine Evo 2,
Phosmetar 50 WP

∆ιαλευρώδης στα εσπεριδοειδή
Ο αλευρώδης Dialeurodes citri αποτελεί
έναν ύπουλο εχθρό για τους οπωρώνες
εσπεριδοειδών που δείχνει µία ιδιαίτερη
προτίµηση στα ξινά. Συνήθως
µεταφέρεται µε τον άνεµο σε γειτονικές
περιοχές και µπορεί να προκαλέσει
αρκετά σηµαντικές ζηµιές στα δέντρα.
Τα έντοµα, που µοιάζουν µε µικρές
λευκές µύγες, αποµυζούν τα φυτά, ενώ
τα άµεσα συµπτώµατα που προκαλούν
αποτελούν το κιτρίνισµα και η συστροφή
φύλλων, µαράνσεις, πτώσεις ανθέων,
παραµορφώσεις, πτώσεις καρπών και
εγένει αδύναµα φυτά. Οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Ηρακλείου σηµειώνουν πως
αυτές τις µέρες ολοκληρώνονται
οι ωοτοκίες της δεύτερης γενιάς του
διαλευρώδη όπως διαπιστώνεται µετά
από δειγµατοληψίες σε νεαρή βλάστηση,
µε την χηµική αντιµετώπιση να είναι
αποτελεσµατική όταν στοχεύει τα
ευαίσθητα νεαρά προνυµφικά στάδια.

Σκευάσµατα
Bayer Ηellas: Flipper SC
Syngenta: Clavitus 13SL
UPL-LTD: Ovitex 81,7 EC

Τρίτη γενιά του
πρασινοσκώληκα
Ψεκασμός μόνο στα 4 σκουλήκια
σε 100 τυχαία φυτά στη Δράμα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Την τελευταία µέρα του Ιουλίου έκανε την εµφάνισή της η
επικίνδυνη τρίτη γενιά πράσινου σκουληκιού του Αυγούστου στα βαµβακοχώραφα του νοµού ∆ράµας, όπως
ενηµερώνουν σχετικά οι γεωπόνοι της τοπικής ∆ΑΟΚ. ∆εδοµένης της επικινδυνότητας
της γενιάς αυτής για τις τελικές αποδόσεις, τα όρια επέµβασης παρουσιάζουν πτώση
από τα 6-8 άτοµα ανά 100 τυχαία φυτά για τις δύο πρώτες γενιές του Helicoverpa
armigera, στα 4 άτοµα ανά
100 τυχαία φυτά για την τρίτη γενιά του εντόµου.

Συνοπτικά οι διαπιστώσεις:
Με βάση τα µετεωρολογικά δεδοµένα και το προ-

γνωστικό µοντέλο Mironidis
(2014), η έναρξη πτήσης της
γενεάς Αυγούστου αναµενόταν περί τις 30 Ιουλίου, όπως
και τελικά συνέβη.
Έχουν παρατηρηθεί σποραδικές εκκολάψεις προνυµφών κάτω τού ορίου επέµβασης, σε µεµονωµένους αγρούς.
Παρατηρείται αυξηµένη
δραστηριότητα των φυσικών
εχθρών αυτό τον µήνα.
∆εν διαπιστώνονται µέχρι τώρα προβλήµατα φυτοπροστασίας.

Ανθεκτικότητα
Να αποφεύγεται η χρήση
πυρεθρινοειδών, καθώς
το πράσινο σκουλήκι έχει
αναπτύξει ανθεκτικότητα

Οι βαµβακοφυτείες στην
περιοχή βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της ανθοφορίας και αύξησης των καψών
και έχουν γενικώς φυσιολογική εξέλιξη.

Οι γεωπόνοι συστήνουν
στους καλλιεργητές:
Να αποφεύγονται πρακτικές που προωθούν την οψίµιση της καλλιέργειας όπως η υπερβολική παροχή
αρδευτικού νερού.
Οι καλλιεργητές να παρακολουθούν εντατικά τις καλλιέργειές τους και να µετρούν
την παρουσία των σκουληκιών
δειγµατοληπτικά σε διάφορα
σηµεία του χωραφιού.
Σηµειώνεται πως το όριο επέµβασης για τη γενεά
αυτή είναι 4 µικρά σκουλήκια στα 100 φυτά ή η καταµέτρηση περισσότερων από 1

σκουληκιών για κάθε 1,5 µέτρο γραµµής, κατά µέσο όρο.
Επιπροσθέτως, συνίσταται
να αποφεύγεται η εκτέλεση
ψεκασµών «προληπτικά». Οι
εφαρµογές εντοµοκτόνων µε
την παρατήρηση αβγών στα
φυτά είναι άστοχες, καθώς
σκοπός είναι η διαφύλαξη
των φυσικών εχθρών µέχρι
τα τέλη Αυγούστου. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για
την αντιµετώπιση του πράσινου σκουληκιού.
Εκτός αυτών, δεν συνιστάται η χρήση πυρεθρινοειδών
εντοµοκτόνων, καθώς το πράσινο σκουλήκι έχει αναπτύξει υψηλή ανθεκτικότητα σε
αυτά στους πληθυσµούς της
∆ράµας, ενώ εξαιρετικά σηµαντική είναι και η εναλλαγή των εντοµοκτόνων σκευασµάτων για την αποφυγή
ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Πέραν της βασικής
ενίσχυσης και
της αναδιανεµητικής
ενίσχυσης, οι δενδρώδεις
καλλιέργειες,
συµπεριλαµβανοµένης και
της ελαιοκαλλιέργειας,
µπορούν να ενισχυθούν
οικονοµικά και από
τα οικολογικά σχήµατα
για το περιβάλλον
και το κλίµα.
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ΠΟΣΟ
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

29,17

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΝΕΑ ΚΑΠ

Agrenda

1040 ΣΤΡΜ. ΕΚΤΑΣΕΙΣ

10,89

ΣΠΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝΩΝ

25,00

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΩΡΙ∆ΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ

25,00

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

25,00

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

50,00

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

25,00

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

50,50

Μ.Ο.

Καμία στοχευμένη παρέμβαση για την ελιά

Αναδιανεμητική και τομεακά,
λίγα για την ελαιοκαλλιέργεια
Ούτε ξεχωριστή μέριμνα στο νέο πρασίνισμα δεν προβλέπεται για ελαιοκαλλιεργητές
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τομεακά

Για την τοµεακή παρέµβαση
στον τοµέα του ελαιολάδου
και της επιτραπέζιας ελιάς,
η χρηµατοδοτική συνδροµή
της ΕΕ ανέρχεται στα
10,666 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ξηρικοί

Ακόµη και στις δράσεις του
νέου πρασινίσµατος, όπου θα
µπορούσαν να ενισχυθούν
οι ελαιοκαλλιεργητές για
ξηρικούς ελαιώνες, ορεινούς
ή παραδοσιακούς, προς
ώρας δεν υπάρχει κάποια
ξεχωριστή µέριµνα.

Νέα ΚΑΠ

Η δυνατότητα συνδεδεµένης
ενίσχυσης στην επιτραπέζια
ελιά, µε νέα προσθήκη στην
ΚΑΠ έµεινε ανεκµετάλλευτη.

«Τσουβαλιασµένος» µε τις υπόλοιπες
δενδρώδεις καλλιέργειες, φαίνεται πως
θα παραµείνει ο ελαιοκοµικός τοµέας στη χώρα µας ακόµη και µετά την
αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, παρά
τις σχετικές ανησυχίες που έχουν εγείρει άνθρωποι του κλάδου. Κατάργηση
των ιστορικών δικαιωµάτων, «θα έρθει
η αναδιανεµητική», καµία στοχευµένη παρέµβαση για την ελιά, «έρχονται
τα τοµεακά των 10,6 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων ετησίως» και άλλωστε «µόνο το 20% των παραγωγών
ελιάς είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες»
ήταν η απάντηση του γενικού γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέδιων, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα σε σχετική ερώτηση µε θέµα «Επιπτώσεις στην ελαιοκοµία της χώρας από την πρόταση Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου για τη Νέα ΚΑΠ».
Ακόµη και στις δράσεις του νέου
πρασινίσµατος, εκεί που θα µπορούσαν να ενισχυθούν ειδικότερα οι ελαιοκαλλιεργητές από ειδικό πρόγραµµα
(π.χ για ξηρικούς ελαιώνες, ορεινούς
ή παραδοσιακούς), δεν έχει υπάρξει
κάποια ξεχωριστή µέριµνα, προς το
παρόν τουλάχιστον. Και η δυνατότη-

τα συνδεδεµένης στην επιτραπέζια ελιά (νέα προσθήκη στην ΚΑΠ), παρέµεινε ανεκµετάλλευτη, παρά το γεγονός ότι είχε ανοίξει η σχετική κουβέντα πέρσι. Ενδιαφέρον έχει το σκέλος
της απάντησης για τη διάρθρωση του
ελαιοκοµικού τοµέα στη χώρα όπου ο
κ. Μπαγινέτας αναφέρει: Σηµειώνεται
ότι σύµφωνα µε προηγούµενη επεξεργασία των στοιχείων του ΟΣ∆Ε 2019,
του ΟΓΑ και του ΜΑΑΕ από τον τεχνικό σύµβουλο του ΥΠΑΑΤ για το ΣΣ της
ΚΑΠ, διαπιστώθηκε ότι οι 232.825 ελαιοκοµικές εκµεταλλεύσεις κατανέµονται ως εξής:
σε ετεροεπαγγελµατίες µέχρι 63
ετών, ποσοστό 38%
σε ετεροεπαγγελµατίες άνω των
63 ετών, ποσοστό 24%
σε συνταξιούχους του ΟΓΑ, ποσοστό 18% και
σε επαγγελµατίες αγρότες, ποσοστό µόνο 20%.
Με βάση τώρα την απάντηση του
γ.γ του ΥΠΑΑΤ µπορούν οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν κάποια εικόνα για
τις ενισχύσεις τους. Συγκεκριµένα αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«Σύµφωνα µε το ΣΣ το συνολικό διαθέσιµο ποσό για τη βασική ενίσχυση
ανέρχεται σε 894.795.455,85 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων 246.068.750.36
ευρώ. δηλαδή ποσοστό 27,5% κατανέ-

µεται στην αγρονοµική περιφέρεια
των µονίµων καλλιεργειών.
Παράλληλα, το υπουργείο αποφάσισε την εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυσης. προκειµένου να στηρίξει τις µικρού και µεσαίου µεγέθους
εκµεταλλεύσεις (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι ελαιοκοµικές). αφιερώνοντας ποσοστό 10% των άµεσων εν
Πέραν της βασικής ενίσχυσης και
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, οι
δενδρώδεις καλλιέργειες, συµπεριλαµβανοµένης της ελαιοκαλλιέργειας, µπορούν να ενισχυθούν οικονοµικά και από τα οικολογικά σχήµατα
για το περιβάλλον και το κλίµα. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της εν λόγω παρέµβασης, έχουν συµπεριληφθεί στο ΣΣ της Ελλάδας, πρακτικές
που αφορούν στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως:

Εφαρµογή ζωνών
οικολογικής εστίασης
α) σπορά εντός των µονίµων δενδρώνων, φυτών ξενιστών ωφέλιµων
ή/και επικονιαστών, ενδιαµέσως των
δένδρων ή ειδών που δεν προορίζονται για παραγωγή ή/και ειδών (π.χ.
Ψυχανθών), µε στόχο την διατήρηση
ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας
του εδάφους, τη µείωση της χρήσης
συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µε-

ρικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία δια της
χλωρής λίπανσης.
β) ∆ηµιουργία λωρίδων πλάτους 2
τουλάχιστον µέτρων άγριας ζωής ή εµπλουτισµού των υπαρχουσών µε τη
φύτευση ποωδών, πολυετών ή και
θάµνων, ιδίως φυτών ξενιστών ωφέλιµων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες.
γ) ∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων σε στοιχεία του
τοπίου, µε πεδίο εφαρµογής τµήµατα
της αγρονοµικής ζώνης των δενδρωδών αλλά και τις ζώνες των ετησίων και
των βοσκοτόπων που έχουν δένδρα.
δ) Εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας µε τη χρήση του εργαλείου/
εφαρµογής διαχείρισης εισροών και
παρακολούθησης περιβαλλοντικών
παραµέτρων στις ετήσιες καλλιέργειες και τις δενδρώδεις
ε) ∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες.
στ) ∆ιατήρηση µεθόδων βιολογικής γεωργίας.
Ο τοµέας της ελαιοκαλλιέργειας ενισχύεται επιπρόσθετα από την τοµεακή παρέµβαση στον τοµέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Η
χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΕ ανέρχεται στα 10,666 εκατ. ευρώ ετησίως.
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Στους 3.700 οι εκτιμώμενοι δικαιούχοι

Ένας στους τέσσερις
στο πρόγραμμα Νέων
Αγροτών 2022 χωράει
στα Σχέδια Βελτίωσης

Τα κριτήρια μοριοδότησης της επερχόμενης πρόσκλησης των
180 εκατ. ευρώ αβαντάρουν σημαντικά τη χρηματοδότηση των
προγραμματισμένων επενδύσεων από τους Νέους Αγρότες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εγγυήσεις
Tα εγγυοδοτικά προγράµµατα
του Ταµείου Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης έχει
παρατηρηθεί πως δεν
λειτουργούν όπως θα έπρεπε,
ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις
«κολλάνε» και τις πληρωµές από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μόρια

Οι Νέοι Αγρότες λαµβάνουν
απευθείας µόρια λόγω της
ένταξής τους στο Πρόγραµµα
και µετά όσοι επεδίωξαν να
φτάνουν ή να ξεπεράσουν το
µάξιµουµ της τυπικής απόδοσης
των 20.000 ευρώ λόγω
µοριοδότησης, το κριτήριο αυτό
θα µετρήσει και στα Σχέδια.

50-80%

Η επιδότηση των Νέων Αγροτών
ξεκινά από το 60% (εξαίρεση η
Αττική µε 50%), φτάνει το 70%
στην Ανατολική ΜακεδονίαΘράκη και Ήπειρο και το 80%
στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου.

Στους µόλις 3.700 υπολογίζονται εκείνοι που θα µπορέσουν να ενταχθούν στην επερχόµενη προκήρυξη
των Σχεδίων Βελτίωσης, σε ένα πρόγραµµα που η ένταξη θα κριθεί «στον
πόντο» και έτσι όπως διαµορφώνονται τα κριτήρια µοριοδότησης, θα
µπορεί να υποστηρίξει υποψήφιους
µε πολλά µόρια και εφόσον πρόκειται για νεοενταχθέντες στο αγροτικό
επάγγελµα, µόνο έναν στους τέσσερις από τους περίπου 11.000-12.000
Νέους Αγρότες του 2022.
Πιο συγκεκριµένα οι Νέοι Αγρότες λαµβάνουν απευθείας µόρια λόγω της ένταξής τους στο Πρόγραµµα. Έπειτα, όσοι επεδίωξαν να φτάνουν ή να ξεπεράσουν το µάξιµουµ
της τυπικής απόδοσης των 20.000
ευρώ λόγω µοριοδότησης στους Νέους, το κριτήριο αυτό θα µετρήσει
και στα Σχέδια.
Παράλληλα, µε τα 24.500-28.000
ευρώ πριµ της α’ δόσης να βρίσκονται στην τσέπη τους πριν ανοίξουν
τα Σχέδια Βελτίωσης, θα µπορέσουν
να λάβουν µόρια και από την απόδειξη εξασφάλισης ίδιας συµµετοχής στο 20% της επένδυσης, για φακέλους των 100.000 ευρώ που είναι
και το σύνηθες ποσό που ζητείται από τους δικαιούχους.
Από εκεί και πέρα, αν δεν ξεπεράσει ο προϋπολογισµός της επένδυσής τους το τετραπλάσιο της Τυπικής τους Απόδοσης θα έχουν να περιµένουν από αυτό το κριτήριο επιπλέον πόντους. Σηµαντικό είναι επίσης ότι οι παραγωγικοί κλάδοι που
θεωρήθηκαν «προτεραιότητας» για
έξτρα µοριοδότηση από τις περιφέρειες στο Μέτρο 6.1 θα παραµείνουν
σχεδόν ίδιοι και για τα Σχέδια Βελτίωσης. Πρόκειται για κρίσιµα κριτήρια

που µπορεί να κάνουν τη διαφορά όταν κρίνεται η ένταξη στο πρόγραµµα.
Πάντως µε πάνω από 11.000 Νέους
Αγρότες να διεκδικούν µία από τις 3.700
θέσεις στα Σχέδια Βελτίωσης (180 εκατ.
ευρώ ο προϋπολογισµός που θα µοιραστεί στις περιφέρειες) η βάση θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι Νέοι επέλεξαν να µοριοδοτηθούν µε το κριτήριο ότι το επιχειρηµατικό τους σχέδιο θα προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε ελάχιστη αξία
10.000 ευρώ, κάτι που θα µπορέσουν
να καλύψουν από τα Σχέδια. Κριτήριο
«ρυθµιστής» για άλλη µία φορά προβλέπεται πως θα είναι η «καινοτοµία».
Σηµειώνεται επίσης εδώ, ότι η επιδότηση των Νέων Αγροτών ξεκινά από το 60% (εξαίρεση η Αττική µε 50%),
φτάνει το 70% στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρο και το 80% στα
Μικρά Νησιά του Αιγαίου. Ως εκ τούτου ένας Νέος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη µε ένα «σφιχτό» επενδυτικό πλάνο των 80.000 ευρώ, θα περιµένει ενίσχυση 56.000 ευρώ, µε τα
24.000 ευρώ που θα κλειθεί στην τελική να βγάλει από την τσέπη του, να
καλύπτονται από το πριµ εγκατάστασης. Προφανώς θα πρέπει να βρει µέσω δανεισµού για την υλοποίηση και
τα υπόλοιπα χρήµατα για να εκταµιευτεί η δηµόσια δαπάνη, κάτι που µόνο εύκολο δεν είναι.

Από Νοέµβριο
Η προκήρυξη των Σχεδίων
Βελτίωσης αναµένεται µετά
την πληρωµή όλων των Νέων
Αγροτών και στην καλύτερη
περίπτωση τον Νοέµβριο

Πολλοί νέοι επέλεξαν να
µοριοδοτηθούν µε κριτήριο
ότι το επιχειρηµατικό τους
σχέδιο θα προβλέπει την
επενδύσεις µε ελάχιστη
αξία 10.000 ευρώ, κάτι που
θα µπορέσουν να καλύψουν
από τα Σχέδια Βελτίωσης.

Τα κριτήρια βαθμολογίας στη
Αναλυτικότερα τα κριτήρια βαθµολογίας στη νέα προκήρυξη Σχεδίων
Βελτίωσης, αναµένεται να διαµορφωθούν όπως παρακάτω:
∆ραστηριοποίηση σε αιγοπροβατοτροφία, βαµβάκι, µελισσοκοµία,
οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή (π.χ. ελιές).
Πιστοποιηµένα προϊόντα.
Οι καλλιέργειες-εκτροφές που
προτείνονται από τις περιφέρειες.
Γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε
τυπική απόδοση µεταξύ ορίων που
θα καθοριστούν. Τη µεγαλύτερη
βαθµολογία θα λάβουν υψηλότερης δυναµικής εκµεταλλεύσεις
και όχι ξανά µονάδες µε 15.00020.000 τυπική απόδοση.
Οικονοµικό µέγεθος: Προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση
µεταξύ ορίων που θα καθοριστούν.
Τη µεγαλύτερη βαθµολογία θα λάβουν υψηλότερης δυναµικής εκµεταλλεύσεις και όχι ξανά µονάδες µε
15.000-20.000 τυπική απόδοση.

Ρεαλιστικότητα επενδυτικού
σχεδίου: Προτεραιότητα θα δίνεται
στα σχέδια µε αιτούµενες επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το τετραπλάσιο της τυπικής απόδοσης της
γεωργικής εκµετάλλευσης.
Βαθµολογείται η απόδειξη της
δυνατότητας κάλυψης του 20% του
αιτούµενου προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια.
Επενδύσεις ΑΠΕ και καινοτόµες επενδύσεις.
Επενδύσεις σε κλάδους που α-
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΑΚΕΛΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

100200.000 ΕΥΡΩ
Για ατοµικές επιχειρήσεις
αγροτών

75 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Το συνολικό ποσό για
επιχορήγηση,
χρηµατοδοτική µίσθωση

75 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Το συνολικό ποσό για
φοροαπαλλαγή

Στα 150 εκατ. ευρώ
το μπάτζετ αγροτών
στον Αναπτυξιακό

νέα προκήρυξη
ναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε
Περιφέρειας µε βάση τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα.
Η ιδιότητα του νέου γεωργού,
η εµπειρία γεωργών κάτω των 45
ετών, οι πιστοποιηµένες γνώσεις
στον τοµέα.
Η δυναµική της εκµετάλλευσης: ενηµερότητες χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, κερδοφορία, µη
ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκµετάλλευσης.

Εκτάκτως 15 Αυγούστου
κλείνει η Μεταποίηση
Στις 15 Αυγούστου κλείνει
εκτάκτως το πρόγραµµα Αγροτικής
Μεταποίησης του Ταµείου
Ανάκαµψης, σύµφωνα µε σχετική
ενηµέρωση του ΥΠΑΑΤ που
αναφέρει ότι ενοποιεί τα κονδύλια
συλλογικών φορέων και
επιχειρήσεων. Υπενθυµίζεται εδώ
ότι τα σχετικά κονδύλια για τις
επιχειρήσεις είχαν εξαντληθεί
από την πρώτη ηµέρα που άνοιξαν
οι αιτήσεις, ενώ η προκήρυξη έµενε
ανοιχτή µέχρι την εξάντληση
και των χρηµάτων για τους
συλλογικούς φορείς. Με την
ενοποίηση των δύο µπάτζετ, το
ΥΠΑΑΤ επιχειρεί να ενταχθούν
περισσότερα νοµικά πρόσωπα
του εµπορικού δικαίου, καθώς
καλύπτουν το 140%, του
διαθέσιµου προϋπολογισµού
οι αιτήσεις τους. Υπερκάλυψη
στον προϋπολογισµό υπάρχει και
στην περίπτωση του προγράµµατος
Αγροτουρισµού. Το συγκεκριµένο
µοτίβο της «υπερκάλυψης από
την πρώτη ηµέρα» αναµένεται να
συνεχιστεί στα Μέτρα του Ταµείου
Ανάκαµψης για τον αγροτικό χώρο.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τα
ποσά για τις ενισχύσεις του καθεστώτος «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» στα πλαίσια του
Αναπτυξιακού Νόµου. Από τα 150
εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. αφορούν
τη φοροαπαλλαγή και τα υπόλοιπα αφορούν τις επιχορηγήσεις επί
των δαπανών, την επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και την επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.
Όσον αφορά την προκήρυξη του
προγράµµατος, θα πρέπει πρώτα
να εκδοθεί και η σχετική απόφαση από το ΥΠΑΑΤ για να καθοριστούν επιπλέον προϋποθέσεις και
όροι ενισχύσεων. Πάντως η έκδοση της ΚΥΑ για τη χρηµατοδότηση
των 150 εκατ. ευρώ δείχνει πως οι
αιτήσεις δεν θα αργήσουν να ανοίξουν, όπως έγινε µε το καθεστώς «Μεταποίηση Εφοδιαστική
Αλυσίδα».
Αναλυτικότερα, το συγκεκριµένο ποσό προκύπτει ως εξής:
Ποσό φορολογικής απαλλα-

Προκήρυξη
Η πρόσκληση εκτός
απροόπτου δεν αναµένεται
να αργήσει µετά και την
έκδοση της ΚΥΑ. Ωστόσο
παραµένει πιθανό να
εκδοθεί το Σεπτέµβριο

γής: Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του καθεστώτος του ν. 4887/2016, που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται
για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», στα
75.000.000 ευρώ.
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
και επιδότησης του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης:
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης για το
καθεστώς «Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του ν.
4887/2022, που προκηρύσσεται
το έτος 2022, καθορίζεται, στα
75.000.000 ευρώ.
Ειδικότερα αναφορικά µε το καθεστώς της αγροδιατροφής, πρόκειται για ένα πρόγραµµα ενίσχυσης
που επιδοτεί µεταξύ άλλων επενδύσεις 100.000 έως 200.000 ευρώ
για αγρότες-φυσικά πρόσωπα. Επιλέξιµες δαπάνες είναι εκείνες που
καλύπτονται κατά κύριο λόγο από
τα κλασικά Σχέδια Βελτίωσης και
το Μέτρο Μεταποίησης του ΠΑΑ. Η
επιδότηση επί των δαπανών για αγρότες κυµαίνεται µεταξύ 35-70%
µε ένα συν 10% για περιοχές ∆ίκαιης Μετάβασης.

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
ποιοτικών
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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Συνδυαστική σπορά
µε MaterMacc
Μία από τις τελευταίες
επενδύσεις της MaterMacc
είναι η σπαρτική MSD,
η οποία διατίθεται τώρα
συνδυαστικά µε µπροστινή
χοάνη, τόσο σε σταθερή
όσο και σε αναδιπλούµενη
έκδοση. Συγκεκριµένα, είναι διαθέσιµη σε άκαµπτες
(2,5 µ.-4,0 µ.) και αναδιπλούµενες (5,0 µ.-7,0 µ.)
εκδόσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

η επένδυση έγινε για
την ανάπτυξη µεγαλύτερης
ικανότητας συναρµολόγησης και συστήµατος
logistics, επιτρέποντας
στην Kubota να παραδίδει
προϊόντα γρηγορότερα.
Tο νέο κέντρο διανοµής
θα διευκολύνει τις δραστηριότητες εισαγωγής και
εξαγωγής προϊόντων από
την Ευρώπη, την Ιαπωνία,
τις ΗΠΑ και την Ινδία.

∆ιπλό πικ απ για τον
συλλέκτη Ploeger

Σύστηµα CurveTech
από την Pöttinger
To Top 632 A µε πλευρικό συλλεκτικό CurveTech
είναι ένα από τα νέα µηχανήµατα που βάζει στην
γκάµα της η Pöttinger.
Η ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας οφείλεται, σύµφωνα µε την εταιρεία, στο
έξυπνο σύστηµα διεύθυνσης στον πίσω ρότορα.
Αυτό επιτρέπει στα πλάτη
εργασίας να µεταβάλλονται σε µεγάλο εύρος.

Μηχανήµατα ικανά να καθαρίσουν µε τις λιγότερες
απώλειες προσφέροντας
την καλύτερη δυνατή
παρακολούθηση του εδάφους από το εύκαµπτο
πικ απ και τα ταλαντευόµενα στοιχεία του είναι
τα χορτοσυλλεκτικά
CM2240 της Ploeger, που
αποτελούν την συρόµενη
εκδοχή της αυτοκινούµενης µηχανής στην γκάµα.

Τηλεκατευθυνόµενος
καταστροφέας FAE

Νέο κέντρο
διανοµής Kubota
Η Kubota ξεκίνησε πρόσφατα να εργάζεται στο
νέο της Κέντρο ∆ιανοµής
στη Βόρεια Ευρώπη
(NEDC) στο Alblasserdam
της Ολλανδίας. Αυτή

Η FAE επεκτείνει τη σειρά
τηλεκατευθυνόµενων µηχανηµάτων RCU µε το νέο
µοντέλο RCU-75, έναν συµπαγή, επαγγελµατικό και
ισχυρό τηλεκατευθυνόµενο
όχηµα. Το RCU-75 έχει
σχεδιαστεί για να εργάζεται σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως λοφώδεις, δασώδεις περιοχές, κήπους,
κοντά σε σιδηροδροµικές
γραµµές, ηλεκτροφόρα καλώδια, αγωγούς αερίου και
πετρελαίου, παρυφές δρόµων, αυτοκινητόδροµους,
κανάλια, ποτάµια κ.λπ.

Η SDF επενδύει
στη ρομποτική
στον αμπελώνα
Το πλειοψηφικό πακέτο της VitiBot απέκτησε η SDF
με στόχο τους μεγαλύτερους οίκους σαμπάνιας
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Για τον όµιλο SDF (SAME, Deutz-Fahr, Lamborghini
κ.α.) ανοίγεται ένα νέο πεδίο, µε την εξαγορά
µεγάλου µεριδίου της γαλλικής νεοφυούς επιχείρησης του αµπελοοινικού κλάδου που επιβεβαιώνει η ιστοσελίδα trattoriweb. Eκτός
από τον ισχυρό παράγοντα καινοτοµίας που
χαρακτηρίζει τη γαλλική start-up, το αυξανόµενο ενδιαφέρον που έχουν ορισµένοι από
τους µεγαλύτερους γαλλικούς παραγωγούς
σαµπάνιας (µερικοί µακροχρόνιοι πελάτες

του House of Treviglio) ήταν καλός οιωνός
των λύσεων αυτών.
Μάλιστα, ο όµιλος SDF διευκρίνισε ότι οι ιστορικοί επενδυτές της εταιρείας -δηλαδή οι
Maisons de Champagne Roederer, Martell
Mumm Perrier-Jouët, Laurent-Perrier, PiperHeisieck και Charles Heidsieck- θα συνεχίσουν την συµµετοχή τους στην VitiBot ως µέτοχοι και µέλη της Στρατηγικής Επιτροπής συνοδεύοντας έτσι την εταιρεία στην περαιτέρω
ανάπτυξη των πρότζεκτ της. Με αυτήν την εξαγορά, ο όµιλος SDF ενισχύει εποµένως τη
θέση του στους τοµείς της γεωργίας ακριβείας
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Πιστοποίηση από
TÜV AUSTRIA
Hellas για τον
νέο Κανονισμό
λιπασμάτων της ΕΕ
Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισµός
Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε πως αποτελεί τον µοναδικό κοινοποιηµένο οργανισµό στη χώρα µας για το νέο Κανονισµό
ΕΕ 2019/1009 για ασφαλή και αποτελεσµατικά προϊόντα λίπανσης (FPR) και διαθέτει πλήρες πεδίο διαπίστευσης για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης όλων των τύπων προϊόντων λίπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο νέος Kανονισµός (FPR) θεσπίζει ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για τα προϊόντα λίπανσης µε τη µορφή
µηχανισµού «αξιολόγησης συµµόρφωσης», αλλάζοντας ριζικά τις απαιτήσεις επισήµανσης των προϊόντων και τον τρόπο µε τον οποίο τα προϊόντα λίπανσης λαµβάνουν σήµανση CE. Από τις 16 Ιουλίου 2022, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι και οι διανοµείς λιπασµάτων
δύνανται να εµπορευθούν εντός της ΕΕ προϊόντα λίπανσης µε σήµανση CE, όπως οργανικά λιπάσµατα,
Οργανο-ανόργανα λιπάσµατα, υποστρώµατα καλλιέργειας ή βιοδιεγέρτες, υπό τον όρο ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της νέας νοµοθεσίας.

