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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr
σελ. 27-30

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

ΣABBATO: † Φανουρίου µεγαλ., Αρκαδίου Μήνας 8ος, Εβδ. 34η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 05:51 - ∆ύση 19:02 Nέα Σελήνη ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

Αgrotica 
με εκλογές  
και Σχέδια 
Βελτίωσης
Με ορίζοντα την έκθεση της 
Θεσσαλονίκης η προκήρυξη για 
τα ενδιάµεσα Σχέδια Βελτίωσης. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 19, 46

Μέχρι 85% 
για λύσεις 
Net Metering 
από Ομάδες
Χρηµατοδοτούµενη επένδυση 
στην ενεργειακή αυτονοµία 
µονάδων για αγρότες Oµάδων. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 18

ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

20 -110ΑΡΟΣΙMΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

11,693 
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

10 - 40∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

10,895  
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

10 -170ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

9,816  
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Το καλαμπόκι μέτρο βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

Ανάγκη για ενίσχυση πριν οι ζωοτροφές περάσουν στα χέρια των εμπόρων

Φθηνό ευρώ
βοήθεια 
στα αγροτικά 
προϊόντα
Κάτω από το δολάριο πέφτει 
το ευρώ και δίνει ώθηση 20% 
στην ανταγωνιστικότητα.

σελ. 10

∆ύο στους τρεις αγρότες εξασφαλίζουν θέση στην αναδιανεµητική σελ. 4

Προπωλήσεις 
στο βαμβάκι, 
με 94 λεπτά 
διώχνω τα μισά 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 21, 22

Κεφάλαιο 
επιδότησης  
στις σπορές 
φθινοπώρου
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 16-17

ΟΧΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Στα χωριά
επιστρέφουν 
οι Ισπανοί
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 50

Ενίσχυση κτηνοτρόφων
προτού να είναι πολύ αργά 

σελ. 2, 8, 12-13, 36, 46, 49
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σηµαντικές οι ελλείψεις στην παραγωγή ελαιολάδου της 
Ευρώπης, µε τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για τιµή κοντά 
στα 5 ευρώ. Στη ζώνη των 90 λεπτών επιστρέφει η τιµή για τις 
προπωλήσεις στο σύσπορο, µε τους παραγωγούς να επιλέγουν 
να κλείσουν ποσότητες. Στα επίπεδα περί τα 460 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, οι τιµές για την εξαγωγή στο σκληρό σιτάρι, µε 
τη δραστηριότητα να επανέρχεται από την ερχόµενη εβδοµάδα.

Παρασιτική µολύβδωση 
στη µηλιά
Η δράση του βασιδιοµύκητα 
Chondrostereum purpureum αποτελεί 
την αιτία εµφάνισης της παρασιτικής 
µολύβδωσης στη µηλιά. Tο 
χαρακτηριστικό σύµπτωµά της είναι ο 
µεταχρωµατισµός του ελάσµατος των 
φύλλων σε µερικούς κλάδους ή ακόµη 
και σε ολόκληρο το δέντρο, σε µια 
απόχρωση αργύρου ή µολύβδου, που 
οφείλεται στην παρεµβολή αέρα µεταξύ 
της αποκολληµένης επιδερµίδας και τον 
δρυφακτοειδή ιστό του µεσόφυλλου. 
Ο έντονος εσωτερικός καστανός 
µεταχρωµατισµός, ανάλογα µε τη φάση 
της προσβολής, µπορεί να επεκτείνεται 
µέχρι και τον φλοιό, σταδιακά 
καταστρέφοντας το δέντρο.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι τοµές που σχηµατίζονται µε το 
κλάδεµα των µηλοειδών αποτελούν 
την κύρια πύλη εισόδου του µύκητα 
στο δέντρο, µε την κατάλληλη 
απολύµανσή τους µε την επάλειψη 
µε βορδιγάλεια πάστα να δρα 
αποτελεσµατικά στην πρόληψη της 
εµφάνισής της. Οι γεωπόνοι συστήνουν 
επίσης την αφαίρεση και την 
καταστροφή όλων των κλάδων που 
εµφανίζουν χρωµατικές αλλοιώσεις 
πάνω στο ξύλο µε φωτιά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 27-08-2022
Αρχικά αίθριος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες 
και πιθανότητα ασθενών 
βροχών. Σταδιακά στα ορεινά 
της ηπειρωτικής χώρας, την 
Αττική και την Κρήτη νεφώσεις, 
τοπικοί όµβροι και σποραδικές 
καταιγίδες. Από το απόγευµα τα 
φαινόµενα θα περιοριστούν στα 
δυτικά και την Κρήτη. Άνεµοι στα 
δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στα ανατολικά 
από νότιες διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Κυριακή 28-08-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
λίγες νεφώσεις οι οποίες τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες θα αυξηθούν στα 
ηπειρωτικά και την Κρήτη και 
θα εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι 
και πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο.

∆ευτέρα 29-08-22 και
Τρίτη 30-08-2022
Αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά 
νεφώσεις και τοπικοί όµβροι, 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µε πιθανότητα εκδήλωσης 
µεµονωµένων καταιγίδων κυρίως 
στα ορεινά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 31-08-2022 ως
Παρασκευή 02-09-2022
Αίθριος καιρός, µε νεφώσεις 
στα ηπειρωτικά και πιθανότητα 
εκδήλωσης τοπικών όµβρων και 
µεµονωµένων καταιγίδων κυρίως 
στα ορεινά. Άνεµοι βόρειοι 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά 
έως πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
και στα ανατολικά 
από νότιες 
διευθύνσεις 
3 µε 5 µποφόρ. 
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886Πόσο δύσκολο είναι τελικά για µια κυβέρνηση, 
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν γίνε-
ται µια εξαγγελία, να συνοδεύεται από έ-
να σαφές χρονοδιάγραµµα για την υλοποί-
ησή της κι αυτό το χρονοδιάγραµµα να τη-
ρείται. Να µη οδηγούνται τα πράγµατα από 
αναβολή σε αναβολή, να µην κρέµονται οι 
άµεσα ενδιαφερόµενοι, ξανά και ξανά, από 
το στόµα το υπουργού, του βουλευτή, του 
δηµοσιογράφου. 

Να µη χρειάζεται και οι δικές µας, πολλές φορές, 
πληροφορίες, να διαψεύδονται και πάλι να 
διαψεύδονται, µέχρι να επαληθευθούν. Όχι 
γιατί κάναµε λάθος, αλλά γιατί αυτή την ενη-
µέρωση είχαµε. Γιατί αλλιώς αντιλαµβάνεται 
τα θέµατα ο πρωθυπουργός, αλλιώς τα υπο-
λογίζει ο αρµόδιος υπουργός (όταν είναι πε-
ρισσότερο τα πράγµατα δυσκολεύουν ακόµα 
πιο πολύ) και µε άλλους ρυθµούς κινείται συ-
νήθως ο υπηρεσιακός µηχανισµός. Και ο κό-
σµος βέβαια, περιµένει!

∆εν είναι πάντως ότι δεν γίνεται. Από τη στιγµή 
που… τα λεφτά υπάρχουν και σ’ αυτή τη φά-
ση τουλάχιστον, κανείς δεν µπορεί να ισχυρι-
σθεί το αντίθετο και εξαγγελίες ακολουθούν 
τον… διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο (όπως 
λέει και ο Σταϊκούρας) µια συνεπής πολιτική 
και ως προς τα χρονοδιαγράµµατα δεν θα ή-
ταν περιττή. Το υπαγορεύει ο πολιτικός πολι-
τισµός µιας χώρας που είναι µέλος της µεγά-
λης ευρωπαϊκής οικογένειας, το επιβάλλουν 
οι κανόνες συµπεριφοράς των υπεύθυνων 
αρχών απέναντι στον πολίτη. 

Πέραν όµως αυτών, η επιβεβαίωση των εξαγγελι-
ών και η συνέπεια στην τήρηση των χρονοδι-
αγραµµάτων για τις πληρωµές, έχει να κάνει 
µε την ουσία της οικονοµικής πολιτικής και 
µε την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. 

Για παράδειγµα, οι εξαγγελίες σχετικά µε την α-
ντιστάθµιση του κόστους των κτηνοτρόφων 
από την αγορά ζωοτροφών, αποκτούν διπλή 
σηµασία από εφόσον γίνουν πράξη την κα-
τάλληλη στιγµή και σχεδόν χάνουν το νόηµά 
τους όταν γίνονται µε καθυστέρηση και σε ά-
καιρο χρόνο. Είναι άλλο να αγοράζεις ζωο-
τροφές το καλοκαίρι κι άλλο στην καρδιά του 
χειµώνα. Το χειµώνα κάνουν χαρές µόνο οι 
µεσάζοντες. Αλλιώς κάνεις διαπραγµάτευση 
για το γάλα της νέας σεζόν όταν έχεις οικονο-
µικό απόθεµα και αλλιώς όταν βρίσκεσαι µε 
την πλάτη στον τοίχο. 

Αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές, ειδικά ό-
ταν αφορά τους αγρότες, ότι ο χρόνος στον 
οποίο γίνονται τελικά οι πληρωµές ή και η 
στάση ασυνέπειας που συχνά παρατηρείται, 
µόνο τυχαία δεν είναι. Τώρα µάλιστα που τα 
πράγµατα δείχνουν να δυσκολεύουν, απαιτεί-
ται κι εδώ µια αναθεώρηση παγιωµένων αντι-
λήψεων και χειρισµών, στην κατεύθυνση της 
ουσιαστικής υποστήριξης των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής να βελτιώσουν τη 
θέση τους και να ανταποκριθούν στον κρί-
σιµο όσο και δύσκολο ρόλο τους.    Agrenda

Πόσο κοστίζουν 
οι πληρωμές 
στην ώρα τους; 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,99700

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,29001

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,96070

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84296

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
136,08500

• Σχεδόν αυτόνοµα κινούµενο µηχάνηµα 
συγκοµιδής πατάτας Harvey.ONE σελ. 20
• Έργα αγροτικής οδοποιίας για όλη τη 
χώρα µε δαπάνη 106 εκατ. σελ. 19

• Προς διευθέτηση οι αποχαρακτηρισµοί 
των δασωµένων αγρών σελ. 26-31
• Πήραν σειρά για απόκτηση σήµατος 
τα Επισκέψιµα Ελαιοτριβεία σελ. 45

• Με προκαταβολές ανάγκης, σπαστά 
συµβόλαια στο πρόβειο γάλα σελ. 12-13
• Για υψηλά 20ετίας το ελαιόλαδο, µε τα 
αγουρέλαια κοντά στα 5 ευρώ σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε υπόθεση µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για αγρότες και γενικά ασχολούµε-
νους µε την αγροτική παραγωγή εξε-
λίσσεται η αναδιανεµητική ενίσχυση, 
ένα µέτρο που τίθεται για πρώτη φο-
ρά σε ισχύ µε τη νέα ΚΑΠ. Ειδικά στην 
περίπτωση της χώρας µας συνοδεύε-
ται από έναν προϋπολογισµό της τά-
ξεως των 174 εκατ. ευρώ και αναµέ-
νεται να προσφέρει αξιόλογη στήριξη 
για δύο στους τρεις αγρότες. 

Το µέτρο έρχεται να βοηθήσει κα-
τά κάποιο τρόπο τους µικρούς αγρό-
τες και ξεκινάει από τον καθορισµό 
στρεµµατικών ορίων βάσει των οποί-
ων παρέχεται η αναδιανεµητική και 
ακολουθεί το ύψος της στρεµµατικής 
ενίσχυσης για κάθε µια από τις λε-
γόµενες αγρονοµικές περιφέρειες, 
δηλαδή αροτραίες, δενδρώδεις και 
βοσκοτόπια (βλέπε σχετικό πίνακα).  

Στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο έ-
χουν διαµορφωθεί οι βασικοί άξονες 
βάσει των οποίων θα χορηγείται η α-
ναδιανεµητική, ωστόσο µένει να απο-
σαφηνισθούν ακόµα πολλά, που επη-
ρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις επι-
λογές των αγροτών, όσο πλησιάζουν 
οι φθινοπωρινές σπορές και φυσικά 
όσο θα πρέπει να έχουν κατά νου και 
τη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2023 η οποία θα 

είναι και η πρώτη που συνδέεται µε 
την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ.

Ένα θέµα που έχει απασχολήσει 
πολύ κόσµο είναι η προσαρµογή των 
µεγεθών της εκµετάλλευσης στα όρια 
που επιβάλλει η αναδιανεµητική. Ό-
πως έχει αναφερθεί πολλές φορές α-
πό την Agrenda, το ενδεχόµενο πε-
ραιτέρω τεµαχισµού εκτάσεων, µε 
στόχο την αναδιανεµητική, είναι κάτι 
που σκέφτηκαν αγρότες και οι αρχές.  

«∆ηλώνω 173 στρέµµατα βοσκότο-
πο, αλλά βλέπω ότι η αναδιανεµητι-
κή ενίσχυση το 2023 θα δίνεται για 
έως 170 στρέµµατα. Αυτά τα τρία πα-
ραπάνω να τα ξεφορτωθώ από φέτος, 
για να λάβω 1.700 ευρώ επιπλέον ενί-
σχυση του χρόνου», αναρωτιόταν στις 
αρχές της περασµένης άνοιξης, πριν 
από τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2022, ενδια-
φερόµενος επί του θέµατος αγρότης. 

«∆εν χορηγείται πλεονέκτηµα σε γε-
ωργούς, που αποδεδειγµένα µετά την 
1-1-2022 διαιρούν την εκµετάλλευσή 
τους µε σκοπό την είσπραξη αναδι-

ανεµητικής. Το ίδιο ισχύει για γεωρ-
γούς µε εκµεταλλεύσεις που προήλ-
θαν από τέτοια διαίρεση», είναι η απά-
ντηση στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. 

Βεβαίως, κανείς δεν µας λέει πώς 
θα εφαρµοστεί η παραπάνω πρόβλε-
ψη. Σε ελεύθερη µετάφραση θα µπο-
ρούσε να υποθέσει κανείς ότι θα γίνει 
έλεγχος των στρεµµάτων που δηλώ-
νονταν τα προηγούµενα χρόνια και ε-
φόσον υπάρχει µεγάλη απόκλιση α-
πό τη δήλωση ΟΣ∆Ε 2023, δηλαδή ό-
ταν διαπιστώνεται σκόπιµη κατάτµη-
ση της εκµετάλλευσης µε φανερή ε-
πιδίωξη την αναδιανεµητική, θα τίθε-
νται σε εφαρµογή µέτρα αποκλεισµού.  

Στο στρατηγικό σχέδιο επίσης ανα-
φέρεται πως «τα άνω όρια αντιπρο-
σωπεύουν µια έκταση µεγαλύτερη α-
πό τη µέση έκταση των εκµεταλλεύ-
σεων σε κάθε περιφέρεια, εποµένως 
για µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων, 
η εφαρµογή της αναδιανεµητικής ε-
κτιµάται ότι δεν αποτελεί κίνητρο για 
διαίρεση των εκµεταλλεύσεων».

Τι εννοεί µ’ αυτό ο θεσµοθέτης; Ότι 
το µέτρο της αναδιανεµητικής νίσχυ-
σης απευθύνεται στη µεγάλη πλειο-
ψηφία των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων, τις οποίες και συµπεριλαµβά-
νει µε τα όρια που έχουν τεθεί, οπότε 
αποκλίσεις στο όριο είναι λίγες και 
ενδέχεται να περάσουν κάτω από τα 
«ραντάρ» του ελέγχου.  

Δύο στους τρεις αγρότες
πάνε για αναδιανεμητική ενίσχυση

ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

20 -110ΑΡΟΣΙMΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

11,693 
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

10 - 40∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

10,895  
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

10 -170ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

9,816  
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Σε περισσότερους 

από 400.000 

αγρότες η νέα 

ενίσχυση, χωρίς 

αντίκρισμα η σκέψη  

για τεμαχισμό  

εκμεταλλεύσεων, 

κλείνει το παράθυρο 

και το Εθνικό Σχέδιο

Μέτρα αποκλεισµού
Όταν στη δήλωση ΟΣ∆Ε 

2023 διαπιστώνεται σκόπιµη 
κατάτµηση της εκµετάλλευ-

σης, θα τίθενται σε εφαρµογή 
µέτρα αποκλεισµού

Όρια
Το µέτρο έρχεται να 
βοηθήσει κατά κάποιο 
τρόπο τους µικρούς 
αγρότες και ξεκινάει από 
τον καθορισµό 
στρεµµατικών ορίων βάσει 
των οποίων παρέχεται 
η αναδιανεµητική και 
ακολουθεί το ύψος της 
στρεµµατικής ενίσχυσης 
για κάθε µια από τις 
λεγόµενες αγρονοµικές 
περιφέρειες.

Σπορές
Στο εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο έχουν διαµορφωθεί 
οι βασικοί άξονες βάσει 
των οποίων θα χορηγείται 
η αναδιανεµητική, ωστόσο 
µένει να αποσαφηνισθούν 
ακόµα πολλά, που 
επηρεάζουν σε σηµαντικό 
βαθµό τις επιλογές των 
αγροτών, όσο πλησιάζουν 
οι φθινοπωρινές σπορές.

Διαίρεση
«∆εν χορηγείται 
πλεονέκτηµα σε γεωργούς, 
που αποδεδειγµένα µετά 
την 1-1-2022 διαιρούν 
την εκµετάλλευσή τους 
µε σκοπό την είσπραξη 
αναδιανεµητικής. Το ίδιο 
ισχύει για γεωργούς 
µε εκµεταλλεύσεις που 
προήλθαν από τέτοια 
διαίρεση», αναφέρεται στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά την ολοκλήρωση της πολυαναµενόµενης 
επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης α-
γροτικού πετρελαίου, συνολικού ποσού 70 ε-
κατ. ευρώ, δεν είναι πολλά αυτά που έχουν να 
περιµένουν οι παραγωγοί µέχρι τη µεγάλη πλη-
ρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 
προς τα τέλη του Οκτωβρίου. 

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν τρεις ακόµα µε-
γάλες εκκρεµότητες προς τους αγρότες. Η µία α-
φορά την πίστωση της πρώτης δόσης των Νέων 
Αγροτών στις 5 Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ατ-
τικής, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτί-
ου Αιγαίου, που δεν πληρώθηκαν στα µέσα του 
µήνα, καθώς εκεί δεν έχουν ακόµη εκδοθεί οι α-
ποφάσεις ένταξης, η οποία και αναµένεται µέσα 
στο επόµενο δεκαπενθήµερο. Σηµειωτέον σε Ατ-
τική, Πελοπόννησο και Ιόνια Νησιά ακόµα δεν 
έχουν ξεκινήσει οι ενστάσεις, ωστόσο τρέχει η 
διορία του ενός µήνα για την προσκόµιση επι-
πλέον δικαιολογητικών (διακοπή εξωγεωργικής 
εργασίας και ιδιοκτησίας) από την ηµεροµηνία 
της έκδοσης των αποτελεσµάτων διοικητικού ε-

λέγχου. Οι ενστάσεις θα ξεκινήσουν µόλις εκ-
δοθεί η «Απόφαση ένταξης πράξης». 

Επιπλέον, στις 8 περιφέρειες που ήδη πλή-
ρωσαν την πρώτη δόση, µένουν πλέον να πλη-
ρωθούν οι εν δυνάµει δικαιούχοι, δηλαδή όσοι 
έχουν προσκοµίσει επιπλέον δικαιολογητικά (ι-
διοκτησίας και διακοπής εξωγεωργικής δραστη-
ριότητας). Γι’ αυτούς θα ξεκινήσει η αξιολόγη-
ση τις ερχόµενες ηµέρες, προκειµένου να λά-
βουν τα χρήµατα από τον Οκτώβριο - Νοέµβριο. 
Σηµειώνεται εδώ πως θα ξεκινήσει το ερχόµε-
νο διάστηµα και η αξιολόγηση ενστάσεων. Ε-
κεί είναι άγνωστο για όποιον δικαιωθεί το πό-
τε θα πληρωθεί και κατά πάσα πιθανότητα µε-
τά τους εν δυνάµει δικαιούχους. Σε κάθε περί-
πτωση, τα πάντα θα εξαρτηθούν από την αξιο-
λόγηση, η οποία θα πάρει τουλάχιστον ένα µή-

να στις περιφέρειες µε µεγάλο όγκο αιτήσεων.
∆εύτερη οφειλή προς τους αγρότες, η δηµοσι-

ονοµική πειθαρχία, που δροµολογείται για µε-
τά τα µέσα Σεπτεµβρίου, τρίτη η τελευταία εκ-
καθάριση για τα προγράµµατα που γίνεται τον 
Οκτώβριο κατά το σύνηθες και πριν την πλη-
ρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυ-
σης της νέας χρονιάς. 

Ακόµα, µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου αναµένε-
ται να πιστωθούν και τα 26 εκατ. ευρώ σε Ορ-
γανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών που 
υλοποιούν εντός του έτους 2022 Επιχειρησια-
κό Πρόγραµµα, παραγωγούς οίνου στα νησιά 
(πλην Κρήτης), βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιου 
σταφυλιού καθώς και κορινθιακής σταφίδας α-
πό το αποθεµατικό κρίσης, εξαιτίας των συνε-
πειών του πολέµου στην Ουκρανία. 

Στα 70 εκατ. ευρώ αυξήθηκε
η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου

Το δρόµο για την καταβολή της επιστροφής 
ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες άνοιξε η από-
φαση πίστωσης 70 εκατ. ευρώ από τον κρατι-
κό υπολογισµό, που υπέγραψε στις αρχές της 
εβδοµάδας ο υφυπουργός Οικονοµικών Από-
στολος Βεσυρόπουλος.

∆ικαιούχοι της επιστροφής, σύµφωνα µε την 
απόφαση, είναι όλοι οι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες – φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγρα-
φεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων έ-
ως την 15η Ιουλίου 2022 και έχουν υποβάλλει 
δήλωση ΟΣ∆Ε για τα έτη 2Ο21 και 2Ο22. Υπεν-
θυµίζεται ότι το ποσό της επιστροφής, που εί-
ναι ακατάσχετο και δεν συµψηφίζεται µε οφει-
λές προς το δηµόσιο ή άλλες ενισχύσεις, υπο-
λογίζεται µε βάση τις µέγιστες ποσότητες κατα-
νάλωσης πετρελαίου ανά αγρότη, ανάλογα µε 
τα στρέµµατα και το είδος της καλλιέργειας ή 
το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει, όπως έχει κα-
θοριστεί µε το ΦΕΚ Β 3155/2016. Τα ποσά που 
θα καταβληθούν, µετά από κυβερνητική από-
φαση, είναι ακατάσχετα και δε συµψηφίζονται 
µε επιστρεπτέα ποσά οφειλών προς το ∆ηµόσιο.

