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Παραχώρηση  
δημόσιας γης 
σε ορεινούς 
κτηνοτρόφους
Παράλληλα µε την ειδική ενίσχυση των 90 εκατ. ευρώ για 
αγορά ζωοτροφών, ο πρωθυπουργός ανακοινώνει στη ∆ΕΘ 
παραχωρήσεις δηµόσιας γης σε ορεινούς κτηνοτρόφους.

ΘΕΣΜΙΚΑ σελ. 8 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5, 6, 8-9, 49  

∆ιευκολύνεται  
συνταξιοδότηση 
για αγρότες µε  
οφειλές σε ΟΓΑ

Ολοκαίνουργια
τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης ‘23

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  σελ. 18-19 

ΣABBATO: Σαµουήλ πρ. Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 05:45 - ∆ύση 19:12 ΣΕΛΗΝΗ: 23 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

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

    
Συνεχίζει να διεκδικεί 
50 λεπτά το σκληρό, 
ψηλά και το καλαμπόκι 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12-13, 21-22, 35

Πληρώνεται μέχρι 
την Πέμπτη 25/8/22 
το αγροτικό πετρέλαιο  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 6, 48

Καλπάζει ξανά η τιµή στο βαµβάκι  
Μέχρι 120 σεντς 
ανά λίµπρα το βαµβάκι 
µεσοβδόµαδα. σελ. 12, 22

σελ. 27-30

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η ελληνική σουλτανίνα παρουσιάζει µειωµένη ζήτηση µε την 
τιµή παραγωγού στα 50 λεπτά, µειωµένη 15 περίπου λεπτά 
από πέρυσι. Με το αριστερό ξεκίνησε η νέα εµπορική περίοδος 
για την εγχώρια παραγωγή µήλου, λόγω έλλειψης ζήτησης για 
εξαγωγές. Όσο η φυσική αγορά στην Ευρώπη διατηρεί τα 340 
ευρώ ως τιµή βάση για τα περσινά καλαµπόκια, οι προοπτικές 
για τη νέα σοδειά παραµένουν κοντά στα 30 λεπτά το κιλό.

Τζιτζικάκι στο αµπέλι
Ιδιαίτερη προτίµηση στην τρυφερή 
βλάστηση των ελληνικών 
αµπελώνων δείχνει το τζιτζικάκι 
(Empoasce spp.), το οποίο 
δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα 
στα αµπελοτόπια ιδιαίτερα στην 
Κρήτη. Το µυζητικό παµφάγο µοιάζει 
µε µικρό τζιτζίκι, είναι πράσινο 
χρώµα και µεταφέρεται από τον 
αέρα σε µεγάλες αποστάσεις. Σε 
περιπτώσεις σοβαρές προσβολών 
καταστρέφει τα κύτταρα του πρέµνου 
µε το σάλιο του που είναι τοξικό, 
ενώ προξενεί βλάβες και στο αγωγό 
σύστηµα που εφοδιάζει τα φύλλα 
µε θρεπτικά στοιχεία. Τελικό 
αποτέλεσµα είναι η σταδιακή 
εξασθένηση του αµπελιού και ο 
µετασχηµατισµός της βλάστησης.

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την αντιµετώπισή του, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου συνιστούν συστηµατικούς 
ελέγχους στα φυτά, µε επεµβάσεις 
κάνοντας σωστή χρήση 
εγκεκριµένων και κατάλληλων 
σκευασµάτων να γίνονται µόνο 
όταν η προσβολή υπερβεί το όριο 
οικονοµικής ζηµιάς (50-100 
άπτερα σε τυχαία 100 φύλλα).

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις, βαθµιαία από το 
µεσηµέρι στα ηπειρωτικά 
πυκνότερες µε τοπικούς 
όµβρους και µεµονωµένες 
καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά 
και βόρεια (εκτός της Θράκης). 
Άνεµοι µέτριας έντασης βόρειοι 
βορειοδυτικοί. Θερµοκρασία σε 
πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Κυριακή 21-08-2022
Λίγες νεφώσεις, βαθµιαία 
αυξηµένες. Στα ηπειρωτικά και 
στα κεντρικά ηπειρωτικά τοπικοί 
όµβροι και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις και κατά τόπους στο 
Ιόνιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.

∆ευτέρα 22-08-2022
και Τρίτη 23-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
παροδικές νεφώσεις. Στην 
κεντρική Μακεδονία, τη 
Θεσσαλία και βαθµιαία και στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις 
µε τοπικούς όµβρους και 
µεµονωµένες καταιγίδες. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη 24-08-2022 ως 
Παρασκευή 26-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
παροδικές νεφώσεις στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας. 
Αυξηµένες νεφώσεις κυρίως 
στα βόρεια και κεντρικά 
ηπειρωτικά. Άνεµοι ήπιας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους στο 
Αιγαίο µέτριοι ίδιας διεύθυνσης. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί στα 
ηπειρωτικά από 3 
έως 5 µποφόρ, κατά 
τόπους στα πελάγη 
ισχυροί έως 6 
µποφόρ.

3-6Bf
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Τα στοιχεία της αγροτικής παραγωγής διεθνώς 
πιστοποιούν ποικιλοτρόπως τον τελευταίο 
καιρό ότι η δουλειά του αγρότη γίνεται ό-
λο και πιο δύσκολη. Πρώτα απ’ όλα, οι κλι-
µατολογικές συνθήκες φαίνεται να επι-
δρούν όλο και πιο συχνά σε δραµατικές 
µειώσεις των αποδόσεων και µάλιστα σε 
µεγάλης εµβέλειας ζώνες καλλιέργειας. Α-
ντίστοιχες δυσκολίες ανακύπτουν βεβαίως 
και στον τοµέα της ζωικής παραγωγής. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα η ανοµβρία στα 
πλούσια λιβάδια του ευρωπαϊκού νότου 
που «κόβει» το γάλα στις αγελάδες.  

Η µεγάλη ξηρασία που επικράτησε τους τελευ-
ταίους µήνες στη Γηραιά Ήπειρο για πα-
ράδειγµα, παράλληλα µε τις αρνητικές ε-
πιπτώσεις που έχει σε µεγάλες και κρίσι-
µες για την επισιτιστική επάρκεια καλλι-
έργειες, όπως τα σιτηρά, το καλαµπόκι και 
ο ηλίανθος, µεταφέρει προβλήµατα και σε 
κτηνοτροφικές µονάδες. Ειδικά στον κλά-
δο των βοοειδών και της αγελαδοτροφίας, 
η ελεύθερη βοσκή έχει περιορισθεί και οι 
διαχειριστές αυτών των µονάδων υποχρε-
ώνονται να καλύψουν το ζωικό τους κεφά-
λαιο µε αγορά ακριβών ζωοτροφών. 

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται ήδη στις τι-
µές, µε τις οποίες φθάνει το γάλα στα ρά-
φια των σούπερ µάρκετ. Ωστόσο, µε αφε-
τηρία το έλλειµµα ζωοτροφών, η αναστά-
τωση που έχει επέλθει στην αλυσίδα αξί-
ας των κτηνοτροφικών προϊόντων, δεν α-
ντιµετωπίζεται µε την απλή µεταφορά του 
κόστους στον τελικό καταναλωτή. 

Πέραν της επίδρασης των καιρικών φαινοµέ-
νων, η αγροτική δραστηριότητα έχει επιβα-
ρυνθεί σε σηµαντικό βαθµό τα τελευταία 
χρόνια και από τις διαµορφούµενες συνθή-
κες αγοράς σε βασικές εισροές (ενέργεια, ε-
φόδια, τεχνολογικά µέσα κ.α.) και το βάρος 
που µεταφέρουν στα καλλιεργητικά κόστη. 
Αρχικά ήταν η πανδηµία που έφερε ανατα-
ράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη 
συνέχεια ο πόλεµος στην Ουκρανία δηµι-
ούργησε εκρηκτικό µείγµα στην αγορά ε-
νέργειας, όπως και στις πρώτες ύλες για 
την παραγωγή λιπασµάτων. 

Οι αγρότες υποχρεώνονται εδώ και αρκετούς 
µήνες να παράγουν µε ακριβά και δυσεύ-
ρετα πολλές φορές εφόδια, τα οποία µε τη 
σειρά τους, ακόµα και όταν τα βρίσκουν 
δεν είναι σε θέση να τα πληρώσουν. Ει-
δικά οι φτωχότεροι αγρότες είναι όλο και 
πιο συχνά αντιµέτωποι µε το δίλληµα ή 
να περιορίσουν την καλλιεργητική φρο-
ντίδα και τη χρήση εισροών ή να πάψουν 
να καλλιεργούν. 

Το πρόβληµα γίνεται ακόµα εντονότερο σε πα-
ραγωγούς αγροτικών προϊόντων οι οποί-
οι, ενώ γράφουν αυξηµένα κόστη, δυσκο-
λεύονται να ενσωµατώσουν στην τιµή διά-
θεσης των προϊόντων αυτό το βάρος. Απο-
τέλεσµα, η ζηµιογόνα λειτουργία των εκµε-
ταλλεύσεων και µάλιστα σε µια εποχή που 
η βιωσιµότητά τους ήταν οριακή.  Agrenda

Μεγάλη ξηρασία, 
στεγνοί αγρότες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,01640

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,31184

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,96810

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84387

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
136,171

• Αναβαθµίσεις από την Claas στα δηµοφιλή 
τηλεσκοπικά της Scorpion σελ. 20-37
• Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης τέθηκαν σε 
διαδικτυακή διαβούλευση σελ. 18-19

• Μόνο σε κτηνοτρόφους µε πραγµατική 
παραγωγή τα 90 εκατ. για ζωοτροφή σελ. 9
• Εξαντλεί τα αποθέµατα και χτυπά τα σιλό 
η ξηρασία στις ευρωπαϊκές σοδειές σελ. 43

• Ενισχυµένη κατά 10 ευρώ αυτή τη βδοµάδα 
η τιµή για την εξαγωγή σκληρού σελ. 35
• Μειωµένη ζήτηση και υπερπροσφορά 
ρίχνουν στα 50 λεπτά τη σουλτανίνα σελ. 21
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η 
προετοιµασία των αγροτών εν ό-
ψει εφαρµογής των κανόνων της 
νέας ΚΑΠ από την 1η Ιανουαρίου 
του 2023, χωρίς να έχει βέβαια α-
ποσαφηνισθεί ακόµη σε όλες του 
τις πτυχές το εθνικό σχέδιο προ-
σαρµογής στους νέους κανόνες. 
Αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουν εί-
ναι πως η ερχόµενη προγραµµα-
τική περίοδος 2023-2027 είναι η 
τελευταία στην οποία θα έχουν ι-
σχύ τα λεγόµενα ιστορικά δικαι-
ώµατα και η πρώτη για την οποία 
δεν θα κατοχυρωθούν νέοι τίτλοι 
αυτής της µορφής. 

Πιο συγκεκριµένα, οι αγρότες της 
χώρας µας καλούνται να ανταπε-
ξέλθουν στη νέα ΚΑΠ µε τον ίδιο 
αριθµό δικαιωµάτων ενιαίας ενί-
σχυσης, ανεξάρτητα από το αν έ-
χουν προσθέσει στρέµµατα στην 
εκµετάλλευσή τους, καθώς δεν 
προβλέπεται καινούργια «πρώτη 
κατανοµή», όπως αυτή που υλο-
ποιήθηκε στις αρχές της τρέχου-
σας προγραµµατικής περιόδου. 

Υπενθυµίζεται ότι µε βάση τα όσα 
προβλέπονται στον εθνικό φάκε-
λο για τη νέα ΚΑΠ, δικαίωµα συµ-
µετοχής στην πληρωµή ενιαίας ε-

νίσχυσης του 2023 θα έχουν οι α-
γρότες µε ενεργοποιηµένα δικαι-
ώµατα τα οποία απέκτησαν ή πρό-
κειται να αποκτήσουν:

α) µέσω χορήγησης δικαιωµά-
των το έτος ενίσχυσης 2015

β) µέσω χορήγησης δικαιωµά-
των από το εθνικό απόθεµα

γ) µε µεταβίβαση (µέχρι σήµερα)
δ) µε αίτηση στο εθνικό απόθεµα 

ή µεταβίβαση από το 2023 και µετά 
Το ελάχιστο όριο έκτασης για 

την οποία µπορεί να ζητηθεί χο-
ρήγηση δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης (από το εθνικό απόθεµα) 
ορίζεται στα 4 στρέµµατα. 

Στο σηµείο αυτό δεν έχει απο-
σαφηνισθεί, εποµένως µένει ανοι-
κτό ως ενδεχόµενο, εάν δικαίωµα 
υποβολής αίτησης για δικαιώµατα 
από το εθνικό απόθεµα θα έχουν, 
εκτός από τους υποβάλλοντες για 
πρώτη φορά δήλωση ΟΣ∆Ε και οι 
νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) 
που υπέβαλλαν για πρώτη φορά 

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης την τε-
λευταία 5ετία.  

 Κατά τα λοιπά, η ενιαία ενί-
σχυση θα συνεχίσει να χορηγεί-
ται βάσει των γνωστών «δικαιω-
µάτων» που χορηγούνται ανά α-
γρονοµική περιφέρεια, δηλαδή 
βοσκότοποι, αρόσιµες εκτάσεις 
και µόνιµες καλλιέργειες, πράγ-
µα που σηµαίνει βεβαίως ότι το 
ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξι-
µο εκτάριο διαφοροποιείται ανά-
µεσα στις τρεις αγρονοµικές περι-
φέρειες της χώρας. 

Όσον αφορά τέλος την κατάρ-
γηση των ιστορικών δικαιωµάτων, 
η διαδικασία είναι λίγο πολύ γνω-
στή. Όπως έχει αποσαφηνισθεί εδώ 
και καιρό, για την περίοδο 2023-
2026 θα πραγµατοποιηθεί σύγκλι-
ση της αξίας των δικαιωµάτων ε-
νίσχυσης προς ενιαία τιµή µονά-
δας («flat rate») σε επίπεδο αγρο-
νοµικής περιφέρειας, σε τέσσερα 
ισόποσα βήµατα, δηλαδή τα έτη 
2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτό 
σηµαίνει ότι το 2026 εντός κάθε 
αγρονοµικής περιφέρειας, η µο-
ναδιαία  αξία όλων των δικαιωµά-
των ενίσχυσης θα εξισωθεί µε τον 
περιφερειακό µέσο όρο, πράγµα 
που σηµαίνει ότι για κάθε µια α-
πό τις τρεις κατηγορίες θα υπάρ-
χει µια τιµή - αξία δικαιώµατος. 

Χωρίς πρώτη κατανομή
Νέα ΚΑΠ με τα παλιά δικαιώματα  

Εκτός από την αγορά 

ή τις μεταβιβάσεις, 

ο μόνος τρόπος  για 

να καλυφθούν τα 

«γυμνά» αγροτεμάχια 

είναι η υποβολή 

αίτησης στο 

Εθνικό Απόθεμα 

που ενδέχεται να 

αποτελέσει λύση για 

μεγαλύτερο αριθμό 

αγροτών και όχι μόνο 

για τους νέους 

4 στρέµµατα
Το ελάχιστο όριο έκτασης για 
την οποία µπορεί να ζητηθεί 
χορήγηση δικαιωµάτων από 
το εθνικό απόθεµα ορίζεται 

στα 4 στρέµµατα 

Τιμή-αξία
Το 2026 εντός κάθε 
αγρονοµικής περιφέρειας, 
η µοναδιαία  αξία όλων 
των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης θα εξισωθεί 
µε τον περιφερειακό µέσο 
όρο, πράγµα που σηµαίνει 
ότι για κάθε µια από τις 
τρεις κατηγορίες θα 
υπάρχει µια τιµή - αξία 
δικαιώµατος. 

Νέοι
∆εν έχει αποσαφηνισθεί, 
εάν δικαίωµα υποβολής 
αίτησης για δικαιώµατα 
από το εθνικό απόθεµα 
θα έχουν, εκτός από τους 
υποβάλλοντες για πρώτη 
φορά δήλωση ΟΣ∆Ε και 
οι νέοι αγρότες (κάτω των 
40 ετών) που υπέβαλλαν 
για πρώτη φορά Αίτηση 
Ενιαίας Ενίσχυσης την 
τελευταία 5ετία.  

Τρεις
Η ενιαία ενίσχυση θα 
συνεχίσει να χορηγείται 
βάσει των «δικαιωµάτων» 
ανά αγρονοµική 
περιφέρεια, που σηµαίνει 
ότι το ποσό της ενίσχυσης 
ανά επιλέξιµο εκτάριο 
διαφοροποιείται ανάµεσα 
στις τρεις αγρονοµικές 
περιφέρειες της χώρας. 



Agrenda 5ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Πράσινο από Κοµισιόν σε κρατικές ενισχύσεις 
218 εκατ. ευρώ σε Βούλγαρους αγρότες
Η Κοµισιόν ενέκρινε στις 16 Αυγούστου το αίτηµα της Βουλγαρίας για 
χορήγηση έκτακτων κρατικών ενισχύσεων ύψους 218 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη ορισµένων παραγωγών γεωργικών προϊόντων που αντιµετωπίζουν 
διαταραχές λόγω της ρωσο-ουκρανικής κρίσης και έχουν επηρεαστεί 
από τις αυξήσεις στις τιµές ενέργειας, λιπασµάτων και συναφείς κυρώσεις. 
Το µέτρο θα είναι ανοιχτό σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
της πρωτογενούς παραγωγής (µικρά και µεγάλα µηρυκαστικά, άλογα, 
µελίσσια, οπωροκηπευτικά, ροδέλαιο, αµπέλια, ξηροί καρποί και καπνός).

Στο ∆ιεθνές Φόρουµ Γαλακτοκοµικών Συνεταιρισµών 
στην Πολωνία το Σεπτέµβριο ο Επίτροπος Γεωργίας
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται το ∆ιεθνές Συνέδριο Συνεταιρισµών 
Γάλακτος στις 7-8 Σεπτεµβρίου στο Białystok της Πολωνίας, καθώς οι 
εκπρόσωποι του γαλακτοκοµικού τοµέα θα µπορέσουν να ανταλλάξουν 
απευθείας απόψεις σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για τον κλάδο µε τον 
αρµόδιο Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. Κύρια θέµατα του 19ου 
∆ιεθνούς Φόρουµ Γαλακτοκοµικών Συνεταιρισµών, θα είναι η παγκόσµια 
επισιτιστική ασφάλεια, η κατάσταση της γαλακτοβιοµηχανίας υπό τη νέα 
προοπτική που επιτάσσει η Πράσινη Συµφωνία και η στήριξη των αγροτών.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όσο γίνεται αντιληπτό στις τάξεις 
των αγροτών ότι για τη νέα προ-
γραµµατική περίοδο δεν θα υπάρ-
ξει νέα κατανοµή δικαιωµάτων, τό-
σο εντείνεται ο προβληµατισµός ε-
κείνων που έχουν φροντίσει τα τε-
λευταία χρόνια να διευρύνουν την 
εκµετάλλευσή τους, προσθέτοντας 
σ’ αυτή επιπλέον στρέµµατα. 

Κι αυτό γιατί, ως γνωστόν, βάσει 
της πρακτικής που είχε υιοθετηθεί 
τα προηγούµενα χρόνια, κάθε νέα 
ΚΑΠ σηµατοδοτούσε και µια νέα 
«πρώτη κατανοµή». Αυτή η διαδι-
κασία, ενσωµάτωνε επί της ουσίας 
στο καθεστώς των ενισχύσεων κά-
θε νέα έκταση η οποία είχε δηλωθεί 
στο ΟΣ∆Ε την αντίστοιχη περίοδο α-
ναφοράς και πληρούσε τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας (βάσει των σχετικών 
κανόνων). Έτσι, για µια ακόµη φο-
ρά δεν είναι λίγοι οι αγρότες που έ-
χοντας υπόψη αυτή την πρακτική, 
έσπευσαν να αγοράσουν ή να νοι-
κιάσουν «γυµνές εκτάσεις» µε την 
προσδοκία ότι θα µπορέσουν να τις 
«ντύσουν» αυτοδίκαια µε δικαιώµα-
τα ενιαίας ενίσχυσης στην αφετηρία 
της νέας ΚΑΠ (2023-2027). 

Γι’ αυτούς τους αγρότες, οι οποίοι 
κατά βάση ανήκουν στα πλέον δυνα-
µικά τµήµατα δραστηριοποιούµενων 

στον αγροτικό χώρο, εκτός από τη 
λύση των µεταβιβάσεων, δηλαδή της 
αγοράς δικαιωµάτων, υπάρχει µόνο 
µια «χαραµάδα» και φυσικά σχετί-
ζεται µε το «παράθυρο» των αδιάθε-
των δικαιωµάτων που µεταφέρονται 
κάθε χρόνο στο εθνικό απόθεµα.  Α-
πό ‘κει εξυπηρετούνται κατά προτε-
ραιότητα, ως γνωστόν, νέοι και νε-
οεισερχόµενοι στο αγροτικό επάγ-
γελµα. Για τους υπόλοιπους αγρό-
τες και κτηνοτρόφους, είναι στη δι-
ακριτική ευχέρεια του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, αν θα ανοί-
ξει ο «κουµπαράς» του εθνικού α-
ποθέµατος, κάτι που συνεπάγεται 
βέβαια οριζόντια µείωση της βασι-
κής ενίσχυσης για όλους. 

Βάσει της πρακτικής που ακολου-
θήθηκε µέχρι σήµερα, «αιτήµατα δι-
καιούχων που έχουν ήδη ωφεληθεί 
µια φορά από το εθνικό απόθεµα (χο-
ρήγηση δικαιωµάτων ή προσαύξηση 
µοναδιαίας αξίας), απορρίπτονται σε 
επόµενα έτη ενίσχυση, ανεξαρτήτως 
αν πληρούν και άλλο έτος τις προϋ-

ποθέσεις χορήγησης ή προσαύξησης 
της µοναδιαίας αξίας». Μένει λοιπόν 
να φανεί στην πορεία αν κάποιος που 
έκανε αίτηση για άντληση δικαιωµά-
των από το εθνικό απόθεµα το 2022 
ή και προηγούµενα χρόνια, θα µπο-
ρέσει ξανά το 2023 (νέα προγραµµα-
τική περίοδος) να αποσπάσει πρόσθε-
τα δικαιώµατα, φυσικά πάντα για ε-
κτάσεις που πληρούν τα κριτήρια.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι το 2022, 
όσα δικαιώµατα δηλώθηκαν (υπολο-
γίζονται περί τα 3,9 εκατ. τίτλοι) είναι 
αυτά που θα µεταφερθούν αυτόµα-
τα στη νέα περίοδο, βεβαίως µε δια-
φορετική αξία, βάσει του µειωµένου 
κατά 20% περίπου προϋπολογισµού 
της βασικής ενίσχυσης. 

Άλλωστε το ΟΣ∆Ε του 2022 είναι 
αυτό που θα επανεκκινήσει το µοντέ-
λο σύγκλισης βάσει του οποίου, όσα 
δικαιώµατα έχουν µοναδιαία αξία (Α-
ΜΑ∆) µικρότερη του 90% της µέσης 
περιφερειακής αξίας, θα οδηγούνται 
σε αύξηση της αξίας τους τουλάχιστον 
κατά το 1/3 της διαφοράς µεταξύ της 
ΑΜΑ∆ και του 90% της µέσης περιφε-
ρειακής αξίας, το 2022. Αν µετά την 
παραπάνω αύξηση τα δικαιώµατα 
παραµείνουν υπερβολικά χαµηλά, 
θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% 
της µέσης αξίας της περιφέρειας το 
2022. Όσοι είχαν υπερβολικά υψη-
λά δικαιώµατα, χάνουν ήδη από φέ-
τος, δηλαδή το 2022, το 30%, σε σχέ-
ση µε τη µοναδιαία αξία του 2021. 

Το ΟΣΔΕ ΄22
συνιστά βάση 
επανεκκίνησης   
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του υπουργείου 
αν θα ανοίξει ο «κουμπαράς» του Εθνικού 
Αποθέματος και για άλλες κατηγορίες αγροτών 
πέραν των αυστηρά νέων ή νεοεισερχόμενων 

Βοσκοτόπια: H µέση 
περιφερειακή αξία δικαιωµάτων 
ανά στρέµµα είναι κοντά στα 20 
ευρώ. Ως εκ τούτου, όλοι οι 
κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέπει 
να έχουν στην κατοχή τους 
δικαιώµατα µε ελάχιστη αξία 12 
ευρώ και άνω το 2022. 
Αροτραίες καλλιέργειες: Η 
µέση περιφερειακή αξία 
δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι 
στα 27 ευρώ. Όλοι οι αγρότες 
θα πρέπει να έχουν στην κατοχή 
τους δικαιώµατα αροτραίων 
καλλιεργειών µε ελάχιστη αξία 
16,50 ευρώ και άνω το 2022. 
∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η 
µέση περιφερειακή αξία 
δικαιωµάτων ανά στρέµµα είναι 
στα 34 ευρώ. Όλοι οι αγρότες 
θα πρέπει να έχουν στην κατοχή 
τους δικαιώµατα σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες µε ελάχιστη αξία 
20,50 ευρώ και άνω το 2022. 
Για να χρηµατοδοτηθεί η 
αύξηση των δικαιωµάτων θα 
γίνει οριζόντια περικοπή ανά 
περιφέρεια ενίσχυσης στις 
επιδοτήσεις που βρίσκονται 
πάνω από το µέσο όρο 
ενισχύσεων (ιστορικά 
δικαιώµατα). 

ΤΡΕΙΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Παραδείγματα 
για την αξία των 
δικαιωμάτων

Πρόσθετα το 2023
Άγνωστο αν κάποιος που 

έκανε αίτηση για δικαιώµατα 
από το Απόθεµα το 2022, 
θα µπορέσει να αποσπάσει 
πρόσθετα ξανά το 2023
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μία ακόµα µεγάλου όγκου και για πολλούς δι-
καιούχους πληρωµή αναµένεται πριν βγει ο 
µήνας, καθώς την ερχόµενη Πέµπτη 25 Αυγού-
στου δροµολογείται να ξεκινήσει η διαδικασία 
πίστωσης της επιστροφής φόρου στο αγροτικό 
πετρέλαιο. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η δι-
αδικασία επιστροφής θα ξεκινήσει στις 25 Αυ-
γούστου, µε σκοπό µέχρι την Παρασκευή 26 του 
µήνα τα χρήµατα να είναι διαθέσιµα σε όλους 
τους δικαιούχους αγρότες. Μάλιστα, επιβεβαιώ-
νοντας το πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda και 
του Agronews, κανένα τιµολόγιο δεν θα χρει-
αστεί και καµία πλατφόρµα δεν θα ανοίξει για 
την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Όπως αναφέρει πηγή από το υπουργείο µε 
πολύ καλή εικόνα των διεργασιών που γίνονται 
στη Βάθη επί του θέµατος, από τον κρατικό προ-
ϋπολογισµό θα αντληθούν 67 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου, ενώ θα απαιτούνταν τα διπλάσια για να 
καλυφθούν όλοι οι µήνες του 2022.

Η ίδια πηγή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο 

να µην υπάρξει τελικά κάποια συµπληρωµατι-
κή ενίσχυση, στα τέλη φθινοπώρου, παρά τον 
αρχικό προγραµµατισµό, αφού σε µια τέτοια πε-
ρίπτωση η επιδότηση για το αγροτικό πετρέλαιο 
ξεφεύγει κατά πολύ από το µπάτζετ που έχει ε-
γκρίνει το υπουργείο Οικονοµικών. Βέβαια, να 
σηµειωθεί ότι νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, δι-
αρροές από το υπουργείο ήθελαν µια δεύτερη 
πίστωση περί τα τέλη Νοεµβρίου για την επι-
στροφή του ΕΦΚ, που θα αφορούσε την αγορά 
αγροτικού πετρελαίου από τον Ιούνιο και µετά.

Επί του πρακτικού, σηµειώνεται ότι η επι-
στροφή του ΕΦΚ θα γίνει µε βάση τη λίστα ε-
τήσιας κατανάλωσης πετρελαίου ανά καλλιέρ-
γεια και εκτροφή. Για παράδειγµα στο βαµβά-
κι το ποσό ορίζεται στα 30 λίτρα ανά στρέµµα, 
το οποίο όµως διαιρείται µε το δύο, αφού η ενί-

σχυση αφορά το πρώτο εξάµηνο του έτους. Το 
ποσό που προκύπτει ανέρχεται στα 15 λίτρα, το 
οποίο και πολλαπλασιάζεται µε το 0,41, αφού 
41 λεπτά είναι ο ΕΦΚ και προκύπτει ενίσχυση 
ύψους 6,15 ευρώ ανά στρέµµα.

Αντίστοιχα, για τους κτηνοτρόφους η ενίσχυ-
ση θα υπολογιστεί βάσει του ζωικού κεφαλαί-
ου που έχουν δηλωµένο και για την ακρίβεια α-
νά κεφάλι ζώου. Σύµφωνα µε την ετήσια λίστα 
κατανάλωσης πετρελαίου, για την εκτροφή ε-
νός προβάτου απαιτούνται 2,9 λίτρα πετρελαίου 
κάθε χρόνο. Στην προκειµένη περίπτωση, κα-
θώς η ενίσχυση αφορά το µισό, δηλαδή 1,45 
λίτρα για κάθε δηλωµένο ζώο, το ποσό ανά κε-
φάλι να πολλαπλασιάζεται µε τα 41 λεπτά του 
ΕΦΚ και διαµορφώνεται στα 60 λεπτά περίπου.

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι το ποσό επιστροφής 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιµο-
ποιείται αποκλειστικά στη γεωργία είναι ακατά-
σχετο και ασυµψήφιστο, σύµφωνα µε το Άρθρο 
183 της νέας εγκυκλίου της ΑΑ∆Ε. 

Από ‘κει και πέρα από το µέτωπο των πληρω-
µών προς τους αγρότες υπάρχουν τρεις ακόµα 
µεγάλες εκκρεµότητες. Η µία αφορά την πλη-
ρωµή της πρώτης δόσης των Νέων Αγροτών στις 
5 Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Ιονίων 
Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, 
που δεν πληρώθηκαν πριν λίγες µέρες, καθώς 
εκεί δεν έχουν ακόµη εκδοθεί οι αποφάσεις έ-
νταξης, η οποία και πρέπει να αναµένεται από 
τον Σεπτέµβριο. Επιπλέον, στις 8 περιφέρειες 
που ήδη πλήρωσαν την α’ δόση, µένουν πλέον 
να πληρωθούν όσοι έχουν προσκοµίσει επιπλέ-
ον δικαιολογητικά (ιδιοκτησίας και διακοπής ε-
ξωγεωργικής δραστηριότητας), µε την πίστωση 
να τοποθετείται από τον Οκτώβριο-Νοέµβριο.

∆εύτερη οφειλή προς τους αγρότες, η δηµοσι-
ονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για µετά 
τα µέσα Σεπτεµβρίου και τρίτη η τελευταία εκ-
καθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον 
Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πλη-
ρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. 

Υπό εξέταση 
αποζημιώσεις 
για μειωμένη 
καρπόδεση 
στις ροδιές 
Θεσσαλίας 
Για τα µεγάλα προβλήµατα στην 
καρπόδεση των ροδιών του νοµού 
Λάρισας από τις βροχοπτώσεις 
Μαΐου και Ιουνίου ενηµέρωσαν ο 
βουλευτής Ν∆ Λάρισας Χρήστος 
Κέλλας και ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Παραγωγών Ροδιών «Αφροδίτη» 
Γιώργος Μπιτσαράς, τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, 
τον οποίο συνάντησαν στο γραφείο 
του, πριν λίγες µέρες. Από τα µέσα 
Μαΐου έως τα µέσα Ιουνίου, οι 
συνεχείς βροχοπτώσεις 
προκάλεσαν πτώση των ανθέων και 
µείωση καρπόδεσης και της 
παραγωγής ροδιών σε ποσοστό 
80%, τόνισε ο κ. Μπιτσαράς και 
ζήτησε από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
να εξετάσει το ενδεχόµενο 
χορήγησης αποζηµίωσης. Από την 
πλευρά του ο κ. Λυκουρέντζος 
παρέπεµψε την εξέταση του 
αιτήµατος από τον προϊστάµενο του 
υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ Λάρισας, 
Σπύρο Σπυρόπουλο. 
Οι κκ Κέλλας και Μπιτσαράς 
συναντήθηκαν, στη συνέχεια, µε τον 
κ. Σπυρόπουλο, στο γραφείο του 
ΕΛΓΑ στη Λάρισα, στον οποίο και 
εξέθεσαν το πρόβληµα, τονίζοντας 
ότι, κατά το τρέχον στάδιο της 
παραγωγής, δεν είναι δυνατόν να 
επιχειρηθεί νέα καρπόδεση, καθώς 
απαιτούνται 160 µέρες για τη 
δηµιουργία ποιοτικών καρπών και, 
ως εκ τούτου, λόγω του µικρού 
βιολογικού κύκλου, το προϊόν δεν 
θα είναι εµπορεύσιµο. Τέλος, ο 
προϊστάµενος του ΕΛΓΑ Λάρισας 
δεσµεύτηκε ότι οι εκτιµητές του 
Οργανισµού θα σπεύσουν για 
επιτόπιες εκτιµήσεις, ώστε να 
προχωρήσει η προβλεπόµενη 
διαδικασία, για την ενδεχόµενη 
χορήγηση αποζηµιώσεων.

Την Πέμπτη 
γράφει η πληρωμή 

πετρελαίου αγροτών
Χωρίς τιµολόγια, ούτε πλατφόρµα για την υποβολή 
αιτήσεων επιστροφής φόρου από τους δικαιούχους

Εγκρίθηκε κονδύλι 600.000 ευρώ για τη χορήγηση 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας στην καλλιέργεια σταφίδας, 
µε απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό 
σηµαίνει ότι τις επόµενες ηµέρες οι παραγωγοί αναµένεται 
να δουν στους λογαριασµούς τους τα ποσά που δικαιούνται.  
Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση αναφέρει τα εξής: 
«Εγκρίνουµε την δέσµευση πίστωσης ύψους 600.000 ευρώ 

για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του Προϋπολογισµού εξόδων του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, οικονοµικού έτους 2022 για την «κάλυψη 
δαπάνης χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de 
minimis) στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
και ειδικότερα στην καλλιέργεια σταφίδας ,στο πλαίσιο 
εφαρµογής το Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1408/2013, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.316/2019».

De minimis 600.000 ευρώ για τη σταφίδα

Συντάξεις ΟΓΑ 
Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 

προγραµµατίστηκαν οι πληρωµές 
αγροτικών συντάξεων ΟΓΑ µηνός 

Σεπτεµβρίου

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ 30,0 6,15

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 16,0 3,28

ΚΡΙΘΑΡΙ, ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 15,5 3,17

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 28,0 5,74

ΡΥΖΙ 29,0 5,95

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 11,0 2,25

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 20,0 4,10

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 29,0 5,95

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟ∆Α∆ΙΚΟ 29,4 6,00

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 
(οίνος και επιτραπέζιο σταφύλι) 13,00 2,66

ΣΤΑΦΙ∆Α 14,4 2,95

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 20,5 4,20

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 30,0 6,15

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 11,0-21,0 2,25-4,30

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 	ΛΙΤΡΑ/ΖΩΟ� 2,9 0,60

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ 	ΛΙΤΡΑ/ΚΥΨΕΛΗ� 4,0 0,82

ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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Αύξηση του ορίου οφειλών προς τον ΕΦΚΑ – 
ΟΓΑ για τη διευκόλυνση των αγροτών στην 
έκδοση σύνταξης και παραχώρηση δηµόσι-
ων εκτάσεων σε κτηνοτρόφους διαµορφώ-
νουν τις θεσµικές παρεµβάσεις που ετοιµά-
ζει η κυβέρνηση για το προσεχές φθινόπωρο. 

Ρυθµίσεις που φιλοδοξούν να προωθήσουν 
την ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότη-

τας στα ορεινά και στα µικρά νησιά του Αι-
γαίου, αλλά και ένταξη των αγροτών στις ευ-
νοϊκές ρυθµίσεις που ετοιµάζονται για τους 
προς συνταξιοδότηση ασφαλισµένους περι-
λαµβάνονται στην ατζέντα της κυβέρνησης 
µε τις επίσηµες ανακοινώσεις να δροµολο-
γούνται περί τα τέλη Σεπτεµβρίου. 

∆ιπλασιασµός στο όριο χρεών 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο πε-

δίο των αγροτικών συντάξεων, η κυβέρνη-
ση προωθεί το διπλασιασµό του ποσού που 
µπορεί να χρωστά ένας ασφαλισµένος στον 
ΕΦΚΑ – ΟΓΑ προκειµένου να καταθέσει φά-
κελο συνταξιοδότησης. Μέχρι σήµερα, προ-
ϋπόθεση για να καταθέσει ένας ασφαλισµέ-
νος αίτηµα συνταξιοδότησης, είναι οι οφει-
λές του προς τον ΕΦΚΑ να µην υπερβαίνουν 
τα 6.000 ευρώ. Η ρύθµιση που επεξεργάζεται 
το υπουργείο Εργασίας και αναµένεται να ε-
πεκταθεί και στην περίπτωση των αγροτών, 
είναι να διπλασιάσει το ποσό οφειλής από 
τα 6.000 στα 12.000 ευρώ, ώστε να εκδοθεί 
η σύνταξη και στη συνέχεια να παρακρατεί-
ται ένα ποσό από αυτήν µέχρι την εξόφληση. 

Αυτή η παρέµβαση έρχεται να λειτουργή-
σει συµπληρωµατικά µε τη ρύθµιση που είχε 
εξαγγείλει στις αρχές Αυγούστου ο υπουρ-
γός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, αναφο-
ρικά µε την παραγραφή παλιών οφειλών 

σε ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και την ευνοϊκότερη οφειλών. 
Εδώ, παραγράφονται παλιά, πέραν της δε-

καετίας χρέη αγροτών από ασφαλιστικές ει-
σφορές προς τον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, ενώ δροµολο-
γείται και νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση µε 24 δό-
σεις για τις οφειλές που µένουν σε εκκρεµό-
τητα. Εν προκειµένω, αυτή η διπλή παρέµ-
βαση θα αφορά στις παραγραφές χρεών ι-
διωτών σε σχέση µε τον ΕΦΚΑ, αλλά και την 
αύξηση από 12 σε 24 των δόσεων της πά-
γιας ρύθµισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ  θα 
περιλαµβάνει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
που θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή 
το φθινόπωρο.

Παραχώρηση δηµόσιων εκτάσεων 
σε κτηνοτρόφους 

Άµεσα σχετιζόµενο µε τις αρµοδιότητες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βρίσκεται 
µια άλλη ρύθµιση που θα αφορά στην πα-
ραχώρηση δηµόσιων εκτάσεων. Πηγές από 
τη Βάθη, αναφέρουν ότι ετοιµάζεται ένα θε-
σµικό πλαίσιο το οποίο θα τροποποιήσει το 
νόµο 4061/12 «∆ιαχείριση και προστασία 
ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων». Με την παρέµβαση αυ-
τή, δροµολογείται η απόδοση εκτάσεων σε 
ορεινούς κτηνοτρόφους, σε µια ρύθµιση µε 
την οποία οι ιθύνοντες εκτιµούν ότι ευνοεί-
ται σηµαντικά η ορεινή κτηνοτροφία. Ο σχε-

διασµός δεν περιορίζεται στην παραχώρηση 
βοσκοτόπων για βοσκή αλλά θα δίνει την δυ-
νατότητα επενδύσεων στις εκτάσεις που θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη παραγωγικής 
δραστηριότητας. 

Πλήρη απορρόφηση των ανατιµήσεων 
στο ρεύµα εξαγγέλλει ο Πρωθυπουργός

Με ορίζοντα τις εξαγγελίες Μητσοτάκη α-
πό το βήµα της ∆ΕΘ στις 10 Σεπτεµβρίου, ε-
ξετάζονται από το επιτελείο της κυβέρνησης 
παρεµβάσεις στο πεδίο του ΦΠΑ, αλλά και 
της φορολογίας αγροτικών επιχειρήσεων.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο 
και για απορρόφηση των ανατιµήσεων στο 
ρεύµα που άφησε πίσω της η περίοδος της 
ρήτρας αναπροσαρµογής, η οποία -υπενθυ-
µίζεται- έχει ανασταλεί για µέχρι το 2023. 

Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, υπάρχει η σκέψη 
για µείωση των συντελεστών στο 11% και 
22%, από 13% και 24% σήµερα, µε διατήρηση 
του υπερµειωµένου συντελεστή στο 6%. Το 
συγκεκριµένο µέτρο έχει πολύ υψηλό δηµο-
σιονοµικό κόστος και γι’ αυτό µέχρι στιγµής 
δεν έχει κλειδώσει. Το οικονοµικό επιτελείο 
ζυγίζει τα δεδοµένα και µένει να αποδειχθεί 
αν στο πακέτο της ∆ΕΘ ανακοινωθεί και µεί-
ωση του ΦΠΑ. Πάντως είναι ένα µέτρο που 
θα µπορούσε να τονώσει την κατανάλωση η 
οποία έχει συρρικνωθεί αισθητά τους τελευ-
ταίους µήνες. Στον προγραµµατισµό της κυ-
βέρνησης βρίσκεται και η µείωση του συντε-
λεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών. 
Αυτό το µέτρο άπτεται στο πεδίο της αγροτι-
κής παραγωγής στις περιπτώσεις που οι ε-
πιχειρήσεων των αγροτών δεν είναι ατοµι-
κές και συγκεκριµένα προγραµµατίζεται µια 
µείωση του φόρου από το 22% στο 20% από 
την επόµενη χρήση. Αναφέρεται πως τα φε-
τινά κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογη-
θούν µε συντελεστή 22% από 24%.

Συνταξιούχοι με οφειλές
και ορεινοί με τίτλους γης

Μετά την παραγραφή 
χρεών πέραν της 

10ετίας, δυνατότητα 
υποβολής αιτήματος 

συνταξιοδότησης στον 
ΕΦΚΑ - ΟΓΑ ακόμα και 

με οφειλές έως 12.000     

Στο πεδίο των 
αγροτικών 
συντάξεων, η 
κυβέρνηση προωθεί 
το διπλασιασµό του 
ποσού που µπορεί 
να χρωστά ένας 
ασφαλισµένος 
στον ΕΦΚΑ – ΟΓΑ 
προκειµένου να 
καταθέσει φάκελο 
συνταξιοδότησης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα ειδικό σύστηµα υπολογισµού ενίσχυ-
σης έχει αναπτύξει το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων προκειµέ-
νου να µοιραστούν τα 90 εκατ. ευρώ από 
τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
προς τους κτηνοτρόφους. 

Ό,τι απελευθερώνεται από την ανακα-
τανοµή κονδυλίων του ΠΑΑ, ένα ποσό κο-
ντά στα 90 εκατ. ευρώ µαζί µε την εθνι-
κή συµµετοχή, θα κατευθυνθεί προς τους 
κτηνοτρόφους για µια ενίσχυση αγοράς 
ζωοτροφών, η οποία όπως όλα δείχνουν 
θα πιστωθεί στις αρχές του χειµώνα. Οι τε-

λευταίες πληροφορίες θέλουν την ηγεσία 
του υπουργείου, να αποµακρύνεται από 
τη λογική της χρήσης τιµολογίων ή του υ-
πολογισµού της ενίσχυσης βάσει τζίρου, 
όπως είχε γίνει µε την προηγούµενη ενί-
σχυση (το 2% επί του τζίρου που πιστώθη-
κε τον περασµένο Απρίλιο). 

Συνδυασµός παραγόντων
Η κάθε κατηγορία ζώου θα έχει διαφορε-

τική µεταχείριση, ωστόσο ο υπολογισµός 
της ενίσχυσης δεν θα γίνει ούτε βάσει των 
ζώων που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις ΟΣ-
∆Ε. Φαίνεται ότι το υπουργείο δεν θα αξι-
οποιήσει ούτε τα δηλωµένα ζώα στις βά-
σεις δεδοµένων, σε µια επιλογή που µαρ-

τυρά µια έλλειψη εµπιστοσύνης στα δεδο-
µένα που έχουν συλλεχθεί. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρουν πηγές 
που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διερ-
γασίες, είναι ήδη έτοιµο ένα λογισµικό σύ-
στηµα το οποίο λαµβάνει υπόψιν του πολ-
λούς παράγοντες ταυτόχρονα, όπως είναι ο 
αριθµός του ζωικού κεφαλαίου, οι παραδό-
σεις γάλακτος ή οι πωλήσεις κρέατος αλλά 
και άλλα διαθέσιµα στοιχεία που σχετίζο-
νται µε τη λειτουργία της εκµετάλλευσης. 