και του αυτοµατισµού, διατηρώντας παράλληλα τον πήχη της βιωσιµότητας και της οικολογικής ευθύνης, που έχει θέσει ως φιλοδοξίες.
«Η αειφόρος και ψηφιακή γεωργία είναι
βασική κατεύθυνση της ανάπτυξής µας. Μετά από ενδελεχή έρευνα, συνειδητοποιήσαµε ότι το VitiBot είναι η καλύτερη λύση για αµπελώνες που µας επιτρέπει να εµπλουτίσουµε την προσφορά τρακτέρ µας µε αυτόνοµα
ηλεκτρικά οχήµατα και µηδενικές εκποµπές
ρύπων», δήλωσε ο Lodovico Bussolati, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της SDF. «Τώρα στόχος είναι να συνοδεύσουµε την ανάπτυξη της εταιρείας και την εκβιοµηχάνιση του προϊόντος, ικανοποιώντας µια ζήτηση της αγοράς που πιστεύουµε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται», συνέχισε λέγοντας ο ίδιος. Με άλλα λόγια, οι κύριοι στόχοι του οµίλου SDF είναι οι µη επαν-

Αυτόνοµα οχήµατα
Το VitiBot επιτρέπει στην SDF να
εµπλουτίσει την προσφορά τρακτέρ
µε αυτόνοµα ηλεκτρικά οχήµατα
και µηδενικές εκποµπές ρύπων

δρωµένες επιχειρήσεις, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η συλλογή και διαχείριση γεωπονικών
δεδοµένων και η εισαγωγή τεχνολογιών εξηλεκτρισµού του αγροτικού εξοπλισµού. Με τη
VitiBot, η SDF θα επωφεληθεί από την ουσιαστική συµβολή οµάδων συνεργατών υψηλής εξειδίκευσης σε πολύ συγκεκριµένα και
θεµελιώδη προβλήµατα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

H VitiBot και η σηµασία της εξαγοράς
Η VitiBot είναι µια νέα γαλλική εταιρεία που
εδρεύει στο Reims, στην καρδιά της περιοχής
που αγαπά τη σαµπάνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε
το 2016 από πατέρα και γιο, τον Dominique
Bache, έναν αµπελουργό από το τµήµα Aube,
µε κίνητρο τον Cédric Bache, έναν νεαρό µηχανικό ροµποτικής.
Σήµερα, η VitiBot αντιπροσωπεύει µια νέα
δυναµική στον τοµέα του γαλλικού αγροτικού εξοπλισµού, στη βάση νέων επαγγελµάτων και πολυάριθµων µελλοντικών θέσεων
εργασίας. Η λύση του ροµπότ Bakus είναι το
αποτέλεσµα πενταετούς έρευνας και ανάπτυξης που διεξήχθη από µια οµάδα νέων µηχανικών οι οποίοι προσφέρουν νέες πρακτικές
στην υπηρεσία της αµπελουργίας, φιλικότερες
προς το περιβάλλον και τον κόσµο.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης πρέπει να ακολουθείται από τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστηµένοι σε χώρα της ΕΕ
ή σε τρίτη χώρα, εφόσον τα προϊόντα τους διατίθενται εµπορικά στην ΕΕ.
Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει εγκριθεί ως ένας από
τους ελάχιστους Κοινοποιηµένους Φορείς στην EE
που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων NANDO
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ, παρέχει παγκοσµίως και τους δύο τύπους πιθανών αξιολογήσεων συµµόρφωσης (full scope). Ο πρώτος περιλαµβάνει την
Ενότητα B+C (Εξέταση τύπου ΕΕ, αξιολόγηση συµµόρφωσης που επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός
σχεδιασµός ενός προϊόντος λίπανσης πληροί τις απαιτήσεις του FPR) και ο δεύτερος περιλαµβάνει την
Ενότητα D1 (Πιστοποίηση ∆ιασφάλισης Ποιότητας,
που διασφαλίζει τη συµµόρφωση του συστήµατος
διαχείρισης ποιότητας για την παραγωγική διαδικασία σύµφωνα µε τον FPR). Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA
Hellas είναι κοινοποιηµένος οργανισµός στα πλαίσια
της Ενότητας A1 για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης για τους παραγωγούς προϊόντων λίπανσης νιτρικής αµµωνίας υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο
(>28%), για τα οποία θα πρέπει να διενεργείται δοκιµή εκρηκτικότητας και κατακράτησης πετρελαίου υπό την εποπτεία της σε τακτική βάση.
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Η υλοποίηση της επιχειρηµατικής προσπάθειας για τις Μυρτώ και Σεµέλη
Παυλίνη ήρθε το 2015, µε την οικονοµική κρίση να τις οδηγεί στην επιλογή
του πρωτογενούς τοµέα ταχύτερα από ό,τι σχεδίαζαν αρχικά.
Μυρτώ και Σεµέλη Παυλίνη

ΝUTS ‘N ΝUTS

Φιστικιές Μεσογαίας
ένα premium προϊόν
σε design συσκευασία
Δύο κορίτσια με σπουδές στην Αγγλία μπήκαν στην
παραγωγή κελυφωτού φιστικιού στο Μαρκόπουλο

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

45 στρέµµατα
Στο Μαρκόπουλο
εκµεταλλεύονται
έκταση 45 στρεµµάτων, εκ των οποίων
τα 10 στρέµµατα
είναι ιδιόκτητα και
τα υπόλοιπα ανήκουν
σε παραγωγούς της
περιοχής, µε τους
οποίους διατηρεί στενή
συνεργασία

H οικογενειακή παρακαταθήκη ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις φιστικιές που
καλλιεργούνταν στο Μαρκόπουλο Αττικής και αποτέλεσε το κυρίαρχο ερέθισµα
για τις αδερφές Μυρτώ και Σεµέλη Παυλίνη. Έχοντας σπουδάσει µάρκετινγκ και διοίκηση επιχειρήσεων στην Αγγλία, ήταν πεπεισµένες ότι ο δρόµος
της γης και της αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής, θα τους έδινε πρόσβαση σε µία αναδυόµενη κατηγορία τροφίµων, αυτή των ξηρών καρπών που συµβαδίζει µε την τάση των τελευταίων
ετών για υγιεινή διατροφή. Η οικονοµική κρίση
ήταν εκείνη που επιτάχυνε τις εξελίξεις, σε µία κατά κάποιον τρόπο προδιαγεγραµµένη εξέλιξη για
την εµπλοκή τους µε την παραγωγή καθώς και οι
δύο είχαν βιώµατα κοντά στη γη και την καλλιέργεια της φιστικιάς από τα παιδικά τους χρόνια.
«∆ιατηρούσαµε ως οικογένεια κάποιες εκτάσεις

µε φιστικιές στο Μαρκόπουλο. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα να τυποποιήσουµε την παραγωγή µας και να δηµιουργήσουµε µία ξεχωριστή συσκευασία, µία εποχή που δεν ήταν συνηθισµένο να βλέπει κανείς τους
ξηρούς καρπούς σε ωραίο περιτύλιγµα. Επιθυµία µας ταυτόχρονα ήταν να αναπτύξουµε έναν εξωστρεφή
προσανατολισµό», λέει η Μυρτώ Παυλίνη.
«Οι γονείς µας δεν είχαν καµία σχέση µε
την παραγωγή, καθότι και οι δύο ήταν νοµικοί.
Ωστόσο εµείς θελήσαµε να αξιοποιήσουµε τα δέντρα που είχε ο παππούς µας, κάνοντας ένα ακόµα βήµα για την µεταποίηση της πρώτης ύλης
που βγάζει η γη. Μεταξύ των προϊόντων που παράγουµε είναι το κελυφωτό φιστίκι ωµό, ψηµένο καθώς και µε ροζ αλάτι Ιµαλαΐων και λεµόνι,
µαύρη κορινθιακή σταφίδα, αµύγδαλο ψηµένο
ανάλατο και δύο µείγµατα ξηρών καρπών», αναφέρει η Μυρτώ Παυλίνη. Η διαλογή γίνεται
χειρωνακτικά, ενώ επιλέγονται φιστίκια µε ανοιχτόχρωµο άσπορο κέλυφος.

Στα προϊόντα τους κελυφωτό
φιστίκι ωµό, ψηµένο, µε ροζ
αλάτι Ιµαλαΐων και λεµόνι,
µαύρη κορινθιακή σταφίδα,
αµύγδαλο ψηµένο ανάλατο και
δύο µείγµατα ξηρών καρπών.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Cava Do
Ο Javier Pagés
επανεκλέγεται
πρόεδρος

Ιδιόκτητες εκτάσεις, συνεργασία με ντόπιους
παραγωγούς και η μισή σοδειά στην εξαγωγή
Η εταιρεία nuts ‘n nuts που ίδρυσαν
οι αδερφές Παυλίνη, συλλέγει διαφορετικά είδη ξηρών καρπών, από
τα ιδιόκτητα κτήµατα µε φιστικιές,
όσο και από συνεργαζόµενους παραγωγούς. Στο Μαρκόπουλο εκµεταλλεύεται έκταση που ανέρχεται
σε συνολικά 45 στρέµµατα, εκ των
οποίων τα 10 στρέµµατα είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα ανήκουν σε
παραγωγούς της περιοχής, µε τους
οποίους διατηρεί στενή συνεργασία.
Στην εγχώρια αγορά διαθέτει τα
προϊόντα της σε επιλεγµένα παντοπωλεία, καταστήµατα delicatessen,
κάβες, καταστήµατα αφορολόγητων
ειδών του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος, ξενοδοχεία, ενώ ταξιδεύουν και
σε σηµεία πώλησης στη νησιωτική
Ελλάδα. Ταυτόχρονα κινείται και στο
εξωτερικό σε Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Σλοβακία και Χονγκ Κονγκ,
µε το 40% των ποσοτήτων να διοχετεύεται εκτός συνόρων.
Η απόφασή της Μυρτώς και της
Σεµέλης Παυλίνη να στραφούν στην
πρωτογενή παραγωγή ελήφθη εν µέσω οικονοµικής κρίσης, βλέποντας
την ανερχόµενη ζήτηση που υπήρ-

χε για τους ξηρούς καρπούς. «Πηγαίνοντας στην Αγγλία για σπουδές, δεν ξέραµε τον πρώτο καιρό τι
θα κάνουµε. ∆εν φανταζόµασταν
ποτέ ότι όλα θα συνέβαιναν τόσο
γρήγορα. Μας οδήγησε η οικονοµική συγκυρία της περιόδου εκείνης στις αποφάσεις που λάβαµε».

Εξετάζονται και παράγωγα ξηρών
καρπών, όπως αλείµµατα, µπάρες

Παράγωγα
Κατεύθυνση της επιχείρησης είναι να εντάξει
στη γκάµα της κι άλλα
προϊόντα, όπως αλείµµατα
ξηρών καρπών και µπάρες

Αυτή τη στιγµή εξετάζουν τη διεύρυνση της δραστηριότητας και
των πωλήσεων της εταιρείας στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ διερευνούν και εναλλακτικά υλικά συσκευασίας, αλλάζοντας πρόσφατα
µε φιλικότερες προς το περιβάλλον
συσκευασίες από ανακυκλώσιµα υλικά. «Μέληµά µας είναι και η στήριξη των Ελλήνων παραγωγών, προάγοντας και τη διατροφική κουλτούρα της χώρας στο εξωτερικό». Κατεύθυνση της επιχείρησης είναι να εντάξει στη γκάµα της και άλλα προϊόντα-παράγωγα ξηρών καρπών, όπως αλείµµατα και µπάρες. Στον σχεδιασµό είναι και η λειτουργία ενός
ηλεκτρονικού καταστήµατος.

Ο Javier Pagés επανεξελέγη
οµόφωνα πρόεδρος του κλάδου
Cava DO, που αντιπροσωπεύει την
αριστεία και την υψηλή ποιότητα
της κορυφαίας παγκόσµιας
ονοµασίας προέλευσης για
τα αφρώδη κρασιά. Ο Pagés,
είναι πρόεδρος από το 2018.

Στο Ελεγκτικό
Συνέδριο
Ο Stephanus Blok
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διόρισε τον Stephanus
Blok, από την Ολλανδία, ως µέλος
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου (ECA). Ο κ. Stephanus
Abraham Blok κατείχε διάφορες
θέσεις στην κυβέρνηση της
Ολλανδίας από το 2012, µεταξύ
των οποίων κι ως Υπουργός
Οικονοµικών Υποθέσεων και
Κλιµατικής Πολιτικής (Μάιο του
2021 έως Ιανουάριο του 2022).

Ανακύκλωση
Νέα διοίκηση
στο ΣΕΠΑΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΜΕΣΟΓΑΙΑ

Οι αδερφές Παυλίνη αξιοποιούν συνολική έκταση
παραγωγής κελυφωτού φιστικιού 45 στρεµµάτων
που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής,
ενώ ταυτόχρονα συνεργάζονται και µε επιλεγµένους
παραγωγούς για να ενισχύσουν τις ποσότητες
που έχουν στην διάθεσή τους

Αλλαγές στη σύνθεση του ∆Σ
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών και
Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης
και Ενεργειακής Αξιοποίησης
Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ). Στη θέση
του προέδρου τοποθετείται η
Ελένη Μπέλση (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
& GEOCYCLE (Όµιλος Ηρακλής),
ενώ α’ αντιπρόεδρος αναλαµβάνει
ο Ανδρέας Λουκάτος (ΣΙ∆ΕΝΟΡ).
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Οι δύο ενώσεις καλλιεργητών
και γαλακτοπαραγωγών
προειδοποιούν ότι η επισιτιστική
ασφάλεια της ΕΕ βρίσκεται σε
κρίσιµο σηµείο, καθώς η έλλειψη
του αναγκαίου ανθρώπινου
δυναµικού όλο και διογκώνεται.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

∆ύο οργανώσεις αγροτών εκφράζουν «µεγάλη ανησυχία» για την
κατάσταση των συστηµάτων παραγωγής της ΕΕ. «Το γεωργικό µας
σύστηµα πρέπει να µεταρρυθµιστεί τώρα. ∆εν υπάρχει χρόνος για
χάσιµο γιατί η ΕΕ πατάει σε λεπτό
πάγο που έχει ήδη υποχωρήσει σε
πολλά µέρη», έγραψαν σε ανοιχτή
επιστολή, ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισµός Via Campesina (ECVC) και το
European Milk Board (EMB) προτρέποντας τους νοµοθέτες της ΕΕ να
υιοθετήσουν ένα γεωργικό µοντέ-

λο που µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασµού τροφίµων
ανεξάρτητα από εσωτερικές ή εξωτερικές κρίσεις. «Εάν δεν ληφθούν
τέτοια µέτρα, τα άδεια ράφια και οι
ελλείψεις τροφίµων καθώς και οι
σχετικές αρνητικές συνέπειες θα
γίνουν µέρος της καθηµερινότητάς µας», προειδοποιεί η επιστολή.
Αναλυτικότερα, µέσα από την επιστολή οι δύο ενώσεις καλλιεργητών και γαλακτοπαραγωγών, που
αποτελούνται από επαγγελµατίες
21 χωρών της ΕΕ, προειδοποιούν
ότι η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ
βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, καθώς η έλλειψη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναµικού όλο και διογκώνεται. «Χωρίς τους ανθρώπους
που παράγουν τα τρόφιµα δεν θα
υπάρχουν τρόφιµα και αυτό θα είναι µια καταστροφή για την επισι-

τιστική ασφάλεια της ΕΕ» είναι η
προειδοποίηση των ενώσεων που
κρούει τον κώδωνα κινδύνου για
το µέλλον του αγροδιατροφικού
και κτηνοτροφικού τοµέα.

Ζητούν ορθή αναλογία τιµών
παραγωγού και κόστους
παραγωγής
Μέσα στην ανοικτή επιστολή, υπογραµµίζεται το γεγονός ότι το
σηµερινό µοντέλο ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής οδηγεί στον έλεγχο της παραγωγής από όλο και
λιγότερες µεγάλες πολυεθνικές. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός καλλιεργητών στην ΕΕ θα µειωθεί κατά
6,9 εκατ., ήτοι µία τεράστια µείωση
62% µέχρι το 2040. Ανάµεσα στα αιτήµατα των ECVC και EMB, βρίσκεται και η απαίτηση για ορθή αναλογία τιµών παραγωγού και κόστους

Σε λεπτό πάγο πατά

η αγροτική παραγωγή της ΕΕ
Το γεωργικό μας σύστημα πρέπει να μεταρρυθμιστεί τώρα, ομνύουν οι συνεταιριστές

παραγωγής. Πρόκειται για αρκετά χαµηλά περιθώρια κέρδους, τα οποία αποτελούν σηµαντικό παράγοντα αποµάκρυνσης των αγροτών από τον συγκεκριµένο κλάδο. Αναφορικά, το µέσο εισόδηµα για τους γαλακτοπαραγωγούς ανέρχεται στα 4,19 ευρώ την
ώρα σε όλη την ΕΕ. Επιπρόσθετα, άλλη µία απαίτηση των ενώσεων είναι
η διακοπή πωλήσεων των γεωργικών
προϊόντων τα οποία βρίσκονται κάτω
από το κόστος παραγωγής. Επίσης,
αναφέρθηκε το γεγονός ότι οι αγρότες πρέπει να τοποθετούνται στο επίκεντρο των γεωργικών στρατηγικών
και να συµµετέχουν στη διαµόρφωσή
τους µε τον κατάλληλο τρόπο.
Άλλο ένα καίριο αίτηµα των δύο ενώσεων είναι ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία οφείλει να χρησιµοποιηθεί για τη µεταρρύθµιση του υπάρχοντος συστήµατος προς ένα κοινωνικά βιώσιµο µοντέλο. Επί αυτού, οι εκπρόσωποι των ενώσεων γαλακτοπαραγωγών και αγροτών, κατακρίνουν
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ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ

10

ΣΗΜΕΡΑ

ΕΚΑΤ.
ΕΩΣ ΤΟ 2040

3,9

ΕΤΗΣΙΩΣ

267.000

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

22.000

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

700

62%
ΜΕΙΩΣΗ

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΥΝΟΕΙ ΤΑ ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Οι γαλακτοπαραγωγοί προειδοποιούν
για «συρρίκνωση» των περιθωρίων τους

Επισιτιστική ασφάλεια

τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώθηκαν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία
και η στρατηγική «Από το αγρόκτηµα
στο πιάτο» (Farm to Fork), καθώς δεν
διατυπώθηκαν µε τη συµµετοχή των
παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Επιπλέον, σύµφωνα µε την επιστολή,
πρέπει να µειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ
από τις εισαγωγές και να σταµατήσει η
ενθάρρυνση των φθηνών εξαγωγών,
µε τον αποκλεισµό τους από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και τις
συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.
Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι τα
εισαγόµενα τρόφιµα και οι ζωοτροφές
πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ΕΕ που πρέπει να επιβληθούν σύµφωνα µε την επιστολή.
Τέλος, οι ECVC και EMB κάνουν έκκληση για πιο αυστηρές ρήτρες από
την πλευρά της ΕΕ, που θα διασφαλίζουν ότι τα εισαγόµενα τρόφιµα και
ζωοτροφές συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις της, και γι’ αυτό πρέπει
να θεσπιστούν έλεγχοι και κυρώσεις.

Στην επιστολή αναφέρεται
το τρέχον γεωργικό
σύστηµα ως ένας άλλος
αποφασιστικός παράγοντας
που «θέτει σε σοβαρό
κίνδυνο την επισιτιστική
ασφάλεια»

Βιώσιµη σταθερότητα
Οι αγροτικές οργανώσεις
δήλωσαν ότι τώρα είναι
η ώρα «να επιφέρουµε
βιώσιµη σταθερότητα»
στις ευρωπαϊκές δοµές
παραγωγής και προειδοποίησαν για την εγγύηση της
επισιτιστικής ασφάλειας

Οι υπογράφοντες κατηγορούν τον προσανατολισµό της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, που ευνοεί
«φθηνά προϊόντα και φθηνές εξαγωγές, µεγάλη
απελευθέρωση του εµπορίου, παγκόσµια εξάρτηση και εσωτερική απορρύθµιση», έγραψαν οι αγρότες. «Οι πολυεθνικές εταιρείες κεφαλαιοποιούν αυτόν τον προσανατολισµό, ο οποίος µεταφράζεται σε µαζική εξάρτηση και αποδυναµώνει
την αυτονοµία των αγροκτηµάτων και της ΕΕ - ένα δυνητικά θανατηφόρο πλήγµα για την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των αγροτών».
Οι αγρότες υποστήριξαν ότι το αποτέλεσµα είναι η συρρίκνωση των περιθωρίων των παραγωγών, προσθέτοντας ότι µόνο στα γαλακτοκοµικά, το µέσο εισόδηµα της ΕΕ ανά ώρα για τους αγρότες είναι 4,19 ευρώ, µε τους Ολλανδούς παραγωγούς να µην µπορούν να δηµιουργήσουν
κανένα θετικό εισόδηµα σε σύγκριση µε τη Γερµανία (6 ευρώ) και τη Γαλλία (3 ευρώ).
«Μια ισχυρή, ολοκληρωµένη δοµή παραγωγής θα αποτρέψει τη συγκέντρωση της παραγωγής σε µικρό αριθµό τοποθεσιών και, συνεπώς, την ανθυγιεινή εκβιοµηχάνιση της γεωργικής παραγωγής», -συνεχίζει η επιστολή. «Για
τον γαλακτοκοµικό τοµέα χρειαζόµαστε διαφορετικούς στόχους και διαφορετική λειτουργία
του Η CDG Milk και το παρατηρητήριο της αγοράς γάλακτος, που πρέπει πραγµατικά να εργαστούν ενεργά για µια ισορροπηµένη και δίκαιη
αναδιανοµή της προστιθέµενης αξίας και που
δεν θα πρέπει απλώς να συνεχίσουν να παρατηρούν παθητικά τις στρεβλώσεις από µακριά».

Απώλεια αγροτών
Το ECVC και το EMB δήλωσαν ότι ο ρυθµός µε
τον οποίο η ΕΕ χάνει αγρότες είναι «ανησυχητικός», µε τους οµίλους να γράφουν ότι «λόγω
των χρόνιων, χαµηλών τιµών παραγωγού που
µόλις και µετά βίας καλύπτουν το κόστος παραγωγής, πολλοί αγρότες έχουν ήδη αποχωρήσει
από τον τοµέα παραγωγής τροφίµων. Οι αγρότες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν την παραγωγή τροφίµων γιατί δύσκολα µπορούν να τα βγάλουν πέρα».
Η επιστολή υποστηρίζει ότι οι µεταποιητές και

οι έµποροι λιανικής απωθούν τους αγρότες από
τις επιχειρήσεις και εµποδίζουν την είσοδο της
επόµενης γενιάς στον κλάδο. «Ο κύριος λόγος
πίσω από αυτήν την προβληµατική κατάσταση
στον αγροτικό τοµέα είναι ο προσανατολισµός
της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ υπέρ φθηνών
προϊόντων και φθηνών εξαγωγών, η µεγάλη απελευθέρωση του εµπορίου, η παγκόσµια εξάρτηση και η εσωτερική απορρύθµιση, σε συνδυασµό µε τις πολλές συναφείς κρίσεις στον τοµέα,
που έχουν αποδεκατίσει τις παραγωγικές δοµές.
Μια ισχυρή, ολοκληρωµένη δοµή παραγωγής θα
απέτρεπε τη συγκέντρωση σε µικρό αριθµό τοποθεσιών και την ανθυγιεινή εκβιοµηχάνιση της
γεωργικής παραγωγής», δήλωσαν οι αγρότες.
Καθώς πιστεύουν ότι το ισχύον status quo
δεν είναι αποδεκτή επιλογή για τους αγρότες,
το ECVC και το EMB περιέγραψαν διάφορες
προτάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν τα εξής:
Οι τιµές παραγωγού πρέπει να συνδυαστούν µε το κόστος παραγωγής. Κανένα γεωργικό προϊόν δεν πρέπει να πωλείται κάτω από
το κόστος παραγωγής.
Η απορρύθµιση πρέπει να σταµατήσει ή
να επαναληφθεί για να επιτευχθεί µια ισορροπηµένη αγορά.
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να εργαστούν ενεργά για µια ισορροπηµένη και δίκαιη ανακατανοµή της προστιθέµενης
αξίας για τους γαλακτοπαραγωγούς.
Οι αγρότες πρέπει να τοποθετούνται στο επίκεντρο των γεωργικών στρατηγικών και να
συµµετέχουν κατάλληλα στη διαµόρφωσή τους.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία πρέπει
να χρησιµοποιηθεί για τη µεταρρύθµιση του
τρέχοντος συστήµατος προς ένα κοινωνικά βιώσιµο µοντέλο.
Τα εισαγόµενα τρόφιµα και ζωοτροφές πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της
ΕΕ που πρέπει να επιβληθούν.
Υπάρχει ανάγκη να µειωθεί η εξάρτηση από
τις εισαγωγές και να ζηµιωθούν οι φθηνές εξαγωγές µε τον αποκλεισµό των γεωργικών προϊόντων από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
(ΠΟΕ) και τις συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε επιφυλακή για το νέο λεπιδόπτερο Crambidae
Την προσοχή σε καλλιεργητές τριφυλλιού,
µηδικής, επίσπορου ηλιάνθου και σόγιας εφιστούν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ ∆ράµας, καθώς αναµένεται η έναρξη νέας γενιάς του µεταναστευτικού είδους λεπιδόπτερου γεωργικής σηµασίας Crambidae. Ήδη, έχει διαπιστωθεί η παρουσία ενηλίκων ατόµων του λεπιδοπτέρου Loxostege sticticalis (Crambidae) σε
µεµονωµένες περιοχές της ΠΕ ∆ράµας. ∆εν

ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ
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έχουν εντοπιστεί προσβολές σε καλλιέργειες επί τού παρόντος, καθώς αναµένεται η έναρξη νέας γενεάς. Συνιστάται στους καλλιεργητές τριφυλλιού, µηδικής, επίσπορου ηλιάνθου και σόγιας να ελέγχουν τακτικά τις
καλλιέργειές τους ενώ επισηµαίνεται δεν απαιτείται καµία επέµβαση µε την πρώτη θέαση των ενηλίκων (πεταλούδων) στον αγρό,
καθώς θα είναι µη αποτελεσµατική. Αν απαι-

Τον εντοπισμό
των ακινήτων που
κατέχουν οι πολίτες
της χώρας επιχειρεί
η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων
Εσόδων μέσω της
διασύνδεσης του
Κτηματολογίου
με την Εφορία
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

∆ΙΣ

Η ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ

66,1%
ΤΩΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΞΙΑ

< 60.000
ΕΥΡΩ

0,2%
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

14.830 231,29
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ

τηθεί επέµβαση, θα πρέπει να γίνει µόλις διαπιστωθεί η παρουσία των νεαρών προνυµφών και σε συνεννόηση µε γεωπόνο. Οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ ∆ράµας καλούν τους υπεύθυνους επιστήµονες των καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών φαρµάκων να επισηµαίνουν
στους καλλιεργητές την ιδιαιτερότητα αυτή ώστε να αποφευχθούν αναίτιες «προληπτικές»
και εν τέλει µη αποτελεσµατικές επεµβάσεις.

Το Φθινόπωρο έρχεται όπως όλα δείχνουν
η πλήρης διασύνδεση του Κτηµατολογίου
µε το Taxisnet, ήτοι σηµαίνει και η πρώτη
διασταύρωση µε το Ε9, όπου θα φανεί αν υπάρχουν…ξεχασµένα πάσης φύση ακίνητα
και αγροτεµάχια. Για πρώτη φορά, ως τα τέλη του έτους, θα αποκαλυφθεί νέα φορολογητέα ύλη και από 1.1.2023 θα επιβληθούν νέοι φόροι που δεν εισπράττονταν ποτέ ως τώρα από χιλιάδες ιδιοκτήτες. Σηµειωτέον, η µαζική διασταύρωση για 8 εκατ. ακίνητα είχε πάρει αναβολή ελέω πανδηµίας.
Επιπλέον, µε τη διασύνδεση των δύο ηλεκτρονικών συστηµάτων θα απλουστευθούν σηµαντικά οι αγοραπωλησίες ακινήτων. Και αυτό διότι η διασύνδεση µε το
taxisnet σηµαίνει διασύνδεση µε το Ε9.
Παράλληλα, άµεση πρόσβαση στα αρχεία του Κτηµατολογίου θα αποκτούν όλοι
οι ελεγκτές της ΑΑ∆Ε µέσω της online διασύνδεσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα
να µπορούν να εντοπίζουν µε µεγαλύτερη ευκολία όλα τα ακίνητα και εµπράγµατα δικαιώµατα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.) που υπάρχουν σε αυτά, τόσο για τις περιοχές που βρίσκονται
εντός σχεδίου πόλεως όσο και για αυτές
που βρίσκονται εκτός σχεδίου.
Ήδη η ΑΑ∆Ε έχει διασυνδέσει τη βάση
δεδοµένων ΑΦΜ ιδιοκτητών µε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές και το Κτηµατολόγιο. Αυτό σηµαίνει ότι θα ξεκινήσουν
έλεγχοι και διασταυρώσεις µε στόχο αφενός να διαπιστωθούν περιπτώσεις αποφυ-

Η διασύνδεση των
δύο συστηµάτων
ενδεχοµένως να
φέρει στην επιφάνεια περιπτώσεις
λαθροχειριών στο
περιουσιολόγιο.

Διασταύρωση Ε9- Κτηματολόγιο

«Ξεχασμένα»
ακίνητα βλέπει ο big
brother της ΑΑΔΕ
γής καταβολής των φόρων, αφετέρου να
διορθωθούν λάθη που υπάρχουν στα ακίνητα. Μάλιστα, σε κάποιους εστάλησαν
email από την ΑΑ∆Ε, µε τα οποία τους παρακινούσε να κάνουν δήλωση στο Κτηµατολόγιο, καθώς από την δική της διασταύρωση προέκυπτε ότι τα είχαν δηλώσει στο
Ε9 όχι όµως στο Κτηµατολόγιο.
Σε όσους εντοπιστούν διαφορές, θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σηµειώµατα, µε τα
οποία θα τους καταλογίζεται ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ, για όλα τα έτη, στα οποία η ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους ήταν
µεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δηλώσει

στο Ε9. Με τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστηµάτων οι ελεγκτές της ΑΑ∆Ε θα
αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στα αρχεία
του Εθνικού Κτηµατολογίου και θα εντοπίζουν άµεσα όλα τα ακίνητα και εµπράγµατα δικαιώµατα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κλπ) που υπάρχουν δηλωµένα τόσο στις εντός όσο και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές και τα οποία δεν είναι δηλωµένα στο έντυπο Ε9. Πλέον οι ελεγκτές της ΑΑ∆Ε θα µπορούν:
Να εντοπίσουν ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 την ακίνητη περιουσία τους για να αποφύγουν την
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Επιτήδειοι εισπράττουν γρηγορόσημο για εργάτες γης
Παραµένουν τα προβλήµατα στις διαδικασίες µετάκλησης και νοµιµοποίησης εργατών γης καθώς όπως σηµειώνει ο Ενιαίος
Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, µοναδική αλλαγή είναι η έναρξη διαδιασιών από
το Υπουργείο Εργασίας για την έγκριση συµπληρωµατικού αριθµού θέσεων εργασίας ανά Νοµό και Περιφέρεια µε την σχετική ΚΥΑ να αναµένεται να εκδοθεί άµεσα.

Την ίδια ώρα, τονίζει ο Σύλλογος επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν αγρότες εισπράττοντας προκαταβολή για να ολοκληρώσουν την διαδικασία µετάκληση
ή νοµιµοποίησης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάτι που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
«Ο χρόνος που έχει χαθεί για αυτό το θέµα δεν µπορεί να αναπληρωθεί και οι αρ-

νητικές επιπτώσεις είναι πλέον δεδοµένες,
ξεκινώντας από το γεγονός ότι το σύνολο
των καλλιεργειών θα µετατοπιστεί σε πολύ όψιµη παραγωγή και συγκοµιδή.», επισηµαίνει στην ανακοίνωση του ο Ενιαίος
Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, καταλογίζοντας ευθύνες στους αρµόδιους υπουργούς, οι οποίοι όπως λέει δεν έχουν κατανοήσει στη σωστή του βάση το πρόβληµα.