Έως 1/11 
στοιχεία για 
αγρούς με 
συγκυριότητα 
δημοσίου 
Το απόσπασµά του Κτηµατολογικού 
Πίνακα και του διαγράµµατος ζητά ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιδιόρθωση του 
σφάλµατος 54350 στις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε 2022, το οποίο εµφανίζεται 
σε αγροτεµάχια µε συγκυριότητα 
δηµοσίου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε 
σε διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις 
διευθέτησης λαθών στις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε λόγω συγκυριότητας 
δικαιούχων ή εκµισθωτών µε κύριο 
φορέα του ελληνικού δηµοσίου.  
Στη σχετική ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται τα εξής: 
«Προκειµένου να διευθετηθούν 
τυχόν ζητήµατα κατά τα οποία 
ο δικαιούχος ή ο εκµισθωτής 
του δικαιούχου είναι συγκύριος / 
συνδικαιούχος σε έκταση που στο 
κτηµατολόγιο εµφανίζεται κύριος 
φορέας του ελληνικού δηµοσίου 
(εµφάνιση κωδικού λάθους 54350), 
θα πρέπει µέχρι την 01/11/2022 να 
αποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξής: 

Στην περίπτωση που συγκύριος / 
συνδικαιούχος µε τον φορέα του 
δηµοσίου είναι ο ίδιος ο δικαιούχος 
ΕΑΕ 2022, το απόσπασµά του  
(Κτηµατολογικού Πίνακα και 
∆ιαγράµµατος).  

Στην περίπτωση που συγκύριος / 
συνδικαιούχος µε τον φορέα 
του δηµοσίου είναι ο εκµισθωτής 
του δικαιούχου ΕΑΕ 2022, το 
σχετικό κτηµατολογικό απόσπασµα 
του εκµισθωτή (Κτηµατολογικού 
Πίνακα και ∆ιαγράµµατος). 
Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία 
θα αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις 
συγκυριότητας όπου επί της εν λόγω 
έκτασης ο πολίτης / δικαιούχος είναι 
κύριος ποσοστού επί της έκτασης 
και αυτό έχει καταγραφεί στο 
λειτουργούν κτηµατολόγιο».

Ραντεβού Οκτώβρη
έως τότε υπόλοιπα 

Νέων, δημοσιονομική
Τρίτη εκκρεμότητα, πριν την προκαταβολή του τσεκ, 

η τελευταία εκκαθάριση για τα προγράµµατα 

Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί από γεωπόνους 
του ΕΛΓΑ οι εκτιµήσεις για ζηµιές από το χαλάζι του Μαΐου και 
του Ιουνίου στο νοµό Λάρισας, ενηµέρωσε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος τον βουλευτή της Ν∆ 
Μάξιµο Χαρακόπουλο. Ειδικότερα, ο αρµόδιος υφυπουργός 
αναφέρει ότι «για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις και βροχές 
τους µήνες Μάιο και Ιούνιο 2022 σε διάφορες καλλιέργειες, 
όπως σιτηρών, κριθαριών, βαµβακιών, βιοµηχανικής ντοµάτας, 

ψυχανθών, δενδρωδών κ.λπ στην Π.Ε. Λάρισας διενεργήθηκαν 
από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ οι επισηµάνσεις για τεκµηρίωση 
των ζηµιών, έγιναν 111 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 2.800 
δηλώσεις ζηµιάς. Το έργο των εκτιµήσεων ξεκίνησε, µε 
προτεραιότητα στις καλλιέργειες στο στάδιο της συγκοµιδής, 
και αναµένεται να ολοκληρωθεί ως τον Οκτώβριο. Θα 
ακολουθήσει η κοινοποίηση των πορισµάτων και η καταβολή 
αποζηµιώσεων στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς».

Νοέμβρη αποζημιώσεις για χαλάζι Μαΐου-Ιουνίου

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

στικής εισφοράς των αγροτών 
στον ΕΛΓΑ για το έτος 2021

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

~100
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2%
ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΚΡΙΣΗΣ

~10 16�17 26
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ειδική ενίσχυση των κτηνοτρόφων 
πριν οι ζωοτροφές περάσουν στα 
χέρια των εµπόρων, αξιώνουν α-
πό την κυβέρνηση οι επαγγελµα-
τίες του κλάδου, σχολιάζοντας µε 
αγανάκτηση τις κυβερνητικές ε-
ξαγγελίες επί του θέµατος, τονί-
ζοντας για µια ακόµη φορά ότι και 
φειδωλές είναι και έρχονται… κα-
τόπιν εορτής. 

Πολύ συχνά, για τις καθυστερή-
σεις που παρατηρούνται στην υλο-
ποίηση των κυβερνητικών εξαγγε-
λιών απέναντι στους αγρότες, καλ-
λιεργείται η εντύπωση ότι φταίει η 
γραφειοκρατία, οι ελλείψεις προ-
σωπικού, το έλλειµµα συνεννόη-
σης µεταξύ των υπουργών, ακό-
µα και η αδυναµία του κράτους να 
βρει τα λεφτά. 

∆εν είναι πάντα έτσι. Τον τελευ-
ταίο καιρό, η συγκυρία είναι τέτοια, 
που κάνει πολλούς να µιλούν για 
τριπλό παιχνίδι εις βάρος των α-
γροτών και των κτηνοτρόφων και 
προς όφελος των άλλων κρίκων 
της αλυσίδας αξίας.  

Μετά από έναν βαρύ χειµώνα και 
τις τιµές των ζωοτροφών στα ύψη 
και τα ενεργειακά κόστη ψηλά, ή-
ταν φυσικό επόµενο, οι κτηνοτρό-
φοι της χώρας τους τελευταίους 
µήνες να βρίσκονται σε δεινή οι-
κονοµική κατάσταση. ∆εν είναι κά-
τι καινούργιο, αν ληφθούν υπόψη 
οι µεγάλες δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζουν, ειδικά οι αιγοπροβατο-
τρόφοι, εδώ και 7-8 χρόνια. Είναι 
όµως κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο 
για τη βιωσιµότητα των εκµεταλ-
λεύσεων, δεδοµένων των γενικό-
τερων συνθηκών.

Όση σηµασία έχει τι µέτρα θα πά-
ρεις, άλλη τόση, κάποιες φορές και 
µεγαλύτερη έχει πότε θα εφαρµό-
σεις τα µέτρα που θα πάρεις. 

Αυτόν τον καιρό για παράδειγµα, 
παίζονται δύο πράγµατα:

Αν θα µπορέσουν οι κτηνο-

τρόφοι να προµηθευτούν τις ανα-
γκαίες ζωοτροφές στις καλύτερες 
δυνατές τιµές απευθείας από τους 
παραγωγούς.

Αν θα έχουν την οικονοµική α-
ντοχή να διαπραγµατευτούν από µια 
καλή θέση τις τιµές διάθεσης του 
γάλακτος για την επόµενη σεζόν.

∆εν εξασφαλίζεται ούτε το ένα 
ούτε το άλλο. Αντίθετα, από τον πε-
ρασµένο χειµώνα οι περισσότεροι 
κτηνοτρόφοι είναι χρεωµένοι… µέ-
χρι τ’ αυτιά. Κι αυτό γιατί τις ζωο-
τροφές που δεν είχαν στις αποθή-
κες τους από το περασµένο καλο-
καίρι, τις προµηθεύονται µε πίστω-
ση από το εµπόριο, τις περισσότε-
ρες φορές, χωρίς να ρωτούν την 
τιµή. Και ο µαυροπίνακας γράφει.

Εδώ και τρεις µήνες έχει αρχίσει 
η συγκοµιδή καρπού (π.χ. κριθάρι) 
και λίγοι κτηνοτρόφοι είχαν τη δυ-
νατότητα να κάνουν από τους παρα-
γωγούς τις αναγκαίες προµήθειες. 
Ποιος χάνει; Και οι δύο. Ποιος κερ-
δίζει; Το εµπόριο. Εκεί που θα αγό-
ραζαν το κριθάρι βαριά 35 λεπτά 
και θα είχε όφελος και ο παραγω-
γός 3 λεπτά παραπάνω, θα το προ-
µηθευτούν αργότερα από το ιδιωτι-
κό εµπόριο και θα το πληρώσουν 
(σε σακιά) 40 και 45 λεπτά το κιλό. 

Την ίδια στιγµή, ζητιανεύουν α-
πό τη γαλακτοβιοµηχανία προκα-
ταβολές για το γάλα της επόµενης 
χρονιάς. Κι όπως είναι φυσικό, ό-
ταν ζητάς προκαταβολή, δεν δια-
πραγµατεύεσαι τιµή. Θα δεχθείς 

ό,τι σου δώσουν και θα πεις και έ-
να ευχαριστώ. 

Μπορεί να µην είναι πολλά τα 
40 εκατ. που ήταν να δοθούν σε 
όλους τους κτηνοτρόφους τον πε-
ρασµένο Απρίλιο και τα άλλα 90 ε-
κατ. ευρώ που διατυµπανίζει εδώ 
και καιρό η κυβέρνηση, αν όµως 
δίνονταν στο σωστό χρόνο θα µπο-
ρούσαν να βοηθήσουν τις ισορρο-
πίες στην αγορά. Όταν όµως οι µι-
σοί δεν έχουν πληρωθεί τη δόση 
του Απριλίου (2% επί το εσόδων του 
2021) και όλοι µαζί περιµένουν να 
‘ρθει Νοέµβριος για τα 90 εκατ. ευ-
ρώ, γίνεται κατανοητό που πηγαί-
νουν τα λεφτά και ποιος κερδίζει 
απ’ αυτές τις επιπόλαιες ή συνειδη-
τές πολλές φορές καθυστερήσεις. 

Με ένα σύστηµα που 
συνυπολογίζει αρκετές 
µεταβλητές αναµένεται ότι θα 
γίνει η κατανοµή της έκτακτης 
ενίσχυσης που έχει εξαγγείλει 
η κυβέρνηση για τους 
κτηνοτρόφους. Σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες, το υπουργείο 
φέρεται ότι έχει ήδη έτοιµο έναν 
αλγόριθµο ο οποίος θα λαµβάνει 
υπόψιν του το µέγεθος της 
αγροτικής εκµετάλλευσης 
(δηλαδή τον αριθµό των ζώων), 
τις παραδόσεις γάλακτος ή 
κρέατος αλλά και µια σειρά από 
επιµέρους στοιχεία που 
σχετίζονται µε τη λειτουργία 
της εκµετάλλευσης. Οι επίσηµες 
ανακοινώσεις αναµένεται ότι 
θα γίνουν στη ∆ΕΘ από 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
Σύµφωνα µε πρόσφατο 
ρεπορτάζ της Agrenda, 
το υπουργείο δεν θέλει να 
ακολουθήσει το ίδιο µοντέλο 
κατανοµής που είχε εφαρµόσει 
στην ενίσχυση των 50 εκατ. 
ευρώ βάσει τζίρου (2%). 
Η αποµάκρυνση από τη λογική 
αυτή στην επερχόµενη ενίσχυση 
(που διαµορφώνεται στα 90 
εκατ. ευρώ περίπου) έχει να 
κάνει τόσο µε το σύνθετο της 
διαδικασίας, όσο και µε τις 
«αδικίες» που τρύπωσαν στην 
ενίσχυση του Απριλίου, κατά 
την οποία αρκετές επιχειρήσεις 
πιο κοντά στη µεταποίηση 
κατάφεραν να αξιώσουν 
ενίσχυση. 
Παράλληλα, οι ιθύνοντες 
δεν θέλουν να στηριχθούν 
αποκλειστικά στο δηλωµένο 
ζωικό κεφάλαιο, αφού όπως 
φαίνεται δεν εµπιστεύονται 
τις βάσεις δεδοµένων που 
έχουν αναπτυχθεί. 
Σηµειώνεται ότι το νέο λογιστικό 
µοντέλο, έρχεται να επιδοτήσει 
και τους κτηνοτρόφους σε 
ορεινές περιοχές αλλά και 
εκείνους που 
δραστηριοποιούνται στα νησιά 
του Αιγαίου, σε µια προσπάθεια 
περαιτέρω στήριξης της ορεινής 
κτηνοτροφίας.

90 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Πριμοδοτεί 
ορεινούς 
ο νέος 
αλγόριθμος

Μόνο το εμπόριο κερδίζει το χειμώνα 

Όσο αργεί η ενίσχυση 
χάνει ο κτηνοτρόφος

Μπορεί να µην είναι πολλά τα 
40 εκατ. που ήταν να δοθούν 
σε όλους τους κτηνοτρόφους 

τον περασµένο Απρίλιο 
και τα άλλα 90 εκατ. ευρώ 
που διατυµπανίζει εδώ και 

καιρό η κυβέρνηση, αν όµως 
δίνονταν στο σωστό χρόνο θα 
µπορούσαν να βοηθήσουν τις 

ισορροπίες στην αγορά. 

Στο σωστό χρόνο προσδοκά ο κλάδος τα 90 εκατ. για αγορά ζωοτροφών
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Από τα 47 λεπτά που ήταν το κό-
στος της κιλοβατόρας τον Αύγου-
στο, τα αγροτικά τιµολόγια ρεύµα-
τος Σεπτεµβρίου θα ανέρχονται στα 
78 λεπτά, µε τη νέα επιδότηση που 
ανακοινώθηκε την Τρίτη να καλύ-
πτει τα 63,9 λεπτά, δηλαδή το τελι-
κό κόστος για τους αγρότες θα α-
νέρχεται στα 14,1 λεπτά η κιλοβα-
τόρα. Με την κρατική επιδότηση, α-
παλείφεται περίπου το 90% της αύ-
ξησης που έχουν υποστεί τα τιµο-
λόγια ρεύµατος τον τελευταίο χρό-
νο, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες, αν και η τιµή των 14,1 
λεπτών για τη κιλοβατόρα, απέχει 
αρκετά από τα 9 µε 10 λεπτά περί-
που που στοίχιζε η ενέργεια για τα 
αγροτικά τιµολόγια πριν ξεκινήσει 
η περιπέτεια µε τη ρήτρα αναπρο-
σαρµογής και την ενεργειακή κρίση. 

Το συνολικό ποσό το οποίο θα 
διατεθεί από τον κρατικό κορβανά 
για τον µήνα Σεπτέµβριο θα φθά-
σει το 1,9 δισ. ευρώ, απορροφώ-
ντας το σύνολο του κόστους της ε-
κτίναξης της τιµής της ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον Αύγουστο στον 
Σεπτέµβριο, που έρχεται ως συνέ-
πεια της ενεργειακής κρίσης για τα 
περισσότερα τιµολόγια ρεύµατος.

Την κρατική επιδότηση στα επαγ-
γελµατικά και οικιακά τιµολόγια α-
νακοίνωσε το πρωί της Τρίτης 23 

Αυγούστου ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Ηλεκτρική Ενέργεια -επιδότηση 
σε µη οικιακά τιµολόγια 

Για το Αγροτικό Τιµολόγιο 
η επιδότηση προσδιορίζεται στα 
639 ευρώ/MWh απορροφώντας 
το 90% της αύξησης. 

Για τις µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις µε παροχή ισχύος µέχρι 
35kVA και για όλα τα αρτοποιεία 
ανεξαρτήτως ισχύος παροχής η ε-
πιδότηση ορίζεται για τον Σεπτέµ-

βριο στα 604 ευρώ/MWh απορρο-
φώντας το 89% της αύξησης. 

Το µέτρο αυτό αφορά σε 
1.250.000 επαγγελµατικές πα-
ροχές επιχειρήσεων όπως εστι-
ατόρια, εµπορικά καταστήµατα, 
περίπτερα, ψιλικά, κοµµωτήρια, 
γραφεία, αρτοποιία κλπ και υπο-
λογίζεται στα 401 εκατ. ευρώ για 
τον Σεπτέµβριο. 

Για όλες τις υπόλοιπες εµπορι-
κές και βιοµηχανικές παροχές µε 
ισχύ > 35kVA η επιδότηση ανέρ-
χεται στα 342 ευρώ/MWh. 

Επιδότηση σε νοικοκυριά 
Η επιδότηση αφορά σόλες τις πα-

ροχές κύριας και µη κύριας κατοικί-
ας, για όλη τη µηνιαία κατανάλωση, 
χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και ανε-
ξαρτήτως παρόχου. Αφορά περίπου 
έξι εκατοµµύρια οικιακές παροχές. 

Τον Σεπτέµβριο απορροφάται το 
94% της αύξησης στα νοικοκυριά µε 
την επιδότηση στα 639 ευρώ/MWh. 

Η µέση µηνιαία ενίσχυση για το 
ΚΟΤ ανέρχεται στα 677 ευρώ τον Σε-
πτέµβριο, απορροφώντας σχεδόν το 
100% της αύξησης. 

Επιδότηση 64 λεπτά η κιλοβατόρα
Τρομάζει η αύξηση από τα 47 στα 78 λεπτά της κιλοβατόρας στο αγροτικό ρεύμα, χωρίς κρατική ενίσχυση

Το συνολικό ποσό το οποίο 
θα διατεθεί από τον κρατικό 

κορβανά για τον µήνα 
Σεπτέµβριο θα φθάσει το 1,9 

δισ. ευρώ, απορροφώντας 
το σύνολο του κόστους της 

εκτίναξης της τιµής της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον 

Αύγουστο στον Σεπτέµβριο.

Παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις αγρα-
νάπαυσης και αµειψισποράς που προβλέ-
πονται στον κανονισµό της Κοµισιόν για 
τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2023 θα εφαρµό-
σει η Ελλάδα, µε την άρση των εν λόγω 
µέτρων να ακουµπά και στις επερχόµε-
νες φθινοπωρινές σπορές.

Σηµειώνεται ότι από την υποχρέωση 
αγρανάπαυσης και αµειψισποράς δεν ε-
ξαιρείται η καλλιέργεια αραβόσιτου και 
καλλιεργειών που κατευθύνονται για 
κτηνοτροφική χρήση. 

Με άλλα λόγια, οι εκτάσεις που απε-
λευθερώνονται από τις υποχρεώσεις, 
µπορούν να σπαρθούν µε καλλιέργει-
ες για ανθρώπινη κατανάλωση όπως το 

σιτάρι. Αναµένεται πλέον αναλυτική α-
πόφαση για τον τρόπο εφαρµογής των 
παρεκκλίσεων, δηλαδή για την ακριβή 
λίστα των καλλιεργειών που εµπίπτουν 
στην εξαίρεση, κάτι το οποίο διευκρινί-
ζει και στη σχετική ανακοίνωσή του το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει:
Παρεκκλίσεις από τα πρότυπα ΚΓΠΚ 

7 και 8
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι συ-

νέπειες από τον πόλεµο στην Ουκρανία 
στην επισιτιστική ασφάλεια και να περιο-
ριστεί η αβεβαιότητα στην εφοδιαστική α-
λυσίδα τροφίµων, το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε να 
αξιοποιήσει τις παρεκκλίσεις από τα πρό-
τυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλ-
λοντική Κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ) 7 και 8, 
όπως αυτές προβλέπονται στον Εκτελεστι-
κό Κανονισµό (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτρο-
πής για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023.

Το ΚΓΠΚ 7 αφορά την «Αµειψισπορά σε 
αρόσιµη γη, εκτός από καλλιέργειες που 
καλλιεργούνται κάτω από το νερό», ενώ 
η πρώτη απαίτηση του προτύπου ΚΓΠΚ 
8 αφορά στο «Ελάχιστο ποσοστό των γε-
ωργικών εκτάσεων που διατίθεται σε µη 
παραγωγικές εκτάσεις ή στοιχεία», σύµ-
φωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ σχετικά µε την 
αιρεσιµότητα του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 
για την κατάρτιση των Στρατηγικών Σχε-
δίων για την ΚΑΠ 2023-2027.

Βάσει των προβλεπόµενων παρεκκλί-
σεων, οι δικαιούχοι δεν είναι υποχρεω-
µένοι να εφαρµόσουν την αµειψισπορά 
(ΚΓΠΚ 7), ενώ µπορούν να χρησιµοποιή-
σουν τη γη υπό αγρανάπαυση, στο πλαί-
σιο της πρώτης απαίτησης του ΚΓΠΚ 8, 
για την παραγωγή τροφίµων. Στην τε-
λευταία περίπτωση, δεν επιτρέπεται η 
καλλιέργεια  αραβοσίτου, σπόρων σό-
γιας ή πρεµνοφυών δασών µικρού πε-
ρίτροπου χρόνου.

Αίρονται οι υποχρεώσεις για αγρανάπαυση 
και αμειψισπορά στις φθινοπωρινές σπορές

Η γη υπό αγρανάπαυση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τους δικαιούχους 
για την παραγωγή τροφίµων. 

ΜΗΝΑΣΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΟ
�ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ�

ΠΑΓΙΟ
�ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ�

ΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�ΕΥΡΩ/ KWH�

ΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�ΕΥΡΩ/ KWH�

ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

�ΕΥΡΩ/ KWH�

ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

�ΕΥΡΩ/ KWH�

ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�ΕΥΡΩ/ KWH�

ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

�ΕΥΡΩ/ KWH�

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2022 1,5

1,5

0,47

0,78

0,337

0,639

0,141

0,141 1,9 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2022
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Φθηνό ευρώ 
Ευνοούνται από το 
ακριβό δολάριο, φέτα 
βαμβάκι κι ελαιόλαδο
Πιο ανταγωνιστικά κατά 20% τα ελληνικά αγροτικά 
εμπορεύματα φτάνουν στις διεθνείς αγορές

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανάµεσα στα 0,99 σεντς µε 1 δολάριο 
έναντι του αµερικανικού νοµίσµατος 
διαµορφώνεται πλέον η αξία του -πιο 
αδύναµου από το 2002- ευρώ, σε µια 
εξέλιξη που τουλάχιστον για τα αγρο-
τικά εµπορεύµατα και την πορεία των 
εξαγωγών έρχεται να ευνοήσει τις ευ-
ρωπαϊκές παραγωγές.

Από τα σιτηρά και το βαµβάκι µέχρι 
µεταποιηµένα προϊόντα, όπως είναι 
το κρασί, η φέτα, οι κοµπόστες ή το ε-
λαιόλαδο, το αδύναµο ευρώ, έρχεται 

να διευκολύνει την υπόθεση της τιµής 
τους στις διεθνείς αγορές, αφού πλέ-
ον φαντάζουν πιο φθηνά στους αγο-
ραστές. Μάλιστα, αρκετοί αναλυτές ε-
κτιµούν πως η πορεία του ευρώ θα συ-
νεχίσει πτωτικά και µπορεί να αγγίξει 
ακόµα και τα 0,95 σεντς του δολαρίου 
το προσεχές διάστηµα. 

Αυτή η συναλλακτική βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
προϊόντων που παράγονται εντός της 
ζώνης του ευρώ, έχει ήδη περάσει στα 
«βιβλία» εταιρειών και εξαγωγέων του 
χώρου µε αναφορά στις παγκόσµιες α-
γορές. Σε ένα ακραίο παράδειγµα, α-
ναφέρεται ότι η πολυεθνική Unilever, 
που µε πλούσιο χαρτοφυλάκιο στον 
τοµέα του τρόφιµου, κατέγραψε συ-
ναλλαγµατικό όφελος 1,3 δισ. ευρώ 
το πρώτο εξάµηνο του 2022, λόγω 
της ενίσχυσης του δολαρίου, του ρε-

άλ Βραζιλίας και της ρουπίας Ινδίας έ-
ναντι του ευρώ. 