Στήριξη των κτηνοτρόφων 
των ορεινών περιοχών  

Μάλιστα, το λογιστικό µοντέλο αυτό, 
έρχεται να επιδοτήσει και τους κτηνοτρό-
φους σε ορεινές περιοχές αλλά και εκεί-
νους που δραστηριοποιούνται στα νησιά 
του Αιγαίου, σε µια προσπάθεια περαιτέ-
ρω στήριξης της ορεινής κτηνοτροφίας. 

Ακόµα, βέβαια, δεν έχουν προχωρή-
σει οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου στην τροποποίηση του ΠΑΑ, προκει-
µένου να αποσταλεί ο φάκελος προς έ-
γκριση στις Βρυξέλλες.

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
επίσηµη εξαγγελία του µέτρου θα γίνει α-
πό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τοποθετείται για τις αρχές Σεπτεµβρί-
ου, όταν στις 10 του µήνα θα ανοίξει τις 
πύλες της η ∆ΕΘ 2022. Η προσδοκία του 
κτηνοτροφικού κόσµου ήταν η ενίσχυση 
αυτή να πιστωθεί εγκαίρως ώστε να προ-
λάβουν να αγοράσουν ζωοτροφές απευ-
θείας από τους παραγωγούς πάνω στα α-
λώνια, σε µια περίοδο που ούτως ή άλλως 
γίνεται και ο προγραµµατισµός των απο-
θεµάτων της χρονιάς.

Με αλγόριθμους 
σε πραγματικούς 
κτηνοτρόφους  
Αποσαφηνίζεται ο τρόπος χορήγησης των ειδικών 
ενισχύσεων ύψους 90 εκατ. ευρώ για την αγορά 
ζωοτροφών, αποκλειστικά σε κτηνοτρόφους με 
εικόνα δραστηριότητας και πραγματική παραγωγή

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου
το Αποθεματικό 
Κρίσης 
Σε οργανώσεις παραγωγών του 
τοµέα των οπωροκηπευτικών που 
υλοποιούν εντός του έτους 2022 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, 
παραγωγούς οίνου στα νησιά 
(πλην Κρήτης), βιοκαλλιεργητές 
επιτραπέζιου σταφυλιού καθώς 
και κορινθιακής σταφίδας θα 
κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι 
από το αποθεµατικό κρίσης.
Πρόκειται για 26 εκατ. αποτελούν 
την πρώτη κοινοτική βοήθεια σε 
αγρότες εξαιτίας των συνεπειών 
του πολέµου στην Ουκρανία. 
Υπενθυµίζεται ότι τελικά η Ελλάδα 
δεν επέλεξε να προσαυξήσει τα 
κονδύλια αυτά µε εθνικούς πόρους. 
Μόλις επτά από τα συνολικά 27 
κράτη µέλη επέλεξαν να µην 
προσαυξήσουν τα κονδύλια του 
Αποθεµατικού (Αυστρία, ∆ανία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Μάλτα και Ολλανδία).
Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν 
δώσει προτεραιότητα ενίσχυσης 
στην κτηνοτροφία και ιδίως στην 
χοιροτροφία, την γαλακτοκοµικές 
µονάδες και την πτηνοτροφία. Οι 
µεγαλύτερες επιδοτήσεις από το εν 
λόγω εργαλείο εντοπίζονται στη 
Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερµανία. 
Συγκεκριµένα, η Γαλλία µε 89 εκατ. 
από το Αποθεµατικό, συµπληρώνει 
επιπλέον 178 εκατ. από τον εθνικό 
της προϋπολογισµό για να ενισχύσει 
την κτηνοτροφία της. Η Ισπανία µε 
64 εκατ. από την ΕΕ συµπληρώνει 
άλλα 128 εκατ. από τα εθνικά 
ταµεία για να ενισχύσει επίσης τον 
κτηνοτροφικό τοµέα. Η Γερµανία 
µε 60 εκατ. και επιπλέον 120 εκατ. 
από τον εθνικό της προϋπολογισµό 
εστιάζει στα φρούτα και λαχανικά, 
το κρασί, την πτηνοτροφία και 
τη χοιροτροφία.

 ΠΑΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

90

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

19

71

 ΠΑΑ

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
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Θέλουν παρίες
Δύο μέτρα-δύο σταθμά 
στην αντιμετώπιση 
των καλλιεργητών
Διακρίσεις σε βάρος παραγωγών από τη μεταποιητική 
βιομηχανία και αυξανόμενη εξάρτηση από το κράτος 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από δύσκολα µονοπάτια δείχνει να περ-
νάει τον τελευταίο καιρό ο τοµέας της α-
γροτικής παραγωγής, παρά την κάποια 
βελτίωση στις τιµές παραγωγού, κυρί-
ως ως αποτέλεσµα της µειωµένης προ-
σφοράς σε κρίσιµα αγροτικά προϊόντα.

Η όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση µιας 
µεγάλης µερίδας αγροτών από έκτακτες 
κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες επανα-
λαµβάνονται όλο και πιο συχνά, ιδίως 
µετά την έξαρση της πανδηµίας και την 
«χαλάρωση» των κοινοτικών κανόνων, 

διευρύνει το έλλειµµα στη χάραξη πο-
λιτικών, ενισχύει τις ανισότητες µετα-
ξύ των παραγωγών και οδηγεί όλο και 
µεγαλύτερο αριθµό αγροτών στην… ε-
παιτεία του κράτους.   

Ακόµα και οι επιπτώσεις της κλιµατι-
κής αλλαγής, µε τα όλο και πιο συχνά 
φαινόµενα καταστροφών στις καλλιέρ-
γειες, σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, µε 
αδύναµες και κρατικοκεντρικές δοµές 
ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, 
έρχονται να υπαγορεύσουν µια ακόµα 
µεγαλύτερη εξάρτηση των αγροτών α-
πό την κεντρική διοίκηση και την εκά-
στοτε εξουσία, χωρίς την ίδια στιγµή να 
υπάρχει πραγµατική µέριµνα της Πο-
λιτείας για έναν άλλο σχεδιασµό προ-
σαρµοσµένο στις νέες κλιµατολογικές 
συνθήκες αλλά και την ειδικότερη ζή-
τηση των αγορών.  

Οι πρωτοφανείς συνθήκες εντός των 
οποίων γίνεται αυτό τον καιρό η διακί-
νηση κάποιων προϊόντων, µε πιο χαρα-

κτηριστικό παράδειγµα τα βιοµηχανικά 
ροδάκινα, έρχεται να επιβεβαιώσει σο-
βαρό έλλειµµα παιδείας στις τάξεις των 
συντελεστών της µεταποιητικής βιοµη-
χανίας και µια κραυγής αγωνίας από 
την πλευρά των καλλιεργητών για το 
που µπορούν να οδηγηθούν τα πράγ-
µατα. Είναι η πρώτη φορά που µε τό-
σο χυδαίο τρόπο, ιστορικές βιοµηχανί-
ες, παίζουν µε τον πόνο των αγροτών, 
ανοιγοκλείνουν αιφνιδιαστικά τη δια-
δικασία παράδοσης των συµπύρηνων 
ροδάκινων και ακολουθούν µε τόσο α-
προκάλυπτο τρόπο δύο µέτρα και δύο 
σταθµά στην αντιµετώπιση των παρα-

γωγών, ευνοώντας φυσικά, 
τα… δικά τους παιδιά σε βά-
ρος των υπολοίπων. 

Είναι η πρώτη φορά που το 
έλλειµµα συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων, έστω και για τη συ-
γκέντρωση των προϊόντων και 
την στοιχειώδη καθοδήγηση των 
παραγωγών, οδηγεί καθηµερι-
νά χιλιάδες παραγωγούς στα… 
δόντια του καρχαρία, µε ότι αυτό 
µπορεί να σηµαίνει για το µέλ-
λον της αγροτικής δραστηριό-

τητας στην Ελλάδα και τη διαµόρφωση 
της συναλλακτικής σχέσης µε τους υπό-
λοιπους κρίκους της αλυσίδας αξίας. 

Πέραν όλων των άλλων πάντως, υ-
πάρχει αυτό τον καιρό µια ανησυχία ό-
τι η «χαλάρωση» του κοινοτικού πλαι-
σίου για τον ανταγωνισµό, η επανα-
φορά των εθνικών ενισχύσεων από 
το… παράθυρο, η αφυδάτωση των κα-
νόνων της ΚΑΠ και η αποδυνάµωση 
των άµεσων ενισχύσεων, οδηγούν βή-
µα – βήµα στη γεωργία των λίγων και 
άµεσα εξαρτηµένων από τη µεταποι-
ητική βιοµηχανία και τα δίκτυα λια-
νικής. Το «παιχνίδι καθυστερήσεων» 
στο οποίο µε ζήλο επιδίδεται η σηµε-
ρινή κυβέρνηση, προκειµένου να αµ-
βλύνει τις αντιδράσεις από την πλευ-
ρά των αγροτών δεν αλλάζει τον προ-
σανατολισµό της ελληνικής γεωργίας 
και την ίδια στιγµή, παραδίδει κρίσι-
µους φυσικούς πόρους σε δραστηρι-
ότητες πέραν της αγροτικής.  

Το πρόβληµα
δεν είναι µόνο
ελληνικό 
Τα πράγµατα όπως εξελίσσονται 
οδηγούν στην εκτίµηση ότι το 
πρόβληµα στον τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής δεν είναι µόνο ελληνικό. 
Οι πρώτοι που θα δυσκολευθούν να 
παράγουν µ’ αυτά τα κόστη, είναι οι 
αγρότες των υπό ανάπτυξη χωρών. 
Κι αυτό γιατί όταν οι τεχνοκράτες του 
FAO για κάθε 1% αύξηση στις τιµές 
των τροφίµων, υπολογίζουν ότι πάνω 
από 10 εκατοµµύρια άνθρωποι 
υποφέρουν από την πείνα. 
Είναι βεβαίως και πρόβληµα της ΕΕ 
από τη στιγµή που η ΚΑΠ χάνει 
τη δυναµική της, οι Βρυξέλλες 
παλινδροµούν ανάµεσα στην αειφορία 
και τη διατροφική επάρκεια, 
οι λαϊκιστές καραδοκούν και 
η γραφειοκρατία γίνεται βάρος 
δυσβάστακτο. Ειδικότερα σε ότι αφορά 
στην ΚΑΠ, σήµερα, είναι κάτι 
παραπάνω από βέβαιο ότι απέχει 
πολύ από το όραµα του Σίκο Μάνσχολτ, 
του Ολλανδού αγρότη και πολιτικού 
που υπήρξε ο εµπνευστής της Κοινής 

Τα όσα λαµβάνουν 
χώρα τον τελευταίο 
καιρό στον αγροτικό 
χώρο παραπέµπουν 
και στο έργο του Τζον 
Στάινµπεκ «Άνθρωποι 
και Ποντίκια». 

H τακτική 
έναντι των 
αγροτών 
τελευταία 
υπερβαίνει 
το... δύο 
µέτρα 
και δύο 
σταθµά και 
προσοµοι-
άζει στο 
κάλπικο 
ζύγι. 
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Μειωμένες είναι οι ελληνικές εξαγωγι-
κές ροές στο επιτραπέζιο σταφύλι μέχρι 
στιγμής για φέτος (5.644 τόνοι έναντι 
9.377 πέρυσι), με πτώση 39,8%, αφού 
μεγάλες ποσότητες σταφυλιού από χώ-
ρες του Νότιου Ημισφαιρίου (όπως η Χι-
λή) διέθεσαν την παραγωγή τους μερι-
κές εβδομάδες αργότερα από το σύνη-
θες στην αγορά του Βόρειου Ημισφαιρί-
ου, οδηγώντας σε υπερπροσφορά προ-
ϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Η ελληνική σουλτανίνα παρουσιά-

ζει μειωμένη ζήτηση με την τιμή παρα-
γωγού στα 50 λεπτά, περίπου 15  λε-
πτά κάτω από πέρυσι, εξαιτίας του συν-
δυασμού υπερπροσφοράς και μειωμέ-
νου καταναλωτικού ενδιαφέροντος λό-
γω συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισο-
δήματος, όπως εξηγεί στην Agrenda ο 
∆ημήτρης Σπανός, διευθυντής της Grape 
Evolution LTD. Στον αντίποδα, πολύ κα-
λές τιμές έπιασαν οι πιο πρώιμες ποικι-
λίες όπως Starlight και Prime, με τιμές 
άνω του 1,10 και 1 ευρώ αντίστοιχα. 

Στα 50 λεπτά το κιλό η σουλτανίνα
Η υπερπροσφορά σταφυλιού ρίχνει τη ζήτηση για το εγχώριο προϊόν 
Με τιμές άνω του 1 ευρώ διατέθηκαν νωρίτερα τα Starlight και Prime
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Τ 
ο εκτεταμένο ράλι πάγωσε την 
αγορά βάμβακος, σε συνδυα-
σμό με τις διακοπές του 15αύ-
γουστου. Από εβδομάδα αναμέ-

νονται ξανά διαπραγματεύσεις και λογικά 
ένα νέο κύμα προπωλήσεων. Για πολλούς 
η αγορά μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και 
δεν θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος και 
να την αγνοήσουμε. Αυτές οι τιμές δεν έρ-
χονται συχνά ιστορικά, πόσο μάλλον με τό-
σο ισχυρό δολάριο. Θεωρητικά λίγο πάνω 
από τα 120 σεντς θα μπορέσουν να πληρώ-
σουν οι αγοραστές τη σοδειά μας.  

 Οι τιμές εξαγωγής στην ελληνική αγο-
ρά για το σκληρό σιτάρι ανέβηκαν ένα σκα-
λί και από τα 450 ευρώ ο τόνος κυμαίνονται 
στα 460 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας. Ωστό-
σο, δουλειές δεν γίνονται, καθώς οι πωλητές 
διστάζουν, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε και 
στα μέσα Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, στο χρη-
ματιστήριο του Σικάγο, τα μαλακά σιτάρια αλ-
λά και άλλα δημητριακά πιέζονται προς τα χα-
μηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ημερών, με 
βασικούς λόγους την καλή ρωσική παραγω-
γή και τη ροή φορτώσεων από την Ουκρανία.  

 ∆ιατήρηση στα υψηλά του εύρους μέχρι 
και το τέλος του 2024 προεξοφλούν οι οικο-
νομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις 
τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων και ιδί-
ως για το σιτάρι, το καλαμπόκι και το ρύζι, σε 
μια έκθεση προοπτικών για τις παγκόσμιες 
αγορές που κυκλοφόρησε προ ολίγων ημε-
ρών. Αιχμή της έκθεσης είναι η εξέλιξη της 
διατροφικής επάρκειας σε παγκόσμιο επί-
πεδο και οι αναλυτές της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, εντοπίζουν χειροπιαστές ενδείξεις ό-
τι ο κόσμος οδεύει σε μια επισιτιστική κρίση.

Νέα ευκαιρία για 
υψηλά στο βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/08

450,89
440,24 442,62

461,31
448,12

07/07 14/07 10/08 18/08

Κόρινθος
Η ξηρασία και  

οι υψηλές θερμοκρασίες  
πλήγμα για την ποιότητα  

στην κορινθιακή σουλτανίνα

Βροχές
Οι έντονες βροχοπτώσεις 

στην Καβάλα οδηγούν  
σε έξαρση των ασθενειών  

στις όψιμες ποικιλίες

Κόστος 
Από τα 30 λεπτά στα 40 λεπτά  
το κιλό σκαρφάλωσε το κόστος 

παραγωγής της ποικιλίας  
σουλτανίνας φέτος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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1342,00

20,34

109,65

135,40

162,48
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1313,00

20,21

96,30

140,77

156,53
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521,90

1428,2

20,21

96,90

142,32

151,85

530

413

385

295

528,40

1369,4

20,09

95,65

143,85

143,22

530

413

385

298

548,60

1449,0

20,39

100,50

144,25

138,43

530

413

385

282

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

14/07 21/07 28/07 04/08 10/08 18/08

83,71

3,56
3,65

3,73 3,75
3,82

3,72

91,71 94,34 94,34

101,75
113,75

Τιμή παραγωγού 
σoυλτανίνας  
(λεπτά/κιλό)

Αύγουστος 2021  60-65

Αύγουστος 2022 50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Αύγουστος 2021  60-65

Αύγουστος 2022 50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Περί τα 30 λεπτά οι 
προοπτικές για τη νέα 
σοδειά καλαμποκιού

Δεύτερη ευκαιρία 
για καλές τιμές δίνει 
η αγορά στο σύσπορο 

Κόβει πράξεις στα πρώιµα 
ελληνικά µήλα η Αίγυπτος 
Με σηµαντικά µειωµένη ζήτηση για 
εξαγωγές ξεκίνησε η εµπορική περίοδος 
για την εγχώρια πρώιµη ποικιλία µήλου 
Gala. Αιτία τα capital control στην 
Αίγυπτο, η οποία απορροφά κάθε χρόνο 
το 70-80% των ελληνικών µήλων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 50 λεπτά 
το κιλό η τιμή
για σουλτανίνα
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Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια της 
Yara Ελλάς αποχαιρετά τον αγαπηµέ-
νο συνάδελφο Θέµο Μπόγκια που έ-
φυγε πρόωρα από τη ζωή την περα-
σµένη εβδοµάδα σε ηλικία 40 ετών. 
Ο Θέµος Μπόγκιας υπήρξε σηµαντι-
κό στέλεχος της Yara Ελλάς και συ-
νέβαλε µε την προσωπικότητα και τις 
γνώσεις του στην πορεία της εταιρεί-
ας. Γεωπόνος µε πολλές ικανότητες 
και ζεστό χαρακτήρα, υπήρξε ιδιαίτε-
ρα αγαπητός στον γεωπονικό κλάδο. 

«Εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια και τους οι-
κείους του αγαπητού φίλου και συνα-
δέλφου για την πρόωρη και ξαφνική 
απώλειά του. Θέµο, θα είσαι για πάντα 
στις καρδιές µας!», αναφέρει το συλ-
λυπητήριο µήνυµα της Υara Eλλας.

Ο Θέµος Μπόγκιας , γιος του γνω-
στού Γρεβενιωτη Αρχιτέκτονα, Βύρωνα 
Μπόγκια, έφυγε ξαφνικά στα 40 του 
χρόνια, προδοµένος από την καρδιά 
του, αφήνοντας ανείπωτη θλίψη στην 
οικογένεια του και στους οικείους του.

Οδηγίες για την εφαρµογή του νέ-
ου πλαισίου που διέπει τους διήµε-
ρους αποσταγµατοποιούς εξέδωσε 
η ΑΑ∆Ε σε συνέχεια της θεσµικής 
παρέµβασης που ψηφίστηκε στη 
Βουλή προ λίγων µηνών, µε την ο-
ποία αλλάζει ο ΕΦΚ και διαµορφώ-
νεται στα 370 ευρώ ανά εκατόλι-
τρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Παράλληλα, στην ίδια εφαρµο-
στική εγκύκλιο, διευκρινίζεται και 
η δυνατότητα απόσταξης νέων πρώ-
των υλών από τους διήµερους α-
ποσταγµατοποιούς, όπως οι οινο-
ποιίσιµες ποικιλίες σταφυλιών, τα 
σύκα και τα απόσυκα. Πρόκειται 
για µια παρέµβαση η οποία στο 
σηµείο που άπτεται των οινοστά-
φυλων, είχε προκαλέσει αναστά-
τωση στους κόλπους της Ε∆ΟΑΟ 
και του ΣΕΟ όταν ανακοινώθηκε 
στις αρχές της άνοιξης. 

Οι αλλαγές αυτές που προβλέπο-
νται σε εγκύκλιο της ΑΑ∆Ε, εφαρ-
µόζονται από την 1η Αυγούστου. 
Παράλληλα, καταγράφεται το σύνο-
λο των διαδικασιών για την εφαρ-
µογή των σχετικών µε τους διήµε-
ρους µικρούς αποσταγµατοποιούς 
διατάξεων των νόµων 2960/2001 
και 2969/2001, ενώ περιγράφο-
νται και οι διαδικασίες για την έκ-
δοση άδειας απόσταξης. 

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι: 
α) Με τις διατάξεις του άρθρου 

27, το άρθρο 82 του ν.2960/2001 
αντικαταστάθηκε και από 01-08-
2022 στο προϊόν απόσταξης των δι-
ήµερων µικρών αποσταγµατοποι-
ών εφαρµόζεται νέος συντελεστής 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
ορίζεται σε 370 ευρώ ανά εκατόλι-
τρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, 

β) µε τις διατάξεις του άρθρου 34, 
τροποποιήθηκαν ορισµένες διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 ανα-
φορικά µε τη σφράγιση-αποσφρά-
γιση αποστακτικών µηχανηµάτων 
µε εφαρµογή από 28-03-2022 και 

γ) µε τις διατάξεις του άρθρου 35, 
τροποποιήθηκαν ορισµένες διατά-
ξεις της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ι-
δίου ανωτέρω αναφερόµενου νό-
µου (ν.2969/2001), µε τις οποίες 
προστέθηκαν νέες επιτρεπόµενες 
προς απόσταξη πρώτες ύλες από 
τους διήµερους µικρούς αποσταγ-
µατοποιούς, όπως οι οινοποιήσιµες 
ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα-α-
πόσυκα, ενώ επήλθαν αλλαγές στα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προ-
σκοµίζουν προκειµένου για τη χο-
ρήγηση άδειας απόσταξης, καθώς 
και σε θέµατα που αφορούν τη δι-
άθεση-διακίνηση του παραγόµενου 
προϊόντος απόσταξης. 

Οδύνη στη Yara 
για την απώλεια 
του γεωπόνου 
Θέμου Μπόγκια

ΕΦΚ για διήμερους 370 ευρώ, 
προς απόσταξη οινοστάφυλα

Ο Θέµος Μπόγκιας υπήρξε σηµαντικό 
στέλεχος της Yara Ελλάς και 

συνέβαλε µε την προσωπικότητα 
και τις γνώσεις του στην πορεία της 

εταιρείας.

Με απόφαση 
του υπουργού 
Περιβάλλοντος 
Κώστα Σκρέκα, 
το σύνολο των 
επιλαχόντων του 
προγράµµατος 
µετατρέπονται 
σε δικαιούχους.

∆ικαιούχοι και οι 47.433 επιλαχόντες για το «Εξοικονοµώ 2021», 
µετά την αύξηση κατά 591,7 εκατ. του προϋπολογισµού της δράσης

Στο πρόγραµµα «Εξοικονοµώ 2021» εντάσσονται ως καταρχήν επιλέξιµοι κι 
οι 47.433 επιλαχόντες καθώς αυξάνεται ο προϋπολογισµός της δράσης κατά 
591,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (+94%). Συνολικά 
δικαιούχοι είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, όσοι δικαιούχοι έχουν ολοκληρωµένη 
ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου µπορούν να ξεκινήσουν τις παρεµβάσεις 
ενεργειακής αναβάθµισης, που σχετίζονται µε το ποσοστό της δικής τους 
συµµετοχής στο πρόγραµµα. Το «Εξοικονοµώ 2021» είναι το πρώτο 
πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων µε ξεχωριστό προϋπολογισµό 
για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή η στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων 
αυξάνεται κατά 81,8 εκατ. ευρώ κι αφορά 5.890 νοικοκυριά. Οι νέες λίστες 
µε τα ονόµατα των επιλαχόντων θα επικαιροποιηθούν αµέσως µόλις βγει ο 
νέος οδηγός του προγράµµατος. «Ανταποκρινόµαστε στο ενδιαφέρον των 
ελληνικών νοικοκυριών για το «Εξοικονοµώ 2021» και σήµερα εντάσσουµε 
σε αυτό, το σύνολο των επιλαχόντων τους οποίους µετατρέπουµε σε 
δικαιούχους.», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας.

Έως 130 λίτρα
Οι οδηγίες αφορούν 

τους διήµερους µικρούς 
αποσταγµατοποιούς, 

που κατέχουν άµβικες 
χωρητικότητας µέχρι 
130 λίτρα για χρήση 
από τους ίδιους και 
τις επιχειρήσεις που 

διαθέτουν το παραγό-
µενο από αυτούς προϊόν 

απόσταξης
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«Οι κοντές σοδειές, έχουν µακριά 
ουρά», είναι ένα γνωµικό στην α-
µερικανική ζώνη βάµβακος, πιο 
εύηχο στην αγγλική, που ωστό-
σο αποτυπώνει το γενικό αίσθη-
µα στην αγορά, έπειτα από τις τε-
λευταίες εκτιµήσεις προσφοράς 
και ζήτησης του αµερικανικού υ-

πουργείου γεωργίας, που ήταν 
τόσο ευνοϊκές για την τιµή, ώστε 
αυτή να κάνει ένα άλµα άνω των 
15 σεντς, προσεγγίζοντας τα 120 
σεντς ανά λίµπρα. 

Καταλύτης ανόδου ήταν έκθε-
ση προσφοράς και ζήτησης του 
USDA, στην οποία καταγράφε-
ται µείωση της εκτίµησης παρα-
γωγής των Ηνωµένων Πολιτει-
ών κατά 3 εκατ. δέµατα.

Ο κανόνας, λοιπόν, θέλει σε 
χρονιές µε χαµηλές προσδοκίες 
στη σοδειά, την αγορά να σχηµα-
τίζει τις κορυφές της, την περίο-
δο πριν από τις κοπές, αφού στη 
συνέχεια και για όσο οι µηχανές 

βρίσκονται στα χωράφια, η αγω-
νία για την προσφορά εξαντλείται 
(εξ ου και η µακριά ουρά). Για µια 
τέτοια χρονιά προετοιµάζονται οι 
εµπλεκόµενοι µε το βαµβάκι, α-
πό τους παραγωγούς, τα εκκοκ-
κιστήρια και τα κλωστήρια, µέχρι 
και τα funds που αναµένεται να 
εντείνουν τη µεταβλητότητα στις 
τιµές κατά τις προσεχείς ηµέρες. 

∆εν αποκλείεται επιστροφή 
στα υψηλά των 130-135 σεντς 

Ως γνωστόν, το πρόβληµα εντο-
πίζεται στο Τέξας λόγω της επί-
µονης ξηρασίας που απλώνεται 
σε ολόκληρη τη ζώνη, αλλά και 

του υψηλού ποσοστού των «παρατη-
µένων» εκτάσεων που ήρθε σε αντί-
δραση των παραγωγών στα υψηλά 
καλλιεργητικά έξοδα και τις καιρι-
κές συνθήκες οι οποίες δεν τα δικαι-
ολογούν. Έτσι, το USDA προβλέπει 
παραγωγή στις ΗΠΑ της τάξης των 
12,6 εκατ δεµάτων, το χαµηλότερο 
επίπεδο παραγωγής από την σοδειά 
της περιόδου 2009-2010. Επακόλου-
θα τα τελικά παγκόσµια αποθέµατα 
µειώθηκαν κατά 3.1 εκατ. δέµατα. Η 
αντίδραση του χρηµατιστηρίου ήταν 
ανάλογη των ειδήσεων, µε τις τιµές 
να κλειδώνουν limit up τη ∆ευτέρα 
και την Τρίτη 15/16 Αυγούστου. Ο 
∆εκέµβριος του 2022 ήταν κλειδω-
µένος στα 113,59 σεντς ανά λίµπρα 
(+5 σεντς), ενώ ενδοσυνεδριακά την 
Τρίτη 16 Αυγούστου, η τιµή ξεπέρα-
σε τα 118 σεντς ανά λίµπρα. Στη συ-
νέχεια η αγορά διόρθωσε πίσω στη 
ζώνη των 113 σεντς, ωστόσο ο στό-
χος των 120 σεντς µπήκε. 

Μένει πλέον να φανεί ο τρόπος µε 

Καλπάζει και πάλι
έως τα 120 σεντς το βαμβάκι 
Καταλύτης ανόδου η έκθεση USDA, που μειώνει τη σοδειά των ΗΠΑ κατά 3 εκατ. δέματα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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τον οποίο θα αντιδράσει σε αυτά τα 
νέα η φυσική αγορά στην Ελλάδα, 
µια που είναι ∆εκαπενταύγουστος 
και όλοι απουσιάζουν. Άλλωστε, ό-
ταν σηµειώνονται απότοµα µεγά-
λες αλλαγές, πωλητές και αγορα-
στές κρατούν αποστάσεις µέχρι να 
ισορροπήσει η αγορά.

Οι εκτιµήσεις των αναλυτών για 
την πορεία της αγοράς διίστανται ως 
προς την ένταση της ανόδου. Οι πιο 
ενθουσιώδεις δεν αποκλείουν µια 
επιστροφή στα υψηλά των 130-135 
σεντς ανά λίµπρα. Ωστόσο το µοτίβο 
της κοντής σοδειάς και της µακρι-
άς ουράς είναι που συγκρατεί τους 
υπόλοιπους. 

Οι πιο εγκρατείς κάνουν λόγο για 
µια επιστροφή της αγοράς στη ζώ-
νη των 120 – 125 σεντς ανά λίµπρα, 
την οποία θα χρειαστεί να επιβεβαι-
ώσει ο δείκτης, αφού όµως πρώτα 
προηγηθεί µε µια µικρή διόρθωση 
µετά τον ενθουσιασµό από τα δεδο-
µένα της έκθεσης. 

Στενά αποτυπώνονται τα περιθώρια της προ-
σφοράς και της ζήτησης στην παγκόσµια αγο-
ρά καλαµποκιού, µε τις τελευταίες εκτιµήσεις 
του USDA να αναθεωρούν πτωτικά το µέγεθος 
της επερχόµενης παραγωγής σε Ευρώπη και 
Ηνωµένες Πολιτείες. Σε γενικές γραµµές η τε-
λευταία έκθεση του αµερικάνικου Υπουργείου 
Γεωργίας (12 Αυγούστου), ήρθε να λειτουργή-
σει υποστηρικτικά για τις τιµές σιτηρών και κα-
λαµποκιού, αποτυπώνοντας αυτό που αρκετοί 
αναλυτές των αγορών αγροτικών εµπορευµά-
των είχαν επισηµάνει νωρίτερα, ότι δηλαδή οι 
σοδειές στο Βόρειο Ηµισφαίριο αντιµετωπίζουν 
σηµαντικά προβλήµατα. 

Ειδικά για το καλαµπόκι, οι συνθήκες ξηρασί-
ας και υψηλών θερµοκρασιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις ΗΠΑ περιορίζουν σηµαντικά την 
προσφορά για την νέα εµπορική περίοδο 2022-
2023. Η επίδραση που θα έχουν οι καιρικές συν-
θήκες στις αποδόσεις αναµένεται να γίνει πιο 
εµφανής κατά τις επόµενες εβδοµάδες και είναι 
σίγουρα ένας παράγοντας τον οποίο οι αγορές 
παρακολουθούν στενά. Ωστόσο µέχρι στιγµής η 
αντίδραση των αγορών είναι µετριοπαθής ή α-
κόµα και αντίθετη της τάσης που υπαγορεύουν 
οι διαπιστώσεις του USDA, εξαιτίας της απελευ-
θέρωσης των ουκρανικών αποθεµάτων, τα ο-
ποία πάντως έχουν σε πολύ µικρό βαθµό κόψει 
την όρεξη των αγοραστών στη φυσική αγορά. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η έκθεση USDA, έκο-
ψε πάνω από 6 εκατ. τόνους από τα τελικά α-
ποθέµατα καλαµποκιού, που πλέον τα αποτιµά 
στους 306,7 εκατ. τόνων έναντι των 312,9 εκατ. 
ένα µήνα νωρίτερα. Αφορµή για αυτήν τη µείω-
ση των αποθεµάτων, οι αναλυτές του αµερικά-
νικου υπουργείου γεωργίας παίρνουν από την 
εξέλιξη της καλλιέργειας και από την αναµενό-
µενη παραγωγή, η οποία από τους 1.185 εκατ. 
τόνους, φαίνεται πως θα είναι µικρότερη των 
1.179 εκατ. τόνων. Ειδικά στην ΕΕ η προσφορά 
καλαµποκιού αναµένεται να υποχωρήσει κατά 
8 εκατ. τόνους, έναντι υποχώρησης 3,7 εκατ. 
τόνων στην αµερικανική αγορά. 

Ενδιαφέρον έχει και η υποσηµείωση που α-
φήνουν οι ειδικοί των αγορών που συντάσσουν 

την έκθεση για λογαριασµό του USDA. Σύµφω-
να µε αυτήν, η µικρή σοδειά που αναµένεται 
στην Ευρώπη, θα µπορούσε εν µέρη να εξισορ-
ροπιστεί από τα ουκρανικά αποθέµατα που απε-
λευθερώθηκαν, αφού 3,5 εκατ. τόνοι καλαµπο-
κιού περίπου θα µπορούσαν να εισχωρήσουν 
στις ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο ακόµα και έ-
τσι η ελλειµµατική παραγωγή θα αφήσει στίγ-
µα στις εµπορικές ισορροπίες του µπλοκ, ενώ 
άλλωστε δεν είναι ακόµα βέβαιο ότι οι διάδρο-
µοι της Ουκρανίας είναι ικανοί για να εξυπηρε-
τήσουν αυτήν τη ζήτηση.  

Η επίµονη ξηρασία στη Γαλλία κόβει τη σοδειά  
Άλλωστε η ζηµιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

δείχνει µεγαλύτερη από αυτό που µε σχετική 
ασφάλεια µπορούν να επικυρώσουν οι εκθέ-
σεις USDA. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µείωση 
της παραγωγής καλαµποκιού στη Γαλλία ανα-
µένεται να ξεπεράσει το 20%, αφού τα 2/3 των 
αγροτικών περιφερειών της χώρας βρίσκονται 
σε κατάσταση κρίσης λόγω ξηρασίας, ενώ µό-
λις δύο νοµοί από τους 96 της χώρας δεν έχουν 
ενεργοποιήσει περιορισµούς στη χρήση νερού.

Αυτή η επίµονη ξηρασία στη Γαλλία, έρχεται να 
ρίξει ακόµα και κάτω από τους 12 εκατ. τόνους 
τις προοπτικές παραγωγής καλαµποκιού έναντι 
των 15,53 εκατ. τόνων πέρυσι, σε µια συνθήκη 
που επιτρέπει ανοδικές πιέσεις στις τιµές σιτη-
ρών στο γαλλικό χρηµατιστήριο εµπορευµάτων. 

Η συνολική παραγωγή στην ΕΕ αναµένεται να 
είναι κοντά στους 77 εκατ. τόνους έναντι των 
80 εκατ. το 2021-2022, κάτι που έρχεται να α-
ποδείξει πως ακόµα στην Ουάσιγκτον όπου συ-
ντάσσονται οι εκθέσεις του USDA δεν έχει απο-
τιµηθεί η ζηµιά από τις καταστροφές στα τέλη 
Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου. Προς το πα-
ρόν, ο δείκτης τιµών καλαµποκιού στην ευρω-
παϊκή αγορά, διατηρείται γύρω από τα 320 µε 
330 ευρώ ο τόνος για τις παραδόσεις Νοεµβρί-
ου 2022, ενώ για τον Ιούνιο του 2023 η τιµή εί-
ναι στα 320 ευρώ ο τόνος, 70 ευρώ περίπου πά-
νω από τα χαµηλά που σηµειώθηκαν πριν από 
περίπου έναν µήνα, µετά τη διευρυµένη διόρ-
θωση στις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων. 

ΤΟ USDA ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΠΑ  

Μικρές σοδειές και αβέβαια καράβια, 
προϋποθέσεις ανόδου για το καλαμπόκι 

12 εκατ. τόνοι
Η επίµονη ξηρασία στη 

Γαλλία, έρχεται να ρίξει 
ακόµα και κάτω από 

τους 12 εκατ. τόνους τις 
προοπτικές παραγωγής 
καλαµποκιού έναντι των 
15,53 εκατ. τόνων πέρυσι

330 ευρώ ο τόνος
Προς το παρόν, ο δείκτης 

τιµών καλαµποκιού 
στην ευρωπαϊκή αγορά, 
διατηρείται γύρω από τα 
330 ευρώ ο τόνος για τις 

παραδόσεις Νοεµβρίου 
2022, ενώ για τον Ιούνιο 

του 2023 η τιµή βάσης 
διαµορφώνει τα 320 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 
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Τετράνυχος 
σε βιομηχανική
Θεραπευτικός ψεκασμός μόνο 
αν βρεθούν 3 άτομα ανά φύλλο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Συνεχίζεται η παρουσία του 
τετρανύχου στις πρώιµες και 
µεσοπρώιµες καλλιέργειες βι-
οµηχανικής ντοµάτας στους 
νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθι-
ώτιδας και αναµένεται στις ό-
ψιµες καλλιέργειες σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Βόλου. Οι θερµές 
καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν την εποχή αυτή ευ-
νοούν την ανάπτυξη των πλη-
θυσµών τετράνυχων, σύµφω-
να µε τους γεωπόνους της ∆Α-
ΟΚ Βόλου, οι οποίοι συστή-
νουν συνεχή επιθεώρηση α-
πό τους παραγωγούς λόγω 
του ότι η προσβολή από τους 
εχθρούς αυτούς εξαπλώνε-
ται µε µεγάλη ταχύτητα στο 

χωράφι. Να σηµειωθεί πως 
πρόκειται για ένα πολύ µελε-
τηµένο άκαρι που έχει ανα-
πτύξει µεγάλες αντοχές στα 
ακαρεοκτόνα. Γι’ αυτό το λό-
γο συστήνεται η διενέργεια 
ψεκασµών µόνο µετά τη δι-
απίστωση της προσβολής (3 
άτοµα/φύλλο) και όχι προ-
ληπτικά, µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα. 

Υψηλές συλλήψεις Tuta
Οι συλλήψεις των ακµαίων 

του εντόµου στο δίκτυο φε-
ροµονικών παγίδων συνεχί-
ζονται και εµφανίζονται 100-
150 άκµαία/3ηµέρες/παγίδα 
στις πρώιµες καλλιέργειες και 
70-100ακµαία/3ηµερες/παγί-
δα στις όψιµες. Προτείνεται να 
γίνει επέµβαση µε κατάλληλα 
εγκεκριµένα για την καλλιέρ-
γεια φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα. Παρά το ύψος της κατα-
στροφής που δύναται να προ-
καλέσει το έντοµο, οι γεωπόνοι 
συνιστούν να γίνουν επεµβά-
σεις µε εντοµοκτόνα µόνο ό-
ταν διαπιστωθεί προσβολή και 
όχι προληπτικά, ώστε να µην 
σηµειωθούν φαινόµενα ανά-
πτυξης ανθεκτικότητας.

Ευνοείται η ανάπτυξη ωιδίου
Στις περιοχές όπου καλλιερ-

γείται η βιοµηχανική ντοµάτα 

διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η 
προσβολή κι από από το ωίδιο 
στις πρώιµες, µεσοπρώιµες και 
όψιµες καλλιέργειες τοµάτας. 
Οι καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν είναι κατάλληλες για 
την ανάπτυξη του µύκητα και 
την µετάδοσή του. Υπενθυµί-
ζεται ότι το ωίδιο προκαλεί κι-
τρινοπράσινες ή κίτρινες ακα-
νόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες 
διαµέτρου 10-15 χιλιοστών κη-
λιδώσεις στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων, ενώ στην κάτω 
επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή 
λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή 
εξάνθηση. Τα κονίδια του µύ-
κητα είναι αεροµεταφερόµενα 
και προκαλούν την διασπορά 
της ασθένειας. Οι γεωπόνοι α-
πό το Βόλο συνιστούν να γίνει 
καταπολέµηση του παθογόνου 
µύκητα (µόνο όταν διαπιστω-
θεί η ύπαρξη του), µε εκλεκτι-
κά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα.

Αυξηµένοι πληθυσµοί του αλευρώδη στις πεπονιές Θεσσαλίας
Μεγάλοι πληθυσµοί του αλευρώδη (Βemisia tabaci) έχουν εντοπιστεί 
στις υπαίθριες καλλιέργειες µε πεπονιές στις περιοχές ευθύνης του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, όπως εξηγούν 
οι αρµόδιοι γεωπόνοι. Οι καιρικές συνθήκες τις τελευταίες εβδοµάδες 
του καλοκαιριού ευνοούν σηµαντικά την ανάπτυξη των πληθυσµών του 
εντόµου. Ο αλευρώδης έχει µετατραπεί σε ένα σηµαντικό παράσιτο της 

πεπονιάς λόγω της υψηλής αναπαραγωγικής του δυνατότητας, του µεγάλου αριθµού 
ξενιστών, της έκκρισης του κολλώδους µελιτώµατος και της συνήθειας να τρέφεται 
από το κάτω µέρος των φύλλων που είναι προστατευµένο από τη δράση των 
εντοµοκτόνων. Οι πληθυσµοί της Bemisia προκαλούν σοβαρές οικονοµικές ζηµιές 
µειώνοντας τόσο την ποσότητα όσο και το µέγεθος πεπονιών. Η ποιότητα των καρπών 
υποβαθµίζεται επίσης λόγω της µείωσης των διαλυτών σακχάρων στο φρούτο, 
αλλά και της µόλυνσής του µε µελιτώµατα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη καπνιάς. 
Οι γεωπόνοι από το Βόλο συνιστούν ψεκασµό µε κατάλληλα και εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα σε περίπτωση σοβαρής προσβολής. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Tuta Absoluta
Επέµβαση αποκλειστικά 

σε περίπτωση προσβολής 
και όχι προληπτικά, 

ώστε να µην αναπτυχθεί 
ανθεκτικότητα

Ωίδιο στη µηλιά 
Το ωίδιο της µηλιάς, που οφείλεται στη 
δράση του ασκοµύκητα Podosphaera 
leucotricha, αποτελεί έναν σοβαρό 
εχθρό µε σηµαντικές οικονοµικές 
επιπτώσεις για τον παραγωγό. Το 
παθογόνο προσβάλει τους νεαρούς 
τρυφερούς ιστούς (φύλλα, βλαστοί, 
άνθη, καρποί) καθ’ όλη την περίοδο 
της ετήσιας βλάστησης, προκαλώντας 
εξασθένηση των δέντρων 
και µείωση της παραγωγής και της 
εµπορευσιµότητας των καρπών. 
Το ωίδιο προσβάλλει σχεδόν όλα τα 
υπέργεια µέρη και όργανα των ευπαθών 
φυτών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες 
(25οC και υψηλή υγρασία), τα 
συµπτώµατα της ασθένειας γίνονται 
ορατά διά γυµνού οφθαλµού, 
µέσα σε 48 ώρες. Αν και σπάνια 
επέρχεται η ολοσχερής καταστροφή 
του δέντρου, εντούτοις η ζηµιά που 
προκαλεί είναι πολλές φορές µεγάλη. 
Οι γεωπόνοι συνιστούν µεν χηµική 
καταπολέµηση σε περίπτωση προσβολής 
αλλά προτείνουν κυρίως την επιλογή 
ανθεκτικών ποικιλιών µηλιάς (π.χ. Gala, 
Delicious, Fuji, Enterprise).

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Νimrod 25 EC

Μύγα Μεσογείου 
στα εσπεριδοειδή
Συνεχίζουν να παρατηρούνται 
(αν και µε µικρότερες συγκεντρώσεις) 
πληθυσµοί του εντόµου Ceratitis 
capitata στους οπωρώνες 
εσπεριδοειδών του δικτύου παγίδευσης 
(Φόδελε, Σίσσες Χανιά) του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου. Οι γεωπόνοι της 
τοπικής ∆ΑΟΚ συνιστούν για 
περιορισµό του πληθυσµού της µύγας 
στην επόµενη φθινοπωρινή γενιά, 
την αποµάκρυνση και την καταστροφή 
προσβεβληµένων καρπών σε οπωρώνες 
µε ασυγκόµιστα όψιµα πορτοκάλια ή 
γκρέιπ φρουτ. Σηµειώνεται πως καλό 
είναι να αποµακρύνονται οι 
προσβεβληµένοι καρποί και άλλων 
καρποφόρων δέντρων - ξενιστών 
που βρίσκονται µέσα ή κοντά στους 
οπωρώνες. Γεωπόνοι επισηµαίνουν πως 
η αντιµετώπιση του εντόµου θα πρέπει 
να γίνεται ακολουθώντας κάποιο 
ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο 
να συνδυάζει χρήση βιολογικών 
σκευασµάτων, ορθών τεχνικών 
και χηµικών µεθόδων 
όταν και όπου αυτό επιτρέπεται 
και κρίνεται απαραίτητο.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Graffiti 2.5ec
FMC Hellas: Simin 2.5 EC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Παγίωση
Η κλιµατική αλλαγή 

και οι υψηλές θερµο-
κρασίες παγιώνουν τις 
ζηµιές στη σουλτανίνα 

σε ετήσια βάση

Καπνά και σουλτανίνα σε μεγάλο 
στρες από τις υψηλές θερμοκρασίες
Αιτήματα αποζημιώσεων από καλλιεργητές σε Πιερία και Κορινθία 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σηµαντικές ζηµιές σε καλλιέργειες 
καπνού στην τοπική κοινότητα Κα-
ταχά του ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού 
στην Πιερία σηµειώθηκαν λόγω του 
παρατεταµένου καύσωνα των τελευ-
ταίων εβδοµάδων, που έπληξε την 
περιοχή. Οι αγρότες στα καπνοχώ-
ραφα της Πιερίας βρίσκουν τα φύλ-
λα του καπνού µαραµένα, γεγονός 
που οδηγεί σε ποιοτική αλλά και πο-
σοτική υποβάθµιση της παραγωγής. 