Με «πράσινο» προσανατολισμό το πρώτο
υδροπονικό θερμοκήπιο στο Κιλκίς

πληρωµή του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων.
Να αναζητήσουν φορολογούµενους
µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία τις οποίες αφήνουν απλήρωτες και αρρύθµιστες παρά το γεγονός ότι διαθέτουν
µεγάλη ακίνητη περιουσία.
Από τις κινήσεις αυτές, στο υπουργείο Οικονοµικών εκτιµούν πως θα υπάρξει µεγάλη αύξηση εσόδων από ΕΝΦΙΑ, όταν αποκαλυφθούν τα πραγµατικά τετραγωγικά των ακινήτων της χώρας, καθώς θα επανυπολογιστούν οι φόροι που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, ήτοι ΕΝΦΙΑ, φόροι µεταβίβασης, τεκµήρια, φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων, τέλη ακίνητης περιουσίας, δηµοτικά τέλη, κλπ.

«Ταυτότητα ακινήτου»
Να σηµειωθεί ότι στο Κτηµατολόγιο κάθε
σπίτι ή αγροτεµάχιο αποκτά τη δική του «ταυτότητα», καθώς καταγράφεται µε απόλυτη ακρίβεια και γεωγραφικές συντεταγµένες µέσω δορυφορικών χαρτών. Ως εκ τούτου κάθε
ιδιοκτησιακό δικαίωµα οδηγεί σε ένα µοναδικό αριθµό, πίσω από το ΑΦΜ του σηµερινού ιδιοκτήτη αλλά και κάθε µελλοντικού.
Η εν λόγω ταυτότητα θα συνδέει το ακίνητο
µε την Εφορία αλλά και τον ιδιοκτήτη του.

Τα κηπευτικά
αποδίδουν πιο
πολύ από σιτηρά

Επιπλέον
ΕΝΦΙΑ
Σε όσους εντοπιστούν διαφορές,
από τη διασταύρωση στοιχείων
θα σταλούν νέα
εκκαθαριστικά
σηµειώµατα, µε
επιπλέον ΕΝΦΙΑ

Η οικογενειακή
εκµετάλλευση διατηρεί
ένα ακόµη συµβατικό
θερµοκήπιο έκτασης 1
στρέµµατος και άλλα
6-7 στρέµµατα υπαίθρια
όπου καλλιεργούνται
διάφορα κηπευτικά,
αλλά και περίπου 100
στρέµµατα µε σιτηρά.
«Βάζουµε µελιτζάνες,
πιπέρια, κολοκυθάκια,
αγγουράκια, βλίτα και
φράουλες. Το χειµώνα
µπρόκολο, κουνουπίδι»,
αναφέρει ο Βασίλης
Εµµανουηλίδης. Όπως
λέει, τα κηπευτικά
επιλέχθηκαν γιατί έχουν
καλύτερη απόδοση από
ό,τι τα σιτηρά, τα οποία
από 350 στρέµµατα, τα
έχουν περιορίσει πλέον
στα 100 στρέµµατα.

Είναι «έξυπνο», έχει «πράσινες» ανησυχίες και είναι το µοναδικό, µέχρι στιγµής, υδροπονικό θερµοκήπιο που έχει κατασκευαστεί στο Κιλκίς. Η µικρή
πλην, όµως, σύγχρονη υποδοµή µε τους
αυτοµατισµούς και το φιλο-περιβαλλοντικό προσανατολισµό, λειτουργεί στο
χωριό Κρηστώνη σε απόσταση µόλις 4
χιλιοµέτρων από την πόλη του Κιλκίς
και πίσω από την κατασκευή της, που
ολοκληρώθηκε µέσα στο 2021, κρύβονται δύο αδέλφια. Ο 37χρονος «πληροφορικάριος» Βασίλης Εµµανουηλίδης
και ο 32χρονος ηλεκτρολόγος κτηριακών εγκαταστάσεων, Κυριάκος.
«Η συνολική καλυµµένη επιφάνεια
του θερµοκηπίου είναι 3 στρέµµατα από τα οποία µισά καλλιεργούνται υδροπονικά, πάνω σε ελαφρόπετρα, µέσα σε
γλάστρα και µε διαφορετική διαχείριση
θρέψης ντοµάτες τύπου beef και τα υπόλοιπα µισά ντοµατίνια τύπου βελανίδι», περιγράφει στην Agrenda ο Βασίλης Εµµανουηλίδης. Όπως εξηγεί, η
φετινή σεζόν ουσιαστικά είναι πρώτη
κανονική για το θερµοκήπιο, διότι πέρυσι, επειδή αρκετούς µήνες το 2021
ήταν σε εξέλιξη η κατασκευή του, οι
φυτεύσεις έγιναν στα τέλη Ιουνίου, ακριβώς πάνω στο πρώτο κύµα του καύσωνα και αµέσως µετά ήρθε και το δεύτερο κύµα τον Αύγουστο, µε συνέπεια
τα φυτά να µην αναπτυχθούν σωστά.
«Ήταν µια πάρα πολύ δύσκολη χρο-

νιά η περσινή. Ευτυχώς φέτος τα φυτά
µπήκαν όταν έπρεπε στα τέλη Απριλίου και µέχρι τώρα πάµε καλά. Κόβουµε δύο φορές την εβδοµάδα και η απόδοση θα έλεγα πως είναι ικανοποιητική, καθώς χοντρικά πρέπει να έχουµε
συγκοµίσει ήδη γύρω στους 7 – 8 τόνους ντοµάτα», τονίζει ο παραγωγός.
Η διάθεση της παραγωγής του υδροπονικού θερµοκηπίου γίνεται σε λαϊκές
αγορές και την κεντρική λαχαναγορά
Θεσσαλονίκης, σε τιµές που -αυτή την
περίοδο, λόγω και της έλλειψης ντοµάτας στην αγορά- κυµαίνονται στα 1,601,80 ευρώ στη χονδρική και στα 2,5 ευρώ, στη λιανική σε κουπάκι.
«Το επόµενο βήµα είναι να πάµε σε
χάρτινη συσκευασία και να βγούµε στο
εµπόριο µε δική µας επωνυµία και ταυτόχρονα να εγκαταστήσουµε στο θερµοκήπιο συστήµατα ψύξης και θέρµανσης, ένα φωτοβολταϊκό και µια δεξαµενή συγκέντρωσης του βρόχινου νερού
για να µειώσουµε τις ανάγκες µας σε
ενέργεια, όσο και σε νερό άρδευσης»,
εξηγεί ο ίδιος και θυµίζει πως ήδη η υποδοµή διαθέτει αυτοµατισµούς, µειώνοντας έτσι τους ψεκασµούς -και τα έξοδα- για φυτοπροστασία. Τα δύο αδέλφια δεν αποκλείουν και την προοπτική επέκτασης των υφιστάµενων υποδοµών, είτε ακόµη και την κατασκευή
ενός νέου θερµοκηπίου για την υδροπονική καλλιέργεια πιπεριάς. Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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Καινούργια
επανίδρυση
του ΕΛΓΟ
Δήμητρα
Με νέα ονοµασία και ενιαίο
ρυθµιστικό πλαίσιο επιχειρείται
η θεσµική θωράκιση του ΕΛΓΟ
∆ήµητρα για αποτελεσµατικότερη
δράση στην αγροτική ανάπτυξη της
χώρας και απαλλαγή από εγγενείς
οργανωτικές αδυναµίες και
προσκόµµατα στη διάρκεια της
11χρονης πορείας του. Μάλιστα,
στη βάση αυτή θα ληφθούν υπόψη
βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και
διαχείρισης από τον επιχειρηµατικό
τοµέα. Το νοµοσχέδιο για την
επανίδρυση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς
στο Υπουργικό Συµβούλιο της 28ης
Ιουλίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση.
Μέσω της θεσµικής θωράκισης
του Οργανισµού, επιχειρείται
η αποδοτικότερη δράση του στους
τοµείς: (α) της συµβουλευτικής
υποστήριξης στη χάραξη αγροτικής
πολιτικής από το εποπτεύον υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, στα ζητήµατα
κλιµατικής κρίσης και επισιτιστικής
ασφάλειας, (β) της εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης και
συνεχούς επιστηµονικής αρωγής των
αγροτών, (γ) της αγροτικής έρευνας,
(δ) της διασφάλισης ποιότητας
των αγροτικών προϊόντων, (ε) των
ελέγχων της παραγωγής, ποιότητας
και διακίνησης των αγροτικών
προϊόντων. Συγκεκριµένα επιδιώκεται:
Συγκέντρωση των νοµικών
κειµένων που αποτελούν αντικείµενο
νοµοθετικής ύλης και διέπουν την
οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ.
Αποκατάσταση ζητηµάτων
ιεραρχίας κανόνων δικαίου.
Προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου
στις από το 2011 και µετά εκδοθείσες
διατάξεις οριζοντίου χαρακτήρα.
Επικαιροποίηση των σκοπών του
Οργανισµού µε αναβάθµιση των
υπηρεσιών και της λειτουργίας του.
Ανάδειξη του Οργανισµού, µέσω
της ερευνητικής και εκπαιδευτικής
του δραστηριότητας, ως το σηµείο
αναφοράς στην πιστοποίηση.
Καθιέρωση του ΕΛΓΟ ως θεσµικού
συµβούλου του ΥΠΑΑΤ για τον
στρατηγικό σχεδιασµό και την
παραγωγή αγροτικής πολιτικής,
ιδιαίτερα στους τοµείς της κλιµατικής
κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Εξώδικη Όχληση με αφορμή
τη μετάβαση ΟΣΔΕ στο gov.gr
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαµε την «Εξώδικη Όχληση - ∆ήλωση - ∆ιαµαρτυρία - Πρόσκληση» την οποία απέστειλαν στην Agrenda
και το Agronews, οι κυρίες Αριστέα Βολιτάκη
και Αθανασία Ρέππα, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με το εξώδικο ζητείται, µεταξύ άλλων, να
αφαιρεθούν τα προσωπικά στοιχεία των αποστολέων αυτού από το θέµα που φιλοξενείται στο Agronews.gr µε γενικό τίτλο «Καταπέλτης για την φατρία του ΟΣ∆Ε η ανακοίνωση των εργαζοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», διασαφηνίζοντας ότι αµφότερες δεν συνιστούν µέλη οποιασδήποτε φατρίας.
Συγχρόνως, (µας) απευθύνεται πρόσκληση, όπως εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την απόδοση της παρούσης, αποκαταστήσουµε πλήρως την προσβολή της προσωπικότητας (των αποστολέων), ανακαλώντας ρητά
και απερίφραστα τις σε βάρος τους δηλώσεις.
Σε σχέση µε το εξώδικο διευκρινίζουµε ότι
δεν υπήρξε και δεν υπάρχει από τα µέσα που
διαχειρίζεται η Green Box Εκδοτική Α.Ε. και εν
προκειµένω από την Agrenda και το Agronews,
καµιά απολύτως πρόθεση να προσβάλουν την
τιµή και την υπόληψη των δύο αποστολέων του
εξωδίκου. Άλλωστε, δεν υπάρχει προσωπική
γνωριµία του συντάκτη του άρθρου, όπως και
των υπευθύνων έκδοσης της εφηµερίδας µε
τις υπογράφουσες την εξώδικη διαµαρτυρία.
∆ιαβεβαιώνουµε ότι το ενδιαφέρον στα επίµαχα άρθρα δεν εστιάζει στα πρόσωπα αλλά στο
ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως θεσµοθετηµένου οργανισµού και φορέα Ελέγχου και Πληρωµών των
κοινοτικών ενισχύσεων (προς τους αγρότες) και

των επιφορτισµένων µε τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων στελεχών.
Ειδικότερα διευκρινίζουµε ότι ο τίτλος «Καταπέλτης για τη φατρία του ΟΣ∆Ε η ανακοίνωση εργαζοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ» ουδεµία σχέση έχει µε τις εκφράζουσες την ενόχληση για
τα γραφόµενά µας. Ο όρος «φατρία του ΟΣ∆Ε»
υποδηλώνει ιδιωτικά – εξωθεσµικά συµφέροντα
τα οποία έχουν παρεισφρήσει στον Οργανισµό
και όχι στις θιγείσες αποστολείς του εξωδίκου.
Άλλωστε και η ίδια η ανακοίνωση των εργαζοµένων του Οργανισµού την οποία φιλοξενεί ολόκληρη το Agronews αναφέρει µεταξύ
άλλων: «Επιθυµούµε την απεξάρτηση από ιδιώτες που κατεβάζουν κατά βούληση τους διακόπτες, κρατώντας σε οµηρία τους εργαζόµενους, αν δεν υποκύψει ο Οργανισµός στους κατά καιρούς εκβιασµούς εκ µέρους των ιδιωτών».
Υπενθυµίζουµε ότι τα όνοµά των αποστολέων του εξωδίκου αναφέρονται σε δηµοσιεύµατα της Agrenda και του Agronews σε δύο
µόνο περιπτώσεις:
α) Με αφορµή την παραίτηση της κυρίας
Ρέππα από διευθυντική θέση την οποία κατείχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ (βλέπε σχετική απόφαση
του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ / 19 Μαίου 2022).
Συνέπεσε η εν λόγω παραίτηση να υποβληθεί

Οι πρώτες εβδοµάδες
Οποιαδήποτε παράληψη ή αστοχία
που οδηγεί σε παρεξήγηση των
γραφόµενων έχει να κάνει µε
την ταχύτητα των γεγονότων

ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η διαδικασία µετάβασης των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο
υπολογιστικό νέφος - gov.gr (βλέπε σχετική
ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης / 11 Απριλίου 2022).
β) Με αφορµή υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο υπογράφουν οι κ.κ. Ρέππα, Βολιτάκη (και
Μαχλέρας). Το εν λόγω έγγραφο, είχε επίσης
άµεση σχέση µε την απόφαση της πολιτικής
ηγεσίας να προχωρήσει η µετάβαση των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο υπολογιστικό νέφος- gov.gr.
Το βάρος και η πυκνότητα των γεγονότων
σ’ εκείνη τη φάση, δηλαδή τις πρώτες εβδοµάδες µετάβασης των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο
δηµόσιο υπολογιστικό νέφος - gov.gr και η
κρισιµότητα της κατάστασης ως προς την επιτυχία του εγχειρήµατος, επέβαλαν στα µέσα ενηµέρωσης της Green Box (Agrenda και
Agronews) ανάλογα πυκνή, µαχητική και εµπεριστατωµένη αρθρογραφία.
Οποιαδήποτε παράληψη ή αστοχία που οδηγεί σε παρεξήγηση των γραφόµενων έχει
να κάνει µε την ταχύτητα των γεγονότων και
την κρισιµότητα της κατάστασης εκείνη την
περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η Agrenda και
το Agronews δεν ταυτίζουν τις δύο αποστολείς του εξωδίκου και την εν γένει στάση τους
στα θέµατα που έχουν διαχειρισθεί στον Οργανισµό µε ιδιωτικά συµφέροντα ή τη λεγόµενη «φατρία» του ΟΣ∆Ε.
Οι ανωτέρω διευκρινήσεις, όπως και ολόκληρη
η Εξώδικη ∆ήλωση – ∆ιαµαρτυρία που παραλάβαµε φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο Agronews.gr
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Oι τιμές πέφτουν,
γιατί πλανάται
η κρίση πείνας;
ΤOY DAVID FICKLING *

Τιμές
Παρά τα προβλήµατα της
επισιτιστικής ανασφάλειας, η
τιµολόγηση των συµβάσεων
γεωργικών προϊόντων σε
µεγάλα χρηµατιστήρια είναι
µόνο ένας από τους πολλούς
παράγοντες που συµβάλλουν
στην πείνα στον κόσµο - και
σε πολλές περιπτώσεις, δεν
είναι καν ο πιο σηµαντικός.

Εισόδημα
Τα εισοδήµατα για το
φτωχότερο 40% του
παγκόσµιου πληθυσµού
µειώθηκαν κατά 6,7%
πέρυσι από τα αναµενόµενα
επίπεδα πριν την πανδηµία,
σε σύγκριση µε πτώση 2,8%
για το πλουσιότερο 40%.

Εισαγωγές
Οι εξαρτώµενες από τις
εισαγωγές αναδυόµενες
οικονοµίες συχνά επιδοτούν
τρόφιµα που προέρχονται
από το εξωτερικό, ασκώντας
πίεση στον κρατικό
προϋπολογισµό κάθε φορά
που οι τιµές των βασικών
προϊόντων αυξάνονται.

Όσο γρήγορα εξερράγη, η επισιτιστική
κρίση του 2022 φαίνεται να υποχωρεί.
Το κόκκινο ανοιξιάτικο σιτάρι αυξήθηκε σε σχεδόν 13 δολάρια το µπουσέλ τον Μάρτιο, ωθώντας τον µεγαλύτερο εισαγωγέα σιταριού στον κόσµο,
την Αίγυπτο, να υποτιµήσει το νόµισµά του. Τώρα διαπραγµατεύεται γύρω στα 8 δολάρια, µια πτώση άνω του
ενός τρίτου. Η Ινδονησία διέκοψε τις
εξαγωγές φοινικέλαιου τον Απρίλιο ενόψει µιας παρόµοιας άνοδου των τιµών. Οι τιµές έχουν πλέον µειωθεί περισσότερο από 40% από την κορύφωση. Οι τιµές του καλαµποκιού µειώθηκαν σχεδόν κατά ένα τέταρτο από τις
αρχές Μαΐου. Η ζάχαρη και οι κόκκοι
καφέ arabica σηµείωσαν αντίστοιχα
χαµηλά ενός έτους και εννέα µηνών
τις τελευταίες εβδοµάδες.
Είναι δελεαστικό να το δούµε αυτό
ως σηµάδι ότι: η κρίση που έχει ωθήσει τον παγκόσµιο πληθυσµό των πεινασµένων ανθρώπων στο υψηλότερο
επίπεδό του από τα µέσα της δεκαετίας
του 2000, τελειώνει επιτέλους. ∆υστυχώς, αυτό είναι απίθανο να συµβεί. Κι
αυτό συµβαίνει επειδή, παρά την προσοχή που στρέφουν στα προβλήµατα
της επισιτιστικής ανασφάλειας, η τιµολόγηση των συµβάσεων γεωργικών
προϊόντων σε µεγάλα χρηµατιστήρια
είναι µόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που συµβάλλουν στην πείνα
στον κόσµο - και σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι καν ο πιο σηµαντικός.
Οι συναλλαγµατικές διακυµάνσεις
είναι εξίσου σηµαντικές µε τις αλλαγές
στα σηµεία αναφοράς των τιµών των
εµπορευµάτων για τον προσδιορισµό
της τιµής που καταβάλλεται επί τόπου.
Η άνοδος των τιµών των εµπορευµάτων από τα τέλη του 2021 έχει ωθήσει την τιµή του σιταριού του δολαρίου ΗΠΑ σε περίπου 23%, αλλά η υπο-

Στη μελέτη του
βραβευμένου
με Νόμπελ
οικονομολόγου
Amartya Sen,
τα περισσότερα
επεισόδια
επισιτιστικής κρίσης
οφείλονται στην
αύξηση της τιμής
του φαγητού

τίµηση της αιγυπτιακής λίρας ήταν ακόµη πιο επιζήµια, προσθέτοντας άλλο 25% στις τιµές του τοπικού νοµίσµατος. Στην Τουρκία, τον τρίτο µεγαλύτερο αγοραστή σιταριού, η λίρα που καταρρέει έχει προσθέσει περίπου 171%
στο κόστος. Στο Πακιστάν, η πτώση της
ρουπίας την έχει κάνει 53% πιο ακριβή.

Nοµισµατική κρίση
Αυτά τα νοµισµατικά αποτελέσµατα
µπορεί να είναι µακροχρόνια. Οι εξαρτώµενες από τις εισαγωγές αναδυόµενες οικονοµίες συχνά επιδοτούν τρόφιµα που προέρχονται από το εξωτερικό, ασκώντας πίεση στον κρατικό προϋπολογισµό κάθε φορά που οι τιµές
των βασικών προϊόντων αυξάνονται.
Τα δηµόσια οικονοµικά των περισσότερων χωρών βρίσκονται ήδη υπό άνευ προηγουµένου πίεση τώρα χάρη

Πόλεµος και αναταραχή
πνίγουν αλυσίδες
εφοδιασµού και
συντρίβουν τα νοµίσµατα

στην πανδηµία, εποµένως υπάρχουν
λίγα περιθώρια για περαιτέρω επιδείνωση. Εάν η συρρίκνωση των κρατικών προϋπολογισµών και των συναλλαγµατικών αποθεµάτων προκαλέσει
νοµισµατική κρίση για ένα ή δύο χρόνια, ακόµη και η πτώση των τιµών των
τροφίµων σε δολάρια δεν θα είναι αρκετή για να σταµατήσει την περαιτέρω
αύξηση του τοπικού κόστους των εισαγόµενων προϊόντων.
Αυτός δεν είναι ο µόνος τρόπος µε
τον οποίο ο Covid προκαλεί µακροχρόνιες επιπτώσεις στον τοµέα των τροφίµων. Ο αριθµός των ανθρώπων που απασχολούνται παγκοσµίως µειώθηκε
το 2020 για πρώτη φορά σε τουλάχιστον µια γενιά, καθώς πάνω από 100
εκατοµµύρια απολύθηκαν ή έµειναν
σπίτι για να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδηµίας. Παρόµοιος αριθ-

Ο πόλεµος και η αναταραχή µπορούν
να πνίξουν τις αλυσίδες εφοδιασµού, να
συντρίψουν τα νοµίσµατα, να καταστρέψουν
θέσεις εργασίας και να αυξήσουν τις τιµές
ταυτόχρονα. Ο πόλεµος στην Ουκρανία
είναι µόνο η τελευταία περίπτωση τέτοιων
καταστροφών. H πτώση των τιµών
των τροφίµων, εάν διατηρηθεί, µπορεί
τουλάχιστον να προσφέρει κάποια
ανακούφιση για τα 768 εκατοµµύρια

µός, 97 εκατοµµύρια, έχουν οδηγηθεί
κάτω από το παγκόσµιο όριο της φτώχειας των 1,90 δολαρίων την ηµέρα.
Τα εισοδήµατα για το φτωχότερο 40%
του παγκόσµιου πληθυσµού µειώθηκαν κατά 6,7% πέρυσι από τα αναµενόµενα επίπεδα πριν από την πανδηµία,
σε σύγκριση µε την πτώση 2,8% για το
πλουσιότερο 40%. Το αποτέλεσµα ήταν µια µικρότερη δεξαµενή εισοδήµατος που ήταν διαθέσιµο για πληρωµή
για τη διατροφή. Όπως έδειξε ο βραβευµένος µε Νόµπελ οικονοµολόγος
Amartya Sen στη µελέτη-ορόσηµο του
1981 για την πείνα, τα περισσότερα επεισόδια έντονης πείνας προκαλούνται
όχι από την απόλυτη έλλειψη τροφής,
αλλά από την αύξηση της τιµής του φαγητού πέρα από αυτό που µπορούν να
πληρώσουν οι φτωχότεροι.
*ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΤΟ BLOOMBERG

υποσιτισµένα άτοµα του κόσµου. Ωστόσο
αυτή η πτώση στις τιµές των τροφίµων δεν
θα είναι αρκετή για να ανατρέψει την τάση
σε τέσσερα χρόνια αυξανόµενης επισιτιστικής
ανασφάλειας. Για να γίνει αυτό, ο κόσµος
πρέπει να αντιµετωπίσει βαθύτερα
προβλήµατα, από τον µακροπρόθεσµο
αντίκτυπο της πανδηµίας του Covid,
έως τις επίµονες επιπτώσεις της ανισότητας,
του πολέµου και των συγκρούσεων.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Πρωτοµηνιά και καλή είδηση έφερε ο
Αύγουστος! Εγκρίθηκαν, ανακοινώθηκε, οι
πιστώσεις περί τα 223 εκατ. ευρώ για την πρώτη
δόση των 8.462 Νέων Αγροτών σε οχτώ
Περιφέρειες της χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι ανοίγει ο
δρόµος για πιστώσεις! Στόχος να ολοκληρωθούν
έως τις 12 του µήνα, λένε οι αρµόδιοι, περιµένουν οι
δικαιούχοι! Άντε και καλή Παναγιά!
Έπαιξαν πληρωµές από τον ΕΛΓΑ αυτή την
εβδοµάδα κι αυτό είναι σίγουρα η καλή είδηση! Το
πρόβληµα πάλι είναι ότι αυτές οι αποζηµιώσεις για
το προανθικό στάδιο, που έχουν τάξει οι αρµόδιοι
στους πληγέντες από τους παγετούς της άνοιξης του
2021, ακόµα να φανούν. Και να φανταστεί κανείς
ότι η Κοµισιόν έχει δώσει το ΟΚ, η πληρωµή των 23
αυτών εκατ. ευρώ είχε ανακοινωθεί ότι θα γινόταν
την 1η Αυγούστου, αλλά τζίφος!
Απογοητευτική η απάντηση Λυκουρέντζου στο
αίτηµα των παραγωγών πυρηνόκαρπων για
αποζηµιώσεις από τις βροχές του Ιουνίου 2022,
που προκάλεσαν δευτερογενείς ζηµιές στα φρούτα,
όπως µαλάκωµα των καρπών και προσβολές από
µύκητες. Αυτές οι ζηµιές, είπε, αυτές θεωρούνται
δευτερογενείς και δεν καλύπτονται. Τέλος!
Και οι πτηνοτρόφοι είναι δυσαρεστηµένοι, αφού
όπως λένε οι µισοί δεν εισέπραξαν την ενίσχυση για
τις ζωοτροφές, λόγω των προβληµάτων µε το
ΟΣ∆Ε. Μάλιστα, όπως ενηµέρωσαν οι εκπρόσωποι
της Ένωσης Πτηνοτρόφων Κεντρικής και Νότιας
Ελλάδας τον υφυπουργό Κεδίκογλου, αν δηλώνει ο
παραγωγός και δεύτερη επαγγελµατική ιδιότητα,
τότε βγαίνει εκτός ενίσχυσης. Λύση ζητούν, τι άλλο;
Παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις, σχετικά
µε το πρόβληµα εργατών γης από τρίτες χώρες, δεν
έχουν επιλυθεί ακόµα βασικά θέµατα, όπως αυτό
της αναγκαστικής αποχώρησής τους για τρεις µήνες
ανά έτος και της ορθής εκτίµησης του αριθµού των
απαιτούµενων θέσεων εργασίας ανά Περιφέρεια,
λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνεταιρισµοί
της Κρήτης προειδοποιούν ότι είναι σχεδόν αδύνατη
σε πολλές περιπτώσεις η έναρξη της καλλιεργητικής
περιόδου, πολλώ δε µάλλον της ελαιοκοµικής, µε
την εύρεση εργατικών χεριών να είναι αναγκαία.
Το µεγάλο πρόβληµα µε τον πληθυσµό των
άγριων χοίρων που υπάρχουν στην περιοχή των
Μεγάρων και κάνουν ζηµιές ανεξέλεγκτα στις
καλλιέργειες και κάποιες φορές ολική καταστροφή
σε αµπέλια, σιτηρά, κηπευτικά, φιστικιές,
περιγράφουν σε επιστολή τους τα µέλη του
Αγροτικού Συνεταιρισµού Εµπορίας και
Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων και γεωργικών
εφοδίων Μεγάρων. Το ζητούµενο είναι ότι ο ΕΛΓΑ
δεν αποζηµιώνει αυτές τις ζηµιές και παρά τις
επανειληµµένες παροτρύνσεις στους αρµοδίους
προκειµένου να δοθεί µια αξιόπιστη και σοβαρή
λύση σε βάθος χρόνου για το πρόβληµα, ακόµα δεν
έχει παρθεί καµία απόφαση-λύση. Ε, µέσα στον
Αύγουστο ούτε πρόκειται…. Του χρόνου….. ίσως!
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΗΕ

«Σήµερα η ανθρωπότητα
απέχει µόλις έναν λάθος
υπολογισµό από τον
πυρηνικό αφανισµό.
Έχουµε σταθεί εξαιρετικά
τυχεροί ως τώρα. Όµως η
τύχη δεν είναι στρατηγική,
ούτε ασπίδα που δεν
επιτρέπει οι γεωπολιτικές
εντάσεις να µετατραπούν
σε πυρηνική σύγκρουση».

;

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Η ενεργειακή κρίση είναι η
χειρότερη ενεργειακή κρίση
από το ’70 και µετά,
χειρότερη κι από τις
πετρελαϊκές κρίσεις του ’70,
που περιορίζονταν µόνο
στην τιµή του πετρελαίου, η
σηµερινή είναι µια πιο πολύ
πιο δύσκολη κρίση µε
υψηλές τιµές σε πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, ενέργεια».

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΓΚΑΡΝΕΡ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Να κοιτάτε λιγότερο τον
καθρέφτη και να είστε
προσεκτικοί, όταν πρόκειται
να κάνετε κάποια ένεση στο
πρόσωπό σας. Να είστε
συνετοί και να περιµένετε
όσο δυνατόν περισσότερο
για να προσθέσετε κάτι.
Κοιτάµε τα πρόσωπά µας
περισσότερο από ό,τι πρέπει
και αυτό δεν κάνει καλό».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

«Η εθνική οµάδα είναι
η µεγαλύτερη περηφάνια
για έναν αθλητή, όσο
κλισέ και αν ακούγεται
για κάποιους. ∆εν πιστεύω
πως µπορεί κάποιος να
αρνηθεί να παίξει µε το
συγκρότηµα της χώρας
του. Είναι η ύψιστη τιµή
να εκπροσωπείς την
πατρίδα σου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΤΙΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Υβρίδια
Αναφορικά µε το φετινό
πανδαιµόνιο στα συµπύρηνα
η ΕΘΕΑΣ ρωτά: «Υπήρχε
κανένας λόγος η βιοµηχανία
να πουλήσει τη φετινή χρονιά
πιο φτηνά σε σχέση µε πέρυσι
και να επιδιώκει τώρα να
πληρώσει τις λάθος εµπορικές
της πρακτικές και «την
χασούρα» ο αγρότης;»
«Εκτιµούµε ότι οφείλει
η βιοµηχανία να απαντήσει
για ποιο λόγο κάνει δώρα
στις ξένες αλυσίδες σούπερ
µάρκετ σε βάρος του εαυτού
της, αλλά κυρίως σε βάρος
των Ελλήνων αγροτών.»
«Και οφείλει να απαντήσει
εάν η πολιτική αυτή που
εφαρµόζεται από ορισµένους
Επιχειρηµατίες, είναι υπεύθυνη
Εθνική πολιτική, φιλοαγροτική
πολιτική ή ανεύθυνη πολιτική
και επικίνδυνη». Αναµείνατε
στο ακουστικό…

Φαντάσου να
πιστωθεί και το
δεύτερο πακέτο
ειδικής ενίσχυσης
για ζωτροφές!

Μείωση στα συµπύρηνα, ήρθε κι ο κλαρίσιος
Μεγάλος αναβρασµός στους παραγωγούς συµπύρηνου ροδάκινου,
µε τα επίπεδα τιµών που ανακοινώνουν οι µεταποιητές να µην τους
ικανοποιούν, ουδόλως. Μάλιστα, πήρε µπρος και η ΕΘΕΑΣ, που µε
µια αιχµηρή ανακοίνωση της επιτίθεται στους κονσερβάδες ότι δεν
στέκονται στο ύψος των ευθυνών τους και αντιµετωπίζουν µε περιφρόνηση τους παραγωγούς. Οι µεταποιητές πάλι στα συνήθη επιχειρήµατά τους για υπερπαραγωγή, αδυναµία επεξεργασίας όλων των
ποσοτήτων λόγω έλλειψης εργατικών χεριών, αλλά και µικροκαρπία, φέτος πρόσθεσαν ένα ακόµη… φρούτο, για να «στριµώξουν»
τους παραγωγούς. Σκαρφίστηκαν τον «κλαρίσιο» χυµό.