Σε ένα παράδειγµα πιο κοντά στην 
πραγµατικότητα µιας καθετοποιηµένης 
αγροτικής εκµετάλλευσης στην Ελλάδα, 
έστω ότι ένας εξαγωγέας στις ΗΠΑ ζη-
τούσε τιµή µονάδας για µια φιάλη ελαι-
όλαδο 20 ευρώ. Σε αυτό το παράδειγµα 
η τιµή µονάδας πέρυσι (µε την αξία του 
ενός ευρώ κοντά στο 1,20 δολάρια) δι-
αµορφωνόταν στα 25 δολάρια, µε τον 
Αµερικανό καταναλωτή να πληρώνει 
στο ράφι ακόµα και 30 δολάρια για το 
προϊόν. Φέτος η τελική τιµή του ίδιου 
προϊόντος θα µπορούσε να πέσει ακό-

µα και κάτω από τα 25 δο-
λάρια, χωρίς να αλλάξει η 
τιµή εξαγωγής (20 ευρώ η 
φιάλη). Η διαφορά γίνεται 
εύκολα αντιληπτή, ειδικά σε 
µια περίοδο κατά την οποία 
η λέξη «πληθωρισµός» ε-
ντοπίζεται σχεδόν σε κά-
θε τίτλο ειδήσεων της επι-
καιρότητας. Η ζήτηση για 
τα ευρωπαϊκά αγροτικά ε-
µπορεύµατα θα µπορούσε 
να ενισχυθεί περαιτέρω κα-
θαρά για λόγους ανταγω-
νιστικότητας, κάτι που ή-

δη καταγράφεται στα λιµάνια φόρτω-
σης σιτηρών της Γαλλίας. 

Πιο άµεση και αισθητή είναι η νέα 
κατάσταση που διαµορφώνει το φθη-
νό ευρώ στην αγορά βάµβακος. Εν προ-
κειµένω, το βαµβάκι µε χρηµατιστηρια-
κή τιµή στα 115 σεντς ανά λίµπρα µε-
ταφράζεται σε 90 λεπτά του ευρώ περί-
που για το σύσπορο. Με την περσινή ι-
σοτιµία και ίδια χρηµατιστηριακή τιµή, 
η τιµή του σύσπορου θα ήταν στα 75 λε-
πτά το κιλό περίπου. Πιο απλά, η τιµή 
βάµβακος είναι ενισχυµένη κατά 20% 
φέτος συγκριτικά µε πέρυσι µόνο από 
τη διαφορά στην ισοτιµία. Συγκεκριµέ-
να, τέτοιο καιρό πέρυσι, το βαµβάκι δι-
απραγµατευόταν στα 94 σεντς µε την α-
ναλογία στο σύσπορο να δίνει τιµή 61 
λεπτά (η ισοτιµία τότε ήταν 1,18 ευρώ/
δολάριο). Με τη σηµερινή ισοτιµία, η τι-
µή θα ήταν 73,5 λεπτά το κιλό.

Πιο ακριβές 
οι πρώτες ύλες
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ευρωπαϊκών εξαγωγών και 
ιδίως των αγροτικών, είναι η µια 
όψη του νοµίσµατος, την οποία εδώ 
και πάνω από µια δεκαετία 
αναζητούσαν σθεναρά οι Ευρωπαίοι 
εξαγωγείς και βιοµηχανίες. Η άλλη 
όψη όµως είναι αυτή για την οποία 
ανησυχεί περισσότερο η ΕΚΤ 
και οι επενδυτές. 
Έχει να κάνει µε το φαινόµενο 
του εισαγόµενου πληθωρισµού. 
Προϊόντα που εισάγονται στη ζώνη 
του ευρώ, αλλά αγοράζονται σε 
δολάρια, όπως είναι για παράδειγµα 
το πετρέλαιο και άλλες πρώτες 
ύλες, φτάνουν σε τιµές ακόµα πιο 
φουσκωµένες από αυτές που ήδη 
υπαγορεύουν οι πληθωριστικές 
πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Η ζήτηση για τα 
ευρωπαϊκά αγροτικά 
εµπορεύµατα θα 
µπορούσε να ενισχυθεί 
περαιτέρω για λόγους 
ανταγωνιστικότητας.
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Ο
ι τιµές βάµβακος στην αγοράς µας 
ανέβηκαν σηµαντικά και το δολά-
ριο έπιασε υψηλό εικοσαετίας. Το 
γεγονός αυτό δικαιολογεί απόλυ-

τα τα κλεισίµατα των τιµών σύσπορου από πα-
ραγωγούς, δεδοµένου ότι ακούγονται και 90 
λεπτά. Στο εκκοκκισµένο ακόµα υπάρχει στα-
σιµότητα, αλλά σύντοµα θα ανοίξει η αγορά.

  Οι τιµές FOB στην ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου είναι περί τα 460 ευρώ ο τόνος για τα 
χαµηλής ποιότητας, αλλά δεν γίνονται πωλή-
σεις. Ο Καναδάς δείχνει υποσχόµενος όσον α-
φορά τις ποσότητες και το λογικότερο σενάριο 
είναι σταδιακή µείωση τιµών, αλλά πάντα υψηλά.

Ανεβάζουν ρυθμό 
οι προπωλήσεις 
στο σύσπορο 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

21/07 28/07 04/08 10/08 18/08 25/08

91,71 94,34 94,34

101,75

296 298 295 298
282

290

113,75
117,10

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Αύγουστος  94

Ιούλιος   69 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Διεκδικούν τα 316 
ευρώ τα συμβόλαια 
για το καλαμπόκι 

Οι εκτιμήσεις για 
τον Καναδά συντηρούν
στα ψηλά το σκληρό 

∆υναµική για 5 ευρώ 
στο αγουρέλαιο 
Οι σηµαντικές ελλείψεις στις παραγωγές 
ελαιολάδου της Ευρώπης ευνοούν την 
εγχώρια παραγωγή, µε την τιµή να 
δείχνει δυναµική για τα 5 ευρώ το κιλό. 
Σηµαντικά τα περιθώρια διεκδίκησης 
τιµής για τα αγουρέλαια της Ελλάδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κλεισίματα 
με 94 λεπτά 
στο σύσπορο

Αρκετοί 
αναλυτές 
εκτιµούν 
πως το 
ευρώ θα 
συνεχίσει 
πτωτικά 
και µπορεί 
να αγγίξει 
ακόµα και 
τα 0,95 
σεντς του 
δολαρίου.
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Προσιτές τιµές τροφίµων για άτοµα χα-
µηλού εισοδήµατος είναι δύσκολο να 
εξασφαλισθούν στο τρέχον πληθωρι-
στικό πλαίσιο παραδέχεται ο Επίτροπος 
Γεωργίας της ΕΕ, ο οποίος µιλά για πο-
λιτικές σε µακροπρόθεσµο πεδίο αντί 
πακέτων έκτακτης στήριξης.

∆εν αρκεί χωρίς στρατηγικές, παρά µό-
νο µε βραχυπρόθεσµα µέτρα έκτακτης α-
νάγκης, η διασφάλιση µακροπρόθεσµα 
της επισιτιστικής ασφάλειας και βιωσιµό-
τητας του αγροδιατροφικού τοµέα, λέει 
εµµέσως πλην σαφώς ο αρµόδιος για την 
Γεωργία Επίτροπος της Ε.Ε Γιάνους Βοϊ-
τσεχόφσκι απαντώντας σε ερώτηση του 
Ρουµάνου ευρωβουλευτή της Οµάδας των 
Χριστιανοδηµοκρατών Ντάνιελ Μπούτα. 
Ο Επίτροπος, εµφανίζεται σχεδόν βέβαι-
ος ότι θα υπάρξουν µη αναστρέψιµες ε-
πιπτώσεις στο παγκόσµιο σύστηµα τρο-
φίµων και η επισιτιστική ασφάλεια θα 
τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο. Επιπλέον, οι 
αυξανόµενες τιµές των λιπασµάτων και 
της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν επίσης 
τροφοδοτήσει ανησυχίες σχετικά µε το 
πού θα είναι οι τιµές το 2023.

Σε δύσκολη εξίσωση που αναζη-
τεί λύση µέσω της διπλωµατικής 
οδού αναδεικνύεται το πρόβλη-
µα που αντιµετωπίζουν οι παρα-
γωγοί µήλων Αγιάς Λάρισας, ε-
ξαιτίας των προβληµάτων απορ-
ρόφησης από τις παραδοσιακές 
αγορές της Αιγύπτου, της Ρωσίας 
και της Ουκρανίας. Οι παραγωγοί 
εδώ και καιρού εκπέµπουν αρµο-
δίως σήµατα κινδύνου καθώς ό-
πως επισηµαίνουν, τα Gala έχουν 
µείνει πάνω στα δέντρα.

Στην Αίγυπτο, χώρα που κυρίως 
απορροφούσε τη συγκεκριµένη 
ποικιλία, υπάρχει καθεστώς capital 
control, µε αποτέλεσµα να κατα-
στεί απαγορευτικός παράγοντας 
για την εξαγωγή των µήλων και 
την πληρωµή τους. Και αυτό γιατί 
στην Αίγυπτο επιτρέπεται η εισα-
γωγή ευπαθών προϊόντων σε κο-
ντέινερ µε τιµολόγιο έως 1.600 ευ-
ρώ, ποσό που δεν ανταποκρίνεται 
ούτε στα στοιχειώδη έξοδα µεταφο-
ράς, ενώ οι ποσότητες που έχουν 
καταφέρει να εξάγουν είναι πολύ 
µικρότερες από τις καθιερωµένες.

Μάλιστα, τα εν λόγω εξαγωγικά 
εµπόδια, έχουν ως αποτέλεσµα, ό-
πως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, 
τα µήλα να διακινούνται σε τιµές 
κάτω του κόστους, ενώ την ίδια 

ώρα οι αγρότες αδυνατούν να κα-
λύψουν πάγια καλλιεργητικά έξοδα. 

Για το θέµα έχει κινητοποιηθεί 
το υπουργείο Εξωτερικών µε τον 
αρµόδιο υφυπουργού για την Οι-
κονοµική ∆ιπλωµατία και την Ε-
ξωστρέφεια Κων. Φραγκογιάννη 
να αναζητεί λύση εντός του ευ-
ρωπαϊκού πλαισίου. Ειδικότερα, 
ο υφυπουργός κατόπιν συνερ-
γασίας που είχε µε τους βουλευ-
τές Λάρισας της Ν∆ κ.κ. Χ.Κέλλα 
και Μ. Χαρακόπουλο ανέφερε 
πως προγραµµατίζει άµεσα τη-
λεδιάσκεψη µε τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γε-
ωργαντά, τον υφυπουργού Οι-
κονοµικών Απόστολο Βεσυρό-
πουλο, και τον διοικητή της Α-
Α∆Ε Γιώργο Πιτσιλή, για να συ-
ζητηθούν οι κυβερνητικές ενέρ-
γειες για τη διευκόλυνση των ε-
ξαγωγών των ελληνικών µήλων.

Ο κ. Φραγκογιάννης τόνισε ότι 
θα εστιάσει στα αιτήµατα των Α-
γροτικών Συνεταιρισµών «Ο Κίσ-
σαβος» και «Ορεινά Κισσάβου» και 
θα επικοινωνήσει µε την ελληνι-
κή πρεσβεία στην Αίγυπτο για να 
εξεταστούν οι δυνατότητες σύνα-
ψης διακρατικής συµφωνίας για 
τη διοχέτευση των µήλων της Α-
γιάς στην εκεί αγορά.

Με έκτακτα 
πακέτα άδεια 
τα καλάθια 
τροφίμων

Μέσω διπλωματικής οδού 
τα μήλα Αγιάς στην Αίγυπτο

Ο Nτάνιελ Μπούτα, ρωτά την 
Κοµισιόν, σε ποιο βαθµό θα παρέµβει, 
για να διασφαλίσει ότι τρόφιµα όπως 
τα γαλακτοκοµικά, τα δηµητριακά και 
τα προϊόντα κρέατος θα παραµείνουν 

προσιτά για τους πολίτες της ΕΕ..

Στα σχέδια 
του ΥΦΕΞ Κ. 
Φραγκογιάννη 
η σύναψη 
διακρατικής 
συµφωνίας για τη 
διοχέτευση των 
µήλων της Αγιάς 
στην αιγυπτιακή 
αγορά.

Τηλεδιάσκεψη για συντονισµό κυβερνητικών δράσεων
για τη διευκόλυνση των εξαγωγών µήλων

Το πρόβληµα που προέκυψε µε την εξαγωγή των πρώιµων µήλων Αγιάς 
(ποικιλίας Gala) στην Αίγυπτο, λόγω των capital controls που επιβλήθηκαν 
εξαιτίας της προσφυγής της στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο βρέθηκε 
στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας 
∆ηµοκρατίας Μάξιµος Χαρακόπουλος µε τον υφυπουργό Εξωτερικών 
αρµόδιο για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνο 
Φραγκογιάννη. Ο βουλευτής, νωρίτερα είχε επικοινωνία µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά για το πρόβληµα, που 
αναµένεται να γιγαντωθεί, καθώς η αγορά της Αιγύπτου, που πλέον 
έχει κεφαλαιακούς περιορισµούς, απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής µήλων της χώρας. Στο µεταξύ, συνεργασία για το ίδιο θέµα 
είχε εκ νέου µε τον υφυπουργό Εξωτερικών, ο βουλευτής Ν∆ Λάρισας, 
Χρήστος Κέλλα µε τον κ. Φραγκογιάννη να τον ενηµερώνει για συντονισµό 
των αρµόδιων κυβερνητικών φορέων και για σύγκλιση τηλεδιάσκεψης 
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά, τον υφυπουργό 
Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της ΑΑ∆Ε Γ. Πιτσιλή.

Μέχρι 1.600 ευρώ
Στην Αίγυπτο, λόγω 

capital controls, 
επιτρέπεται η εισαγωγή 
ευπαθών προϊόντων σε 
κοντέινερ µε τιµολόγιο 
έως 1.600 ευρώ, ποσό 

που δεν ανταποκρίνεται 
ούτε στα στοιχειώδη 

έξοδα µεταφοράς



Η δεινή οικονομική θέση 
χιλιάδων κτηνοτρόφων, 
τους υποχρεώνει να 
ζητήσουν προκαταβολές, 
οι οποίες όμως τους 
δεσμεύουν να παραδώσουν 
το γάλα και την επόμενη 
σεζόν… όπου τοποθετήσει 
την αγορά η βιομηχανία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με τιµολόγια πολλών ταχυτήτων και συµφωνίες 
µικρής διάρκειας, αναµένεται να κινηθεί τουλάχι-
στον σε πρώτη φάση η νέα σεζόν στο αιγοπρόβειο 
γάλα. Η δεινή οικονοµική θέση των κτηνοτρόφων 
δεν ευνοεί ιδιαίτερα τη διαπραγµατευτική τους θέ-
ση, ενώ οι βιοµηχανίες από την πλευρά τους δεν 
πρόκειται να προχωρήσουν σε δεσµευτικές συµ-
φωνίες µεγάλης διάρκειας αν δεν δουν πρώτα τις 
διαθέσεις των διεθνώς αγορών και φυσικά των 
µεγάλων δικτύων λιανικής, ως προς την τιµή µε 
την οποία θα µπορούσαν να αγοράσουν τη φέτα. 

Προς το παρόν, αυτό που ανησυχεί την πλευρά 
των παραγωγών και των εκπροσώπων τους στις 
µεγάλες οργανώσεις είναι οι προκαταβολές µε 
τις οποίες η µεταποιητική βιοµηχανία, διαµορ-
φώνει τις συνθήκες για την επόµενη σεζόν. Πιο 

συγκεκριµένα, η δεινή οικονοµική θέση στην ο-
ποία βρίσκονται χιλιάδες κτηνοτρόφοι, τους υ-
ποχρεώνει ακόµα περισσότερο φέτος να κάνουν 
χρήση του «θεσµού» των προκαταβολών, ακό-
µα και αν οι βιοµήχανοι δεν ανοίγουν τα χαρτιά 
για την τιµή µε την οποία θα κινηθούν τον επό-
µενο χρόνο. Από την άλλη οι προκαταβολές δε-
σµεύουν τους παραγωγούς, έστω και τυφλά, ότι 
θα παραδώσουν το γάλα και την επόµενη χρο-
νιά… εκεί όπου θα κάτσει η αγορά. 

Ποιος όµως ορίζει τελικά, που θα κάτσει η αγο-
ρά; Οι παραγωγοί; Σε καµιά περίπτωση. Βεβαίως η 
βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων είναι κάτι το ο-
ποίο δείχνει να λαµβάνει υπόψη της, ειδικά σ’ αυ-
τή τη φάση, η γαλακτοβιοµηχανία. Αυτό όµως α-
φήνει περιθώρια για δύο µέτρα και δύο σταθµά. Έ-
τσι είναι βέβαιο ότι οι µεγάλες µονάδες θα τύχουν 
καλύτερης µεταχείρισης από τη βιοµηχανία. Αντί-
θετα οι µικρές και ειδικότερα οι αποµονωµένοι µι-
κροί παραγωγοί, θα περάσουν δύσκολα. 

Αυτοί οι οποίοι θα µπορούσαν και πάλι να παί-
ξουν έναν εξισορροπητικό ρόλο είναι βέβαια οι 
συνεταιρισµοί. Υπάρχουν συνεταιρισµοί οι οποί-
οι, ειδικά σ’ αυτή τη φάση, λόγω της ελλειµµατι-
κότητας αλλά κυρίως λόγω της ζήτησης που πα-
ρουσιάζει το προϊόν, µπορούν να πιέσουν την κα-
τάσταση προς έναν αξιόπιστο στόχο. Αν δεν είναι 
το 1,80 ευρώ που κάπως απαιτητικά έχει τεθεί από 
τους Θεσσαλούς στις τελευταίες συναντήσεις, σί-
γουρα θα είχε ενδιαφέρον να δούµε την τιµή πα-
ραγωγού να διαµορφώνεται κάπου εκεί κοντά. Ό-
χι για να κεφαλαιοποιήσουν κάποιοι (κοµµατικά 
ή προσωπικά) την επιτυχία αλλά για να ανοίξει έ-
νας νέος δρόµος για το επίπεδο στο οποίο οφεί-
λει να κινηθεί σήµερα η εγχώρια κτηνοτροφία. 

Το ξέρουν όλοι πολύ καλά πως µε αυτά τα κό-
στη (ζωοτροφές, ενέργεια, τεχνολογία, µεταφορι-

κά κ.α.) και µε τις τιµές των προηγούµενων χρό-
νων, µέλλον για τη κτηνοτροφία και ειδικά για 
τα αιγοπρόβατα δεν υπάρχει. Ακόµα και τα… κο-
ρόιδα που κρατούσαν ψηλά το λάβαρο της πα-
ραγωγής, κυρίως από µεράκι, τελειώνουν. Μα-
ζί και η πολιτική του διαίρει και βασίλευε που α-
κολουθούσε η βιοµηχανία. 

Θα χρειασθεί ένας άλλος σχεδιασµός, µε µακρύ 
ορίζοντα και µε ισότιµη ενεργό συµµετοχή όλων 
των εµπλεκοµένων. Εκεί, η διεπαγγελµατική της 
Φέτας θα µπορούσε να επιτελέσει σηµαντικό ρόλο. 
Προς το παρόν δεν ακούγεται πουθενά.   

Είναι βέβαιο ότι οι µεγάλες µονάδες θα τύχουν 
καλύτερης µεταχείρισης από τη βιοµηχανία, 
ενώ οι µικροί παραγωγοί θα περάσουν δύσκολα. 
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Εξισορρόπηση
Υπάρχουν συνεταιρισµοί 
οι οποίοι, ειδικά σ’ αυτή 

τη φάση, λόγω της 
ελλειµµατικότητας αλλά 

κυρίως λόγω της ζήτησης 
που παρουσιάζει το προ-
ϊόν, µπορούν να πιέσουν 

την κατάσταση προς έναν 
αξιόπιστο στόχο 

Οι προκαταβολές ανάγκης 
οδηγούν σε σπαστά συμβόλαια,  
θολώνει το όνειρο στο πρόβειο 

∆ύσκολα η υποχώρηση 
τιµών σε ζωοτροφές 
και ενέργεια 
Η υπερθερµασµένη ζώνη 
γάλακτος δύσκολα θα βρει 
καταλύτη αποκλιµάκωσης στο 
πεδίο των ζωοτροφών και της 
ενέργειας, αφού µέχρι στιγµής 
και ώσπου να φτάσουν στην 
ευρωπαϊκή αγορά και οι πρώτες 
ικανές ποσότητες καλαµποκιού, 
οι τιµές δείχνουν να 
διατηρούνται στα υψηλά του 
εύρους. Υπενθυµίζεται ότι στο 
καλαµπόκι εστίαζαν αρκετοί 
µερικές εβδοµάδες νωρίτερα, 
προκειµένου να εντοπίσουν την 
κατεύθυνση που θα µπορούσαν 
να είχαν τα συµβόλαια για το 
γάλα της νέας περιόδου. 
Η ξηρασία στην Ευρώπη έχει 
δείξει πως το έλλειµµα θα είναι 
µεγάλο, ενώ και τα ουκρανικά 
δηµητριακά απελευθερώνονται 
µε ρυθµούς 50% κάτω του 
συνηθισµένου. Νέα ζήτηση 
στη διεθνή αγορά ενδέχεται 
να έρθει και από την Κίνα, 
η µισή επικράτεια της οποίας 
δοκιµάζεται από έντονη ξηρασία. 

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

2021/22

ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

2021/22

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

2022/23

1,20 �1,25

1,40 �1,45

1,80

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΡΟΒΕΙΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
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Αυξηµένα κόστη
Στη γειτονική Ιταλία, 

η Coldiretti υπολογίζει 
τα κόστη που καλείται 
να εξυπηρετήσει µια 
κτηνοτροφική οµάδα 
να βρίσκονται µεσο-
σταθµικά κατά 60% 

πάνω από το µέσο όρο 
της πενταετίας 

Αύξηση 60% στο κόστος στάβλου, 
συρρίκνωση στο ζωικό κεφάλαιο
Με οριακά έσοδα ή και χασούρα εδώ και ένα χρόνο οι εκμεταλλεύσεις

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια δύσκολα αντιστρέψιµη τάση έχει 
εδραιωθεί στη ζώνη γάλακτος ολόκλη-
ρης της Ευρώπης, µε αρκετές κτηνο-
τροφικές µονάδες να υποχρεώνονται 
στην ακραία λύση της σφαγής ζωικού 
κεφαλαίου, όσο οι µετρήσεις αποτι-
µούν κοντά στο 60% την αύξηση του 
κόστους λειτουργίας στους στάβλους. 

Οι ισορροπίες στην Ελλάδα είναι 
γνωστές. Τα ζώα και ιδίως στη ζώνη 
του αιγοπρόβειου, βαίνουν µειούµε-
να, µε ανθρώπους της αγοράς να µην 
αποκλείουν µια µείωση της τάξης των 
100.000 τόνων ετησίως στην παραγω-
γή πρόβειου γάλακτος. Και στο πεδίο 
της αγελαδοτροφίας εντοπίζονται ση-
µαντικές δυσκολίες µε τις περισσότε-
ρες µονάδες να λειτουργούν επί του-
λάχιστον ένα χρόνο είτε µε οριακά έ-
σοδα είτε µε χασούρα.

Και στις δύο περιπτώσεις οι βιοµη-
χανίες επιχείρησαν µε τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο να συγκρατήσουν τη τά-
ση, ωστόσο ο κανόνας θέλει τέτοιες 
παρεµβάσεις να λειτουργούν αργά η 
γρήγορα εις βάρος της οικονοµικής 
αυτονοµίας του παραγωγού.