Μετά από αυτοψία κλιµακίου της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας διαπιστώθηκε ότι 
οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες και 
συγκεκριµένα ο παρατεταµένος καύ-
σωνας ευθύνεται για τις εκτεταµένες 
ζηµιές στην περιοχή του ∆ήµου Πύδ-
νας – Κολινδρού και συγκεκριµένα, 

στις καλλιέργειες καπνού στην τοπι-
κή κοινότητα Καταχά. 

Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σο-
φία Μαυρίδου απέστειλε επιστολή 
προς τον ΕΛΓΑ, στην οποία εκθέτει τα 
προβλήµατα από τις ζηµιές που υπέ-
στησαν οι καλλιέργειες καπνού, ζη-
τώντας από τον Οργανισµό να στα-
θεί αρωγός στο πλευρό των καπνο-
παραγωγών.

Κάθε χρόνο και µεγαλύτερες 
οι ζηµιές στη σουλτανίνα

Τεράστιες ζηµιές από τον καύσω-
να, που σάρωσε την περιοχή έχει υ-
ποστεί και η επιτραπέζια σουλτανί-
να στον Άσσο-Λεχαίο-Περιγιάλι, Ε-
ξαµίλια και Αρχαία Κόρινθο του ∆ή-
µου Κορινθίων, µε τους αγρότες να 
βρίσκονται σε απόγνωση βλέπο-
ντας άλλη µία σοδειά τους να πη-
γαίνει χαµένη.

Συγκεκριµένα, όπως επισηµαίνουν 

αγρότες της περιοχής, για άλλη µία 
χρονιά οι κλιµατολογικές συνθήκες 
οδήγησαν το δυναµικότερο προϊόν 
της περιοχής, το επιτραπέζιο σταφύ-
λι ποικιλίας σουλτανίνα, αλλά και 
τις υπόλοιπες επιτραπέζιες ποικιλί-
ες, όπως Prime, Superior και Αττική, 
σε µια ακόµα καταστροφή.

Ήδη συντάχθηκε και θα κατατεθεί 
αίτηµα προς τον ΕΛΓΑ για την κατα-
στροφή που υπέστησαν οι καλλιέρ-
γειες το πρώτο δεκαήµερο του Αυ-
γούστου, ενώ µε επιστολή τους προς 

τον ΕΛΓΑ και άλλους φορείς, οι συ-
νεταιρισµοί της περιοχής ζητούν, 
µεταξύ άλλων, την άµεση και γρή-
γορη εκτίµηση των ζηµιών, καθώς 
και δίκαιες αποζηµιώσεις.

«Το κακό είναι συνάρτηση διαφό-
ρων παραγόντων, που έχουν να κά-
νουν τόσο µε το κλίµα όσο και µε το 
υπέδαφος. Η κλιµατική αλλαγή έχει 
επηρεάσει και την περιοχή µας, µε 
αποτέλεσµα οι δυσµενείς συνέπειές 
της να παγιώνονται χρόνο µε το χρό-
νο», επισηµαίνεται στην επιστολή.

Οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ Πιερίας διαπίστωσαν ότι ο παρατεταµένος 
καύσωνας ευθύνεται για τις ζηµιές στα καπνά ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού.



Η γραφειοκρατία τρώει 
και την αναδιάρθρωση
Μόλις 350 στρέμματα ανά ΑΦΜ συλλογικών σχημάτων αγροτών καλύπτει το μέτρο, που 
θα έπιανε τόπο αν κάθε ΑΦΜ μπορούσε να αναδιαρθρώσει από 2.000 στρέμματα και πάνω

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μετά βίας 50 εκατ. ευρώ από έναν προϋπο-
λογισµό 166 εκατ. ευρώ δύνανται να απορ-
ροφήσουν οι ενδιαφερόµενοι αυτή τη στιγ-
µή από τα κονδύλια που έχουν κατανεµηθεί 
στο µέτρο της Αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, 
που έχει ενταχθεί στα προγράµµατα του Τα-
µείου Ανάκαµψης, παρά το υψηλό ενδιαφέ-
ρον αλλά και τη δοµική ανάγκη της εγχώρι-
ας δενδροκαλλιέργειας.

Με άλλα λόγια, µόλις 350 στρέµµατα ανά 
ΑΦΜ δικαιούχου, που εν προκειµένω είναι 
Οµάδες Παραγωγών και Συνεταιρισµοί µπο-
ρούν να αναδιαρθρωθούν από το µέτρο, ένα 
νούµερο µάλλον αστείο όταν πρόκειται για 
συλλογικά σχήµατα αγροτών. Η αιτία αυτής 
της κατάστασης έγκειται στο µέγιστο ποσό δα-
πάνης που επιτρέπει έµµεσα το µέτρο, αφού η 
προκήρυξη του προβλέπει µέγιστη ενίσχυση 
στα 500.000 ευρώ ανά ΑΦΜ, κάτι που συνεπά-
γεται µια επένδυση κοντά στα 700.000 ευρώ 
αν ληφθεί υπόψιν ότι το µέγιστο ποσοστό ε-
πιδότησης ανέρχεται στο 80% της επένδυσης.

Σε µια προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι το 
σύνολο των 166 εκατ. ευρώ θα απορροφη-
θεί για τις ανάγκες της αναδιάρθρωσης, η Ε-
ΘΕΑΣ έχει αποστείλει επιστολή προς τους ι-
θύνοντες του σχεδιασµού των µέτρων του 
Ταµείου Ανάκαµψης στη Βάθη, ζητώντας να 
αυξηθεί το µέγιστο ποσό επιδότησης από τα 
500.000 ευρώ στα 3 εκατ. ευρώ, κάτι που θα 
διευκόλυνε µεγάλες επενδύσεις οι οποίες 
θα ανέρχονται µέχρι σχεδόν τα 4 εκατ. ευρώ. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο Χρήστος Γιαν-
νακάκης, αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, «αν υπο-
λογίσουµε ότι το κόστος εγκατάστασης µιας 
νέας φυτείας µε ροδάκινα διαµορφώνεται µε-

ταξύ των 1.500 µε 2.000 ευρώ το στρέµµα, 
τότε µε µια µέγιστη επένδυση στα 700.000 
ευρώ ανά συλλογικό σχήµα, µπορούν να 
αναδιαρθωθούν µετά βίας 350 στρέµµατα 
µελών των οργανώσεων. Τα χρήµατα θα έ-
πιαναν τόπο αν το κάθε ΑΦΜ µπορούσε να 
αναδιαθρώσει από 2.000 στρέµµατα και πά-
νω, κάτι που προϋποθέτει αναπροσαρµογή 
του µέγιστου ποσού ενίσχυσης». 

Άλλωστε, όπως θα πει ο ίδιος, «το ενδι-
αφέρον των συλλογικών σχηµάτων ανά τη 
χώρα θα επέτρεπε µια δοµική προσαρµογή 
των προβλέψεων του µέτρου, αφού από τα 
πάνω από 1.000 εγγεγραµµένα συλλογι-
κά σχήµατα που βρίσκονται στην Ελλάδα, 
ενδιαφέρον για την αναδιάρθρωση έχουν 
εκφράσει περίπου 75 µετά βίας 100. Αυτό 
δείχνει πως µε το µέτρο ως έχει, µπορούν 
να απορροφηθούν 50 εκατ. ευρώ (500.000 
ευρώ επί 100 ΑΦΜ) από τα 166 εκατ. ευρώ. 

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη προκήρυξη 
για το µέτρο της Αναδιάρθρωσης των καλ-
λιεργειών, η ένταση της ενίσχυσης διαµορ-
φώνεται ως εξής:

∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κε-
ντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρή-
τη, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία: 50%

Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από 
την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, 
Νότιο Αιγαίο: 75%

Αττική 40%.
Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να αυξη-

θούν κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η µέγιστη ένταση ενί-
σχυσης δεν υπερβαίνει το 80% για συλλο-
γικές επενδύσεις, περιλαµβανοµένων και 
εκείνων που αφορούν τη συγχώνευση ορ-
γανώσεων παραγωγών.

Εκτός
ενίσχυσης 
τα διαφυγόντα
κέρδη 
Εκτός και αν υπάρξουν νέες 
τροποποιήσεις στην προκήρυξη του 
µέτρου της Αναδιάρθρωσης, το µέτρο 
ως έχει δεν καλύπτει τα διαφυγόντα 
κέρδη των παραγωγών από την 
αντικατάσταση του δενδρώνα µε 
νέες φυτεύσεις. Μάλιστα αυτό έγινε 
παρά τις αρχικές διαρροές που 
ήθελαν το µέτρο να επιδοτεί τα 
διαφυγόντα κέρδη από την 
αναδιάρθρωση. Συγκεκριµένα, 
η προκήρυξη που βγήκε στον αέρα 
την περασµένη άνοιξη, αναφέρει ότι 
θα καλυφθούν µόνο τα έξοδα 
εκρίζωσης και αναφύτευσης, σε µια 
επιλογή των διαχειριστικών αρχών 
που προκαλεί ερωτηµατικά, αφού 
είναι πράγµατι απορίας άξιο το ποιος 
παραγωγός θα δεχθεί να ξεριζώσει 
µια έτοιµη, εµπορική φυτεία µε 
βιοµηχανικά ροδάκινα φερειπείν, 
ώστε να βάλει στη συνέχεια µια νέα 
και να περιµένει αρκετά χρόνια 
ώσπου αυτή να γίνει παραγωγή 
εξασφαλίζοντας τζίρο 
για το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο. 

Προϋπόθεση του 
µέτρου η µέγιστη 
ένταση ενίσχυσης 
να µην υπερβαίνει το 
80% για επενδύσεις 
από συλλογικότητες.
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

166 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80%  
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΩΣ ΕΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

500.000  
ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

75�100
ΑΦΜ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ

ΕΝΤΑΞΗΣ

50
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ



Οι αιτήσεις 
για την 
αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών 
πρέπει να 
λάβουν υπόψη 
µελέτη από 
Πανεπιστηµιακό 
Φορέα που θα 
δηµοσιευτεί έως 
την ηµεροµηνία 
υποβολής των 
αιτήσεων.

Από Νοέμβριο οι αιτήσεις 
και μετά οι νέες φυτεύσεις 
Το Νοέµβριο αναµένεται τελικά να ανοίξει η πρό-
σκληση για τις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων 
του µέτρου Αναδιάρθρωσης, ενώ ακόµα δεν εί-
ναι γνωστό το περιεχόµενο της λίστα των καλλι-
εργειών που προκρίνονται για ένταξη στο πρό-
γραµµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η σύµβαση 
µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο που θα αναλάµ-
βανε τη σχετική µελέτη προσδιορισµού των καλ-
λιεργειών και των ποικιλιών, υπεγράφη στις 15 
Ιουλίου, µε ορίζοντα έργου 3 µηνών, που σηµαί-
νει ότι θα πρέπει να είναι έτοιµη η µελέτη ως τις 
15 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, έως ότου προσαρ-
µοστεί η τελική πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα 
χρειαστούν ακόµα µερικές ηµέρες, τοποθετώ-
ντας στις αρχές Νοεµβρίου την έναρξη υποβο-
λής αιτήσεων. Βάσει των έως τώρα προβλέψε-
ων του µέτρου, επιλέξιµες δαπάνες είναι οι εξής:

1) Επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών 
καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών. Οι 
επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης 
και πρέπει να τεκµηριώνονται εγγράφως µε σα-
φή, συγκεκριµένο και επικαιροποιηµένο τρόπο 
στην υποβαλλόµενη οικονοµοτεχνική µελέτη.

2) Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώµατα ή 
σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις που συνδέονται µε πρωτογενή γε-
ωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14). α) 
Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιερ-
γειών και συγκεκριµένα: αα) Εκρίζωση υφιστά-
µενης φυτείας. ββ) Εγκατάσταση νέων δενδρυλ-
λίων. γγ) Προµήθεια και εγκατάσταση συστή-
µατος στήριξης (γραµµική φύτευση – παλµέτα).

3) Οι νέες, επιλέξιµες ποικιλίες θα πρέπει: α) 
Να είναι ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή. β) 

Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες 
που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βι-
ωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων. γ) Τα παραγό-
µενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιµο ε-
µπορικό προσανατολισµό. δ) ∆εν είναι επιλέξιµες 
οι οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου και οι ελιές.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση 
των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
µελέτη από Πανεπιστηµιακό Φορέα που θα δη-
µοσιευτεί έως την ηµεροµηνία έναρξης υποβο-
λής των αιτήσεων. Στη µελέτη θα πρέπει να πε-
ριλαµβάνονται τα ακόλουθα:

α) Τις ποικιλίες των υφιστάµενων πολυετών 
φυτειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν α-
πό τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται 
για εκρίζωση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης: αα) 
Είναι ευπαθείς στις επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής ββ) Τα προϊόντα τους έχουν χαµηλή ε-
µπορική αξία και µειονεκτήµατα έναντι του διε-
θνούς ανταγωνισµού. γγ) Είναι ευπαθείς σε ασθέ-
νειες και εχθρούς, µε υψηλό βαθµό απωλειών.

β) Τις ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών αντα-
γωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω πα-
ράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση: 
αα) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιµατι-
κής αλλαγής ββ) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή 
εµπορική αξία και πλεονεκτήµατα έναντι του διε-
θνούς ανταγωνισµού. γγ) Είναι ανθεκτικές σε α-
σθένειες και εχθρούς, µε χαµηλό βαθµό απωλειών.

γ) Τον προσδιορισµό του κόστους εγκατάστα-
σης ανά στρέµµα, µαζί µε το κόστος εκρίζωσης, το 
κόστος προµήθειας και εγκατάστασης νέων δεν-
δρυλλίων και το κόστος προµήθειας και εγκατάστα-
σης υποδοµής για γραµµική φύτευση (παλµέτα).

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

50%

75%

40%

∆. ΕΛΛΑ∆Α, ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΗΠΕΙΡΟΣ | Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ | ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  ΘΡΑΚΗ 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΚΡΗΤΗ | ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α | ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ �ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ� 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ξεχωριστά ποσοστά ενίσχυσης ανά επενδυτική 
δαπάνη µε οριζόντιο ποσοστό 40% για τρακτέρ 
και παρελκόµενα, κατάργηση της λίστας επιλα-
χόντων, ετήσιες προκηρύξεις, απαιτήσεις ελά-
χιστου τζίρου για επενδύσεις άνω των 100.000 
ευρώ και ένα εξολοκλήρου νέο πρόγραµµα µό-
νο για καινοτόµες επενδύσεις. Αυτές είναι κά-
ποιες από τις θεµελιώδεις αλλαγές που προβλέ-
πονται στα Σχέδια Βελτίωσης της περιόδου 2023-
2027, µε την Agrenda να παρουσιάζει τη δοµή 
των δύο Μέτρων όπως αυτά τέθηκαν σε διαβού-
λευση από τις ελληνικές διαχειριστικές αρχές. 
Συγκεκριµένα, τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας πε-
ριόδου θα χωρίζονται σε δύο υποµέτρα. Το ένα 
θα έχει τίτλο «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκ-
µεταλλεύσεων που συµβάλουν στην Ανταγω-
νιστικότητα» και το άλλο «Ψηφιακές και πράσι-
νες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις». 

Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα:

Ξεκινώντας λοιπόν από τα «Σχέδια Βελτίωσης 
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα» οι κύριες αλλαγές έ-
χουν ως εξής: Πρώτον, µπαίνει τέλος στην ορι-
ζόντια ενίσχυση ανά Περιφέρεια. Πλέον κάθε ε-
πενδυτική δαπάνη θα έχει το δικό της ποσοστό. 
Συγκεκριµένα, τρακτέρ και παρελκόµενα θα επι-
δοτούνται µε 40%, εξοπλισµός τεχνολογίας αιχ-
µής και δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας µε 
50% και θερµοκήπια, στάβλοι και καινοτόµα πα-
ρελκόµενα µε 60%. Συν 10% στην ενίσχυση για 
νέους αγρότες, ορεινές και µειονεκτικές περιο-
χές. ∆εύτερον, για επενδύσεις άνω των 100.000 
ευρώ θα πρέπει η τυπική απόδοση της εκµετάλ-
λευσης να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του 
αιτούµενου προϋπολογισµού. Τρίτον, εξετάζεται 
(είναι ερώτηµα στη διαβούλευση) η κατάργηση 
του πίνακα επιλαχόντων και οι ετήσιες προκη-
ρύξεις του Μέτρου.  Αναλυτικότερα:

Επιλέξιµες επενδύσεις 
 Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση,  και 

εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και  
κατασκευών

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούρ-
γιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυε-
τών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γί-
νεται µε τη χρήση σπόρου.

 Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων 
και περίφραξη φυτειών.

 Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου.
 Αγορά νέου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.

 Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού 
διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλι-
σµού επικοινωνιών και γραφείου.

 Γενικές ∆απάνες, στις οποίες περιλαµβά-
νεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συν-
δέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου.

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δα-
πάνη και Ιδιωτική συµµετοχή)  των αιτήσεων στή-
ριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέ-
πει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ και δύ-
ναται να ανέλθει:

 για θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και βοο-
τροφία-χοιροτροφία έως 300.000 ευρώ ,

 για λοιπές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
έως 200.000  ευρώ,

 για λοιπές εκµεταλλεύσεις έως 150.000 ευρώ. 
Με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση 

της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ή-
λωση Εκµετάλλευσης του έτους αναφοράς, α-
νέρχεται τουλάχιστον στο 30% του αιτούµενου 
προϋπολογισµού για αιτήσεις µεγαλύτερες των 
100.000 ευρώ.

Επιλεξιµότητα εκµεταλλεύσεων
Για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις των φυσικών 

και νοµικών προσώπων, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

 Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης 
πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία ∆ήλω-
ση Εκµετάλλευσης του έτους αναφοράς που θα 
προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος.

 Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ε-
λάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευ-
ρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω Ενιαία ∆ήλωση 
Εκµετάλλευσης.

 Όλες οι εκµεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν 
τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν (µε εξαί-
ρεση τις εκµεταλλεύσεις των νέων γεωργών που 
εγκαθίστανται για πρώτη φορά και λαµβάνουν 
προθεσµία συµµόρφωσης).

Επιλεξιµότητα δικαιούχων
∆ικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, νοµι-

κά πρόσωπα, συλλογικά σχήµατα του αγροτι-
κού συνεταιριστικού δικαίου (οµάδες παραγω-
γών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνε-
ταιρισµοί και ενώσεις αυτών). Τα υποψήφια φυ-
σικά πρόσωπα πρέπει να:

 έχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτη-
σης στήριξης την ιδιότητα του κατά κύριο επάγ-
γελµα γεωργού,

 είναι εγγεγραµµένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελ-
µατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι) ή να εί-
ναι δικαιούχοι του αντίστοιχου µέτρου των νέ-
ων γεωργών είναι ασφαλιστικά και φορολογι-
κά ενήµεροι.

Ένταση ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτική δαπά-

νη διαµορφώνεται ως ακολούθως:
 Ποσοστό ενίσχυσης 40% για τις ακόλουθες 

κατηγορίες: Γεωργικοί ελκυστήρες, Παρελκόµε-
να γεωργικών ελκυστήρων.

Ψηφιακές και πράσινες   
οι βελτιώσεις των εκμεταλλεύσεων    
Με δύο ξεχωριστά υπομέτρα και διαδοχικές προκηρύξεις ξεδιπλώνονται τα Σχέδια Βελτίωσης μετά το 2023

Στα δύο
Τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας 
περιόδου θα χωρίζονται σε δύο 
υποµέτρα. Το ένα θα έχει τίτλο 
«Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων που συµβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα» 
και «Ψηφιακές και πράσινες 
επενδύσεις στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις». 
.

Ενίσχυση
Στα Σχέδια Βελτίωσης 
τρακτέρ και παρελκόµενα 
θα επιδοτούνται µε 40%, 
εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής 
και δαπάνες εξοικονόµισης 
ενέργειας µε 50% και 
θερµοκήπια, στάβλοι και 
καινοτόµα παρελκόµενα µε 60%.

Μπόνους
Συν 10% στην ενίσχυση 
για νέους αγρότες, ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές, 
αλλά και µικρά νησιά.
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 Ποσοστό ενίσχυσης 50% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής (o 
εξοπλισµός που χαρακτηρίζεται ως τεχνολογίας 
αιχµής θα προσδιορισθεί στην οικεία προκήρυξη 
πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος). ∆απάνες 
που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας 
και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που ως πο-
σοστό αντιπροσωπεύει µέχρι το 20% του προϋπο-
λογισµού του επενδυτικού σχεδίου. Λοιπές δαπά-
νες επενδυτικού σχεδίου.

 Ποσοστό ενίσχυσης 60% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισµός που συµβάλλει στην µεί-
ωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρµάκων στο 
περιβάλλον. 

∆απάνες που σχετίζονται µε τη µείωση χρή-
σης αρδευτικού νερού που ως ποσοστό αντιπρο-
σωπεύει µέχρι το 20% του προϋπολογισµού του 
επενδυτικού σχεδίου.

∆απάνες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού. Κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σµός κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Εξοπλι-
σµός που συµβάλλει στην διαχείριση επεξεργα-
σία υγρών και στερεών αποβλήτων της κτηνοτρο-
φικής εγκατάστασης.

 Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περι-
φέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό 
ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 10%. Επίσης 10% 
προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης παρέχεται 
σε επενδύσεις που υλοποιούνται είτε: σε ορεινές 
και µειονεκτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας 
όπως προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ή α-
πό νέους γεωργούς ή από νέους γεωργούς σε ο-
ρεινές και µειονεκτικές περιοχές. 

Κτηνοτροφία
Για τη βοοτροφία-χοι-
ροτροφία ο σχετικός 

προϋπολογισµός 
έργων µπορεί να φτά-
σει τα 300.000 ευρώ. 
Για τους υπόλοιπους 

τα 100.000 ευρώ

Φυτική
Για τις επενδύσεις 

στον τοµέα της 
φυτικής παραγωγής 

ο µέγιστος 
προϋπολογισµός για 

τους φακέλους φτάνει 
τα 150.000 ευρώ 

∆ιαβούλευση
Τα νέα Σχέδια 

Βελτίωσης τέθηκαν 
σε διαδικτυακή 

διαβούλευση την 
περασµένη εβδοµάδα, 
µαζί µε τις υπόλοιπες 

παρεµβάσεις ΠΑΑ

Ρομποτική, υδροπονία και 
ΑΠΕ έχουν την τιμητική 
Στο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύ-
σεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» προ-
τείνεται οριζόντιο ποσοστό επιδότησης 70% 
για όλους για καινοτόµες επενδύσεις προ-
ϋπολογισµού 25.000-100.000 ευρώ. Θα ε-
πιδοτούνται µεταξύ άλλων  αρδευτικά συ-
στήµατα, στάγδην, µικροκαταιονισµού, net-
metering φωτοβολταϊκά, µηχανολογικός ε-
ξοπλισµός γεωργίας ακριβείας,  συστήµατα 
τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήµατα έ-
ξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µηχανήµατα 
καταπολέµησης ζιζανίων κ.α.  Αναλυτικότε-
ρα, στο σχεδιασµό του Μέτρου αναφέρονται:

Επιλέξιµες επενδύσεις 
 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση και-

νούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλι-
σµού µε στόχο την εξοικονόµηση, καθαρι-
σµούς και επαναχρησιµοποίηση ύδατος (αρ-
δευτικά συστήµατα, στάγδην, µικροκαταιο-
νισµού, δεξαµενές συλλογής οµβρίων, συ-
στήµατα µεταφοράς-αγωγοί)

 Έγγειες βελτιώσεις ( φρεάτια, αντλιοστά-
σια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισµός αυτών).

 Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκατα-
στάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για 
ιδιοκατανάλωση (π.χ. αυτόνοµα φωτοβολ-
ταϊκά συστήµατα).

 Κτιριακές εγκαταστάσεις µικρής κλίµα-
κας και µηχανολογικός εξοπλισµός για την 
ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιµο-
ποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

και παραπροϊόντων  στην πηγή (αξιοποίηση 
βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, παραγω-
γή compost, κοκ).

 Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας α-
κριβείας (άρδευση, λίπανση, παρακολούθη-
ση και ρύθµιση συνθηκών θερµοκηπιακών ε-
γκαταστάσεων) και αποµακρυσµένου ελέγχου

 Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής 
εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης (συ-
στήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συ-
στήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µη-
χανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) και ε-
ξοπλισµός γεωργίας ακριβείας γενικότερα.

 Επενδύσεις θερµοκηπιακών εγκαταστά-
σεων µε συστήµατα υδροπονίας/αεροπονί-
ας και ψηφιακός εξοπλισµός ρύθµισης και 
ελέγχου παραγωγής.

 Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται 
κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέ-
ονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυ-
τικού σχεδίου.

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµό-
σια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή)  των 
αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 
25.000 ευρώ και δύναται να ανέλθει έως και 
100.000 ευρώ.

Ένταση της ενίσχυσης
Προτείνεται ενιαίο ποσοστό ενίσχυσης για 

το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της δρά-
σης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%.

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

300.000 100.000

30.000 25.000

ΑΠΟ 40% � 60%
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

170%

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ1

2

3

ΕΩΣ

ΕΩΣ

ΕΩΣ

ΕΩΣ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
∆ιορία έως τις 31 
Αυγούστου για αιτήµατα 
πληρωµής στο 20% της 
δηµόσιας δαπάνης των 
δικαιούχων Νέων Αγροτών.
Για τις Περιφέρειες Αττικής 
και Νοτίου Αιγαίου, ισχύουν 
τα παραπάνω µε διορία την 
31η Οκτωβρίου του 2022 
και για τις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων, ισχύουν τα 
παραπάνω µε διορία την 
30η Νοεµβρίου του 2022. 
Για νέα παράταση µέχρι τις 
30 Νοεµβρίου στην 
υποβολή σχετικού 
αιτήµατος κάνει λόγο ο 
βουλευτής Πέλλλας της 
Ν.∆. ∆ιονύσης Σταµενίτης.

Νέοι Αγρότες
Η διορία για την 
προσκόµιση των επιπλέον 
δικαιολογητικών στους εν 
δυνάµει νέους αγρότες 
λήγει εντός ενός µήνα από 
την έκδοση των διοικητικών 
αποτελεσµάτων στην Αττική 
(η απόφαση εκδόθηκε 15 
Ιουλίου), Πελοπόννησο και 
Ιόνια Νησιά (οι αποφάσεις 
εκδόθηκαν στις 27 Ιουλίου).
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Γενικές βελτιώσεις άνεσης και απόδοσης αλλά 
και νέους κινητήρες αποκτούν τα µοντέλα τη-
λεσκοπικών φορτωτών Scorpion της Claas για 
το 2023. Ο κινητήρας Stage V των 3,6 λίτρων 
στα µοντέλα Scorpion 732, 736, 741 και 746 έ-
χει βελτιστοποιηθεί για µεγαλύτερη απόδοση 
σε συνεργασία µε την Liebherr. Ως αποτέλεσµα, 
τα παραπάνω µοντέλα έχουν το καθένα 50 Nm 
περισσότερη ροπή και αύξηση της ισχύος κατά 
6 ίππους. Οι συµπαγείς κινητήρες παραµένουν 

οικονοµικοί σε λειτουργία και συντήρηση, ενώ 
έχουν από χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης.

Ειδικά τα µοντέλα Scorpion 741, 736 και 732 
διαθέτουν την υδροστατική µονάδα Varipower 
2, τεχνολογία δανεισµένη από τα ενσιρωτικά 
Jaguar. Η συµπαγής µονάδα µετάδοσης κίνη-
σης µε τον εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα υ-
ψηλής ροπής εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζω-
ής, περαιτέρω βελτιωµένη απόδοση µετάδοσης 
και χαµηλότερο επίπεδο θορύβου στο δρόµο. 

Ο οδηγός έχει τρεις διαθέσιµες λειτουργίες 
οδήγησης –0 έως 20 χ.α.ω, 0 έως 30 χ.α.ω και 
0 έως 40 χ.α.ω– οι οποίες µπορούν να προεπι-

Άνετη και αποδοτική 
η σειρά τηλεσκοπικών 
Scorpion της Claas
H Claas εισάγει το 2023 αναβαθμίσεις σε λειτουργίες 
και καμπίνα στα δημοφιλή τηλεσκοπικά της Scorpion

Με SpotSpray 
πλέον οι ψεκασµοί 
Η Kverneland ενσωµατώ-
νει την τεχνολογία ψεκα-
σµού SpotSpray στη νέα 
γκάµα συρόµενων ψεκα-
στικών iXtrack T4, που πε-
ριλαµβάνουν τώρα και µια 
χαλύβδινη µπούµα 24/36 
µ., απόσταση ακροφυσίου 
25 εκ. και σύστηµα ελέγ-
χου ύψους µπούµας. Η 
εργασία γίνεται πιο άνετα 
σε µη οµαλά χωράφια.

Σύγχρονο τερµατικό  
από την Pöttinger 
Νέα στοιχεία λειτουργίας 
αποκτούν τα τερµατικά 
της Pöttinger, που µαζί µε 
το CCI A3 joystick προ-
σφέρουν µια ασφαλέστε-
ρη και ευκολότερη εργα-
σία. Το «SELECT 
CONTROL» της Pöttinger 
είναι το νέο της τερµατικό 
µε τυπωµένα πλήκτρα λει-
τουργιών και έγχρωµη 
οθόνη αφής 4,3 ιντσών. 

Σε ένα λεπτό από 
µεταφορά, όργωµα

Η Kverneland εισάγει στην 
αγορά τα 2300 S και 
3300 S, αναστρέψιµα 
άροτρα µεταβλητού βήµα-
τος, µε τον σχεδιασµό τους 
να ακολουθεί τη φιλοσο-
φία για ευκολία ρύθµισης 
και υψηλές αποδόσεις στο 
όργωµα. Πλεονέκτηµα και 
η ταχύτητα προσαρµογής, 
αφού χρειάζεται ένα λεπτό 
να ρυθµιστεί το άροτρο.

Νέο µέλος στους 
διανοµείς της Hawe

Το TST 14 είναι ο νέος 
διανοµέας της Hawe µε 
όγκο φόρτωσης έως και 
15 κυβικά µέτρα και συ-
µπαγή σχεδιασµό µε συ-
νολικό πλάτος µόλις τρία 

Νέα µοντέλα Claas 
στα χορτοδετικά
Πλεονεκτήµατα στην άνε-
ση και στην ευκολία συντή-
ρησης προσφέρει µεταξύ 
άλλων η νέα γενιά χορτο-
δετικών Variant 500, που 
εισάγει η Claas το 2023. 
Η βελτιστοποιηµένη πυ-
κνότητα δεµατιάσµατος, 
το αναβαθµισµένο τύλιγµα 
και τα κατάλληλα φιλικά 
προς το έδαφος ελαστικά 
δίνουν στα νέα µοντέλα 
έναν αέρα ανανέωσης. 
Η νέα σειρά χορτοδετικών 
µεταβλητού θαλάµου 
Variant 500 Claas αποτε-
λείται από έξι µοντέλα.

µέτρα. Ο χαµηλός σχεδια-
σµός -ύψος φόρτωσης πε-
ρίπου 2,75 µ.- επιτρέπει 
την απλή φόρτωση µε χα-
µηλό κέντρο βάρους για 
σταθερό και ασφαλή χει-
ρισµό. Προαιρετικά, όλα 
ρυµουλκούµενα µπορούν 
να εξοπλιστούν µε εξαρ-
τήµατα για τη νέα εποχή 
της γεωργίας ακριβείας.
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Περισσότερη ισχύς, 
καλύτερη απόδοση 
στις ενσιρωτικές 
John Deere το 2023
Από τα µικρότερα µέχρι και τα µεγαλύτερα µοντέλα εν-
σιρωτικών, η John Deere κάνει βελτιώσεις στην ισχύ και 
την λειτουργία του πικ απ, δίνοντας συνολικά ένα καλύ-
τερο αποτέλεσµα επεξεργασίας του υλικού. Για το 2023, η 
John Deere αναβαθµίζει τις ενσιρωτικές της µηχανές τόσο 
της σειράς 8000 όσο και της σειράς 9000. Η εστίαση γίνε-
ται κυρίως στα µικρότερα µοντέλα της σειράς 8000, αλ-
λά αναβαθµίζεται και η σειρά 9000 για αύξηση της από-
δοσης. Ως πρόσθετο χαρακτηριστικό, η γκάµα µοντέλων 
πικ απ έχει επεκταθεί για να συµπεριλάβει ένα νέο κορυ-
φαίο µοντέλο - µε την ονοµασία 30R- που αυξάνει την α-
πόδοση, ειδικά στα µηχανήµατα υψηλής ιπποδύναµης.

Σειρά 8000: Πιο ανθεκτικοί επεξεργαστές
Εκτός από µια µικρή αισθητική αναβάθµιση, τα µοντέ-

λα 8100, 8200 και 8300 έχουν και περισσότερη ισχύ. 
Το µικρότερο µοντέλο, το 8100 µε τον κινητήρα των 9 
λίτρων, αποδίδει πλέον µέγιστη ισχύ 431 ίππων και έ-
τσι παίρνει τη θέση του προηγούµενου 8200. Στο εξής, 
το µοντέλο 8200 MY23 θα έχει τον µεγαλύτερο κινητή-
ρα 13,5 λίτρων, έχοντας κατά 34 ίππους µεγαλύτερη ι-
σχύ, στους 465 ίππους συνολικά. Η αύξηση στην απόδο-
ση των µικρότερων µοντέλων 8000 ολοκληρώνεται µε το 
νέο 8300, το οποίο πλέον έχει µέγιστη ισχύ 505 ίππων έ-
ναντι των 490 ίππων προηγουµένως.

Για τη βελτίωση της µακροζωίας των εξαρτηµάτων και 
τη µείωση του λειτουργικού κόστους, ο επεξεργαστής πυ-
ρήνα John Deere Premium KPTM µε Dura Line διαθέτει 
µια νέα επίστρωση, την Busa CLAD, η οποία αναπτύχθηκε 
ειδικά για εξαρτήµατα µηχανηµάτων µε υψηλή καταπό-
νηση και είναι διαθέσιµη για όλα τα µοντέλα της σειράς.

Ενσιρωτική σειράς 9000 χωρίς AdBlue
Η ενσιρωτική 9700 έχει τον κινητήρα JD18X, ο οποίος 

δεν απαιτεί AdBlue. Αυτός ο κινητήρας της John Deere, 
18 λίτρων, αυξάνει την απόδοση του µοντέλου, ενώ του 
προσφέρει το 9700 HarvestMotion Plus, το οποίο παρέχει 
εξαιρετική αύξηση της ροπής καθώς πέφτουν οι στροφές 
του κινητήρα και ισχύς έως και 825 ίππους.

Επιπλέον, ο αγωγός εκκένωσης επιτρέπει υψηλότερη α-
πόδοση και παρέχει καλύτερη επισκόπηση κατά την κοπή.

Νέο πικ απ 30R για υψηλότερη απόδοση
Για να χρησιµοποιήσει την πλήρη ισχύ, η Kemper ανέ-

πτυξε το νέο πικ απ 30R µε πλάτος εργασίας 2,70 µ., µε 
κοχλία διαµέτρου 80 εκ, µεγαλύτερα σπειρώµατα µε διά-
µετρο 20 εκ. και 6 σειρές δοντιών πάχους 6,5 χιλιοστών. 
Συγκεκριµένα το 30R διαθέτει και σύστηµα µετάδοσης 
κίνησης χωρίς αλυσίδα και ανταλλακτικά βαρέος τύπου, 
που συµβάλλουν στη µείωση του κόστους συντήρησης.

λεγούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού µε τον α-
ντίχειρα. Η τελική ταχύτητα επιτυγχάνεται µε 
µειωµένες στροφές κινητήρα, κάτι που φυσι-
κά εξοικονοµεί καύσιµο. 

Παράλληλα, η εταιρεία κάνει λόγο και για την 
βελτιωµένη συµπεριφορά στο φρενάρισµα για 
όλα τα µοντέλα Scorpion, προϊόν καλής δου-
λειάς σε µηχανικά µέρη αλλά και εγκέφαλο, ε-
νώ ένα αυτόµατο χειρόφρενο έρχεται στον βα-
σικό εξοπλισµό για να  βοηθήσει σε ανηφόρες 
και κατηφόρες, λειτουργία που εµποδίζει την 
επικίνδυνη κύλιση του µηχανήµατος.

Γρήγορο και βολικό «Smart Loading»
Για ακόµα πιο γρήγορους και πιο βολικούς 

κύκλους φόρτωσης, τα µεγαλύτερα µοντέλα 
Scorpion -από το 960 έως το 746- είναι εξο-
πλισµένα µε αυτόµατη τηλεσκοπική ανάκλη-

ση του βραχίονα της µπούµας κατά το χαµή-
λωµα. Μαζί µε την προαιρετική αυτόµατη ε-
πιστροφή του κάδου οι κύκλοι φόρτωσης γί-
νονται παιχνίδι, όπως αναφέρει η εταιρεία. 

Επίσης, όλα τα µοντέλα Scorpion θα έχουν 
και αναγεννητικό υδραυλικό σύστηµα λειτουρ-
γίας. Το χαµήλωµα χωρίς φορτίο αποσυνδέε-
ται από τις στροφές του κινητήρα και η εξαρ-
τώµενη από τον µοχλό ρύθµιση της ταχύτητας 
µειώνει παράλληλα το επίπεδο θορύβου αλ-
λά και την κατανάλωση καύσιµου.

Να σηµειωθεί ότι κατά την προσάρτηση και 
την αποσύνδεση των εργαλείων, οι οδηγοί θα 
δουν και ένα βελτιωµένο σύστηµα ανακούφι-
σης πίεσης για ασφαλέστερες και γρηγορότε-
ρες αλλαγές στις εφαρµογές.

Ποιοτικότερη η καµπίνα
Η καµπίνα των Scorpion έχει εξελιχθεί, φιλο-

ξενώντας ένα νέο σύστηµα κλιµατισµού µε αυ-
ξηµένο όγκο αέρα, ειδικά για τις ζεστές µέρες. 
Η νέα, ρυθµιζόµενη γωνία και το ύψος της κο-
λόνας του τιµονιού βελτιστοποιεί την εργονο-
µία και εξασφαλίζει µεγαλύτερη ασφάλεια κα-
τά την οδήγηση στο δρόµο. Τελευταία αλλά ε-
ξίσου σηµαντική η βελτίωση της εναλλαγής 
λειτουργίας διεύθυνσης µε τρόπο που οι τέσ-
σερις λειτουργίες να µπορούν να εκτελεστούν 

Ενσιρωτικά Jaguar
Τα µοντέλα Scorpion 741, 736 και 
732 διαθέτουν την υδροστατική 

µονάδα Varipower 2, τεχνολογία 
δανεισµένη από τα ενσιρωτικά Jaguar 
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Όνειρα θερινά 
στο γαλανό κύμα

∆ιαχρονικό: Γίνονται όνειρα και 
µάλιστα όνειρα µεγάλα όταν το κύµα 
είναι γαλανό. Μ. Λουντέµης

Επισιτιστική ασφάλεια: Ο 
Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Τυρνάβου και ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Τυρνάβου προσκαλούν σε 
ηµερίδα µε θέµα: «Επισιτιστική 
Ασφάλεια, Κτηνοτροφία, Παρόν και 
Μέλλον, Νέο Αγροτικό Σύµφωνο 
2040», στις 2 Σεπτεµβρίου, στις 
17:00 στον Ναό Ζωοδόχου Πηγής 
στο Αργυροπούλι. Κεντρικοί 
οµιλητές: Ανδρέας Φώσκολος (Επ. 
Καθ. Παν/µίου Θεσσαλίας), Βασιλική 
Λάγκα (∆ίκτυο Μετακινούµενων 
Κτηνοτρόφων, Οµ. Καθ. ∆ΙΠΑΕ), 
∆ηµήτριος Γούσιος (Καθ. Παν/µίου 
Θεσσαλίας), ∆ηµήτριος Κουρέτας 
(Καθ. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας) και 

Αθανάσιος 
Ράγκος (ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα). 
argiris.
mparaktaris@
gmail.com.

Μια εικόνα:
Τα κοπάδια 

προβάτων και κατσικιών έχουν 
µειωθεί δραµατικά και δεν επαρκούν 
για τη φροντίδα των δασών, ενώ οι 
«δασάρχες» απαγορεύουν βόσκηση 
στους προαιώνιους φροντιστές. Ο 
«διάβολος» ή οι «συντεχνίες» 
κάνουν συνθήκες για να αφανιστούν 
τα δάση µας και να καταστραφεί η 
ισορροπία της φύσης. Τα δάση είναι 
σαν «νεκρά» φύση και η πυκνότητα 
της βλάστησης έχει απορροφήσει 
όλα τα επιφανειακά νερά. ∆εν έχουν 
να φάνε τα σαρκοβόρα άγρια ζώα, 
κατεβαίνουν στις πόλεις, επιτίθενται 
σε ό,τι µειώνει την πείνα τους.

Ευγενικότερη: Ποτέ µου δεν 
κατάλαβα, γιατί τις προσφωνήσεις 
Λογιότατε, Εντιµότατε, Γενναιότατε, 
Σεβασµιότατε, Εξοχότατε, αφήνω 
εκείνο το δύσοσµο Μεγαλειότατε, 
δεν τις απεύθυνε ποτέ του κάποιος 
στο γεωργό, το βοσκό, το θαλασσινό, 
τον χτίστη. Και η απορία έγινε βαθύ 
σκοτάδι για εµένα, όταν διάβασα 
γραµµένο από τον Αιµίλιο του 
Ρουσσώ, πως η ευγενικότερη από 
όλες τις ανθρώπινες ασχολίες είναι 
η γεωργική τέχνη…). ∆ηµήτρης 
Λιαντίνης «τα Ελληνικά». Ζαν Ζακ 
Ρουσσώ, «Αιµίλιος, ή Περί Αγωγής», 
1762.   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 

Με τα άστατα καιρικά φαινόµενα να α-
ποτελούν πλέον βασικό… συστατικό για 
µια πετυχηµένη ή µη οινολογική χρο-
νιά, τα premium κρασιά βρίσκονται τα 
τελευταία χρόνια στο µικροσκόπιο των 
επενδυτικών οίκων, κερδίζοντας το εν-
διαφέρον τους περισσότερο από άλλα 
περιουσιακά στοιχεία.

Έτσι, ενόσω ο τρύγος 2022 βρίσκεται 
σε εξέλιξη στους αµπελώνες του «Πα-
λαιού Κόσµου» και την Καλιφόρνια, ε-
νώ σε χώρες του Νότιου ηµισφαιρίου 
του λεγόµενου «Νέου Κόσµου» έχει ή-
δη ολοκληρωθεί, η προσοχή των ειδι-
κών επικεντρώνεται από τώρα σε το-
ποθετήσεις εκλεκτών οίνων.