Σταγονόµετρο

Το κουράσανε

Golden Boys

Το κουράσανε εκεί στο
υπουργείο της πλατείας µε
τις πιστώσεις των Νέων
Αγροτών. Βγήκε αρχές της
βδοµάδας η ανακοίνωση ότι
εγκρίθηκαν οι πιστώσεις
ύψους 223.373.500 ευρώ
για την α’ δόση των 8.462
Νέων Αγροτών σε οχτώ
Περιφέρειες της χώρας όπερ
σηµαίνει πως ανοίγει ο δρόµος
για την καταβολή τους. Πότε;

Αλήθεια µε την επιστροφή
του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο αγροτικό
πετρέλαιο κανένα νέο; Γιατί
κι εκεί το κουράσανε οι
αρµόδιοι, που διέρρεαν
πως θα ανοίξει µαζί µε την
πλατφόρµα για το fuel pass.
Ρωτάνε και ξαναρώτανε οι
παραγωγοί, όχι ότι θα φθάσει
για τίποτα σοβαρό, έτσι όπως
είναι η κατάσταση.

Να ‘χαµε να λέγαµε και
η επανίδρυση του ΕΛΓΟ
∆ήµητρα (µαζί µε αυτή του
κράτους;) µέσω του νέου
νοµοσχεδίου που παρουσίασε
στο υπουργικό ο υπουργός της
πλατείας. Το νέο όνοµα δεν
µας είπε. Ο εξορθολογισµός
θα περιλαµβάνει, λέει,
και βέλτιστες πρακτικές
οργάνωσης και διαχείρισης
από τον επιχειρηµατικό τοµέα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Μπροστάρης ο
Βεσυρόπουλος για
λύσεις στα θέµατα που
θέτουν οι παραγωγοί,
πέραν µιας αόριστης
δέσµευσης από τη
βιοµηχανία ότι θα
απορροφηθούν όλες
οι ποσότητες. Το πώς,
πότε και σε ποια τιµή,
µένει αδιευκρίνιστο.
Ο Αγροτικός Σύλλογος
Αµυνταίου σ’ αυτούς
που κάνουν λόγο
για «απαράδεκτη
στάση» εκ µέρους της
βιοµηχανίας λέγοντας
πως η συγκοµιδή έχει
αρχίσει, αλλά κανένα
εργοστάσιο, και
κανένας έµπορας,
δεν θέλει ροδάκινα
από την περιοχή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Με φακό
η αλληλεγγύη

Τρίμματα

Ο

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο

ι µόνοι που διαµαρτύρονται αυτές τις αυγουστιάτικες µέρες είναι οι ροδακινοπαραγωγοί για τα συµπύρηνα και ο Κακαβάς για τα εκτός
έδρας. Οι πρώτοι, χωρίς αµφιβολία,
βρίσκονται ξανά αντιµέτωποι µε το
«καλιµπράρισµα» εκ µέρους της βιοµηχανία. Ειδικά σε χρονιές όπως η
φετινή που η παραγωγή είναι καλή
και τα φορτία κάνουν ουρές έξω από
τα εργοστάσια, τα τερτίπια στην παραλαβή δεν έχουν τέλος. Το δίχως άλλο… η χαρά του Αποστόλου, της ΕΚΕ.

Ούτε αμαξοστοιχία
ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ; Όταν υπό
τις ευλογίες τους έχουν γεµίσει οι
κάµποι ροδάκινα από την Ξάνθη µέχρι τη Λαµία, γιατί να µην κάνει και
η βιοµηχανία κόνξες; Έχει µαλλιάσει
η γλώσσα µας, εδώ στην Agrenda, να
επισηµαίνουµε συνεχώς την ανάγκη
να οριοθετηθούν ζώνες παραγωγής.
Να αποτελέσουν αυτές οι ζώνες τη βάση, ώστε να δηµιουργηθούν σε κάθε
περιοχή, οι κατάλληλοι πυρήνες οργάνωσης των παραγωγών, µε τέτοιο
τρόπο που κάθε µέρα να γίνονται και
καλύτεροι. Να µην αισθάνεται ο καθένας µόνος του, ακόµα κι αν νοµίζει ότι όλα τα ξέρει, να µην έχουν ανάγκη από εκατοντάδες συµβούλους,
να βρίσκονται σε άµεση και καθηµερινή επαφή µε την αγορά και φυσικά
µε την ίδια τη βιοµηχανία.

Όπου πάνε οι άλλοι
ΑΝΤ’ ΑΥΤΟΥ, τί βλέπουµε στην Ελλάδα; Ένα σκορποχώρι από άκρου
εις άκρον, µε τους καλλιεργητές να έχουν χάσει τη µεταξύ
του σύµπνοια και αλληλεγγύη, µε τη µια περιοχή να
ανταγωνίζεται την άλλη, µε
τους experts να εκµεταλλεύονται το κενό γνώσης
για τα προγράµµατα και τις
τεχνολογικές εξελίξεις και
µε τη µεταποιητική βιοµηχανία να αλωνίζει, κάποιες
φορές αµελώντας ακόµα και
τη δική της προσαρµοστικότητα
στις συνθήκες των αγορών.

Ομάδες γιαλαντζί

Καταγγελίες
Κακαβά ότι
ο γραµµατέας
κρατάει ζεστή,
τρία χρόνια
τώρα, τη θέση
του επικεφαλής
της ΜΕΑ στις
Βρυξέλλες, µόνο
και µόνο για να
την αξιοποιήσει,
δια ίδιον όφελος,
όταν… έρθει η ώρα.

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, οι Οµάδες
Παραγωγών, αποτελούν στην ουσία βραχίονες της βιοµηχανίας. Σίγουρα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Μόνο στην Ελλάδα, η βιοµηχανία πηγαίνει σε µια «παρθένα» περιοχή, βρίσκει µερικούς καλόβολους «παραγωγούς», στήνει
τη δική της οµάδα και δηµιουργεί
παραγωγική βάση, κατέχοντας εκ
προοιµίου τον απόλυτο λόγο στη διαπραγµατευτική και συναλλακτική
σχέση µε τους παραγωγούς. Κι όλα αυτά, στο όνοµα της ελεύθερης
αγοράς και φυσικά της δυνατότητας του καθενός να κάνει ελεύθερα την επιλογή του.

Πόλεμος των φτωχών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, να έρχεται ο καιρός της συγκοµιδής και των παραδόσεων του προϊόντος στη βιοµηχανία και να χάνει η µάνα το παιδί και
το παιδί τη µάνα. Η διαδικασία παραλαβών να ανοιγοκλείνει, έτσι ώστε η πίεση για παραδόσεις να αυξάνεται, η ανοµοιογένεια του προϊόντος (αφού ο καθένας καλλιεργεί
όπως θέλει) να δίνει αφορµές για επιστροφή φορτίων και για τιµολόγηση κατά βούληση, µε τις αγορές -σε
εξευτελιστικές εννοείται τιµές- για
χυµό στο κλαρί να γίνονται νόµος.

Τη φάτσα κρέας
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, βέβαια,
η καλοκαιρινή διαµάχη Κακαβά –
Μπαγινέτα, µε αφορµή τα συνήθη
εξοδολόγια και τα εκτός έδρας
των γεωτεχνικών δηµοσίων υπαλλήλων και την πρόβλεψη
πληρωµής τους το β’ εξάµηνο, µοιάζει ασήµαντη για να
βγαίνουν τόσες καταγγελίες στη φόρα. Όπως για παράδειγµα, ότι ο γραµµατέας κρατάει ζεστή, τρία χρόνια τώρα, τη θέση του επικεφαλής της ΜΕΑ στις Βρυξέλλες, µόνο και µόνο για να
την αξιοποιήσει, δια ίδιον όφελος, όταν… έρθει η ώρα.

ι 27 ηγέτες των χωρών-µελών της
ΕΕ λατρεύουν να εκθειάζουν την αλληλεγγύη η οποία ενώνει τις χώρες
τους. Ακόµα και οι λέξεις που χρησιµοποιούνται σηµατοδοτούν την ύπαρξη ενός
πεπρωµένου. Η λέξη «union» (ένωση) προέρχεται µέσω γαλλικών από το λατινικό unus, που
σηµαίνει «ένα», ενώ και η λέξη solidarity (αλληλεγγύη) από το solidus, το οποίο σηµαίνει
«σταθερός, ενιαίος και αδιαίρετος». Όπως και
ένας καλός γάµος, το µπλοκ προορίζεται να αποτελεί µια ένωση αλληλεγγύης.
Στην πραγµατικότητα, δεν αποτελεί κάτι τέτοιο - και οι εχθροί της Ευρώπης το γνωρίζουν.
Σ’ αυτούς περιλαµβάνεται ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντιµίρ Πούτιν και απολυταρχικοί ηγέτες όπως εκείνοι στην Κίνα - και όχι µόνο. Το µεγαλύτερο πρόβληµα της ΕΕ είναι η αδυναµία της
να αναγνωρίζει τις απειλές, τις ευθύνες και τις
θυσίες ως κοινές. Αυτή τη στιγµή, το αγωνιώδες
δάγκωµα των νυχιών αφορά τον Πούτιν - τόσο
τον πραγµατικό του πόλεµο κατά της Ουκρανίας, όσο και τον υβριδικό του πόλεµο κατά της
ΕΕ. Το όπλο επιλογής του είναι η ενέργεια. Ο
Πούτιν πέρασε δύο δεκαετίες καθιστώντας την
ΕΕ ευάλωτη - δηλαδή εξαρτώντας την από το ρωσικό φυσικό αέριο και άλλους υδρογονάνθρακες - κατασκευάζοντας ένα δίκτυο αγωγών προς αφελείς χώρες όπως η
Γερµανία. Φέτος, µετά την εισβολή του
στην Ουκρανία τον
Φεβρουάριο, όπλιΤOY ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΛΟΥΘ*
σε τα συγκεκριµένα όπλα του και έβαλε το δάχτυλο στη σκανδάλη.[…]
Η ΕΕ δεν ήταν πιο ενθουσιώδης στην επίδειξη αλληλεγγύης το 2015-2016, όταν περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο πρόσφυγες πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα, ενώ η χώρα
εξακολουθούσε να βιώνει «κραδασµούς» από
την κρίση του ευρώ. Κάποια κράτη και η Γερµανία προσέφεραν βοήθεια, όµως άλλα - µε επικεφαλής την Πολωνία και την Ουγγαρία - αρνήθηκαν. Το ίδιο το 2020, όταν εµφανίστηκε ο
SARS-CoV-2. Το ενστικτώδες αντανακλαστικό
των κρατών µελών ήταν να κλείσουν τα σύνορά τους, µετατρέποντας την περίφηµη «ενιαία
αγορά» της ΕΕ σε παρωδία. Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τότε επικίνδυνα κοντά στο να έρθουν σε
ανοικτή ρήξη µεταξύ τους για τα εµβόλια. […]
Όπως συνηθίζουν, οι 27 της ΕΕ διευθέτησαν
την τελευταία τους διαµάχη σχετικά µε την εξοικονόµηση φυσικού αερίου µε τον συνήθη τρόπο: προχώρησαν σε συµβιβασµό. Το φυσικό αέριο θα εξοικονοµηθεί - κάπου, µε κάποιο τρόπο - αλλά τόσο πολλές χώρες έλαβαν εξαιρέσεις
και παραθυράκια, που χρειάζεται κανείς µεγεθυντικό φακό για να βρει την αλληλεγγύη…
*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG
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Νέες οδηγίες για αποστακτικά
και παραδόσεις των διήμερων
Τελωνεία, Γενικό Χημείο
του Κράτους και ΑΑΔΕ
αρμόδιες αρχές για τη νέα
διαδικασία σφράγισης,
αποσφράγισης και
επισκευής των διήμερων
μικρών αποσταγματοποιών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
Νέες οδηγίες εφαρµογής της νοµοθεσίας για τους
διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς παρέχονται µε υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 4073/Β/29.07.2022, η οποία αφορά στη
διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των
χρησιµοποιούµενων αποστακτικών µηχανηµάτων
(άρθρα, 5,7), αλλά και τις λεπτοµέρειες επισκευής- µετασκευής άµβικα (άρθρο 4). Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η.08.2022.
Άρθρο 4/ Άδεια επισκευής- µετασκευής άµβικα
1. Για την επισκευή ή οποιαδήποτε µετασκευή
του άµβικα, απαιτείται σχετική άδεια από το αρµόδιο Τελωνείο.
2. Για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1 υποβάλλεται από το πρόσωπο επ’ ονόµατι του οποίου
έχει χορηγηθεί η άδεια κατοχής αίτηση στο αρµόδιο Τελωνείο, συνοδευόµενη από το σχεδιάγραµµα
παρ. 1 του άρθρου 3 και στην οποία δηλώνονται η
απαιτούµενη επισκευή ή µετασκευή, τα πλήρη στοιχεία του τεχνίτη που θα την αναλάβει καθώς και το
χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.[…] Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ή της µετασκευής ο άµβικας µεταφέρεται στη θέση όπου θα εγκατασταθεί,
συνοδευόµενος µε την ως άνω άδεια µεταφοράς
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του τεχνίτη/χαλκουρ-

γού, στην οποία δηλώνεται η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών, η ηµεροµηνία
έναρξης της µεταφοράς του άµβικα προς τον τόπο
εγκατάστασής του, ότι δεν επήλθε ουδεµία µεταβολή στα γεωµετρικά στοιχεία του άµβικα καθώς
και ότι τα χρησιµοποιηθέντα υλικά, όσον αφορά
την καταλληλότητά τους, πληρούν τους όρους της
ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τα υλικά και αντικείµενα σε επαφή µε τρόφιµα..
Η αρµόδια Χηµική Υπηρεσία χορηγεί εκ νέου
βεβαίωση καταλληλότητας για τον άµβικα, ενώ
στη συνέχεια το αρµόδιο Τελωνείο προβαίνει στη
σφράγιση του άµβικα.
Άρθρο 5/ Αύξηση χωρητικότητας άµβικα
1. Στους χάλκινους άµβικες δύναται, δι’ επισκευής, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να αυξηθεί η χωρητικότητα του λέβητα µέχρι του ορίου των 130 λίτρων χωρίς όµως καµία άλλη µετατροπή στα λοιπά µέρη αυτού. Για την αύξηση της χωρητικότητας του άµβικα υποβάλλεται αίτηση από τον κάτοχο ή τους κατόχους του άµβικα στο αρµόδιο Τελωνείο στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του
χαλκουργού ή άλλου τεχνίτη που θα αναλάβει τη
δι’ επισκευής µεταβολή της χωρητικότητας του άµβικα καθώς και το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών.
Άρθρο 7/ Άδεια κατασκευής και κατοχής άµβικα σε αγροτικό συνεταιρισµό
1. Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής και κατοχής νέου άµβικα χωρητικότητας µέχρι 130 λίτρων σε αγροτικό συνεταιρισµό, κατ’ εφαρµογή
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2969/01:
α) Υποβάλλεται σχετική αίτηση, στην οποία προσδιορίζεται η ακριβής θέση εγκατάστασής/γεωγραφικό στίγµα του άµβικα, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αγροτικού συνεταιρισµού στο Τελωνείο,
στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η έδρα
του συνεταιρισµού µε την οποία συνυποβάλλονται:
αα) Αντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισµού.
αβ) Κατάσταση µε τα πλήρη στοιχεία των παραγωγών, οι οποίοι θα εξυπηρετηθούν από τον άµβικα.

αγ) Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της οικείας
περιφερειακής ενότητας, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα του συνεταιρισµού µε
αναλυτική κατάσταση µε τον αριθµό των παραγωγών και τον αριθµό των συνολικών στρεµµάτων
αµπέλων ή των αγροτοτεµαχίων της δηµοτικής ή
της κοινοτικής ενότητας, κατά περίπτωση.
αδ) Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της έδρας του συνεταιρισµού που θα αναφέρει αν στην
εν λόγω περιοχή υπάρχει εγκατεστηµένο και οργανωµένο οινοποιείο.
αε) Σχεδιάγραµµα του προς κατασκευή νέου
άµβικα, στο οποίο κατά τρόπο λεπτοµερή περιγράφονται τα µέρη και εµφαίνεται το ακριβές σχήµα
και τα γεωµετρικά στοιχεία αυτών.
β) Το αρµόδιο Τελωνείο, εφόσον βεβαιωθεί, κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών ότι ο
ενδιαφερόµενος συνεταιρισµός έχει σαν περιφέρειά του δηµοτική ή κοινοτική ενότητα δυσπρόσιτη γεωγραφικά, ορεινή ή νησιωτική καθώς και ότι οι παραγωγοί της δηµοτικής ή κοινοτικής ενότητας δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν από τους άµβικες που λειτουργούν µέσα στα όρια αυτών λόγω πραγµατικών και ουσιαστικών δυσχερειών,
συντάσσει κατάσταση στην οποία εµφανίζονται οι
άµβικες χωρητικότητας µέχρι 130 λίτρων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται µέσα στα όρια της δηµοτικής
ή κοινοτικής ενότητας, κατά περίπτωση, από διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς και την ιδιότητα των κατόχων αυτών και διαβιβάζει την κατάσταση αυτή καθώς και την αίτηση µε ταδικαιολογητικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ προκειµένου η τελευταία να προβεί στην έκδοση σχετικής απόφασης.
Άρθρο 11/ ∆ικαίωµα απόσταξης- πρώτες ύλες
1. ∆ικαίωµα απόσταξης έχουν οι αµπελοκαλλιεργητές κάτοχοι αµπελουργικών εκτάσεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών καθώς και οι παραγωγοί των λοιπών επιτρεποµένων πρώτων υ-

λών, οι οποίοι αποστάζουν αποκλειστικά τις πρώτες ύλες της παραγωγής τους.
2. Οι αµπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι παραδίδουν
τη συγκοµισθείσα από αυτούς ποσότητα σταφυλιών
προς επεξεργασία σε οινοποιεία, δύνανται να αποστάζουν στέµφυλα, τα οποία επιστρέφονται σ’ αυτούς από τα οινοποιεία. Για το σκοπό αυτό:
α) Οι αµπελοκαλλιεργητές, εφόσον είναι υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων, εκδίδουν
παραστατικό διακίνησης (παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 4308/2014), για την παράδοση της συγκοµισθείσας ποσότητας σταφυλιών προς επεξεργασία σε οινοποιείο, το οποίο συνοδεύει το προϊόν µέχρι τον τελικό προορισµό του. ∆εν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης για την παράδοση
των σταφυλιών, εφόσον εκδίδεται τιµολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα ως άνω αγαθά στον τελικό προορισµό τους. ∆εν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης για την µεταφορά των σταφυλιών από τα φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το παραστατικό εκδίδεται από την αντισυµβαλλόµενη οντότητα, ήτοι το οινοποιείο. Στα
εν λόγω παραστατικά, κατά περίπτωση, δύναται
να αναγράφεται η ποσότητα των στεµφύλων που
θα επιστραφεί προς απόσταξη λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών της περ. γ. Σε διαφορετική περίπτωση προσκοµίζεται ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του αµπελοκαλλιεργητή και του οινοποιού, στο οποίο αναφέρεται ρητά η υποχρέωση
του δεύτερου εξ αυτών για την επιστροφή της δικαιούµενης ποσότητας στεµφύλων που θα προκύψουν από την οινοποίηση της παραδοθείσας ποσότητας σταφυλιών.
β) Το οινοποιείο εκδίδει παραστατικό διακίνησης για την επιστροφή των στεµφύλων στον αµπελοκαλλιεργητή, ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται µε µεταφορικά µέσα του αµπελοκαλλιεργητή ή οποιουδήποτε τρίτου.
γ) Η επιστρεφόµενη ποσότητα στεµφύλων συναρτάται από: γα) την ποσότητα των στεµφύλων
που θα προκύψουν από την ποσότητα των σταφυλιών που παραδίδονται στο οινοποιείο, υπολογιζόµενη από αυτήν σύµφωνα µε τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 15, γβ) τη χωρητικότητα του άµβικα, στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί
η απόσταξη, υπολογίζοντας ότι σε κάθε απόσταξη
ο άµβικας πληρούται κατά 77% µε στέµφυλα γγ)
το συνολικό χρόνο απόσταξης ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ 24ωρα, και γδ)την ανώτατη επιτρεπόµενη προς απόσταξη ποσότητα.
3. Οι αµπελοκαλλιεργητές οι οποίοι παράγουν
οι ίδιοι, από σταφύλια παραγωγής τους, οίνο σε
ποσότητα µη υπερβαίνουσα τα 1.000 λίτρα, για
ιδιοκατανάλωση δύνανται να χρησιµοποιούν τα
στέµφυλα που προκύπτουν από την οινοποίηση
για την απόσταξη του προϊόντος. Η ποσότητα των
λαµβανοµένων στεµφύλων από την κατεργασία
της προς τούτο αντίστοιχης ποσότητας σταφυλιών
αθροιζόµενη µε την ποσότητα των στεµφύλων που
θα επιστραφεί από το οινοποιείο δεν µπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόµενη προς απόσταξη ποσότητα.
4. Οι παραγωγοί της παρ. 1 αποστάζουν σε άµβικα που είναι εγκατεστηµένος µέσα στα όρια της
δηµοτικής ενότητας εντός της οποίας έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες ή στη δηµοτική ενότητα της
κατοικίας τους ή σε όµορη µε αυτές δηµοτική ενότητα, µε εξαίρεση την περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του άµβικα, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε άλλη πλην των εν λόγω δηµοτικών ενοτήτων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΠΑΤΡΙΚΑ
Ηµέρα Γιορτής για
τη Μαστίχα Χίου
η 8η Αυγούστου

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Γνωριµία µε τα ροζέ
κρασιά Κεφαλονιάς
Τα έξι οινοποιεία του Συνδέσµου Οινοποιών
Κεφαλονιάς συναντιούνται στο Νάπιερ στο
Αργοστόλι για µια δοκιµή των ροζέ οίνων τους το
Σάββατο, 6 Αυγούστου στις 20:00. Το κοινό θα
µπορεί να γευτεί κρασιά από όλα τα οινοποιεία
και να µάθει περισσότερα για τα ροζέ κρασιά της
Κεφαλονιάς απευθείας από τους ανθρώπους που
τα παράγουν. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και
συµπεριλαµβάνει το ποτήρι γευσιγνωσίας το
οποίο µπορείτε να κρατήσετε καθώς και τοπικά
τυριά για να συνοδεύσετε τη δοκιµή των κρασιών
µας από το τυροκοµείο Σταµούλη και κάποιους
µεζέδες. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για
φιλανθρωπικό σκοπό. Περισσότερες
πληροφορίες: kefaloniawines@gmail.com.

Στις 8 Αυγούστου θα
πραγµατοποιηθεί στα
Πατρικά της Χίου η
περίφηµη Γιορτή Μαστίχας.
Πρόκειται για µία δράση
που φιλοξενείται κάθε
Αύγουστο σε ένα από τα
Μαστιχοχώρια, διαφορετικό
κάθε χρονιά. Το
ενδιαφέρον θέµα της
φετινής γιορτής το οποίο
αναµένεται να προσελκύσει
πολλούς επισκέπτες, θα
είναι οι χωριοεκκλησιές και
τα εξωκλήσια. Στη γιορτή
θα συµµετέχουν όλοι οι
πολιτιστικοί σύλλογοι των
Μαστιχοχωρίων µε δικό του
πάγκο ο καθένας, στον
οποίο θα υπάρχει σήµανση
µε την ονοµασία τους και
µέσα από το θέµα θα
παρουσιάζονται η ιστορία,
τα ήθη και τα έθιµα του
καθενός ξεχωριστά.
Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ: 22713-50006.

ΜΠΑΝΓΚΟΓΚ

ΠΑΡΙΣΙ

Στις 2-4 Νοεµβρίου
Asia Fruit Logistica

Κλείνει τα 100 και
το γιορτάζει 6 µε 10
Νοεµβρίου η SIMA

Τις νέες ηµεροµηνίες διεξαγωγής της ∆ιεθνούς
Έκθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών για
Επαγγελµατίες, Asia Fruit Logistica για τις 2 µε 4

Νοεµβρίου 2022 αλλά και τη νέα τοποθεσία στην
Μπανγκόκ, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισµός
του Βερολίνου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην
Ελλάδα το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Ειδικότερα, η Asia
Fruit Logistica µετέφερε τη διεξαγωγή της στο
Εκθεσιακό Κέντρο Queen Sirikit National
Convention Center (QSNCC) στην πρωτεύουσα
της Ταϊλάνδης, όπου θα γιορτάσει φέτος την 15η
επέτειό της. Στην έκθεση συµµετέχουν πάνω από
800 εκθέτες και 12.000 εµπορικοί επισκέπτες
από όλο τον κόσµο, µε σκοπό να συναντηθούν
στη µεγαλύτερη διεθνή έκθεση της Ασίας. Για
πληροφορίες στο www.asiafruitlogistica.com.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Επιστρέφει δια ζώσης η
∆ιεθνής Έκθεση Καινοτοµίας
στον Αγροδιατροφικό Τοµέα
Innov-Agri Ondes για δύο µέρες
στις 7 και 8 Σεπτεµβρίου στο
Παρίσι, αυστηρά για
επαγγελµατίες. Για πληροφορίες
στο www.innovagri.com

διεξαγωγή του 36ου Ετήσιου
Επιστηµονικού Συνεδρίου της
που θα λάβει χώρα στην πόλη
του Αγρινίου στο Παπαστράτειο
Μέγαρο, από 5 έως 7
Οκτωβρίου.

Ένα πρωτότυπο ταξίδι στο
κόσµο του ελληνικού κρασιού
25-26 Σεπτεµβρίου στο Λιµάνι
της Θεσσαλονίκης υπόσχεται το
Thessaloniki Wine Selfie.
Περισσότερες πληροφορίες:
thessalonikiwineshow.gr

Η διεθνής έκθεση τροφίµων
SIAL Paris θα πραγµατοποιηθεί
στις 15-19 Οκτωβρίου στο Paris
Nord Villepinte της γαλλικής
πρωτεύουσας, παρουσιάζοντας
τις βασικότερες τάσεις στο χώρο
των τροφίµων και αναζητώντας
τις σηµαντικότερες καινοτοµίες
σε όλο τον κόσµο.

Η Ελληνική Ζωοτεχνική
Εταιρεία ανακοινώνει τη

Ηµερίδα για τον κλάδο της
θρέψης διοργανώνει στις 22

Κλείνοντας 100 χρόνια, η µεγάλη
γαλλική έκθεση για τον γεωργικό
κλάδο, SIMA, επιστρέφει στις
6-10 Νοεµβρίου του 2022.
Οι διοργανωτές φιλοδοξούν
να έχουν στο πρόγραµµά τους
συναντήσεις καινοτοµίας,
εκπαίδευσης και εργασίας
καθώς επίσης παρουσιάσεις νέων
µηχανηµάτων, οµιλιών και
βραβεύσεων. Για να διατηρήσουν
υψηλά το ενδιαφέρον του κοινού
µέχρι την έκθεση, έχουν
προγραµµατιστεί διαδικτυακά
γεγονότα και συναντήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν και θα
πραγµατοποιηθούν κατά την
διάρκεια του 2021 και 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες
στο www.simaonline.com.

Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, που
συµµετέχει και στην 29η
Agrotica.
Oι συνθήκες από το µέτωπο
της πανδηµίας υποχρέωσαν τη
µεταφορά της
πολυαναµενόµενης από το
κλάδο ∆ιεθνούς Έκθεσης
Γεωργικών Μηχανηµάτων,
Εξοπλισµού και Εφοδίων
Agrotica να µεταφερθεί για τις
20-23 Οκτωβρίου 2022.
Στις 8-10 Νοεµβρίου η
Gulfood Manufactoring, η
µεγαλύτερη έκθεση Β2Β για
υψηλής αξίας τρόφιµα στο Dubai
World Trade Centre.

Από 24 έως 26 Απριλίου
2023 στο Μπέρµινχαµ του
Ηνωµένου Βασίλειου θα λάβει
χώρα η «Food and Drink Expo»
για τη λιανική αγορά και πώληση
τροφίµων και ποτών.
Μεταφέρθηκε για το 2023 η
∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του
Βερολίνου, όπως ενηµερώνει το
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο.
Αναµένεται νέα ανακοίνωση.
Από 24 έως 26 Απριλίου
2023 στο Μπέρµινχαµ του
Ηνωµένου Βασίλειου θα λάβει
χώρα η «Food and Drink Expo»
για την λιανική αγορά και
πώληση τροφίµων και ποτών.

Παρατείνεται η προθεσµία
υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, έως τις 30 Αυγούστου,
µε νοµοθετική διάταξη του
υπουργείου Οικονοµικών.
Στις 15 Αυγούστου κλείνει
εκτάκτως το πρόγραµµα Αγροτικής
Μεταποίησης του Ταµείου
Ανάκαµψης µε ενοποίηση των
κονδυλίων συλλογικών φορέων
και επιχειρήσεων.
Συµβάσεις µε σύµβουλο µέχρι
και τις 30 Σεπτεµβρίου για τους
εγκεκριµένους δικαιούχους των
∆ράσεων των Βιολογικών.
Με καταληκτική ηµεροµηνία
την 3η Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις
για το πρόγραµµα παιδικών
κατασκηνώσεων Αγροτικής Εστίας.
Από 8 Αυγούστου έως 15
Σεπτεµβρίου οι εγγραφές στα
∆ΙΕΚ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
Μέχρι τέλη Σεπτεµβρίου
αιτήσεις αγοράς τρακτέρ,
οχηµάτων µε ενίσχυση έως
ποσοστού 75%.
Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου
η κατάθεση δικαιολογητικών για
αιτήσεις µετακλητών εργατών γης.
Έως 31 Οκτωβρίου δηλώσεις
για απόκτηση πάγκου παραγωγού
στις λαϊκές αγορές.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής µακεδονίας.Τηλ.6995/033571.
Πωλούνται 10 αγελάδες µε τα µοσχάρια τους
µαζί. Τηλ.6977/259943.
Πωλούνται.τράγοι διασταυρωµένοι αγγλονουµπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή
Φθιώτιδα.Τηλ.6907/016078.
Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, περιοχή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6971/953876.
Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες Ασσαφ
5-6 µηνών από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.Τηλ.6932/303943.
Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από 20
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γίδια µε δικαιώµατα.Τηλ.6947/004517.
Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµεντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά
τους ποσού 50000 ευρώ.Τηλ.6944/462220.
Πωλούνται.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 γαλακτοπαραγωγής που αρµέγονται ήδη, 50 αρνάδες και 10 κριάρια, περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.
Πωλούνται 20 καθαρόαιµοι τράγοι ∆αµασκού.Τηλ.6974/638271.
Πωλούνται 15 κατσικάδες γνήσιες αγγλονούµπια ηλικίας.µηνών. Τιµή 300 ευρώ έκαστη.
Τηλ. 6955/316314.
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και
υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού,
οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία.καθετοποίηση ,αγροτουρισµό.φωτοβολταικά κλπ) email.
Info@kosynthos.gr
Πωλούνται 120 πρόβατα και.κριάρια περιοχή 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.µε.µηνών µε ελληνικά διαβατήρια σε
πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.
Πωλούνται 110 ζώα (πρόβατα Λακόν). Γεννούν 15 Αυγούστου. Περιοχή Αχαΐα. Κος Παναγιώτης.Τηλ.6906/224081.
Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων ,περιοχή Ριτσώνας Χαλκίδας. Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6934/287105.
Πωλούνται 250 ζώα Ασσαφ ,γεννούν τον Σεπτέµβρη, ελεγµένα µε υπέρηχο, περιοχή Αχαΐα, κος Βαγγέλης.Τηλ.6938/078990.
Πωλούνται 200 πρόβατα γερµανοχιώτικα .Περιοχή Τριταίας Νοµού Αχαΐας. Τηλ
6975/599826
Πωλούνται 200 Πρόβατα Λακόν (Lacaune),
στον νοµό Τρικάλων, πλήρως εµβολιασµένα,
δεκτός έλεγχος από κτηνίατρο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6981/706863 (10.00π.µ.13.00µ.µ.)
Πωλούνται κριοί Lacaune (Λακόν) από γονείς
που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γονιµοποίηση µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης. Τιµή 600
ευρώ. Περιοχή ∆ράµας.Τηλ. 6942/427966

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται
δικαιώµατα
Τηλ.6974/567958.