Η κατάσταση δεν διαφέρει ιδιαίτε-
ρα από αυτήν που ξεδιπλώνεται στη 
γειτονική Ιταλία, όπου η Coldiretti υ-
πολογίζει τα κόστη που καλείται να ε-
ξυπηρετήσει µια κτηνοτροφική οµάδα 
να βρίσκονται µεσοσταθµικά κατά 60% 
πάνω από το µέσο όρο της πενταετί-
ας. Με ανακοίνωσή της, η ένωση των 
συνεταιριστικών οργανώσεων της Ιτα-
λίας επισηµαίνει ότι µια ολόκληρη α-
λυσίδα αξίας 20 δισ. ευρώ την οποία 
σκεπάζει το ευρύτερο εθνικό brand α-
γροδιατροφής Made in Italy βρίσκεται 
στα όρια της οικονοµικής κατάρρευ-
σης και πρώτοι στην πτώση φαίνεται 
ότι είναι οι κτηνοτρόφοι της χώρας.

Μαζική σφαγή ζώων στην Ισπανία
Όµως και στην Ισπανία, ο τοµέας 

της αγελαδοτροφίας βρίσκεται σε µια 
κατάσταση κατά την οποία οι κτηνο-
τρόφοι προχωρούν σε µαζικές σφα-
γές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, 
αφού η διάθεση του κρέατος αποδί-
δει περισσότερα από αυτό που θα ά-
φηνε η εκτροφή τους για την παρα-
γωγή γάλακτος. Η κινητικότητα στα 
σφαγεία της χώρας είναι αυξηµένη 
κατά 10% τους τελευταίους µήνες σύµ-
φωνα µε στοιχεία που έχει συλλέξει 

το αντιπροσωπευτικό όργανο των α-
γελαδοτρόφων της χώρας (Agaprol). 

Την ίδια στιγµή, η παραγωγή αγε-
λαδινού γάλακτος πλησιάζει το 3% ό-
ταν µόλις τον περασµένο Μάρτιο η 
απόκλιση από τις επιδόσεις της προ-
ηγούµενης χρονιάς ήταν στο -1,4%. 
Ο αριθµός των αγελάδων της χώρας 
διαµορφώνεται πλέον σε κάτω των 
800.000 παραγωγικών αγελάδων, ό-
ταν πριν από λιγότερο από ένα χρό-
νο, οι στάβλοι της χώρας διατηρού-
σαν πάνω από 850.000 ζώα. 

Τα ζώα στη ζώνη του αιγοπρόβειου βαίνουν µειούµενα, ενώ δεν 
αποκλείεται µείωση 100.000 τόνων ετησίως στην παραγωγή πρόβειου.



Ημίπτερα 
στο βαμβάκι
Επέμβαση αν σε δείγμα 30-40 
καψών το 20% φέρει αλλοιώσεις

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Να παρακολουθούν τις καλλι-
έργειές τους τις επόµενες ηµέ-
ρες καλούνται οι καλλιεργητές 
βαµβακιού σε διάφορες περιοχές 
της χώρας για την παρουσία της 
κοινής πράσινης «βροµούσας». 
Οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ ∆ράµας 
ενηµερώνουν τους παραγωγούς 
της ευρύτερης περιοχής για πι-
θανή εµφάνιση του εντόµου σε 
βαµβακοκαλλιέργειες και συνι-
στά προσοχή στη λήψη απόφα-
σης για επέµβαση. Να σηµειω-
θεί ότι από την εξέταση δειγµά-
των που λαµβάνονται από την 
αρµόδια Υπηρεσία στα πλαίσια 
τού προγράµµατος γεωργικών 
προειδοποιήσεων βαµβακιού, 
δεν έχει διαπιστωθεί ακόµη η 
παρουσία των ηµιπτέρων.

Η κοινή πράσινη «βροµού-
σα» (Nezara viridula) αποτελεί 

το επικρατούν είδος ηµιπτέρου 
σε βαµβακοκαλλιέργειες στον 
ν. ∆ράµας, ωστόσο συχνά πα-
ρατηρούνται και άλλα ηµίπτε-
ρα όπως Dolycoris baccarum 
και Peribalus strictus. Οι βρω-
µούσες αποτελούν ευρέως δι-
αδεδοµένα έντοµα που αποµυ-
ζούν χυµούς των φυτών, µε α-
ποτέλεσµα τα βαµβακόφυτα να 
έχουν άσχηµη εµφάνιση και να 
εµφανίζουν υποανάπτυξη µε ση-
µαντικές επιπτώσεις τόσο στην 
ποσότητα, όσο και στην ποιό-
τητα της παραγωγής.

Για την αντιµετώπιση των η-
µιπτέρων στο βαµβάκι, επιση-
µαίνονται τα παρακάτω:

Η παρατήρηση απλώς της ύ-
παρξης αβγών, προνυµφών ή 
ενηλίκων ηµιπτέρων στην καλ-
λιέργεια βαµβακιού δεν συνι-
στά από µόνη της ανησυχητι-
κή ένδειξη. Σε καµία περίπτω-
ση δεν αποτελεί κριτήριο για ε-
πέµβαση µε εντοµοκτόνα, κα-
θώς τα νύγµατά τους δεν συνε-
πάγονται κατ’ ανάγκην εσωτε-
ρική υποβάθµιση των καψών.

Τα συµπτώµατα που µπορεί 
να προκληθούν από την προ-
σβολή των καψών από ηµίπτε-
ρα εκδηλώνονται µε αποχρω-
µατισµό (µελάνωση, καφέτια-
σµα) της ίνας στο εσωτερικό 
των καψών του βαµβακιού. Ο 
αποχρωµατισµός και οι αλλοι-
ώσεις αυτές οφείλονται σε έν-
ζυµα που εκκρίνονται από τα έ-
ντοµα αυτά και από παθογόνα 

που εισέρχονται από την πλη-
γή τού νύγµατος.

∆εν έχουν καθοριστεί ελλη-
νικά όρια επέµβασης. Για να δι-
απιστωθεί αν υπάρχει πρόβλη-
µα από προσβολές ηµιπτέρων 
στο βαµβάκι και να εκτιµηθεί η 
αναγκαιότητα επέµβασης συνι-
στάται (σύµφωνα µε τις διεθνείς 
συστάσεις)  η συλλογή  τυχαί-
ου δείγµατος 30-40 καψών δι-
αµέτρου 2-3 εκατοστών. Αν το 
20% των καψών εµφανίζει απο-
χρωµατισµό ή αλλοιώσεις τότε 
µπορεί να εξετασθεί η πιθανό-
τητα επέµβασης.

Να αναφερθεί πως η άσκο-
πη εφαρµογή εντοµοκτόνου 
αυξάνει το κόστος παραγωγής 
χωρίς κανένα αντίκρισµα, ενώ 
προκαλεί διαταραχή της ισορ-
ροπίας τού αγροοικοσυστήµα-
τος (αυξηµένη πιθανότητα έξαρ-
σης πληθυσµών τετράνυχου και 
πράσινου σκουληκιού).

Υγρό κόµµι λόγω κλαδοσπορίωσης στις καρπουζιές
Οι υγρές καιρικές συνθήκες τις τελευταίες ηµέρες του Αυγούστου 
αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης µυκητιάσεων στις 
καλλιέργειες της καρπουζιάς. Μία από αυτές τις επικίνδυνες ασθένειες 
είναι η κλαδοσπορίωση που προκαλείται από τη δράση του µύκητα 
Cladosporium cucumarinum. Το παθογόνο προσβάλλει τα φύλλα σε όλα 
τα στάδια ανάπτυξης και τα συµπτώµατα εµφανίζονται σε όλα τα υπέργεια 

µέρη των φυτών (φύλλα, µίσχοι, στελέχη, καρποί). Στο σηµείο µόλυνσης εµφανίζεται 
µια κολλώδη (κοµµιώδης) ουσία µε τη µορφή παχύρρευστων σταγόνων που θυµίζουν 
ζηµιά από νύγµατα εντόµου. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου αναφέρουν πως ο µύκητας αναπτύσσεται σε θερµοκρασίας έως 35oC, 
ενώ τα κονίδιά του µεταφέρονται µε τον άνεµο σε µεγάλες αποστάσεις. Συνιστάται 
ψεκασµός µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής από το παθογόνο µύκητα, σε 
συνδυασµό µε την καταπολέµηση του ωιδίου, µε επιτρεπόµενα και εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Να σηµειωθεί ότι ο µύκητας είναι ικανός να ζήσει 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα προστατευτικά πλαστικά φιλµ των θερµοκηπίων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Εφαρµογή
Άσκοπη εφαρµογή 

εντοµοκτόνου οδηγεί σε 
έξαρση τετράνυχου και 
πράσινου σκουληκιού

Ευδεµίδα της αµπέλου
Συνεχίζεται η πτήση της τρίτης γενιάς 
ευδεµίδας στους όψιµους-ορεινούς 
αµπελώνες της Κρήτης, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους τους Περιφερειακού 
κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου. 
Η δραστηριότητα (συλλήψεις, ωοτοκίες) 
διαφοροποιείται σηµαντικά από αµπέλι 
σε αµπέλι, ανάλογα µε τις προσβολές 
που υπήρχαν στην  προηγούµενη γενιά, 
άρα διαφοροποιείται και ο κίνδυνος 
νέων προσβολών. Τυχόν προσβολές 
όµως την περίοδο αυτή σε συνδυασµό 
µε την αυξηµένη υγρασία της εποχής 
και τις προβλέψεις για καιρική αστάθεια 
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα πιθανόν 
να ευνοήσουν δευτερογενείς σήψεις 
στα σταφύλια και να υποβαθµίσουν 
ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγή. 
Συνιστάται αντιµετώπιση στα πρέµνα της 
όψιµης ζώνης του νησιού, τα οποία και 
δεν θα τρυγηθούν µέσα στις επόµενες 
7 - 8 ηµέρες, προς αποφυγή ανάπτυξης 
υπολειµµατικότητας φυτοφαρµάκων.

Σκευάσµατα
BAYER: Decis Evo, Decis Expert 
100 EC
FMC: Coragen 20 SC, Simin 2.5 EC
HELLAFARM: Βactospeine WG, Dipel 
2X, Bactecin DP
SYNGENTA: Affirm 095 SG, Voliam 
20SC

Φυλλοκνίστης στα εσπεριδοειδή
Eχθρικές διαθέσεις για τη θερινή 
και φθινοπωρινή ακραία και τρυφερή 
βλάστηση στα εσπεριδοειδή επιδεικνύει 
από τα µέσα Ιουνίου έως τα τέλη 
Οκτωβρίου ο φυλλοκνίστης 
(Phyllocnistis citrella). Μετά την 
προσβολή από το µυζητικό έντοµο, 
τα φύλλα αποκτούν αργυρόχρωµη όψη, 
συστρέφονται και τελικώς ξηραίνονται. 
Να σηµειωθεί πως η προσβολή σε 
νεαρά δενδρύλλια των φυτωρίων και σε 
νεαρά εµβόλια προκαλεί σοβαρή ζηµιά 
που µπορεί να είναι καταστρεπτική, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου. Οι γεωπόνοι 
συνιστούν να συνεχιστεί η προστασία 
των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες 
φυτείες) µε επεµβάσεις σε διαστήµατα 
ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των 
σκευασµάτων που χρησιµοποιούνται. 
Σηµειώνεται επίσης πως η αποµάκρυνση 
των προσβεβληµένων και λαίµαργων 
βλαστών, καθώς και το κλάδεµα για 
ελάττωση της νέας βλάστησης 
περιορίζουν τη δράση του εντόµου.

Σκευάσµατα
FMC: Zoro 1.8 EW, Asteria Ultra 1.8 EC
HELLAFARM: Laitor EC, Αµπατεκ 
1.8 ΕC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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8 χώρες
Από το έλλειµµα βροχών 
πλήττονται η Πορτογαλία, 
η Ισπανία, η νότια Γαλλία, 
η κεντρική Ιταλία, η νότια 
Γερµανία και Σλοβακία, 
Ουγγαρία, Ρουµανία.

Βροχές
Οι βροχές από τα µέσα 
Αυγούστου «µπορούν να 
µετριάσουν τις συνθήκες 
ξηρασίες», αν και σε κάποιες 
περιοχές καταιγίδες 
προκάλεσαν ζηµιές. 

Ήμισυ
Το 47% του εδάφους 
της Ευρώπης παρέµενε, 
τις πρώτες δέκα ηµέρες 
του Αυγούστου, εκτεθειµένο 
σε «προειδοποιητικά» 
επίπεδα ξηρασίας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµαντικές ενδείξεις ότι η ξηρα-
σία που έπληξε αυτό το καλοκαίρι 
την ευρωπαϊκή ήπειρο αναµένεται 
να συνεχιστεί µέχρι και τον Νοέµ-
βριο συλλέγουν οι ειδικοί της επι-
στηµονικής οµάδας της Κοµισιόν, 
µε τους κινδύνους που συνεπάγε-
ται η κλιµατική αυτή συνθήκη να α-
νανεώνονται και για τις σπορές της 
επερχόµενης εµπορικής περιόδου, 
ειδικά σε περιοχές της Μεσογείου. 
Σε περίπτωση που τα µοντέλα τα ο-
ποία εξετάζουν οι ειδικοί επιβεβαι-
ωθούν, δεν αποκλείεται ακόµα και 
η Ελλάδα να πληρώσει το τίµηµα 
της επίµονης ξηρασίας, που µέχρι 
σήµερα λίγο έως πολύ απέφυγε ή 
τουλάχιστον δεν εκδηλώθηκε στο 
βαθµό που έγινε αισθητός στα πα-
ραγωγικά κέντρα της Κεντρικής και 
∆υτικής Ευρώπης, µε αποτέλεσµα έ-
να σηµαντικό ψαλίδισµα στις απο-
δόσεις σιτηρών και καλαµποκιού. 

Αν και τις τελευταίες ηµέρες, βρο-
χοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη 
ήρθαν να ανακουφίσουν κάπως τις 
καλλιέργειες και να ανακουφίσουν 
τα υδάτινα αποθέµατα που είχαν ε-
ξαντληθεί, δεν ισχύει το ίδιο για τη 

λεκάνη της Μεσογείου και ιδίως για 
την Ιταλία, τη νότια Γαλλία και την 
Ιβηρική. Τα κρίσιµα επίπεδα ξηρα-
σίας θα διατηρηθούν επισηµαίνουν 
οι ερευνητές, ενώ ανησυχίες εκφρά-
ζονται για το σύνολο της ευρωπα-
ϊκής λεκάνης, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της Ελλάδας.  

Αφύσικη ξηρασία στη Μεσόγειο 
 Περιοχές της Μεσογείου συνεχί-

ζουν να απειλούνται από αφύσικη 
ξηρασία έως τον Νοέµβριο, ενώ και-
ρικές συνθήκες «κοντά στα φυσιο-
λογικά επίπεδα» αναµένονται στο 
µεγαλύτερο µέρος της ΕΕ, έπειτα α-
πό ένα καλοκαίρι που επιβάρυνε τις 
αποδόσεις στις καλλιέργειες, σύµ-
φωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχεδόν το ήµισυ του εδάφους της 
ΕΕ (47%) παρέµενε, τις πρώτες δέκα 
ηµέρες του Αυγούστου, εκτεθειµένο 
σε «προειδοποιητικά» επίπεδα ξη-
ρασίας, καταγράφοντας δηλαδή ση-
µαντικό έλλειµµα εδαφικής υγρα-
σίας, ανακοίνωσε σήµερα η JRC, η 
υπηρεσία επιστηµονικών ερευνών 
της Κοµισιόν -- σχεδόν στο ίδιο ε-
πίπεδο µε τον προηγούµενο µήνα.

Και το 17% έχει τεθεί σε κατάσταση 
συναγερµού, µε τη βλάστηση και τις 
καλλιέργειες να έχουν εξασθενήσει 

σε µεγάλο βαθµό λόγω έλλειψης νε-
ρού, έναντι 11% στις αρχές Ιουλίου.

Στο εξής «µετά µια µακρά περίο-
δο ασυνήθιστα ξηρή, καιρικές συν-
θήκες που πλησιάζουν τα φυσιο-
λογικά επίπεδα προβλέπονται από 
τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο σε 
µεγάλο µέρος της Ευρώπης», υπο-
γραµµίζουν οι ειδικοί της JRC σε 
έκθεσή τους.

«Αυτό µπορεί να µην είναι αρκε-
τό για την πλήρη ανάκαµψη από το 
έλλειµµα (βροχοπτώσεων) που έχει 
συσσωρευτεί σε έξι και πλέον µήνες, 
αλλά θα µετριάσει τις κρίσιµες συν-
θήκες πολλών περιοχών», εκτιµούν.

Ήδη, οι βροχοπτώσεις από τα µέ-
σα Αυγούστου «µπορούν να µετρι-
άσουν τις συνθήκες ξηρασίες», πα-
ρότι «σε ορισµένες περιοχές, καται-
γίδες προκάλεσαν ζηµιές και µπο-
ρεί να περιόρισαν τα ευεργετικά α-
ποτελέσµατα».

Ωστόσο, για τις περιοχές της δυ-
τικής Μεσογείου «θερµότερες και 
ξηρότερες συνθήκες από τον µέσο 
όρο θα µπορούσαν να σηµειωθούν 
έως τον Νοέµβριο» και περιοχές της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας ανα-
µένεται να συνεχίσουν να αντιµε-
τωπίζουν «προειδοποιητικά» επί-
πεδα ξηρασίας, επισηµαίνει η JRC.

Η έκθεση εκτιµά ότι οι συνθήκες α-
τµοσφαιρικής κυκλοφορίας που «γε-
νικά συνδέονται µε τα κύµατα καύ-
σωνα και την ξηρασία κατά τους κα-
λοκαιρινούς µήνες στην Ευρώπη» έ-
χουν αυξηθεί τους τελευταίους τρεις 
µήνες σε πρωτοφανές επίπεδο από το 
1950 σε µεγάλο µέρος της ηπείρου.

Μεταξύ των περιοχών που πλήττο-
νται περισσότερο λόγω του ελλείµµα-
τος βροχοπτώσεων, η έκθεση αναφέ-
ρει την κεντρική και τη νότια Πορτογα-
λία, όλη την Ισπανία, τη νότια Γαλλία, 
την κεντρική Ιταλία, τη νότια Γερµα-
νία, καθώς και µια τεράστια περιοχή 
που καλύπτει τη Σλοβακία, την Ουγ-
γαρία, τη Ρουµανία και τη Μολδαβία.

Καθώς οι επιστήµονες τις συνδέ-
ουν µε την υπερθέρµανση του πλα-
νήτη, αυτές οι εξαιρετικά θερµές και 
ξηρές καιρικές συνθήκες «µείωσαν 
σηµαντικά τις προοπτικές απόδοσης 
για τις καλοκαιρινές καλλιέργειες», 
παρατηρούν οι ειδικοί.

Σύµφωνα µε την έκθεση, το καλα-
µπόκι (απόδοση µειωµένη κατά 8,6% 
σε επίπεδο ΕΕ, ο ηλίανθος (-5,5%) και 
η σόγια (-9,6%) επηρεάζονται περισσό-
τερο. Η τελική απόδοση για τη σοδειά 
του καλαµποκιού επί του παρόντος α-
ναµένεται να είναι 16% κάτω από τον 
µέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

Εμφανείς οι συνέπειες ήδη σε καλαμπόκι και ηλίανθο

Οι ακραίες καιρικές μεταβολές 
δυσκολεύουν και τις νέες σπορές
Έντονοι φόβοι της επιστημονικής ομάδας της Κομισιόν για τις φθινοπωρινές σπορές 

∆εν αποκλείεται ακόµα και 
η Ελλάδα να πληρώσει το τίµηµα 

της επίµονης ξηρασίας, που µέχρι 
σήµερα λίγο έως πολύ απέφυγε 
ή τουλάχιστον δεν εκδηλώθηκε 

στο βαθµό που έγινε αισθητός 
στα παραγωγικά κέντρα της 

Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης.
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Το κυνήγι για το επιπλέον πριμ που δίνουν οι δράσεις 
για το πρασίνισμα της νέας ΚΑΠ, που είναι ανεξάρτητες 
από τα δικαιώματα ενίσχυσης της βασικής, ξεκινά 
κιόλας από τις επερχόμενες φθινοπωρινές σπορές

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την ίδια «αγωνία» που ένιωθαν όσοι έκα-
ναν αιτήσεις για τις αγροπεριβαλλοντικές 
δράσεις, όπως ήταν µέχρι πριν από µερι-
κές εβδοµάδες τα Βιολογικά, θα νιώθει από 
εδώ και στο εξής η πλειοψηφία των αγρο-
τών για τη λήψη του νέου πρασινίσµατος α-
πό την ερχόµενη περίοδο. Με τα δικαιώµατα 
να χάνουν µεγάλο µέρος της δύναµής τους 
τόσο γιατί µειώνεται η αξία τους όσο και για-
τί απεµπλέκονται από σηµαντικά καθεστώ-
τα ενισχύσεων, έντονο είναι το ενδιαφέρον 
το οποίο αποκτούν οι νέες δράσεις για το 
πρασίνισµα της περιόδου ΚΑΠ 2023-2027. 

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις το κυνή-
γι για το επιπλέον πριµ που δίνουν οι δρά-
σεις αυτές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από 
τα δικαιώµατα ενίσχυσης της βασικής, ξεκι-
νά κιόλας από τις επερχόµενες φθινοπωρι-
νές σπορές, αφού κατά την προµήθεια των  
εφοδίων τους οι αγρότες τις επόµενες εβδο-
µάδες, αξίζει να έχουν στα υπόψιν τους ότι 
συγκεκριµένες επιλογές τους ξεκλειδώνουν 
ενισχύσεις για το 2023. 

Ακόµη και αν δεν έχει στην κατοχή του 
κανένα δικαίωµα, ο αγρότης µπορεί να λά-
βει στη νέα ΚΑΠ το νέο πρασίνισµα, τη συ-
µπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγροτών, 
τη συνδεδεµένη και την αναδιανεµητική ε-
νίσχυση. Με λίγα λόγια θα αποκλείεται µό-
νο από τη βασική ενίσχυση, δηλαδή το λε-
γόµενο τσεκ.

Με παραστατικά 
Ετησίως οι αγρότες θα καλούνται να δη-

λώνουν µέσω ΟΣ∆Ε σε ποιες δράσεις συµ-
µετείχαν ή προτίθενται να συµµετέχουν κα-
τά τη διάρκεια της καλλιεργητικής χρονιάς. 
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε το στρατηγικό 
σχέδιο προβλέπεται ενίσχυση για την εφαρ-
µογή βιοδιεγερτών. Ο αγρότης θα δηλώνει ό-
τι πράγµατι εφάρµοσε βιοδιεγέρτες στο κτή-
µα του µε τα σχετικά παραστατικά. Έπειτα έ-
ως τον ∆εκέµβριο θα πιστώνεται το σχετικό 
ποσό που δικαιούται στον λογαριασµό του.

Την κατάσταση περιπλέκει πάντως η δρο-
µολογούµενη αναθεώρηση των δράσεων 
από την οποία θα προκύψει και νέα λίστα. 
Παράλληλα, αναµένεται και αλλαγή σε κά-
ποια ποσά ενίσχυσης µε βάση τα αυξηµένα 
κοστολόγια των παραγωγών. Ειδικά στο τε-
λευταίο, επισηµαίνεται ότι βάσει του κοινο-
τικού πλαισίου, όλοι οι υπολογισµοί των ε-
νισχύσεων στο νέο πρασίνισµα βασίζονται 
στην απώλεια εισοδήµατος και στο αυξηµέ-
νο κόστος που γεννάει για τον αγρότη η υι-

οθέτηση των δράσεων. Ως εκ τούτου, µοιά-
ζει να κρίνεται αναγκαία µία αναπροσαρµο-
γή των παρεµβάσεων προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Εντούτοις, προς το παρόν, δεν έχει 
υπάρξει επίσηµη ενηµέρωση για το εάν και 
κατά πόσο εξετάζονται αυξήσεις στα ποσά 
των ενισχύσεων. Παρά µόνο, πως θα προ-
στεθεί ακόµη µία ειδική δράση, η οποία  θα 
επιδοτεί την οργανική λίπανση.