Η παγκόσµια εταιρεία εµπορίας ε-
κλεκτών κρασιών «Bordeaux Index» 
σηµείωσε άλµα εσόδων τους πρώτους 
έξι µήνες του έτους, καταγράφοντας 
τζίρο 37%, καθώς οι επενδυτές αναζη-
τούν καταφύγιο από την εκτίναξη του 
πληθωρισµού. Αυτό το ισχυρό πρώτο ε-
ξάµηνο, όπου τα έσοδα έφτασαν τα 80 
εκατ. βρετανικές λίρες (97 εκατοµµύ-
ρια δολάρια), βάζει την εταιρεία µε έ-
δρα το Λονδίνο σε καλό δρόµο για να 
ξεπεράσει τα έσοδα ρεκόρ του 2021, ύ-
ψους 126 εκατ. λιρών (174 εκατοµµύρια 
δολάρια ΗΠΑ), σηµειώνοντας αύξηση 
47% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Μάλιστα, η LiveTrade, η διαδικτυακή 
πλατφόρµα συναλλαγών της Bordeaux 

Index, συνέβαλε σηµαντικά στην ανά-
πτυξη, µε τις συναλλαγές σε αξία να 
αυξάνονται κατά περίπου 55%. Πέρυ-
σι, η βάση πελατών της πλατφόρµας 
LiveTrade του Bordeaux Index αυξή-
θηκε κατά περίπου ένα τρίτο, µε περί-
που 50.000 συναλλαγές το χρόνο που 
αφορούν περίπου 600 vintage οίνους.

Μερικοί από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες περιέλαβαν τις πωλήσεις 
σαµπάνιας και ιταλικών κρασιών στην 
πλατφόρµα, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 
80% και 60% σε αξία αντίστοιχα, µαζί µε 
έναν αυξανόµενο αριθµό νέων συλλε-
κτών υψηλής καθαρής αξίας στην πλατ-
φόρµα, για τους οποίους είναι κορυ-
φαία κρασιά και ουίσκι.

Ο ιδρυτής της Bordeaux Index, Γκάρι 

Μπουµ, δήλωσε στους Financial Times, 
ότι το ενδιαφέρον για το κρασί και το 
ουίσκι ως κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων «ποτέ δεν ήταν υψηλότερο», 
µε τους ανθρώπους να «αγωνίζονται» 
για επενδύσεις που θα µπορούσαν να 
ξεπεράσουν τον πληθωρισµό.

Ο Μάθιου Ο’ Κόνελλ, διευθύνων σύµ-
βουλος της LiveTrade πρόσθεσε ότι υ-
πάρχουν περισσότεροι από ποτέ κατα-
ναλωτές πολυτελείας, που θέλουν να α-
γοράσουν και να επενδύσουν. «Έχουµε 
δει µια τεράστια αύξηση του ενδιαφέρο-
ντος για επενδύσεις στο κρασί, επειδή 
οι άνθρωποι καταλαβαίνουν το γεγο-
νός ότι το κρασί έχει αποδειχθεί µε την 
πάροδο του χρόνου ότι είναι πολύ αν-
θεκτικό στον πληθωρισµό», ανέφερε.

Επενδύουν σε ποιοτικούς
τρύγους για premium κρασιά 
σε στιγμές χαρτοφυλακίων 
δύσκολες Επενδυτικό άλμα κόντρα στον 

πληθωρισμό για τους εκλεκτούς οίνους 
καταγράφει η «Bordeaux Index»

Το πρώτο εξάµηνο του έτους οι τιµές 
της σαµπάνιας αυξήθηκαν 11%.

Ο χρόνος δεν ανεβάζει µόνο την ποιότητα του κρασιού,
αλλά και τις αποδόσεις στη δευτερογενή αγορά

«Οι άνθρωποι αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που έχουν πραγµατικά 
ιστορικό ισχυρών αποδόσεων σε δύσκολες στιγµές, πολύ περισσότερο 
εάν έχουν επίσης χαµηλή συσχέτιση µε άλλα περιουσιακά στοιχεία και 
αποδεδειγµένη προστασία έναντι του πληθωρισµού», λέει ιδρυτής του 
Bordeaux Index, Γκάρι Μπουµ. «Η ζήτηση για Βουργουνδία και σαµπάνια 
ήταν ιδιαίτερα ισχυρή το α’ εξάµηνο του 2022, σύµφωνα µε τη Bordeaux 
Index, παρά το ελαφρύ «πάγωµα» της έντονης δραστηριότητας» τους 
πρώτους τρεις µήνες του έτους. Οι τιµές της Βουργουνδίας στη 
δευτερογενή αγορά αυξήθηκαν +26% το πρώτο εξάµηνο του έτους, µε 
τη σαµπάνια να σηµειώνει ισχυρή ανάπτυξη 11%. Η Ιταλία και ο Ροδανός 
είχαν επίσης καλές επιδόσεις, καθώς αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση µε 
πέρυσι, ωστόσο η ανάπτυξη του Μπορντό ήταν πιο συγκρατηµένη, 5%.

Vintage
Πέρυσι η βάση 
της πλατφόρ-
µας LiveTrade 
της Bordeaux 
Index αυξή-

θηκε κατά 1/3

Ενδιαφέρον
Το ενδιαφέρον 

για το κρασί 
και το ουίσκι 

ως κατηγορίες 
περιουσιακών 

στοιχείων 
ποτέ δεν ήταν 

υψηλότερο

Bordeaux 
Index

Η «Bordeaux 
Index» τους 
πρώτους έξι 
µήνες του 

έτους αύξησε 
το τζίρο 37%
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Την ίδρυση και την λειτουργία ανοιχτής 
ακαδηµίας ελαιοκοµίας στο Άστρος Κυ-
νουρίας, προωθεί ο δήµος Βόρειας Κυ-
νουρίας, προσβλέποντας στην εκπαίδευ-
ση των αγροτών µε στόχο την ενίσχυση 
και βελτίωση της ποιότητας της παραγω-
γής.  Ήδη το αίτηµα κατατέθηκε και µε 
σχετική επιστολή στην Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου και στο  Επιµελητήριο Αρ-
καδίας. Στόχος της πρότασης είναι η ε-
νίσχυση του κλάδου ελαιοκοµίας της 
ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Κυνου-
ρίας, µέσω της µεταφοράς τεχνογνωσί-
ας, βασιζόµενη στη δηµιουργία ενός ο-
λοκληρωµένου, συνεκτικού και παράλ-
ληλα ταχύρρυθµου κύκλου σεµιναρίων 
κατάρτισης, πάνω στον κλάδο της ελιάς 
και του ελαιολάδου, ο οποίος θα περι-
λαµβάνει και βιωµατική εκπαίδευση.

Μάλιστα, σύµφωνα µε το δήµαρχο 
της περιοχής Γιώργο Καµπύλη, «ο ∆ή-
µος Βόρειας Κυνουρίας, σε συνεργασία 
µε τον Οργανισµό Νέα Γεωργία – Νέα Γε-
νιά, σχεδιάζει τη δηµιουργία µιας «Ανοι-
κτής Ακαδηµίας Ελαιοκοµίας», που προ-
έκυψε µετά από κύκλο συζητήσεων, µε 
στόχο την υποστήριξη του πρωτογενούς 
τοµέα της Βόρειας Κυνουρίας».

Η ελαιοκοµία αποτελεί τη σηµαντικό-
τερη αγροτική δραστηριότητα για την  πε-
ριοχή, µαζί µε την καλλιέργεια καστα-
νιάς. Η παραγωγή ελαιόλαδου στην Κυ-
νουρία µπορεί να ξεπεράσει τους 3.000 
τόνους. Την ίδια στιγµή, στη χώρα µας 
καταγράφονται τα µικρότερα ποσοστά 
εκπαιδευµένων αγροτών σε επίπεδο ΕΕ, 
αποτελώντας τα πιο αδύναµα συστήµα-
τα µεταφοράς τεχνογνωσίας πάνω στον 
κλάδο της αγροδιατροφής.

Την πρόθεση να συνδράµει, οικονο-
µικά και επιστηµονικά, η Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου την υλοποίηση Ανοικτής 
Ακαδηµίας Ελαιοκοµίας στο Άστρος, α-
νταποκρινόµενη στο σχετικό αίτηµα του 
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο δι-
ατύπωσε µε επιστολή του ο δήµαρχος 

Γιώργος Καµπύλης, εξέφρασε ο περι-
φερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Όπως εξηγεί ο δήµαρχος στην εν λό-
γω επιστολή, «ο ∆ήµος Βόρειας Κυνου-
ρίας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό 
Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά, σχεδιάζει την 
δηµιουργία µιας «Ανοικτής Ακαδηµίας 
Ελαιοκοµίας» που προέκυψε µετά από 
κύκλο συζητήσεων, µε στόχο την υπο-
στήριξη του πρωτογενούς τοµέα της πε-
ριοχής της Βόρειας Κυνουρίας.

Ο οργανισµός Νέα Γεωργία – Νέα Γε-
νιά δραστηριοποιείται από το 2018 στην 
ελληνική ύπαιθρο, µέσω της Ιδρυτικής 
∆ωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, 
µε στόχο την δηµιουργία ευκαιριών α-
πασχόλησης και ευρύτερης ανάπτυξης 
του αγροδιατροφικού κλάδου», αναφέ-
ρει, µεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο 
δήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Στα σκαριά ανοικτή ακαδημία
ελαιοκομίας στο Άστρος,
πλώρη για αύξηση παραγωγής

Μαζεύει υπογραφές η Κομισιόν για 
τον Κώδικα Δεοντολογίας Τροφίμων
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρµό-
διες αρχές της Κοµισιόν η «χαρτο-
γράφηση» των δεσµεύσεων των ε-
ταιριών του αγροδιατροφικού το-
µέα πάνω σε ζητήµατα που αφο-
ρούν την παραγωγή και εµπορία 
βιώσιµων τροφίµων. Ήδη, σύµ-
φωνα µε ανακοίνωση της Επιτρο-
πής ο αριθµός των υπογραφόντων 
που δεσµεύονται στον Κώδικα ∆ε-
οντολογίας της ΕΕ για τις Υπεύθυ-
νες Πρακτικές για Επιχειρήσεις και 
Μάρκετινγκ Τροφίµων αυξήθηκε 
από 65 σε 124, συµπεριλαµβανο-
µένων των µεγάλων ευρωπαϊκών 
και διεθνών εµπόρων της βιοµη-
χανίας τροφίµων.

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας της ΕΕ 
για τις Υπεύθυνες Πρακτικές Επιχει-
ρήσεων και Μάρκετινγκ στα Τρόφι-
µα είναι βασικό στοιχείο της Στρατη-
γικής «Από το αγρόκτηµα στο Πιά-
το» και οι υπογράφοντες του κώδι-
κα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κα-
τά το πρώτο έτος λειτουργίας του. 

Οι δεσµεύσεις περιλαµβάνουν:
Την προώθηση της υγιεινής 

και βιώσιµης διατροφής µε τη µεί-
ωση της περιεκτικότητας σε ζάχα-
ρη των προϊόντων. 

Τη βελτίωση της αποδοτικό-

τητας των πόρων µέσω της µεί-
ωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου κατά µήκος της α-
λυσίδας αξίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώ-
ρα ξεκινήσει µια µελέτη για την 
πλήρη καταγραφή των δεσµεύσε-
ων των εταιρειών και των περιο-
χών που καλύπτουν, προκειµένου 
να απεικονίσει καλύτερα τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται από 
τη βιοµηχανία τροφίµων και πού 
βρίσκεται στον δρόµο προς τη βι-
ωσιµότητα. Τα ευρήµατα της µελέ-
της χαρτογράφησης των εκθέσεων 
του 2021 θα είναι διαθέσιµα στο τέ-
λος του έτους. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της 
Κοµισιόν, Φρανς Τίµµερµανς, δήλω-
σε: «Η παραγωγή και η κατανάλω-
ση τροφίµων είναι µία από τις κύ-
ριες αιτίες των κρίσεων του κλίµα-
τος και της βιοποικιλότητας. Ως εκ 
τούτου, ενθαρρύνω όλες τις εται-
ρείες να τηρούν τον Κώδικα ∆εο-
ντολογίας. Η ταχεία αύξηση του α-
ριθµού των υπογραφόντων δείχνει 
ότι ο κλάδος συνειδητοποιεί ολοέ-
να και περισσότερο ότι η βιώσιµη 
παραγωγή τροφίµων είναι ο µό-
νος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό»

Τιµή ρεκόρ
στο Jeroboam 
Romanée-
St-Vivant 
2017
Ένα µοναδικό στο 
είδος του Jeroboam, 
Romanée-St-Vivant 
2017 από τον 
Βουργουνδό 
παραγωγό Όλιβερ 
Μπερνστάιν 
πωλήθηκε σε τιµή 
ρεκόρ 57.000 
βρετανικές λίρες 
(69.000 δολάρια), 
αποδεικνύοντας πάλι 
τη δύναµη της αγοράς 
για κρασιά της 
Βουργουνδίας. Πίσω 
από την αγορά ένας 
ιδιώτης που κρατά την 
ανωνυµία του. 
«Παραµένει υψηλή η 
ζήτηση από επενδυτές 
και συλλέκτες σε όλο 
τον κόσµο», δήλωσε 
ο Τοµ Γκέρινγκ g, 
∆ιευθύνων και 
συνιδρυτής της Cult 
Wines.

Η ελαιοκοµία αποτελεί τη βασική 
αγροτική δραστηριότητα στο Άστρος.

124 υπογραφές
Οι υπογράφοντες που 
δεσµεύονται για τις 

Υπεύθυνες Πρακτικές 
για Επιχειρήσεις και 
Μάρκετινγκ Τροφί-
µων έφτασαν 124

4,82
ΕΚΑΤ. ΑΤΟΜΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ

120
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1,2 
ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

44 
 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

BIOMHXANIA
ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΕ
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Με 10 τρακτέρ  
και 3.000 τόνους 
βιομηχανική ντομάτα 
Ο παραγωγός από τον Ριόλο Αχαΐας διοχετεύει ποσότητες 
βιομηχανικής ντομάτας με συμβολαιακή στην Pummaro

3.000 τόνοι 
Ξεκινήσαµε µε 20 

τόνους και φτάσαµε 
στους 3.000 τόνους 
παραγωγής βιοµη-
χανικής ντοµάτας 
ετησίως», λέει ο 

Ντίνος Σπυρόπουλος 
στην Agrenda

Ο Ντίνος Σπυρόπουλος διατηρεί 
αυτή τη στιγµή 150 ιδιόκτητα 
στρέµµατα καλλιέργειας και 
350 στρέµµατα, τα οποία 
µισθώνει και καλλιεργεί ο ίδιος.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Παραγωγοί ντοµάτας ήδη 
από το 1996, ο Ντίνος Σπυ-
ρόπουλος και τα δύο αδέρ-
φια του, κατάφεραν σήµε-
ρα να διατηρούν τον µεγα-
λύτερο κλήρο παραγωγής βι-
οµηχανικής ντοµάτας στον νο-
µό Αχαΐας, µέσω του οποίου τρο-
φοδοτούν την βιοµηχανία ντοµάτας 
Pummaro µε περίπου 3.000 τόνους καρπού κάθε 
χρόνο. «Ξεκινήσαµε µε 20 τόνους και φτάσαµε 
στους 3.000 τόνους παραγωγής βιοµηχανικής 
ντοµάτας ετησίως», λέει ο Ντίνος Σπυρόπουλος 
στην Agrenda. Ο παραγωγός που εδρεύει στον 
Ριόλο Αχαΐας έχει παραµείνει ο µοναδικός που 
διοχετεύει ποσότητες ντοµάτας στην Pummaro 
από την ευρύτερη περιοχή. «Πριν από µερικά 
χρόνια η εταιρεία διατηρούσε συνεργασίες µε 
περίπου 300 παραγωγούς στο νοµό µας. Στα-
διακά όµως οι αγρότες είδαν ότι δεν τους συνέ-
φερε να φυτεύουν βιοµηχανική ντοµάτα. Κά-

πως έτσι στράφηκαν οι περισσότε-
ροι σε άλλες καλλιέργειες όπως η 
φράουλα, τα αµπέλια, οι ελιές». 

Παρά τη γενικότερη τάση εγκα-
τάλειψης των καλλιεργειών βιο-
µηχανικής ντοµάτας και τη στρο-

φή σε άλλες µορφές καλλιέργει-
ας, ο ίδιος επέµεινε και συνέχισε 

να επενδύει στο συγκεκριµένο αγρο-
τικό αγαθό. Την ίδια στιγµή είχε τη βε-

βαιότητα ότι µέσω της συµβολαιακής σχέ-
σης που διατηρούσε µε την Pummaro – υπό το 
προηγούµενο αλλά και υπό το νέο ιδιοκτησια-
κό καθεστώς -, θα διέθετε το σύνολο των ποσο-
τήτων της παραγωγής του. «Είναι µεγάλη υπό-
θεση να µπορεί κάποιος να παράγει και να έ-
χει τη σιγουριά πως ό,τι παράγει, θα το πουλή-
σει. Πάντοτε πίστευα ότι η ντοµάτα µία µέρα θα 
έβρισκε το ρυθµό της, ακόµα και πριν από πέ-
ντε χρόνια όταν κανείς δεν πίστευε στην προο-
πτική της καλλιέργειας. Σε πείσµα όλων όσων 
έβλεπαν ζοφερό το τοπίο, εγώ δεν µείωσα πο-
τέ τα στρέµµατα παραγωγής µου». 

Ο Ντίνος Σπυρόπουλος ανέλαβε επικεφαλής της οικογενειακής 
επιχείρησης το 1996, λαµβάνοντας το χρίσµα από τον πατέρα του και 
κατάφερε να παράγει σήµερα περίπου 3.000 τόνους ετησίως.

Ντίνος Σπυρόπουλος 
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Για να µπορέσει ένας παραγωγός 
να στηρίξει την παραγωγή της βι-
οµηχανικής ντοµάτας σήµερα, α-
παιτούνται επενδύσεις σε υποδο-
µές και σύγχρονα εργαλεία, τονίζει 
ο Ντίνος Σπυρόπουλος και λέει ότι 
«Χρειάζονται σηµαντικά κεφάλαια. 
Εµείς ως οικογένεια δουλεύαµε επί 
20 χρόνια, πριν µπορέσουµε να α-
ποκτήσουµε το πρώτο µας τρακτέρ. 
Σήµερα έχουµε αποκτήσει δέκα. Κι 
αυτό που παρατηρώ είναι ότι πλέ-
ον τα εργοστάσια δείχνουν προτί-
µηση σε µεγαλύτερους και πιο ορ-
γανωµένους παραγωγούς, καθώς 
ζητούν λίγα άτοµα που αντιµετωπί-
ζουν τη δουλειά µε σοβαρότητα και 
που έχουν τη δυνατότητα να διαθέ-
τουν µεγάλες ποσότητες».

Πρωτεργάτης στην οικογενειακή 
επιχείρηση ήταν ο πατέρας του, ο 
οποίος διατηρούσε εκτάσεις βιοµη-
χανικής ντοµάτας. Ωστόσο ο Ντίνος 
Σπυρόπουλος επένδυσε στην πα-
ραγωγή και τον εξοπλισµό. Την τε-
λευταία πενταετία έχει διαθέσει πε-
ρίπου 1 εκατ. ευρώ σε τρακτέρ, µη-
χανήµατα συλλογής, σύγχρονα τε-
χνολογικά εργαλεία. ∆ιατηρεί αυ-

τή τη στιγµή 150 ιδιόκτητα στρέµ-
µατα και 350 στρέµµατα, τα οποία 
µισθώνει και καλλιεργεί ο ίδιος.

Η φετινή χρονιά του προσέφερε 
µία καλής ποιότητας παραγωγή, σε 
βελτιωµένες τιµές από πέρυσι, µε 
τον ίδιο να παραδέχεται ότι τα φε-
τινά τιµολόγια τον βοήθησαν να δι-
ατηρηθεί ανταγωνιστικός κόντρα 
στο υψηλό κόστος ενέργειας και 
πρώτων υλών. «Σ’ αυτό συνέτεινε 
και η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος, καθώς η βιοµηχανία παρα-
γωγής και συσκευασίας βιοµηχανι-
κής ντοµάτας Pummaro εξαγορά-
στηκε από τη Μινέρβα, που ανέλα-
βε τη σκυτάλη από την προηγού-
µενη ιδιοκτήτρια, Ελαΐς Unilever». 

Ο ίδιος χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρο το τοπίο στη βιοµηχα-
νική ντοµάτα, καθότι όπως λέει το 
τελευταίο διάστηµα έχει αυξηµένη 
ζήτηση. «Όλα δείχνουν ότι το τοπίο 
αρχίζει να νοικοκυρεύεται. Ο ντοµα-
τοπολτός δείχνει να έχει τη δυναµι-
κή να κερδίσει µεγαλύτερο µερίδιο 
πωλήσεων. Η ζήτηση είναι που κα-
θοδηγεί την αύξηση της τιµής, που 
φέτος ήταν 30% αυξηµένη». 

Απαιτούνται κεφάλαια και επενδύσεις 
σε υποδομές για στήριξη της παραγωγής

ΡΙΟΛΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

∆ιατηρεί συνολικά 500 στρέµµατα καλλιέργειας 
βιοµηχανικής ντοµάτας και συνεργάζεται µε τη 

µεταποιητική Pummaro. Ο ίδιος επέµεινε να επενδύει 
στην παραγωγή του ακόµα και όταν πολλοί 
συνάδελφοί του αποφάσιζαν να αλλάξουν 

καλλιέργειες λόγω του ότι ήταν ασύµφορη η 
παραγωγή της εν λόγω καλλιέργειας.

Πενταετία 
Την τελευταία πενταετία 

έχει διαθέσει 1 εκατ. ευρώ 
σε τρακτέρ, µηχανήµατα 

συλλογής, σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία

ΡΙΟΛΟΣ 
ΑΧΑΪΑ

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

agrenda@agronews.gr

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank
Στην Eλ. Βρεττού
βάρος εξυγίανσης
Η Ελένη Βρεττού θα είναι, εκτός 
απροόπτου, από τις αρχές 
Σεπτεµβρίου η νέα διευθύνουσα 
σύµβουλος της Attica Bank καθώς 
αποδέχθηκε την πρόταση των 
µετόχων και της Τράπεζας της 
Ελλάδος να σηκώσει το βάρος της 
εξυγίανσης, επαναϊδιωτικοποίησης 
της πολύπαθης τράπεζας.

Comité Champagne
Νέα διευθύντρια
στη Βρετανία
Η Comité Champagne, η εµπορική 
ένωση που εκπροσωπεί τους 
καλλιεργητές και τα σατώ, όρισε 
τη Βικτόρια Χένσον ως τη νέα 
διευθύντρια του γραφείου της 
Bureau du Champagne στη 
Βρετανία. «Έχουµε 
προγραµµατίσει πολλά για την 
επόµενη χρονιά και ανυποµονώ να 
εκπροσωπήσω τους παραγωγούς 
σαµπάνιας εδώ στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, δήλωσε η Χένσον.

CLFP
Συνταξιοδότηση
στελέχους
Στις 31 Αυγούστου ο Rοµπ Νίναν 
θα συνταξιοδοτηθεί µετά από 17 
χρόνια υπηρεσίας στο τιµόνι της 
Ένωση Παραγωγών Τροφίµων 
Καλιφόρνιας-CLFP. Ο Rοµπ Νίναν 
είχε µια µακρά και διακεκριµένη 
καριέρα στη βιοµηχανία τροφίµων 
και γεωργίας. Προηγούµενα, είχε 
εργαστεί µεταξύ άλλων στην 
Ένωση Φρέσκων Φρούτων-
Λαχανικών και στο αµερικανικό 
υπουργείου Γεωργίας-USDA.
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Παραµένουν οι επιπλοκές στην α-
γορά λιπασµάτων στην Ευρώπη και 
τον κόσµο, µε τα στοιχεία να απο-
τυπώνουν µια υποχώρηση της κα-
τανάλωσης τόσο λόγω των υψη-
λών τιµών, όσο -κυρίως- εξαιτίας 
της περιορισµένης διαθεσιµότητας. 
Με φόντο τον επερχόµενο χειµώνα 
και το ενδεχόµενο η Ρωσία να κλεί-
σει την κάνουλα εφοδιασµού της ΕΕ 
µε φυσικό αέριο, ήδη η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει δώσει οδηγίες στα κρά-
τη µέλη ώστε να δώσουν προτεραι-
ότητα στην εξασφάλιση ενέργειας 
σε βιοµηχανίες που σχετίζονται ά-
µεσα µε την παραγωγή τροφίµων, 
σε µια κίνηση που προδίδει την α-
γωνία των Βρυξελλών για µεγαλύ-
τερα εµπόδια στο πεδίο της αγρο-
τικής παραγωγής. 

Πρόσφατο δηµοσίευµα του Politico, 
επικαλείται δηλώσεις του CEO της 
Yara, Svein Tore Holsether, ο οποί-
ος πριν από έναν µήνα περίπου α-
νέρε πως «είναι ξεκάθαρος ο κίνδυ-
νος για έλλειµµα αζώτου και περαι-
τέρω ενίσχυση των τιµών, σε περί-
πτωση που η κατάσταση µε τη ροή 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη πε-
ριπλεχθεί περαιτέρω». Στο ίδιο δη-
µοσίευµα, αναφέρεται ότι η Yara, 
παρέδωσε 22% λιγότερο λίπασµα 
κατά το δεύτερο τρίµηνο του έτους, 
κάτι που αποδίδεται στα ενεργεια-
κά κόστη που έχουν τινάξει στον 
αέρα κάθε έννοια οικονοµικότη-
τα στο πεδίο της βιοµηχανίας αλ-
λά και της αγροτικής παραγωγής. 

Προς το παρόν πάντως, οι τιµές 
για τις βασικές πρώτες ύλες που 
συµµετέχουν στην παραγωγή λι-
πασµάτων έχουν αποκλιµακωθεί 

από τα υψηλά επίπεδα που διαµορ-
φώθηκαν την περασµένη άνοιξη, 
µε την τιµή της ποτάσας να εισέρ-
χεται στον Αύγουστο σε τιµές λίγο 
κάτω από τα 600 δολάρια ο τόνος, 
όσο η ουρία υποχωρεί στα 600 δο-
λάρια από τα 950 µε 1000 δολάρια 
ο τόνος που διαµόρφωνε πριν από 
µερικούς µήνες. Μικρή είναι και η 
υποχώρηση για το φώσφορο που 
υποχωρεί λίγο κάτω από τα 800 δο-
λάρια ο τόνος. 

Απειλείται η επισιτιστική επάρκεια
Όπως επισηµαίνεται, µια κρίση 

στο πεδίο των λιπασµάτων έρχεται 
σε παγκόσµια κλίµακα να απειλή-
σει την επισιτιστική επάρκεια σε έ-
ναν πλανήτη που ήδη δείχνει πει-
νασµένος. Το πρόβληµα είναι ε-
ντονότερο στις αναπτυσσόµενες 
γειτονιές του πλανήτη, όπου η α-
γροτική δραστηριότητα δυσκολεύ-
εται ακόµα περισσότερο να αντα-
ποκριθεί στις διεθνείς τιµές που 
διαµορφώνει η παγκόσµια αγο-
ρά. Εκπρόσωποι των Ηνωµένων 
Εθνών, καταγράφουν ένα έλλειµ-
µα λιπασµάτων της τάξης των 2 ε-

κατ. τόνων στην αφρικανική ήπει-
ρο, όπου δραστηριοποιούνται ως 
επί το πλείστον µικρές αλλά πολ-
λές αγροτικές εκµετταλλεύσεις, οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για την πα-
ραγωγή τροφίµων που καλύπτουν 
τις ανάγκες του µεγαλύτερου µέ-
ρους του πληθυσµού. 

Μείωση της παραγωγικότητας
Η ισορροπία αυτή, µε το ενδεχό-

µενο µιας απότοµης µείωσης της 
παραγωγικότητας σε περιοχές του 
πλανήτη όπου υπάρχουν σηµαντικά 
ελλείµµατα αλλά και ισχυρή ζήτη-
ση για τρόφιµα, έρχεται να επιβαρύ-
νει περαιτέρω την εξαντληµένη πα-
γκόσµια παραγωγή τροφίµων αλλά 
και να διαµορφώσει συνθήκες κοι-
νωνικής αναταραχής, κάτι το οποίο 
φοβούνται πολύ σε κέντρα εξουσί-
ας όπως είναι η Ευρώπη. 

Οι µετρήσεις δείχνουν πως η πα-
ραγωγή τροφίµων στην Αφρική θα 
µπορούσε να περιοριστεί κατά 20% 
τους επόµενους µήνες (στο καλό 
σενάριο), κάτι που µεταφράζεται 
σε απώλειες της τάξης των 11 δισ. 
δολαρίων στην αλυσίδα παραγω-
γής τροφίµων. Οι αριθµοί αυτοί θα 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε 980 
εκατ. ανθρώπους, κάτι που έχει κι-
νητοποιήσει τους Ευρωπαίους Αξιω-
µατούχους, αφού βλέπουν µια νέα 
ανθρωπιστική κρίση προ των πυ-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι 

αυξηµένες τιµές λιπασµάτων, απο-
τελούν εµπόδιο για όλους τους α-
γρότες ανά τον κόσµο, αλλά το βά-
ρος είναι µεγαλύτερο για αγρότες 
του αναπτυσσόµενου κόσµου που 
έχουν λιγότερες χρηµατοδοτικές ι-
κανότητες όσο υστερούν και σε ε-
πίπεδο οργάνωσης, ώστε να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές 
µε τον τρόπο που γίνεται στην Ευ-
ρώπη» αναφέρει Ευρωπαίος αξιω-
µατούχος στο Politico. 

Φυσικά και εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, τα πράγµατα είναι δύ-
σκολα, µε χώρες όπως η Πολωνία 
να έχουν προχωρήσει σε επιδότη-
ση της αγοράς λιπασµάτων προ-
κειµένου να διατηρήσουν το πα-
ραγωγικό τους αποτύπωµα.

Η κρίση πλέον µεταφέρεται και 
στις προοπτικές της επόµενης ε-
µπορικής περιόδου, αρχής γενο-
µένης των επερχόµενων φθινοπω-
ρινών σπορών. «Εκτός από τις και-
ρικές προκλήσεις που είχαµε στην 
Ευρώπη όλο το καλοκαίρι, τα κό-
στη για τη λίπανση των καλλιεργει-
ών, αναµένεται να επιβαρύνουν α-
κόµα περισσότερο τις ισορροπίες 
προσφοράς αγροτικών προϊόντων 
από την επόµενη χρονιά» αναφέ-
ρει δεύτερη πηγή από τις Βρυξέλ-
λες στο Politico, το οποίο προχώ-
ρησε σε ένα εκτεταµένο ρεπορτάζ 
για την «κρίση λιπασµάτων» όπως 
περιγράφει την κατάσταση. 

Το ρωσικό αέριο βαρίδι στα λιπάσματα 

Κρίση στη θρέψη 
από την ενέργεια, 
λείπει άζωτο από τις 
αποθήκες στην ΕΕ   
Μέχρι και 25% έπεσαν οι παραδόσεις λιπασμάτων στην ευρωπαϊκή 
αγορά λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας και μικρών παραγγελιών

Έλλειμμα
«Είναι ξεκάθαρος ο κίνδυνος 
για έλλειµµα αζώτου και νέα 
ενίσχυση των τιµών, αν η 
κατάσταση µε τη ροή 
φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη περιπλεχθεί 
περαιτέρω» ανάφερε 
ο CEO της Yara, Svein 
Tore Holsether.

Αγορά
Το πρόβληµα είναι πιο 
έντονο στις αναπτυσσόµενες 
γειτονιές του πλανήτη, όπου 
η αγροτική δραστηριότητα 
δυσκολεύεται ακόµα 
περισσότερο να ανταποκριθεί 
στις διεθνείς τιµές που 
διαµορφώνει η παγκόσµια 
αγορά.  

Απώλειες
Οι µετρήσεις δείχνουν πως 
η παραγωγή τροφίµων στην 
Αφρική θα µπορούσε να 
περιοριστεί κατά 20% τους 
επόµενους µήνες, µε τις 
απώλειες στα 11 δισ. δολάρια 
στην αλυσίδα παραγωγής 
τροφίµων.

Απαιτήσεις στην ΕΕ
Οι αυξηµένες τιµές 

λιπασµάτων αποτελούν 
µεγαλύτερο βάρος για 

αγρότες του αναπτυσσόµενου 
κόσµου που έχουν λιγότερες 
χρηµατοδοτικές ικανότητες
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Στην αγορά 105.000 τόνων καλα-
µποκιού από τις ΗΠΑ προχώρησε 
πριν από λίγο καιρό η Ιταλία, ολο-
κληρώνοντας τη µεγαλύτερη εισα-
γωγή της χώρας τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες. Η κίνηση αυτή έγινε εν 
µέσω ενός πρωτόγνωρου για τα δε-
δοµένα της Ευρώπης καύσωνα, που 
ώθησε πολλούς κτηνοτρόφους α-
νά την Ευρώπη να ξεκινήσουν α-
πό τώρα να ταΐζουν τα ζώα τους µε 
προµήθειες ζωοτροφών που είχαν 
αποθηκεύσει νωρίτερα για τον ε-
περχόµενο χειµώνα. 

Την ίδια στιγµή, η Ρουµανία, που 
ανέλαβε χρέη κορυφαίου εξαγωγέα 
σιτηρών στην ΕΕ κατά το πρώτο ε-
ξάµηνο του 2022 ανακοίνωσε πως 
θα εξάγει λιγότερο καλαµπόκι και 
ηλίανθο, αφού τα καιρικά δεδοµέ-
να έχουν χτυπήσει ανεπανόρθωτα 
τις σοδειές της χώρας, µε τις τελευ-
ταίες εκτιµήσεις να κάνουν λόγο 
για µια παραγωγή καλαµποκιού 
κοντά στους 8 εκατ. τόνους έναντι 
των 14 εκατ. που αναµένονταν µε-
τά τις εαρινές σπορές.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ε-
πιδεινώνουν τις δυσκολίες που ή-
δη αντιµετωπίζουν οι αγρότες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον µεγαλύτε-
ρο εξαγωγέα χοιρινού κρέατος και 

τυριού. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε την αύξηση του κό-
στους των ζωοτροφών και της ενέρ-
γειας, καθώς και µε τις ελλείψεις 
εργατικού δυναµικού και τα κρού-
σµατα ασθενειών. Αυτό συρρίκνω-
σε τα κοπάδια του µπλοκ και αύξη-
σε τις τιµές του κρέατος στην ΕΕ τον 
Ιούνιο κατά περίπου 12% σε σχέ-
ση µε πέρυσι, στο µεγαλύτερο άλ-
µα που έχει σηµειωθεί ποτέ, σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις της Κοµισιόν. 

Ξεράθηκαν λιβάδια, βοσκοτόπια
Υπό αµφισβήτηση τίθεται πλέ-

ον η επάρκεια ζωοτροφών για τον 
προσεχή χειµώνα στη Γερµανία, ό-
που οι οργανώσεις κτηνοτρόφων 
εκτιµούν πως το υφιστάµενο λόγω 
των δεδοµένων της αγοράς πρό-
βληµα θα ενταθεί τους επόµενους 

µήνες εξαιτίας της ξηρασίας. Ό-
πως µεταδίδουν τα γερµανικά µέ-
σα, αρκετά λιβάδια και βοσκοτόπια 
έχουν ξεραθεί, σε µια εξέλιξη που 
περιορίζει σηµαντικά τη διαθεσιµό-
τητα τροφής για τα µη σταβλιζόµε-
να ζώα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις 
των κτηνοτρόφων για ζωοτροφές 
σε µια περίοδο που συνήθως δεν 
τίθεται τέτοιο ζήτηµα.

«Έχουµε ξαναβρεθεί σε αυτή την 
κατάσταση σε άλλες ξηρές χρονιές, 
αλλά αυτή τη στιγµή είναι πραγµα-
τικά απίστευτο αυτό που συµβαί-
νει», δήλωσε ο Alexander Anton, 
γενικός γραµµατέας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης Γάλακτος, ο οποίος 
προδιαγράφει µια αύξηση των τι-
µών παραγωγού προκειµένου να α-
πορροφηθούν οι επιβαρύνσεις που 
γράφουν οι κτηνοτροφικές µονά-

δες στις προσπάθειες να συντηρή-
σουν τα κοπάδια τους.

Η κατάσταση στην κτηνοτροφική 
παραγωγή της Ε.Ε εν µέσω καύσω-
να και ξηρασίας καθιστά πλέον α-
δύνατη τη βοσκή των ζώων στα λι-
βάδια του µπλοκ, κάτι που υποχρε-
ώνει τις µονάδες σε αγορά υψηλό-
τερων ποσοτήτων ζωοτροφών για 
να καλύψουν άµεσες ανάγκες του 
ζωικού κεφαλαίου.

Τα βοοειδή τρέφονται µε σανό, το 
οποίο συνήθως δεν χρησιµοποιεί-
ται µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό 
σηµαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι µπο-
ρεί να χρειαστεί να αγοράσουν επι-
πλέον προµήθειες το χειµώνα, πι-
θανότατα σε υψηλότερες τιµές ενώ 
και οι αγελάδες παράγουν ήδη λι-
γότερο γάλα εξαιτίας των υψηλών 
θερµοκρασιών.

Χωρίς ντομάτα 
οι βιομηχανίες 
σε Καλιφόρνια 
και Ευρώπη
Η Καλιφόρνια ηγείται 
παγκοσµίως στην παραγωγή 
βιοµηχανικής ντοµάτας, την 
ποικιλία που κονσερβοποιείται 
και χρησιµοποιείται σε 
εµπορικές κουζίνες για να 
φτιάξει µερικά από τα πιο 
δηµοφιλή τρόφιµα. Το 
πρόβληµα είναι ότι η φετινή 
ιστορική ξηρασία αναγκάζει 
τους αγρότες να παλέψουν 
µε µια κρίση νερού που 
υπονοµεύει σηµαντικά 
τη σοδειά.
Η πολιτεία, που βρίσκεται στις 
κορυφαίες θέσεις διεθνώς 
στον κλάδο της βιοµηχανικής 
ντοµάτας, αναλογώντας από 
µόνη της σχεδόν στο ένα 
τέταρτο της παγκόσµιας 
παραγωγής, βρίσκεται 
αντιµέτωπη µε την χειρότερη 
ξηρασία των τελευταίων 
αιώνων. Οι αγρότες είναι 
σε απόγνωση βλέποντας την 
παραγωγή τους να µειώνεται, 
τόσο σε ποσότητα όσο και σε 
ποιότητα, καθώς ο καρπός δεν 
µεγαλώνει αρκετά και βέβαια 
προειδοποιούν τους 
καταναλωτές για εκτίναξη 
των τιµών.
Το ράλι στις τιµές έχει ήδη 
ξεκινήσει. Οι τιµές στις σάλτσες, 
στην κονσέρβα και στον πελτέ 
ντοµάτας στα ράφια των 
σούπερ µάρκετ καλπάζουν πολύ 
πάνω από τον πληθωρισµό, 
που θυµίζουµε ότι τον Ιούλιο 
διαµορφώθηκε στο 8,5%. Σε 
κάποια από τα πιο δηµοφιλή 
προϊόντα οι αυξήσεις ξεπερνούν 
το 80% σε ετήσια βάση.

Ξεραμένα καλαμπόκια και βοσκότοποι 

Εξαντλεί τα αποθέματα, 
χτυπά τα σιλό η ξηρασία  
Με σανό και τριφύλλια που ήταν για τον χειμώνα ταϊζονται από τώρα τα ζώα

Αρκετά λιβάδια και βοσκοτόπια 
έχουν ξεραθεί, σε µια εξέλιξη που 

περιορίζει σηµαντικά 
τη διαθεσιµότητα τροφής για τα 

µη σταβλιζόµενα ζώα, αυξάνοντας 
τις απαιτήσεις των κτηνοτρόφων 

για ζωοτροφές σε µια περίοδο 
που συνήθως δεν τίθεται 

τέτοιο ζήτηµα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΓΑΛΛΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

105.000 ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΤΟΝOI 

50%
ΜΕΙΩΣΗ
ΣΟ∆ΕΙΑΣ20%
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Οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής εµπεδώνο-
νται µήνα µε τον µήνα, παρότι αποτυπώνονται 
µε µικρή χρονοκαθυστέρηση από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Έτσι µε βάση τα στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν προ ηµερών από την ΕΛΣΤΑΤ, 
νέα αύξηση 28% παρουσίασε το κόστος παρα-
γωγής (δείκτης εισροών) τον Ιούνιο του 2022 σε 
σχέση µε ένα χρόνο πριν, λόγω των ανατιµήσε-
ων κατά 31,9% σε αναλώσιµα υλικά και ειδικά 

στην ενέργεια και τα λιπαντικά, τόσο σε σχέση 
µε έναν χρόνο πριν όσο και µε ένα µήνα πριν. 

Την ίδια στιγµή αύξηση κατά 9,8% (συγκριτικά 
µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο) παρουσιάζε-
ται και στις τιµές των αγροτικών προϊόντων (δεί-
κτης εκροών- χωρίς επιδοτήσεις), η οποία οφεί-
λεται στην αύξηση κατά 6,3% του δείκτη τιµών 
της φυτικής παραγωγής κυρίως σε λαχανικά και 
κηπευτικά και κατά 17% στο δείκτη τιµών της ζω-

ικής παραγωγής. Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκρο-
ών τον µήνα Ιούνιο 2022, σε σύγκριση µε τον δεί-
κτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε µείωση 3,6%.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωρ-
γία – Κτηνοτροφία του µηνός Ιουνίου 2022, σε 
σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 
2021, παρουσίασε αύξηση 28,0% έναντι αύξησης 
6,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιου-
νίου 2021 µε τον Ιούνιο 2020.

Ανατιμήσεις στα αναλώσιμα εκτίναξαν το κόστος παραγωγής 

Σε άλλες εποχές 
παραπέμπει το 
ιδιότυπο φετινό 
«αλισβερίσι» 
στις παραλαβές 
συμπύρηνων 
ροδάκινων από 
τη βιομηχανία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ιαρκή ψυχολογικό εκφοβισµό και σπάσιµο 
νεύρων συνιστά η φετινή διαδικασία παρα-
λαβής των συµπύρηνων ροδάκινων, σχεδόν 
σε όλη τη διάρκεια της καµπάνιας. Οι καλλι-
εργητές σε όλη τη χώρα µιλούν για εν εξε-
λίξει «ψυχολογικό πόλεµο» από την πλευ-
ρά της βιοµηχανίας, ο οποίος, πέραν της οι-
κονοµικής εξαθλίωσης δηµιουργεί εκνευρι-
σµό, απογοήτευση και φυσικά διάθεση εγκα-
τάλειψης της καλλιεργητικής προσπάθειας. 

Με αφορµή προφανώς την µεγάλη προ-
σφορά πρώτης ύλης, οι µεταποιητικές βιο-
µηχανίες επιδίδονται αυτό τον καιρό σε έ-
να «σκληρό παιχνίδι» το οποίο αρχίζει από 
το άνοιγµα και το κλείσιµο των παραλαβών 
χωρίς προγραµµατισµό και µε προνοµιακή 
ενηµέρωση των παραγωγών µε τους οποί-
ους επιλέγουν να διατηρήσουν καλές σχέ-
σεις. Έτσι, όταν οι παραγωγοί είναι έτοιµοι 
να συγκοµίσουν και να παραδώσουν προϊ-
όν, η βιοµηχανία κρατάει τις πύλες της κλει-
στές, ενώ όταν αυτές ανοίγουν απροειδοποί-
ητα, οι καλλιεργητές δεν είναι σε θέση να 
ανταπεξέλθουν στο λίγο χρόνο που έχουν 
στη διάθεσή τους στο έργο που απαιτείται. 

Την ίδια στιγµή, κάποιοι λίγοι παραγω-
γοί εµφανίζονται ενηµερωµένοι και πανέ-
τοιµοι να ανταπεξέλθουν, ενώ δεν είναι λί-
γες οι φορές που παρατηρείται ακόµα και 
κατ’ εξαίρεση άνοιγµα της πύλης για να πε-
ράσουν «τα καλά παιδιά» της βιοµηχανίας. 

Είναι πρώτη φορά στα χρονικά των τελευ-
ταίων χρόνων που το «αλισβερίσι» µε λίγους 
παραγωγούς σε βάρος των πολλών (ανεξαρ-

τήτως µάλιστα του προσφερόµενου προϊό-
ντος) έχει αναχθεί σε κύρια τακτική, η οποία 
παραπέµπει σε άλλες εποχές και προοιωνίζει 
ακόµα χειρότερα χρόνια για τους αγρότες.     