από

ζώα.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά για
γάλα 10 ηµερών.Τηλ.6980/048507.
Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά αποκοµµένα.µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.
Ζητούνται δικαιώµατα για αγορά χωραφιών,
βοσκότοπων και ζώων, προβάτων, αγελάδων
κλπ. Τηλ.6978/023728.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλούνται σπόροι από βρώµη και µπιζέλι.
Τηλ. 6974/567958.
Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946/395102.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται
µέλι
Τηλ.6987/310440.

σοδειάς

2021.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητικής περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.
Πωλoύνται άχυρα, σιτάριές,κριθαριές και βίκος 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
Τηλ.6944/985675.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α.
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

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

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περιφραγµένο,κατάλληλο για αρωµατικά φυτά.
∆ιατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός.
Τηλ. 6942/228503.
Πωλείται ποσόστωση σε 150 στρέµµατα, περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6946/482582.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

αρώσιµα.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέµατα, περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6976/288400.
Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλαµο τριφύλλι κατάλληλο για αρνιά και κατσίκια και χορταροτρίφυλλο για πρόβατα.Τηλ.6985/699540.
Πωλούνται 200 κυπαρίσσια 10 µέτρων,
25 ετών υγιέστατα κατάλληλα για ξυλεία.
Τηλ.6942/228503.
Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµµατα.Τηλ.6944/985675.
Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό καθαρισµένος και απολυµασµένος.
Τηλ.6948/423151.
Πωλούνται κουκιά κτηνοτροφικά από παραγωγό
καθαρισµένα,
απολυµασµένα.
Τηλ.6981088747.
Πωλείται από παραγωγό φασολιά σε µπάλες
25 κιλών. Κατάλληλη ζωοτροφή για πάχυνση
αιγοπροβάτων.Τηλ.6978/176427.
Πωλείται στάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας IRIDE 50 τόνοι µε απόδοση 340 κιλά το στρέµµα.Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς.
Τηλ.6945/527293.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετραγωνική µπάλα προς 23 λεπτά το κιλό, περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ. 6945/805371.Κος Χρήστος.
Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότητας,
σανό.ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτοπαραγωγή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6944/785864

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται για αγορά 10 κυψέλες και δικαιώµατα.Τηλ.6985/858698.

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184,
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον
κόµβο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ.
Τηλ.6977/277554.
Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου.
Τηλ.6942/228503.
Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτικό
δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού Ηµαθίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα
6972/622233 και 6972/648989.
∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση.πώληση 580
τ.µ µε.αποθήκες, ρεύµα, νερό και.στρέµµατα
οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται.στρέµµατα (4 οικόπεδα.άρτια
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από
το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τιµή συζητήσιµη.
Τηλ.6937/314086.
Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστικό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκαστρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο.
Τηλ.6983/717473.
Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για
πώληση.ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περιοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από
γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το στρέµµα.Τηλ.6974/426911

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσαλονίκης.
στρέµµα πάνω στο δρόµο .Τηλ. 6977/259636
Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/259636 .Κα Χριστίνα.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα για καλλιεργήσιµα χωράφια. Τηλ.6985/858698.
Zητείται σύµβουλος ακίνητης περιουσίας
από κτηµατοµεσιτική εταιρεία ως συνεργάτης σε υποκαταστήµατα. Τηλ.6985/858698,
2632/091500.
Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση, µεγάλης έκτασης(για ενεργοποίηση δικαιωµάτων).
Τηλ.6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια.
µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606.
Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβάτων και κατσικιών µήκους.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.

Πωλούνται.αερολέβητες θερµοκηπίου και
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα.
Tηλ. 6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα
τα µηχανήµατα.µήνες δουλεµένο µε.κωδικούς.
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, δισκοσβάρνα, καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.
Πωλείται πρέσα χoρτοδεσίας Bamford για µικρές µπάλες τιµή 2.000 ευρώ. Περιοχή Σέρρες.
Τηλ. 6937/253885.
Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά.απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε.µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

Πωλείται ελαιώνας.στρεµµάτων στο Ξυλόκαστρο, θέση Γελινιάτικα,εκτός σχεδίου πόλεως
µε απεριόριστη θέα.Τηλ.6988/887113.

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

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

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το
σασί Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δήµο Θέρµης Θεσσαλονίκης.Τιµή 500 ευρώ.
Τηλ.6942/226598.
Πωλούνται.στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο
Θεσσαλονίκης,700 µέτρα από την Εγνατία Οδό
για οποιαδήποτε χρήση.Τηλ.6949/474535.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους
πετρελαίου, 60 πόντους φάρδος. Τιµή 1000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τιµή 500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός.µέτρων και
ένας καταστροφέας 1,8 m. Tηλ.6980/001606.

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

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

Πωλείται
καρότσα
Τηλ.2310/711320.

µέτρων.

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

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 95 ίππων,Perkis κινητήρας,επισκευασµένο κουβούκλιο εργοστασιακό.Τηλ.2310/711320.

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας
3.30 Τηλ. 6982/551234.

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτολιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.Τηλ.6906/432076.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα τύπου Ζορµπά 28 δίσκων επισκευασµένη. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται καλλιεργητής 20 νύχια, τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται
δισκοσβάρνα
Τηλ.2310/711320.

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

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

δίσκων.

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο,τιµή 3.000 ευρώ.Τηλ.
6977/761510.
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Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια.
µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606.
Πωλούνται.σβάρνες, ένας καλλιεργητής(16
δόντια),ένα αλέτρι Γκλαβάνη, µία σκαλιστική
3αρα,µία αντλία νερό κεντρόφυγκα CAPRARI
και 20 µπέκ µε ακροφύσια 10αρια.Πληροφορίες: Τηλ.6949/093007.
Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 3200 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 178, τιµή
6.500 ευρώ.Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ
6982/551234.
Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατφόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική µηχανή 16άρα, κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκού.Τηλ.6974/806795.
Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ
6982/551234.
Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δίσκων και ένα αλέτρι 14αρι ωµέγα 4υνο.Τηλ.
6937/313613.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται χορτοκοπτική σβούρα µε µπουκάλα
που ανεβοκατεβαινει, τιµή 900 ευρώ.,περιοχή
Λιβαδιά Σερρών.Τηλ.6985/978192.
Πωλείται φυτευτική µηχανή Carter για χρήση
µε λάστιχα, νοµός Πιερίας.Τηλ.6943/877756.
Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα.µέτρα
πλάτος επί.µέτρα πλάτος,.τόνοι, διπλά λάστιχα.
Τηλ.6975/107709.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Welger 61 και
χορτοκοπτικό πολύδισκο µε ιταλικό πλάτος κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. Τηλ.
6974426911.
Πωλείται ραντιστικό 500 κιλά αναρτώµενο σε
τρακτέρ. Τηλ. 6972/687368.
Πωλείται καρούλι
Τηλ.6977/259943.

200

µέτρων

G90.

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 Αριδαίας ,Πέλλα.Τηλ. 6982/031336.
Πωλούνται βαζάκια για κρασί,µέλι, λάδι και µεγάλα δοχεία για ελιές, σε πολύ καλή τιµή, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438.
Πωλούνται τρακτέρ FIAT AGRI 160_90 µε
άροτρο 5υνο και καλλιεργητή, ένας λιπασµατοδιανοµέας ενός τόνου, καρούλι ποτίσµατος.
ιντσών 300 µέτρα, 300 σωλήνες.µέτρων,4
ιντσών και.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
Τηλ.6977/524520.

µηχανή

FEDEL.

Πωλείται Rίπερ µε 12 ελατήρια, µήκους 220.
Τηλ.6977/524520.
Πωλούνται µηχανή τεχνητού θηλασµού αµνοεριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δεξαµενές νερού.κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθήνας.
Τηλ.6936/779887.
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Σε αυστηρή προστασία βιοποικιλότητας μπαίνουν δεκάδες
βουνοκορφές της χώρας με απαγορεύσεις διάνοιξης δρόμων

Πωλείται σκαλιστήρι µε λιπασµατοδιανοµέα για
ηλιόσπορο, βαµβάκι, καλαµπόκι, περιοχή Σερρών.Τηλ.6937/253885.

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

Agrenda

Τα Άγραφα μέλος
Απάτητων Βουνών

Πωλείται
σποροδιαλογέας(τριόρι
διπλό),ανατολικής γερµανίας ΠΕΤΚΟΥΣ Κ531
αδούλευτο.Τηλ. 6937/313613.

Πωλείται φρέζα Κωνσταντινίδη µε πλάτος
2,10µ.Τηλ.6972/687368.
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Τα Άγραφα, η καρδιά της ορεινής Ελλάδας, µε το οµώνυµο χωριό του θρυλικού Κατσαντώνη που εξολόθρευσε
τους Οθωµανούς σε µία ώρα…, γίνονται µέλος της µοναδικής οικογένειας των «Απάτητων Βουνών. Τα Άγραφα, µε τους αντιπροσωπευτικούς βιότοπους και τα είδη της υποαλπικής
και αλπικής ζώνης, σε συνολική έκταση 94,42 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και υψοµετρικού εύρους 1.747
µέτρων (από 371 έως 2.118 µ.) αποκτούν καθεστώς αυστηρής προστασίας µε την ένταξή τους στα «Απάτητα Βουνά», µετά από απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αµυρά.
Τα «Απάτητα Βουνά» είναι µια πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία βασίζεται επιστηµονικά σε µελέτη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και της καθηγήτριας κα Κ.
Κατή. Αυτό σηµαίνει ότι στις περιοχές
αυτές απαγορεύεται η διάνοιξη δρόµων και η δηµιουργία οποιασδήποτε τεχνητής επιφάνειας, ώστε να προστατευθεί η µοναδική βιοποικιλότητά
τους. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται: H περιοχή ∆υτικών Αγράφων
µε έκταση 84 τετραγωνικών χιλιοµέτρων στο οποίο εµπίπτουν οι προ-

Οι ορεινές περιοχές των Αγράφων που εντάσσονται στα «Απάτητα Βουνά» είναι πολύ σηµαντικές για τα
αρπακτικά πτηνά (Όρνιο, Χρυσαετό, Πετρίτη, Φιδαετό) και ζώνη εξάπλωσης του αγριόγιδου Βαλκανίων.
στατευόµενες περιοχές του δικτύου
«Natura 2000» µε κωδική ονοµασία
GR2430002 «Όρη Άγραφα», Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα και GR1410002 «Άγραφα», Ειδική Ζώνη ∆ιατήρησης (ΕΖ∆).
Η Νότια περιοχή ∆ηµοτικής Ενότητας Αγράφων µε έκταση 10,4 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, η οποία αποτελεί περιφερειακή ζώνη σπουδαίας προστατευόµενης περιοχής. Οι ορεινές περιοχές των Αγράφων που εντάσσονται στα «Απάτητα Βουνά» εί-

Βουνοκορφές
Στα «Απάτητα Βουνά»
έχουν ενταχθεί, ήδη, εκτάσεις
σε Λευκά Όρη, Τύµφη,
Σµόλικα, Ταΰγετο, Όρος
Σάος και Όρος Χατζή

ναι σηµαντικές για τα αρπακτικά πτηνά, όπως το Όρνιο (Gyps fulvus), τον
Χρυσαετό (Aquila chrysaetos), τον Πετρίτη (Falco peregrinus), τον Φιδαετό
(Circaetus gallicus), καθώς και για
την Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax
pyrrhocorax). Αποτελούν ζώνη εξάπλωσης του αγριόγιδου των Βαλκανίων και του λεπιδόπτερου (Parnassius
apollo) του οποίου οι πληθυσµοί περιορίζονται κατά µήκος της οροσειράς
της Πίνδου και εµπίπτουν στην περιοχή εξάπλωσης της καφέ αρκούδας.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευής.toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή 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, κόκκινο µε κουβούκλιο και διπλό διαφορικό.
Τηλ.2310/711133.
Zητείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 1620
Deutz Fahr και.σιλό Μερσεντές 1519.
Τηλ.2310/711133.
Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέλαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ.
6945/434127.
Ζητείται ραντιστικό µε βέργες 1.000 λίτρα τηλέφωνο Tηλ. 6976/141565.
Ζητούνται λαµαρίνες, ξυλεία και κολωνες δεη
για στάβλο. Τηλ. 6974/567958.
Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυναµικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.

Προς τα γεωπάρκα
της UNESCO η Νίσυρος

Αίτηµα ένταξης στα ΠΟΠ
των αµνοεριφίων Νάξου

Μείωση 817 εκατ. στρµ.
δασών παγκοσµίως

Τσουκνίδα, υποσχόµενη
εναλλακτική καλλιέργεια

Στο ∆ίκτυο των Παγκόσµιων
Γωπάρκων UNESCO ετοιµάζεται
να ενταχθεί η Νίσυρος και οι γύρω
νησίδες Στρογγύλη, Περγούσα,
Παχειά και Κανδηλούσα. Ήδη
έχουν γίνει αρκετά βήµατα για την
κατάθεση του σχετικού φακέλου.
Τον Οκτώβριο αναµένεται να
έρθουν οι κριτές της UNESCO για
την απόφαση τους. Η προσπάθεια
όπως αναφέρει ο δήµαρχος
Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος
ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο.

Την έναρξη εθνικής διαδικασίας
για την κατοχύρωση ως προϊόντος
ΠΟΠ των αµνοεριφίων της Νάξου
ζήτησε από το ΥπΑΑΤ ο πρόεδρος
της ΕΑΣ Νάξου ∆ηµ. Καπούνης.
Έθεσε στον υπουργό και θέµατα
όπως το τέλος επιτηδεύµατος, την
επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, την
επιδότηση ζωοτροφών, της τιµής
πώλησης των καυσίµων στην
αντλία και την τιµή της ηλεκτρικής
ενέργειας, µε τον υπουργό να
δεσµεύεται για την επίλυση τους.

Κατά τα τελευταία 60 χρόνια η
παγκόσµια δασική έκταση έχει
µειωθεί κατά 817 εκατ. στρέµµατα,
γεγονός που έχει οδηγήσει σε µία
µείωση πάνω από 60% στην
παγκόσµια δασική έκταση ανά
κεφαλή, σύµφωνα µε µία νέα
διεθνή επιστηµονική µελέτη.
Η σηµαντική διαχρονική απώλεια
απειλεί το µέλλον της δασικής
βιοποικιλότητας και έχει
επιπτώσεις στις ζωές περίπου
1,6 δισεκατοµµυρίου ανθρώπων.

Η τσουκνίδα, ένα αυτοφυές φυτό,
πέρα από από ενοχλητικό ζιζάνιο
που προκαλεί κνίδωση, αποτελεί
και ανθεκτική λύση στην κλιµατική
κρίση αλλά και πολλά υποσχόµενη
εναλλακτική καλλιέργεια ως
υψηλής θρεπτικής αξίας τρόφιµο.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή ΓΠΑ
Γεωργίας και Βιολογικής
Γεωργίας ∆ρ. ∆. Μπιλάλη µπήκε
στην πράσινη δράση ενίσχυσης
παραγωγών για την εισαγωγή
καινοτόµων καλλιεργειών.

54 Agrenda
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 6 Αυγούστου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Φούλαµ - Λίβερπουλ

14.30

Novasports Premier League

16.30

Novasports 3HD

17.00

ΕΡΤ3

19.30

Novasports Prime

19.30

Novasports Premier League

16.00

Novasports Premier League

18.30

Novasports Premier League

20.30

ΕΡΤ3

21.45

Novasports Prime

5’

Στην Μπάρτσα ο Κουντέ

Ποδόσφαιρο (Μπουντσελίγκα)
Βόλφσµπουργκ – Βέρντερ Βρέµης

Ο Κουντέ, αν και η Τσέλσι είχε
καταφέρει ν’ ακούσει το «ναι»
στην προσφορά που είχε καταθέσει
στη Σεβίλλη, τελικά επέλεξε να
συνεχίσει την καριέρα του στην
Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος αµυντικός
που έφυγε από τη Σεβίλλη για 50
εκατ. ευρώ είναι πλεόν επίσηµα
µέλος των «µπλαουγκράνα» µέχρι
και το 2027, υπογράφοντας
το συµβόλαιό του µε τους
Καταλανούς..

Στίβος (ΙΑΑF Diamond League, Πολωνία)
Αγώνες

Ποδόσφαιρο (Μπουντσελίγκα)
Ντόρτµουντ – Λεβερκούζεν

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Έβερτον – Τσέλσι

Κυριακή 7 Αυγούστου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

Μαν. Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Γουέστ Χαµ – Μάντσεστερ Σίτι

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

17.15

Novasports 2HD

19.30

Novasports 1HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)Αγώνας

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Βόλεϊ (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)
Ελλάδα – Κροατία

Πρεμιέρα για
την... Πρέμιερ

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)
Μαρσέιγ – Ρεν

Ξεκινάνε οι αγώνες σε Αγγλία και Γερμανία
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Δυνατά Φιλικά
πριν το Παγκόσμιο
Η Εθνική οµάδα µπάσκετ συνεχίζει την προετοιµασία
της για τους φιλικούς αγώνες µε την Ισπανία σε
Αθήνα (9/8) και Μαδρίτη (11/8), ενόψει των
προκριµατικών αγώνων του Παγκοσµίου Κυπέλλου
2023. Υπό την ηγεσία του ∆ηµήτρη Ιτούδη η Εθνική
µας προπονείται µε πολλά φρέσκα πρόσωπα αλλά και
τα αδέλφια Αντετοκούνµπο και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Πρεµιέρα κάνουν οι διοργανώσεις
Πρέµιερ Λιγκ, Λιγκ 1 και Μπουντσελίγκα αυτό το σαββατοκύριακο, µε το
ισπανικό και το ιταλικό πρωτάθληµα να ακολουθούν πριν τον 15αύγουστο. Στην Αγγλία δεν υπάρχει
το «µεγάλο µατς» στο καλεντάρι, µε
την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι
να κάνει ντεµπούτο εκτός έδρας, εναντίον στη Γουέστ Χαµ. Η Τσέλσι
αντιµετωπίζει την Έβερτον εκτός
έδρας, και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Μπράιτον. Στη
Γερµανία από την άλλη ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιχνίδι Ντόρτµουντ-Λεβερκούζεν την Κυριακή

6 Αυγούστου όπως και το παιχνίδι
Στουτγκάρδη-Λειψία. Σηµειώνεται
πως φέτος τα πρωταθλήµατα θα διακοπούν µέσα στο Νοέµβριο λόγω
του Μουντιάλ, και ως εκ τούτου οι αγωνιστικές σε ορισµένα πρωταθλήµατα θα είναι «πυκνές». Το ίδιο ισχύει και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα διεξάγονται κάθε εβδοµάδα. Ειδικότερα, οι ελληνικές
οµάδες προετοιµάζονται για τις ρεβάνς στα πλαίσια των 3ων προκριµατικών σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ (11/8). Συγκεκριµένα ο
Ολυµπιακός αντιµετωπίζει τη Σλόβαν Μπρατισλάβα εκτός έδρας, ενώ Άρης και Παναθηναϊκός υποδέχονται τις Μακάµπι Τελ Αβίβ και
Σλάβα Πράγας αντίστοιχα.

Μεταγραφή για Αλόνσο
Το µονοθέσιο της Aston Martin
θα οδηγεί από το 2023
ο Φερνάντο Αλόνσο, καθώς
η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε
την έναρξη της συνεργασίας
µε τον Ισπανό δις παγκόσµιο
πρωταθλητή για ένα πολυετές
συµβόλαιο. Ο Αλόνσο θα
αντικαταστήσει τον Σεµπάστιαν
Φέτελ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι
αποσύρεται στο τέλος της σεζόν.

Ανακοινώνει τρεις η ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στα χαρακώµατα
ελαιοκαλλιεργητές
και Μπαγινέτας
για τα προγράμματα

Πώς χτίζεται
φέτος η πολιτική
προμηθειών των
αγροτών στο λίπασμα

Η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία
για τις πληρωμές στο
αγροτικό πετρέλαιο

Ανεβάζουν σταδιακά «στροφές»
οι παίχτες της θεσσαλικής ΑΕΛ,
προκειµένου να παρουσιαστούν
πανέτοιµοι στην έναρξη του
πρωταθλήµατος της Super
League 2, το οποίο είναι
προγραµµατισµένο να ξεκινήσει
στις 11 Σεπτεµβρίου. Στο µεταξύ,
στις προπονήσεις παίρνουν µέρος
και οι νεοαποκτηθέντες Κώστας
Πλέγας, ∆ηµήτρης Θωµαϊδης
και Πέτρος Καλουτσικίδης,
οι οποίοι θα ανακοινωθούν µετά
την άρση των ban από τη FIFA.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Νέα άνοδος 15
ευρώ στη Φότζια

Χ

ωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις αυτή την εβδοµάδα η αγορά στο σκληρό σιτάρι,
µε την εξαγωγή για τα χαµηλής ποιότητας να διατηρείται στα 450 ευρώ
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στη νέα λίστα τιµών
της Φότζια σηµειώθηκε νέα αύξηση αυτή την εβδοµάδα της τάξης των 15 ευρώ ο τόνος, µε τα
καλής ποιότητας στα 525-530 ευρώ ο τόνος, ενώ η Γαλλία κρατήθηκε στα 445 ευρώ ο τόνος.
Υποτονική η ζήτηση βάµβακος από την
Τουρκία, αυξηµένη όµως από την Αίγυπτο, µε
τους εµπορικούς οίκους της χώρας να προχωρούν σε νέα κλεισίµατα, τα οποία και αναµένονται να γίνουν πράξεις. Οι τιµές για τα λευκά
βαµβάκια στα 108 σεντς, µε το ισχυρό δολάριο
να «βολεύει» την ελληνική σοδειά.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
30/06

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

07/07

580

562

3,43

3,51

14/07

04/08

21/07

28/07

510

515

530

3,72

3,73

562

3,56

3,65

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

410

408

408

413

413

413

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

347

348

358

378

385

385

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

306

282

302

296

298

295

97,40

91,40

83,71

91,71

94,34

94,34

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

553,50

557,00

593,90

531,90

521,90

528,40

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

1469,4

1457,2

1342,00

1313,00

1428,2

1369,4

23,34

21,80

20,34

20,21

20,21

20,09

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

104,70

110,62

109,65

96,30

96,90

95,65

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

133,10

134,35

135,40

140,77

142,32

143,85

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

164,35

163,40

162,48

156,53

151,85

143,22

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΒΑΜΒΑΚΙ

500

550

150.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

450
2.000

540
530

145.00

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
520

450

400

400

350

Παρθένο

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

510

140.00

500

350

300

300

250

250

200

1.000

490

135.00

480

130.00

460

500

470
450

ΜΑΡ

94,34

σέντς/λίµπρα

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

04
ΜΑΡ

ΑΥΓ

Νέα κλεισίµατα ακούγονται από
εµπορικούς οίκους της Αιγύπτου,
ενώ αναµένονται πωλήσεις το
επόµενο διάστηµα.

530
¤/τόνος

04
ΑΠΡ

04
ΜΑΪ

04
ΙΟΥΝ

04
ΙΟΥΛ

04
ΑΥΓ

Η εξαγωγή παραµένει σταθερή στα
450 ευρώ ο τόνος λιµάνι µας, µε
τη Φότζια να παίρνει κι άλλα 15
ευρώ αυτή την εβδοµάδα.

200

04
ΜΑΡ

385
¤/τόνος

04
ΑΠΡ

04
ΜΑΪ

04
ΙΟΥΝ

04
ΙΟΥΛ

04
ΑΥΓ

150

Κρατάει σταθερά τα επίπεδα που
κατέκτησε την περασµένη εβδοµάδα
το καλαµπόκι, µετά την ανοδική
αντίδραση στη ευρωπαϊκή αγορά.

04
ΑΠΡ

295

¤/τόνος

04
ΜΑΪ

04
ΙΟΥΝ

04
ΙΟΥΛ

04
ΑΥΓ

Μικρές απώλειες αυτές τις ηµέρες
στην τιµή του κτηνοτροφικού
κριθαριού στην ευρωπαϊκή αγορά, µετά
από την περασµένη ανοδική εβδοµάδα.

0

04
ΑΠΡ

Τα καράβια της Μαύρης Θάλασσας δείχνουν να ακολουθούν αυτό το διάστηµα οι τιµές µεγάλων κατηγοριών σιτηρών όπως το µαλακό σιτάρι, το κριθάρι
και το καλαµπόκι, τα οποία διαθέτει σε
µεγάλους όγκους η Ουκρανία αλλά και
η Ρωσία και είναι σε θέση να επηρεάσουν καθοριστικά την εικόνα αγοράς,
ειδικά σε χώρες πέριξ της Μεσογείου.
Ως γνωστόν η είδηση της συµφωνίας έφερε άµεσα µια πρώτη αποκλιµάκωση στις τιµές των αντίστοιχων εµπορευµάτων στα διεθνή χρηµατιστήρια, ενώ ήδη οι κινήσεις των εµπορικών πλοίων στα επίµαχα λιµάνια βεβαιώνουν πως κάτι γίνεται. Άλλωστε,
για πολλούς αναλυτές, η πρώτη επίσηµη συµφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας µε αντικείµενο τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, αντιµετωπίζεται ως προάγγελος µιας ευρύτερης αποκλιµάκωσης
στην εµπόλεµη ζώνη, η οποία θα φέρει πιο κοντά την επιδιωκόµενη από

πολλές πλευρές κατάπαυση του πυρός.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα η εγχώρια αγορά δείχνει να κινείται υποτονικά
και να ψάχνει εκ νέου τα πατήµατά
της. Προς το παρόν κριθάρι και µαλακό σιτάρι µένουν πάνω από 30 λεπτά.
Ενδιαφέρον είχε η απόφαση της ΕΑΣ
Βόλου να προσθέσει 4 λεπτά στην εκκαθάριση των παραγωγών για το κριθάρι που παρέδωσαν φέτος στον συνεταιρισµό, διαµορφώνοντας την τελική
καθαρή τιµή παραγωγού στα 34 λεπτά.
Τα πράγµατα µοιάζουν πιο περίπλοκα στο καλαµπόκι, όπου κανείς δεν
µπορεί να προδιαγράψει την τιµή για
το σπυρί, όταν φθάσουν τ’ αλώνια για
την εγχώρια παραγωγή, κάτι που αποτυπώνεται ήδη στις µεγάλες διαφορές
στις δοσοληψίες για ενσίρωµα καλαµποκιού, το οποίο κυµαίνεται από 7 µέχρι 10 λεπτά. Κι αυτό γιατί, τα λίγα παλιά καλαµπόκια (σπυρί) που υπάρχουν
διαθέσιµα στο εµπόριο, κινούνται σταθερά πάνω από 35 λεπτά και φθάνουν
στον κτηνοτρόφο µέχρι και 38 λεπτά.
Στο σκληρό σιτάρι πάντως τα πράγ-

Εκεί που θα παίξει τεράστιο
ρόλο η απελευθέρωση της
παραγωγής των ουκρανικών
δηµητριακών, είναι στο
καλαµπόκι. Ήδη στη διάρκεια
της εβδοµάδας, οι πρώτες
κινήσεις στα λιµάνια της
Μαύρης Θάλασσας, πίεσαν
τις πρώτες συµφωνίες για
τα ενσιρώµατα καλαµποκιού
στην Ελλάδα. Οι µεγάλες
µονάδες στον κλάδο της
αγελαδοτροφίας αρνούνται
πεισµατικά να πληρώσουν
πάνω από 7 λεπτά το κιλό,
ενώ αντίθετα οι ελεύθεροι
καλλιεργητές διεκδικούν
µέχρι και 10 ευρώ το κιλό.
Οι απαιτήσεις των τελευταίων
διευκολύνονται πάντως και
από το γεγονός ότι η τιµή στο
αγελαδινό γάλα, πρώτη φορά
έχει πιάσει τα 60 λεπτά το
κιλό µε τη γαλακτοβιοµηχανία
να ζητά ακόµα και για µια
µέρα γάλα από τις µονάδες,
προκειµένου να καλύψει τις
υποχρεώσεις της έναντι των
µεγάλων αλυσίδων λιανικής.

ΠΑΝΩ Η ΦΟΤΖΙΑ
Άλλα 15 ευρώ προσέθεσε
στην τιµή σκληρού η λίστα
της Φότζια µε την πρώτη
ποιότητα στα 530 ευρώ

Στο σκληρό οι ισορροπίες συνεχίζουν
να ευνοούν τις τιµές παραγωγού.

04
ΑΥΓ

04
ΙΟΥΛ

ΜΕΧΡΙ 60 ΤΟ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ
ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ιατηρούνται π νω από τα
λεπτ κριθ ρι και µαλακό σιτ ρι ρ σκει το
το σκληρό
ετρούν τα καρ ια που ορτ νονται µε ουκρανικό οι αγορές για να ιαµορ σουν θέση
panagos@agronews.gr

04
ΙΟΥΝ

Νέα άνοδος και αυτή την εβδοµάδα, µε
την µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία να συνεχίζει
το ανοδικό σερί για πάνω από ένα µήνα.

3,73
¤/κιλό

Σε ρυθµούς Μαύρης Θάλασσας τα σιτηρά
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

04
ΜΑΪ

µατα συνεχίζουν να είναι καλύτερα και
η τιµή παραγωγού να µην απέχει πολύ
από τις κορυφές του Ιουνίου, όταν γίνονταν πράξεις ακόµα και µε 52 λεπτά
(µαζί µε τα πριµ ποιότητας). Τον τόνο
πάντως αυτές τις µέρες συνεχίζουν να
δίνουν οι µύλοι, µε καταγεγραµµένες
τιµές µέχρι και 48 λεπτά από την αποθήκη του παραγωγού. Μέσα στον Αύγουστο δεν προβλέπονται σοβαρές ανακατατάξεις στις τιµές του σκληρού,
ενώ αρχές Σεπτεµβρίου, όταν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για την παραγωγή
στον Καναδά, θα µπορεί να εκτιµηθεί,
αν ο χειµώνας έχει κι άλλο δρόµο για
το σκληρό, πράγµα πολύ πιθανό, η αν
η αγορά δύσκολα θα ξαναδεί τα ψηλά
των αρχών του καλοκαιριού.

Μικρό γύρισµα στην αγορά, αποφόρτιση της κατάστασης

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ. 22
99

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μικρό γύρισµα στην αγορά βάµβακος αυτή την
εβδοµάδα, που οφείλεται κατά βάση στην πτώση των
δηµητριακών και όχι σε κάτι που συνέβη στο ίδιο το
προϊόν. Ξεκίνησαν οι εξαγωγές καλαµποκιού από την
Ουκρανία κι αυτό η αγορά το εξέλαβε ως αποφόρτιση
της κατάστασης, µε αποτέλεσµα τα κερδοσκοπικά
κεφαλαία να βγουν από θέσεις και να ρευστοποιούν.
Το βαµβάκι, από τα πρόσφατα χαµηλά στα 97,65 για
τον ∆εκέµβριο ’22, έχει σηµειώσει σοβαρή ανάκαµψη.
Για τις επόµενες εβδοµάδες οι αναλυτές περιµένουν
να δουν πως θα πάνε οι καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ
και ποια θα είναι η γενική εικόνα των εµπορευµάτων.