Στη θρέψη για το ΟΣ∆Ε του 2023
Αν και δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα τε-

λικά ποσά ενίσχυσης, µε αναθεώρηση προς 
τα πάνω, µια πρώτη πτυχή στην οποία ακου-
µπά κιόλας από το 2022 το νέο Πρασίνισµα, 
έχει να κάνει µε τις επιλογές θρέψης που 
θα ακολουθήσουν οι παραγωγοί. Στο αρ-
χικό στρατηγικό σχέδιο της χώρας, αναφέ-
ρεται ότι θα υπάρξει στήριξη µέσω του νέου 
πρασινίσµατος: 

Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας α-
ποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4 
ευρώ/στρµ. και στα κηπευτικά και δενδρώ-
δεις 6 ευρώ/στρµ.

Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµπο-
διστές σε αροτραίες καλλιέργειες 0,4 ευρώ/
στρµ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 0,6 
ευρώ/στρµ.

Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες 
σε αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ/στρµ. και 
στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.

Τα εν λόγω υποµέτρα περιλαµβάνονται 

στη δράση: Ενίσχυση παραγωγών για την ε-
φαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας για 
την οποία µέχρι στιγµής προβλέπονται ενι-
σχύσεις ως εξής: 

Η ενίσχυση είναι:
1. Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθό-

δου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέ-
ρων Confusio ανά καλλιέργεια:

Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 40ευ-
ρώ/στρµ.

∆αµασκηνιά 70,4 ευρώ/στρµ.
Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 50 ευρώ/στρµ.
Οινοποιήσιµο αµπέλι 42,6 ευρώ/στρµ.
Επιτραπέζιο αµπέλι στο οποίο συµπερι-

λαµβάνεται και η σταφίδα 56,4 ευρώ/στρµ.
2. Για την χρήση της εφαρµογής, την κα-

τάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή 
του σχεδίου διαχείρισης 3 ευρώ/στρµ.

2. Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτι-
κών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ρο-
δακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρµ. ενώ 
για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρµ.

2. Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµα-
τωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς 
στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµα-
σκηνιάς 24 ευρώ/στρµ.

2. Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιο-
κτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε mulch 
22 ευρώ ανά στρέµµα.

2. Για την εφαρµογή πολλαπλών καλο-
καιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς 

όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ/στρµ.
2. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων 

µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρµ.
2. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων 

ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1 ευρώ/
στρµ. και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3 
ευρώ/στρµ.

2. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας α-
κριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 
7 ευρώ/στρµ.

Μόλις 30 εκατ. για κτηνοτρόφους,
ριγµένο και το βαµβάκι 

Ριγµένοι από το νέο πρασίνισµα της ΚΑΠ 
φαίνεται ότι θα είναι οι κτηνοτρόφοι, αφού 
οι απολαβές τους περιορίζονται σε µέχρι 25 
ευρώ το στρέµµα πριµ για τα δασολίβαδα, ε-
κτός και αν υπάρξει τροπολογία της λίστας 
στην οποία θα περιλαµβάνεται έστω και για 
ορισµένες δράσεις ενίσχυση βάσει ζωικού 
κεφαλαίου και όχι βάσει έκτασης. 

Πιο αναλυτικά από το νέο πρασίνισµα οι 
κτηνοτρόφοι έχουν να περιµένουν χρήµα-
τα από τις εξής δράσεις:

1) Αναστολή βόσκησης: α) για τους µήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική 
ζώνη (<600µ.), β) για τους µήνες Απρίλιο και 
Μάιο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-
800 µ.) και γ) και για τον µήνα Μάιο στην ο-
ρεινή υψοµετρική ζώνη (>800µ.). Θα καλύπτο-

Ανοίγει κεφάλαιο για 
ενισχύσεις η επιλογή 
φθινοπωρινής σποράς

Θέλει δουλειά 
το πρασίνισμα
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νται οι πρόσθετες δαπάνες για την αγορά ζω-
οτροφής για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα 
θα παραµείνουν στο στάβλο. Η αποζηµίωση 
για τη δέσµευση αυτή εξαρτάται από τη διοι-
κητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποι-
είται η εκµετάλλευση και την υψοµετρική ζώ-
νη στην οποία βρίσκεται. Κυµαίνεται για τους 
πεδινούς βοσκοτόπους από 1,7 έως 5 ευρώ/
στρέµµα, για τους ηµιορεινούς από 3,5 έως 
10,5 ευρώ/στρέµµα ενώ για τους ορεινούς α-
πό 2,7 έως 7,9 ευρώ/στρέµµα.

2) Μετακινούµενη κτηνοτροφία: Μετακί-
νηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε 
ορεινές βοσκήσιµες γαίες για τουλάχιστον 
4 συνεχόµενους µήνες το έτος. Πρέπει επί-
σης να καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο διαχείρι-
σης Βοσκοτόπου της εκµετάλλευσης, µε τη 
συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, η δε 
συµµόρφωση στην εκ περιτροπής βόσκηση 
αλλά και η µετακίνηση του κοπαδιού θα πι-
στοποιείται µε την χρήση συστήµατος γεω-
εντοπισµού (GPS). 

Η αποζηµίωση για τη δέσµευση αυτή ε-
ξαρτάται από τη διοικητική περιφέρεια, την 
απόσταση που πρέπει να διανύσει αλλά και 
το είδος του εκτρεφόµενου ζώου, Έτσι για 
τα βοοειδή κυµαίνεται από 1,1 έως 7,4 ευ-
ρώ/στρέµµα ενώ για τα αιγοπρόβατα από 
1,7 έως 8,5 ευρώ/στρέµµα. Καλύπτονται οι 
δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης βοσκότοπου αλλά 
και η αγορά και χρήση του συστήµατος γε-
ωεντοπισµού. Το κόστος γι’ αυτό εκτιµάται 
στα 0,5 ευρώ/στρέµµα.

Βελτιστοποίηση σιτηρεσίου: Η δράση συ-
νίσταται στην ενίσχυση για την εφαρµογή 
προγράµµατος κατάλληλου εµπλουτισµού 
και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. 
Καλύπτονται µεταξύ άλλων οι δαπάνες κα-
τάρτισης, παρακολούθησης και προσαρµο-
γής βελτιωµένου σιτηρεσίου. Η ενίσχυση υ-
πολογίζεται στα 10 ευρώ ανά ΜΖΚ.

3) Ιδιόκτητα δασολίβαδα 
Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν βο-

σκότοπους σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις 
(αραιά δάση) δίνεται η ευκαιρία για ενίσχυση 
25 ευρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνισµα. 
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στο στρα-
τηγικό σχέδιο η δράση αφορά στις µερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκο-
τόπων µε κάλυψη δέντρων µέχρι 40% και υ-
πόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Η 
δράση συνίσταται στη συστηµατική φροντί-
δα/καθαρισµό των δέντρων/θάµνων, στην 
υποχρέωση για ελεγχόµενη βόσκηση, µε πα-
ράλληλη αυστηρή προστασία στοιχείων του 
τοπίου. Επίσης υποχρέωση του παραγωγού 
είναι καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών 
και εισβλητικών δένδρων και θάµνων από 
την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των α-

8.000 
οι τυχεροί
To 60αρι της αγρανάπαυσης και 
αµειψισποράς θα «χαιρετήσουν» 
στα τέλη του έτους οι δικαιούχοι 
της Απονιτροποίησης που 
τελειώνουν οι δεσµεύσεις τους 
καθώς νέα πρόσκληση δεν 
προβλέπεται στα πλαίσια 
της ερχόµενης ΚΑΠ. Οι 8.000 
«τυχεροί» της περασµένης 
πρόσκλησης από την άλλη 
θα λαµβάνουν το πριµ για
µία διετία και µετά επίσης θα 
βρεθούν εκτός προγράµµατος.

γροτεµαχίων, κατά την χειµερινή περίοδο). 
Και στις δύο δράσεις υποχρέωση των παρα-
γωγών είναι η προστασία και διατήρηση των 
προστατευόµενων στοιχείων του τοπίου που 
έχουν οριοθετηθεί και χαρακτηριστεί από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. 

Η ενίσχυση δίνεται για τη συνέχιση της 
γεωργικής δραστηριότητας στις δυσπρόσι-
τες και µειωµένης παραγωγικότητας εκτά-
σεις αλλά και για τον καθαρισµό αποµά-
κρυνσης χωροκατακτητικών ειδών, εκ πε-
ριτροπής / ελεγχόµενη βόσκηση.

Το 60αρι αµειψισποράς 
στο βαµβάκι γίνεται 20 ευρώ 
στο νέο πρασίνισµα

To 60αρι της αγρανάπαυσης και αµειψισπο-
ράς θα «χαιρετήσουν» στα τέλη του έτους οι 
δικαιούχοι του προγράµµατος Απονιτροποί-
ησης που τελειώνουν οι δεσµεύσεις τους κα-
θώς νέα πρόσκληση δεν προβλέπεται στα πλαί-
σια της ερχόµενης ΚΑΠ. Οι 8.000 «τυχεροί» 
της περασµένης πρόσκλησης από την άλλη 
θα λαµβάνουν το πριµ για µία διετία και µε-
τά επίσης θα βρεθούν εκτός προγράµµατος.

Για τις ίδιες ενέργειες τώρα, οι αποζηµιώ-
σεις θα παρέχονται από το νέο πρασίνισµα, 
µε βάση το ποσοστό της γης που µπαίνει σε 
αµειψισπορά και τη συνολική έκταση. Συγκε-
κριµένα οι ενισχύσεις σε βαµβάκι και καλα-
µπόκι θα έχουν ως εξής:

Βαµβάκι
Μέση αποζηµίωση για ζώνη οικολογικής 

εστίασης 5% (αγρανάπαυση, αµειψισπορά) σε 
αγροτεµάχια µε βαµβάκι υπολογίζεται σε 10 
ευρώ το στρέµµα

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες οικολογι-
κής εστίασης 10% σε εκµεταλλεύσεις που δι-
αθέτουν αρόσιµη έκταση άνω των 100 στρεµ-
µάτων, 20 ευρώ το στρέµµα.

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες οικολογι-
κής εστίασης 10% σε εκµεταλλεύσεις που δι-
αθέτουν αρόσιµη έκταση µέχρι 100 στρέµµα-
τα, 19,8 ευρώ το στρέµµα

Καλαµπόκι
Μέση αποζηµίωση για ζώνη οικολογι-

κής εστίασης 5% (αγρανάπαυση, αµειψισπο-
ρά) σε αγροτεµάχια µε καλαµπόκι υπολογί-
ζεται σε 5,7 ευρώ το στρέµµα

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες οικολογι-
κής εστίασης 10% σε εκµεταλλεύσεις που δι-
αθέτουν αρόσιµη έκταση άνω των 100 στρεµ-
µάτων, 6,8 ευρώ το στρέµµα.

Ετήσια αποζηµίωση για ζώνες οικολογι-
κής εστίασης 10% σε εκµεταλλεύσεις που δι-
αθέτουν αρόσιµη έκταση µέχρι 100 στρέµµα-
τα, 11,4 ευρώ το στρέµµα

Από την άλλη καµία σχετική αποζηµίωση 
δεν προβλέπεται για τους παραγωγούς ηλί-
ανθου όπως ισχύει στο πρόγραµµα της Απο-
νιτροποίησης. Τα παραπάνω ποσά δεν αφο-
ρούν προφανώς µόνο εκείνους που ακολου-
θούν σήµερα πρόγραµµα Απονιτροποίησης 
και µπορούν να τα λάβουν κι άλλοι γεωργοί. 

Σηµειώνεται πως στην 1η πρόσκληση Απο-
νιτροποίησης εντάχθηκαν 4.200 δικαιούχοι 
και οι δεσµεύσεις τους λήγουν τον ∆εκέµ-
βριο του 2022. Οι 7.957 δικαιούχοι της δεύ-
τερης πρόσκλησης έχουν διετείς δεσµεύσεις 
οι οποίες λήγουν τον Φεβρουάριο του 2024.



Μέσα από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Μέχρι 85% η ενίσχυση
για την ιδιοπαραγωγή 
ρεύματος από αγρότες 
σε συλλογικά σχήματα    

Αρχή με μικρές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και σταθμούς 
ιδιοπαραγωγής τύπου Net Metering, για τα οποία προβλέπεται 
κατά προτεραιότητα σύνδεση των αγροτών με το δίκτυο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ποσοστά ενίσχυσης µέχρι και 85%, 
θα µπορούν να εξασφαλίσουν για 
επενδύσεις µε χρηµατοδότηση α-
πό τα νέα αναπτυξιακά προγράµ-
µατα και ειδικά σ’ αυτή τη φάση α-
πό τα νέα Σχέδια Βελτίωσης οι αγρό-
τες που είναι στοιχισµένοι σε οργα-
νώσεις ή οµάδες παραγωγών, σύµ-
φωνα µε τις ρυθµίσεις που ενσωµα-
τώνονται στις κατευθυντήριες γραµ-
µές για τα νέα προγράµµατα. 

Οι πληροφορίες θέλουν η αρχή 
να γίνεται από τις µικρές επενδύσεις 
σε φωτοβολταϊκά συστήµατα και ει-
δικότερα σε σταθµούς ιδιοπαραγω-
γής τύπου Net Metering, που έρχο-
νται να αντιµετωπίσουν αυτόν τον 
καιρό το κρίσιµο ζήτηµα του κόστους 
ενέργειας των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων. Ως γνωστόν, επ’ αυτού έχει 
προβλεφθεί ήδη η κατά προτεραιό-
τητα σύνδεση των αγροτών µε το δί-
κτυο ηλεκτροδότησης (δεσµευµένη 
διαθεσιµότητα της τάξεως του 30%). 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου φαίνεται να βλέπει µε καλό µάτι 
την προνοµιακή µεταχείριση από τα 
αντίστοιχα επενδυτικά προγράµµα-
τα των αγροτών που είναι ενταγµέ-
νοι σε συλλογικά σχήµατα, είτε στις 
κλασικές συνεταιριστικές οργανώ-
σεις, είτε σε αυτόνοµες οµάδες πα-
ραγωγών, είτε ακόµα και σε οµάδες 
«δορυφόρους» της ιδιωτικής µετα-
ποιητικής βιοµηχανίας.    

Όπως αναφέρθηκε, οι επενδύσεις 
σε φωτοβολταϊκά συστήµατα, τύπου 
Net Metering, γίνονται πλέον θέµα 
πρώτης προτεραιότητας και υπ’ αυτή 
την έννοια, η περαιτέρω ενίσχυση ό-
ταν υπάρχει συλλογική λειτουργία, 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.  Σ’ αυτό 
το πνεύµα, οι αγρότες που θα υπο-
βάλλουν τις επενδυτικές τους προ-

Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον δείχνει να 
αποκτά η υπόθεση του Net Metering 
ειδικά για την κτηνοτροφία, όπου, ε-
κτός από την µεγάλη πίεση που α-
σκούν τον τελευταίο χρόνο τα κόστη 
των ζωοτροφών, τεράστιο οικονοµι-
κό βάρος µεταφέρεται στις µονάδες 
και από το κόστος της ενέργειας και 
ειδικότερα το ηλεκτρικό ρεύµα. Ιδι-
αίτερα οι σύγχρονες κτηνοτροφικές 
µονάδες µε τους υψηλής τεχνολογί-
ας αυτοµατισµούς (αµελκτικά συστή-
µατα, ταΐστρες συστήµατα καθαριότη-
τας κ.α.) αναλαµβάνουν τον τελευταίο 
καιρό µεγάλα βάρη από τους λογαρια-
σµούς ρεύµατος, ακόµη και µετά τη 
γενναία επιδότηση της κυβέρνησης.

Σ’ αυτό το κλίµα, η κατάκτηση της 
ενεργειακής αυτονοµίας µέσα από 
την κατάλληλη αξιοποίηση των χρη-
µατοδοτικών προγραµµάτων και των 
επενδυτικών νόµων που βρίσκονται 
σε ισχύ, αποκτά τεράστια σηµασία. 

Το θέµα του Net Metering δείχνει 
να αφορά ακόµα περισσότερο τις α-
ποµονωµένες κτηνοτροφικές µονά-
δες των ορεινών περιοχών, είτε διαθέ-
τουν είτε όχι ηλεκτρικό δίκτυο. Στην 

πρώτη περίπτωση επέρχεται δραστι-
κή µείωση του ενεργειακού κόστους, 
ενώ στη δεύτερη µπαίνει σε άλλες βά-
σεις η λειτουργία της µονάδας. 

Εικάζεται ότι κάποιοι στην κυβέρ-
νηση, µεταξύ των οποίων οι υπουρ-
γοί Γεωργαντάς και Σκρέκας, έχουν 
καταλάβει τη σηµασία που έχει η ε-
γκατάσταση συστηµάτων ιδιοπαραγω-
γής ρεύµατος από τις κτηνοτροφικές 
µονάδες των ορεινών για την αποφυ-
γή της εγκατάλειψης της παραγωγι-
κής δραστηριότητας σ’ αυτές τις πε-

Κατεύθυνση το Net Metering

τάσεις για εγκατάσταση µικρών φωτο-
βολταϊκών πάρκων µέσα από τις οργα-
νώσεις τους, πέραν της επί πλέον ενί-
σχυσης (85% αντί για 65%), θα έχουν 
τη δυνατότητα, αφενός να ασκήσουν 
µεγαλύτερη πίεση για την εξασφάλι-
ση του διαθέσιµου χώρου που απαι-
τείται για τη σύνδεση µε τα δίκτυα η-
λεκτροδότησης (∆Ε∆∆ΗΕ), αφετέρου 
να προµηθευτούν µε καλύτερους οι-
κονοµικούς όρους τον εξοπλισµό και 
την τεχνολογική υποστήριξη.  

Ήδη οι πληροφορίες θέλουν έναν 
µεγάλο αριθµό οργανώσεων να κι-
νούνται µεθοδικά για την κινητοποί-
ηση των µελών τους προς αυτή τη κα-
τεύθυνση, έχοντας ταυτόχρονα κάνει 
και τις απαραίτητες συζητήσεις µε τους 
προµηθευτές, έτσι ώστε η κατασκευή 
των µονάδων να µπορεί να υλοποιεί-
ται µε ευνοϊκούς όρους. Άλλωστε, το 
παράδειγµα που υπάρχει µε τις ενερ-
γειακές κοινότητες έρχεται να αποδεί-
ξει ότι εκεί όπου υπάρχει κοινό πνεύµα 
και κατάλληλη καθοδήγηση, τα απο-
τελέσµατα, ακόµα και στον τοµέα της 
παραγωγής ενέργειας, εν προκειµένω 
των ΑΠΕ, µπορεί να είναι θεαµατικά. 

Να θυµίσουµε εδώ, ότι τέλος στις 
αρνητικές απαντήσεις σε αγρότες για 
µια θέση στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ, έρ-
χεται να βάλει το νοµοθέτηµα του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, που απλοποιήσει τη διαδικασία 
αδειοδότησης των ΑΠΕ.

Μέσω των οργανώσεων
Οι αγρότες που θα υποβάλλουν 

προτάσεις για µικρά φ/β θα 
προµηθεύονται µε καλύτερους 

οικονοµικούς όρους τον 
απαραίτητο εξοπλισµό
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Χώρος
Ακόµα και στους πιο 
κορεσµένους νοµούς, θα 
δηµιουργείται «ηλεκτρικός 
χώρος» στο δίκτυο για αγροτικά 
φωτοβολταϊκά, αφού η κατανοµή 
προβλέπει το 30% της 
πλεονάζουσας δυναµικότητας 
σε αγρότες.

Μεθοδικά
Ένας µεγάλος αριθµός 
οργανώσεων φαίνεται πως 
κινούνται µεθοδικά για την 
κινητοποίηση των µελών τους 
στην κατεύθυνση των 
επενδύσεων, έχοντας κάνει 
και τις απαραίτητες συζητήσεις 
µε τους προµηθευτές.

Κοινότητες
Το παράδειγµα µε τις 
ενεργειακές κοινότητες 
αποδεικνύει ότι εκεί όπου 
υπάρχει κοινό πνεύµα και 
κατάλληλη καθοδήγηση, 
τα αποτελέσµατα στον τοµέα 
της παραγωγής ενέργειας, 
µπορεί να είναι θεαµατικά. 



στα ορεινά

ΠΟΣΟ 106,88
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΥΠΕΡ∆ΕΣΜΕΥΣΗ 63
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

194

ΕΡΓΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

Αγροτική οδοποιία 
σε όλη τη χώρα 
με 106 εκατ. ευρώ 
Στα 106.88 εκατ. ευρώ θα φθά-
σει τελικά το πρόγραµµα αγροτι-
κής οδοποιίας (∆ράση 4.3.4) µε-
τά την εξασφάλιση υπερδέσµευ-
σης ύψους 63 εκατ. ευρώ, ποσό 
υψηλότερο των 43 εκατ. ευρώ 
που αρχικά είχαν εγκριθεί. Συ-
ντάχτηκε ο προσωρινός πίνακας 
αποτελεσµάτων για αιτήσεις στή-
ριξης, µε τις παραδεκτές αιτήσεις 
να ανέρχονται σε 194 µε σωρευ-
τική επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη 
τα 106.881.259,33 ευρώ. 

Στην ανακοίνωση του υπουργεί-
ου, µεταξύ άλλων, αναφέρονται: 

«Μετά από συνεργασία των αρ-
µόδιων υπουργείων και τη δηµοσί-
ευση του προσωρινού πίνακα απο-
τελεσµάτων µετά την ολοκλήρωση 
του διοικητικού ελέγχου των αιτήσε-
ων στήριξης που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της µε αριθµ. πρωτ. 5474/23-
12-2021 πρόσκλησης της ∆ράσης 
4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γε-
ωργική γη και κτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις» και τελευταία καταληκτι-
κή ηµεροµηνία 30.03.2022 υποβο-
λής και συµπλήρωσης των αιτήσε-
ων, η αξιολόγηση αντί των δύο ετών, 

σήµερα ολοκληρώθηκε σε διάστη-
µα ολιγότερο των έξη µηνών, ηλε-
κτρονικά και µε πλήρη διαφάνεια.

Στον πίνακα παρουσιάζονται:
Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης 

που επιλέγονται προς ένταξη στο 
πλαίσιο της δηµόσιας δαπάνης της 
πρόσκλησης και πιστώσεων υπερ-
δέσµευσης κατά φθίνουσα βαθµο-
λογική σειρά µε το οικονοµικό τους 
αντικείµενο όπως διαµορφώθηκε 
κατά το διοικητικό έλεγχο. Οι πα-
ραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 
194 µε σωρευτική επιλέξιµη δηµό-
σια δαπάνη: 106.881.259,33 ευρώ, 
µετά την υπερδέσµευση ύψους 63 
εκατ. ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί. 