Ασυδοσία, εκβιασµούς, αισχροκέρδεια 
καταγγέλλει ο βουλευτής Πέλλας 
της Ν.∆. Γιώργος Καρασµάνης 

«Σηµεία και τέρατα συµβαίνουν φέτος 
στη διακίνηση και εµπορία του συµπύρη-
νου ροδάκινου όπου, από την πρώτη στιγ-
µή που άνοιξε η αγορά, οργιάζουν η ασυ-
δοσία, οι εκβιασµοί και η αισχροκέρδεια σε 
βάρος των παραγωγών» υποστηρίζει σε α-

νοικτή του επιστολή προς παράγοντες της 
αγοράς ο πρώην υπουργός και βουλευτής 
Πέλλας Γιώργος Καρασµάνης, επιρρίπτο-
ντας ευθύνες για τη στάση της, στη ∆ιεπαγ-
γελµατική πυρηνόκαρπων. Στην επιστολή 
αναφέρει µεταξύ άλλων, τα εξής:

«Αποκλειστικά υπεύθυνοι γι’ αυτήν την α-
παράδεκτη κατάσταση είναι βέβαια οι κον-
σερβοποιοί – µεταποιητές. Όχι όλοι βέβαια.
[....] ∆υστυχώς, στη µεγάλη πλειονότητά τους 
οι βιοµήχανοι - προς τους οποίους και απευ-
θύνοµαι σήµερα – όχι µόνον δεν τηρούν τα 
εξαγγελθέντα αλλά, µε διάφορες µεθοδεύ-
σεις και αστεία προσχήµατα εκβιάζουν ανοι-

Ειδικές ενισχύσεις 
απαιτούν µέχρι 26 
Αυγούστου τα µέλη 
του Αγροτικού 
Συλλόγου Ηµαθίας, 
υπό την απειλή ζωηρής 
διαµαρτυρίας στη ∆ΕΘ 
το Σεπτέµβριο. 

Θέμα οι επιλεκτικές συνεργασίες 

Μακράν η χειρότερη 
χρονιά στις παραλαβές 
των συμπύρηνων

ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ

ΕΚΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2021 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

33�35

ΚΛΑΡΙΣΙΟΣ 
ΧΥΜΟΣ�

ΑΠΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΕΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

20�22

ΚΕΤΟΣ
ΧΥΜΟΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

8�10

ΑΡΧΕΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
�ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�

ΜΕΙΚΤΑ

ΚΑΘΑΡΑ

31

28�29



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Στην ηµερήσια ατζέντα των περιφερειακών Ε-
νοτήτων της ∆υτικής Ελλάδας, βρίσκονται πε-
ριστατικά από τις επιδροµές σαρκοφάγων ζώ-
ων στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο, µε τους πα-
ραγωγούς ορεινών-ηµιορεινών περιοχών να 
ζητούν επιτακτικά µέτρα καθώς µέσα σε έναν 
χρόνο µπορεί να έχουν απώλειες άνω των 15 
ενήλικων ζώων, χωρίς να αποζηµιώνονται ποτέ.

Μάλιστα, το φαινόµενο όπως αναφέρουν, έ-

χει γίνει ιδιαίτερα έντονο τους καλοκαιρινούς 
µήνες, καθώς όπως σηµειώνουν µετακινού-
νται στα θερινά ορεινά βοσκοτόπια, προκει-
µένου να εκµεταλλευτούν την φυσική χλωρί-
δα για την διατροφή των ζώων τους (αιγοπρό-
βατα, βοοειδή).

Το θέµα βρέθηκε προ ηµερών και στο επίκε-
ντρο συνάντησης που είχε στο Κακοτάρι ο Α-
ντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θε-

όδωρος Βασιλόπουλος µε προέδρους κοινο-
τήτων και κτηνοτρόφους από την ορεινή Η-
λεία, αποστέλλοντας στην συνέχεια επιστολή 
προς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τον ΕΛΓΑ, µε την οποία ζητά την λήψη µέτρων. 
« Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο 
για έναν κτηνοτρόφο µέσα στην ιδιαίτερα δύ-
σκολη οικονοµική συγκυρία να καλύπτει ζη-
µία από ίδιους πόρους», αναφέρει η επιστολή.

Η μετακινούμενη κτηνοτροφία βορά σαρκοφάγων ζώων

Με µεγάλη ζήτηση και ιδιαίτερα χαµη-
λές αποδόσεις εξελίσσεται η συγκοµι-
δή βιοµηχανικής ντοµάτας στους κά-
µπους της χώρας, µε τα χωράφια να α-
ποκλίνουν σηµαντικά από το τονάζ στο 
οποίο έχουν συνηθίσει παραγωγούς 
και βιοµηχανίες τα τελευταία χρόνια. 

Η εικόνα της συγκοµιδής δεν απο-
κλείει το ενδεχόµενο να υπάρξουν ζη-
τήµατα εξασφάλισης των απαιτούµε-
νων ποσοτήτων πρώτης ύλης από τη 
µεταποίηση, µε τους παράγοντες που 
ώθησαν σε αυτήν την κάµψη της πα-
ραγωγής να εκτείνονται από τις εισ-
ροές µέχρι και την πορεία του καιρού. 

Αν και δεν ήταν λίγοι οι παραγω-
γοί που επέλεξαν να παίξουν άµυνα 
φέτος µε τις καλλιεργητικές φροντί-
δες που απαιτεί η βιοµηχανική ντο-
µάτα, το πρόβληµα των χαµηλών α-
ποδόσεων υφίσταται και σε έµπειρους 
και συνεπείς παραγωγούς, οι οποί-
οι όπως µεταφέρουν στην Agrenda, 
πρώτη φορά φέτος µετρούν αποδό-
σεις της τάξης των 7 µε 8 τόνων το 
στρέµµα έναντι των 10-11 τόνων που 
συγκόµιζαν άλλες χρονιές. 

Ψυχρή άνοιξη, χαµηλά επίπεδα υ-
γρασίας κατά τις πρώτες καλοκαιρι-
νές εβδοµάδες και στη συνέχεια µπό-
ρες και χαλάζια έπαιξαν οπωσδήπο-
τε το ρόλο τους, όπως διαπιστώνουν 
οι παραγωγοί, που ανησυχούν πλέ-
ον και για τη συνδεδεµένη ενίσχυση. 

Θέµα αποζηµιώσεων βάζει ο ΘΕΣΤΟ 
Ο πρόεδρος του ΘΕΣΤΟ Χρήστος Σου-

λιώτης ανασκόπησε την εξέλιξη των ζη-
µιών που έπληξαν την καλλιέργεια το 
2022 σε συνάντηση που είχε προ ολί-
γων ηµερών µε την ηγεσία του ΕΛΓΑ, 
και ανέδειξε ως ζηµιογόνα αίτια τις ε-
κτεταµένες χαλαζοπτώσεις και τις πο-
λύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Μίλησε και 
για επισφαλείς συνθήκες για το µέλλον 
της καλλιέργειας, λόγω και του πολύ 
αυξηµένου κοστολογίου της, καταθέ-
τοντας σχετικό υπόµνηµα και ζητώντας 
από τον Ανδρέα Λυκουρέντζο ξεκάθα-
ρη θέση επί των αιτηµάτων που αναφέ-
ρονται σε αυτό και αφορούν:

Να αναγνωριστεί το σύνολο της ζη-
µιάς που αναγγέλθηκε στον ΕΛΓΑ από 
τους πληγέντες παραγωγούς, ως προερ-
χόµενη από ακραία καιρικά φαινόµενα.

Να ανακοινωθούν έγκαιρα οι τε-
λικές εκτιµήσεις ζηµιών.

Να αποσταλούν εντός του έτους οι 
καταστάσεις ζηµιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώ-
στε να γίνει έγκαιρα και ο συνυπολο-
γισµός της ζηµιάς στη συνδεδεµένη.

Να αποζηµιωθούν το ταχύτερο δυ-
νατό οι τοµατοπαραγωγοί µας.

Από την πλευρά της η ηγεσία του ΕΛ-
ΓΑ διαβεβαιώνει ότι στα πορίσµατα θα 
συνυπολογιστούν όλες οι ζηµιές στην 
καλλιέργεια που προβλέπονται από τον 
κανονισµό και ότι δε θα χαθεί ούτε ένα 
ευρώ από τη συνδεδεµένη ενίσχυση. 

χτά τους παραγωγούς για να τους πάρουν τη 
σοδειά σε εξευτελιστικές τιµές: Παραλάµβαναν 
και παραλαµβάνουν αρίστης ποιότητας ροδά-
κινο για κονσέρβα και µε το «έτσι θέλω» κά-
ποια φορτία τα χαρακτήριζαν µέχρι προχθές 
«κλαρίσιο χυµό» και από χθες σκέτο χυµό κα-
ταποντίζοντας έτσι τις τιµές από 33-35 λεπτά 
στα 20-22 λ για τον «κλαρίσιο» και στα 8-10 
λ για τον σκέτο χυµό! [....]Αλλά ας είµαστε και 
δίκαιοι: Το κύριο βάρος της ευθύνης για όσα 
συµβαίνουν πέφτει στην ∆ιεπαγγελµατική! Η 
οποία µέχρι την άνοιξη ήταν λαλίστατη. Συνι-
στούσε στους παραγωγούς «να βγάλουν ποιο-
τικά ροδάκινα» και τους έδινε µέχρι και συµ-
βουλές για το καλό κλάδεµα των δέντρων και 
το σωστό αραίωµα των καρπών. Σήµερα κρύ-
βεται και σιωπά! Κρύβεται και σιωπά αλλά, α-
πό την άλλη µεριά, πρωτοστατεί στη στήριξη 
των κονσερβοποιών µε δηµόσιο χρήµα. Και 
την είχαν την στήριξη και µάλιστα γενναία από 
την Κυβέρνηση στην πανδηµία: Με επιστρε-
πτέες προκαταβολές, µε αναστολές εργασίας, 
µε µειώσεις τζίρου λόγω παγετού του 2021… 
Και καλώς την είχαν. Και µάλιστα έβαλα και 
προσωπικά «πλάτη» και από το Βήµα της Βου-
λής και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε τους συ-
ναρµόδιους υπουργούς»[...].

Χαµηλές 
αποδόσεις
Πρώτη φορά 

φέτος µετρούν 
αποδόσεις 

7-8 τόνων το 
στρέµµα έναντι 

των 10-11 τόνων 
που συγκόµιζαν 
άλλες χρονιές

Χαμηλές οι αποδόσεις στη βιομηχανική 
ντομάτα φέτος, ψάχνεται η μεταποίηση

Αλλού η ευθύνη
λέει ο Γιαννακάκης
«Άδικη»χαρακτηρίζει 
την κριτική Καρασµάνη 
στη ∆ιεπεγγελµατική 
Πυρηνόκαρπων,ο 
πρόεδρος της, Χρήστος 
Γιαννακάκης, λέγοντας 
πως τις επιρρίπτει 
ευθύνες που δεν της 
αναλογούν. «∆εν 
είµαστε κυβέρνηση για 
να έχουµε την θεσµική 
δύναµη να επιβάλουµε 
τις οικονοµικές µας 
επιδιώξεις στην ιδιωτική 
βιοµηχανία», λέει.
Επίσης, σηµειώνει ότι 
καθυστερεί εδώ και 
δύο χρόνια το αίτηµα 
αναγνώρισης της από 
το ΥπΑΑΤ κάτι που 
καθιστά ανενεργές τις 
όποιες παρεµβάσεις. 
στα πλαίσια που ορίζει 
η ευρωπαϊκή και εθνική 
νοµοθεσία. 
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Τιμή και 
εργάτες γης 
άλυτο πρόβλημα
για παραγωγούς
σταφίδας
H τιµή και ανεύρεση εργατών γης 
παραµένει το άλυτο πρόβληµα για τους 
σταφιδοπαραγωγούς της Ηλείας που 
έχουν ήδη µπει στα αµπέλια και έχουν 
ξεκινήσει σχεδόν µόνοι τους τον τρύγο 
εδώ και µερικές µέρες. Η φετινή 
ποιότητα και απόδοση των δέντρων 
είναι εξαιρετική όπως λένε εκτιµώντας 
πως στα τέλη Αυγούστου που θα 
ολοκληρωθεί ο τρύγος στην Ηλεία η 
παραγωγή θα φθάσει περίπου τους 
8.000 τόνους.
Στο θέµα των τιµών δεν φαίνεται να 
υπάρχει διάθεση από το εµπόριο για 
αγορά σταφίδας στα 1,30-1,40 που 
ζητούν οι παραγωγοί και αν παραµείνει 
στα περσινά 90 λεπτά το κιλό, πολλοί 
είναι εκείνοι που δεν βλέπουν µέλλον 
στην καλλιέργεια, αφού όπως λένε το 
κόστος παραγωγής ανά κιλό φθάνει το 
1,20 ευρώ.
«Η παραγωγή καλά πάει. Αλλά το θέµα 
τώρα είναι τι θα γίνει µε την τιµή γιατί 
οι έµποροι δεν κόβουν τιµή. Πέρυσι 
την άφησαν ανοιχτή µε 90 λεπτά. Και 
φέτος τα ίδια θα γίνουν όπως και 
πέρυσι. Η απόδοση της καλλιέργειας 
φέτος είναι καλή ενώ πέρυσι ήταν 
µειωµένη», λέει παραγωγός.
Τον κώδωνα του κινδύνου για την 
περίπτωση της µη πώλησης της 
κορινθιακής σταφίδας έως τώρα, 
έκρουσε για ακόµα µια φορά ο 
πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών 
Αµαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος, που 
υποστήριξε πως «θα πρέπει να υπάρξει 
άµεσα κινητοποίηση κάθε φορέα και 
αγρότη προκειµένου το προϊόν να µη 
µείνει για ακόµα µια χρονιά στις 
αποθήκες». Κατά τη συνάντηση των 
µελών της Οµάδας Παραγωγών και 
της Παναιγιαλείου Ένωσης 
Συνεταιρισµών την Τετάρτη 17 
Αυγούστου στο Αίγιο, η εκτίµηση ήταν 
πως η σταφίδα θα µείνει στα αζήτητα.

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται 
να επανεφεύρουν το νόημα  
Πρώτη φορά τόσο μακριά από το όραμα του εμπνευστή της ΚΑΠ, Σίκο Μάνσχολτ   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έχοντας ζήσει ο ίδιος τη φρίκη του λιµού 
στις Κάτω Χώρες στα τέλη του Β’ Παγκόσµι-
ου Πολέµου, ο Σίκο Μάνσχολτ, πρωτεργά-
της της ευρωπαϊκής ιδέας και εµπνευστής 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ήταν πε-
πεισµένος ότι η Ευρώπη έπρεπε να γίνει αυ-
τάρκης ούτως ώστε να εγγυάται σε όλους 
τους πολίτες τον αδιάλειπτο εφοδιασµό µε 
τρόφιµα σε προσιτές τιµές.

Ο Σίκο Μάνσχολτ (1908-1995) ήταν αγρό-
της, συµµετείχε στην ολλανδική Αντίσταση 
στη διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου Πόλεµου, 
ασχολήθηκε µε την πολιτική στη χώρα του 
και ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος Επίτροπος αρ-
µόδιος για θέµατα γεωργίας (1962-1972). 
Η συµπλήρωση 60 χρόνων από τη θέσπι-
ση ΚΑΠ, όπως συνηθίζουµε να την αποκα-
λούµε στην Ελλάδα, βρίσκει την ευρωπαϊ-
κή οικογένεια να αντιµετωπίζει για πρώτη 
ίσως φορά µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
κάποιες πρώτες ελλείψεις σε κρίσιµα για τη 
διατροφή αγροτικά προϊόντα. Κι αυτό έρχε-
ται µετά από µια πανδηµία που ταλαιπωρεί 
εδώ και 2,5 χρόνια τη διεθνή κοινότητα και 
έναν πόλεµο, στην Ουκρανία, ο οποίος έχει 
ανατρέψει εκ βάθρων τις ισορροπίες στον 
τοµέα της ενέργειας, έχει δυσκολέψει πο-
λύ τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από 
την εµπόλεµη ζώνη (Ουκρανία - Ρωσία) και 

έχει επιδράσει σοβαρά στην αναζωπύρωση 
του πληθωρισµού. 

Αυτή η πανδηµία και αυτός ο πόλεµος, 
έρχονται σε µια χρονική περίοδο κατά την 
οποία, η εµπιστοσύνη των Ευρωπαίων πο-
λιτών στα αστικά κόµµατα, ενδεχοµένως 
και στη δηµοκρατία, όπως αυτή εφαρµόζε-
ται τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλονιστεί 
βαρύτατα. Στην Ουγγαρία ο Ορµπάν αλω-
νίζει, στην Ιταλία ο Ντράγκι έχασε τα ερεί-
σµατα του και η ακροδεξιά επελαύνει, στη 
Γαλλία η Λεπέν καραδοκεί και στη Γερµα-
νία, ίσως πρώτη φορά, χάνεται η σιγουριά.   

Το όραµα του Σίκο Μάνσχολτ ξαναγίνε-
ται επίκαιρο όσο ποτέ από την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τότε, µετά τον πό-
λεµο, ο Ολλανδός αγρότης και πολιτικός, α-
πό τη θέση του υπουργού Γεωργίας της χώ-
ρας του, βλέποντας τις σοβαρές ελλείψεις 

τροφίµων και την επισιτιστική κρίση να ελ-
λοχεύει, έλαβε σειρά µέτρων για την ταχεία 
αποκατάσταση των αποθεµάτων τροφίµων, 
ταυτόχρονα όµως είχε συναίσθηση της ανά-
γκης για βαθύτερο εκσυγχρονισµό της γε-
ωργίας ώστε να αποτραπούν µελλοντικές 
ελλείψεις και να διασφαλιστεί η επάρκεια.  
Θέσπισε κατώτατες τιµές για τα σηµαντικό-
τερα αγροτικά προϊόντα, ταυτόχρονα δε ε-
πέβαλε φόρους στις εισαγωγές και εφάρµο-
σε µέτρα στήριξης των εξαγωγών. Με στό-
χο την αύξηση της παραγωγικότητας, προ-
ώθησε επενδύσεις στην έρευνα, την κατάρ-
τιση και τη συνένωση κλήρων µε στόχο τη 
δηµιουργία µεγαλύτερων και αποδοτικότε-
ρων αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι σε πολλά επι-
µέρους ζητήµατα, σήµερα το διεθνές περι-
βάλλον είναι διαφορετικό. Προφανώς, η ίδια 
συνταγή δεν θα µπορούσε να εξασφαλίσει 
τα ίδια πετυχηµένα αποτελέσµατα πολιτικής.  

Είναι ωστόσο βέβαιο, ότι η Ευρώπη οφείλει 
να επανεφεύρει το νόηµα του οράµατος του 
Σίκο Μάνσχολτ. Το ιερατείο των Βρυξελλών 
οφείλει, πρώτα απ’ όλα, να αποδώσει πραγ-
µατική διάσταση στην αξία της αγροτικής πα-
ραγωγής και να αποκαταστήσει το ρόλο των 
αγροτών. Υπάρχουν πολλές αµφιβολίες αν η 
σηµερινή συγκρότηση σε πολιτικό και τεχνο-
κρατικό επίπεδο των κοινοτικών αρχών, εί-
ναι σε θέση να ξαναβρούν την άκρη του νή-
µατος. Χρειάζεται να γίνει πριν να είναι αργά.     

Ένας αγρότης 
ξέρει καλύτερα 

Το όραµα του Σίκο Μάνσχολτ 
ξαναγίνεται επίκαιρο όσο ποτέ 

από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Τότε ο Ολλανδός 

αγρότης πολιτικός είχε τη λύση
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Με 700 εκατ. ευρώ ετησίως για συνδεδεµένες 
ενισχύσεις, η Ισπανία βρίσκεται και αυτή στις 
πρώτες χώρες που θα έχουν έτοιµο πλάνο 
ΚΑΠ για τη νέα χρονιά ήδη από τον 
Σεπτέµβριο. Η χώρα θα λάβει 48 δισ. ευρώ 
συνολικά από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό 
για την αγροτική της πολιτική και αυτήν τη 
φορά επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην 
κτηνοτροφία της, την οποία θα στηρίζει µε 

200 εκατ. ετησίως σε συνδεδεµένες αλλά και 
µε ειδικά προγράµµατα ανάπτυξης. Άλλωστε, 
προϋπόθεση για τη λήψη της συνδεδεµένης 
στην Ισπανία είναι τα 200 κιλά γάλα άνα 
πρόβατο, κάτι που προϋποθέτει βελτιωµένες 
φυλές αλλά και σύγχρονες σταβλικές 
εγκαταστάσεις. Έµφαση δίνεται και στον 
παραδοσιακό ελαιώνα της χώρας που 
προκρίνεται για συνδεδεµένη.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το κεντρικό σηµείο κάθε συνάντη-
σης των υπουργών γεωργίας της 
ΕΕ σε Βρυξέλλες ή Λουξεµβούργο 
θα είναι η επισιτιστική ασφάλεια 
µέχρι και το τέλος του 2023, µε την 
τσεχική προεδρία να προετοιµάζε-
ται για έναν περιπετειώδη χειµώνα 
στο πεδίο της γεωργίας αφού εν 
µέσω ενεργειακής κρίσης και έπει-
τα από τις µικρές σοδειές στην ΕΕ, 
το µπλοκ ετοιµάζεται να εγκαινιά-
σει τη νέα, πράσινη, αγροτική πο-
λιτική του. Η συνάντηση γνωριµίας 
που έγινε τον περασµένο Ιούλιο, εί-
δε την Τσεχία να ξεκαθαρίζει ότι θα 
δώσει προτεραιότητα στην παραγω-
γή και όχι στη βιωσιµότητα, πιέζο-
ντας έτσι την Κοµισιόν σε παραχω-
ρήσεις που αφορούν και στο πεδίο 
της ΚΑΠ, αίροντας για παράδειγµα 
τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και 
για το 2023, σε µια κίνηση που εν-
δέχεται να περιπλέκει τον τρόπο ε-
φαρµογής του νέου πρασινίσµατος. 

Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες η 
Κοµισιόν θα εκκινήσει τη διαδικα-
σία τελικής έγκρισης των στρατηγι-
κών σχεδίων της ΚΑΠ έπειτα από τις 
αναπροσαρµογές που ζήτησε από τα 
κράτη µέλη, µε τα πρώτα οριστικά σχέ-
δια να παίρνουν το πράσινο φως ή-
δη από τις αρχές Σεπτεµβρίου. Πορ-
τογαλία, Ισπανία, Γαλλία, ∆ανία και 
Πολωνία αναµένεται ότι θα είναι α-
πό τις πρώτες χώρες που θα κλειδώ-
σουν και µε την έγκριση των Βρυ-
ξελλών την αγροτική πολιτική και το 
πλαίσιο ενισχύσεων που θα ισχύσει 
στις επικράτειές τους µέχρι το 2027. 

Μέσα σε έξι εβδοµάδες περίπου α-
πό την έγκριση των πρώτων σχεδί-
ων αναµένεται ότι θα έχει επισφρα-
γιστεί το πλάνο της ΚΑΠ για το σύ-
νολο των µελών του µπλοκ. 

Η αρχή αναµένεται ότι θα γίνει α-
πό την Πορτογαλία κατά τις πρώτες 
ηµέρες του Σεπτεµβρίου, µε τη χώρα 
να δίνει έµφαση στον επαναπροσδι-
ορισµό των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων φιλοδοξώντας να τις µετατρέ-
ψει σε αγροτικές επιχειρήσεις, δί-
νοντας κίνητρα στους αγρότες ώστε 
να µετεξελιχθούν σε επιχειρηµατίες. 

Υπενθυµίζεται ότι η νέα ΚΑΠ εγκαι-
νιάζεται σε περίπου τέσσερεις µήνες, 
κάτι που συνεπάγεται ότι ορισµένες 
από τις δεσµεύσεις ξεκινούν να τίθε-
νται σε εφαρµογή ήδη από τις φθινο-
πωρινές σπορές που έπονται, όπως 
είναι για παράδειγµα στην περίπτω-
ση της Ελλάδας η αγορά πιστοποιη-
µένου σπόρου για το σκληρό σιτάρι 
σε σακί των 18 κιλών και όχι των 12 
κιλών που ίσχυε µέχρι πέρυσι. Το ί-
διο ισχύει και για τη συνδεδεµένη στο 

µαλακό σιτάρι και το κριθάρι που ε-
ντάσσονται όπως φαίνεται στη λί-
στα συνδεδεµένων της Ελλάδας για 
τη νέα περίοδο.

Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει µια ελαστικότητα από τα ευρωπα-
ϊκά όργανα σχετικά µε λεπτοµέρειες 
και περαιτέρω εξειδικεύσεις επί του 
στρατηγικού σχεδίου όπως αναφέ-
ρουν αξιωµατούχοι της Κοµισιόν σε 
δηλώσεις τους στον ευρωπαϊκό Τύ-
πο, αφού η αναπάντεχη εξέλιξη στην 
Ουκρανία τον περασµένο Φεβρουά-
ριο, άλλαξε το τοπίο στην αγροτική 
παραγωγή και τις ανάγκες του µπλοκ 
σε τρόφιµα, µεταβάλλοντας κατ’ επέ-
κταση και πολλές από τις προτεραιό-
τητες των κρατών µελών. 

Επιµένει βιολογικά η Γαλλία
Ανάµεσα στα πρώτα που θα λά-

βουν το πράσινο φως από την Κοµι-
σιόν, το στρατηγικό σχέδιο της Γαλ-
λίας φαίνεται ότι δίνει ιδιαίτερη έµ-
φαση στην καλλιέργεια ζωοτροφών 
εντός της χώρας αλλά και στη δια-
σύνδεση της φυτικής παραγωγής µε 
την κτηνοτροφία, σε µια προσπάθεια 
που µέχρι το τέλος του 2027, οι ιθύ-
νοντες του σχεδίου φιλοδοξούν να 
έχουν στήσει ειδικές συνέργειες στα 
γαλλικά χωριά ανάµεσα στις εκµεταλ-
λεύσεις παραγωγής ζωοτροφών και 
τις κτηνοτροφικές µονάδες. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι συνδεδεµέ-
νες της χώρας διοχετεύουν σηµαντι-
κά κονδύλια στο πεδίο της κτηνοτρο-
φίας µε µια συνδεδεµένη στα 23 ευ-
ρώ για τα αιγοπρόβατα. Παράλληλα 
προωθείται ένα σχέδιο διπλασιασµού 
των εκτάσεων που καλλιεργούνται 
µε βιολογικές µεθόδους. 

Πιέζει η επισιτιστική 
επάρκεια, ελαστική η 
Κομισιόν με το κλίμα

Η επισιτιστική 
ασφάλεια στις 

προτεραιότητες 
των υπουργών 

γεωργίας της ΕΕ για 
το υπόλοιπο 

του έτους

Προτεραιότητα 
στους κτηνοτρόφους 

το πλάνο των Ισπανών 

18 κιλά
Ορισµένες από τις 
δεσµεύσεις της νέας ΚΑΠ 
τίθενται σε εφαρµογή από 
τις φθινοπωρινές σπορές, 
όπως στην Ελλάδα η αγορά 
πιστοποιηµένου σπόρου για 
το σκληρό σιτάρι σε σακί 18 
κιλών και όχι των 12 κιλών 
που ίσχυε µέχρι πέρυσι. 

Έως 2027
Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, 
∆ανία και Πολωνία 
αναµένεται ότι θα είναι από 
τις πρώτες χώρες που θα 
κλειδώσουν και µε την 
έγκριση των Βρυξελλών το 
πλαίσιο ενισχύσεων που θα 
ισχύσει στις επικράτειές 
τους µέχρι το 2027.

Ανάγκες
Η αναπάντεχη εξέλιξη στην 
Ουκρανία τον περασµένο 
Φεβρουάριο, άλλαξε το 
τοπίο στην αγροτική 
παραγωγή και τις ανάγκες 
του µπλοκ σε τρόφιµα, 
αλλάζοντας κατ’ επέκταση 
και πολλές από τις 
προτεραιότητες των κρατών..
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ΝΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΣΟΚ
«Πρέπει να δίνουµε τη 
δυνατότητα σε όποιον 
ενδιαφέρεται να µπορεί να 
προσεγγίζει την Ελλάδα 
µέσω της γλώσσας, της 
παράδοσης και του 
πολιτισµού. Eίναι πολύ 
σηµαντικό τα παιδιά να 
βλέπουν από πρώτο χέρι 
την αξία του να µάθουν 
την ελληνική γλώσσα».

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ ΕΡΙΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Η Fed πρέπει να µείνει 
απαρασάλευτη στην πορεία 
της και να κάνει ό,τι µπορεί 
για να ξαναβάλει το τζίνι 
του πληθωρισµού στο 
µπουκάλι. Αυτό δεν είναι 
εύκολο και απέχει πολύ 
από το να είναι ακίνδυνο. 
Ωστόσο, είναι ασυζητητί 
καλύτερη έναντι της άλλης 
εναλλακτικής πολιτικής».

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Η µείωση θερµοκρασίας 
στη θέρµανση ενός σπιτιού 
κατά 1 βαθµό Κελσίου 
µπορεί να εξοικονοµήσει 
περίπου 7% της ενέργειας 
στη διάρκεια ενός έτους. 
Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι 
εξοικονόµησης ενέργειας 
µε εξαίρετα αποτελέσµατα 
όπως αύξηση θερµοκρασίας 
air condition».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ΕΘ
Για ροδάκινα ο υπουργός της 
πλατείας και τη… διατάραξη της 
αγοράς τους δεν έχει πάρει 
θέση, παρά τον κακό χαµό που 
γίνεται και τις εκκλήσεις των 
παραγωγών για παρέµβαση. 
Για τα αλιευτικά προϊόντα 
όµως υπόσχεται στήριξη. Οι 
ροδακινοπαραγωγοί Ηµαθίας 
ζητούν απαντήσεις έως τις 26 
του µήνα και προετοιµάζονται 
για κινητοποιήσεις στη ∆ΕΘ.

Κλικ
Οι κυβερνητικοί βουλευτές των 
ροδακινοπαραγωγικών νοµών, 
λένε οι αγρότες της Ηµαθίας, 
ας αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να µη µένουν σε 
δελτία τύπου και φωτογραφίες 
στα κτήµατα για το θεαθήναι, 
ξεχνώντας ότι ο αγροτικός 
κόσµος τους εξέλεξε για να 
τον εκπροσωπούν και όχι για 
να σιωπούν. Για ποιον χτυπά 
η καµπάνα; Ντιν, νταν!

Μέτρα
Τα µπάνια του λαού 
τελειώνουν και η επιστροφή 
στην καθηµερινότητα 
πλησιάζει. Ως εκ τούτου και ο 
υπουργός της πλατείας θέλει 
να βάλει σε µία σειρά όλες τις 
εκκρεµότητες πληρωµών, 
όπως το αγροτικό πετρέλαιο 
αλλά και θεσµικές αλλαγές για 
παραχωρήσεις λ.χ αγροτικών 
εκτάσεων για διευκόλυνση της 
ορεινής κτηνοτροφίας.

Σε ρόλο ΜΚΟ η ∆ιεπαγγελµατική στα πυρηνόκαρπα

Παράγινε το κακό την αγορά του συµπύρηνου µε τους παραγωγούς 
να είναι έρµαιο στις διαθέσεις διακινητών και µεταποίησης και φυ-
σικά τις τιµές στα τάρταρα. Φέτος οι πύλες των κονσερβάδων ανοί-
γουν µόνο για κάποιους, αφήνοντας την πλειονότητα στο περίµε-
νε και στα τελάρα την παραγωγή. Για σηµεία και τέρατα µιλά ο Κα-
ρασµάνης επικρίνοντας τη στάση της ∆ιεπαγγελµατικής, η οποία, 
όπως λέει, µέχρι την άνοιξη ήταν λαλίστατη και έδινε οδηγίες για 
σωστό κλάδεµα. Από ότι φαίνεται ο ρόλος της εξαντλείται εκεί, αφού 
κι ο πρόεδρος της δείχνει να έχει αποδεχθεί το ότι λειτουργεί ως ι-
διότυπη ΜΚΟ, αφού εκκρεµεί το αίτηµα αναγνώρισης της µία 2ετία.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Από τα 90 εκατ. 
ευρώ του ΠΑΑ για 
την αντιµετώπιση της 
ενεργειακής κρίσης θα 
τύχουν ευνοϊκότερης 
µεταχείρισης οι 
κτηνοτρόφοι ορεινών 
όγκων και των µικρών 
νησιών του Αιγαίου. Η 
προαναγγελία -λένε- 
θα γίνει στη ∆ΕΘ.

Το «βόηθα Παναγιά», 
του Μάξιµου (σ.σ 
έδωσα µάχη στο γάλα) 
από τα βλαχοχώρια 
Γρεβενών, σε 
ποιόν απευθύνεται; 
Όπως και να ‘χει 
τα µηνύµατα ένθεν 
και κείθε δεν είναι 
ιδιαιτέρως καλά, αφού 
οι αναταράξεις είναι 
σηµαντικές.

Υβρίδια
Αλήθεια, τι απέγιναν 

τα tablets για τις γρήγορες 
εκτιµήσεις των γεωπόνων 
στον ΕΛΓΑ; Η αναλογιστική 
µελέτη; Οι ιδιώτες;…Το νέο 
πλαίσιο για την κλιµατική 
αλλαγή; 

Όπως και να ‘χει, το µόνο 
που είναι βέβαιο είναι ότι 
οι ζηµιές στις καλλιέργειες 
από δω και στο εξής θα 
εκδηλώνονται µε µεγαλύτερη 
σφοδρότητα και ταχύτητα.

Να ‘χαµε να λέγαµε και 
τα αιτήµατα των παραγωγών 
για έγκαιρες και δίκαιες 
αποζηµιώσεις και για αλλαγή 
του «αναχρονιστικού» 
πλαισίου του ΕΛΓΑ, που 
θα εντάξει περισσότερους 
κινδύνους στα ασφαλιστικά 
αίτια του φορέα.

;

ΑΝΤΙΓ. ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ
«Αξίζει να λείπεις πολύ 
καιρό απο το σπίτι σου. 
Έλειπα 3,5 µήνες. 
Ευχαριστώ την οικογένειά 
µου και τους φίλους µου 
που µε βοήθησαν να 
προετοιµαστώ και να 
απουσιάσω από τη δουλειά 
µου. Είµαι πολύ χαρούµενη 
(σ.σ για το χρυσό µετάλλιο 
στα 35 χλµ βάδην)».

Αγρότης σηµαίνει 
έµπνευση. Γάµος 
σηµαίνει θάρρος!

Μετά την πληρωµή των Νέων Αγροτών, πριν 
βγει ο Αύγουστος, φαίνεται πως θα τσουλήσει και 
το θέµα της πίστωσης της επιστροφής φόρου στο 
αγροτικό πετρέλαιο. Τα λεφτά µπορεί να µην είναι 
πολλά, για κάποιους πάντως θα είναι µια ανάσα. 
Μάλιστα, το καλό είναι ότι δεν θα χρειαστούν 
τιµολόγια, ούτε θα ανοίξουν πλατφόρµα για 
αιτήσεις. Πώς θα γίνει η δουλειά; Με βάση τη 
λίστα ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου ανά 
καλλιέργεια. Για παράδειγµα στο βαµβάκι το ποσό 
ορίζεται στα 30 λίτρα ανά στρέµµα, τα οποία για 
το πρώτο εξάµηνο γίνονται τα µισά, επί 0,41 αφού 
τόσο είναι το ποσό του ΕΦΚ. Τουτέστιν, ενίσχυση 
στα 6,15 ευρώ ανά στρέµµα για το βαµβάκι.

Στα ζώα τώρα, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει 
του ζωικού κεφαλαίου και µάλιστα ανά κεφάλι 
ζώου. Σύµφωνα µε την ετήσια λίστα κατανάλωσης 
πετρελαίου, για την εκτροφή ενός προβάτου 
απαιτούνται 2,9 λίτρα πετρελαίου κάθε χρόνο, άρα 
τα µισά για το πρώτο εξάµηνο, µε το ποσό ανά 
κεφάλι να διαµορφώνεται στα 60 λεπτά περίπου. 
Απλό; Απλούστατο! Άντε ψάξε βρες... .

∆ύσκολα για τους παραγωγούς βιοµηχανικής 
ντοµάτας. Οι αποδόσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα 
χαµηλές και δεν ξεπερνούν τους 7 µε 8 τόνους, 
όταν άλλες χρονιές το τονάζ έφτανε τους 10 µε 
11 τόνους. Οι αιτίες πολλές, από το κόστος 
παραγωγής και την αύξηση των τιµών των 
εισροών µέχρι την πορεία του καιρού. Ζητούµενο 
το αν θα εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες 
ποσότητες πρώτης ύλης από τη µεταποίηση.

Τροµάζουν οι παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας 
ότι η σοδειά τους ακόµα µία χρονιά θα µείνει στα 
αζήτητα. Οι τιµές που ακούγονται δεν ξεπερνούν 
τα 70 µε 80 λεπτά, όταν οι καλλιεργητές για να 
καλύψουν το κόστος ζητούν τουλάχιστον 1,30 µε 
1,40 ευρώ. Αν δεν κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς 
άµεσα, θα µείνει στις αποθήκες η παραγωγή, λένε!

Ορατός είναι ο κίνδυνος, τα επόµενα χρόνια, η 
αγορά να ξεµείνει από κρητικά γαλακτοκοµικά 
προϊόντα και ντόπιο κρέας, καθώς η συρρίκνωση 
του ζωϊκού κεφαλαίου έφτασε το 40%. Αυτό 
αναφέρει ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Ηρακλείου 
Τζουλιαδάκης, εστιάζοντας στις κυβερνητικές 
αστοχίες στη χάραξη αποτελεσµατικής αγροτικής 
πολιτικής, αλλά και στη δραµατική αύξηση του 
κόστους παραγωγής. Αν δεν αλλάξει κάτι, σε λίγο 
καιρό το ντόπιο κρέας και γαλακτοκοµικά του 
νησιού θα είναι … είδος πολυτελείας, λέει ο ίδιος.

Αντίστοιχα, πάντως, προβλήµατα µε αυτά των 
Ελλήνων φαίνεται πως αντιµετωπίζουν και οι 
Ιταλοί κτηνοτρόφοι. Από τη µία, λέει το ISMEA, 
κατακόρυφη άνοδος στην τιµή πρόβειου γάλακτος, 
που ξεπέρασε τα 1,03 ευρώ το λίτρο, µε αύξηση 
άνω του 18,7%. Από την άλλη, οι αυξηµένες τιµές 
των πρώτων υλών 13,2% και η διαθεσιµότητα των 
ζωοτροφών, δεν βοηθούν τον κλάδο. Όπως και 
στη χώρα µας δηλαδή!  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

O
ι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες γίνονται φέτος 
οι παραδόσεις στα συ-
µπύρηνα ροδάκινα είναι 

τραγικές. Φεύγουν από την απλή 
διαδικασία συνωστισµού των φορ-
τίων, µείωσης του βάρους τους και 
έκπτωσης των τιµολογίων. Παίρ-
νουν διαστάσεις ενός πόλεµου 
νεύρων, µε ξαφνική έναρξη ή δι-
ακοπή των εισκοµίσεων, επιλεκτι-
κές ενηµερώσεις των παραγωγών 
και προτιµησιακή τακτική προµη-
θευτών πρώτης ύλης, κυρίως βά-
σει των στοιχείων ταυτότητας και 
όχι του τι φέρνεις. Αυτό το καθε-
στώς θυµίζει άλλες, πολύ παλιές 
και καθόλου ένδοξες εποχές. Έτσι 
η γεωργία δεν πάει µπροστά, πά-
ει πίσω… στον µεσαίωνα!

Έτσι δεν βγαίνει 
∆ΙΑΚΡΙΝΩ κάτι οξύµωρο αυτό τον 
καιρό. Από τη µια η αγροτική πα-
ραγωγή και ειδικά τα τρόφιµα εί-
ναι σε έλλειψη, κάτι που υπαγο-
ρεύει πολιτικές προσέλκυσης α-
γροτών και αξιοποίησης εκτάσε-
ων για γεωργική χρήση. Από την 
άλλη, αναπαράγεται ένα κλίµα εκ-
φοβισµού, τροµοκρατίας και περι-
φρόνησης του αγροτικού κόσµου, 
τέτοιο, που οδηγεί µε µαθηµατική 
ακρίβεια και κάπως βίαια προς την 
έξοδο έναν πολύ µεγάλο αριθµό 
αγροτών. Τι απ’ όλα αυτά έχουν υ-
πόψη τους οι κυβερνώντες;

Ξέρεις από πείνα;
ΕΝΑ ΠΟΛΥ ενδιαφέρον άρθρο των 
Financial Times πάντως (σελ. 
26-31) εκφράζει µεγάλη α-
νησυχία για το πού πηγαί-
νει ο κόσµος µ’ αυτά τα κό-
στη εισροών και µ’ αυτές 
τις τιµές στα τρόφιµα διε-
θνώς. Λέει για παράδειγ-
µα ότι για κάθε 1% αύξη-
ση στις τιµές των βασικών 
τροφίµων, πάνω από 10 ε-
κατοµµύρια άνθρωποι οδη-
γούνται στον υποσιτισµό. Αυ-
τά είναι που προσπαθούν να 
προλάβουν συνήθως ο ΟΗΕ και 

ο FAO, πριν αρχίσουν να εντείνο-
νται οι ροές των προσφύγων. Ει-
δικά στην Ευρώπη, το προσφυγι-
κό είναι αυτό που τροφοδοτεί… 
και τα ξενοφοβικά κόµµατα και ο 
νοών νοείτο.  

Βρίσκουν αφορμή
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ στιγµή, οι ίδιοι λαϊκιστές, 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις 
µεγάλες µάζες των αγροτών, ειδι-
κά όταν αυτές καταπονούνται από 
την εκµετάλλευση των άλλων κρί-
κων της αλυσίδας αξίας και µάλι-
στα µε τις πλάτες των επίσηµων αρ-
χών. Το έχω πει πολλές φορές και 
το επαναλαµβάνω. ∆εν αρκούν τα 
ξεροκόµµατα των αποζηµιώσεων 
για τις θεοµηνίες, ούτε οι ειδικές 
ενισχύσεις ανακούφισης των πιέ-
σεων που ασκούνται στις αγορές 
(πανδηµία, ουκρανικό κ.α.). Χρειά-
ζονται µακρόπνοες πολιτικές, που 
θα µπορούσαν να βελτιώσουν ου-
σιαστικά τη θέση των αγροτών, να 
διευκολύνουν την προσφορά προ-
ϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
να κάνουν καλύτερη τη ζωή των 
ανθρώπων της υπαίθρου. Αυτό δεν 
γίνεται και θα το βρούµε µπροστά 
µας, αργά ή γρήγορα. 

Οι φυγόκεντρες
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ έχει χαθεί εδώ και 
χρόνια η µπάλα µε τους αγρότες, 
ανησυχώ ότι κάπου χάνεται ο έ-
λεγχος της κατάστασης και από 
τις Βρυξέλλες. ∆ιακρίνω να πλη-
θαίνουν οι φυγόκεντρες δυνά-
µεις, να αποδυναµώνεται ο γαλ-

λογερµανικός άξονας, να ραγί-
ζει η Κοινή Αγροτική Πολιτι-

κή, να µπαίνει σε κίνδυνο 
το ευρωπαϊκό οικοδόµη-
µα. Κάποτε µιλούσαµε µε 
καµάρι για την Ενωµένη 
Ευρώπη των λαών, σήµε-
ρα αρχίζουµε να ξεχνάµε 
τα καλά αυτού του εγχει-
ρήµατος. Μέχρι να βρε-
θούµε και πάλι αντιµέτω-
ποι µε το φάσµα της κατα-
στροφής. Μόνο που τότε 
θα είναι αργά.    

∆εν αρκούν τα 
ξεροκόµµατα των 
αποζηµιώσεων 
για τις θεοµηνίες, 
ούτε οι ειδικές 
ενισχύσεις 
ανακούφισης, 
των πιέσεων που 
ασκούνται στις 
αγορές (πανδηµία, 
ουκρανικό κ.α.). 
Χρειάζονται 
µακρόπνοες 
πολιτικές, που 
θα µπορούσαν 
να βελτιώσουν 
ουσιαστικά τη θέση 
των αγροτών

O
δήµαρχος του Βίγκο στη Γαλικία 
της Ισπανίας έχει ήδη αρχίσει να 
προετοιµάζεται για την ετήσια χρι-
στουγεννιάτικη «εξτραβαγκάντσα» 

της πόλης. Κι αυτό παρά την προσπάθεια της ι-
σπανικής κυβέρνησης να µειώσει την κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σβήσιµο των φώ-
των, υποστηρίζει ο δήµαρχος, θα έδινε στον 
Βλαντιµίρ Πούτιν µια νίκη εάν το πνεύµα των 
γιορτών -και οι δαπάνες που το συνοδεύουν- 
συνθλιβούν από τον πόλεµο. Θα πίστευε κα-
νείς ότι στο πλαίσιο µιας διαφαινόµενης ενερ-
γειακής κρίσης, η εγκατάσταση φώτων θα κα-
τατασσόταν στο τέλος της λίστας των προτεραι-
οτήτων. Αγαπώντας τα Χριστούγεννα όσο κα-
νένας άλλος, ελπίζω φέτος να έρθουν τυλιγ-
µένα σε ένα τεστ πραγµατικότητας - για όλους.