Στην αγορά µας η ζήτηση από την Τουρκία
εξακολουθεί να είναι υποτονική, ενώ αντιθέτως οι
ζητήσεις από την Αίγυπτο έχουν κινητοποιήσει τους
εµπορικούς οίκους, οι οποίοι και διαπραγµατεύονται
νέες δουλειές µε τους εκκοκκιστές, µε προορισµό την
εν λόγω χώρα. Έχουν αρχίσει να ακούγονται κάποια
νέα κλεισίµατα και λογικά στις επόµενες µέρες θα
δούµε ένα µικρό κύµα πωλήσεων, µετά από πολλές
εβδοµάδες απραξίας. Οι πρόσφατες τιµές κυµαίνονται
στα 108 σεντς ανά λίµπρα για τα λευκά βαµβάκια,
ενώ ευτυχώς το δολάριο εξακολουθεί να είναι ισχυρό,
γεγονός που «βολεύει» την ελληνική σοδειά.

98
97
96
95
94
93
92

Πέµπτη

28/07

Παρασκευή ∆ευτέρα

29/07

01/08

Τρίτη

02/08

Τετάρτη

03/08

Συνεδρίαση 03/08/2022
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22

94,08

-0,35

Μάρτιος ‘23

91,84

-0,21

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Σε ανοδικό κανάλι κινείται η πατάτα
Παραδόσεις µέχρι και 55 λεπτά
roupas@agronews.gr

Έπιασε τα 50 λεπτά το κιλό η
φρέσκια πατάτα στη Βοιωτία και
«βλέπει» τα 55 λεπτά, µε ισχυρή ζήτηση όπως µεταφέρει στην
Agrenda ο Ανυφαντής Χαράλαµπος που καλλιεργεί 300 στρέµµατα στον Ελαιώνα Βοιωτίας. Η
συγκοµιδή στη µεγαλύτερη παραγωγική ζώνη της χώρας προχωρά µε αργούς ρυθµούς τις τελευταίες εβδοµάδες, λόγω έλλειψης εργατικών χεριών, όταν άλλες χρονιές είχε ήδη ολοκληρωθεί από τα τέλη Ιουλίου. Τα εργατικά και τα κόστη εισροών µετριάζουν τα έσοδα των καλλιεργητών, οι οποίοι παρά τις αισθητά
υψηλότερες τιµές φέτος (πέρυσι η τιµή αρχές Αυγούστου ήταν
στα 30-35 λεπτά) βλέπουν το περιθώριο κέρδους να µένει αµετάβλητο, ευελπιστώντας σε συνέχιση της ανόδου που παρατηρείται το τελευταίο µήνα.
Οι αποδόσεις στα πατατοχώραφα της Βοιωτίας παρουσιάζουν
σαφή µείωση, ένας παράγοντας
που συνέβαλλε στον υπερδιπλασιασµό της τιµής παραγωγού µέσα στον Ιούλιο, από τα 20 λεπτά
στα τέλη του Ιουνίου στα 45-50
λεπτά σήµερα. Όπως δείχνουν τα
εµπειρικά δεδοµένα, οι κλιµατικές αναταράξεις και κυρίως κάποιες µέρες πρώιµου καύσωνα
τον Μάιο, κόστισαν στις στρεµµατικές αποδόσεις, που υπολογίζονται στους 2,75 µε 3 περίπου
τόνους κατά µέσο όρο έναντι 3,5
µε 4 τόνους άλλες χρονιές.

ΤΙΜΗ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

3842

4347

4852
ΦΡΕΣΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΑΧΑΪΑ
ΗΛΕΙΑ

ΑΧΑΪΑ
ΗΛΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΨΥΓΕΙΑ
Στα 40 λεπτά η τιµή της
αποθηκευµένης πατάτας αρχές
Αυγούστου, όταν τέλη Ιουνίου
έπιαναν µόνο 20 λεπτά

Με την πατάτα να αποτελεί ένα
προϊόν µε σταθερή ζήτηση από
την εσωτερική αγορά και τις ποσότητες προς διάθεση να παρουσιάζουν φέτος µερική κάµψη ελέω
κλιµατικών συνθηκών, οι παραγωγοί ανησυχούν για επερχόµενο κύµα εισαγωγών φθηνής πατάτας από Τουρκία και Αίγυπτο.
Τα µικρότερα κοστολόγια στις
χώρες αυτές, επιτρέπουν στους
εµπόρους να εισάγουν προϊόν
µε τιµή έως 30 λεπτά, ποσό που
στους περισσότερους Έλληνες
καλλιεργητές φέτος δεν αντιστοιχεί καν στο κόστος παραγωγής.

«Αν δεν παρουσιαστούν φαινόµενα µαζικών εισαγωγών φέτος
και το προϊόν πουληθεί στην τιµή
που πρέπει, φέτος θα είναι µία ικανοποιητική χρονιά για τον παραγωγό, παρά τις αυξήσεις στα
κόστη εισροών», σηµειώνει ο Χαράλαµπος Ανυφαντής.

Στα 40 λεπτά
η πατάτα από ψυγείο
Λίγες είναι οι αποθηκευµένες
σε ψυγεία ποσότητες πατάτας, οι
οποίες διατίθενται πλέον στην αγορά µε 40 λεπτά κατά µέσο όρο
καθαρά στην τσέπη του παραγωγού στη ∆υτική Πελοπόννησο, όπως εξηγεί στην Agrenda ο παραγωγός Χρήστος Μπεκίρης. Εντωµεταξύ, για όσους συγκοµίζουν την τελευταία στιγµή είτε από επιθυµία είτε από ανάγκη λόγω εργατικών χεριών, η τιµή είναι περίπου 5 λεπτά υψηλότερη
σε σχέση µε την αποθηκευµένη,

Τιµή πάνω από τα 60 λεπτά επιδιώκουν
οι παραγωγοί πατάτας από ορεινές περιοχές
∆εν αρκεί το 50λεπτο για να βγάλει κέρδος ο πατατοπαραγωγός
φέτος στις ορεινότερες παραγωγικές ζώνες όπως οι Σέρρες, εξηγεί στην Agrenda ο Χαλάτσης Νικόλαος, µέλος της Οµάδας Παραγωγών Πατάτας Άνω Βροντούς,
όπου καλλιεργείται εντατικά το
προϊόν σε υψόµετρο 1000 και
πλέον µέτρων. Σηµειώνεται πως
οι παραγωγοί της περιοχής ανα-

µένεται να αρχίσουν να µαζεύουν προϊόν µέσα στο Σεπτέµβρη
και τώρα ποτίζουν, µε τις τιµές
στο πετρέλαιο στα ύψη.
«Αντιµετωπίζουµε οργανικά προβλήµατα υψηλότερου κόστους σε
σχέση µε τις πεδινές ζώνες, αφού
εµείς κάνουµε µετάγγιση του νερού και τα αρδευτικά κόστη είναι
πολλαπλάσια», σηµειώνει ο παραγωγός προσθέτοντας πως «πέρυ-

σι µε τα µισά σχεδόν κόστη η πατάτα έφυγε κατά µέσο όρο µε τιµή
40 λεπτά. Φέτος ζητάµε τουλάχιστον τα 60 λεπτά για να µπορούµε να επιβιώσουµε µέσα σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες». «Παρόµοια κατάσταση αντιµετωπίζουν
και άλλες ορεινές ζώνες όπως το
Νευροκόπι, όπου καλλιεργούν
στα 600 µέτρα υψόµετρο» τονίζει ο Χαλάτσης Νικόλαος.
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Η µικρότερη παραγωγή και η ισχυρή ζήτηση ωθούν τις τιµές ψηλότερα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Agrenda

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
Κάποιες µέρες πρώιµου
καύσωνα τον Μάιο κόστισαν
σηµαντικά στις αποδόσεις,
που κυµαίνονται από 2,75
έως 3 τόνους έναντι 3,5 µε 4
άλλες χρονιές

στα 45 λεπτά το κιλό, µε σταθερά ανοδική τάση.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός
ότι η τιµή παραγωγού διπλασιάστηκε µέσα στον Ιούλιο, αφού όπως εξηγεί ο Χρήστος Μπεκίρης,
στα τέλη Ιουνίου οι φρεσκοκοµµένες πατάτες της περιοχής δίνονταν για 20 λεπτά, ενώ πλέον η
ίδια «παρτίδα» πιάνει τα 40 για
προϊόν στα ψυγεία.
Στις πιο πρώιµες περιοχές της
Αχαΐας και Ηλείας έχει τελειώσει
ουσιαστικά η συγκοµιδή της πατάτας από τις χειµωνιάτικες φυτεύσεις, ενώ παράλληλα, τις επόµενες µέρες ξεκινάει και η φύτευση της επίσπορης καλλιέργειας,
η οποία θα αρχίσει να συγκοµίζεται από Νοέµβριο.
Οι στρεµµατικές αποδόσεις σηµείωσαν πτώση και στα χωράφια της Αχαΐας-Ηλείας, καθώς
η αργή συγκοµιδή λόγω έλλειψης χεριών κόστισε κάποια κιλά στους παραγωγούς, οι οποίοι αναζητούν λύσεις µετριασµού
του προβλήµατος ενόψει του µαζέµατος της επίσπορης πατάτας
αργότερα στα τέλη Φθινοπώρου.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΑ
450 ΕΥΡΩ ΑΝ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ,
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΙΤΟΥ

Χ

ωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις αυτή
την εβδοµάδα για το σκληρό σιτάρι, µε δεδοµένο ότι η
αγορά έχει µπει σε «φάση
διακοπών». Οι Ιταλοί κρατούν ακόµα µία εβδοµάδα την εξαγωγή για τα
χαµηλής ποιότητας σιτάρια στα 450
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, επίπεδα στα οποία έγιναν πωλήσεις και
πραγµατοποιήθηκαν φορτώσεις, χωρίς ωστόσο να ακούγονται νέες πράξεις. Μπήκαµε πια στην παραδοσιακή καλοκαιρινή διακοπή, κατά την
οποία οι Ιταλοί αγοραστές συνήθως
απέχουν, ενώ οι τοπικοί µύλοι υπολειτουργούν. Νεότερα αναµένονται
προς τα τέλη Αυγούστου, οπότε και
θα πλησιάζουµε πιο κοντά
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ στον αλωνισµό
papadogiannis@
της σοδειάς του
agronews.gr
Καναδά, η οποία προς ώρας εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά.
Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα τιµών της Φότζια σηµειώθηκε
νέα αύξηση αυτή την εβδοµάδα της
τάξης των 15 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά σιτάρια µε
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70%
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης
εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 525530 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 515-518 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία κρατήθηκε η άνοδος της τάξης των 5 ευρώ ο τόνος,
της περασµένης εβδοµάδας, µε τις
τιµές να διατηρούνται στα 445 ευρώ ο τόνος. Γεγονός ενδεικτικό της
«ησυχίας» που επικρατεί αυτό το διάστηµα στην αγορά.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αντίθετα, στον Καναδά οι
νέες τιµές ήταν χαµηλότερες κατά
23 δολάρια από την περασµένη εβδοµάδα. Υπενθυµίζεται ότι τόσο σε
Καναδά όσο και στις ΗΠΑ φαίνεται
πως οδεύουµε σε µια καλή παραγωγικά χρόνια µετά το περσινό χαµηλό παραγωγής, κάτι βέβαια που
µένει να επιβεβαιωθεί προς τον Σεπτέµβριο. Για τις ΗΠΑ οι εκτιµήσεις
κάνουν λόγο για 2,1 εκατ. τόνους,
ενώ για τον Καναδά για ποσότητες
της τάξης των 5,5 εκατ. τόνων.
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Δυσεύρετο
φέτος το έλαιο
ΛΕΒΑΝΤΑ

Με χαµηλές έως και 40% τις
αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο, που έκαναν το φορτίο του κόστους παραγωγής ακόµη πιο δυσβάσταχτο
στους ώµους των παραγωγών, και
µε άδηλες, τουλάχιστον προς ώρας,
τις προθέσεις του εµπορίου σε σχέση
µε την τιµή που θα επικρατήσει, ολοκληρώθηκε αυτές τις ηµέρες η κοπή της λεβάντας στη Βόρεια Ελλάδα.
Ενδεικτικό της δύσκολης και φέτος χρονιάς για την καλλιέργεια είναι το ότι αρκετοί παραγωγοί περιορίστηκαν σε επιλεκτικό αλώνισµα
χωραφιών, κρίνοντας ότι µε τις αυξήσεις που έχουν επέλθει στο κόστος παραγωγής, συγκοµιδής και
απόσταξης, σε συνδυασµό µε τις τιµές που ακούγονται για το έλαιο, ήταν ασύµφορο να µπει µηχανή και
να κόψει. «Οι αποδόσεις είναι πεσµένες έως και 40% σε σχέση µε ό,τι
θα έπρεπε. Ενώ κανονικά πιάνουµε
κατά µέσο όρο 5,5–6 κιλά έλαιο ανά στρέµµα, η φετινή χρονιά έδωσε
3,5-4 κιλά», ανέφερε στην Agrenda

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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Οριακά βιώσιμοι
οι παραγωγοί με
45 ευρώ το κιλό

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρόµοια η κατάσταση και στα Γρεβενά.
Όπως µας πληροφόρησε ο κ. Πάρης Ανθηµίδης, παραγωγός και ιδιοκτήτης αποστακτηρίου στο χωριό Κιβωτός, οι αποδόσεις ήταν µειωµένες 35% έως 40% φέτος,
µε συνέπεια να παρατηρηθούν επιλεκτικές κοπές. «Το κόστος εισροών αυξήθηκε φέτος 20% έως 30%, η δαπάνη για την
κοπή πήγε στα 30 ευρώ το στρέµµα από
25 ευρώ πέρυσι και για την απόσταξη αντίστοιχα στα 180-190 ευρώ ο τόνος, από
150 ευρώ ο τόνος το 2021, καθώς η τιµή
του προπανίου ανέβηκε κατά 50%. Οπότε
πολλοί το ξανασκέφτηκαν κι έκριναν πως
ήταν συµφερότερο να µην µαζέψουν τη
λεβάντα τους», ανέφερε ο κ. Ανθηµίδης.
Προς το τέλος Αυγούστου «βλέπει» να
ξεκαθαρίζει το τοπίο ο Παύλος Λαζαρίδης
παραγωγός και ιδιοκτήτης αποστακτηρίου από την Αναράχη της Εορδαίας, όπου
επίσης οι αποδόσεις είναι µειωµένες έως 40% και τα κόστη συγκοµιδής και απόσταξης έχουν αυξηθεί σηµαντικά. «Οι
τιµές θα είναι λίγο καλύτερες φέτος, διότι για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια,
πριν την κοπή εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
για έλαια από το εµπόριο» είπε για να σηµειώσει πως «για να είναι οριακά βιώσιµοι οι παραγωγοί θα πρέπει η τιµή να είναι τουλάχιστον στα 45 ευρώ το κιλό».

ο ταµίας του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αρωµατικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης, Σάκης Παπαχρήστος.
Παραγωγός ο ίδιος, αλλά και κάτοχος µηχανής κοπής που του επιτρέπει να έχει εικόνα από την ευρύτερη περιοχή, εκτιµά ότι οι µειωµένες αποδόσεις οφείλονται στον ανοµβρία της άνοιξης, καθώς οι επαγγελµατίες παραγωγοί έκαναν
όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες.
«Κάποιοι που έχουν απογοητευτεί, γιατί και τα προηγούµενα δύο
τρία χρόνια δεν πήγε καλά εµπορικά η λεβάντα, µε τιµή κάτω του κόστους στα 30 ευρώ το κιλό, δεν µπήκαν καν στα χωράφια τους, ενώ άλλοι τα έχουν δώσει σε αποστακτήρια
να τα δουλεύουν», παραδέχθηκε ο κ.
Παπαχρήστος και τόνισε πως ακόµη
και τα 40 ευρώ, που ακούγονται, δύσκολα θα τα δεχθούν οι παραγωγοί,
καθώς αδυνατούν να καλύψουν το
κόστος παραγωγής που ξεπερνά τα
200 ευρώ το στρέµµα. ∆είγµατα πάντως, έχουν αποσταλεί σε πολλές αγορές και αναµένονται απαντήσεις.

Ο τοπικός συνεταιρισµός έχει κάνει δειγµατισµό σε εταιρείες από τον Καναδά και
την Αυστραλία, προκειµένου να σπρώξει τα αποθέµατα των 3,5 τόνων που διαθέτει

Στο μισό οι αποδόσεις σε Έβρο και Ροδόπη
Σηµαντικά µειωµένες αποδόσεις καταγράφηκαν,

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΚΟΠΗ

ΕΩΣ ΚΑΙ

40%

25
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

30

ΜΕΙΩΣΗ

5,5–,06

ΑΠΟΣΤΑΞΗ

3,5-4,0

150
180-190

200

ΠΕΡΥΣΙ
ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

ΦΕΤΟΣ

ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟ / ΣΤΡΕΜΜΑ

επίσης στον Έβρο και στη Ροδόπη, κυρίως λόγω της
καθυστερηµένης κοπής της λεβάντας, κατά περίπου
15 ηµέρες, γιατί άργησε να ανοίξει το αποστακτήριο.
«Χάσαµε από 30% έως και 40% των αποδόσεών µας
και αντί για 6-7 κιλά έλαιο το στρέµµα πιάσαµε γύρω
στα 3 κιλά», λέει Πασχάλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αρωµατικών και Φυτών
Έβρου και Ροδόπης. Η τιµή αποτελεί γρίφο που δεν
θα λυθεί πριν το Σεπτέµβριο, όταν ολοκληρωθεί
η συγκοµιδή και απόσταξη διεθνώς, τονίζει ο ίδιος
και εξηγεί πως «Πολλά θα εξαρτηθούν από τα
αποθέµατα του 2020 και του 2021. Αν δεν φύγουν
αυτά, δύσκολα θα σηκώσει κεφάλι η τιµή της λεβάντας».
Ο τοπικός συνεταιρισµός, πάντως, προσπαθεί να
ανοίξει νέες εµπορικές πόρτες και κάνει δειγµατισµό σε
εταιρείες από τον Καναδά και την Αυστραλία, ώστε να
σπρώξει τα αποθέµατα 3,5 τόνων που διαθέτει. «Ζήτησαν
να κάνουν αναλύσεις, πριν µας κάνουν πρόταση για την
τιµή και τους στείλαµε δείγµατα πριν περίπου ένα µήνα,
οπότε περιµένουµε», µας είπε ο κ. Παπαδόπουλος και
υπενθύµισε ότι «δεν έχουµε πάρει ενίσχυση, αν και είχαν
δεσµευτεί για 80 ευρώ/στρµ». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Έσπασε το ανοδικό σερί το ΧΑ
παρά το θετικό κλίµα
Με την Εθνική Tράπεζα να ηγείται της
διόρθωσης, το Χρηµατιστήριο Αθηνών έσπασε
τελικά το ανοδικό του σερί, αν και για ακόµη
µία ηµέρα πάλεψε να το συντηρήσει,
κλείνοντας εν τελεί στη ζώνη του κινητού
µέσου των 200 ηµερών. Η αγορά χρειάστηκε
τρεις εβδοµάδες ανόδου για να φτάσει σε
υψηλά δύο µηνών, καθώς δεν µπορεί να
διαθέσει τα υψηλότερα επίπεδα τζίρου που
απαιτούνται για να µπορέσει να εδραιωθεί
πάνω από τις 867 – 868 µονάδες.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

0,2780 +29,91%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆. ΓΡΑΦ. & ΣΠ.

0,0260 +18,18%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,5550 +6,73%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.

1,1800 +6,31%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

15,9000 +3,92%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

3,5200 -15,38%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,3000 -9,09%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,0630 -7,35%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

0,1300 -6,47%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖ. Α.Ε.

0,4950 -5,53%

Ξένα Χρηματιστήρια
∆είκτης
DOW JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνo
FTSE 100
Φρανκφούρτη
DAX-30
Παρίσι
CAC-40
Ζυρίχη Swiss Market Index
Τόκιο
NIKKEI-225
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
32,743.00 -0.21%
12,644.82 -0.18%
3,742.92 +0.28%
7,451.24 +0.08%
13,637.85 +0.37%
6,498.80 +0.41%
11,167.03
-0.11%
27,932.20 +0.69%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FFED
EKT

Επιτόκιο

Βασικό
Βασικό
Καταθέσεων
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος)
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M
EURIBOR -1M
-0,512

Τιµή

Τελευταία
αλλαγή
1,75 15.06.2022
0,25 18.09.2019
-0,50 18.09.2019
1,25 16.06.2022
-0,1 02.01.2016
-0,250 16.06.2022
1,108% 01.01.2022
01.06.2022

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Καθαρά
κέρδη 614 εκατ. ευρώ για την
Τράπεζα Πειραιώς το α’
εξάµηνο 2022, µε τα κέρδη ανά
µετοχή στα 0,47 ευρώ. Ο δείκτης
Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων
(NPE) υποχώρησε στο 9,1% (στα 3,4
δισ.) από 24,6% την ίδια περίοδο
πέρσι, ενώ οι καταθέσεις πελατών
διαµορφώθηκαν σε νέα ιστορικά
υψηλά, στα 56,1 δισ. ευρώ.

HEINEKEN: Η Heineken ανακοίνωσε
υψηλότερα του αναµενόµενου κέρδη
α’ εξαµήνου, καθώς οι καταναλωτές
αγόρασαν περισσότερη µπύρα παρά τις
πληθωριστικές πιέσεις, ενώ περιέκοψε
τον στόχο για το περιθώριο το 2023,
καθώς το κόστος αυξήθηκε. Η
Heineken τόνισε ότι τα λειτουργικά
κέρδη προ εκτάκτων αυξήθηκαν κατά
24,6% στα 2,16 δισ. ευρώ, σε σχέση
µε τις εκτιµήσεις για αύξηση 17%.
BAYER AG: Η Bayer AG αναβάθµισε
τις εκτιµήσεις για το σύνολο της
χρήσης καθώς οι πωλήσεις ήταν
υψηλότερες των εκτιµήσεων στο β’
τρίµηνο και δέχθηκε ώθηση από τις
θετικές συναλλαγµατικές επιδράσεις,
αν και ανακοίνωσε καθαρές ζηµιές
298 εκατ. ευρώ για το β’ τρίµηνο, τα
κέρδη προ φόρων και τόκων στα 169
εκατ. Τα EBITDA αυξήθηκαν στα 3,35
δισ. ευρώ και οι πωλήσεις στα 12,8
δισ. ευρώ από τα 10,85 δισ. πέρυσι.

BARILLA: Ο όµιλος Barilla επενδύει
σε αειφορική γεωργία και σε βιώσιµες
αλυσίδες εφοδιασµού, προµηθεύεται
το 70% των πρώτων υλών (σκληρός
σίτος, µαλακός σίτος, σίκαλη, ντοµάτα,
βασιλικός, κακάο και φυτικά έλαια) από
υπεύθυνες πηγές. Το 90% του
σκληρού αγοράζεται από την τοπική
αγορά και το 47% µέσω συµβολαιακής.

Με σβηστό κινητήρα
παγκόσμια ανάκαμψη
Δεν θα ‘χουμε ύφεση, κατάθλιψη, λέει ο Τραμπ
Τρύπα ρευστού ο στασιμοπληθωρισμός διαρκείας
Οι παγκόσµιες προοπτικές είναι όλο και
πιο σκοτεινές. Στις ΗΠΑ, το ΑΕΠ µειώθηκε για δύο συναπτά τρίµηνα και οι αξιωµατούχοι της Fed λένε ότι πρέπει να περιορίσουν περαιτέρω την οικονοµία, καθώς
το κόστος συγκράτησης των ραγδαίων αυξήσεων των τιµών αυξάνεται επίσης. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ προειδοποίησε πως η αµερικανική οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά καταστροφής. «Βαδίζουµε προς ένα πολύ αρνητικό σηµείο. Όχι ύφεση. Η ύφεση είναι
ωραία λέξη. Θα έχουµε κατάθλιψη», είπε
χαρακτηριστικά µιλώντας σε συγκέντρωση στην Αριζόνα ενόψει των ενδιάµεσων
εκλογών του Νοεµβρίου 2022.
Αντίστοιχα, η οικονοµική ευθραυστότητα της Κίνας αποτυπώνεται στην εκ νέου
συρρίκνωση της µεταποίησης, διαψεύδοντας τις ελπίδες για ανάκαµψη µετά από

Ευζωία

Σύστηµα δροσισµού µε καταιονισµό
νερού, µε αθόρυβους ανεµιστήρες
οροφής, που βελτιώνουν τη σχετική
υγρασία και µειώνουν τη θερµοκρασία
στους στάβλους και το αµελκτήριο,
εγκαταστάθηκε πρόσφατα στη Φάρµα
Ήπειρος, προς βελτίωση των συνθηκών
ευζωίας των προβάτων. Στόχος η
αποφυγή δυσφορίας των ζώων από τη
θερµική καταπόνηση τους το καλοκαίρι.

µια πάλη για ανάπτυξη το β’ τρίµηνο. Την
ίδια ώρα, η Γερµανία, πιθανόν να βρίσκεται ήδη σε ύφεση. ∆εδοµένου ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου από τη Ρωσία
αποτελούν πλέον τεράστιο ερωτηµατικό.
Όπως έχουν τα πράγµατα, οι πιθανότητες ευνοούν ένα στασιµοπληθωριστικό περιβάλλον που θα µπορούσε να διαρκέσει
για χρόνια, επισηµαίνει µε ανάλυσή της η
Bridgewater. «Μια δεκαετία πληθωρισµού
θα είναι πολύ κακή για τις τιµές των περιουσιακών στοιχείων[…] Συνεπώς, ένας
δεύτερος κύκλος σύσφιξης δεν αποκλείεται, φέρνοντας την πλέον µαζική καταστροφή πλούτου. Εάν ο στασιµοπληθωρισµός
συνοδεύεται από σύσφιξη, που ωθεί ανοδικά τα ασφάλιστρα κινδύνου και τα προεξοφλητικά επιτόκια, οι επιπτώσεις είναι
χειρότερες και το παράλληλο QT θα προκαλέσει µια τεράστια τρύπα ρευστότητας».

PepsiCo

Σε στρατηγική συµφωνία µε το premium
νερό AQUA Carpatica, βάσει της οποίας
θα κατέχει το 20% των µετοχών του,
προχώρησε η PepsiCo. Όπως αναφέρει
η εταιρεία, η συµφωνία περιλαµβάνει
το δικαίωµα διανοµής του AQUA
Carpatica σε Ρουµανία και Πολωνία
και τη δυνατότητα επέκτασης του και σε
άλλες αγορές, συµπεριλαµβανοµένων
των Ηνωµένων Πολιτειών.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Ε

πανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών
βιβλίων ή αλλιώς My DATA. Πρόκειται για
εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και οι αγρότες τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις. Τα ηλεκτρονικά
βιβλία αποτελούν µία παγκόσµια
πρωτοτυπία που έχει αποφασίσει
να εφαρµόσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. ∆εν εφαρΠρωτοτυπία
µόζεται πουθενά αλλού στον κόΤα ηλεκτρονικά βιβλία
σµο µε τον τρόπο που ξεκίνησαν
αποτελούν µία παγκόνα την εφαρµόσουν εδώ, ενώ σε
σµια πρωτοτυπία που
έχει αποφασίσει η ΑΑ∆Ε µερικές χώρες λειτουργούν επιµέρους τµήµατα των my data.
Πρέπει να κάνουµε έναν διαχωρισµό: άλλο το θέµα του αν είναι
δίκαια ή άδικη η εφαρµογή των
ηλεκτρονικών βιβλίων και ο τρόΑυτοτιµολόγηση
πος που επιβάλλονται και άλλο ο
Στο σύνολο τιµολογίων
χρόνος έναρξης της ενηµέρωσης
δεν συνυπολογίζονται
των τιµολογίων, οποίος έχει ήδη
εκκαθαρίσεις και πωλήξεκινήσει.

σεις µε αυτοτιµολόγηση

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Και αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυτό, να πάµε λίγο στα διαδικαστικά, όσο πιο πρακτικά,
λιτά και λαϊκά γίνεται, ώστε να γίνουν κατανοητά.
Όσοι αγρότες έχουν το 2019, τζίρο άνω των
50.000 ευρώ και ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώλησης άνω των 50, υποχρεούνται να καταργήσουν
τα χειρόγραφα τιµολόγια πώλησης και να χρησιµοποιήσουν µηχανογραφικά (από εµπορικό πρόγραµµα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή).
Στο σύνολο του τζίρου, εκτός από τις πωλήσεις
των αγροτικών προϊόντων, συνυπολογίζονται και
οι πωλήσεις ρεύµατος από Φ/Β πάρκα, αλλά και οι
αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες
φορολογούνται (βασική ενίσχυση
και τα ποσά άνω των 12.000 ευρώ
που προκύπτουν από την άθροι-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

Τα my data και η ψευδαίσθηση
µείωσης της φοροδιαφυγής
Επιµένουν να επικαλούνται πολλοί ότι
η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων
θα επιφέρει µείωση της φοροδιαφυγής.
Κάτι που φυσικά αποτελεί ουτοπία και απορώ
γιατί η Φορολογική ∆ιοίκηση (ή µάλλον
κάποιοι µέσα σε αυτή) εξακολουθούν
να επιµένουν σε αυτό το ψέµα…

ση πρασινίσµατος και συνδεδεµένων επιδοτήσεων).
Στο σύνολο των τιµολογίων δεν συνυπολογίζονται οι εκκαθαρίσεις και οι πωλήσεις µε αυτοτιµολόγηση. Π.χ. ένας κτηνοτρόφος είχε τζίρο το 2019
70.000 ευρώ, αλλά γι’ αυτές τις πωλήσεις γάλακτος
εξέδωσε τιµολόγια µε αυτοτιµολόγηση η αγοράστρια
εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή , ο κτηνοτρόφος δεν
έχει υποχρέωση να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή και δικό του εµπορικό πρόγραµµα.
Συνεπώς, θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση, άρα ας ασχοληθούµε µε
το συντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.
Ρωτάει λοιπόν κάποιος: «ωραία, δεν έχω υποχρέωση να εκδώσω µε υπολογιστή. Έχω άλλες υποχρεώσεις; Πολλές, περισσότερο πολύπλοκες, τόσο χρονικά όσο και διαδικαστικά, σε σχέση µε πριν.
Τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι τις 20 κάθε µήνα. Π.χ. τα τιµολόγια του Φεβρουαρίου (που έχουν εκδοθεί στο διάστηµα 01.02-28.02.22), πρέπει να διαβιβαστούν µέχρι τις 20 Μαρτίου, του Μαρτίου µέχρι τις 20.04 κλπ.
Για να γίνει αυτό, πρέπει τα τιµολόγια των αγροτών να βρίσκονται στο γραφείο του λογιστή εντός των
πρώτων δύο (2) ηµερών κάθε µήνα, ώστε να είµαστε

σε θέση να κάνουµε τις καταχωρήσεις εµπρόθεσµα.
Αυτό σηµαίνει επίσης ότι, την προσκόµιση των
τιµολογίων, αποδείξεων κλπ, την ξεχνάτε µε τον τρόπο που γίνονταν µέχρι τώρα, δηλαδή µία φορά κάθε τρίµηνο. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε ο καθένας
άλλο τρόπο επικοινωνίας µε το λογιστή του, ώστε
να αποφευχθούν µελλοντικά πρόστιµα.
Τα έσοδα από 01.01.22 υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης και αν αυτή δεν υλοποιηθεί θα επιβάλλεται πρόστιµο (αναµένεται η απόφαση). Το πιο σηµαντικό όµως που δεν έχει ξεκινήσει ακόµα υποχρεωτικά είναι τα έξοδα: µέχρι τώρα, οι αγρότες προσκόµιζαν τα παραστατικά στο λογιστή, γινόταν η καταχώρηση και οι λοιπές εργασίες.
Πολύ σύντοµα, ο χρόνος απασχόλησης για τα ίδια
τιµολόγια θα πολλαπλασιαστεί. Απαιτείται πλέον:
Να ελέγχουµε κάθε τιµολόγιο και κάθε έξοδο
στο σύστηµα των my data,
να τα διασταυρώνουµε µε αυτά που µας έχετε
προσκοµίσει,
σε περίπτωση που λείπει τιµολόγιο να σας ενηµερώνουµε να αναζητήσετε από τον προµηθευτή σας.
Μέχρι να γίνει αυτό και να συµφωνήσουν οι δύο
καταστάσεις, τίποτε δεν µπορεί να υποβληθεί.
Κάτι τελευταίο: ό,τι µπορεί να βοηθήσει προς την
πλευρά καταπολέµησης της φοροδιαφυγής είναι αποδεκτό. Αρκεί το ίδιο το κράτος να λειτουργεί προς
αυτή την κατεύθυνση και να µην αντιµετωπίζει τον
πολίτη ως καταρχάς απατεώνα.
Θα εφαρµοστούν που θα εφαρµοστούν τα ηλεκτρονικά βιβλία, δε χωρεί αµφιβολία περί τούτου. Τουλάχιστον να φροντίσουν, η εφαρµογή τους να γίνει
µε τον απαιτούµενο χρόνο προσαρµογής.
Ενηµερωθείτε σε συνεννόηση µε το λογιστή σας
για τα νέα δεδοµένα, τον τρόπο λειτουργίας από
τούδε και στο εξής και κυρίως: θα πρέπει πλέον να
αποστέλλετε τα τιµολόγια σας πολύ πιο τακτικά από τη µία φορά /τρίµηνο που το κάνατε µέχρι τώρα.