Οι µη παραδεκτές αιτήσεις στήρι-
ξης λόγω µη εκπλήρωσης κριτηρί-
ων επιλεξιµότητας ή/και βαθµολο-
γίας µικρότερης της ελάχιστης που 
ορίζει η πρόσκληση, προϋπολογι-
σµού 53 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την 
εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλε-
ξιµότητας  και τη βαθµολόγηση του 
κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο των 
παραδεκτών, όσο και των µη παρα-
δεκτών αιτήσεων στήριξης αναγρά-
φονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλ-
λουν προσφυγή σχετικά µε τα απο-
τελέσµατα της αξιολόγησης εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ερ-
γασίµων ηµερών, από την εποµένη 
ηµέρα της αποστολής µε ηλεκτρονι-
κό ταχυδροµείο του πίνακα στις Υ-
πηρεσίες των ∆ικαιούχων και µέχρι 
την Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου».

Εκλογές και Αgrotica
φέρνουν νωρίτερα
τα Σχέδια Βελτίωσης
Με ορίζοντα την πολυαναµενόµενη 
Agrotica στις 20 Οκτωβρίου και 
σε ένα ξεκάθαρα προεκλογικό 
τοπίο, φαίνεται πως επισπεύδονται 
οι διεργασίες για ενδιάµεσα Σχέδια 
Βελτίωσης ώστε να προκηρυχθούν 
µε το άνοιγµα των πυλών της 
έκθεσης. Η φιλοδοξία του 
υπουργείου ήταν να προκηρυχθούν 
κοντά στις πιστώσεις του πριµ 
Νέων Αγροτών, αφού η προκήρυξη 
θα είναι κοµµένη και ραµµένη στα 
µέτρα τους. Μάλιστα, όπως 
διαβεβαίωνε τον περασµένο Ιούνιο 
ο προϊστάµενος της Μονάδας 
Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ Θύµιος 
Τσιατούρας, τα εύλογα κόστη θα 
είναι αυξηµένα λόγω της µεγάλης 
αύξησης στο κόστος πρώτων υλών, 
εξοπλισµού και εργατικών. Η 
ένταξη θα κριθεί «στον πόντο» και 
µε τα κριτήρια µοριοδότησης, θα 
µπορεί να υποστηρίξει υποψήφιους 
µε πολλά µόρια και στην περίπτωση 
νεοενταχθέντων στο αγροτικό 
επάγγελµα, µόνο έναν στους 
τέσσερις από τους περίπου 11.000-
12.000 Νέους Αγρότες του 2022.

ριοχές και την ενδυνάµωση της πα-
ραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων 
µε ταυτότητα και υπεραξία. Εκτιµάται 
λοιπόν, ότι συνδυασµός κατανοµής 
δηµοσίων εκτάσεων σ’ αυτές τις πε-
ριοχές, αποκλειστικά για στήριξη πα-
ραγωγικών µονάδων, µε διευκολύν-
σεις (διοικητικές και χρηµατοδοτικές) 
για επίτευξη ενεργειακής αυτονοµί-
ας µπορεί να δηµιουργήσει νέες προ-
ϋποθέσεις οικονοµικής ανάπτυξης. 
Κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί 
ο κυβερνητικός σχεδιασµός.

3,6 εκατ. στην Πέλλα
Στην Π.Ε. Πέλλας εγκρί-
θηκαν 8 έργα ύψους 3,6 
εκατ. ευρώ για ασφαλτό-
στρωση αγροτικών οδών 
και βελτίωση πρόσβασης 

σε αγροτική γη 

Η κατάκτηση της 
ενεργειακής αυτονοµίας 
µέσα από την αξιοποίηση 
των χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων και των 
επενδυτικών νόµων που 
είναι σε ισχύ, αποκτά 
τεράστια σηµασία.
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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

To διήµερο 7 και 8 Σεπτεµβρίου, η Grimme 
θα παρουσιάσει νέα µηχανήµατα συγκο-
µιδής πατάτας, φορτωτές αλλά και φυτευ-
τικές µηχανές, µε «έκπληξη» το σχεδόν 
αυτόνοµα κινούµενο µηχάνηµα συγκο-
µιδής πατάτας Harvey.ONE.

Η Grimme θα κάνει έντονα αισθητή την 
παρουσία της στη φετινή έκθεση Potato 
Europe, παρουσιάζοντας στο κοινό µια 
σειρά από νέες λύσεις στον κλάδο της 

συγκοµιδής και φύτευσης πατάτας. Στις 
7 και 8 Σεπτεµβρίου, κοντά στο Ανόβε-
ρο, οι επισκέπτες θα δουν τη νέα συγκο-
µιστική µηχανή δύο σειρών Select 200, 
που θα παρουσιαστεί µε τον διαχωριστή 
TurboSep, ο οποίος αφαιρεί πολύ απο-
τελεσµατικά τα εναποµείναντα µέρη της 
πατάτας. Το Select 200 έχει πλάτος κατά 
τη µεταφορά µικρότερο από 3 µέτρα και 
είναι εξοπλισµένο, µεταξύ άλλων, µε υ-
δραυλικό αδιαβάθµητο σύστηµα κίνησης 
για όλους τους κύριους ιστούς και µε έ-
να νέο, αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης 

 Αυτόνομη μηχανή 
και νέα προϊόντα 
από τη Grimme
Στην Potato Europe το σχεδόν αυτόνομα κινούμενο 
μηχάνημα συγκομιδής πατάτας Harvey.ONE

∆ιπλά βραβευµένο 
το Konzept της Steyr
Η Steyr τιµάται ξανά από τη 
διεθνή επιτροπή των βραβεί-
ων Red Dot για το µελλοντι-
κό σύστηµα κίνησης που πα-
ρουσίασε στο πρωτοποριακό 
τρακτέρ της Konzept και το 
οποίο συνεχίζει να εξελίσσει. 
Για την ευρηµατικότητα του 
σχεδιασµού και τα κέρδη σε 
οικονοµία και απόδοση τιµή-
θηκε το υβριδικό σύστηµα 
Hybrid Drivetrain Konzept.

Αποδοτικό για την 
πατάτα HarvestEye 
Βάζοντας στο µικροσκόπιο 
το µεσογειακό κλίµα και τη 
συγκοµιδή πατάτας, ερευνη-
τές και ιδρυτές του 
HarvestEye εξερευνούν τα 
πολλαπλά οφέλη της κατοχυ-
ρωµένης µε δίπλωµα ευρεσι-
τεχνίας τεχνολογίας που το-
ποθετείται στον υπάρχοντα 
εξοπλισµό συγκοµιδής ή τα-
ξινόµησης, δίνοντας έγκαι-
ρες πληροφορίες για τις 
ριζικές καλλιέργειες.

Τεχνολογία Pudama 
µε λιγότερες εισροές
Η τεχνολογία ακριβείας στη 
στοχευµένη κάλυψη µε λίπα-
σµα, την οποία η Kverneland 
ονοµάζει Pudama, καταφέρ-
νει να εξοικονοµήσει έως και 
25% των εισροών που χρη-
σιµοποιούνται χωρίς να επη-
ρεαστεί στο ελάχιστο η ετή-
σια απόδοση. Το µοντέλο αυ-
τό επιτρέπει την τοποθέτηση 
λιπασµάτων µε ακρίβεια κά-
τω από τον σπόρο αραβοσί-
του κατά τη σπορά. 

Νέοι συρόµενοι 
µίκτες από την Kuhn
Μια τρίτη σειρά συρόµενων 
µικτών ετοιµάζει η Kuhn, η 
οποία καλύπτει µε χαρακτη-
ριστικά τα «κενά» των άλλων 
δύο υπαρχόντων σειρών που 
έχει στο χαρτοφυλάκιό της. 

Φορτωµένες οι νέες 
αλωνιστικές Lexion 
Μια σειρά από αναβαθµίσεις 
σε κινητήρα, καµπίνα και την 
υποβοήθηση CEMOS ανα-
κοίνωσε η Claas για την επό-
µενη σεζόν συγκοµιδής µε 
θεριζοαλωνιστικές Lexion, οι 
οποίες αγγίζουν πλέον τους 
800 ίππους. Η τεχνολογική 
αναβάθµιση από την Claas 
αφορά τα µοντέλα του 2023 
που φιλοξενούν στη γκάµα 
τους και την 8600 ως υβρι-
δικό µηχάνηµα υψηλής από-
δοσης µε πλάτος τυµπάνου 
1700 χιλιοστά, επιπλέον των 
νέων εκδόσεων Montana 
στις Lexion 5500 και 7700.

Επίσης λανσάρει µια νέα 
γκάµα µηχανηµάτων ανάµει-
ξης τροφής συρόµενου τύ-
που που θα βρεθεί δίπλα στα 
Profile S και L. Τοποθετηµέ-
να ανάµεσα στα µηχανήµατα 
στενού και µεγάλου σώµα-
τος, τα µοντέλα M απευθύ-
νονται σε µεσαίου µεγέθους 
αγροκτήµατα και θα αρχί-
σουν να κατασκευάζονται 
από το 2023 σε πέντε χωρη-
τικότητες 16τµ έως 25τµ.
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Με βασική εξέλιξη 
στο υδροστατικό 
κιβώτιο τα τρακτέρ 
Antonio Carraro
Η σειρά Infinity της Antonio Carraro κερδίζει σε ευελιξία, ά-
νεση και ακρίβεια, µε την ανανέωση των µοντέλων να επι-
κεντρώνεται στη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος υδροστατι-
κού κιβωτίου, το οποίο κρύβει όλη την ουσία στην καθηµε-
ρινή εργασία. Τα ανανεωµένα µοντέλα Infinity της Antonio 
Carraro, εξοπλισµένα µε τα αποκλειστικά πλαίσια Actio, εγ-
γυώνται µέγιστη σταθερότητα και έλξη, βρίσκουν πολλές δυ-
νατότητες χρήσης σε συνδυασµό µε υδραυλικό ή µηχανικό 
εξοπλισµό PTO, για εξειδικευµένες καλλιέργειες και βελτι-
ώνονται στα σηµεία για να προσφέρουν περισσότερα στις 
απαιτήσεις που έχουν οι χειριστές.

Κάτω από τα καπό της νέας υδροστατικής ισοδιαµετρικής 
σειράς υπάρχει ένας κινητήρας Kohler Stage V, µε τέσσερις 
κυλίνδρους και 16 βαλβίδες, 2.482 κυβικών εκατοστών, µε 
εισαγωγή turbo και άµεσο ψεκασµό που αποδίδει ισχύ 75 
ίππων στις 2.300 σ.α.λ. και µέγιστη ροπή 310 Nm στις 1.500 
σ.α.λ. Ο κινητήρας είναι εξοπλισµένος µε φίλτρο σωµατιδί-
ων DPF µε σύστηµα αυτόµατης αναγέννησης που αποφεύ-
γει το χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Η άνεση φέρνει υψηλή παραγωγικότητα
Η εξάλειψη της χρήσης του συµπλέκτη µειώνει ορατά το 

άγχος της εργασίας του χειριστή και είναι ένα ιδιαίτερα κα-
λό χαρακτηριστικό σε δραστηριότητες που απαιτούν ελιγ-
µούς στο χειρισµό υλικών ή κιβωτίων φρούτων µεταξύ σει-
ρών ή σε κινήσεις αργές και ακριβείς.

Με τρία διαφορετικά µοντέλα η γκάµα
Τα τρία µοντέλα που συνθέτουν τη σειρά Infinity είναι το 

SR 7600 Infinity (ισοδιαµετρικό µε στενό µετατρόχιο), το TR 
7600, ισοδιαµετρικό µε κανονικό σύστηµα διεύθυνσης και 
το TTR 7600 µε «πλατύ» πλαίσιο και χαµηλό κέντρο βάρους 
(προορίζεται για εργασία σε πλαγιές) . Ειδικότερα, τα TR 7600 
Infinity και SR 7600 Infinity, και τα δύο σχεδιασµένα για τη 
γεωργία µε µεγάλη εξειδίκευση, προσφέρουν υψηλό χειρι-
σµό και εξαιρετική ευκολία στη χρήση.

Νέα Καµπίνα StarLight
Κοινό και στα τρία µοντέλα Infinity είναι η δυνατότητα ε-

ξοπλισµού κατόπιν αιτήµατος µε την πανοραµική καµπίνα 
StarLight, τοποθετηµένη σε αντικραδασµικές βάσεις αθόρυ-
βης λειτουργίας και εξοπλισµένη µε κλιµατισµό, καθώς και 
σύστηµα θέρµανσης µε ταχεία λειτουργία ανακυκλοφορίας 
αέρα. Η εσωτερική επένδυση της καµπίνας από ηχοαπορρο-
φητικό υλικό είναι στάνταρντ, η οποία προσφέρει πολύ άνε-
ση, ενώ, κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται και ο εξοπλισµός 
µε φίλτρα ενεργού άνθρακα για µέγιστο καθαρισµό του αέρα. 
Τέλος, µεταξύ των πολυάριθµων επιλογών που προσφέρο-
νται για αυτή τη σειρά, το αναλογικό joystick πολλαπλών λει-
τουργιών που τοποθετείται στο υποβραχιόνιο του καθίσµατος.

άξονα, που ονοµάζεται ActiveSteering.
Η τρίτη γενιά της αυτοκινούµενης µη-

χανής τεσσάρων σειρών Varitron 470 έρ-
χεται στο Ανόβερο µε πιο ισχυρό, εύκο-
λο στη συντήρηση σύστηµα ανάσυρσης, 
νέες αυτόµατες λειτουργίες, προαιρετι-
κά διαθέσιµη επέκταση αποθήκης, ενώ 
ενσωµατώνει το βραβευµένο σύστηµα 
καµερών SmartView και το τερµατνικό 
CCI 1200 ISOBUS.

∆ίπλα στη Varitron η µηχανή συγκοµι-
δής Evo 280 δύο σειρών µε τρεις διαχωρι-
στές και µε το νέο NonstopBunker 7,5 τό-
νων, που αντικαθιστά την αρχική έκδοση 
6,5 τόνων. Ο νέος κάδος επιτρέπει υψη-
λότερο ύψος και πλάτος φόρτωσης, κα-
θώς και αυξηµένες αποστάσεις µεταξύ 
της θεριζοαλωνιστικής µηχανής και του 

τρέιλερ µεταφοράς. Από την κατασκευά-
στρια Grimme θα δούµε επίσης το τεσσά-
ρων σειρών, πολύ ευέλικτο Hiller GH 4 
Oeko µε τις ειδικές λεπίδες του, που επι-
τρέπουν τον µηχανικό έλεγχο των ζιζα-
νίων στις κορυφογραµµές. 

Για τη φόρτωση πατάτας σε φορτηγά ο-
χήµατα, λανσάρεται ο νέος φορτωτής α-
ποθήκευσης SL 919 µε ιµάντα µεταφοράς 
πλάτους 90 εκατοστών και µήκους 19,5 
µ. καθώς και ο µεταφορέας τροφοδοσίας 
Quantum, για µεγαλύτερα πλάτη περιστρο-
φής και σταθερό χαµηλό ύψος πτώσης. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν η χοά-
νη λήψης RH 24-60 Combi µε διαχωρι-
στή θρόµβων αλλά και µονού τύπου διά-
δροµοι. Η νέα τεσσάρων σειρών φυτευ-
τική Prios 440 µε πλάτος µεταφοράς µι-
κρότερο από 3 µέτρα θα βρεθεί στην έκ-
θεση Potato Europe, στην οποία θα δεί-
ξει την υβριδική της φύση, ενώ δίπλα της 
θα βρίσκονται η συγκοµιστική µονής σει-
ράς SE 140 και το νέο φορτωτικό SL 716.

H Grimme κρατά για το τέλος και µία έκ-
πληξη, την σχεδόν αυτόνοµα κινούµενη 
µηχανή συγκοµιδής γλυκοπατάτας Harvey.
ONE καθώς και ποικίλες, ψηφιακές λύ-
σεις από τα συστήµατα Grimme i-systems.

Ευέλικτο Hiller GH 4 Oeko
Από την κατασκευάστρια Grimme 

και το τεσσάρων σειρών Hiller GH 4 
Oeko µε ειδικές λεπίδες για µηχανικό 
έλεγχο ζιζανίων στις κορυφογραµµές 
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Άνθρωπος μηχανή

 ∆ιαχρονικό: Τι µηχανή είναι ο 
άνθρωπος. Της βάζεις ψωµί, κρασί, 
ψάρια και ραπανάκια και βγαίνουν 
στεναγµοί, γέλια κι όνειρα! … Ν. 
Καζαντζάκης

 Βόσκηση: Στις «Συνδέσει» η κα 
Βίδου σε ανταπόκριση από τη 
Βαρκελώνη τονίζει ότι τα πρόβατα 
και οι κατσίκες σώζουν εκεί τα δάση 
από τις πυρκαγιές µε συστηµατική 
βόσκηση. Στην Ελλάδα η συντεχνία 
των «δασαρχών» έχει αποβάλλει τα 
πρόβατα και τη βόσκηση ως µέθοδο 
φροντίδας δασών, καταστρέφοντας 
την ελληνική κτηνοτροφία. Στην 
οθόνη αναγράφεται: Βαρκελώνη-
Ετεοκλής Νικολάου «Ζητούνται 

ορεξάτα 
πρόβατα και 
κατσίκες για να 
προστατεύσουν 
την Καταλονία 
από τις φωτιές». 
Κάνει εντύπωση 
ο σχολιασµός 
για επαναφορά 

παραδοσιακών µεθόδων για να 
σωθεί η Βαρκελώνη. ΕΡΤ1, 16/8

 Ηµέρα αγρότισσας: Η 
Παγκόσµια Ηµέρα της Αγρότισσας 
καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 
1996, την 15η Οκτωβρίου, για να 
υποστηρίξει τις αγρότισσες ώστε να 
βρουν τη δύναµη να διεκδικήσουν 
τα δικαιώµατά τους στην ανάπτυξη, 
την υγεία κι ευηµερία, τη διατροφή 
και ένδυση, τη στέγαση και ιατρική 
φροντίδα, µέσω της ενηµέρωσης. 
Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής 
θα γιορτάσει την Ηµέρα αυτή το 
Σάββατο 15 Οκτωβρίου, στις 12.00, 
στα γραφεία του Πληθ. Γεµιστού 
14, 13678 Αχαρναί

 Greekforests: Ο ιστότοπος 
www.greekforests.gr αναπτύχθηκε 
στο χρηµατοδοτούµενο έργο 
LIFE14/GIE/GR/000304 
ForestLife «Οικοδόµηση 
συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ανταλλαγή γνώσεων για τα 
δάση του ∆ικτύου Natura 2000 
στην Ελλάδα». Το έργο υλοποιείται 
από το ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ σε συνεργασία 
µε τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών 
και ∆ασικού Περιβάλλοντος και 
χρηµατοδοτείται από το LIFE 
της ΕΕ. Παρατηρήσεις, ιδέες και 
προτάσεις συµβολών παρακαλούµε 
να στέλνονται στο greekforests@
ekby.gr.   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Το µέλι παράγεται από τη φύση και δεν 
µπορεί να φτιαχτεί στο εργαστήριο. Με 
βάση αυτή τη γενική αρχή, τρία κορυ-
φαία πανεπιστήµια της χώρας Γεωπο-
νικό, Καποδιστριακό και Αριστοτέλειο 
µαζί µε φορείς του ∆ηµοσίου (ΕΛΓΟ-∆ή-
µητρα, ΕΦΕΤ, Γενικό Χηµείο του Κρά-
τους) και του µελισσοκοµικού κλάδου 
αποτελούν την οµάδα κρούσης στην 
προσπάθεια του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης να µπει σε σωστό δρό-
µο η υπόθεση ελληνικό µέλι και να α-
ποδώσει σε παραγωγούς και οικονοµία 
την υπεραξία που τους αναλογεί. Μάλι-
στα, τίθεται ως προτεραιότητα η θέσπι-
ση ελληνικού σήµατος για τα προϊόντα 
µελιού και η επικράτησή του διεθνώς.

Η επιστηµονική οµάδα θα συνδρά-
µει µε τα πρωτόκολλα αναλύσεων που 
θα πιστοποιούν την ελληνικότητα και 
ιχνηλασισµότητα, ενώ αρωγός στην α-
γορανοµική προσπάθεια θα είναι η Γε-
νική Γραµµατεία Εµπορίου µέσω του η-
λεκτρονικού Μητρώου και ελέγχου ι-
σοζυγίου. «Θα καταβληθεί κάθε προ-
σπάθεια για την ταχύτερη εφαρµογή µέ-
τρων για την προστασία και ανάδειξη 

του ελληνικού µελιού µε βάση τη χρή-
ση ερευνητικών δεδοµένων», διαβεβαί-
ωσε σχετικά ο υφυπουργός Σίµος Κε-
δίκογλου κατά την πανηγυρική συνε-
δρίαση, µέσω τηλεδιάσκεψης, στα µέ-
σα του καλοκαιριού της Οµάδας Εργα-
σίας του ΥπΑΑΤ για το µέλι. Έργο της 
Επιστηµονικής Οµάδας Εργασίας είναι:

Η εισήγηση αναγκαίων µέτρων για 
την προστασία και την ανάδειξη των ι-
διαίτερων χαρακτηριστικών του ελλη-
νικού µελιού µε ερευνητικά δεδοµένα.

Η ανάδειξη της ποιότητας του ελ-
ληνικού µελιού και η καθιέρωση Ελ-
ληνικού Σήµατος για το µέλι.

Η προστασία και διαφύλαξη του 
εγχώριου γενετικού υλικού µελισσών.

Η επικαιροποίηση των χαρακτηρι-

στικών των οκτώ κατηγοριών µελιού 
και συµπλήρωση των κατηγοριών ταυ-
τοποίησης τύπων ελληνικού µελιού.

Η προστασία, ανάδειξη και κατο-
χύρωση της ταυτότητας των λοιπών ελ-
ληνικών προϊόντων κυψέλης.

Η εισήγηση για τη διαχείριση και 
προστασία της µελισσοκοµικής χλωρί-
δας-Μελισσοκοµικά Πάρκα.

Τα προβλήµατα νοθείας και παράνο-
µων ελληνοποιήσεων-Ισοζύγιο µελιού.

Σηµειωτέον, υπάρχουν περίπου 
1.800.000 µελίσσια, και 24.000 µε-
λισσοκοµικές µονάδες, µε ετήσια πα-
ραγωγή 15.000 τόνων. Η Ελλάδα κα-
ταλαµβάνει την πρώτη θέση σε πυκνό-
τητα µελισσών και την 5η µε 6η θέση 
στην παραγωγή µελιού στην Ευρώπη.

Το κυνήγι αγορών δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, ούτε όμως
κι ακατόρθωτη, για το ντόπιο
μέλι Πρωτόκολλα αναλύσεων θα πιστοποιούν 

την ελληνικότητα και ιχνηλασισμότητα του 
ελληνικού προϊόντος

Γερµανία, ο µεγαλύτερος εισαγωγέας 
µελιού από χώρες εκτός ΕΕ.

Μεγάλος εισαγωγέας µελιού η Ευρώπη, 
µόλις 25.000 τόνοι οι εξαγωγές της το 2021

Το 2021, τα κράτη µέλη της ΕΕ εισήγαγαν 173.400 τόνους µελιού από χώρες 
εκτός ΕΕ αξίας 405,9 εκατ. ευρώ, ενώ µόλις 25.500 τόνοι εξήχθησαν από την 
ΕΕ εκτός ΕΕ. Οι εξαγωγές αυτές ανήλθαν σε 146,6 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση 
µε το 2016, οι εισαγωγές µελιού από χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7% σε 
βάρος, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ µειώθηκαν κατά 10%. Το 
2021, στη Γερµανία εισήχθησαν 51.900 τόνοι µελιού από κράτη εκτός ΕΕ 
(30% των συνολικών εισαγωγών εκτός ΕΕ), καθιστώντας τη τον µεγαλύτερο 
εισαγωγέα µελιού στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, µπροστά από την Πολωνία 
(32.200 τόνοι, 19%), ακολουθούµενη από το Βέλγιο (25.600 τόνους, 15%), 
την Ισπανία (14.500 τόνους, 8%) και την Πορτογαλία (7 100 τόνοι, 4%). 
Οι εισαγωγές µελιού από χώρες εκτός ΕΕ το 2021 προέρχονταν κυρίως από 
την Ουκρανία (53.800 τόνοι ή το 31% των συνολικών εισαγωγών εκτός ΕΕ).