Στην Ισπανία, µέτρα εξοικονόµησης ενέργει-
ας τέθηκαν σε ισχύ την περασµένη εβδοµάδα: 
ο κλιµατισµός ρυθµίζεται στους 27 βαθµούς 
Κελσίου, οι βιτρίνες των καταστηµάτων πρέπει 
να «µαυρίζουν» από τις 10 µ.µ. και τα κρατικά 
κτίρια πρέπει να χαµηλώνουν τα «φώτα» τους. 
Αυτό έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις µε-
ταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, των περιφε-
ρειακών διοικήσεων και τουριστικών προορι-

σµών όπως η Μα-
δρίτη, όπου η νυ-
χτερινή ζωή αρχί-
ζει µετά τις εννέα 
το βράδυ.[…]. Στη 
Γαλλία, ο πρόεδρος 
Εµανουέλ Μακρόν 
πρόκειται να απο-
καλύψει ένα σχέ-
διο για την «ενερ-

γειακή εγκράτεια», το οποίο είναι ουσιαστικά 
ένας κλώνος των ισπανικών µέτρων. Είναι πι-
θανό να συναντήσει την ίδια αντίσταση. Η α-
ντίπαλός του, Μαρίν Λεπέν, υποστηρίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια α-
πέτυχαν και οι Γάλλοι θα πληρώνουν τα σπα-
σµένα τους αυτό τον χειµώνα.[…]. 

Επί µήνες, οι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι έχουν 
σπρώξει κάθε συζήτηση κάτω από το χαλί.[…] 
Το αποτέλεσµα: οι απλοί Ευρωπαίοι πολίτες 
δεν έχουν εσωτερικεύσει πλήρως την «ανω-
µαλία» του ερχόµενου χειµώνα. Το γεγονός 
ότι τα χαµηλωµένα φώτα και ο περιορισµένος 
κλιµατισµός πυροδοτούν µια τόσο έντονη συ-
ζήτηση δεν είναι καλό σηµάδι. Τον ∆εκέµβριο, 
η φασαρία γύρω από τέτοια ζητήµατα θα φα-
ντάζει ασήµαντη εάν η Ρωσία εργαλειοποιή-
σει περαιτέρω την ενέργεια ως όπλο. […] Είναι 
ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν θέλει να φέρει τούµπα 
την ΕΕ και τις κυρώσεις της και να την κάνει 
να τις πληρώσει σκληρά. Αυτό θα συµβεί µέ-
σω της διχόνοιας, της δυσπιστίας και της πα-
ραπληροφόρησης µεταξύ των Ευρωπαίων. ∆εν 
είναι ώρα για µικροκοµµατικές πολιτικές….

* ΣΥΝΤΑΚΤΗ BLOOMBERG

Κρύο, σκοτάδι
κι αγωνία

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΑΝΤΕΟ *
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Αυτόριζος 
αµπελώνας

Καταστράφηκαν 300 
στρέµµατα αυτόριζου 
αµπελώνα, γηγενών 
ποικιλιών σταφυλιού

Για «εγκληματική αμέλεια» 
στην αντιμετώπιση της 
πυρκαγιάς  που σάρωσε 
20.000 στρέμματα γης 
και κατέστρεψε 300 
στρέμματα αυτόριζων 
αμεπλώνων μιλά 
οινολόγος της περιοχής  

ΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Σε οµαδικές µηνύσεις κατά παντός υπευθύνου κα-
θώς και σε αγωγές κατά όσων οφείλουν να απο-
ζηµιώσουν ετοιµάζονται να προχωρήσουν αµπε-
λουργοί, ελαιοκόµοι και ιδιοκτήτες γης µετά την 
καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον πε-
ρασµένο Ιούλιο στις Μέλαµπες Ρεθύµνου. Ήδη 
οι ενδιαφερόµενοι έχουν έρθει σε επαφή µε δι-
κηγόρο που θα τους εκπροσωπήσει προκειµένου 
να προβούν στις απαιτούµενες νοµικές ενέργειες.
Νοµικοί κύκλοι αναφέρουν ότι επί του παρόντος 
αναµένεται η έλευση των κλιµακίων του ΕΛΓΑ για 
να γίνει αποτίµηση των ζηµιών, χωρίς ωστόσο να 
έχει γίνει κάποια συγκεκριµένη κίνηση από πλευ-
ράς τους έως αυτή την ώρα, ένα µήνα µετά την κα-
ταστροφή. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η συ-
γκέντρωση στοιχείων για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Χαρακτηριστική µάλιστα είναι η τοποθέτηση της οι-
νολόγου και οινοποιού, Ηλιάνας Μαλίχιν, µε την 
οποία ήρθαµε σε επικοινωνία, καθώς από την πε-

ριοχή αντλούσε σηµαντικό µέρος των σταφυλιών 
µε τα οποία έκανε την παραγωγή των κρασιών της. 

Πιο συγκεκριµένα, εκτιµά ότι το αποτέλεσµα 
της συγκεκριµένης πυρκαγιάς «πρόκειται για ε-
γκληµατική αµέλεια, δεδοµένου ότι καθυστέρη-
σαν σηµαντικά να δράσουν τα πυροσβεστικά ο-
χήµατα, ενώ και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα δεν 
ήρθαν εγκαίρως. Από δύο µικρές εστίες η πυρκα-
γιά πέρασε την άσφαλτο από τη µία πλευρά του 
δρόµου στην άλλη, έκαψε το χωριό περιµετρι-
κά, χωρίς ωστόσο να καταστραφούν σπίτια λόγω 
της δράσης των εθελοντών.  Στη συνέχεια η φω-
τιά σκαρφάλωσε στο βουνό, κατέβηκε ξανά και 
έφτασε στη θάλασσα, σαρώνοντας στο πέρασµά 
της περίπου 20.000 στρέµµατα γης». 

Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και εκστρατεία οικο-
νοµικής υποστήριξης για την οµάδα αµπελουργών 
της οινοποιού Ηλιάνας Μαλίχιν, µέσω διαδικτύ-
ου, καθώς καταστράφηκαν 300 στρέµµατα αυτό-
ριζου αµπελώνα, στον οποίο επένδυσε τα τελευ-
ταία χρόνια η ίδια αναδεικνύοντας την αξία των 
γηγενών ποικιλιών σταφυλιού. Στόχος µέσα α-
πό τη συγκεκριµένη κίνηση είναι να συγκεντρω-
θούν 55.000 ευρώ, ποσό που θα διατεθεί για την 
ανασύσταση του αµπελώνα και την κάλυψη των 
εξόδων των παραγωγών, καθώς εκτιµάται ότι θα 
απολέσουν τα έσοδά τους κατά τα επόµενα πέντε 
χρόνια. Ειδικότερα τα χρήµατα θα χρησιµεύσουν 
στην αγορά νέων αµπελιών και υλικών καθώς 
και για την εκπόνηση ολοκληρωµένου σχεδίου 
µε τη συνεργασία δασολόγου και γεωπόνου µε 
στόχο την πρόληψη από µελλοντικές πυρκαγιές. 

«Συγκεντρώνουµε χρήµατα που θα διατεθούν 
στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών 
µε ένα σχέδιο για τα αµπέλια που βρίσκονται στην 
ορεινή περιοχή του χωριού Μέλαµπες. Πρόκειται 
ουσιαστικά για µία έκταση αποµονωµένη από το 

υπόλοιπο χωριό, γεγονός που ευνοεί στο να υλο-
ποιηθεί µία αυτόνοµη µελέτη πυροπροστασίας», 
εξηγεί η Ηλιάνα Μαλίχιν. 

Ένα βήµα πριν τον τρύγο
«Βρισκόµασταν ένα βήµα πριν από τον τρύγο και 

αυτή τη στιγµή αναζητώ σταφύλια σε ολόκληρο το 
Ρέθυµνο, προκειµένου να αντισταθµίσω τις ποσό-
τητες που θα χάσω λόγω της φωτιάς τόσο φέτος ό-
σο και τα επόµενα χρόνια», συµπληρώνει. «Είναι 
δύσκολο να εντοπίσω τις ποσότητες που έχω ανά-
γκη για την παραγωγή µου, δεδοµένου ότι αναζη-
τώ και βιολογικά σταφύλια που εάν δεν είναι πι-
στοποιηµένα, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι βιο-
λογικά στην καλλιέργεια και την φιλοσοφία. Έχω 
εντοπίσει ορισµένες ποσότητες, ωστόσο έχω απο-
λέσει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό από τα αµπέλια 
που αξιοποιούσα έως και σήµερα, ενώ είναι ιδιαί-
τερα δύσκολο να καλύψω τις ελλείψεις που έχουν 
προκληθεί σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα». 

Τα αµπέλια που καταστράφηκαν κατατάσσο-
νταν στις τοπικές ποικιλίες Θραψαθήρι, Πλυτό, 
Λιάτικο, Μελισσάκι και Βιδιανό. Ανάµεσά τους 
βρίσκονταν νέοι αµπελώνες αλλά και αρκετοί 
παλαιοί, προφυλλοξηρικοί αµπελώνες ηλικίας 
από 80 έως και 200 έτη. 

Ομαδικές μηνύσεις 
για την πυρκαγιά 
στους Μέλαμπες 

Αναβίωση του τοπικού
αµπελώνα το 2019
Η αναβίωση του τοπικού 
αµπελώνα έγινε το 2019, όταν 
η Μαλίχιν επένδυσε στον τόπο 
καταγωγής της το Ρέθυµνο, 
δηµιουργώντας το δικό της 
οινοποιείο, καταφέρνοντας να 
προσελκύσει αρκετούς νέους 
αλλά και µεγαλύτερους σε 
ηλικία καλλιεργητές, µε στόχο 
να υποστηρίξουν το όραµα 
που διατηρούσε για την 
αναβίωση του ιστορικού 
αµπελώνα στους Μέλαµπες 
Ρεθύµνου. Σταδιακά κατάφερε 
εκτός από την ανάπτυξη και 
αναγνώριση του οινοποιείου 
της που βρίσκεται στην 
περιοχή, 
να αναπτύξει και ένα ευρύ 
δίκτυο συνεργασιών µε 
τοπικούς αµπελουργούς, 
αναβιώνοντας την 
αµπελοκαλλιέργεια γηγενών 
ποικιλιών. 
Η ίδια περιπλανήθηκε τα 
προηγούµενα χρόνια στα 
χωριά του Ρεθύµνου, καθώς η 
µητέρα της κατάγεται από τη 
Λαµπινή Ρεθύµνου. Στο 
πλαίσιο 
της αναζήτησής της 
ανακάλυψε στο χωριό 
Φουρφουράς, 
προφυλλοξηρικά αµπέλια της 
ποικιλίας Βιδιανό. Στη 
συνέχεια οδηγήθηκε στους 
Μέλαµπες Ρεθύµνης, µετά 
από σύσταση ντόπιων ότι εκεί 
υπάρχει Βιδιανό.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΜΕΛΑΜΠΕΣ

AΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟ

2019

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ

300
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΟΣ
 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

80 � 200
ΕΤΗ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ιστορίες γεύσεων 
και πολιτισµού
από Πελοπόννησο
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνει 
το 1ο Φεστιβάλ Γαστρονοµίας µε τίτλο: 
«Peloponnese Food Stories» Ιστορίες 
γεύσεων, ανθρώπων, πολιτισµού. Με 
επίκεντρο µια εµβληµατική τοποθεσία ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα 
λειτουργεί ως κόµβος (Λακωνία, Μεσσηνία, 
Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία), θα λάβει 
χώρα ένα σύνολο δράσεων µε στόχο την 
προβολή του γαστρονοµικού πλούτου της 
κάθε περιοχής και της θέσης που αυτές 
καταλαµβάνουν διαχρονικά. Η τρίτη 
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Παράλιο 
Άστρος του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας – 
ΠΕ Αρκαδίας, την Παρασκευή 26 
Αυγούστου µε ώρα έναρξης 7 µ.µ.. Σκοπός 
της δράσης αυτής είναι η προβολή του 
γαστρονοµικού περιεχοµένου του 
προορισµού µε έµφαση σε παραδοσιακά 
υλικά, παραδοσιακές συνταγές και 
µοντέρνες εκδοχές τους. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www. arcadianet.gr.

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. Πληροφορίες 
στο www.innovagri.com..

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

Η Ελληνική Ζωοτεχνική 
Εταιρεία ανακοινώνει τη 

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

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

Ηµερίδα για τον κλάδο της 
θρέψης διοργανώνει στις 22 

Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, που 
συµµετέχει και στην 29η 
Agrotica.

Oι συνθήκες από το µέτωπο 
της πανδηµίας υποχρέωσαν τη 
µεταφορά της
πολυαναµενόµενης από το κλάδο 
διεθνούς 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.

Συµµετοχές έως 12/9
στον Olive Challenge
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των 
προτάσεων συµµετοχής στον 3ο ∆ιαγωνισµό 
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, 
αποκλειστικά για τον ελαιοκοµικό τοµέα, Olive 
Challenge 2022. Οι συµµετέχοντες (ηλικίας 18 
ετών και άνω) µπορούν να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους έως και τη ∆ευτέρα 12 
Σεπτεµβρίου και να διεκδικήσουν τη διάκρισή τους 
στον διαγωνισµό και τον ελαιοκοµικό τοµέα και µια 
θέση στην επώαση. Κύριος στόχος του 
διαγωνισµού είναι η ανάπτυξη και η αναβάθµιση 
του ελαιοκοµικού τοµέα, µέσω της εισαγωγής της 
καινοτοµίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της 
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας. Περισσότερες 
πληροφορίες για τον διαγωνισµό στο https://
filaios.org/draseis/olive-challenge/ στο info@
filaios.org και στο τηλέφωνο 2103238092.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Φεστιβάλ 
«Οινοξένεια»
έως τις 31 
Αυγούστου 
Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, 
«τα Οινοξένεια», 
διοργανώνει κάθε χρόνο 
στο δεύτερο µισό του 
Αυγούστου η Αιγιάλεια.  
Σκοπός του Φεστιβάλ είναι 
να α προσφέρει την χαρά 
της ανακάλυψης και της 
βιωµατικής σχέσης µε τον 
Οίνο, τα αµπελουργικά της 
Τοπία, την γαστρονοµία, τον 
Πολιτισµό καθώς και άλλες 
δραστηριότητες στην 
περιοχή. Από την Πέµπτη 
18 Αυγούστου µέχρι την 
Τετάρτη 31 Αυγούστου, 
πλήθος εκδηλώσεων θα 
γεµίσουν τις τελευταίες 
µέρες του καλοκαιριού, 
αναδεικνύοντας όπως κάθε 
χρόνο τα Τοπία και τις 
Γεύσεις της περιοχής. 
Περισσότερες πληροφορίες 
και λίστα εκδηλώσεων: 
dikepaigialeias.gr

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΣΤΡΟΣ

Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων, έως τις 30 Αυγούστου, 
µε νοµοθετική διάταξη του 
υπουργείου Οικονοµικών.

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%.

Συµβάσεις µε σύµβουλο µέχρι 
και τις 30 Σεπτεµβρίου για τους 
εγκεκριµένους δικαιούχους των 
∆ράσεων των Βιολογικών.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου η 
κατάθεση δικαιολογητικών για 
αιτήσεις µετακλητών εργατών γης.

Έως 31 Οκτωβρίου δηλώσεις 
για απόκτηση πάγκου παραγωγού 
στις λαϊκές αγορές.

Πάνε για 30 Νοεµβρίου τα 
αιτήµατα πληρωµής για 20% 
στα παλιά Σχέδια Βελτίωσης.

ΜΠΑΝΓΚΟΚ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Στις 2-4 Νοεµβρίου 
επιστρέφει για φέτος 
η Asia Fruit Logistica

Τις νέες ηµεροµηνίες διεξαγωγής 
της ∆ιεθνούς Έκθεσης Φρέσκων 
Φρούτων και Λαχανικών για 
Επαγγελµατίες, Asia Fruit Logistica 
για τις 2 µε 4 Νοεµβρίου, αλλά και 
τη νέα τοποθεσία στην Μπανγκόκ, 
ανακοίνωσε πρόσφατα 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 περισσότεροι 
από 800 εκθέτες και πάνω από 
12.000 εµπορικοί επισκέπτες από 
όλο τον κόσµο. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
asiafruitlogistica.com.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου 
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής µακε-
δονίας.Τηλ.6995/033571.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. 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 8 κριάρια πε-
ριοχή Γιαννιτσών.Tιµή 120 ευρώ /έκαστο.
Τηλ.6937/274082.

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

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

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

Πωλούνται ασπρόµαυρα αρσενικά µοσχάρια 
ηλικίας 5 µε 6 µηνών µε ελληνικά διαβατήρια 
σε πολύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

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

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

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

Πωλούνται 200 πρόβατα γερµανοχιώτι-
κα .Περιοχή Τριταίας Νοµού Αχαΐας. Τηλ 
6975/599826

Πωλούνται 200 Πρόβατα Λακόν (Lacaune), 
στον νοµό Τρικάλων, πλήρως εµβολιασµένα, 
δεκτός έλεγχος από κτηνίατρο. Τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ. 6981/706863 (10.00π.µ – 13.00µ.µ.) 

Πωλούνται κριοί Lacaune (Λακόν) από γονείς 
που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γονιµοποίη-
ση µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης. Τιµή 600 
ευρώ. Περιοχή ∆ράµας.Τηλ. 6942/427966.

Πωλείται κοπάδι ελληνικών προβάτων, κουφά, 
κεφαλοννίτικα και έγκυα. Περιοχή Πάλαιρος Αι-
τωλοακαρνανίας.Τηλ.6908/383537.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα.
Τηλ.6974/567958.

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

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά απο-
κοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητι-
κής περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής.
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµµα-
τα.Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό καθαρι-
σµένος και απολυµασµένος. Τηλ.6948/423151.

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

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

Πωλείται στάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας 
IRIDE 50 τόνοι µε απόδοση 340 κιλά το στρέµ-
µα.Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς.Τηλ.6945/527293.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετραγωνική µπά-
λα προς 23 λεπτά το κιλό, περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6945/805371 , Κος Χρήστος. 

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότητας, 
σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτοπαραγω-
γή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6944/785864

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ποσόστωση σε 150 στρέµµατα, περιο-
χή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.Τηλ.6946/482582.

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδο-
τηµένο. 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 Ηµα-
θίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6972/622233 και 6972/648989.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος ,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φω-
τοβολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τιµή 
αναλόγως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

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

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

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσαλονίκης 1 
στρέµµα πάνω στο δρόµο .Τηλ. 6977/259636

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/259636 .Κα Χρι-
στίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 3200 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τι-
µή 500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων.
Τηλ.2310/711320.

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

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

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

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

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργητής(16 
δόντια),ένα αλέτρι Γκλαβάνη, µία σκαλιστική 
3αρα,µία αντλία νερό κεντρόφυγκα CAPRARI 
και 20 µπέκ µε ακροφύσια 10αρια.Πληροφορί-
ες: Τηλ.6949/093007. 

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 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, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φορτοσυλέκτης πλάτος εργασίας 
3.30 Τηλ. 6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32άρα Τηλ 
6982/551234.

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

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

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

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

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



AgrendaΣάββατο 20 & Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 53

  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια περιοχή ίση µε το 1/5 του Βελγί-
ου έχει καταστραφεί από φωτιές µέ-
σα στο 2022 σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, καθώς οι διαδοχικοί καύσωνες 
και η ξηρασία έχουν πολλαπλασιά-
σει τις δασικές πυρκαγιές. Σύµφωνα 
µε στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Σύστη-
µα Πληροφοριών ∆ασικών Πυρκα-
γιών (Effis), 1,6 εκατ. στρέµµατα γης 
κάηκαν σε όλη τη Γηραιά ήπειρο α-
πό τον Ιανουάριο ως τα µέσα Αυγού-
στου, έκταση που αποτελεί ρεκόρ α-
πό τότε που ξεκίνησαν οι καταγρα-
φές το 2006. Το ποσοστό είναι 56% 
υψηλότερο από το προηγούµενο ρε-
κόρ του 2017. Σύµφωνα µε τις τρέ-
χουσες τάσεις, περισσότερα από 2,4 
εκατ. στρέµµατα θα µπορούσαν να γί-
νουν στάχτη φέτος λόγω πυρκαγιών. 

Η Ισπανία έχει πληγεί περισσότερο 
ως τώρα από τις φωτιές, ακολουθού-
µενη από τη Ρουµανία και την Πορτο-
γαλία. Παράλληλα, στη Γαλλία έχουν 
καεί πάνω από 148.000 στρέµµατα 
γης, σπάζοντας το ρεκόρ του 2019. 

Στην Ισπανία, σύµφωνα µε το Guardian, 
«τετράποδη ταξιαρχία», αποτελούµε-
νη από 290 πρόβατα και κατσίκες σε 
ρόλο…πυροσβέστη, είχε µόνο ένα 
καθήκον: να µασουλήσει όσο το δυ-
νατόν περισσότερη βλάστηση. Η άφι-

ξή των αµνοεριφίων έκανε τη Βαρκε-
λώνη ένα από τα µέρη που αγκαλιά-
ζουν µια πανάρχαια στρατηγική που 
αναβιώνει. Η ιδέα είναι απλή: οι πε-
ριοχές που κινδυνεύουν από πυρκα-
γιές «παραδίδονται» στα ζώα που βό-
σκουν, τα οποία µασάνε και ποδοπα-
τούν την ξηρή βλάστηση που διαφο-
ρετικά θα µπορούσε να συσσωρευ-
τεί ως καύσιµη ύλη για πυρκαγιές. 

Στη Βαρκελώνη, το πιλοτικό πρό-
γραµµα ξεκίνησε τον Απρίλιο στο πάρ-
κο Collserola, έναν χώρο πρασίνου 

8.000 στρεµµάτων, στον οποίο εκδη-
λώνονται κατά µέσο όρο 50 πυρκα-
γιές ετησίως, λέει ο Eloi Badia, δηµο-
τικός σύµβουλος της Βαρκελώνης.

Στην Καλιφόρνια, όπου περισσότερα 
από 850.000 εκτάρια καταστράφηκαν 
από πυρκαγιές πέρυσι, δώδεκα εται-
ρείες αναθέτουν σε κατσίκια στοχευ-
µένη βόσκηση. Στη βόρεια Πορτογα-
λία, 45 απειλούµενα άλογα Garrano 
και η όρεξή τους βοήθησαν να γλιτώ-
σει το καταφύγιο Faia Brava από τις 
καταστροφικές πυρκαγιάς του 2017. 

Έκταση ρεκόρ
Σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο 1,6 
εκατ. στρέµµατα γης κάηκαν 

από τον Ιανουάριο ως τα µέσα 
Αυγούστου, έκταση ρεκόρ

Ο αγροτουρισµός δίνει
ζωή στα ορεινά χωριά
Η στήριξη της αγροκτηνοτροφικής 
παραγωγή και η ανάπτυξη του 
αγροτουρισµού µπορούν να 
ζωντανέψουν τα ορεινά χωριά. Αυτό 
τουλάχιστον προκύπτει από τις 
επαφές που είχε µε αγρότες και 
κτηνοτρόφους ο βουλευτής Λαρίσης 
της Ν.∆ κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος 
σε Φιλιππαίους και Αετιά Γρεβενών, 
µε αφορµή τις εκδηλώσεις για την 
Παναγία, στην διάρκεια των οποίων 
έγινε αποδέκτης των προβληµάτων 
του παραγωγικού κόσµου.

∆έσµευση στην ΕΑΣ Νάξου
από Κ. Σακελλαροπούλου
Αποδέκτης των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει ο αγροτικός και 
κτηνοτροφικός κόσµος της Νάξου 
έγινε η πρόεδρος ∆ηµοκρατίας, 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο 
περιθώριο των διακοπών της στο 
νησί. Η πρόεδρος άκουσε µε 
προσοχή τον πρόεδρο της Ένωσης 
∆ηµήτρη Καπούνη και δεσµεύθηκε 
να βοηθήσει προς την επίλυση των 
ζητηµάτων του πρωτογενή τοµέα 
του νησιού, τα οποία έχουν οξυνθεί 
στη σηµερινή συγκυρία.

Έως 28 Φεβρουαρίου
η κυνηγετική περίοδος
Στις 20 Αυγούστου ξεκινά το 
κυνηγετικό έτος 2022-2023, που 
θα ολοκληρωθεί 28 Φεβρουαρίου. 
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
ΥΠΕΝ, απαγορεύεται το κυνήγι 
της µπεκάτσας στο καρτέρι, το 
πρωί και το βράδυ. Περιορίζεται 
η χρήση κυνηγετικών σκύλων από 
15/9/2022 µέχρι και 28/2/2023 
σε τρεις ηµέρες την εβδοµάδα 
(Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή). 
Αυτό δεν ισχύει στη δράση των 
συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων.

Μια µπόρα έπληξε τµήµα
της µαστιχοκαλλιέργειας  
Μια µπόρα διάρκειας περίπου 
µισής ώρας τα χαράµατα της 
∆ευτέρας 15 Aυγούστου στη Χίο 
ήταν αρκετή για να προκαλέσει 
ζηµιές στη µαστιχοκαλλιέργεια, 
πλήττοντας τα χωριά Μεστά, 
Ολύµποι, Πυργί, Εµπορειός και 
Αϊ Γιάννη Λιλικά. Οι ζηµιές έγιναν 
λόγω των υψηλών θερµοκρασιών 
των τελευταίων ηµερών, καθώς 
τα δάκρυα της µαστίχας που είχαν 
πέσει στο «τραπέζι» του κάθε 
δέντρου δεν είχαν µαζευτεί. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η στοχευµένη βόσκηση µπορεί να είναι αποτελεσµατική όταν συνδυάζεται µε άλλες 
µεθόδους πρόληψης πυρκαγιών, όπως η εκκαθάριση και η ελεγχόµενη καύση, δήλωσε η Julia Rouet-Leduc.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αμνοερίφια σε ρόλο
δασοπυροσβέστη
Στη Βαρκελώνη αναθέτουν σε κατσίκια στοχευμένη βόσκηση 
για να πατήσουν και να μασουλήσουν ξερή καύσιμη ύλη

Πωλείται ανατρεπόµενη πλατφόρµα 5 µέτρα 
πλάτος επί 2 µέτρα πλάτος, 5 τόνοι, διπλά λάστι-
χα.Τηλ.6975/107709.

Πωλείται σκαλιστήρι µε λιπασµατοδιανοµέα για 
ηλιόσπορο, βαµβάκι, καλαµπόκι, περιοχή Σερ-
ρών.Τηλ.6937/253885.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται σιτευτική µηχανή FEDEL. 
Τηλ.6977/524520.

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

Πωλούνται µηχανή τεχνητού θηλασµού αµνοε-
ριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δεξα-
µενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθήνας.
Τηλ.6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευ-
ής 2 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.

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυφος(χωρίς 
λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νία.Τηλ.6980/048507.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη 
14αρα και µια δισκοσβάρνα 24αρα Βεκαµ. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 
100 άλογα ,4χ4.Tηλ.6972/307674.

Πωλείται αλέτρι µονόυνο,2υνο,3υνο,4υνο,7υνο 
και 8υνο. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται καρούλι Φ75 200 µέτρα και καρούλι 
Φ62 200 µέτρα. Τηλ.6972/307674.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

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

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

Ζητείται ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, δυνα-
µικότητας περίπου 500 κιλών την ώρα σε καλή 
κατάσταση. Tηλ. 6937/085717.
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Σέντρα στην 
Σούπερ Λίγκα 
Ξεκινάνε οι αγώνες για την πρώτη αγωνιστική

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Πρεµιέρα κάνει η Ελληνική Super 
League µέσα στο Σαββατοκύριακο µε 
την πρώτη αγωνιστική της περιόδου 
2022-2023. Στο χορτάρι του «Άγγε-
λος Ράµφος» θα δοθεί το εναρκτή-
ριο λάκτισµα το Σάββατο, µε τον Α-
τρόµητο να αντιµετωπίζει τον ανα-
νεωµένο ΟΦΗ. Η κληρωτίδα της δι-
οργανώτριας αρχής δεν έβγαλε κά-
ποιο ντέρµπι µεταξύ των «µεγάλων» 
του πρωταθλήµατος, µε τον Ολυµπι-
ακό να αντιµετωπίζει στο Καραϊσκά-
κη τον ΠΑΣ Γιάννενα, µόλις 3 µέρες 
µετά τo δύσκολο µατς µε τον Απόλ-
λωνα Λεµεσού στην Κύπρο για τα 
πλέι οφ του Europa League. 

Ο Παναθηναϊκός θα αντιµετωπί-
σει εντός έδρας τον Ιωνικό, ο ΠΑΟΚ 
στην Τούµπα τον σκληροτράχηλο 
Παναιτωλικό και η ΑΕΚ εκτός έδρας 
τη Λαµία, ένα µήνα πριν µπει στο 
νέο της γήπεδο. Ο Άρης θα δοκιµα-
στεί εντός έδρας από τον Λεβαδεια-
κό, που επιστρέφει στα σαλόνια της 
Super League µετά από µια τριετία. 

Στο εξωτερικό, το ενδιαφέρον 
είναι στραµµένο στο δευτεριάτικο 
ντέρµπι της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ και της Λίβερπουλ, oι οποίες 
αµφότερες δεν έχουν ακόµη γευ-
τεί τη χαρά της νίκης. Στην Ισπα-
νία ξεχωρίζει το γεµάτο παγίδες 
για τους Μπλαουκράνα παιχνίδι 
της Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Μπαρ-
τσελόνα στο Ανοέτα την Κυριακή.

Ο Marc Marquez συνεχίζει εντατικά το πρόγραµµα 
αποθεραπείας του έπειτα από την 4η επέµβαση που 
έκανε πριν από µερικούς µήνες στις ΗΠΑ. Ο Ισπανός 
αναβάτης της Repsol Honda και αναµένεται να δώσει 
το παρόν στο σαββατιάτικο Αυστριακό GP στην Red 
Bull Racing Arena, όπου θα συναντηθεί ξανά µε τους 
ανθρώπους της οµάδας µε φόντο την επιστροφή του.

Παρών ο Μαρκέζ στο 
Αυστριακό Moto GP

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

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

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

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

Στίβος (ΙΑΑF Diamond League)

Αγώνες 09:30  ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Γουλβς 14:30  Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Μπούντεσλιγκα) 

Βόλφσµπουργκ – Σάλκε   16:30 Novasports Extra 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκα)

Ατρόµητος – ΟΦΗ  20:00 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκα)

ΠΑΣ Λαµία – ΑΕΚ 21:30 Cosmote Sport 1 HD

WRC 2022

Αγώνες  11:10 Cosmote Sport 8 HD

Μoto GP (Αυστρία)

Αγώνες  14:30  Cosmote Sport 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα  22:00 Cosmote Sport 1 HD

Στίβος (ΙΑΑF Diamond League)

Αγώνες 09:30  ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Γουλβς 14:30  Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Μπούντεσλιγκα) 

Βόλφσµπουργκ – Σάλκε   16:30 Novasports Extra 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκα)

Ατρόµητος – ΟΦΗ  20:00 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκα)

ΠΑΣ Λαµία – ΑΕΚ 21:30 Cosmote Sport 1 HD

WRC 2022

Αγώνες  11:10 Cosmote Sport 8 HD

Μoto GP (Αυστρία)

Αγώνες  14:30  Cosmote Sport 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα  22:00 Cosmote Sport 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 20 Αυγούστου

Κυριακή 21 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Καινούργιες 
αγάπες με τους 
κτηνοτρόφους 
ζητά ο Μητσοτάκης 

Ευκαιρίες     
για φιξαρίσματα  
στα ψηλά ανοίγει 
ξανά το βαμβάκι 

∆εν λυγίζουν  
τα λιπάσματα 
έχουν ενδιαφέρον 
οι προαγορές  

Την ερχόµενη Πέµπτη
Τελευταίο φιλικό µατς 
προετοιµασίας ήταν ο αγώνας 
της Παρασκευής ενάντια στην 
Τουρκία για την Εθνική Οµάδα 
Μπάσκετ, καθώς πλέον µπαίνει 
σε φουλ ρυθµό επίσηµων 
αγώνων. Η πρεµιέρα των 
προκριµατικών του Eurobasket 
έχει προγραµµατισθεί για τις 
25 Αυγούστου µε αντίπαλο 
τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς.

Παίκτες ζητά ο Τεν Χαγκ
Ο Έρικ Τεν Χαγ ζήτησε την 
ενίσχυση του ρόστερ της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη 
διοίκηση της οµάδας µετά τα δύο 
άσφαιρα µατς στις πρώτες 
αγωνιστικές της Πρέµιερ Λίγκ. 
∆εδοµένη πρέπει να θεωρείται 
για την αγγλική οµάδα και η 
απόκτηση ενός ακόµη επιθετικού, 
µετά και τις τάσεις φυγής που 
έχει παρουσιάσει πρόσφατα 
ο Κριστάνο Ρονάλντο.

Τανγκό µε Πεντρόζο η ΑΕΛ
Τα βυσσινί προβάρει ο 29χρονος 
Αργεντινός µεσοεπιθετικός της 
Ατλάντα, Φαµπρίτσιο Πεντρόζο, 
µε ιταλικά δηµοσιεύµατα να 
αναφέρουν πως δέχθηκε 
πρόταση από την ΠΑΕ ΑΕΛ και 
ετοιµάζει βαλίτσα για Λάρισα, για 
να έρθει να υπογράψει διετές 
συµβόλαιο. Ο Πεντρόζο έχει 
ύψος 1.78 µ. και την περασµένη 
σεζόν είχε 24 συµµετοχές και 1 
γκολ στη Β’ Εθνική Αργεντινής.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Μειωμένες είναι οι ελληνικές εξαγωγι-
κές ροές στο επιτραπέζιο σταφύλι μέχρι 
στιγμής για φέτος (5.644 τόνοι έναντι 
9.377 πέρυσι), με πτώση 39,8%, αφού 
μεγάλες ποσότητες σταφυλιού από χώ-
ρες του Νότιου Ημισφαιρίου (όπως η Χι-
λή) διέθεσαν την παραγωγή τους μερι-
κές εβδομάδες αργότερα από το σύνη-
θες στην αγορά του Βόρειου Ημισφαιρί-
ου, οδηγώντας σε υπερπροσφορά προ-
ϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Η ελληνική σουλτανίνα παρουσιά-

ζει μειωμένη ζήτηση με την τιμή παρα-
γωγού στα 50 λεπτά, περίπου 15  λε-
πτά κάτω από πέρυσι, εξαιτίας του συν-
δυασμού υπερπροσφοράς και μειωμέ-
νου καταναλωτικού ενδιαφέροντος λό-
γω συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισο-
δήματος, όπως εξηγεί στην Agrenda ο 
∆ημήτρης Σπανός, διευθυντής της Grape 
Evolution LTD. Στον αντίποδα, πολύ κα-
λές τιμές έπιασαν οι πιο πρώιμες ποικι-
λίες όπως Starlight και Prime, με τιμές 
άνω του 1,10 και 1 ευρώ αντίστοιχα. 

Στα 50 λεπτά το κιλό η σουλτανίνα
Η υπερπροσφορά σταφυλιού ρίχνει τη ζήτηση για το εγχώριο προϊόν 
Με τιμές άνω του 1 ευρώ διατέθηκαν νωρίτερα τα Starlight και Prime
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Τ 
ο εκτεταμένο ράλι πάγωσε την 
αγορά βάμβακος, σε συνδυα-
σμό με τις διακοπές του 15αύ-
γουστου. Από εβδομάδα αναμέ-

νονται ξανά διαπραγματεύσεις και λογικά 
ένα νέο κύμα προπωλήσεων. Για πολλούς 
η αγορά μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και 
δεν θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος και 
να την αγνοήσουμε. Αυτές οι τιμές δεν έρ-
χονται συχνά ιστορικά, πόσο μάλλον με τό-
σο ισχυρό δολάριο. Θεωρητικά λίγο πάνω 
από τα 120 σεντς θα μπορέσουν να πληρώ-
σουν οι αγοραστές τη σοδειά μας.  

 Οι τιμές εξαγωγής στην ελληνική αγο-
ρά για το σκληρό σιτάρι ανέβηκαν ένα σκα-
λί και από τα 450 ευρώ ο τόνος κυμαίνονται 
στα 460 ευρώ ο τόνος FOB λιμάνι μας. Ωστό-
σο, δουλειές δεν γίνονται, καθώς οι πωλητές 
διστάζουν, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε και 
στα μέσα Αυγούστου. Εν τω μεταξύ, στο χρη-
ματιστήριο του Σικάγο, τα μαλακά σιτάρια αλ-
λά και άλλα δημητριακά πιέζονται προς τα χα-
μηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ημερών, με 
βασικούς λόγους την καλή ρωσική παραγω-
γή και τη ροή φορτώσεων από την Ουκρανία.  

 ∆ιατήρηση στα υψηλά του εύρους μέχρι 
και το τέλος του 2024 προεξοφλούν οι οικο-
νομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις 
τιμές των αγροτικών εμπορευμάτων και ιδί-
ως για το σιτάρι, το καλαμπόκι και το ρύζι, σε 
μια έκθεση προοπτικών για τις παγκόσμιες 
αγορές που κυκλοφόρησε προ ολίγων ημε-
ρών. Αιχμή της έκθεσης είναι η εξέλιξη της 
διατροφικής επάρκειας σε παγκόσμιο επί-
πεδο και οι αναλυτές της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, εντοπίζουν χειροπιαστές ενδείξεις ό-
τι ο κόσμος οδεύει σε μια επισιτιστική κρίση.

Νέα ευκαιρία για 
υψηλά στο βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

21/08

450,89
440,24 442,62

461,31
448,12

07/07 14/07 10/08 18/08

Κόρινθος
Η ξηρασία και  

οι υψηλές θερμοκρασίες  
πλήγμα για την ποιότητα  

στην κορινθιακή σουλτανίνα

Βροχές
Οι έντονες βροχοπτώσεις 

στην Καβάλα οδηγούν  
σε έξαρση των ασθενειών  

στις όψιμες ποικιλίες

Κόστος 
Από τα 30 λεπτά στα 40 λεπτά  
το κιλό σκαρφάλωσε το κόστος 

παραγωγής της ποικιλίας  
σουλτανίνας φέτος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

562

408

358

302

593,90

1342,00

20,34

109,65

135,40

162,48

510

413

378

296

531,90

1313,00

20,21

96,30

140,77

156,53

515

413

385

298

521,90

1428,2

20,21

96,90

142,32

151,85

530

413

385

295

528,40

1369,4

20,09

95,65

143,85

143,22

530

413

385

298

548,60

1449,0

20,39

100,50

144,25

138,43

530

413

385

282

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

14/07 21/07 28/07 04/08 10/08 18/08

83,71

3,56
3,65

3,73 3,75
3,82

3,72

91,71 94,34 94,34

101,75
113,75

Τιμή παραγωγού 
σoυλτανίνας  
(λεπτά/κιλό)

Αύγουστος 2021  60-65

Αύγουστος 2022 50
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Αποκόµιση κερδών στο βαµβάκι µετά το εκτεταµένο ράλι
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Η διαπίστωση της µικρής σοδειάς 
στις ΗΠΑ ώθησε κοντά στα 120 σεντς 
η λίµπρα τη χρηµατιστηριακή τιµή για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου στο βαµβάκι.

Η εξαγωγή ανεβαίνει στα 
460 ευρώ ο τόνος λιµάνι 
µας, µε τη Φότζια να 
παραµένει αµετάβλητη.

Σταθεροποιείται στα 385 ευρώ η τιµή 
για το καλαµπόκι στην Ιταλία λόγω 
κλειστών αγορών ωστόσο τα δεδοµένα 
του καιρού στηρίζουν την τιµή. 

Υποχωρεί κάτω από τα 290 ευρώ ο 
τόνος η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στην ευρωπαϊκή αγορά, όσο τα ουκρανικά 
αποθέµατα απελευθερώνονται.

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.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανακτά µια δυναµική στις ευρωπαϊκές 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων η α-
πελευθέρωση των ουκρανικών αποθε-
µάτων, µε τα εµπορικά κέντρα παρά 
την εποχιακή υποτονική δραστηριό-
τητα, να περνούν στους δείκτες τιµών 
την πίεση από τα καράβια που φορτώ-
νονται στη Μαύρη Θάλασσα.

Στα τέλη της περασµένης εβδοµά-
δας, τα συµβόλαια Νοεµβρίου καλα-
µποκιού στα λιµάνια της Ευρώπης υ-
ποχώρησαν κατά 10 ευρώ ο τόνος σχε-
δόν κι αυτό παρά τις διαπιστώσεις τόσο 
σε Ευρώπη όσο και στη ζώνη καλαµπο-
κιού της Βόρειας Αµερικής, ότι η νέα 
σοδειά «υποφέρει» λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινοµένων. Η ευρωπαϊκή 
τιµή βάσης για τη νέα σοδειά βρίσκε-
ται κοντά στα 320 ευρώ ο τόνος χωρίς 
να συνυπολογίζονται µεταφορικά και 
λιµανιάτικα, µε την τάση για τις επό-
µενες ηµέρες να παραµένει πτωτική, 
αφού αναµένονται εξελίξεις από την 

τριµερή συµφωνία ανάµεσα σε Ουκρα-
νία, Ρωσία και Τουρκία για την πορεία 
των εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα.

Ως γνωστόν η Ουκρανία διαθέτει έ-
να σηµαντικό απόθεµα δηµητριακών, 
της τάξης των 20 εκατ. τόνων που δεν 
είχε διοχετευτεί στις αγορές τους προη-
γούµενους µήνες, ωστόσο οι εµπλεκό-
µενοι στη φυσική αγορά δεν έχουν δει 
ακόµα σηµαντικές ποσότητες να κατα-
φτάνουν στους προορισµούς.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτές ε-
κτιµούν πως τα επίπεδα υποχώρησης 
των τιµών δεν είναι σηµαντικά αφού 
υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα στην α-
γορά, ιδίως από καλαµπόκι. Υπενθυ-
µίζεται ότι στα µέσα Ιουλίου, όταν οι 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων ση-
µείωσαν µια µεγάλη διόρθωση, η τι-
µή για το καλαµπόκι έπεσε στη ζώνη 
των 270 ευρώ ο τόνος για να ανακάµ-
ψει στη συνέχεια προς τα 330 ευρώ, µε 
την κορυφή περιόδου να φτάνει στα 
379 ευρώ ο τόνος στις 17 Μαΐου 2022.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, στην ελληνι-
κή αγορά δεν ακούγονται πολλά για 

την τιµή που θα πληρωθεί το σπυρί 
προς τα τέλη Σεπτεµβρίου, όταν θα ξε-
κινήσουν και οι πρώτες κοπές στα µε-
γάλα παραγωγικά κέντρα της χώρας. 
Η ίδια αβεβαιότητα κρατά πίσω και τις 
συζητήσεις για την τιµή των ενσιρω-
µάτων που κόβονται πλέον µε µεγα-
λύτερους ρυθµούς, αν και τα 80 ευρώ 
ο τόνος γίνονται ένας κοινός τόπος 
ανάµεσα σε αγρότες και εµπόρους.

Σε κάθε περίπτωση, για όσο η φυ-
σική αγορά στην Ευρώπη διατηρεί τα 
340 ευρώ ο τόνος ως τιµή βάση για 
τα περσινά καλαµπόκια, οι προοπτι-
κές για τη νέα σοδειά καλαµποκιού 
παραµένουν κοντά στα 30 λεπτά, τι-
µή που είχε ακουστεί στα παραγωγι-
κά κέντρα την περίοδο των σπορών. 