Ποιός επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής
των ηλεκτρονικών βιβλίων;
Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι
γεγονός, ξεκίνησαν. Αργά ή γρήγορα θα
εφαρµοστούν σε καθολική µορφή (µάλλον
αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το
επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση,
η επιχείρηση. Κι αυτό είναι
γεγονός αδιαµφισβήτητο.
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Η Jimas Winery
επιμένει στις
οne off ετικέτες
Στη γκάμα, μια λευκή μονοποικιλιακή Ντεμπίνα
και ένα ερυθρό μονοποικιλιακό από βλάχικο
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην περίπτωση της «Jimas Winery»
ο όρος «boutique» οινοποιείο, δεν
είναι κατ’ ευφηµισµό. Του ταιριάζει… γάντι. Ο ιδιόκτητος αµπελώνας του, στην περιοχή της Άρτας, έφτασε τα 22 στρέµµατα, έχει µικρό
αριθµό ετικετών, η ετήσια παραγωγή του κυµαίνεται στις 5.000 φιάλες, µαζί µε τις «one off» από συνεργαζόµενα αµπελοτόπια και τιµολογιακά οι οίνοι της κατατάσσονται στην κατηγορία των premium.
Πρόσφατη προσθήκη στη γκάµα των προϊόντων, είναι µια λευκή µονοποικιλιακή Ντεµπίνα από
αµπελοτόπι 5 στρεµµάτων µε πρέµνα ηλικίας άνω των 30 ετών, που
το καλλιεργεί ένα συνεργαζόµενο
ζεύγος αµπελουργών, ο Στέφανος
και η Βάσω Σιουµάλα, από το Σακελλαρικό της Ζίτσας, στα Ιωάννινα. «Πρόκειται για κρασί από κάθετο πιεστήριο και έπειτα από 8 µήνες
παραµονή σε οινολάσπες, µε περιοδική ανάδευση, ώστε να αυξηθεί
ο όγκος κι η πολυπλοκότητά του»,
εξηγεί στην Agrenda, ο Πάνος Τζίµας, ιθύνων νους του εγχειρήµατος,
διευκρινίζοντας πως «η εµφιάλωση έγινε αρχές Ιουνίου και το κρασί κυκλοφορεί σε 1.800 φιάλες».
Χηµικός οινολόγος, µε diploma

από το WSEΤ και από το Σεπτέµβριο του 2021 συµµετέχων στο πρόγραµµα Master of Wine στο stage
1, ο Πάνος Τζίµας γνωρίζει πολύ
καλά το αντικείµενο της οινοποίησης, καθώς, υπήρξε οινολόγος
σε άλλο οινοποιείο, πριν αποφασίσει το 2019, να βουτήξει στα βαθιά νερά της τέχνης του αµπελουργού και του οινοποιού.
Η επόµενη κίνηση έχει προσδιοριστεί για το φθινόπωρο. «Το πλάνο είναι να κυκλοφορήσει ένα ερυθρό µονοποικιλιακό από βλάχικο, µια ποικιλία δροσερή, µε µέτρια οξύτητα και χαµηλό αλκοόλ,
από αµπελοτόπι που καλλιεργεί
το αµπελουργικό ζευγάρι από το
χωριό Σακελλαρικό», λέει εξηγώντας πως την περίοδο αυτή το κρασί ωριµάζει σε δρύινο βαρέλι ενός
έτους και πρόκειται να κυκλοφορήσει το πολύ σε 800-900 φιάλες.
Και τα δύο νέα κρασιά εντάσσονται στο project «Les Vignerons» το
οποίο αναπτύσσει one off ετικέτες,
µε συνεργαζόµενους παραγωγούς,
ώστε να αναδεικνύονται η διαφορετικότητα της κάθε οινικής χρονιάς και τα µοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών από
κτήµατα µικρών αµπελουργών και
να µη χάνονται µέσα στα χαρµάνια
δεξαµενών µεγάλων οινοποιείων.
Η πρώτη συνεργασία στο επίπε-

Στόχος του οινοποιείου η διαφορετικότητα της κάθε οινικής χρονιάς.

Χηµικός οινολόγος, µε diploma από το WSEΤ και από το Σεπτέµβριο
του 2021 συµµετέχων στο πρόγραµµα Master of Wine στο stage 1,
ο Πάνος Τζίµας γνωρίζει πολύ καλά το αντικείµενο της οινοποίησης.
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Οn line wine shop
Υπο σκέψη η δηµιουργία
ένα ηλεκτρονικού wine
shop, µε ετικέτες του
οινοποιείου, οι οποίες
έχουν εξαντληθεί

δο των «Les Vignerons» ξεκίνησε
το 2019 µε τον αµπελουργό ∆ηµήτρη Τέσια από τη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων και µε την ποικιλία βλάχικο,
από την οποία προέκυψε η ετικέτα
«Farfalina», εµπνευσµένη από πίνακα ζωγραφικής φίλου του κ. Τζίµα.
Εκτός από τις ετικέτες από συνεργαζόµενους παραγωγούς, το
Jimas Winery παράγει τρεις ακόµη
ετικέτες, από σταφύλια που προέρχονται από τον ιδιόκτητο αµπελώνα του, επιφάνειας, σήµερα 22
στρεµµάτων, καθώς στα αρχικά 17
στρέµµατα µε merlot και cabernet
franc, ισοµερώς κατανεµηµένες,
στις αρχές Ιουνίου προστέθηκαν
άλλα 5 στρέµµατα Βερτζαµί, µια ερυθρή ποικιλία της δυτικής Ελλάδας, που απαντάται σε Λευκάδα, Αχαΐα, Πύργο, αλλά και στην Κύπρο.
«Από τα δικά µας κυκλοφορεί έ-

να κόκκινο από merlot και cabernet
franc σε 1.800 – 2.000 φιάλες, ένα ροζέ συνήθως από merlot, σε
800 φιάλες και ένα late harvest, από merlot ή και cabernet franc, µε
λίγο απασιµέντο, το οποίο ανάλογα µε τη χρονιά, βγαίνει από 300 έως 600 φιάλες και είναι µια limited
edition», εξηγεί ο οινοποιός, προσθέτοντας πως η συνολική δυναµικότητα του οινοποιείου είναι γύρω στις 5.000 φιάλες, οι οποίες διατίθενται στην Ελλάδα, την Κύπρο
και εσχάτως και στη Γερµανία, όπου άνοιξε η αγορά. Ως προς τους
επόµενους στόχους του, όπως ανέφερε, προτεραιότητα του είναι αρχικά να σταθεροποιήσει την ποιοτική εικόνα του αµπελώνα και σε
επόµενο στάδιο να τον επεκτείνει
στα περίπου 30 στρέµµατα και να
τον µετατρέψει και σε επισκέψιµο.

Ο ιδιόκτητος αµπελώνας του, στην περιοχή της Άρτας, µόλις έφτασε τα 22 στρέµµατα, έχει µικρό αριθµό ετικετών.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
2.829

3.034

Καλύπτοντας πλέον ένα µεγάλο εύρος ιπποδυνάµεων και εξοπλισµένα µε κινητήρες νέας
τεχνολογίας που διατηρούν όµως τη συµπαγή τους δοµή, τα νέα ευέλικτα δενδροκοµικά τρακτέρ
της ελληνικής αγοράς κεντρίζουν το ενδιαφέρον προσφέροντας µέγιστη οικονοµία καυσίµου,
ασφάλεια κατά τον ψεκασµό και προφίλ που δεν τραυµατίζει τις καλλιέργειες. Άλλωστε, αυτή
είναι µία καλή περίοδος για «έρευνα αγοράς» ενόψει των νέων επενδυτικών προγραµµάτων.

1.198

2019

2020

Ό,τι καλύτερο από 10 μεγάλες φίρμες

2021
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ T3F NEW HOLLAND
KAI NEA ΓΚΑΜΑ Τ3LP ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ
> Η New Holland προσφέρει νέες λύσεις για πολλαπλές εφαρµογές στην κατηγορία 55-75 ίππων
T3LP ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
Σε έκδοση χαµηλού προφίλ, η New Holland προσφέρει
τη σειρά T3LP για οπωρώνες και µικρές εκµεταλλεύσεις.
Έχει χαµηλό κέντρο βάρους, διατηρώντας παράλληλα
αρκετή απόσταση από το έδαφος για να αντιµετωπίζει
εύκολα τα ανώµαλα εδάφη. Χάρη στις διαστάσεις του,
το νέο T3LP είναι ιδανική επιλογή για καλλιέργειες
εσπεριδοειδών, ξηρών καρπών όπως οι αµυγδαλιές,
οι φιστικιές και φουντουκιές που απαιτούν εργασίες κάτω
από τα κλαδιά ή ανάµεσα σε δένδρα µε φαρδύτερες
σειρές. Το New Holland T3LP είναι επίσης µία καλή λύση
για θερµοκήπια γιατί έχει την ικανότητα να περνάει κάτω
από χαµηλές πόρτες και έχει επίσης µεγάλη ανυψωτική
ικανότητα χάρη στο νέο σχεδιασµό του υδραυλικού.

Σ

χεδιασµένα και κατασκευασµένα για να καλύψουν
τις ανάγκες των επαγγελµατιών δενδροκαλλιεργητών
που αναζητούν ένα µηχάνηµα µε µικρές διαστάσεις
και εξαιρετικές επιδόσεις από 55 έως 75 ίππους, είναι
τα νέα τρακτέρ της σειράς T3F και T3LP (χαµηλού
προφίλ) της New Holland. Και οι δύο σειρές
κατασκευάζονται µε τον ίδιο κινητήρα και κιβώτιο
ταχυτήτων αλλά εξειδικεύονται σε διαφορετικές
εργασίες. Το T3F είναι για την καθηµερινή εργασία σε
στενές δενδροκαλλιέργειες µε πολλές ώρες εργασίας
µε τον δυναµοδότη (PTO), ενώ η ευελιξία είναι βασική.
Ωστόσο, το νέο T3LP ταιριάζει καλύτερα σε θερµοκήπια
και µικρές εκµεταλλεύσεις, όπως τα πτηνοτροφεία,
καθώς και σε φαρδιές δενδροκαλλιέργειες ξηρών
φρούτων και ελιές, όπου το χαµηλό ύψος και
το µεγαλύτερο πλάτος είναι ευπρόσδεκτα.
∆υνατό και συµπαγές
Εφοδιασµένα µε κινητήρες turbo και intercooler και
µε το µεγαλύτερο µοντέλο T3.80F να δίνει 75 ίππων,
η σειρά τρακτέρ T3F προσφέρει υψηλές αποδόσεις
σε ένα συµπαγές µηχάνηµα. Το µικρό βάρος και οι
συµπαγείς διαστάσεις δίνουν σε αυτό το τρακτέρ ένα
πλεονέκτηµα όταν εργάζεται σε περιορισµένους χώρους
όπως οπωρώνες και αµπελώνες.
Στην καρδιά των κινητήρων των τρακτέρ T3F και T3LP,
βρίσκεται η οικονοµία καυσίµου και η αποδοτικότητα.
Η µέγιστη ισχύς έως 75 ίππων επιτυγχάνεται τώρα από
τις 1.900 στροφές ανά λεπτό, και αυτή η ιπποδύναµη
διατηρείται µέχρι και τις 2.300 στροφές ανά λεπτό του
κινητήρα. Αυτό βοηθάει κατά τη διάρκεια της εργασίας

στο χωράφι, καθώς η µέγιστη ισχύς παράγεται σε
χαµηλότερες στροφές του κινητήρα, για εξοικονόµηση
καυσίµου και µείωση του κόστους λειτουργίας. Αυτή
η επίπεδη καµπύλη της ισχύος βελτιώνει επίσης
την ευελιξία ειδικά στις εργασίες µεταφορών.
Επίσης, οι νέοι κινητήρες Stage V παρέχουν µέγιστη
ροπή 341 Nm στις 1.400 στροφές ανά λεπτό στα µοντέλα
75hp και διαθέτουν 49% απόθεµα ροπής για εύκολη
αντιµετώπιση των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών.
Υδραυλική υπεροχή
Το T3F είναι καλά εξοπλισµένο από πλευράς
υδραυλικών, διαθέτει ανυψωτική ικανότητα 2.277 κιλά,
µέσω δύο εξωτερικών βοηθητικών µπουκαλών
και ξεχωριστές αντλίες για τα υδραυλικά και το τιµόνι.
Το φιλικό προς το χρήστη σύστηµα Li¹-O-Matic™ κάνει
τη λειτουργία του υδραυλικού πάντα πολύ πιο εύκολη.
Μεγάλη ποικιλία σε κιβώτια ταχυτήτων
Στις νέες σειρές T3F και T3LP, το απλό και ανθεκτικό
σασµάν κάνει καλά τη δουλειά του. Και οι δύο σειρές
προσφέρουν διαφορετικές επιλογές σασµάν για
αγρότες µε διαφορετικές ανάγκες : το 12x12 Synchro
Shuttle™ προσφέρεται ως απλή και ανθεκτική
µηχανική µετάδοση κίνησης γνωστή και από τις άλλες
σειρές της New Holland, µε µέγιστη ταχύτητα 30 kph
στο µονό διαφορικό (2WD), διαθέσιµο µόνο στο T3LP,
ή 40 kph στο διπλό διαφορικό (4WD) διαθέσιµο και
στις δύο σειρές. Τόσο η σειρά T3F όσο και η T3LP
έχουν προαιρετικά την δυνατότητα για υπερ-αργές
ταχύτητες (creeper) για να µειώσουν την κίνηση προς
τα εµπρός στα 100 µέτρα την ώρα για βαριές εργασίες
µε PTO όπως ο καταστροφέας κλαδιών.

Κινητήρας
∆υνατοί και αποτελεσµατικοί κινητήρες της FPT
Industrial µε εκποµπές καυσαερίων Stage V, 3-κύλινδροι
µε turbo και intercooler, µε ιπποδύναµη έως 75 ίππων
προσφέρουν απαράµιλλη απόδοση σε ένα µηχάνηµα
χαµηλού προφίλ.
Εφαρµογές χαµηλού προφίλ
Το νέο T3LP έχει την πολύπλευρη ευελιξία ενός τρακτέρ
χαµηλού ύψους. Το µακρύ µεταξόνιο, ο φαρδύτερος
άξονας και οι ρυθµίσεις ανοίγµατος των τροχών στο
T3LP το κάνουν την ιδανική επιλογή για θερµοκήπια,
οπωρώνες ξηρών καρπών, πτηνοτροφεία και άλλες
παρόµοιες εφαρµογές.
Ανθεκτικός εµπρόσθιος άξονας
Στη νέα σειρά T3LP υπάρχει και έκδοση µονού
διαφορικού, ενώ το διπλό διαφορικό είναι στάνταρ στα
µοντέλα T3F. Χάρη στην έκδοση µε µονό διαφορικό (2WD)
στο T3LP, εργασίες µεταφοράς και εργασίες στο χωράφι
που απαιτούν κλειστές στροφές είναι πολύ εύκολες και

αποτελεσµατικές ενώ η έκδοση µε διπλό διαφορικό
(4WD) και στις δύο σειρές προσφέρει µεγαλύτερη
ελκτική δύναµη και πρόσφυση στο χωράφι.

Τα µηχανήµατα
της New Holland
διαθέτει στην
ελληνική αγορά η
εταιρεία Παύλος Ι.
Κοντέλλης ΑΕΒΕ
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ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ FENDT 200 V/F/P VARIO
Με premium τεχνολογία και κινητήρα που φτάνει τους 124 ίππους, η σειρά των πέντε µοντέλων και των πολλών διακρίσεων

M

ε τον αποτελεσµατικό συνδυασµό
των συµπαγών διαστάσεων και των
έξυπνων λύσεων, το Fendt 200 VFP
Vario πρόκειται για ένα από τα πιο
εξοπλισµένα µηχανήµατα της κατηγορίας.
Η τελευταία γενιά, η τρίτη για την
ακρίβεια των 200 VFP Vario Stage V,
ιδιαίτερα κατάλληλα για χρήση στους
αµπελώνες, στους οπωρώνες, σε
εξειδικευµένες καλλιέργειες, θερµοκήπια,
στην κηπουρική και άλλες εργασίες
εκπληρώνει µε ακρίβεια τα καθήκοντά
της. Εν ολίγοις, τα τρακτέρ είναι «έτοιµα
για το µέλλον», όπως λέει το σλόγκαν
που επινόησε η Fendt για αυτή τη σειρά.
Η γερµανική φίρµα έχει συµπεριλάβει
την καινοτόµο και διαισθητική φιλοσοφία
ελέγχου FendtOne στα τρακρέρ,
συµπεριλαµβανοµένης µιας νέας πλαϊνής
κονσόλας µε joystick πολλαπλών
λειτουργιών, µοχλό και οθόνη 12 ιντσών
- που συνδυάζει τη συνήθη χρήση του
τρακτέρ µέσω του τερµατικού µε εργασίες
που παραδοσιακά πραγµατοποιούνται
στο γραφείο, λανσάροντας έτσι στην αγορά
τα πρώτα ειδικά τρακτέρ µε πλήρως
ενσωµατωµένο τερµατικό. Η νέα γκάµα
αποτελείται από πέντε µοντέλα, τα 207

CARRARO FRUTTETO BASSO

Η νέα σειρά Carraro Compact κατηγορία της, ενώνει
τη σειρά Carraro Agricube για να καλύψει έναν τοµέα
της αγοράς µε επίπεδα ισχύος από 60 έως 75 ίππους
και επισηµαίνει τα χαρακτηριστικά της γεωµετρικής
συµπαγικότητας και της ευκολίας στους ελιγµούς.
Τα δύο µοντέλα Carraro Agritalia έχουν
επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές στο Vigneto
(Compact V), σχεδιασµένο ειδικά για να εργάζεται σε
αµπελώνες µε πλάτος γραµµής που ξεκινάει από 1,5
µέτρων, ενώ το Vigneto Largo Basso (Compact VLB
75) υποψήφιo για τον τίτλο «Τρακτέρ της Χρονιάς
2022», για πέργκολες / καλυµµένη καλλιέργεια ή
εργασίες κάτω από φύλλωµα. Συγκεκριµένα, το
ελάχιστο πλάτος του 1 µέτρου, καθιστά το Vigneto
Compact ιδανικό για περιοχές µε ποικιλίες αµπέλου
υψηλής ποιότητας σε πολύ στενές σειρές.
Η ικανότητά του για ελιγµούς στο τέλος της σειράς
το φέρνει σε ένα επίπεδο ισοδιαµετρικών τρακτέρ,
αλλά µε πρόσθετο πλεονέκτηµα µεγαλύτερης

έλξης και σταθερότητας µε ρυµουλκούµενα
φορτία. Η αφθονία του υδραυλικού εξοπλισµού
το καθιστά κατάλληλο για καλλιέργεια µε υψηλό
βαθµό µηχανοποίησης για βέλτιστα και εξαιρετικά
επαγγελµατικά αποτελέσµατα.
Τρακτέρ σχεδιασµένο για να εργάζεται σε καλλιέργεια
καλυµµένη, πέργκολα και ηµι- πέργκολα, το Vigneto
Largo Basso διαθέτει χαµηλό κέντρο βάρους που
εγγυάται µια εξίσου χαµηλή θέση του καθίσµατος
οδηγού και του καπό του κινητήρα µε ύψος 1,27
µέτρα. Χάρη στο µικρό µεταξόνιο και την προσεκτική
µελέτη του συνολικού απαιτούµενου χώρου
στροφής, αυτό το τρακτέρ είναι εξαιρετικά ευέλικτο
και ακριβές όταν γυρίζει στο τέλος της σειράς
µε ακτίνα στροφής 55 µοίρες.
Ta µηχανήµατα Fendt και Carraro
διαθέτει στην ελληνική αγορά
η εταιρεία KOUIMTZIS

Vario, τα 208 Vario, τα 209 Vario, τα 210
Vario και τα 211 Vario, µε µέγιστη ισχύ
70, 80, 90 και 100 ίππων αντίστοιχα,
αγγίζοντας τα 110 άλογα το κορυφαίο
211 Vario. Το κορυφαίο µοντέλο, ωστόσο,
διακρίνεται από τα αδέρφια της γκάµας
για το καινοτόµο σύστηµα πρόσθετης
ισχύος DynamicPerformance (DP) που
του επιτρέπει να φτάσει τους 124 ίππους,
ενεργοποιούµενο όχι µόνο κατά την
εργασία µε το PTO ή κατά τη µεταφορά
στο δρόµο αλλά κάθε φορά που η µονάδα
ελέγχου εντοπίζει µεγαλύτερη ζήτηση
ισχύος από πολλά εξαρτήµατα του
τρακτέρ, µε αποτέλεσµα να διατίθεται
το απαραίτητο πλεόνασµα και εποµένως
να προσαρµόζεται η απόδοση στις
πραγµατικές ανάγκες εφαρµογής
του µηχανήµατος.
Το σύστηµα VarioActive, το οποίο απαιτεί
λιγότερες στροφές του τιµονιού για να
εκτελέσει η στροφή είναι µια ακόµη
έξυπνη λειτουργία. Η καµπίνα των νέων
µικρών Vario είναι ανασχεδιασµένη, µε
τέσσερις κολόνες και πιο ευρύχωρη από
τα προηγούµενα µοντέλα, µε µεγαλύτερο
ύψος που προσφέρει περισσότερο χώρο
για το κεφάλι και βελτιστοποιηµένη
ορατότητα στον µπροστινό φορτωτή.
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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕ ΚΟΜΠΑΚΤ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
> Με ή χωρίς καµπίνα η Σειρά L2 της Kubota έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αίσθηση και εργονοµία µεγαλύτερων σειρών

Η

Kubota συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για
να παρέχει τις καλύτερες λύσεις για την κάλυψη κάθε
ανάγκης. Με αυτό το πνεύµα, ο ιαπωνικός κατασκευαστής
κυκλοφόρησε την ολοκαίνουργια σειρά µικρών τρακτέρ
L2 από 37 έως 62 ίππους. Στην καρδιά τους βρίσκονται
οι τετρακύλινδροι κινητήρες Kubota (από 45 έως 62
ίππων), 2.434 κυβικών. Οι κινητήρες είναι εξαιρετικά
καθαροί καθώς είναι εναρµονισµένοι µε τις τελευταίες
ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τους ρύπους (Stage V).
Αυτό επιτυγχάνεται µε τεχνολογίες όπως η ανακύκλωση
καυσαερίων (EGR) και το φίλτρο παρακράτησης
µικροσωµατιδίων (DPF) το οποίο χρειάζεται καθαρισµό
µετά τις 6.000 ώρες λειτουργίας (µεγαλύτερη διάρκεια
στην κατηγορία του). Με το σύστηµα ηλεκτρονικά
ελεγχόµενου ψεκασµού common rail, επιτυγχάνεται
µεγάλη εξοικονόµηση καυσίµου. Επί προσθέτως,
η δυνατότητα επιλογής αποθήκευσης δύο µνήµων
στροφών στον κινητήρα και το κουµπί διατήρησης
στροφών (cruise control), βοηθούν τον χειριστή για
την βέλτιστη λειτουργία του ελκυστήρα.
Ο εξωτερικός και εσωτερικός σχεδιασµός της σειράς
έχει ανανεωθεί πλήρως, προσφέροντας στον χειριστή
την αίσθηση και εργονοµία µεγαλύτερων σειρών, γεγονός
που τα καθιστά ιδανικά για απαιτητικούς επαγγελµατίες.
Η σειρά L2 αποτελείται από έξι µοντέλα: Τρία µε αψίδα
προστασίας (37, 45 και 52 ίππων) και τρία µε καµπίνα

πολυτελείας (47, 54 και 62 ίππων). Τα µοντέλα µε αψίδα
προστασίας είναι εξοπλισµένα µε κιβώτιο 16X16 ταχυτήτων
µε υπεραργό (200µ/ώρα), πλήρως συγχρόνιζέ. Τα µοντέλα
µε καµπίνα διαθέτουν υδροστατικό κιβώτιο τριών σειρών
HST µε σύστηµα Hi-Lo.
Η αντλία υδραυλικού παρέχει 37 λίτρα/λεπτό και ικανότητα
ανύψωσης στα πίσω άκρα 1750 κ., επιτρέποντας τη
λειτουργία ευρύ φάσµατος παρελκοµένων. Στον στάνταρτ
εξοπλισµό οι ελκυστήρες διαθέτουν δυο βαλβίδες διπλής
ενέργειας. Οι εκδόσεις µε καµπίνα διαθέτουν επίσης δύο
εµπρόσθιες διπλές βαλβίδες οι οποίες χειρίζονται µε ένα
λεβιέ (Joystick) µε κουµπί. Το σύστηµα διεύθυνσης διαθέτει
ανεξάρτητο υδραυλικό κύκλωµα.
Χαρακτηριστικό όπως σε όλους τους ελκυστήρες Kubota
είναι η εξαιρετική ευελιξία και µικρός κύκλος στροφής
(2,7-3,2µ.) που επιτυγχάνεται µε το κλειστό σύστηµα
µετάδοσης στον εµπρόσθιο άξονα µε κορώνα-πηνίο.
Η καµπίνα προσφέρει πρωτοφανείς ανέσεις σε αυτήν
την κατηγορία, µε αυτόµατο aircondition, αεροκάθισµα,
αναδιπλούµενο σκίαστρο, δύο θήρες USB και σύγχρονο
ηχοσύστηµα. Ο χειριστής έχει εξαιρετική ορατότητα
περιµετρικά από τον ελκυστήρα ενώ η µεγάλη
εργονοµία κάνει την εργασία ξεκούραστη.
Η εργασία την νύχτα γίνεται µε άνεση καθώς
τα LED φώτα στην κορυφή της καµπίνας κάνουν
την νύχτα µέρα. Η µεγάλη επιλογή µεταξύ διαφορετικών
διαστάσεων ελαστικών επιτρέπει την προσαρµογή
της νέας L2 σειράς σε µεγάλο εύρος καλλιεργειών.