Ουκρανία
Το 31% των 
εισαγωγών 
µελιού στην 

ΕΕ προέρχεται 
από την 

Ουκρανία

Ταυτότητα
Στόχος η 

προστασία και 
κατοχύρωση 
της ταυτότη-
τας και των 
προϊόντων 
κυψέλης

Πρόεδρος
Πρόεδρος 

στην Οµάδα 
Εργασίας η Γ.Γ. 

του ΥπΑΑΤ 
Χριστιάνα 

Καλογήρου

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Ένα απολαυστικό τριήµερο στο πο-
λυσύνθετο αµπελοτόπι της Νεµέας 
µε βόλτες στα αµπέλια και µε τον 
τρύγο σε εξέλιξη, αλλά και µε επι-
σκέψεις σε ανοιχτά οινοποιεία και 
φυσικά µε δοκιµές εξαιρετικών κρα-
σιών θα έχουν την ευκαιρία να ζή-
σουν οι οινόφιλοι που θα βρεθούν 
την Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου έως 
και την Κυριακή στο πλαίσιο των 
Μεγάλων Ηµερών Νεµέας.   

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 
αυτών θα ξεδιπλωθούν όλα τα µυ-
στικά της Νεµέας, δίνοντας έµφα-
ση στα ξεχωριστά terroir καθώς ό-
πως είναι γνωστό η Νεµέα είναι ένα 
µωσαϊκό αµπελοτοπίων διαφορετι-
κών εκθέσεων, υψοµέτρων και εδα-
φών και αυτή η σύνθεση εκφράζε-
ται στο κρασί µέσα από µεγάλη ποι-
κιλία στυλ και ποιοτήτων.

Η µεγάλη γιορτή του Αγιωργίτικου
Πρόκειται για την καθιερωµένη ε-

δώ και χρόνια µεγάλη γιορτή του Α-
γιωργίτικου, που πραγµατοποιείται 
σε συν-διοργάνωση του Συνδέσµου 
Οινοποιών Νεµέας, του ∆ήµου Νεµέ-
ας και τον ΑΟΣ Νεµέας. Στο πλαίσιο 
έναρξης των εκδηλώσεων την Παρα-
σκευή 2 Σεπτεµβρίου θα πραγµατο-
ποιηθεί ένα ενδιαφέρον masterclass 
(19:45), που θα περιλαµβάνει 12 κρα-
σιά από διαφορετικά terroir, καθο-
δηγούµενο από τον MW Γιάννη Κα-
ρακάση και συναυλία µε τη σοπρά-
νο Μπέτυ Χαρλαύτη – µε τη συνοδεία 
πιάνου από τον Γιώργο Τσοκάνη- και 
τη συµµετοχή του Πάνου Περιβολά-
ρη (Final Act) στον Αρχαιολογικό χώ-
ρο της Αρχαίας Νεµέας (21:15).  Aκο-
λούθως, το  Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου 
– Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου θα πραγ-
µατοποιηθεί περιήγησή στον κόσµο 
του κρασιού της Νεµέας (∆ερβενα-

κίων 30, Νεµέα) µέσα από την καθι-
ερωµένη γευσιγνωσία στον Σύνδε-
σµο Οινοποιών Νεµέας από 11:00-
19:00. Τα οινοποιεία που θα ανοί-
ξουν για να υποδεχτούν τους επι-
σκέπτες στις Μεγάλες Μέρες της Νε-
µέας µε γευστικές δοκιµές, ξεναγή-
σεις άλλα και διάφορες εκδηλώσεις, 
για την ώρα, είναι: Κτήµα Αναγέννη-
ση, Barafakas Winery, Cooperative 
Winery of Nemea, Gaia Wines, Κτή-
µα Καραµήτσος, Lafazanis Winery, 
Lafkiotis Winery, Κτήµα Βασιλείου-
Κτήµα Νέµειον, Domaine Nikolaou, 
Palivou Estate, Papantonis Winery, 
Estate Raptis, Semeli Estate, Sellas 
Winery, Domaine Skouras, Κτήµα Πυρ-
γάκη, Σοφία της Φύσης, Papaioannou 
Estate, Opsimos Winery.

Μαζί με τον φετινό τρύγο 
και η Μεγάλη Γιορτή των
εξαιρετικών κρασιών Νεμέας

Αύξηση πάνω από 60% στα ράφια 
για βιολογικά στη Μέση Ανατολή
Ο κλάδος των βιολογικών προϊό-
ντων στη Μέση Ανατολή αναπτύσ-
σεται γρήγορα. Ενδεικτικό είναι ό-
τι ο χώρος στα ράφια για βιολογι-
κά τρόφιµα και ποτά έχει αυξηθεί 
περισσότερο από 60% τα τελευταία 
5 χρόνια σύµφωνα µε το organic-
market.info. Ως µια από τις µεγα-
λύτερες χώρες της ΜΕΝΑ (Μέση 
Ανατολή + Βόρεια Αφρική), η Σα-
ουδική Αραβία επενδύει σε µεγά-
λο βαθµό στην ανάπτυξη του βιο-
λογικού τοµέα – από την αγροτι-
κή παραγωγή µέχρι το ράφι – και 
το προσδιορίζει ως ένα σηµαντι-
κό κλειδί για το µέλλον. Η Biofach 
Saudi Arabia είναι ο διεθνής κόµ-
βος βιολογικών προϊόντων για τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρι-
κή (MENA region) που συγκεντρώ-
νει πάνω από 18 χώρες. Μάλιστα, 
το δίκτυο της Biofach World συν-
δέει βιολογικές αγορές µε τη διε-
θνή ζήτηση σε οκτώ βασικές οικο-
νοµικές περιοχές του πλανήτη, ε-
νώ προωθεί ταυτόχρονα την ανά-
πτυξη των περιφερειακών αγορών.

Ως εκ τούτου, ο κλάδος των βιο-
λογικών τροφίµων θα συναντηθεί 
για ακόµη µία φορά, στη Biofach 
Saudi Arabia, το όγδοο µέλος της 

οικογένειας της Biofach, που θα 
ανοίξει τις πόρτες της για πρώτη 
φορά 7 µε 9 Νοεµβρίου στο ∆ιε-
θνές Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέ-
ντρο του Ριάντ. 

Κατηγορίες προϊόντων
Φρέσκα Τρόφιµα: οπωρολα-

χανικά, κρέατα, γαλακτοκοµικά, 
τυροκοµικά.

Έτοιµα Προϊόντα ∆ιατροφής
Κατεψυγµένα Τρόφιµα: Κρέ-

ας, Ψάρια και Θαλασσινά,  ψηµέ-
να προϊόντα, οπωρολαχανικά, βό-
τανα, παγωτά.

Προϊόντα Παντοπωλείου για 
µαγείρεµα, ψήσιµο, σνακ, ποτά, 
γλυκά, ξηροί καρποί, δηµητριακά, 
συµπληρώµατα διατροφής κλπ.

Μη Τρόφιµα: Απορρυπαντικά, 
είδη καθαρισµού, υφάσµατα, τρο-
φές για κατοικίδια, σπόροι & φυτά, 
συσκευές και είδη νοικοκυριού.

Τεχνολογία & Εξοπλισµός: Συ-
σκευασία, επεξεργασία, φινίρισµα.

Νερό: Επεξεργασία νερού & λυ-
µάτων, βιολογική επεξεργασία, δο-
κιµή & µέτρηση, σύστηµα άρδευσης

Λιπάσµατα: παραγωγή & επε-
ξεργασία, προετοιµασία εδάφους, 
συστήµατα διασποράς, ανάλυση.

Τρία ελληνικά 
οινοποιεία 
στα ΤOP 100
του Wine & 
Spirits
Μια σηµαντική 
διάκριση για 3 
ελληνικά οινοποιεία 
από το περιοδικό 
Wine & Spirits. Tο 
Κτήµα Άλφα από το 
Αµύνταιο, Vassaltis 
Vineyards από τη 
Σαντορίνη και 
Lyrarakis Winery από 
την Κρήτη, βρέθηκαν 
στα 100 κορυφαία 
οινοποιεία του 
κόσµου. Ελέγχθηκαν 
χιλιάδες παραγωγοί 
µε τυφλή γευσιγνωσία 
και ξεχώρισαν 100 για 
τις συλλογές τους από 
εξαιρετικά κρασιά. 
Στην λίστα των ΤOP 
100 βρίσκονται 
θρυλικά ονόµατα 
όπως Bollinger, 
Louis Roederer, 
Zind-Humbrecht, E. 
Guigal, Massolino κ.α.

Στις 2 Σεπτεµβρίου masterclass
µε τον MW Γιάννη Καρακάση.

Κόµβος 
βιολογικών

Η Biofach Saudi 
Arabia είναι ο διεθνής 

κόµβος βιολογικών 
για τη Μέση Ανατολή 
και τη Βόρεια Αφρική 

(MENA region)

3.600 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΟΥΤΜ

10.000
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

150 ΕΚΘΕΤΕΣ

18 ΧΩΡΕΣ
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Dia Elis

Νέο σπίτι με παλιές 
ρίζες στο ελαιόλαδο 
βήμα για εξαγωγές 
Δύο αδερφές από την Αμαλιάδα με σπουδές στη βιολογία και 
στα μαθηματικά στράφηκαν στην τυποποίηση ελαιολάδου

Φαινόλες 
Η πρώτη σοδειά, που 

έφτασε στο εργαστήρι 
της Φαρµακευτικής 

Σχολής του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών και στον 

καθηγητή Προκόπη 
Μαγιάτη, έδειξε ότι 
πρόκειται για ένα 

ελαιόλαδο µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε 

φαινόλες

Ο οικογενειακός ελαιώνας 
«πατάει» στην κορωνέικη, 
ετοιµάζει την αθηνολιά αλλά 
και ένα ελαιόλαδο µε γεύση 
(infusion), µε απώτερο στόχο 
τις αγορές του εξωτερικού.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ένα από τα νέα σπίτια στο 
ελαιόλαδο είναι αυτό του 
Dia Elis από την Αµαλιά-
δα, το οποίο κάνει τα πρώ-
τα του βήµατα στην αγο-
ρά, πρόσφατα απέσπασε 
στην πρώτη του σοδειά το α-
σηµένιο βραβείο στο διαγωνι-
σµό AthenaIOOC 2022. Όντας το α-
ποτέλεσµα της αναβίωσης ενός παλιού και α-
νενεργού τα τελευταία χρόνια, οικογενειακού 
ελαιώνα, «πατάει» στην κορωνέικη, ετοιµάζει 
την αθηνολιά αλλά και ένα ελαιόλαδο µε γεύ-
ση (infusion), µε απώτερο στόχο την τοποθέτη-
σή του στις αγορές του εξωτερικού.

Βιολόγος στις βασικές της σπουδές και κα-
θηγήτρια, η ∆ήµητρα Σπηλιοπούλου στράφηκε 
στην παραγωγή του ελαιολάδου µαζί µε την α-
δερφή της Ελένη, µε σπουδές µαθηµατικού και 
κύριο επάγγελµα την πληροφορική. Αρκετά χρό-
νια πριν είχε η ∆. Σπηλιοπούλου είχε επιδείξει 

ενδιαφέρον για την καλλιέργεια α-
ρωµατικών φυτών, όταν το 2004 
έφτασε στα χέρια της ένα πατρο-
γονικό κτήµα που ανήκε στην οι-
κογένεια µε ρίζες από τις αρχές 
του 1800. Η ίδια παραλαµβάνο-

ντας 300 παλιές ρίζες ελιάς, φύ-
τεψε και νέα δέντρα στην Αµαλιά-

δα, φτάνοντας τα 1.200. «Ήταν ένα 
αγρόκτηµα αφηµένο και έπρεπε να γί-

νει εκ βαθέων ανανέωση του φυτικού πλη-
θυσµού. Ξεκινήσαµε φυτεύοντας κορωνέικη 
ποικιλία και την τελευταία τριετία έχουµε βάλει 
και αθηνολιά, προσβλέποντας και στη µίξη των 
δύο ποικιλιών»,  λέει η ∆ήµητρα Σπηλιοπούλου.

Η πρώτη της σοδειά έφτασε στο εργαστήρι της 
Φαρµακευτικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, όπου η ανάλυση από στο εργαστήριο του 
καθηγητή Προκόπη Μαγιάτη, έδειξε ότι πρόκει-
ται για ένα ελαιόλαδο µε υψηλή περιεκτικότητα 
σε φαινόλες. «Το ελαιόλαδο ήταν ανέκαθεν βι-
ολογικό ως προς την καλλιέργειά του, πριν ακό-
µα το πιστοποιήσουµε», συµπληρώνει.

Το ελαιόλαδο των δύο αδερφών από την Αµαλιάδα «έρχεται» από την περιοχή 
της αρχαίας Ήλιδας, ιερής πόλης της Ηλείας στην οποία γίνονταν οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες και το λογότυπό του εικονίζει µία γυναίκα που τρέχει µε λιτά µαλλιά.

∆ήµητρα & Ελένη 
Σπηλιοπούλου
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Η οικογένεια Σπηλιόπουλου διατη-
ρούσε παραγωγή και κατά το παρελ-
θόν, προ της αναβίωσης του ελαι-
ώνα από τις δύο αδερφές. Ωστόσο 
το προϊόν που έβγαινε από τα κτή-
µατά της δεν είχε τύχει ποτέ εµπο-
ρικής εκµετάλλευσης. Οι συνολι-
κές ποσότητες κατά το παρελθόν εί-
τε κατέληγαν στα µέλη της στενής 
και της ευρύτερης οικογένειας, εί-
τε στα µέλη του φιλικού περιβάλλο-
ντος των Σπηλιόπουλων. 

«Παρά το γεγονός ότι δεν προερ-
χόµαστε από αγροτική οικογένεια 
καθότι ο πατέρας µας ήταν γιατρός 
και η µητέρα µας καθηγήτρια, µε συ-
γκινούσε ανέκαθεν το αγροτικό ε-
πάγγελµα. Θεωρούσα πάντα ότι το 
ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν µε πολύ 
µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης», συ-
µπληρώνει η κυρία Σπηλιοπούλου.

Ένα βασικό µέρος της ανάπτυ-
ξης τυποποιηµένου ελαιολάδου για 
πρώτη φορά από τη ∆ήµητρα και την 
Ελένη Σπηλιοπούλου αποτέλεσε η 
δηµιουργία της συσκευασίας. «Κα-
ταλάβαινα ότι εάν ήθελα να έχει τύ-
χη στο εξωτερικό το λάδι µου, θα έ-
πρεπε να δηµιουργήσω κάτι ξεχωρι-

στό από πλευράς συσκευασίας. Α-
πευθύνθηκα σε βιοµηχανικό σχεδι-
αστή, που µου πρότεινε ένα κερα-
µικό βάζο σε µορφή κίονα, καθώς 
από τις διηγήσεις µου συσχέτισε το 
ελαιόλαδο µε την περιοχή της αρ-
χαίας Ήλιδας, ιερής πόλης της Ηλεί-
ας στην οποία γίνονταν οι Ολυµπι-
ακοί Αγώνες, ενώ φηµιζόταν για το 
«Ηλειακόν ∆ίκαιον» που βασιζόταν 
στην πιστή εφαρµογή των νόµων. 
Το λογότυπο εικονίζει µία γυναί-
κα που τρέχει µε λιτά µαλλιά της». 

∆είγµατα στο Ντουµπάι, 
στη ∆ανία και στη Σουηδία

Ήδη έχουν σταλεί δείγµατα στο 
Ντουµπάι, στη ∆ανία και τη Σουηδία 
και επίκειται η Κίνα µε στόχο την το-
ποθέτησή του εκτός ελληνικών συ-
νόρων. Προσεχώς και όπως λέει η 
∆ήµητρα Σπηλιοπούλου, θα έρθει 
στην αγορά και ένα λάδι infusion, 
προσβλέποντας στις αγορές του ε-
ξωτερικού. To ενδιαφέρον της πα-
ραγωγού επικεντρώνεται στα εστι-
ατόρια και ξενοδοχεία µε κουζίνα 
που ανατρέχει στο φάσµα της υψη-
λής γαστρονοµίας. 

Συσκευασία σε σχήμα κίονα και 
έμπνευση από την Αρχαία Ήλιδα

ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Το 2004 έφτασε στα χέρια της ∆ήµητρας 
Σπηλιοπούλου ένα πατρογονικό κτήµα µε ρίζες από 
τις αρχές του 1800. Η ίδια παραλαµβάνοντας 300 

παλιές ρίζες ελιάς, φύτεψε και νέα δέντρα
 στην Αµαλιάδα, φτάνοντας τα 1.200. Σήµερα,

 η συνολική καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται στα 
40 στρέµµατα, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη.

Επισκέψιµο 
Στα σχέδια να καταστεί 

επισκέψιµος ο ελαιώνας, 
επεκτείνοντας τις εγκα-

ταστάσεις και δηµιουργώ-
ντας νέες υποδοµές 

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

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

agrenda@agronews.gr

Νutrien
Ο Κεν Σέιτζ 
πρόεδρος και CEO
Η Nutrien Ltd. ανακοίνωσε ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της διόρισε 
τον Κέν Σέιτζ ως Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Σέιτζ 
υπηρέτησε ως προσωρινός 
∆ιευθύνων από τον Ιανουάριο 
του 2022 και φέρνει πάνω από 
25 χρόνια εµπειρίας διαχείρισης 
σε περισσότερες από 60 χώρες, 
µε βαθιά γνώση στους τοµείς 
της γεωργίας και της εξόρυξης.

Mουζάκης
Παραιτήσεις δύο 
μελών από το ΔΣ
Η Εταιρεία ΕΛ. ∆. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ενηµερώνει ότι από 
1η Αυγούστου ο κ. Γκανίας Σπύρος, 
Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο 
µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ και 
ο κ. Βασιλακόπουλος Χρήστος 
Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 
του ∆.Σ. παραιτούνται από τα 
καθήκοντά τους. Το ∆Σ αποδέχεται 
τις παραιτήσεις  και δροµολογεί 
τη διαδικασία αντικατάστασης.

USApple
Νέα επικεφαλής 
στη διοίκηση
Η αµερικανική Ένωση Μήλων 
USApple των ΗΠΑ όρισε την 
Μπρέντα Μπρίγκς, της Rice Fruit 
Company (έµπορο συσκευαστική 
φρούτων στην Πενσυλβάνια) 
πρόεδρο του διοικητικού 
συµβουλίου για το 2022-2023. 
Υπηρετεί στη διοίκηση της 
USApple από το 2018, πιο 
πρόσφατα ως αντιπρόεδρος.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ανάµεσα στα πρώτα που θα λάβουν το πράσινο φως 
από την Κοµισιόν, το στρατηγικό σχέδιο της Γαλλίας 
φαίνεται ότι δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην καλλιέργεια 
ζωοτροφών εντός της χώρας αλλά και στη διασύνδεση 
της φυτικής παραγωγής µε την κτηνοτροφία, µε τους 
ιθύνοντες ως το τέλος του 2027 να φιλοδοξούν να 
έχουν στήσει ειδικές συνέργειες στα γαλλικά χωριά 
ανάµεσα στις εκµεταλλεύσεις παραγωγής ζωοτροφών 
και τις κτηνοτροφικές µονάδες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
συνδεδεµένες διοχετεύουν σηµαντικά κονδύλια στην 
κτηνοτροφία (23 ευρώ για αιγοπρόβατα). Παράλληλα 
προωθείται ένα σχέδιο διπλασιασµού των εκτάσεων 
που καλλιεργούνται µε βιολογικές µεθόδους. 

Σε κτηνοτρόφους και 
Βιολογικά προσθέτουν 
πόρους οι Ευρωπαίοι 
Από αρχές Σεπτεμβρίου Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Δανία και 
Πολωνία οι πρώτες χώρες οι οποίες με την έγκριση των Βρυξελλών 
θα ανακοινώσουν πρώτες ορισμένες δράσεις τους από τη νέα ΚΑΠ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες η Κοµισιόν θα εκκινήσει 
τη διαδικασία της τελικής έγκρισης των στρατηγικών σχε-
δίων της ΚΑΠ έπειτα από τις αναπροσαρµογές που ζήτη-
σε από τα κράτη µέλη, µε τα πρώτα οριστικά σχέδια να 
παίρνουν το πράσινο φως ήδη από τις αρχές Σεπτεµβρί-
ου. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, ∆ανία και Πολωνία α-
ναµένεται ότι θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα κλει-
δώσουν και µε την έγκριση των Βρυξελλών την αγροτική 
πολιτική και το πλαίσιο ενισχύσεων που θα ισχύσει στις 
επικράτειές τους µέχρι το 2027. 

Μέσα σε έξι εβδοµάδες περίπου από την έγκριση των 
πρώτων σχεδίων αναµένεται ότι θα έχει επισφραγιστεί 
το πλάνο της ΚΑΠ, για το σύνολο των µελών του µπλοκ. 

Η αρχή αναµένεται ότι θα γίνει από την Πορτογαλία 
κατά τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου, µε τη χώρα να 
δίνει έµφαση στον επαναπροσδιορισµό των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων φιλοδοξώντας να τις µετατρέψει σε α-

γροτικές επιχειρήσεις, δίνοντας κίνητρα στους αγρότες 
ώστε να µετεξελιχθούν σε επιχειρηµατίες. 

Υπενθυµίζεται ότι η νέα ΚΑΠ εγκαινιάζεται σε περίπου 
τέσσερις µήνες, κάτι που συνεπάγεται ότι ορισµένες από 
τις δεσµεύσεις ξεκινούν να τίθενται σε εφαρµογή ήδη α-
πό τις φθινοπωρινές σπορές που έπονται, όπως είναι για 
παράδειγµα στην περίπτωση της Ελλάδας η αγορά πιστο-
ποιηµένου 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 εντάσσονται όπως φαίνεται στη λίστα συν-
δεδεµένων της Ελλάδας για τη νέα περίοδο.

Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρξει µια ελαστικότητα από 
τα ευρωπαϊκά όργανα σχετικά µε λεπτοµέρειες και περαιτέρω 
εξειδικεύσεις επί του στρατηγικού σχεδίου όπως αναφέρουν 
αξιωµατούχοι της Κοµισιόν σε δηλώσεις τους στον ευρωπαϊκό 
Τύπο, αφού η αναπάντεχη εξέλιξη στην Ουκρανία τον περα-
σµένο Φεβρουάριο, άλλαξε το τοπίο στην αγροτική παραγωγή 
και τις ανάγκες του µπλοκ σε τρόφιµα, αλλάζοντας κατ’ επέ-
κταση και πολλές από τις προτεραιότητες των κρατών µελών. 

ΓΑΛΛΙΑ

Συνεργείες κτηνοτρόφων
µε εκµεταλλεύσεις ζωοτροφών 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΕΨΕΙΣ

7 ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΠ 2023�2027
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Με 700 εκατ. ευρώ ετησίως για συνδεδεµένες, 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 κι αυτή τη φορά επέλεξε να δώσει 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 και σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις. Και 
στον παραδοσιακό ελαιώνα έµφαση για συνδεδεµένη.