Οι σοδειές µικρές, η Μαύρη Θάλασσα φορτωµένη
Όσο η φυσική αγορά στην Ευρώπη διατηρεί τα 340 ευρώ, κουµπώνει τα 30 λεπτά το καλαµπόκι  
Αποφεύγουν όσο µπορούν το ενσίρωµα οι καλλιεργητές, πάνω από 80 ευρώ τον τόνο οι πράξεις Οι ευµετάβλητες ισορροπίες 

στην ευρωπαϊκή αγορά 
δηµητριακών δίνουν αφορµή 
για την επικράτηση µιας 
ιδιότυπης συγκυρίας στην 
εγχώρια αγορά ενσιρώµατος, 
µε τους παραγωγούς να µην 
προβαίνουν σε κλείσιµο τιµής 
όσο και οι παραλήπτες και οι 
µεγάλες κτηνοτροφικές 
µονάδες αποφεύγουν να 
στερεοποιήσουν την 
κατάσταση προσφέροντας 
µια φιξ τιµή. Σε κάθε 
περίπτωση, τα 80 ευρώ ο 
τόνος που αναφέρονται σε 
πρόσφατο ρεπορτάζ της 
Agrenda και του Agronews 
λειτουργούν ως σηµείο 
αναφοράς για τις παραδόσεις 
ενσιρώµατος, µε τους 
αγρότες να εξηγούν πως µε 
τιµή κάτω από τα 8 λεπτά το 
κιλό δεν αξίζει να µπουν στη 
διαδικασία για κοπές και τους 
αγοραστές να διαβεβαιώνουν 
ότι «δεν θα βγουν χαµένοι». 
Για µικρότερες πράξεις, οι 
τιµές που ακούγονται είναι τα 
7 και τα 7,5 λεπτά το κιλό.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙ  
Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΣΙΡΩΜΑ 

Μετά από τρία διαδοχικά limit up, το χρηµατιστήριο 
σηµείωσε µια διόρθωση η οποία προκλήθηκε από 
αρκετές κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις. Η κατάσταση 
της σοδειάς στο Τέξας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην 
πρόσφατη έκθεση του αµερικανικού υπουργείου 
γεωργίας, παραµένει απογοητευτική κι αυτό πλέον 
είναι πολύ αργά για να αλλάξει σηµαντικά. Μην 
ξεχνάµε πως το παγκόσµιο εµπόριο στο βαµβάκι 
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σοδειά των ΗΠΑ 
(νούµερο 1 εξαγωγέας ίνας), εποµένως αν δεν έχουµε 
αρνητικές ειδήσεις στο κοµµάτι της κατανάλωσης στα 
βαµβάκια θα υπάρχει έλλειµµα προσφοράς. 

ΝEA ΥOΡKH
Το πρόσφατο χρηµατιστηριακό ράλι πάγωσε 
λιγάκι το ήδη σχεδόν ανενεργό εµπόριο στην 
αγορά µας. Η αλήθεια είναι πως παραδοσιακά 
στα µέσα Αυγούστου δεν έχουµε 
διαπραγµατεύσεις, εκτός απροόπτου. Από 
εβδοµάδα εκτιµάται πως θα επανακκινήσουν οι 
κουβέντες και σύντοµα µπορεί να πάµε σε ένα 
νέο και τελευταίο κύµα προπωλήσεων πριν τη 
συγκοµιδή. Άλλωστε τα τρέχοντα επίπεδα τιµών 
ιστορικά δεν τα βρίσκουµε εύκολα, ενώ δεν 
είναι λίγοι όσοι θεωρούν πως η αγορά µας δίνει 
άλλη µια ευκαιρία για καλά κλεισίµατα τιµών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα στην 
αγορά, ιδίως από καλαµπόκι.

ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Στην ελληνική αγορά δεν 

ακούγονται πολλά για την 

τιµή που θα πληρωθεί το 

σπυρί στα τέλη Σεπτεµβρίου
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∆ευτέρα
15/08

Παρασκευή
12/08

Τρίτη
16/08

Τετάρτη
17/08

Πέµπτη
11/08

Συνεδρίαση 17/08/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  113,54 -3,31

Μάρτιος ‘23 110,27 -3,08
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χωρίς πράξεις και µεταβολή τι-
µών, η αγορά σκληρού σίτου 
συντηρείται στα 45 µε 48 λε-
πτά το κιλό στην Ελλάδα, ενώ η 
κλειστή Φότζια στα 530 ευρώ ο 
τόνος αναµένεται να δείξει νέα 
κατεύθυνση από την ερχόµε-
νη εβδοµάδα, όταν η εµπορι-
κή δραστηριότητα επιστρέψει. 
Σ’ αυτήν τη συγκυρία, η τιµή ε-
ξαγωγής στην Ελλάδα ανέβη-
κε κατά 10 ευρώ στα 460 ευ-
ρώ ο τόνος, ενώ δεν αποκλεί-
εται σε περίπτωση που η Φό-
τζια επικυρώσει την ανοδική 
τάση την οποία εµφάνισε στις 
αρχές Αυγούστου, να υπάρξει 
µια νέα αναπροσαρµογή στα 
ελληνικά FOB.

Την ίδια στιγµή, η Γαλλία δεί-

χνει να έχει σταθεροποιηθεί ε-
δώ και ένα µήνα περίπου στα 
440 ευρώ ο τόνος, λίγο πάνω 
από την αντιστοιχία τιµής που 
δίνει η τιµή για το καναδικό 
σκληρό σιτάρι που διαπραγ-
µατεύεται στα 425,63 ευρώ ο 
τόνος. Σ’ αυτή τη συγκυρία, οι 
ουκρανικές εξαγωγές µετά βί-

ας αγγίζουν το 1/3 της δυνα-
µικής που διατηρούν σε µια 
φυσιολογική χρονιά, ωστόσο 
η συµφόρηση στη Μαύρη Θά-
λασσα έχει αρχίσει να επηρε-
άζει και τις ρωσικές εξαγωγές, 
κάτι που στρέφει το ενδιαφέ-
ρον των αγοραστών στην Ευρώ-
πη. Βέβαια, το κλίµα παραµέ-
νει πιεστικό λόγω των ουκρα-
νικών αποθεµάτων, αλλά για 
όσο η φυσική αγορά δεν καλύ-
πτεται από τις ροές της Μαύρης 
Θάλασσας, δεν αποκλείεται να 
υπάρξει µια νέα ανοδική αντί-
δραση κυρίως στις τιµές του µα-
λακού σίτου, που θα µπορού-
σε να επηρεάσει και την τιµή 
για το σκληρό. Βέβαια, αναµέ-
νεται σε περίπου ένα µήνα να 
ξεκινήσει και ο αλωνισµός του 
Καναδά, µε την αγορά να βρί-
σκει νέες ποσότητες.

Με τη Φότζια κλειστή αυτή την εβδοµάδα
Προσθέτει 10 ευρώ η εξαγωγή σκληρού 
Επιµένουν στην ανοιχτή τιµή οι παραγωγοί, καθώς διακρίνουν αυξηµένη ζήτηση   

ΑΓΟΡΑ 
Όσο η φυσική αγορά δεν 

καλύπτεται από τις ροές 

της Μαύρης Θάλασσας, δεν 

αποκλείεται να υπάρξει νέα 

ανοδική αντίδραση στα σιτηρά

Σ
την αγορά µας, κατόπιν της 
ανόδου των τιµών στη λίστα 
της Φότζια στις αρχές Αυγού-
στου, δηµιουργείται µια αγο-

ρά στην εξαγωγή πλέον περί τα 460 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, εντούτοις 
νέες πωλήσεις δεν ακούστηκαν, κυρί-

ως λόγω διστα-
κτικότητας των 
πωλητών.

Στα σκληρά 
σιτάρια, δεν έ-
χει ανακοινω-

θεί ακόµα νέα λίστα στη Φότζια οπότε 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου είναι στα 525-530 ευ-
ρώ ο τόνος και για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl στα 515-
518 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία είχαµε 
σταθεροποίηση στα 440 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 
Η ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΚΛΗΡΟY ΣΙΤOY

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ

460
530

440 418
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Με τους καρπούς πάνω στα δέντρα κινδυνεύουν να µείνουν οι παραγωγοί Gala στη Θεσσαλία, καθώς η ιδιάζουσα οικονοµική συγκυρία µε 
τα capital control στην Αίγυπτο, που απορροφά το 80% της παραγωγής, δεν επιτρέπει πράξεις µε µεγάλους όγκους για το πρώιµο ελληνικό µήλο.

Αυξηµένη κατά περίπου 16,5% από πέρυσι αναµένεται η πα-
ραγωγή µήλων στην Ελλάδα το 2022, προσεγγίζοντας τους 
294.000 τόνους (246.000 τόνους το 2021). Αυτή είναι η ε-
κτίµηση των 200 και πλέον αναλυτών της Παγκόσµιας Έ-
νωσης Μήλων-Αχλαδιών (WAPA) που παρουσίασαν τις προ-
βλέψεις τους για  την παραγωγή µηλοειδών σε Ευρώπη και 
παγκοσµίως, στο συνέδριο Prognosfruit 2022 στο Βελιγρά-
δι στις 4 Αυγούστου. 

Όσον αφορά τους «µεγάλους παίκτες», η Πολωνία, η µε-
γαλύτερη παραγωγός χώρα στην Ευρώπη, αναµένει µία πα-
ραγωγή 4,495 εκατ. τόνων (+5%), η Ιταλία προβλέπεται να 

διαθέσει 2,15 εκατ. τόνους µήλων (+5%), η Γαλλία αναµένει 
και εκείνη µία αύξηση κοντά στο 6% µε παραγωγή 1,468 ε-
κατ. τόνους και η Γερµανία προβλέπεται να παράξει 1,067 
εκατ. τόνους (+6%). Στα πλαίσια της Prognosfruit εκτιµήθη-
κε ότι η παραγωγή µήλων σε ΕΕ και Ηνωµένο Βασίλειο θα 
παρουσιάσει οριακή αύξηση κατά 1% σε σύγκριση µε πέ-
ρυσι φτάνοντας τους 12.167.887 τόνους. Η φετινή σοδειά 
προβλέπεται επίσης να είναι περίπου 9% πάνω από τον µέ-
σο όρο της τριετίας 2019-2021. Ο Ντόµινικ Βόσνιακ, Πρόε-
δρος της WAPA, δήλωσε σχετικά: «Οι προοπτικές για την ε-
περχόµενη εµπορική σεζόν είναι θετικές, αν και θα πρέπει 
να είµαστε προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσει µια ποικιλία 
προκλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων του αυξηµένου κό-
στους παραγωγής που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του 
κλάδου, τις µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες και την 
δυσκολία εξασφάλισης εργατικών χεριών. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ξεκίνησε η νέα 
εµπορική περίοδος για την εγχώ-
ρια παραγωγή µήλου, λόγω έλ-
λειψης ζήτησης για εξαγωγές. Αν 
και η συγκοµιδή της γλυκιάς και 
πρώιµης ποικιλίας Gala έχει δει-
λά-δειλά ξεκινήσει εδώ και µερι-
κές µέρες µε πολύ καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά στις πεδινές πα-

ραγωγικές ζώνες της Θεσσαλίας, 
το φρέσκο προϊόν µένει στα αζή-
τητα. Αιτία, τα capital control που 
έχουν επιβληθεί στην Αίγυπτο, η 
οποία κάθε χρόνο απορροφούσε 
το 70-80% των πρώιµων ελληνι-
κών µήλων, όπως εξηγεί στην 
Agrenda ο Γιώργος Βεϊκος, πρό-
εδρος του ΑΣ Κίσσαβου Αγιάς. 

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Αύγουστο οι τιµές 
παραγωγού διαµορφώνονταν στα 
50-55 λεπτά, µε καλή ζήτηση και 
άφηναν ένα ποσοστό κέρδους. Φέ-
τος όµως, τα πρώτα φρέσκα µήλα ε-
µπορεύονται µε ανοιχτές τιµές, δη-
λαδή οι αγρότες δεν ξέρουν πόσο 
και πότε θα πληρωθούν την παρα-

γωγή τους. Αυτή η κατάσταση έχει 
δηµιουργήσει σηµαντικό πρόβλη-
µα ρευστότητας για τους παραγω-
γούς, οι οποίοι παραδοσιακά «έ-
βγαζαν» κάποιους µήνες µε τα έσο-
δα από τη διάθεση των Gala, πριν 
αρχίσουν οι πωλήσεις των σκλη-
ρών κόκκινων ποικιλιών.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ µε τις εξαγωγές µή-
λων στην Αίγυπτο εντοπίζεται στο 
πλαφόν που έχει επιβληθεί για 
την αξία των εισαγόµενων φορτί-
ων, το οποίο µεταφράζεται σε πε-
ρίπου 1.700 ευρώ. Το ποσό αυ-
τό δεν αντιπροσωπεύει την αξία 

των φορτίων που στέλνονταν άλ-
λες χρονιές, οι οποίες υπολογίζο-
νταν σε 6.000 µε 7.000 ευρώ. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, οι παραγωγοί 
υποχρεώνονται είτε να συνάψουν 
συµφωνίες µε «µαύρα» λεφτά, είτε 
να µείνουν µε τα µήλα στα δέντρα.

«ΠΕΡΣΙΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ δεν υπάρ-
χουν πλέον, καθώς τα υψηλά κό-
στη αποθήκευσης καθιστούσαν 
την συντήρησή τους στα ψυγεία 
ασύµφορη, µε αποτέλεσµα µεγά-
λες ποσότητες να πάνε για χυ-
µό µε µόλις 2 λεπτά», συνεχίζει 
ο Γιώργος Βεϊκος. Με το κόστος 
παραγωγής να έχει φέτος εκτο-

ξευθεί στα 33-37 λεπτά το κιλό 
έναντι 26-28 λεπτών πέρυσι, το 
αρνητικό ξεκίνηµα της χρονιάς 
φέτος προβληµατίζει σοβαρά τους 
Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι 
λόγω της ισχυρής ζήτησης που 
είχε το ελληνικό Gala από το ε-
ξωτερικό, είχαν επενδύσει πολ-
λά χρήµατα σε νέες φυτεύσεις. 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ των παραγωγών 
στην Αγιά, είναι η κυβέρνηση 
να πάρει τις απαραίτητες πρω-
τοβουλίες και µέσα από διακρα-
τικές συµφωνίες τόσο µε την Αί-
γυπτο όσο και άλλες χώρες που 
εξάγεται η ποικιλία Gala, να υ-
πάρξει µέριµνα καταρχάς για την 

απορρόφηση των µήλων. «∆εν 
µπορούµε να αντέξουµε οικο-
νοµικά να µας µείνουν τα µήλα 
στα δέντρα, έχουµε κάνει σηµα-
ντική επένδυση φέτος για να έ-
χουµε προϊόν. Τα κόστη είναι 30-
40% επάνω» σηµειώνει ο Γιώρ-
γος Βεϊκος.

ΟΙ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ευελπιστούν 
πως θα υπάρξει εν τέλει η απαραί-
τητη παρέµβαση και θα βρεθεί λύ-
ση στο ζήτηµα, καθώς η ελληνική 
παραγωγή φέτος είναι ποιοτικά πο-
λύ καλή και µπορεί να διεκδικήσει 
το κάτι παραπάνω σε τιµή. Σηµει-

ωτέον η ελληνική παραγωγή ανα-
µένεται υψηλή. Πάραυτα, αν δεν 
υπάρξει λύση και τα ελληνικά µή-
λα βρεθούν εκτός αιγυπτιακής α-
γοράς, είναι σοβαρό το ενδεχόµε-
νο να υπάρξει πρόβληµα επιβίωσης 
για πολλούς µικρούς καλλιεργητές. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α
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Φορτωμένες στην Ελλάδα
με 300.000 τόνους οι μηλιές 
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

WAPA

Η Αίγυπτος ρίχνει τον ενθουσιασµό για τα πρώιµα Gala 
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ΚΡΙ-ΚΡΙ: την Τετάρτη  
στις 24 Αυγούστου θα 
πραγματοποιηθεί η καταβολή 

του καθαρού μερίσματος χρήσης 
2021 ύψους 0,1900752307 ευρώ 
ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω 
μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι 
μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία 
του Συστήματος Άυλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 19 
Αυγούστου 2022, ενώ η ημερομηνία 
αποκοπής είναι η Πέμπτη 18 
Αυγούστου 2022 πριν την έναρξη 
της συνεδρίασης.

COCA COLA HBC: Σε τροχιά 
ανάπτυξης σε οργανική βάση 
συνέχισε το πρώτο εξάμηνο η Coca 
Cola HBC, με ισορροπημένη συμβολή 
από τον όγκο πωλήσεων και το 
μείγμα προϊόντων και τιμών. 
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από 
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,4% σε 
οργανική βάση και κατά 29,6% σε 
δημοσιευμένη βάση, φτάνοντας τα 
4,2 δισ. ευρώ. 

ΑΝΔΡΟΜΈΔΑ: Στο 5,675% 
αυξήθηκε η συμμετοχή της Interlife 
στην Ανδρομέδα, ενώ το ποσοστό 
του Φαίδωνα Θεόδωρου Ταμβακάκη 
κατήλθε κάτω του 5% και 
διαμορφώθηκε στο 2,546%. 
Έιδικότερα, η εταιρεία Alpha Asset 
Management Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Έταιρεία Διαχειρίσεως 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενημερώνει 
ότι η κατανομή των δικαιωμάτων 
ψήφου κατήλθε του ορίου 5% και 
κατείχε άμεσα 146.300 μετοχές της 
Έκδότριας που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 4,14% του μετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 
ψήφου αυτής έναντι 5,21% που 
κατείχε σύμφωνα με προηγούμενη 
γνωστοποίηση.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η τρέχουσα γεωπολιτική ένταση, ο πλη-
θωρισμός, το ράλι τιμών φυσικού αερί-
ου αφήνουν τον άνθρακα - ενόψει ενός 
αβέβαιου χειμώνα - ως τη μόνη επιλο-
γή για οικονομικά προσιτή ενέργεια σε 
μεγάλο μέρος της Ευρώπης, συμπερι-
λαμβανομένων των σκληρών αγορών 
της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας 
Αμερικής και των διαβεβαιώσεων πε-
ρί σταδιακής κατάργηση του.

Στη Γερμανία άρχισαν να επισκευάζο-
νται ανθρακωρυχεία και εργοστάσια πα-
ραγωγής ενέργειας που έκλεισαν πριν α-
πό 10 χρόνια. Τώρα, η Γερμανία φαίνεται 
ότι θα καίει τουλάχιστον 100.000 τόνους 
άνθρακα το μήνα μέχρι το χειμώνα. Αυτή 
είναι μια μεγάλη στροφή αν σκεφτεί κα-
νείς ότι ο στόχος της Γερμανίας ήταν να 
καταργήσει σταδιακά όλη την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από άνθρακα έ-

ως το 2038. Αλλά η Γερμανία δεν είναι 
η μόνη χώρα. Η Αυστρία, η Πολωνία, η 
Ολλανδία και η Ελλάδα προετοιμάζονται 
επίσης για επανεκκίνηση των εργοστα-
σίων άνθρακα, ενώ οι εισαγωγές άνθρα-
κα της Κίνας αυξάνονται, κατά 24% από 
μήνα σε μήνα. Ως αποτέλεσμα, ο θερμι-
κός άνθρακας, που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή ενέργειας, έχει σημειώσει 
αύξηση της τιμής κατά 170% από τα τέλη 
του 2021 - με τα περισσότερα από αυτά τα 
κέρδη να σημειώνονται μετά την εισβο-
λή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, Goldman Sachs και Nomura 
υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για 
την ανάπτυξη της Κίνας στο 3,0% και 
2,8% αντίστοιχα, επικαλούμενες την α-
σθενέστερη ζήτηση, τις αβεβαιότητες 
από την πολιτική μηδενικού Covid και 
την ενεργειακή κρίση. 

Καινοτομία
Αναμειγνύονται γλυκό τσάι και ουίσκι; 
Κι όμως, η Boston Beer Co. και η 
Beam-Suntory το κατάφεραν, αφού 
παρουσίασαν ένα νέο προϊόν που κάνει 
ακριβώς αυτό, το Twisted Tea Whisky, 
το οποίο κυκλοφορεί σε πέντε αγορές 
των ΗΠΑ (Maryland, Rhode Island, 
Ohio, Missouri και Texas). Το προϊόν 
έχει γεύση γλυκού τσαγιού μαζί με  
καλά στρογγυλεμένο ουίσκι.

Συνεργασία
Η Ben & Jerry’s θα συνεργαστεί με την 
ευαισθητοποιημένη σοκολατοβιομηχανία 
Tony’s Chocolonely για τον τερματισμό της 
«σύγχρονης δουλείας και της παιδικής 
εργασίας στη βιομηχανία σοκολάτας», 
ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή τους 
δήλωση. Η δημοφιλής εταιρεία παγωτού 
θα ακολουθεί τις αρχές της Tony που 
έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας για τους αγρότες. 

Ο άνθρακας προσιτή
επιλογή ενέργειας

 Αύξηση τιμής θερμικού άνθρακα κατά 170%
 Η Κίνα σε στενωπό ανάπτυξης όλο το 2022
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,1410 +22,18%

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,2540 +10,43%

ΑΒΕ Α.Ε 0,5100 +8,51%

PREMIA ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚ. 1,2250 +3,81% 

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,6100 +3,74%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,4900 - 5,10%

ΕΜΠ. ΕΙΣ. ΑΥΤ/ΤΩΝ, ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. 2,1300 -4,05%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,7300 -3,95%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,7500 -3,85%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,5060 -3,44% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,903.67 -0.23%
 NASDAQ Comp 12,945.58 +0.09%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,768.19 +0.32%
Λονδίνo FTSE 100 7,530.33 +0.20%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,679.20 +0.39%
Παρίσι CAC-40 6,546.32 +0.28%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,151.65 +0.21%
Τόκιο NIKKEI-225 28,942.14 -0.96%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 1,75 15.06.2022 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  -0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 1,25 16.06.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,250 16.06.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M 1,108% 01.01.2022
EURIBOR -1M -0,512  01.06.2022

«Άγκυρα» στις 890 μονάδες 
ρίχνει το Χρηματιστήριο Αθηνών 
Σε καλή ορατότητα συντηρούν οι δυνάμεις στο 
χρηματιστήριο Αθηνών τη ζώνη των 900 
μονάδων, με την αγορά να ρίχνει άγκυρα στην πιο 
υποτονική εβδομάδα του Αυγούστου, λίγο 
χαμηλότερα, στις 890 μονάδες. Σε περίπτωση που 
οι αγοραστές ενεργοποιηθούν εγκαίρως και 
καταφέρουν να σπάσουν την ισχυρή αντίσταση των 
900 μονάδων, τότε η αγορά θα μπορέσει να 
αποδείξει ότι ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, το 
χρηματιστήριο μπορεί να ανοίξει νέο δρόμο για 
ανάκαμψη. Σημαντικό στήριγμα και οι τράπεζες.
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Προσοχή στις αποδείξεις καυσίμων για να μην  
υπάρχει απόρριψη στους φορολογικούς ελέγχους 

Σ
υνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι των επιχει-
ρήσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Ε-
σόδων, στις αρχές κάθε χρόνου ανακοινώ-
νει τους στοχευµένους ελέγχους τους οποί-

ους θα διενεργήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Ανά-
µεσα στους ελεγχόµενους υπάρχουν και πολλοί α-

γρότες του κανονικού καθεστώτος, 
αφού και αυτοί θεωρούνται και α-
ντιµετωπίζονται ως επιτηδευµατίες.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ που καθορίζουν ποιοι 
θα ελεγχθούν, τα γνωρίζουν µόνο 
οι υψηλά ιστάµενοι του υπουργεί-
ου, οι οποίοι «ρίχνουν» τα δεδοµέ-
να στο σύστηµα για να βγάλει τα α-
ποτελέσµατα. Ενδεικτικά, ως κριτή-
ρια ελέγχου θα µπορούσαν  να εί-
ναι: η διαφορά δαπανών από χρόνο 
σε χρόνο (π.χ. 10.000 ευρώ τη µία 
χρονιά, 20.000 ευρώ δαπάνες την 
επόµενη, αλλά µε τα ίδια καλλιερ-
γούµενα στρέµµατα και τις ίδιες καλ-
λιέργειες), ο µικρός τζίρος σε σχέ-
ση µε τη δήλωση καλλιέργειας κλπ. 

Ειδικά για το τελευταίο πρέπει να 
αναφέρω τα εξής: ο ΕΛΓΑ, προκει-
µένου να προχωρήσει στον υπολο-
γισµό της ασφαλιστικής εισφοράς 
που πρέπει να επιβάλλει τον αγρό-

τη, προχωρά σε προϋπολογισµό των πωλήσεων. Π.χ. 
υπολογίζει για 25 στρέµµατα σκληρό σιτάρι την αξία 
της παραγωγής σε 1.520 ευρώ (περίπου: 400 κιλά/
στρέµµα x 0,15 ευρώ/κιλό ή λιγότερα κιλά µε µεγαλύ-
τερη τιµή µονάδας). Στα 1.520 ευρώ ασφαλιζόµενη α-
ξία, εφαρµόζει συντελεστή 4% και ζητά από τον αγρό-
τη να καταβάλει το εν λόγω ασφάλιστρο, ώστε σε πε-
ρίπτωση ζηµιάς να µπορεί να αιτηθεί αποζηµίωση (σσ. 
Η πληρωµή της εισφοράς ΕΛΓΑ γίνεται στις περισσό-

τερες περιπτώσεις µε την καταβο-
λή του τσεκ τον Οκτώβρη κάθε έ-
τους, αλλά και µετρητοίς, ανάλογα 
µε την επιλογή του κάθε αγρότη).

ΜΕ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ, για 17,9 στρέµµατα καπνό virginia 
υπολογίζεται από τον ΕΛΓΑ ασφαλιζόµενη αξία 11.155,28 
ευρώ, άρα εισφορά  x 4% = 446,21 ευρώ.

Εάν όµως στη χρονιά που εµπεριέχονται τα ανωτέ-
ρω ποσά, ο παραγωγός έχει 0 ευρώ πωλήσεις, είτε α-
πό σιτάρι είτε από τον καπνό, είναι πιθανό να βγει σε 
έλεγχο. Η µη ύπαρξη πωλήσεων σηµαίνει ζηµιά από 
καιρικά φαινόµενα, συνεπώς θα υπάρχει αίτηση απο-
ζηµίωσης στον ΕΛΓΑ. Άρα ο αγρότης θα προσκοµίσει 
στον έλεγχο το αποδεικτικό της αίτησης λήψης αποζη-
µίωσης και θα απαλλαχθεί από την υποψία του ελέγ-
χου, ότι δηλαδή διενεργεί πωλήσεις χωρίς τιµολόγιο.

Με το ίδιο σκεπτικό, αλλά πιο σοβαρό έλεγχο, αντι-
µετωπίζονται οι δαπάνες. Οι πιο συνηθισµένοι έλεγ-
χοι διενεργούνται στα καύσιµα. Είναι το θεωρητικά 
πιο εύκολο έξοδο να βρει ο αγρότης και θεωρητικά ε-
πίσης το πιο εύκολο να ελέγξει ο ελεγκτής.

Ανάµεσα στα δύο µέρη, δυστυχώς το πρόβληµα α-
πόδειξης βαραίνει κυρίως τον φορολογούµενο που ε-
λέγχεται, ο οποίος θα πρέπει να τεκµηριώσει επαρκώς.

Με την απόφαση ∆Ε∆ 1790/2019 απορρίφθη-
κε η ένσταση που υπέβαλλε ελεγχόµενος σχετικά 

µε την απόρριψη της δαπάνης που προέκυψε α-
πό τις αποδείξεις καυσίµων.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ο έλεγχος απέρριψε τις δαπάνες  
από τις αποδείξεις καυσίµων διότι δεν αναγραφόταν 
στο πίσω µέρος των αποδείξεων ο αριθµός κυκλοφο-
ρίας οχήµατος ή ο ΑΦΜ του ελεγχόµενου. Ο ελεγχό-
µενος υπέβαλε ένσταση και ζήτησε να µην γίνει δε-
κτό αυτό το σηµείο του ελέγχου.

Ο έλεγχος κατέληξε στα κάτωθι: «…για τις µεµονω-
µένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πε-
τρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως και 300 ευρώ ανά 
συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περί-
πτωση Α.Λ.Π. για να διευκολυνθεί και η σύνδεση των 
αντλιών µε φορολογικό µηχανισµό έκδοσης αποδεί-
ξεων…». (το όριο άλλαξε και πλέον οι αποδείξεις που 
γίνονται δεκτές είναι όσες έχουν αξία µέχρι 100 ευρώ).

«…Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την 
οντότητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστατικά 
(τεκµήρια)..». ∆ηλαδή αυτό που φωνάζω χρόνια τώρα: 
ό,τι και να προσκοµίσετε στο λογιστή σας θα το κατα-
χωρίσουµε διότι είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνου-
µε. Άλλωστε, δεν είµαστε παρόντες στο πρατήριο ό-
ταν βάζετε πετρέλαιο στο τρακτέρ, στο φορτηγό ή στο 
αγροτικό, ούτε στο σπίτι ή στο χωράφι όταν έρχεται 
ο πρατηριούχος µε το βυτίο και γεµίζει τη δεξαµενή.

Η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης απέρριψε την έν-
σταση του αγρότη µε την αιτιολογία ότι: «…∆εν αναγρα-
φόταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και 
της επωνυµίας ή ο αριθµός κυκλοφορίας του εφοδια-
ζόµενου µε καύσιµα οχήµατος, µε συνέπεια την αδυ-
ναµία της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων…».

Συµπερασµατικά, έχει µεγάλη σηµασία να τηρού-
νται τα βασικά στοιχειώδη (αναγραφή του αριθµού κυ-
κλοφορίας των οχηµάτων στο πίσω µέρος της κάθε α-
πόδειξης) και η ορθότητα απεικόνισης των δαπανών. 

Εισφορές ΕΛΓΑ
Η πληρωµή της εισφοράς 

ΕΛΓΑ γίνεται µε την 
καταβολή του τσεκ τον 
Οκτώβρη ή µετρητοίς 

Αίτηση αποζηµίωσης
Με αποδεικτικό αίτησης 

λήψης αποζηµίωσης, 
ο αγρότης απαλλάσεται 
από την υποψία ελέγχου

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Τιµολόγια αντί αποδείξεων

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

∆εξαµενές καυσίµων: ρωτήστε για άδειες
Απευθυνθείτε στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ρωτήστε για τις δεξαµενές καυσίµων. Αν 

µπορεί να εκδοθεί άδεια και υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Τουλάχιστον να ξέρετε 

αν εκδίδονται ή όχι. Γιατί οι έλεγχοι της 
Εφορίας θέλουν να απορρίψουν τις δαπάνες 

αγοράς πετρελαίου. Φυσικά, η µη ύπαρξη 
άδειας δε σηµαίνει ότι δεν είναι πραγµατική 

η δαπάνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο…





Σύννεφα τέλειας καταιγίδας
στις αλυσίδες τροφίμων
βλέπουν οι αναλυτές το 2023 

Ο πόλεμος στην 
Ουκρανία ήρθε 
να προστεθεί 
στα εμπόδια που 
αντιμετώπιζε 
ήδη η παγκόσμια 
παραγωγή 
τροφίμων, με 
διεθνείς αναλυτές 
να διαβλέπουν 
παγίωση υψηλών 
τιμών στα αγαθά 

Μέχρι στιγµής, η κύρια ανησυχία για τα τρόφι-
µα ήταν οι προµήθειες σιτηρών, ειδικά το σιτά-
ρι και τα φυτικά έλαια των οποίων η Ουκρανία 
είναι µεγάλος εξαγωγέας. Ωστόσο, ορισµένοι 
αναλυτές ανησυχούν για την τιµή του ρυζιού, 
τον ακρογωνιαίο λίθο της διατροφής στην Ασία.

Προς το παρόν, υπάρχουν υψηλά επίπεδα α-
ποθεµάτων σε κορυφαίες χώρες παραγωγής ό-
πως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάµ. Ωστό-
σο, υπάρχουν ανησυχίες για περιορισµούς στις 
εξαγωγές, εάν το υψηλό κόστος του σιταριού 
ωθήσει περισσότερους καταναλωτές να στρα-
φούν στο ρύζι ως υποκατάστατο. Μόνο το 10% 
περίπου της συνολικής παγκόσµιας παραγω-
γής σιτηρών εξάγεται, εποµένως ένας περιορι-

σµός από οποιονδή-
ποτε εξαγωγέα µπο-
ρεί να έχει υπερβολι-
κό αντίκτυπο στις διε-
θνείς τιµές. Το 2007-
2008 οι περιορισµοί 
στις εξαγωγές που ε-
πιβλήθηκαν από την 
Ινδία και το Βιετνάµ, 
σε συνδυασµό µε την 
αγορά πανικού από 
µεγάλους εισαγωγείς 
ρυζιού, όπως οι Φιλιπ-
πίνες, οδήγησαν σε υ-
περδιπλασιασµό των 
τιµών. «Παρακολου-
θούµε στενά τις τιµές 
του ρυζιού», λένε οι α-
ναλυτές της Nomura, 
της ιαπωνικής επενδυ-
τικής τράπεζας. «Αν η 
αύξηση των τιµών σι-
ταριού οδηγήσει σε υ-
ποκατάσταση του ρυ-
ζιού, αυτό θα µπορού-
σε να µειώσει τα υ-
πάρχοντα αποθέµα-

τα, να προκαλέσει περιορισµούς από βασικούς 
παραγωγούς και να οδηγήσει σε υψηλότερες 
τιµές ρυζιού αργότερα». Οι αξιωµατούχοι πα-
ρακολουθούν επίσης τη διαθεσιµότητα λιπα-
σµάτων για την παραγωγή ρυζιού στην Ασία.

Πολύ πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, 
η επισιτιστική ανασφάλεια βρισκόταν σε επίπε-
δα ρεκόρ. Λόγω πανδηµίας, ξηρασίας και άλ-
λων περιφερειακών συγκρούσεων, λίγο λιγό-
τερο από 770 εκατοµµύρια πεινούσαν το 2021, 
σύµφωνα µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γε-
ωργίας του ΟΗΕ. Ο FAO προβλέπει ότι ο πόλε-
µος στην Ουκρανία θα αυξήσει τον αριθµό των 
υποσιτιζόµενων ατόµων έως και κατά 13 εκατ. 
φέτος και άλλα 17 εκατ. το 2023. Σύµφωνα µε 
την Παγκόσµια Τράπεζα, για κάθε 1 ποσοστι-
αία µονάδα αύξησης στις τιµές των τροφίµων, 
επιπλέον 10 εκατοµµύρια άνθρωποι αναµένε-
ται να πέφτουν σε ακραία φτώχεια.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Oι υψηλές τιµές τροφίµων έχουν ξε-
περάσει το ανώτατο όριο; Ακόµη και 
πριν η συµφωνία για τα σιτηρά µε 
τη διαµεσολάβηση του ΟΗΕ µεταξύ 
του Κιέβου και της Μόσχας δώσει το 
πράσινο φως τις προηγούµενες ε-
βδοµάδες για αποστολές αποστολών 
από τα λιµάνια της Μαύρης Θάλασ-
σας της Ουκρανίας, οι τιµές των βα-
σικών τροφίµων είχαν πέσει κατακό-
ρυφα. Οι φόβοι για ύφεση, η αυξηµέ-
νη συγκοµιδή στη Ρωσία και οι ελπί-
δες για αναζωπύρωση των εµπορικών 
ροών σιτηρών ώθησαν τις τιµές χα-
µηλότερα. Αλλά η πτώση των τιµών 
δεν σηµαίνει ότι η επισιτιστική κρί-
ση έχει τελειώσει. Οι αναλυτές λένε 
ότι οι βασικοί παράγοντες που οδή-
γησαν τις αγορές υψηλότερα παρα-
µένουν αµετάβλητοι. Ο συνεχιζόµε-
νος πόλεµος είναι µόνο ένα από ένα 
πλήθος προβληµάτων που θα µπο-
ρούσαν να διατηρήσουν υψηλότερα 
ποσοστά πείνας για πολλά χρόνια α-
κόµα. Τα παραπάνω αναφέρει εκτε-
νές άρθρο στους Financial Times, 
σύµφωνα µε το οποίο συγκεντρώνο-
νται «σύννεφα καταιγίδας» στον ο-

ρίζοντα µε αναλυτές να ανησυχούν 
περισσότερο για το 2023.

Από την κρίση προσιτότητας, 
στην κρίση διαθεσιµότητας

Η σύγκρουση στην Ουκρανία ήρθε 
σε µια εποχή που οι τιµές των τροφί-
µων είχαν ήδη ωθηθεί προς τα πάνω 
από µια σειρά παραγόντων - κυρίως 
ξηρασίες που επηρεάζουν βασικές χώ-
ρες παραγωγής φυτών και αλυσίδες ε-
φοδιασµού που αντιµετωπίζουν τις υ-
πολειπόµενες επιπτώσεις της πανδη-
µίας. Σε φτωχότερες χώρες των οποί-
ων οι οικονοµίες έχουν µείνει πίσω 
λόγω του lockdown από την πανδη-
µία Covid-19, ο πόλεµος επιδείνωσε 
µόνο µια ζοφερή κατάσταση.

«Αυτό που ξεχωρίζει αυτή την πα-
γκόσµια επισιτιστική κρίση από προ-
ηγούµενες παρόµοιες καταστάσεις εί-
ναι ότι υπάρχουν πολλές σηµαντικές 
αιτίες πίσω από αυτήν», λέει ο Cary 
Fowler, ειδικός απεσταλµένος των Η-
ΠΑ για την επισιτιστική ασφάλεια. Ο 
πραγµατικός αντίκτυπος αυτού του 
συνδυασµού παραγόντων θα γίνει 
εµφανής µόνο το επόµενο έτος, λέ-
νε οι αναλυτές. 

Ο πόλεµος ήταν αναµφίβολα ένα 
µεγάλο εµπόδιο στην παγκόσµια πα-

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φόβοι για 
περιορισμούς
στις εξαγωγές 
του ρυζιού
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ραγωγή τροφίµων. Καθώς τα λιµάνια 
της Ουκρανίας είναι αποκλεισµένα και 
η χωρητικότητα σε εναλλακτικές δια-
δροµές περιορισµένη, ο όγκος των ε-
ξαγωγών µειώνεται σηµαντικά. Τον Ι-
ούνιο, η χώρα εξήγαγε λίγο λιγότερο 
από 1 εκατ. τόνους σιταριού, καλαµπο-
κιού και κριθαριού — 40% χαµηλότερα 
από τον ίδιο µήνα του 2021, σύµφωνα 
µε το υπουργείο Γεωργίας της Ουκρα-
νίας. Η συγκοµιδή στην Ουκρανία ξε-
κίνησε και οι καλλιεργητές αγωνίζο-
νται για να την αποθηκεύσουν. Αλλά 
εάν οι αγρότες δεν µπορούν να που-
λήσουν τα σιτηρά τους, θα έχει αρνη-
τικό αποτέλεσµα το 2023, επειδή δεν 
θα έχουν κεφάλαια για να πληρώσουν 
για σπόρους και λιπάσµατα για την ε-
πόµενη σεζόν. Μπορεί να µην έχουν 
καν σοδειά, προειδοποιεί αξιωµατού-
χος αρµόδιος για την επισιτιστική α-
σφάλεια. Οι υψηλές τιµές των εµπο-
ρευµάτων που παρατηρήθηκαν στα τέ-
λη της άνοιξης µπορεί να έχουν δώ-
σει κίνητρα για µεγαλύτερη παραγωγή 
αλλού, όµως αυτό θα αντισταθµιστεί 
από την αύξηση του κόστους των εισ-
ροών για πολλούς αγρότες, όπως για 
παράδειγµα τα λιπάσµατα και το ντί-
ζελ που χρησιµοποιούνται για τη µε-
ταφορά και τον αγροτικό εξοπλισµό.

Αξιωµατούχοι αρµόδιοι για την ε-
πισιτιστική ασφάλεια προειδοποιούν 
ότι οι αυξανόµενες τιµές της ενέργει-
ας, οι οποίες αναµένεται να αυξηθούν 
περαιτέρω το χειµώνα, έχουν επίσης 
πλήξει την παραγωγή αζωτούχου λι-
πάσµατος, ενός βασικού θρεπτικού συ-
στατικού των καλλιεργειών.

«Αν δεν λύσουµε το ζήτηµα µε τις 
γεωργικές εισροές —ιδίως τα λιπάσµα-
τα—, τότε η κρίση της οικονοµικής προ-
σιτότητας θα µετατραπεί σε κρίση δια-
θεσιµότητας το επόµενο έτος», προει-
δοποιεί ο Arif Husain, επικεφαλής οι-
κονοµολόγος στο Παγκόσµιο Επισιτι-
στικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ.

Ορισµένοι αναλυτές αναρωτιούνται ε-
άν η ρωσοουκρανική διένεξη έχει ξεκι-
νήσει µια διαδικασία διάλυσης ενός ε-
µπορικού συστήµατος που έχει σχεδια-
στεί για την παράδοση αγαθών χαµη-
λού κόστους, συµπεριλαµβανοµένων 
των προϊόντων διατροφής, σε όλες τις 
γωνιές του πλανήτη.

Η  Laura Wellesley, ανώτερη ερευνή-
τρια στο Chatham House λέει ότι το πα-
γκόσµιο σύστηµα εµπορίας τροφίµων 
που επέτρεψε στις χώρες να έχουν πρό-
σβαση σε όλα τα είδη τροφίµων δεν πρό-
κειται να επιστρέψει στο κανονικό σύ-
ντοµα. «Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει 
ότι θα συνεχιστούν οι υψηλές τιµές των 
τροφίµων και των λιπασµάτων και µια α-
ναδιάρθρωση των εµπορικών εξαρτήσε-
ων, ίσως µε µεγαλύτερη εστίαση σε πε-
ρισσότερες περιφερειακές αλυσίδες εφο-
διασµού». Η διαφοροποίηση των πηγών 
εισαγωγής µεταξύ των χωρών που εξαρ-
τιόνταν από την Ουκρανία για δηµητρι-
ακά και φυτικά έλαια σηµαίνει ότι οι τι-
µές θα παραµείνουν υψηλές για µεγα-
λύτερο χρονικό διάστηµα και η ιστορία 
θα είναι παρόµοια στην ενέργεια, λέει 
η  Wellesley. «Η συνολική εικόνα µοιά-
ζει µε µια περιορισµένη προσφορά και 
υψηλές τιµές, χωρίς καµία πιθανότη-
τα εγκατάλειψης σύντοµα», σηµειώνει.

Σε µεγάλο µέρος της Αφρικής, της Μέ-
σης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, η 
κατανάλωση βασικών προϊόντων υπερ-
τερεί της παραγωγής. Μάλιστα, οι χώρες 
σε αυτές τις περιοχές είναι πιο εκτεθει-
µένες σε παγκόσµιες αυξήσεις τιµών, 
σύµφωνα µε την οµάδα ανάλυσης δεδο-
µένων εµπορευµάτων Gro Intelligence. 
Πολλές αναδυόµενες οικονοµίες αντι-
µετωπίζουν το πρόσθετο βάρος της πτώ-
σης των νοµισµάτων τους πέρα   από την 
αύξηση των τιµών των τροφίµων.

Ο αντίκτυπος στις χώρες της Μέσης 
Ανατολής και της Αφρικής που εξαρ-
τώνται από εισαγωγές από την Ουκρα-
νία και τη Ρωσία ήταν έντονος. Η Αίγυ-
πτος έχει στραφεί στο ∆ΝΤ για βοήθεια, 
ο πληθωρισµός στην Τουρκία έχει εκτι-
ναχθεί σχεδόν στο 80%, ενώ η Παγκό-
σµια Τράπεζα έχει περιγράψει την κρί-
ση στον Λίβανο ως µια από τις πιο σο-
βαρές των τελευταίων 100 ετών.

Ακόµη και χώρες που δεν αγοράζουν 
από τη Ρωσία ή την Ουκρανία αλλά εί-
ναι υψηλοί καθαροί εισαγωγείς γεωρ-
γικών προϊόντων αντιµετωπίζουν υψη-
λότερο κόστος εισαγωγής. Οι τιµές των 
βασικών τροφίµων όπως το ψωµί, τα 
ζυµαρικά και τα µαγειρικά λάδια έχουν 
αυξηθεί ταχύτερα. Ένα καρβέλι ψωµί 
στη Βουλγαρία κόστισε σχεδόν 50% πε-
ρισσότερο τον Ιούνιο από ό,τι ένα χρό-
νο νωρίτερα. Τα µαγειρικά λάδια στην 
Ισπανία είναι σχεδόν διπλάσια ακριβό-
τερα τώρα από ό,τι πριν από ένα χρόνο 

και οι τιµές της ζάχαρης στην Πολωνία 
έχουν αυξηθεί κατά 40%.