Μ5001 NARROW

ΜΙΚΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ BISPEED
Με «κλασικά» όπλα τους σύγχρονους και ισχυρούς
κινητήρες, την άνεση λειτουργίας και τις ενδιαφέρουσες
δυνατότητες ευελιξίας ,η Kubota ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των αµπελουργών και δενδροκαλλιεργητών
µε τη σειρά M5001N Narrow.
Η σειρά Μ5001Ν αποτελείται από έξι µοντέλα σε τρεις
κύριες ιπποδυνάµεις 74, 94 και 106hp, σε εκδόσεις µε
ή χωρίς καµπίνα. Τα µοντέλα της σειράς M5001N, είναι
εξοπλισµένα µε τον δυναµικό τετρακύλινδρο turbo
intercooler, 3.8 λίτρων κινητήρα της Kubota, V3800 CRTIE4, µε τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, χρησιµοποιεί
EGR και φίλτρο σωµατιδίων (DPF).
Το πλούσιο κιβώτιο έξι ταχυτήτων µε τρία εύρη και
σύστηµα Hi-Lo προσφέρει συνολικά 36/36 ταχύτητες
µπρος/πίσω. Η ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα στην
κολόνα τιµονιού κάνει την αλλαγή κατεύθυνσης
παιχνίδι. Με τη λειτουργία Overdrive, το κιβώτιο

µπορεί να δώσει ώθηση 40 χλµ./ώρα στο τρακτέρ µε
µειωµένες τις στροφές του κινητήρα. Παράλληλα, δύο
ενσωµατωµένες µνήµες στροφών κινητήρα, µπορούν
να προγραµµατιστούν για να διευκολύνουν
τις επαναλαµβανόµενες λειτουργίες στο χωράφι.
Η ευελιξία των συµπαγών τρακτέρ της Kubota

προέρχεται και από ειδικό σύστηµα ταχείας διεύθυνσης
Bi-Speed, το οποίο ενεργοποιείται όταν η γωνία
διεύθυνσης υπερβαίνει τις 35 µοίρες αυξάνοντας
αυτόµατα την ταχύτητα των µπροστινών τροχών, µε
αποτέλεσµα µια πολύ µικρή ακτίνα στροφής. Υψηλά
επίπεδα άνεσης διασφαλίζονται στα µοντέλα µε την
καµπίνα έξι πυλώνων που υιοθετήθηκε από την
Kubota στη σειρά M5001N η οποία είναι σχεδιασµένη
για να διευκολύνει την πρόσβαση και να µειώνει τους
κραδασµούς. Παράλληλα, προσφέρεται ένας µεγάλος
εσωτερικός χώρος, µε την Kubota να κάνει λόγο
για βελτιωµένη ηχοµόνωση καθώς και πανοραµική
ορατότητα χάρη στα στρογγυλεµένα παράθυρα.
Τα µηχανήµατα της Kubota διαθέτει
στην ελληνική αγορά η Επιχειρηµατική
Μονάδα ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος
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ΣΥΜΠΑΓΕΣ, ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
> Σε δενδρώνες, αµπελώνες ή ακόµη και ανοιχτό πεδίο, η νέα σειρά Rex3 της Landini δείχνει τις πλούσιες αρετές της

Η

σειρά τρακτέρ REX3 µε ισχύ έως 74 ίππων έχει
σχεδιαστεί από την Landini για να τονίσει περαιτέρω
τον συµπαγές σχεδιασµό και την ευελιξία της δηµοφιλούς
οικογένειας τρακτέρ REX.
Tα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη σειρά REX3 είναι
οι συµπαγείς διαστάσεις της : µεταξόνιο 1950mm, ελάχιστη
απόσταση από το έδαφος 213mm, εξωτερικό πλάτος από
1350mm έως 1617mm, ελάχιστο ύψος του τιµονιού από
το έδαφος στην έκδοση πλατφόρµας 1256mm και βάρος
2.200 κιλά χωρίς τα αντίβαρα. Ως εκ τούτου είναι ιδανικό
για χρήση σε οπωρώνες, αµπελώνες, ελαιώνες,
φουντουκιές, ακτινίδια, θερµοκήπια και λαχανικά.
Τα τρακτέρ της σειράς REX3 σχεδιάστηκαν για να είναι
εύκολα στον χειρισµό και στην χρήση. Αυτό όµως που
κάνει την σειρά πραγµατικά να ξεχωρίζει είναι η ευελιξία.
Στην πραγµατικότητα η σειρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
ευρύ φάσµα καλλιεργειών µε όλα τα είδη παρελκοµένων
ακόµα και εµπρός χάρη στην δυνατότητα εργοστασιακού
εµπρόσθιου υδραυλικού συστήµατος (κατά παραγγελία)
µε µέγιστη ανυψωτική ικανότητα 1.000 κιλών.
Επίσης, το REX3 δεν περνά απαρατήρητο: Οι κοµψές και
δυναµικές γραµµές σχεδιασµού του και το καπό µε τα
ενσωµατωµένα φώτα στην µπροστά γρίλια δίνουν στο
τρακτέρ αυτό µια εµφάνιση και αίσθηση αυτοκινήτου.
Ένας σύγχρονος σχεδιασµός ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των πελατών για καινοτοµία, παραγωγικότητα και άνεση.
Εφαρµογές:
■ Οπωρώνες/Ελαιώνες : Είναι σχεδιασµένο για
εξειδικευµένες εργασίες σε οπωρώνες και ελαιώνες,
όπου κινείται µε ευελιξία µεταξύ των σειρών µε απόσταση
από 2,2 έως 2,5µ.
■ Αµπελώνες : Είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες
σε παραδοσιακούς αµπελώνες, και η καµπίνα χαµηλού
προφίλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σκεπαστούς
αµπελώνες και πέργολες.
■ Λαχανικά/Θερµοκήπια : Ο εύκολος χειρισµός είναι
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς REX 3,
έτσι τα τρακτέρ της σειράς είναι ιδανικά για εργασίες
σε καλλιέργειες όπου η ευελιξία είναι περιορισµένη.
Ταυτόχρονα , η έκδοση καµπίνας ειδικού χαµηλού προφίλ
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκήπια.
■ Φάρµες/Ανοικτές καλλιέργειες : Τα τρακτέρ της
σειράς REX3 είναι εξαιρετικά αξιόπιστα και ευέλικτα και
µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε καθηµερινές εργασίες
εκµεταλλεύσεων καθώς και µεταφορών που προσφέρουν
εξαιρετική άνεση.
∆ιαθέσιµο σε εκδόσεις πλατφόρµας και καµπίνας
χαµηλού προφίλ
Ένα από τα πλεονεκτήµατα της σειράς REX3 είναι
η δυνατότητα εργοστασιακής τοποθέτησης καµπίνας
χαµηλού προφίλ µε κατασκευή πλάτους 1,16µ στην βάση

και 0,86µ στην οροφή, µε συνολικό ύψος από το έδαφος
1,87µ. Best in Class στην κατηγορία των συµβατικών
τρακτέρ, αυτή η έκδοση καµπίνας εγγυάται τον µέγιστο
σεβασµό στην φύτευση καθώς διατηρεί στο µέγιστο την
άνεση του χειριστή. Αυτός ο τελευταίος παράγοντας γίνεται
εµφανής όταν εξετάζεται το ευρύ άνοιγµα της πόρτας για
ευκολότερη πρόσβαση στην καµπίνα, το τιµόνι µε κλίση,
το πολύ λειτουργικό ταµπλό, την απουσία µοχλών στο
κεντρικό τούνελ και το εξαιρετικής απόδοσης κύκλωµα
κλιµατισµού. Τέλος, η καµπίνα χαµηλού προφίλ προσφέρει
µέγιστη ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόµα και
για πλευρικές λειτουργίες, σε πλαγιές και στο θερµοκήπιο,
µεγιστοποιώντας τις δυνατότητες χρήσης για αυτή
τη σειρά τρακτέρ.
Κινητήρες Kohler
Η σειρά REX3 αποτελείται από 3 µοντέλα τα οποία είναι
εφοδιασµένα µε νέους κινητήρες 4κυλίνδρων,
16 βαλβίδων , 2,5λίτρων Kohler και αποδίδουν ισχύς
54,68 και 74hp. Οι νέοι κινητήρες είναι εξοπλισµένοι µε
συστήµατα DOC χωρίς αναγέννηση, εποµένως χωρίς να
επηρεάζεται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της
µηχανής µε οποιονδήποτε τρόπο. Η διαχείριση στροφών
του κινητήρα που προσφέρεται µέσω του συστήµατος
Engine Memo Switch επιτρέπει στον χειριστή να
αποθηκεύει και να επαναφέρει τις στροφές του κινητήρα
ανάλογα µε την εργασία. Η πλήρης λειτουργική αυτονοµία
καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας εξασφαλίζεται από
την δεξαµενή καυσίµου χωρητικότητας 50 λίτρων.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ STAGE V
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ HP/KW
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ NM
ΚΥΒΙΣΜΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ CM³

REX3060 F

REX3070 F

REX3080 FGE

KOHLER

KOHLER

KOHLER

55/40

68/48

75/55

244

271

300

2500/ 4 TA

2500/ 4 TA

2500/ 4 TA

Κιβώτιο ταχυτήτων κατασκευασµένο από
την ArgoTractors
Το κιβώτιο ταχυτήτων των τρακτέρ της σειράς REX3,
είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο από την Argo
Tractors, και προσφέρει 16 ταχύτητες εµπρός και 16
όπισθεν, µε εύρος 0,4 έως 40 χλµ/ώρα, µηχανική ρεβέρσα
και έρπουσες.
Υδραυλικό κύκλωµα
Σχεδιασµένο για επαγγελµατική χρήση υδραυλικό σύστηµα
διαθέτει διπλή αντλία η οποία παρέχει 30 λίτρα/ λεπτό
στο τιµόνι και 50 λίτρα/λεπτό στο σύστηµα ανάρτησης
3 σηµείων και στις έως 3 εξωτερικές παροχές (κατά
παραγγελία) πίσω και την δυνατότητα µίας διπλής παροχής
εµπρός (κατά παραγγελία). Επιπρόσθετα στο υδραυλικό
σύστηµα προσφέρεται σύστηµα εργονοµικού ελέγχου
E.L.S.. Η µέγιστη ανυψωτική ικανότητα είναι 2.700 κιλά.
Τα µηχανήµατα Landini, διαθέτει στην ελληνική
αγορά η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

ΜΗΚΟΣ 4WD MM
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ MM
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ MM
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΨΙ∆Α MM
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ∆ΙΑΚΕΝΟ
Ε∆ΑΦΟΥΣ MM
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ
ΕΜΠΡΟΣ 4WD MM
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ
ΠΙΣΩ 4WD MM
ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΝΤΙΒΑΡΑ 4WD ΜΕ
ΚΑΜΠΙΝΑ KG

REX3060 F

REX3070 F

REX3080 FGE

3652

3652

3652

1358

1358

1358

1875

1875

1875

2214

2214

2214

186

186

186

1135

1135

1135

1064

1064

1064

2200 (2500)

2200 (2500)

2200 (2500)
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ DEUTZFAHR 5 TTV
ΜΕ KΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
> Με κιβώτιο TTV, κινητήρα Stage V και τεχνολογικά προηγµένες αναρτήσεις, εξοπλίζει η Deutz τα δενδροκοµικά

Η

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ισχυρό και µε πολλές
δυνατότητες εξατοµίκευσης
υδραυλικό σύστηµα διατίθεται
στον βασικό εξοπλισµό µε µία
αντλία 84 λ./λ. (σε µοντέλα 5DF),
ενώ µία αντλία ανίχνευσης φορτίου
100 λ./λ. διατίθεται προαιρετικά
(βασική στα µοντέλα 5DS/DV).
Ικανή να αποδίδει 70 λ./λ. από
τις µόλις 1350 σαλ., η λύση αυτή
επιτρέπει στο τρακτέρ να εργάζεται
αποτελεσµατικά µε παρελκόµενα
µε υψηλές απαιτήσεις από το
υδραυλικό σύστηµα ακόµα και στις
χαµηλές στροφές του κινητήρα.
Αυτοί οι ελκυστήρες µπορούν
να εξοπλίζονται µε έως 5
συµπληρωµατικούς πίσω
διανοµείς, 4 νέους µεσαίους
υψηλής ροής και 3 πρόσθετες
παροχές που ντουµπλάρονται
πίσω. Όλοι οι διανοµείς έχουν
ηλεκτρονικά ελεγχόµενη ροή και
χρονοδιάγραµµα λειτουργίας.
Μια ελεύθερη γραµµή επιστροφής
προσφέρεται στάνταρ σε όλα
τα µοντέλα ενώ η λειτουργία
ισχύος Power Beyond διατίθεται
προαιρετικά. Το 5 DF TTV προσφέρει
πίσω ανυψωτική ικανότητα 3.800
κιλών, ενώ τα πιο στενά µοντέλα
5 DS TTV και 5 DV TTV προσφέρουν
2.600 κιλά. Το προαιρετικό εµπρός
ανυψωτικό έχει ανυψωτική
ικανότητα 1.500 κιλά.

νέα Σειρά 5 DF/DS/DV TTV Stage
V µεγιστοποιεί την παραγωγικότητα των
µηχανοποιηµένων αγροτικών εργασιών
και προσφέρει καλύτερη ευελιξία για
εξαιρετική αποδοτικότητα σε όλων
των ειδών συνθήκες εργασίας, εκτός
από το «αβαντάζ» που διαθέτει σε
αµπελώνες και οπωρώνες.
Οι συµπαγείς τρικύλινδροι και
τετρκύλινδροι κινητήρες FARMotion 35
και 45 Stage V είναι ακόµα πιο ισχυροί και
πιο αποδοτικοί από τους προκατόχους
τους, µε µία εντυπωσιακή σουίτα λύσεων
υψηλής τεχνολογίας, όπως ψεκασµό
καυσίµου common rail µε πιέσεις
ψεκασµού έως 2000 bar, µπεκ 7 οπών
και ηλεκτρονικά ελεγχόµενο ιξώδη
ανεµιστήρα, ένα φίλτρο αέρα PowerCore
και λειτουργία OverBoost.
Παράληλλα, οι εξαιρετικά συµπαγείς
διαστάσεις του πακέτου µετεπεξεργασίας
καυσαερίων κατέστησαν εφικτή
τη διατήρηση του ίδιου συνολικού
εξωτερικού προφίλ και των διαστάσεων
µε τα προηγούµενα συµβατά µε Stage
III B µηχανήµατα, εξασφαλίζοντας άριστη
προς τα εµπρός ορατότητα από τη θέση
του χειριστή. Η νέα γενιά αποδίδει επίσης
ακόµα περισσότερη ισχύ και ροπή από
πριν σε όλες τις στροφές του κινητήρα,
µε το κορυφαίο µοντέλο της σειράς να
αποδίδει εντυπωσιακή µέγιστη ισχύ 126
ίππους µε τη λειτουργία OverBoost ενεργή.
Μία σειρά γεωργικών ελκυστήρων που
είναι ιδανικοί όχι µόνο για τον αµπελώνα
ή τον οπωρώνα, αλλά µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν κάλλιστα σε εργασίες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
και σε κατασκευαστικές εργασίες.
Σύγχρονο κιβώτιο TTV
Το κιβώτιο TTV κατανέµει οµαλά την ισχύ
στους τροχούς σε όλες τις συνθήκες µε
εξαιρετική αποδοτικότητα, χωρίς κανένα
συµβιβασµό στον τοµέα της αξιοπιστίας
ή της απόδοσης. Η µέγιστη ταχύτητα των
40 χλµ./ώρα στο δρόµο επιτυγχάνεται
µόλις στις 1570 στροφές ανά λεπτό,
ενώ η κονσόλα MaxCom φέρνει τον

έλεγχο όλων των κύριων λειτουργιών
του µηχανήµατος στις άκρες των
δακτύλων του οδηγού. Επιπροσθέτως,
η ολοκληρωµένη γκάµα εκδόσεων PTO
στοχεύει επίσης στην υψηλού επιπέδου
λειτουργικότητα, την ευελιξία και την
απόδοση. Ένας εναλλάξιµος άξονας
PTO, µία λειτουργία που ενεργοποιεί
και απενεργοποιεί το PTO αυτόµατα
ανάλογα µε το ύψος ανύψωσης, αλλά
και ένας υδραυλικός συµπλέκτης
προοδευτικής ενεργοποίησης ανήκουν
στο βασικό εξοπλισµό. Σύµφωνα µε την
εταιρεία, αυτά τα τρακτέρ διατίθενται στον
βασικό τους εξοπλισµό µε προγράµµατα
στροφών 540 rpm, 540ECO και 1000
σ.α.λ., ενώ ένα πρόγραµµα groundspeed
PTO (ταχύτητα εδάφους) µε αποκλειστικό,
αφαιρούµενο άξονα παροχής ισχύος
(stub output shaº) και εµπρός 1000 σ.α.λ.
PTO διατίθενται προαιρετικά.

Προηγµένες τεχνολογίες
στις αναρτήσεις
Τα τρακτέρ της νέας Σειράς 5DF/DS/
DV TTV Stage V είναι εξοπλισµένα µε
premium λύσεις για τους άξονες και
τα φρένα. Ο προαιρετικός ανεξάρτητος
τροχός και η ενεργή υδροπνευµατική
εµπρός ανάρτηση προάγουν την
παραγωγικότητα και την ασφάλεια
σε ακόµα υψηλότερα επίπεδα.
Στην άνεση του οδηγού και τη
σταθερότητα που προσφέρει αυτό το
σύστηµα συνεισφέρει η λειτουργία Antidive (αντιβύθισης), που αντισταθµίζει
την ξαφνική συµπίεση της ανάρτησης
κατά το φρενάρισµα, και το Anti-roll, που
προσαρµόζει αυτόµατα την σκληρότητα
των αµορτισέρ όταν το τρακτέρ στρίβει
για βελτίωση της σταθερότητας και
της πρόσφυσης. Ο στάνταρ εξοπλισµός
περιλαµβάνει δισκόφρενα και στους
τέσσερις τροχούς, PowerBrake
και µία λειτουργία που ενεργοποιεί
και απενεργοποιεί την τετρακίνηση
και κλειδώνει αυτόµατα το υδραυλικής
ενεργοποίησης 100% µπλοκέ διαφορικό.
Η νέα σειρά διατίθεται µε µία ευρεία
γκάµα ψηφιακών λύσεων που καθιστούν
τις εργασίες σας όχι µόνο πιο αποδοτικές
αλλά και λιγότερο κουραστικές.
Τα µηχανήµατα της Deutz-Fahr
διαθέτει στην ελληνική αγορά
η εταιρεία Θεοχαράκης ΑE
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Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

FERRARI MIZAR ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 63 ΙΠΠΩΝ
> Η νέα σειρά δηµιουργήθηκε µε επίκεντρο τον χειριστή µε µια πλήρως επανασχεδιασµένη θέση οδήγησης

Τ

o νέo Ferrari Mizar είναι τρακτέρ
ειδικής καλλιέργειας που ταιριάζει µε
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, και
την κορυφαία απόδοση παραγωγής, µε
σεβασµό πάντα στο περιβάλλον. Αυτή
είναι η νέα γενιά συµπαγών, τρακτέρ
µεσαίας ισχύος που προσφέρουν
επίσης υψηλής εµβέλειας τεχνολογικό
περιεχόµενο και εκτέλεση. Μια σειρά
επαγγελµατικών ισότροχων τρακτέρ,
µε περιστρεφόµενη θέση στον στάνταρ
εξοπλισµό και 4 εκδόσεις οπού η κάθε
µία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για
να ικανοποιεί τις συγκεκριµένες ανάγκες.
■ AR – Σασί µε κεντρική άρθρωση,
στενό µετατρόχιο µικρή ακτίνα στροφής.
■ RS – Πλαίσιο µε ρόδες που στρίβουν,
σταθερότητα και προσκόλληση για
χρήση και σε επικλινείς περιοχές.
■ DUALSTEER® – Πλαίσιο µε κεντρική
άρθρωση και σύστηµα διεύθυνσης
στους τροχούς για ασυναγώνιστη
ευελιξία σε στενούς χώρους.
Εξοπλισµένη µε κινητήρα Stage
V 63 ίππων η νέα σειρά Mizar

70 δηµιουργήθηκε µε επίκεντρο
τον χειριστή µε µια πλήρως
επανασχεδιασµένη θέση οδήγησης
για να εγγυηθεί τη µέγιστη άνεση
και απόλυτη προστασία χάρη στη
νέα καµπίνα VISTA PRO, υπό πίεση
και αναγνωρισµένη κατηγορία 4.
Ένα πλήρως ανανεωµένο κιβώτιο
ταχυτήτων µε το ίδιο τεχνολογικό

περιεχόµενο µε τα τρακτέρ κορυφαίας
κατηγορίας.
Νέος συµπλέκτης Easy Plus™
ο πολυδίσκος σε λουτρό λαδιού
µε υδραυλικό έλεγχο ελέγχεται
ηλεκτρονικά από λογισµικό που
φιλτράρει τυχόν κακή χρήση του
πεντάλ συµπλέκτη από τον χειριστή,
αποφεύγοντας την σπασµωδική

NEXOS 210 LD

ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Το νέο CLAAS NEXOS 210 LD είναι ένα
δενδροκοµικό τρακτέρ ειδικά σχεδιασµένο
για µεγάλη ευελιξία και απόδοση στο χωράφι.
Εξοπλισµένο µε έναν πανίσχυρο κινητήρα stage
V FPT στα 3.4 λίτρα και 75 άλογα, του δίνει την
δυνατότητα να εκτελεί διάφορες εργασίες µε
µεγάλη απόδοση και οικονοµία.
Με το διπλό Twinshi³, το τρακτέρ προσφέρει 24
ταχύτητες εµπρός και 24 όπισθεν, ενώ υπάρχει
και η έκδοση του µηχανικού. Σηµειωτέων ότι ο
χειριστής µπορεί να αλλάξει κατεύθυνση είτε µε
µηχανικό αναστροφέα είτε µε ηλεκτροϋδραυλική
ρεβέρσα Revershi³ για περισσότερη άνεση. Το
υδραυλικό κύκλωµα που προσφέρει απόδοση
87 λίτρα/λ τροφοδοτεί έως και τέσσερις
ηλεκτροϋδραυλικούς διανοµείς και προαιρετικά

ελέγχεται µηχανικά ή ηλεκτροϋδραυλικά.
Η µέγιστη ανυψωτική ικανότητα 3,11 τόνων πίσω
και το µακρύ µεταξόνιο, επιτρέπει στα Nexos
να ανυψώνουν βαριά εργαλεία µε ευκολία. Με
το χαµηλό του προφίλ και µε πλάτος στα 1,45
µπορεί να κινηθεί και σε πολύ στενές σειρές.
Τα τρακτέρ της σειράς CLAAS καλύπτονται
πλήρως µε υψηλής ποιότητας a³er sales
υποστήριξη η οποία προσφέρει πλήρη και άµεση
κάλυψη σε ανταλλακτικά και άµεση τεχνική
υποστήριξη 24/7 σε οποιοδήποτε σηµείο
της Ελλάδας ακόµα και µέσα στο χωράφι.
Τα µηχανήµατα Ferrari και Claas
διαθέτει στην ελληνική αγορά
η εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

εκκίνηση. Χάρη στον συµπλέκτη Easy
Plus™, η προοδευτική εµπλοκή είναι
εγγυηµένη, χωρίς ζηµιές και φθορά.
Η ευελιξία είναι ένα κρίσιµο
χαρακτηριστικό για όλα τα
εξειδικευµένα τρακτέρ. Η έκδοση
Dualsteer®, µοναδική στην αγορά,
προσφέρει ασυναγώνιστη ευελιξία
χάρη στο διπλό σύστηµα διεύθυνσης,
κατοχυρωµένο µε δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας, Αυτό το σύστηµα καθιστά
δυνατή την επίτευξη γωνίας διεύθυνσης
60° για έξοδο και είσοδο στην επόµενη
σειρά µε έναν µόνο ελιγµό µε εµφανής
εξοικονόµηση χρόνου, αυξηµένη
απόδοση και λιγότερη συµπίεση
του εδάφους. Τα τρακτέρ της σειράς
Ferrari καλύπτονται πλήρως µε υψηλής
ποιότητας a³er sales υποστήριξη
η οποία προσφέρει πλήρη και
άµεση κάλυψη σε ανταλλακτικά και
άµεση τεχνική υποστήριξη 24/7 σε
οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ακόµα
και µέσα στο χωράφι. Όλα αυτά µόνο
από µια ολοκληρωµένη αντιπροσωπεία
που σέβεται τον εαυτό της και τους
πελάτες της όπως η Γ.ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ.
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ΜΙΚΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ

ΝΕΑ MASSEY FERGUSON MF 3 SPECIALITY
ΣΕ ΕΞΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 75 ΕΩΣ 120 ΙΠΠΟΥΣ
> Με φαρδύ ή στενό πλαίσιο, χαµηλό προφίλ ή χαρακτήρα αλπικό, οι εκδόσεις των νέων MF ικανοποιούν την κάθε ανάγκη

Η

νέα σειρά MF 3 Speciality Series,
εξοπλισµένη µε υψηλά πρότυπα, έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει απλή και άνετη
λειτουργία και βέλτιστες επιδόσεις µε
χαµηλό κόστος λειτουργίας για κάθε
εξειδικευµένο τοµέα.
Η σειρά MF 3 Specialist περιλαµβάνει
έξι διαφορετικές εκδόσεις µε πέντε
µοντέλα, από 75 έως 120 ίππους. Η
πλήρης σειρά προσφέρει µοντέλα µε
καµπίνα ή χωρίς, επιλογή κιβωτίων
ταχυτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του
νέου 30F/15R Eco, καθώς και επιλογή
προδιαγραφών Essential ή Efficient.
Επιλογές εκδόσεων
■ MF 3VI – Αµπελουργική έκδοση –
για χρήση σε παραδοσιακούς στενούς
αµπελώνες. Πέντε µοντέλα από 75 έως
120 ίππους, πλάτους από 1,00µ. και µε
καµπίνα στάνταρ.
■ MF 3SP – Έκδοση Special – για πιο
ανοιχτούς αµπελώνες µε ελαφρώς
φαρδύτερο πλαίσιο και πιο ευρύχωρη
καµπίνα. Πέντε µοντέλα από 75 έως 120
ίππους, από 1,25µ. πλάτος και µε καµπίνα
στο βασικό εξοπλισµό.
■ MF 3FR – ∆ενδροκοµική έκδοση –
για χρήση σε εκτεταµένους αµπελώνες
και οπωρώνες. Ένα πιο στιβαρό τρακτέρ
µε φαρδύτερο µπροστινό άξονα και πιο
ευρύχωρη καµπίνα. Πέντε µοντέλα από
75 έως 120 ίππους, πλάτους από 1,45µ.
και διαθέσιµα µε καµπίνα ή πλατφόρµα.
■ MF 3WF – Φαρδιά δενδροκοµική
έκδοση – ένα φαρδύτερο, σταθερό

τρακτέρ για χρήση σε οπωρώνες,
αµπελώνες σε πλαγιές και κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις. Πέντε µοντέλα από 75
έως 120 ίππους, πλάτους από 1,70µ,
διαθέσιµα µε καµπίνα ή χωρίς.
■ MF 3GE – Έκδοση Ground Effect –
χαµηλή έκδοση για χρήση κάτω από
δέντρα, σε θερµοκήπια και σε αµπελώνες
µε κάλυψη, εξοπλισµένο µε φαρδύτερο
µπροστινό άξονα για µεγαλύτερη
σταθερότητα. Τέσσερα µοντέλα από
75 έως 105 ίππους, πλάτους από 1,40µ.
και εξοπλισµένα µε πλατφόρµα χειριστή.
■ MF 3AL – Έκδοση Alpine – ένα
ευέλικτο, ισχυρό και σταθερό τρακτέρ
για χρήση σε λόφους και απαιτητικά
εδάφη. Τέσσερα µοντέλα από 75 έως 105
ίππους, πλάτους από 1,70µ., διαθέσιµα
µε καµπίνα χαµηλού προφίλ ή επίπεδου
δαπέδου. Με πλάτος 1,40µ., η καµπίνα
υψηλών προδιαγραφών προσφέρει
χαρακτηριστικά µεγάλου γεωργικού
ελκυστήρα στο µικρών διαστάσεων,
ισχυρό MF 3AL.
Εκδόσεις Essential and Efficient
Τα µοντέλα «Essential» είναι εξοπλισµένα
µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων,
υδραυλικό σύστηµα διπλής αντλίας
93 λίτρων/λεπτό και µηχανικό έλεγχο
συνδέσµου.. Οι «Efficient» εκδόσεις
περιλαµβάνουν υδραυλικό σύστηµα
τριπλής αντλίας 120 λίτρων/λεπτό,
ηλεκτρικό έλεγχο σύνδεσης (ELC),
PowerShuttle και κιβώτιο ταχυτήτων
Speedshi¹, καθώς και χειριστήριο
πολλαπλών λειτουργιών και 4
ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες.

MF 3 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΛΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΙΣΧΥΣ

MF 3VI
MF 3SP
MF 3FR

από 1,00µ.

Καµπίνα

75hp - 120hp

από 1,25µ.

Καµπίνα

75hp -120hp

από 1,45µ.

Καµπίνα / Χωρίς καµπίνα

75hp -120hp

MF 3WF

από 1,70µ.

Καµπίνα / Χωρίς καµπίνα

75hp -120hp

MF 3GE

από 1,40µ.

Χωρίς καµπίνα

75hp -105hp

MF 3AL

από 1,70µ.

Kαµπίνα χαµηλού προφίλ
ή επίπεδου δαπέδου

75hp -105hp

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Οι τετρακύλινδροι κινητήρες Stage V, 3,6
λίτρων τελευταίας γενιάς που έχουν τα
εξειδικευµένα τρακτέρ MF 3 αποδίδουν
ισχύ από 85 έως 120 ίππους στα
µοντέλα µε καµπίνα και έως 105 ίππους
στα µοντέλα χωρίς καµπίνα και AL.
Η τυπική χωρητικότητα του ρεζερβουάρ
καυσίµου είναι τώρα 75 λίτρα, µε µια
µεγαλύτερη επιλογή 100 λίτρων για
την παράταση του χρόνου εργασίας
µεταξύ των ανεφοδιασµών.

αποδοτικότητας και των λειτουργικών
επιδόσεων υπάρχει ένα νέο κιβώτιο
ταχυτήτων 30F/15R 40χλµ./ώρα Eco,
το οποίο παρέχει πέντε ταχύτητες
σε τρεις περιοχές. Ο βέλτιστος
έλεγχος και η άνεση εξασφαλίζονται
µε την προσθήκη του εύχρηστου,
ηλεκτροϋδραυλικού χειριστηρίου
Speedshi¹, του διαχωριστή ταχυτήτων,
του PowerShuttle και του Standard
Comfort Control.

Μεγαλύτερος χώρος και άνεση
Η άνεση στην καµπίνα βελτιώνεται
σηµαντικά µε το χαµηλότερο πάτωµα
ύψους 3 εκατοστών να παρέχει
περισσότερο χώρο και υψηλότερη
θέση καθίσµατος. Μπροστά από
τον χειριστή βρίσκεται ένα νέο,
σύγχρονο ταµπλό µε µια ευανάγνωστη
έγχρωµη οθόνη στη µέση, έναν
αναλογικό µετρητή στροφών µε
µετρητές καυσίµου και θερµοκρασίας.
Μια νέα επιλογή φιλτραρίσµατος
καµπίνας Cat 4 βελτιώνει την ασφάλεια
για τους χειριστές.

Οικονοµικά µοντέλα 75 ίππων
Τα τρακτέρ MF 3 Speciality 75 ίππων,
τροφοδοτούνται από τον τελευταίο
τετρακύλινδρο κινητήρα 3,4 λίτρων,
Stage V και διατίθενται µε µια επιλογή
κιβωτίων ταχυτήτων που ταιριάζουν
σε διαφορετικές εφαρµογές και
επίπεδα επένδυσης.
Αυτά κυµαίνονται από ένα πρακτικό
πλήρως µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων
12F/12R έως ένα 24F/24R µε
PowerShuttle και Speedshi¹.

Επεκτείνεται η επιλογή µετάδοσης
Για την περαιτέρω βελτίωση της

Αποκλειστικός Εισαγωγέας ∆ιανοµέας της Massey Ferguson
στην Ελλάδα είναι ο Όµιλος
Επιχειρήσεων Σαρακάκη

ΜΙΚΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ

ΤΡΑΚΤΕΡ TORA

ME STAGE V KAI ΚΟΜΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Χωρίς να µεταβάλλει τις διαστάσεις, η ANTONIO CARRARO αναβάθµισε τους κινητήρες της σειράς TORA
ε δύο επιλογές στην ισχύ του
κινητήρα, σε 52 και 66 ίππους, διατίθενται
σε 5 διαφορετικές εκδόσεις, µε αρθρωτό
ή µονοκόµµατο πλαίσιο ACTIO, διπλής ή
µονής κατεύθυνσης, µε αψίδα ή µε καµπίνα.
Το εργοστάσιο ANTONIO CARRARO
πρωτοπορεί δηµιουργώντας τρακτέρ
µε κινητήρες Stage V χωρίς να µεταβάλλει
τις διαστάσεις.
κοµψή, λειτουργική έγχρωµη οθόνη όπου
εµφανίζονται όλα τα δεδοµένα.
Τα δυνατά σηµεία των τρακτέρ
■ Κινητήρες: Φάση V (Yanmar µε 4
■ Θέση οδήγησης: Άνετη µε πολλές
κυλίνδρους), 52 ή 66 ίππους, ο κινητήρας
δυνατότητες. Είναι τοποθετηµένη σε
έχει µελετηθεί µε λεπτοµέρεια προκειµένου
ένα πλαίσιο επάνω σε Silent block που
να µην επηρεάσει τις συµπαγής διαστάσεις
περιορίζει τους κραδασµούς. Επιπλέον, η
του τρακτέρ και την άνεση του χειριστή.
απουσία λεβιέδων στον κέντρο διευκολύνει ■ Υδραυλική ισχύς: Χαρακτηριστικό
την πρόσβαση στο τρακτέρ και εγγυάται
γνώρισµα της σειράς Tora είναι η αυξηµένη
µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τον
υδραυλική ισχύς που έχει σχεδιαστεί
χειριστή. Το ταµπλό είναι εξοπλισµένο µε µια για επαγγελµατίες αγρότες, καθώς είναι

εξοπλισµένο µε έως και 5 παροχές διπλής
ενεργείας και συνεχούς ροής λαδιού, και
έτσι δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να
χρησιµοποιήσει υπέρ σύγχρονο εξοπλισµό.
■ Καµπίνα REDCAB: Η νέα καµπίνα
(προαιρετική) είναι ηχοµονωµένη και
διαθέτει στάνταρ σύστηµα κλιµατισµού
ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενου. Η µέγιστη
ορατότητα επιτυγχάνεται µε µία κατασκευή
(δοµή) που µειώνει στο ελάχιστο την
αίσθηση της ταχύτητας. Μοντέλα compact
ακόµη και στην αρθρωτή έκδοση (έως
98 εκ.). Το συνολικό κωνικό σχήµα της
καµπίνας της επιτρέπει να διεισδύει εύκολα
ανάµεσα σε σειρές καλλιεργειών σε πλαγιές
χωρίς να τα καταστρέφει.
Τα µηχανήµατα της ANTONIO CARRARO
διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρεία
Παναγιώτης Κατσαρός ΑΕΤΒΕ

▲

Μ

Σύστηµα RGS ™
Rev-Guide – ∆ιπλής
κατεύθυνσης
Το σύστηµα RGS ™ RevGuide, είναι το περιστρεφόµενο
σύστηµα οδήγησης AC, µε
περιστρεφόµενο κάθισµα
και τιµόνι που αναστρέφει
την κατεύθυνση οδήγησης
σε λίγα δευτερόλεπτα για
ζνα λειτουργεί αποτελεσµατικά
µε οποιοδήποτε παρελκόµενο.
Απλώς περιστρέψτε το
κάθισµα, το τιµόνι, το ταµπλό
και τα πεντάλ 180°.