Σε χώρες µε χαµηλότερο εισόδηµα, ό-
που τα τρόφιµα αποτελούν µεγάλο µέ-
ρος των καταναλωτικών δαπανών, η πε-
ρικοπή για να αντισταθµιστεί το αυξανό-
µενο κόστος ζωής είναι πολύ πιο δύσκο-
λη. Στην Αίγυπτο, όπου τα τρόφιµα και 
τα µη αλκοολούχα ποτά αντιπροσωπεύ-
ουν περισσότερο από το ένα τρίτο των 
δαπανών των νοικοκυριών, οι άνθρω-
ποι αντιµετωπίζουν αυξήσεις των τιµών 
των τροφίµων κατά 24%. Στην Αιθιοπία, 
όπου ο προϋπολογισµός για τα τρόφι-
µα είναι ακόµη υψηλότερος, ο πληθω-
ρισµός των τροφίµων είναι 38%.

«Εάν ζείτε σε µια χώρα όπου, σε µια 
καλή µέρα, ξοδεύετε πάνω από το 50 µε 
60% του διαθέσιµου εισοδήµατός σας σε 
τρόφιµα, δεν υπάρχει πολύς χώρος µε-
τά από αυτό για να αντιµετωπίσετε ένα 
σοκ αυτού του µεγέθους», λέει ο Arif 
Husain, του ΟΗΕ στους Financial Times.

Καµία επιστροφή στο φυσιολογικό, 
τσιρότα οι επιδοτήσεις

Ειδικά στην Αφρική, σύµφωνα µε τον 
Gilbert Houngbo, πρόεδρο του ∆ιεθνούς 
Ταµείου του ΟΗΕ για την Αγροτική Α-
νάπτυξη υπάρχει κίνδυνος πείνας το ε-
πόµενο έτος.  Αυτό µε τη σειρά του «θα 
µπορούσε να δηµιουργήσει κοινωνική 
αναταραχή και µαζική οικονοµική µε-
τανάστευση», προσθέτει.

Οι αυξήσεις των τιµών των τροφίµων 
το 2007-2008 και το 2010-2011 οδήγη-
σαν το καθένα σε ταραχές σε όλο τον κό-
σµο και οι υψηλές τιµές των τροφίµων 
ήταν βασικός παράγοντας στην ανατα-
ραχή που έπληξε πρόσφατα τη Σρι Λάν-
κα. Άλλες κυβερνήσεις που έχουν πλη-
γεί περισσότερο κατάφεραν µέχρι στιγ-
µής να συγκρατήσουν την κοινωνική α-
ναταραχή χρησιµοποιώντας επιδοτήσεις.

«Αυτό αποτελεί ένα τσιρότο», λέει ο 
Michael Pond, αναλυτής της Barclays, 
«αλλά κάποια στιγµή, η πίεση µπορεί 
να είναι τόσο ισχυρή που οι κυβερνή-
σεις δεν µπορούν να παρέχουν επι-
δοτήσεις-τσιρότα. Και εκεί είναι που 
τα πράγµατα θα µπορούσαν να φθά-

σουν σε σηµείο βρασµού».
∆εν πιστεύουν όλοι ότι η κρίση θα γί-

νει πιο σοβαρή. Νωρίτερα, τον Ιούλιο, η 
Morgan Stanley εξέδωσε µια αισιόδοξη 
έκθεση για το µέλλον των τιµών των τρο-
φίµων, υποδηλώνοντας ότι οι αυξήσεις 
το 2023 θα είναι χαµηλότερες από τις α-
ναµενόµενες. Η αυξηµένη παραγωγή σι-
τηρών από αγρότες, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της Ουκρανίας καθώς οι εντάσεις ε-
κτονώνονται, θα µετριάσει τον πληθωρι-
σµό των τροφίµων, αναφέρει η έκθεση. 
Ωστόσο, ενώ ορισµένοι διεθνείς έµπο-
ροι ελπίζουν ότι το άνοιγµα της εµπο-
ρικής οδού της Μαύρης Θάλασσας για 
ουκρανικά σιτηρά θα µπορούσε να ση-
µατοδοτήσει την έναρξη µιας «de facto 
κατάπαυσης του πυρός», εξακολουθεί 
να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τις 
προθέσεις της Ρωσίας καθώς αυτή συ-
νεχίζει να επιτίθεται σε περιοχές γύρω 
από τα ουκρανικά λιµάνια.

Και ακόµη κι αν ο πόλεµος τελειώσει 
αύριο, η γεωργική και λιµενική υποδο-
µή της Ουκρανίας πρέπει να ανοικοδο-
µηθεί και τα νερά στα ανοικτά της ακτο-
γραµµής της να αποναρκοποιηθούν. Οι 
αγρότες της χώρας µπορεί να µην µπο-
ρούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν για 
να εργαστούν στη γη τους. Πολλοί δυ-
τικοί κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και α-
ναλυτές αναµένουν ότι η τρέχουσα ε-
πισιτιστική κρίση θα διαρκέσει χρόνια, 
µε τον πόλεµο να έρχεται πάνω από την 
κλιµατική αλλαγή, την πανδηµία και άλ-
λες συγκρούσεις σε όλο τον κόσµο. «Ο-
ποιοσδήποτε από αυτούς τους παράγο-
ντες που ώθησαν τον πληθωρισµό των 
τροφίµων [υψηλότερα] θα µπορούσε να 
συνεχιστεί», λέει ο Pond, της Βarclays.

Η Capital Economics προβλέπει ότι 
τα επίπεδα της αγοράς θα «παραµεί-
νουν σε ιστορικά υψηλές τιµές» λόγω 
της αυξηµένης αστάθειας του καιρού. 
«Είναι αναµφισβήτητο ότι βλέπουµε 
χαµηλότερες αποδόσεις και συγκοµι-
δές» τα τελευταία χρόνια λόγω της αυ-
ξανόµενης επίδρασης της κλιµατικής 
αλλαγής, λέει η Caroline Bain, επικε-
φαλής οικονοµολόγος εµπορευµάτων 
στην ερευνητική εταιρεία.

Λιπάσματα
«Αν δεν λύσουμε το 
θέμα με τις γεωργι-
κές εισροές -ιδίως τα 
λιπάσματα- τότε η 
κρίση οικονομικής 
προσιτότητας θα 
μετατραπεί σε κρίση 
διαθεσιμότητας 
το επόμενο έτος», 
προειδοποιεί ο Arif 
Husain, επικεφαλής 
οικονομολόγος στο 
Παγκόσμιο Επισι-
τιστικό Πρόγραμμα 
του ΟΗΕ

Επιδοτήσεις
Κυβερνήσεις που 
έχουν πληγεί 
περισσότερο από την 
επισιτιστική κρίση 
κατάφεραν μέχρι 
στιγμής να συγκρα-
τήσουν την κοινω-
νική αναταραχή 
χρησιμοποιώντας 
επιδοτήσεις 
ως τσιρότο, λένε 
οι αναλυτές

Έκρηξη 
τιμών
Οι τιμές των βασικών 
τροφίμων όπως 
ψωμί, ζυμαρικά και 
τα μαγειρικά λάδια 
έχουν εκτοξευθεί. 
Ένα καρβέλι ψωμί 
στη Βουλγαρία 
κόστισε 50% περισ-
σότερο τον Ιούνιο σε 
σχέση με πέρυσι και 
οι τιμές της ζάχαρης 
στην Πολωνία έχουν 
αυξηθεί κατά 40%

Η σύγκρουση απαρχή διάλυσης 
εμπορίας αγαθών χαμηλού κόστους;

REPORT Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 Agrenda B9 | 31



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB10 | 32 Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Παίρνει ξανα ζωή το σήμα της ΑΓΝΟ 
έτοιμα τα σχέδια των αδελφών Σαράντη 

Λανσάρισμα-σφυγμομέτρηση 
σε επιλεγμένα προϊόντα

Η παραγωγή θα ξεκινήσει 
στις εγκαταστάσεις του ομίλου 
Ελληνικά Γαλακτοκομεία

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Θέµα ηµερών είναι σύµφωνα µε πηγές που 
γνωρίζουν το θέµα, η τυπική ολοκλήρωση 
της απόκτησης της γαλακτοβιοµηχανίας Α-
ΓΝΟ από τον όµιλο Ελληνικά Γαλακτοκο-
µεία των αδελφών Σαράντη. Κατά τις ίδιες 
πληροφορίες ο όµιλος παρά το γεγονός ότι 
έχει ήδη καταβάλει το τίµηµα των 7,7 εκατ. 
ευρώ για την απόκτηση των περιουσιακών 
στοιχείων, όπως οι εγκαταστάσεις και το ε-
µπορικό σήµα της ΑΓΝΟ που είχε διακόψει 
τη λειτουργία της πριν από µία οκταετία, α-
κόµα δεν έχει υπογράψει το συµβόλαιο που 
κλείνει και οριστικά τη συµφωνία. 

Η καθυστέρηση κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες οφείλεται ουσιαστικά στο γεγονός ό-
τι η συναλλαγή γίνεται µε το ∆ηµόσιο και 

οι απαιτούµενες γραφειο-
κρατικές διαδικασίες χρο-
νίζουν εν συγκρίσει µε το 
τι θα συνέβαινε σε περί-
πτωση εξαγοράς της από 
κάποιον ιδιώτη.

Θυµίζουµε ότι η εται-
ρεία βρισκόταν υπό κα-
θεστώς πτώχευσης από 
το 2014 και τη διαδικα-
σία για την πώλησή της 
και εκποίηση των περι-
ουσιακών της στοιχείων 
είχε αναλάβει ο αρµόδι-
ος σύνδικος πτώχευσης. 

Οι ίδιες πηγές πάντως 
εκτιµούν ότι είναι πλέον θέµα λίγων ηµε-
ρών να πέσουν οι τελικές υπογραφές που 
θα µεταβάλλουν και στα χαρτιά το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς στην ΑΓΝΟ, η οποία σήµε-
ρα έχει ακόµα ως επικεφαλής την προσω-
ρινή διοίκηση που είχε διορίσει το Μονο-
µελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και απο-
τελείται από µέλη της οικογένειας Κολιού, 
που ήταν  και η τελευταία ιδιοκτήτρια της 
εταιρείας προ πτώχευσης. 

Σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για την έναρξη της 
παραγωγής και την επιλογή των προϊόντων 
που θα επανέλθουν στην αγορά

Η λύση του τυπικού µέρους της υπόθε-
σης θα οδηγήσει αισίως την εταιρεία της 
βορείου Ελλάδας στα χέρια των αδελφών 

Σαράντη και του οµίλου Ελληνικά Γαλα-
κτοκοµεία. Την ίδια στιγµή -όπως πληρο-
φορούµαστε- αυτή την περίοδο βρίσκεται 
σε εξέλιξη ο σχεδιασµός για την επόµενη 
µέρα της αποκτηθείσας επιχειρηµατικής ο-
ντότητας. Οι διοικούντες του οµίλου Ελλη-
νικά Γαλακτοκοµεία σχεδιάζουν την επα-
ναφορά του εµπορικού σήµατος «ΑΓΝΟ» 
στα ψυγεία της χώρας εντός του ερχόµε-
νου χειµώνα, κάτι που σηµαίνει ότι αυτό 
θα συµβεί είτε στα τέλη του 2022, είτε στις 
αρχές του νέου έτους. 

Η παραγωγή προϊόντων θα ξεκινήσει ό-
πως όλα δείχνουν από τις υπάρχουσες ε-
γκαταστάσεις του οµίλου Ελληνικά Γαλα-
κτοκοµεία, ωστόσο µένει να υπάρξει ορι-
στική απόφαση που θα ορίζει από ποια εξ 
αυτών θα εξαχθούν οι πρώτες συσκευασί-
ες της ΑΓΝΟ. Ο λόγος είναι ότι απαιτείται 
εκτεταµένο χρονικό διάστηµα για την α-
ναβίωση των εγκαταστάσεων της πτωχευ-
µένης γαλακτοβιοµηχανίας. Ταυτόχρονα 
όµως πρόθεση των αδελφών Σαράντη εί-
ναι να κάνουν το πρώτο βήµα επαναλαν-
σάροντας ορισµένα από τα προϊόντα της 
ΑΓΝΟ στην αγορά, µε στόχο να σφυγµο-
µετρήσουν την αποδοχή που αυτά θα έ-
χουν από τους καταναλωτές. 

Προσωρινά
Η ΑΓΝΟ σήµερα 
έχει ακόµα ως 

επικεφαλής την 
προσωρινή διοίκηση 
που είχε διορίσει το 
Μονοµελές Πρωτο-
δικείο Θεσσαλονίκης 
και αποτελείται από 

µέλη της οικογένειας 
Κολιού

Ποσό πάνω
από 50 εκατ. 
ευρώ για την
ανασύσταση 
των ανενεργών 
βιοµηχανικών 
δοµών
Σε ό,τι αφορά άλλωστε την 
επαναλειτουργία των 
εγκαταστάσεων της ΑΓΝΟ, που 
παραµένουν ανενεργές για τα 
τελευταία 8 χρόνια, απαιτούνται 
ευρείες επενδύσεις που εκτιµάται 
ότι θα µπορούσαν να υπερβούν τα 
50 εκατοµµύρια ευρώ. 
Ταυτόχρονα όµως η υφιστάµενη 
κατάσταση στις παγκόσµιες 
αγορές και στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, δεν ευνοεί επί του 
παρόντος την άµεση έναρξη µίας 
τέτοιας επένδυσης και λόγω 
υψηλού κόστους υλικών 
κατασκευής αλλά και εξοπλισµού, 
καθώς και λόγω των πιθανών 
καθυστερήσεων που µπορεί να 
προκύψουν κατά την εκτέλεση 
παραγγελιών για τον εξοπλισµό 
µίας νέας βιοµηχανικής µονάδας, 
δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη 
εγκατάσταση απαιτεί την ριζική 
της ανασύσταση. 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΝΟ 

ΤΙΜΗΜΑ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

50

7,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
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Πτώση του 
όγκου
πωλήσεων 
της ΦΑΓΕ

Οι ανατιµήσεις 15,7% το 
πρώτο εξάµηνο και 18,1% 
το β’ τρίµηνο συγκράτησαν 
τις πωλήσεις της ΦΑΓΕ σε 
αξία. Ειδικά, το α’ εξάµηνο οι 
πωλήσεις σε αξία ανήλθαν 
σε 279,9 εκατ. δολάρια σε 
σύγκριση µε 275,7 εκατ. το 
περσινό διάστηµα. Οι 
πωλήσεις σε όγκο για το 
εξάµηνο που έληξε στις 30 
Ιουνίου 2022 µειώθηκαν 
κατά 10,1% σε σύγκριση µε 
το εξάµηνο που έληξε στις 
30 Ιουνίου 2021. 

Η γαλλική 
παραγωγή κρασιού 
αναµένεται να 
ανακάµψει

Η γαλλική παραγωγή 
κρασιού θα ανακάµψει το 
2022, αφού οι παγετοί της 
άνοιξης πέρυσι οδήγησαν σε 
«ιστορικά χαµηλά» επίπεδα 
παραγωγής. Ωστόσο, η 
συνεχιζόµενη ξηρασία θα 
µπορούσε να επηρεάσουν 
τους όγκους, δήλωσε το 
υπουργείο Γεωργίας της 
χώρας. Mε βάση την έως 
τώρα εικόνα αναµένεται 
ανάκαµψη στα επίπεδα 
παραγωγής µεταξύ 13-21% 
(µεταξύ 42,6 και 45,6 
εκατοµµυρίων εκατόλιτρων).

Νέες ανατιµήσεις 
στα τρόφιµα από 
Σεπτέµβρη

Ανατιµήσεις σε όλα σχεδόν 
τα προϊόντα βλέπουν οι 
καταναλωτές στα σούπερ 
µάρκετ, ενώ κυοφορούνται 
νέες ανατιµήσεις από τον 
Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία από την πλατφόρµα 
Παρατηρητήριο 
e-Καταναλωτής η τιµή για 
επώνυµο αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις (συσκευασία ενός 
κιλού) από 1,28 ευρώ την 1η 
Μαρτίου έφτασε την 1η 
Αυγούστου στα 1,86 ευρώ 
(αύξηση 45%). Το φρέσκο 
γάλα από 1,38 ευρώ στα 
1,82 ευρώ (+31%), ενώ ένα 
πακέτο µακαρόνια 500 gr 
από 97 λεπτά στα 1,20 
ευρώ (+ 23,7%).

ΝΕΑ

Κρυπτονοµίσµατα και αβοκάντο. Μπορεί να φαί-
νονται σαν δύο πολύ µακρινές έννοιες. Ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια και τα δύο προϊόντα έχουν 
αναπτύξει αξιοζήλευτη σταθερότητα στις επιχει-
ρήσεις, καθώς και ανοδικές προβολές. Αυτοί εί-
ναι δύο πολύ σηµαντικοί λόγοι που οδήγησαν 
στη δηµιουργία του AvocadoCoin (AVDO), του 
πρώτου κρυπτονοµίσµατος που υποστηρίζε-
ται από την παραγωγή µεξικανικού αβοκάντο. 
Μάλιστα, µετά από τρία χρόνια ανάπτυξης, το 
AVDO κατάφερε να αυξήσει την αξία του κατά 
60% έχοντας προσελκύσει πάνω από 100.000 
µικροεπενδυτές. Το περιουσιακό στοιχείο δια-
πραγµατεύεται σε πολλές διεθνείς πλατφόρµες, 
όπως IndoEx, Dex-Trade και AlterDice.

Σύµφωνα µε τον Μεξικανό επιχειρηµατία και 
δικηγόρο Luis Doporto Alejandre, θα µπορού-
σε να είναι µια ενδιαφέρουσα φόρµουλα για να 
αναπτυχθεί περαιτέρω ο λεγόµενος «πράσινος 
χρυσός». «Φαίνεται λίγο παράλογο για µια βιο-
µηχανία που αξίζει µόνο 7 δισ. δολάρια σε πα-
ραγωγή, να στερείται τεχνολογικής υποστήριξης 
και χρηµατοδότησης για τη βελτίωση των συν-
θηκών της στους οπωρώνες. Το AvocadoCoin 
θα µπορούσε να είναι win-win για τους παρα-
γωγούς», δήλωσε ο επιχειρηµατίας.

Σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Οικο-
νοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ως το 2030 
το αβοκάντο θα µπορούσε να γίνει το πιο εµπο-
ρευµατοποιηµένο τροπικό φρούτο στον κόσµο. 

H έντονη ξηρασία που πλήττει τους 
κορυφαίους εξαγωγείς της Ασίας, που 
εκπροσωπούν περίπου το 90% της πα-
γκόσµιας παραγωγής ρυζιού, αναµέ-
νεται να αλλάξει προς τα άνω την τά-
ση των τιµών, προειδοποιούν αναλυ-
τές και traders. «Υπάρχει µία ανοδική 
δυναµική στις τιµές ρυζιού, µε πιθα-
νότητα υποβάθµισης της παραγωγής 
στους κορυφαίους εξαγωγείς. Αύξηση 
των τιµών ρυζιού θα αυξήσει τα προ-
βλήµατα ως προς τη διαθεσιµότητα 
τροφίµων στις περιοχές του αναπτυσ-
σόµενου κόσµου», αναφέρει ο Φιν Ζί-
µπελ, οικονοµολόγος της National 
Australia Bank στον αγροτικό τοµέα.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων στην Ιν-
δία, το κύµα καύσωνα στην Κίνα, οι 
πληµµύρες στο Μπαγκλαντές και η υ-
ποβάθµιση της ποιότητας της σοδειάς 
στο Βιετνάµ θα µπορούσαν να πλήξουν 
τη σοδειά στους τέσσερις από τους πέ-
ντε κορυφαίους παραγωγούς ρυζιού 
του πλανήτη, προειδοποιούν αναλυ-
τές, σύµφωνα µε το Reuters.

Υπάρχει κάποια 
σχέση μεταξύ 
κρυπτονομισμάτων 
και αβοκάντο;

Νέα αστάθεια
στα τρόφιμα
από αύξηση
τιμών ρυζιού

Τιµές που κυµαίνονται από 30 λεπτά έως 80 λεπτά 
το κιλό ανάλογα µε την ποικιλία ανακοίνωσε για 
τα οινοστάφυλα εσοδείας 2022 η Ένωση Ηρακλεί-
ου, προαναγγέλλοντας το άνοιγµα του Οινοποιεί-
ου της και την έναρξη της παραλαβής τις επόµενες 
ηµέρες. Οι τιµές, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Έ-
νωσης Σταύρο Γαβαλά, κινούνται στα περυσινά ε-
πίπεδα, µε εξαίρεση την ποικιλία Λιάτικο, στην ο-
ποία υπάρχει αύξηση 5 λεπτών στον παραγωγό.

Αναλυτικότερα, οι τιµές ανά ποικιλία σταφυλιών 
εσοδείας 2022, διαµορφώνονται ως εξής: Ασύρτικο 
0,80 ευρώ, Θραψαθήρι 0,70 ευρώ, Λευκές ποικιλίες 
(Βιδιανό, Μοσχάτο, Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Μαλβαζία Αρωµάτικα , Αθήρι, Πλυτό) 0,60 ευρώ, Ε-

ρυθρές Ποικιλίες (Merlot, Cabernet) 0,55ευρώ, Syrah 
0,45 ευρώ, Μαντηλάρι 0,30ευρώ Λιάτικο 0,45ευρώ, 
Βηλάνα 0,35 ευρώ, Κοτσιφάλι 0,40 ευρώ και Κοτσι-
φολιάτικο 0,30 ευρώ. Στην παραλαβή 0,30 ευρώ 
για λευκά σε οινοποιήσιµο κωδικό και 0,25 ευρώ 
για λευκά οινοστάφυλα µε ξεχωριστή επεξεργασία.

Έως 80 λεπτά τα 
οινοστάφυλα της 
ΕΑΣ Ηρακλείου

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΩΝ 
ΑΠΟ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

AΣΥΡΤΙΚΟ

ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ

ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
(Βιδιανό, Μοσχάτο, Αθήρι κ.α.)

ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

SYRAH

ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ

ΛΙΑΤΙΚΟ 

ΒΗΛΑΝΑ

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ 

ΚΟΣΙΦΟΛΙΑΤΙΚΟ

0,80 

0,70 

0,60 

0,55 

0,45 

0,30 

0,45 

0,35 

0,40 

0,30 

Παραλαβές µόνο από παραγωγούς που 
ενεργοποίησαν δικαιώµατα στην Ένωση
Η παραλαβή οινοστάφυλων θα γίνεται µόνο από 
παραγωγούς που εµπιστεύτηκαν την Ένωση και 
ενεργοποίησαν τα δικαιώµατά τους (επιδότηση) σε 
αυτή. Παράλληλα, από τις προαναφερόµενες τιµές το 
30% ανά κιλό αξίας του προϊόντος θα δίνεται µε τη 
µορφή κουπονιού για αγορά αγροτικών εφοδίων από 
τα Καταστήµατα Γεωργικών Εφοδίων της Ένωσης. 
Επίσης, θα δοθεί έναντι της αξίας του προϊόντος 
κουπόνι από µεγάλη αλυσίδα σούπερ µάρκετ για 
αγορά καταναλωτικών αγαθών. Η Οργάνωση συνιστά 
στους παραγωγούς - µέλη της τα οινοστάφυλα να 
προσκοµίζονται σε πλαστικά κιβώτια την ηµέρα της 
κοπής και απαρέγκλιτα να τηρούνται τα εξής:
Α) Να έχουν ικανοποιητικό βαθµό ωριµότητας 12,5 
Be για τις ερυθρές ποικιλίες και 12 Be για τις λευκές.
Β) Να µην έχουν µυκητολογική προσβολή (σάπισµα) 
και ηλιοεγκαύµατα.
Τόπος παραλαβής των οινοσταφύλων θα είναι το 
Οινοποιείο στην Παλιανή, καθώς και Υποκαταστήµατα 
Αστερουσίων και Αρκαλοχωρίου όπου η ηµεροµηνία 
έναρξης θα καθοριστεί από τα αντίστοιχα γραφεία 
τους. Παραλαβή θα γίνεται και στις Αρχάνες.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Συµπαρασύροντας την παράδοση 
έξι γενεών στην αµπελουργία και 
το κρασί, ο 33χρονος σήµερα Μι-
χάλης Αθανασίου ξεκίνησε το δικό 
του φερώνυµο οινοποιείο το 2007, 
όντας ακόµη φοιτητής. Φέτος κά-
νει ένα ακόµα οινικό βήµα καθώς 
στις αρχές του φθινοπώρου θα φέ-
ρει στην αγορά 1.010 φιάλες από 
το πρώτο ροζέ Αγιωργίτικο από τη 
Νεµέα, που κατά τον ίδιο οινοποιεί-
ται µε την παραδοσιακή µέθοδο πα-
ραγωγής της σαµπάνιας. Ο οινοποι-
ός και ιδιοκτήτης της Οινοποιίας Α-
θανασίου αποφάσισε να προχωρή-
σει στην εν λόγω µέθοδο παραγω-
γής, όπου όπως ακριβώς συµβαί-
νει και µε τις γαλλικές σαµπάνιες 
η δεύτερη ζύµωση πραγµατοποιεί-
ται στη φιάλη. 

Αυτού του τύπου τα κρασιά επι-
δέχονται δύο ζυµώσεις. Η πρώτη 
γίνεται στη δεξαµενή και η δεύτε-
ρη στο µπουκάλι. Το συγκεκριµέ-
νο ροζέ έχει ωριµάσει ήδη για 4 έ-
τη πάνω στις φίνες οινολάσπες και 
όντας ήδη εµφιαλωµένο είναι έτοι-
µο να κυκλοφορήσει στην αγορά. 

«Έκανα αυτή την κίνηση γιατί 
µου αρέσουν οι σαµπάνιες και ως 
καταναλωτής και ως οινοποιός. Έ-
να τέτοιο εγχείρηµα είναι δύσκολο 
να υλοποιηθεί στην Ελλάδα όπου 

δεν υφίστανται οι ανάλογες γνώ-
σεις. Έκανα την πρώτη προσπά-
θεια πριν από αρκετά χρόνια, µέ-
χρι να φτάσω στο βέλτιστο σηµείο 
και στο σηµερινό αποτέλεσµα. Το 
κρασί παρουσιάστηκε στον διεθνή 
διαγωνισµό οίνου στη Θεσσαλονί-
κη την άνοιξη, όπου έλαβε το αση-
µένιο µετάλλιο και φέρει την ονο-
µασία Fleur d’ Amour», εξηγεί σχε-
τικά µε το νέο δηµιούργηµα της οι-
νοποιίας, ο Μιχάλης Αθανασίου. Το 
συγκεκριµένο αφρώδες προέρχε-
ται από πιστοποιηµένους αµπελώ-
νες βιολογικής καλλιέργειας στην 
περιοχή της Νεµέας.

Πολυδιάστατες οινοποιητικές 
εκφράσεις της Νεµέας

Η Οινοποιία παράγει αποκλει-
στικά βιολογικά, διαφορετικών ει-
δών µονοποικιλιακά κρασιά, όλα 
από γηγενείς ποικιλίες όπως Μο-
σχοφίλερο Μαντινείας, Ασύρτικο 
αλλά και διαφορετικές εκφάνσεις 
της Νεµέας µέσα από το Αγιωργίτι-
κο. Κρασιά ροζέ, φρέσκα αρωµατι-
κά από Αγιωργίτικο αλλά και «Νε-
µέες» δεξαµενής χωρίς παλαίωση 
µε έντονα φρουτώδη και ευχάριστο 
χαρακτήρα, αποτελούν µέρος του 
χαρακτήρα που πρεσβεύει. Επίσης, 
βαθιάς παλαίωσης κρασιά από Α-
γιωργίτικο εντάσσονται στη γκάµα 
της. Στα παλαιωµένα για παράδειγ-

µα το συγκεκριµένο αµπελοτόπι α-
πό το οποίο προέρχονται τα σταφύ-
λια είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.

Να σηµειωθεί ότι µία ακόµα οινι-
κή προσπάθεια που παρουσίασε ο 
Αθανασίου πριν από λίγα χρόνια, 
ήταν η ετικέτα Φύσις, προερχόµε-
νη από βιολογικό Αγιωργίτικο ΠΟΠ 
Νεµέα,  αποτελώντας ένα κρασί ε-
λάχιστων παρεµβάσεων, χωρίς συ-
ντηρητικά, που ζυµώνεται µε τις γη-
γενείς ζύµες. Εµφιαλώνεται αφιλ-
τράριστο αφού ωριµάσει σε πήλι-
να δοχεία και σε δρύινα βαρέλια.

Το οινοποιείο ιδρύθηκε το 2007 
όταν ο Μιχάλης Αθανασίου ήταν 
18 ετών. «Ξεκίνησα ένα µικρό οι-
νοποιείο που αναπτύχθηκε µαζί 
µου. Ήδη φέτος ετοιµάζοµαι για 
τον 16ο τρύγο µου. Σπούδασα µη-
χανικός υπολογιστών, ενώ στα 
χρόνια των σπουδών µου είχα ή-
δη ξεκινήσει το οινοποιείο µε κα-

θαρά πειραµατικό χαρακτήρα. Ως 
οικογένεια διατηρούσαµε αµπέλια 
για 6 γενιές, ενώ εγκατασταθήκα-
µε στη Νεµέα το 1830. Ήταν µία 
φυσική εξέλιξη για µένα να γίνω 
οινοποιός, καθότι το νεµεάτικο 
DNA µου που οδηγεί στον δρόµο 
του κρασιού, ενεργοποιήθηκε».

Για τη φετινή παραγωγική πε-
ρίοδο, ο ίδιος κάνει λόγο για µία 
ιδιαίτερα ξηρική χρονιά, χωρίς 
βροχές. «Αυτό που µας σώζει πα-
ρά τις υψηλές θερµοκρασίες στη 
Νότια Ελλάδα είναι το µικροκλί-
µα της Νεµέας µε τα πολύ δροσε-
ρά βράδια, που βοηθάει στην ω-
ρίµανση του καρπού, η οποία φέ-
τος ήρθε σταδιακά και οµαλά. Ω-
στόσο είναι αρκετά νωρίς για να 
έχουµε ολοκληρωµένη άποψη για 
την ποιότητα. Ο τρύγος εκτιµώ ό-
τι θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαή-
µερο του Σεπτεµβρίου».

Στη γκάµα του οινοποιείου συγκαταλέγονται και βαθιάς παλαίωσης 
οίνοι από Αγιωργίτικο αµπελοτόπι ηλικίας άνω των 60 ετών.

 Η Οινοποιία παράγει αποκλειστικά βιολογικά, διαφορετικών ειδών µονοποικιλιακά κρασιά, όλα από γηγενείς ποικιλίες 
όπως Μοσχοφίλερο Μαντινείας, Ασύρτικο αλλά και διαφορετικές εκφάνσεις της Νεµέας µέσα από το Αγιωργίτικο.

Ο 35χρονος οινοποιός Μιχάλης Αθανασίου, ιδιοκτήτης της 
φερώνυµης οινοποιίας  αποφάσισε να προχωρήσει στη συγκεκριµένη 
µέθοδο παραγωγής, όπου όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις 
γαλλικές σαµπάνιες η δεύτερη ζύµωση πραγµατοποιείται στη φιάλη.

Ένα πολυδιάστατο 
ροζέ σαμπανιζέ
Αγιωργίτικο 
Αρχές φθινοπώρου η Οινοποιία Αθανασίου 
φέρνει στην αγορά 1.010 φιάλες από τη Νεμέα

Fleur d’ Amour
Το κρασί Fleur d’ Amour 
βραβεύτηκε στον διεθνή 

διαγωνισµό οίνου 
στη Θεσσαλονίκη µε 
ασηµένιο µετάλλιο
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2021

 110.000 

70% 

ΦΙΑΛΕΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ
ΑΜΠΕΛΙΑ

85 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ
ΑΣΥΡΤΙΚΟ

ΕΞΑΓΕΙ TO
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΣΆΒΒΆΤΟ 20 & ΚΥΡΙΆΚΉ 21 ΆΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά

Για ολόλευκη ίνα και βαμβάκι  
που διεκδικεί την υπεραξία του
Δύσκολα μπορεί ένας παραγωγός να κατακτήσει μια πετυχημένη χρονιά στην 
καλλιέργεια του βαμβακιού χωρίς τη σωστή αποφύλλωση. Μια πρακτική που 
εξασφαλίζει βαμβακοπαραγωγή καθαρή από ξένες ύλες και ανεπιθύμητους 
μεταχρωματισμούς της ίνας και σίγουρα καλύτερη τιμή. Επιπλέον, μόνο το 
αποφυλλωμένο και στεγνό βαμβάκι μπορεί να αποθηκευτεί με επιτυχία.  
Η χρήση των αποφυλλωτικών γίνεται όταν το 50% περίπου των καρυδιών 
έχει ανοίξει και το 70% αυτών βρίσκεται σε ώριμο στάδιο. 
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

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

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

15-30

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΕΝΑ
>50%

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ 
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>  Ταχύτερο άνοιγμα των καρυδιών και γρηγορότερη συγκομιδή, αποφεύγοντας την ποιοτική 
υποβάθμιση της ίνας λόγω βροχών, με ορθή εφαρμογή αποφυλλωτικών στις βαμβακοφυτείες 

ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΑ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΣΥΓΚΌΜΙΔΗ ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΝΌ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΌ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΌΥΠΑ 

Aπαραίτητη επέμβαση με μικρά περιθώρια 
λάθους για τον παραγωγό αποτελεί η χημική 
αποφύλλωση στο βαμβάκι. Αν εφαρμοστεί σωστά, 
επιταχύνει την ωρίμανση και το άνοιγμα των 
καρυδιών, διευκολύνει τη συγκομιδή, διασφαλίζει 
την προστασία του συλλεγόμενου βάμβακος από 
την ποιοτική υποβάθμιση λόγω χρωματισμού ή 
λερώματος των ινών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 

καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης. 
Όπως μαρτυράει και το όνομα της επέμβασης, 
με τη χρήση αποφυλλωτικών σκευασμάτων 
στο βαμβάκι, ο παραγωγός επιδιώκει ταχύτερη 
φυλλόπτωση ώστε να επιταχυνθεί το άνοιγμα των 
καρυδιών. Η παραπάνω διαδικασία είναι πολλές 
φορές πολύ σημαντική ειδικά σε περιπτώσεις 
επανασποράς ή αργοπορίας του δεσίματος 
των καρυδιών, όπως για παράδειγμα μετά από 
σοβαρές εντομολογικές προσβολές. Επιταχύνοντας 
το άνοιγμα των καρυδιών, επιτυγχάνεται 
επίσης γρήγορη συγκομιδή της καλλιέργειας, 
αποφεύγοντας την ποσοτική και ποιοτική 
υποβάθμιση της παραγωγής από εξωγενείς 
παράγοντες όπως οι φθινοπωρινές βροχές. 
Επισημαίνεται ότι με την πτώση των φύλλων, 
διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος, καθώς 
δεν συγκομίζονται πράσινα φύλλα, τα οποία 
χρωματίζουν και υποβαθμίζουν την ίνα, ενώ 
μειώνεται και το ποσοστό των ξένων υλών, στοιχείο 
που έχει σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις για 
τον βαμβακοπαραγωγό. Σύμφωνα με εγκύκλιο 
του ΌΠΕΚΕΠΕ, βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών 
μεγαλύτερο του 10%, δεν προσμετράται για τη 
λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Κλειδί ο χρόνος της εφαρμογής
Σύμφωνα με τους γεωπόνους από τη ΔΑΌΚ 
Σερρών, τα εγκεκριμένα αποφυλλωτικά πρέπει 
να ψεκάζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον το 
50% των καρυδιών. Μία πρόωρη αποφύλλωση 
βλάπτει σημαντικά την ποιότητα του βαμβακιού 
και πολλές φορές και το ίδιο το άνοιγμα , καθώς 
παρατηρείται μισοάνοιγμα των καρυδιών και 
«καραμελοποίηση». Από την άλλη μεριά, για να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά, 
χρειάζονται καλές θερμοκρασίες, που ορίζονται 
ως μεγαλύτερες των 15-18oC. Είναι ανάγκη, 
λοιπόν, να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην 
καθυστέρηση της εφαρμογής (για να προχωρήσει, 
το δυνατόν περισσότερο, το άνοιγμα) και την 
έγκαιρη εφαρμογή, για να προληφθεί η λογική 
πτώση των θερμοκρασιών. Η συνηθισμένη, για 
την περιοχή των Σερρών, περίοδος εφαρμογής 
των αποφυλλώσεων είναι από 20 Σεπτεμβρίου 
έως 20 Όκτωβρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  
ΤΑ ΥΓΙΗ ΦΥΤΑ ΚΑΙ  
Ο ΚΑΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 
Αυστηρές και συγκεκριμένες είναι 
οι προϋποθέσεις για την επιτυχή 
αποφύλλωση στο βαμβάκι, σύμφωνα με 
τις οδηγίες γεωπόνων από τις κατά τόπους 
υπεύθυνες ΔΑΌΚ. Όπως επισημαίνεται, 
όσο πιο υγιή είναι τα βαμβακόφυτα με 
πράσινα φύλλα σε λειτουργία, τόσο πιο 
αποτελεσματική θα είναι η αποφύλλωση. 
Επίσης, θετικά επιδρά η επικράτηση για 
4-5 μέρες μετά την εφαρμογή, καιρού με 
ηλιοφάνεια, με καλές θερμοκρασίες ημέρας 
και νύχτας και αυξημένης ατμοσφαιρικής 
υγρασίας. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική 
είναι και η ποιότητα ψεκασμού, καθώς 
απαιτείται καλή διαβροχή των φύλλων με 
μπεκ «ομπρέλας», με το σωστό μέγεθος 
σταγονιδίων που δεν θα απορρέουν. Δόση 
μικρότερη του κανονικού δε δίνει καλά 
αποτελέσματα ενώ δόση μεγαλύτερη 
προκαλεί αποξήρανση του φυλλώματος 
χωρίς πέσιμο. Όι γεωπόνοι επίσης 
συνιστούν, τα φυτά να είναι ομοιόμορφης 
ανάπτυξης και σε κατάσταση ωριμότητας, 
απαλλαγμένα από μυκητολογικές και 
εντομολογικές προσβολές. Όι υψηλές 
θερμοκρασίες διευκολύνουν επίσης 
τη δράση του αποφυλλωτικού. Με 
θερμοκρασία ημέρας έως 30οC, η 
αποφύλλωση γίνεται σε μια εβδομάδα,  
ενώ με θερμοκρασία κάτω των 15οC, ο 
χρόνος που απαιτείται να είναι διπλάσιος.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ AΠΟΦΥΛΛΩΣΗΣ

20 20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σύµφωνα µε την τοπική ∆ΑΟΚ
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KABUKI 2,5EC ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΉ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΑΠΟΦΎΛΛΩΣΉ 

▲

Hαποφύλλωση στο βαμβάκι είναι μια 
απαραίτητη επέμβαση διότι επιτυγχάνουμε μείωση 
της έκθεσης της παραγωγής σε τυχόν αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, μείωση του σαπίσματος 
των καρυδιών, ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
«καραμέλας», ταχύτερη μηχανοσυλλογή χωρίς 
απώλειες με ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό 
συλλογής στο «πρώτο χέρι» και συγκομιδή 
υψηλής ποιότητας βαμβακιού με λίγες ξένες  
ύλες που μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς 
μετασυλλεκτικά προβλήματα. 

Τα κλειδιά για την επιτυχημένη 
αποφύλλωση της 
βαμβακοκαλλιέργειας είναι: 
•  ο σωστός χρόνος 

αποφύλλωσης (σωστό στάδιο 
καλλιέργειας). 

•  η σωστή χρήση 
αποφυλλωτικών (δοσολογίας 
και όγκου ψεκαστικού 
υγρού). 

•  οι κατάλληλες καιρικές 
συνθήκες εφαρμογής 
αποφυλλωτικών. 

Για την αποφύλλωση του βαμβακιού η Κ&Ν 
ΕΎΘΎΜΙΑΔΉΣ προτείνει: 
το αποφυλλωτικό KABUKI 2,5EC για τη γρήγορη 
και αποτελεσματική νέκρωση και πτώση των 
φύλλων. 

Ταυτότητα και τρόπος δράσης KABUKI 2,5EC  
Το KABUKI 2,5EC ανήκει στη χημική ομάδα 
των phenylpyrazole (φαινυλοπυραζόλια) που 
παρεμποδίζουν τη δράση του ενζύμου οξειδάση 
του πρωτοπορφυρινογόνου (protoporphyrinogen, 
PPO). Το ένζυμο αυτό καταλύει την παραγωγή 
πρωτοπορφυρίνης, η οποία είναι απαραίτητη 
για τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των 
κυττοχρωμάτωv. 
Παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου οξειδάση 
του πρωτοπορφυρινογόνου και προκαλεί τη 
συσσώρευση της πρωτοπορφυρίνης στις μεμβράνες 
των κυττάρων, με αποτέλεσμα την καταστροφή 

τους. Η ζημιά που προκαλεί στα πράσινα μέρη του 
βαμβακιού ενεργοποιεί την παραγωγή αιθυλενίου 
από το φυτό, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη 
αποφύλλωσή του. 

Πλεονεκτήματα του KABUKI 2,5 EC 
•  Επιταχύνει το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών. 
•  Διευκολύνει τη μηχανοσυλλογή.  
•  Μειώνει το ποσοστό ξένων υλών και τον 

χρωματισμό της ίνας.  
•  Αποφεύγεται το σάπισμα και η καραμελοποίηση 

των καρυδιών.  
•  Συντελεί στην καλύτερη ποιότητα βαμβακιού. 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής του KABUKI 2,5 EC
Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος με 50-60 λίτρα 
νερό ανά στρέμμα (εξαρτάται από το μέγεθος των 
φυτών, την ποικιλία και το ψεκαστικό μηχάνημα) όταν 
το 50-60% των καρυδιών έχουν ανοίξει και το 70% 
είναι φυσιολογικά ώριμα.  
       

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ: 
ΎΠΕΎΘΎΝΟΣ ΑΝΑΠΤΎΞΉΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 

ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ & MKT ΦΎΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΉΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Κ&Ν ΕΎΘΎΜΙΑΔΉΣ Μ.ΑΒΕ

>  Στις όψιμες φυτείες ράντισμα στη βάση του φυτού,  
με την πρακτική της προκαταρκτικής αποφύλλωσης  

ΜΙΣΉ ΔΟΣΉ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΡΎΔΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΊΞΕΊ ΣΤΟ 20%

ΤOY ΓΊΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο σε πολύ 
αναπτυγμένες ή όψιμες φυτείες να μην ανοίγουν τα 
καρύδια στο επιθυμητό ποσοστό (50%) εντός του 
απαιτούμενου χρόνου. Σε μία τέτοια περίπτωση, 
ο παραγωγός υποχρεώνεται είτε σε εφαρμογή 
ωριμαντικών είτε μισής δόση αποφυλλωτικού, έστω 
κι αν το άνοιγμα προσεγγίζει μόλις το 20% μέσα στον 
Οκτώβριο. Αυτή η «προκαταρκτική» αποφύλλωση, 
έχει στόχο την μερική αραίωση της φυλλικής 
επιφάνειας και την επίτευξη καλύτερων συνθηκών 
φωτισμού και αερισμού δίχως να οδηγηθεί το φυτό 
σε νέκρωση. Μετά το πέρας της πρώτης επέμβασης 
και όταν το άνοιγμα των καρυδιών προσεγγίζει το 
50% μέσα σε 8-10 ημέρες, ο καλλιεργητής συνήθως 

επανέρχεται για μία δεύτερη επέμβαση με πολύ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Ψεκασμός στη βάση των φυτών  
αν υπάρχει πλούσια βλάστηση
Μία άλλη συνήθης πρακτική είναι η αποφύλλωση 
αποκλειστικά της βάσης των φυτών, που εφαρμόζεται 
σε βαμβακοφυτείες με πλούσια βλάστηση, όπου με 
μικρότερη δόση και κατάλληλη ρύθμιση του ψεκαστικού, 
τα φυτά ραντίζονται από τη μέση και κάτω. Μ’ αυτό τον 
τρόπο, δεν υπάρχει κίνδυνος να σαπίσουν τα καρύδια 
αφού μπορούν να περνούν οι ακτίνες του ήλιου και να 
κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. Στη συνέχεια και μετά 
από λίγες ημέρες ο παραγωγός επανέρχεται με ψεκασμό 
και στο υπόλοιπο μέρος του φυτού, συνεχίζοντας έπειτα 
κανονικά τις καλλιεργητικές εργασίες. 
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