Με καθυστέρηση 90 ηµερών εξαιτίας της αλλαγής 
του πολιτικού τοπίου της χώρας κατέθεσε τον 
περασµένο Φεβρουάριο το στρατηγικό της σχέδιο 
η Γερµανία, χωρίς ωστόσο η νέα διοίκηση επί 
των αγροτικών της χώρας, που προέρχεται από 
το κόµµα των Πρασίνων, να αλλάξει πολλά από 
όσα άφησαν πίσω τους οι συντηριτικοί. Μικρές ήταν 
οι αλλαγές και στο τελικό πλάνο του καλοκαιριού, 
µε το Βερολίνο να παρεµβαίνει επί της ουσίας 
µόνο στο κλείδωµα ενός στόχου που θέλει το 30% 
των εκτάσεων της Γερµανίας να καλλιεργούνται 
αποκλειστικά µε βιολογικές µεθόδους µέχρι 
το τέλος της επερχόµενης ΚΑΠ. 

Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του στρατηγικού 
σχεδίου της Ιταλίας αναµένει η Κοµισιόν εξαιτίας 
και της πολιτικής κρίσης που βαραίνει τις τελευταίες 
εβδοµάδες τη Ρώµη. Οι κριτικές για το σχέδιο της 
Ιταλίας, σχολιάζουν την έλλειψη φιλοδοξίας και 
φαντασίας, ενώ το επενδυτικό βάρος της ΚΑΠ 
εστιάζει στις εδραιωµένες αγροτοβιοµηχανίες της 
χώρας, σε µια εξέλιξη που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις 
από εκπροσώπους µικρότερων εγχειρηµάτων 
που εστιάζουν στην παραγωγή premium τροφίµων. 
Αρκετοί στο εσωτερικό της χώρας υποστηρίζουν 
πως µε αυτό το σχέδιο η Ιταλία κινδυνεύει να χάσει 
την παγκόσµια πρωτοκαθεδρία της στο τρόφιµο. 

Λιγότερα µέτρα στο νέο πρασίνισµα, για την ακρίβεια 
5 αντί για 16 που είχε διαµορφώσει αρχικά η χώρα, 
φέρνει µε το τελικό της Στρατηγικό Σχέδιο η Πολωνία. 
Η χώρα είναι από τις λίγες που υποχρεώθηκε σε µια 
ριζική αναδιάρθρωση του σχεδιασµού της για τη νέα 
ΚΑΠ έπειτα από τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν. Η 
πρώτη βασική αλλαγή έχει να κάνει µε τον διπλασιασµό 
των επιδοτήσεων για την ευζωία των ζώων. Η άλλη 
αφορά τα µετρα του πρασινίσµατος που περιορίζονται 
σε 5, ένα εκ των οποίων είναι η γεωργία άνθρακα, ενώ 
επίσης η χώρα υποχρεώθηκε στο να αυξήσει στο 80% 
το ποσοστό κάλυψης εδάφους κατά τους χειµερινούς 
µήνες, έναντι 50% που προέβλεπε αρχικά. 

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται και αυτή στις χώρες 
που θα πάρουν πρώτες στα χέρια τους το τελικό 
σχέδιο της νέας ΚΑΠ, εξασφαλίζοντας έναν 
στρατηγικό προγραµµατισµό των φθινοπωρινών 
σπορών για τους παραγωγούς της. Το γενικό πνεύµα 
του πορτογαλικού σχεδίου θέλει τη µετατροπή των 
µικρών αγροτικών εκµεταλλεύσεων της χώρας σε 
επιχειρηµατικά σχήµατα, είτε µέσω συγχωνεύσεων 
είτε συνεργασιών, δίνοντας και τα αντίστοιχα κίνητρα, 
µε απώτερο σκοπό την οργάνωση της αγροτικής της 
παραγωγής µε όρους επιχειρείν. Με άλλα λόγια, µέχρι 
το τέλος της επταετίας, η Πορτογαλία φιλοδοξεί να 
έχει αφήσει πίσω της την παραδοσιακή γεωργία. 

Από την αγροτική παραγωγή για εξαγωγή στην τοπική 
αγορά και τον αγροτουρισµό κατευθύνει η Κοµισιόν 
την Ιρλανδία έπειτα από της παρατηρήσεις της 
στο στρατηγικό της σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί 
µε καθυστέρηση. Η Κοµισιόν ζητά από την Ιρλανδία 
να εξασφαλίσει αναδιανεµητική ενίσχυση στις µεσαίου 
µεγέθους εκµεταλλεύσεις, ενώ αναµένει το 25% 
της βασικής ενίσχυσης να δίνεται µέσω του νέου 
πρασινίσµατος. Κάτι τέτοιο όµως ενδέχεται να αφήσει 
εκτός µέτρων αρκετές φάρµες, φοβούνται οι 
αγροτικές ενώσεις της χώρας, αφού η κατεύθυνση 
αυτή προϋποθέτει την απασχόληση των αγροτών 
σε άλλους κλάδους προκειµένου να βιοποριστούν. 

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Προτεραιότητα µε 200 εκατ. 
σε κτηνοτρόφους από την Ισπανία 

Βιολογικά στο 30%
της συνολικής αγροτικής γης 

Στις αγροτοβιοµηχανίες
το βάρος, αντιδράσεις των µικρών

∆ιπλάσιες επιδοτήσεις
για ευζωία ζώων στην Πολωνία

Αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
γίνονται αγροτικές επιχειρήσεις 

Το 25% της βασικής 
µέσω του πρασινίσµατος για λίγους
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Τη χορήγηση αυξηµένων τιµών παραγωγού α-
ποφάσισε η ΣΥΚΙΚΗ για όλες τις κατηγορίες σύ-
κων, εξέλιξη που φαίνεται να απορρέει από τις ι-
διαίτερα θετικές συνθήκες αγοράς του προϊόντος, 
καθώς και τη µεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό. 
Μάλιστα σύµφωνα µε τη διοίκηση της, η εικόνα 
φέτος δείχνει µια καλή ποσοτικά παραγωγή σύ-
κων κι αν δεν υπάρξουν προβλήµατα λόγω και-
ρικών συνθηκών αναµένεται να ξεπεράσει τους 

2.000 τόνους. Εν τω µεταξύ ξεκίνησε ο συνεται-
ρισµός να παραλαµβάνει σύκα για ξήρανση και 
από τα µέσα Σεπτεµβρίου αρχίζουν οι εξαγωγές.

Οι τιµές παραγωγού φέτος έχουν αύξηση κατά 
µέσο όρο 4%, ενώ την τελευταία πενταετία κατά 
35%. Μάλιστα, η ανακοίνωση της ΣΥΚΙΚΗΣ προς 
τα µέλη της αναφέρει πως στη συνεδρίαση του 
∆.Σ. 841/23-08-2022 συζητήθηκαν και εκτιµή-
θηκαν οι επικρατούσες συνθήκες της παραγω-

γής και διάθεσης των ξηρών σύκων και οµόφω-
να αποφασίστηκε να δοθούν αυξήσεις σε όλες τις 
ποιότητες και οι τιµές διαµορφώνονται ως εξής:

 Ξηρά σύκα εσοδείας 2022: Ποιότητα Α’ 2,40 
ευρώ το κιλό, ποιότητα Β’ 2,20 ευρώ, ποιότητα 
Γ’ 1,45 ευρώ και ποιότητα ∆’ 1,25 ευρώ το κιλό.

 Βιολογικά ξηρά σύκα εσοδείας 2022: Ποιότη-
τα Α’ 3,10 ευρώ, ποιότητα Β’ 2,80 ευρώ, ποιότητα 
Γ’ 2,35 ευρώ και ποιότητα ∆’ 2,15 ευρώ το κιλό.

Αυξημένες 4% οι τιμές παραγωγού σύκων από τη ΣΥΚΙΚΗ

Το 64,67% της 
αξίας των εξαγωγών 
ελαιολάδου της 
Ελλάδας το 2021 
έφτασε στην ιταλική 
αγορά, ωστόσο στα 
ιταλικά ράφια δεν 
εντοπίζεται ούτε 
σταγόνα επώνυμου 
προϊόντος 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα µικρά ποσοστά τυποποίησης, η δι-
ευκόλυνση του τενεκέ αλλά και η δια-
χρονική «ασφάλεια» του χύµα συνθέ-
τουν τον χάρτη, βάσει του οποίου κα-
λούνται να κινηθούν στην αγορά οι Έλ-
ληνες παραγωγοί ελαιολάδου, µε τα βυ-
τία που αναχωρούν από το λιµάνι της 
Πάτρας να µεταφέρουν µαζί τους εκα-
τοντάδες εκατ. ευρώ σε χαµένη προστι-
θέµενη αξία για το προϊόν και τη χώρα. 

Το πρόβληµα είναι γνωστό και το έ-
χουν προσεγγίσει επανειληµµένα σε 
µελέτες τους τράπεζες, θεσµικοί εκπρό-
σωποι του κλάδου του ελαιολάδου αλ-
λά και γραφεία οικονοµικών και εµπο-
ρικών υποθέσεων ελληνικών πρεσβει-
ών σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και της 
Βόρειας Αµερικής. 

Τελευταία αφορµή για επανεκκίνηση 
του διαλόγου, η έκθεση του Γραφείου 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσε-
ων στο Μιλάνο, σύµφωνα µε την την ο-
ποία το 64,67% της αξίας των συνολικών 
εξαγωγών ελαιολάδου της Ελλάδας και 
το 75,88% του συνολικού όγκου εξαγω-
γών κατευθύνθηκε το 2021 στην ιταλική 
αγορά, ωστόσο αν και οι Ιταλοί φαίνε-
ται πως καταναλώνουν ή έστω διαχειρί-
ζονται χιλιάδες τόνους ελληνικού ελαι-
ολάδου, στα ράφια τους δεν εντοπίζε-
ται ούτε σταγόνα επώνυµου προϊόντος. 

Η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο µε-
γαλύτερο προµηθευτή της Ιταλίας σε ε-
λαιόλαδο, µε το µερίδιο της να ανέρχε-

ται στο 22% περίπου, όσο η Ισπανία µε 
ένα απόλυτο 61,5% είναι ο νούµερο 1 
προµηθευτής της ιταλικής βιοµηχανί-
ας ελαιολάδου µε πρώτη ύλη. Συγκε-
κριµένα, η αξία των εξαγωγών ελαιο-
λάδου από την Ελλάδα στην Ιταλία δια-
µορφώθηκε το 2021 σε 345,5 εκατ. ευ-
ρώ, αυξηµένη κατά 16,33% σε σύγκρι-
ση µε το 2020, ενώ ο όγκος των εξαγω-
γών διαµορφώθηκε σε 111.610 τόνους 
από 132.844 τόνους το 2020, καταγρά-
φοντας πτώση 15,98%. 

Το ποσοστό είναι σηµαντικά µεγάλο 

αν αναλογιστεί κανείς ότι οι παραγω-
γές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, 
έδωσαν στις καλές χρονιές κάτι λιγό-
τερο από 300.000 τόνους ελαιολάδου. 
Ωστόσο, η υπόθεση της τυποποίησης 
δεν είναι εύκολη, όπως επισηµαίνουν 
συνοµιλητές της Agrenda µε χρόνια ε-
µπειρία στη διαχείριση και τον συντο-
νισµό συνεταιριστικών προσπαθειών. 
Σε αντίθεση µε την τυποποίηση, η ο-
ποία απαιτεί σε πρώτη φάση πρόσθε-
τες δαπάνες για µελέτες, συµβούλους 
και λοιπούς υπηρεσιακούς µεσάζοντες, 

Τα τελευταία χρόνια 
ωστόσο αυξάνονται 
σταθερά µεµονωµένες 
ή συλλογικές προ-
σπάθειες εµφιάλωσης 
επώνυµου ελαιολάδου.

Στενά περιθώρια για πειράματα   

Τα χαμένα 300 εκατ. 
ευρώ υπεραξίας και 
τα δίκαια του τενεκέ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

300
 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

�ΕΤΗΣΙΩΣ�

64%
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ΥΠΕΡΑΞΙΑ
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2020

132.844
111.610

2021
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Μαίνεται η αντιπαράθεση του βουλευτή Πέλλας 
της Ν∆ Γιώργου Καρασµάνη µε τον πρόεδρο της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φρούτων, Πυρη-
νόκαρπων και Αχλαδιών Χρήστου Γιαννακάκη, 
για τη φετινή κατάσταση στην αγορά συµπύρη-
νων ροδάκινων. Ο «γαλάζιος» βουλευτής αντα-
παντώντας στον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατικής, 
ο οποίος σε προηγούµενη δήλωση του είχε α-
ποποιηθεί των όποιων ευθυνών για την κατάρ-

ρευση των τιµών και τα κακώς κείµενα στην α-
γορά συµπύρηνων, του συνιστά να σιωπά παρά 
να µιλά για να καλύψει σφάλµατα και παραλεί-
ψεις. «Κρείττον του λαλείν το σιγάν», όπως λέει. 

Στην αιχµηρή ανακοίνωση Καρασµάνη, αµφι-
σβητείται ευθέως η λειτουργία της ∆ιεπαγγελµα-
τικής, η οποία -και κατά τα λεγόµενα Γιαννακά-
κη- λειτουργεί µε τη µορφή αστικής µη κερδο-
σκοπικής εταιρείας, χωρίς να έχει αναγνωριστεί 

επίσηµα. Μήπως δεν καλύπτει τα ελάχιστα εθνι-
κά όρια (15% αντιπροσωπευτικότητα); Ή µήπως 
– το κυριότερο – επειδή θα πρέπει, σύµφωνα µε 
τις κοινοτικές διατάξεις, να δηµοσιεύει στατιστι-
κά στοιχεία για τα συµβόλαια αγοραπωλησιών 
µεταξύ αγροτών και µεταποιητικών βιοµηχανιών 
(τιµές, ποσότητες, αριθµός συµβολαίων), τις τιµές 
των προϊόντων στην αγορά, το κόστος παραγω-
γής και την πορεία των εξαγωγών;» αναφέρει.

Κόντρας συνέχεια Καρασμάνη-Γιαννακάκη για πυρηνόκαρπα

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται από 
το υπουργείο Τουρισµού τριπλέτα νο-
µοθετικών παρεµβάσεων για την κα-
θιέρωση σήµατος σε τρεις παραγωγι-
κούς τοµείς του αγροδιατροφικού το-
µέα και διασύνδεσής τους µε τον κλά-
δο της φιλοξενίας. Έτσι, µετά τα Επι-
σκέψιµα Ζυθοποιεία την άνοιξη, ακο-
λουθούν στην καρδιά του καλοκαι-
ριού τα Επισκέψιµα Ελαιοτριβεία και 
το φθινόπωρο τα Επισκέψιµα Τυρο-
κοµεία. Μάλιστα, τα τρία νέα σήµατα 
έρχονται να συµπληρώσουν το Σήµα 
Επισκέψιµου Οινοποιείου και Αγρο-
τουρισµού, που χορηγείται ήδη. Στις 
προϋποθέσεις για τα επισκέψιµα ελαι-
οτριβεία µεταξύ άλλων η διάθεση χώ-
ρων υποδοχής για τους επισκέπτες, αί-
θουσας γευστικής δοκιµής ελαιολά-
δου από βαρέλι ή από φιάλη, ειδική 
διαµόρφωση εγκαταστάσεων για την 
πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Συγκεκριµένα, µετά τη δηµόσια δι-
αβούλευση για τις προδιαγραφές του 
Σήµατος Επισκέψιµου Ζυθοποιείου, 
που ήδη υπογράφηκε και βρίσκεται 
σε στάδιο δηµοσίευσης σε ΦΕΚ, το υ-
πουργείο Τουρισµού, µέσω της αρ-
µόδιας υφυπουργού Σοφίας Ζαχαρά-
κη, προχωρά -σε συνεργασία µε το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - σε 
διαβούλευση µέχρι τις 2 Σεπτεµβρίου 
µε σχέδιο ΚΥΑ για τη θεσµοθέτηση και 
τις τεχνικές-λειτουργικές προδιαγρα-

φές των επισκέψιµων ελαιοτριβείων. 
Υπενθυµίζεται ότι το Σήµα Επισκέ-

ψιµου Ελαιοτριβείου – που θα ισχύ-
ει για πέντε έτη - διασφαλίζει την ε-
πισκεψιµότητα σε χώρους όπου λει-
τουργούν ελαιοτριβεία -ειδικών προ-
διαγραφών- που παράγουν ελληνι-
κό ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, 
µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υ-
ποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας, ε-
στίασης και γευσιγνωσίας. Σύµφωνα 
µε την ΚΥΑ, στις ελάχιστες απαιτούµε-
νες προδιαγραφές ορίζονται οι εξής:

α) Μεµονωµένα ή συνδυαστικά, χώ-
ρος υποδοχής και αναµονής επισκε-
πτών, αίθουσα γευστικής δοκιµής ελαι-
ολάδου από βαρέλι ή/και φιάλη (γευ-
σιγνωσία), αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, χώρος τοποθέτησης, παρουσία-
σης προϊόντων, χώρος εκδηλώσεων.

β) Ανάρτηση σε εµφανές σηµείο 
κάτοψης του ελαιοτριβείου µε κατα-
γεγραµµένους, αποτυπωµένους και 
σηµασµένους τους χώρους, που είναι 
προσβάσιµοι στους επισκέπτες. Σήµαν-
ση για µέγιστο αριθµό επισκεπτών.

γ) Ορισµός υπευθύνου για υποδοχή, 
φιλοξενία και ξενάγηση επισκεπτών.

δ) Πινακίδα στην είσοδο του ελαι-
οτριβείου µε τις ώρες λειτουργίας και 
ηµέρες επίσκεψης του ελαιοτριβείου.

ε) Τοποθέτηση του «Σήµατος Επισκέ-
ψιµου Ελαιοτριβείου» στην είσοδο και 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, κλπ.

το χύµα δείχνει απλό, λιτό και σύντοµο. 
Άλλωστε, µε τα οικονοµικά περιθώρια 
στενά, η αναζήτηση ρευστότητας γίνε-
ται αυτοσκοπός για µεγάλο διάστηµα 
της εκάστοτε ελαιοκοµικής περιόδου 
και παρά τις χαµηλές τιµές, οι Ιταλοί µε-
σίτες πληρώνουν τις περισσότερες φο-
ρές άµεσα. Αυτό είναι και το βασικότε-
ρο εµπόδιο σε µια πιο οργανωµένη α-
ντεπίθεση του εγχώριου κλάδου ελαιο-
λάδου απέναντι στη «λογική» του χύµα. 

Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι αυξά-
νονται σταθερά µεµονωµένες ή συλλο-
γικές προσπάθειες παραγωγής και εµφι-
άλωσης επώνυµου ελαιολάδου, σε µια 
απόδειξη ότι η τυποποίηση πείθει όλο 
και περισσότερους συντελεστές της πρω-
τογενούς παραγωγής ελαιολάδου. Πα-
ράλληλα, όπως συχνά επικυρώνουν ρε-
πορτάζ της Agrenda και του Ελαίας Καρ-
πός, δείχνουν πλέον να έχουν εδραιω-
θεί στην αγορά «νέα σπίτια» στο ελαι-
όλαδο, από παραγωγούς που κλείνουν 
πλέον πάνω από 10 χρόνια παρουσίας 
στο ράφι µε επώνυµο προϊόν, το οποίο 
φαίνεται ότι έχει γίνει αγαπητό και από 
αξιόλογη µερίδα καταναλωτών. 

Χώροι εστίασης 
και φιλοξενίας
Στις χώρους των 

επισκέψιµων 
ελαιοτριβείων 

µπορεί να λειτουρ-
γούν επιχειρήσεις 

υγειονοµικού ενδια-
φέροντος, ενώ 

επιτρέπεται, εντός 
του ίδιου οικοπέ-
δου, η λειτουργία 

επιχείρησης ενοικι-
αζόµενων επιπλω-
µένων δωµατίων 

και διαµερισµάτων 

Πήραν σειρά για απόκτηση σήματος 
Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία και Τυροκομεία

Λύση ο τενεκές 

 Άµυνα πάντως στις 
εµπορικές και 
οικονοµικές πιέσεις που 
ευννοούν τη διάθεση 
χύµα ελαιολάδου, 
δείχνει να παίζει και η 
λογική του τενεκέ. Αν 
και έχειι κατηγορηθεί 
ότι κρατάει πίσω έναν 
ολόκληρο κλάδο, οι 
τιµές που εξασφαλίζουν 
οι παραγωγοί δίνουν 
ό,τι και η τυποποίηση. 
Φυσικά οι ποσότητες 
είναι περιορισµένες, 
αλλά µεµονωµένα 
δείχνουν ικανές ώστε 
να επιτρέπουν στους 
παραγωγούς να µην 
κλείνουν τιµή όταν 
η αγορά βρίσκεται σε 
επίµονο πτωτικό κανάλι, 
όπως έγινε την άνοιξη.



Agrenda46 Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανοιχτές τιμές 
σε αστάθμητη 
αγορά είναι 
αθέμιτη 
πρακτική, λέει 
ο ΣΥΡΙΖΑ
«Η λογική των ανοιχτών τιµών και 
των ανοιχτών συµφωνιών, σε µια 
αγορά µε αστάθµητους παράγοντες, 
προσαρµοζόµενης της συµφωνίας 
πώλησης µονοµερώς στα οικονοµικά 
συµφέροντα των εµπόρων, φέρνει 
τον παραγωγό στην θέση του 
αδύναµου κρίκου της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, και συνιστά πέρα από 
νοµικά άκυρη σύµβαση, επιπλέον 
και αθέµιτη εµπορική πρακτική 
στην αγοραπωλησία αγροτικών 
προϊόντων, όπως προβλέπεται πλέον 
στον ψηφισθέντα νόµο 4792/2021, 
που ενσωµάτωσε την Οδηγία 
2019/633 περί αθέµιτων εµπορικών 
πρακτικών εφοδιασµού γεωργικών 
προϊόντων- τροφίµων».
Τα παραπάνω, τονίζει ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης 
σε επίκαιρη ερώτηση του προς 
τον αρµόδιο υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά από 
τον οποίο ζητά πρωτοβουλίες ώστε 
να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισότιµη 
σχέση πωλητή – αγοραστή. Επιπλέον 
ρωτά εάν η κυβέρνηση θα λάβει 
µέτρα προστασίας του αγροτικού 
εισοδήµατος των µηλοπαραγωγών 
που πλήττονται βάναυσα από τη 
διεθνή συγκυρία και βρίσκονται 
στην στην δίνη µιας αλυσίδας 
προβληµάτων (µειωµένη παραγωγή, 
αδιάθετα περσινά αποθέµατα, αύξηση 
κόστους αποθήκευσης στα ψυγεία, 
αυξήσεις στα καύσιµα και στα εφόδια, 
µειωµένη ζήτηση από παραδοσιακές 
αγορές όπως η Αίγυπτος, ρωσικό 
εµπάργκο λόγω Ουκρανίας).
Νοµοτελειακή συνέπεια των ανωτέρω 
συνθηκών, σύµφωνα µε τον βουλευτή, 
είναι η χωρίς όρια, πτώση των τιµών 
πώλησης προς τους εµπόρους, 
οι οποίοι προσφέρουν στους 
παραγωγούς ιδιαιτέρως χαµηλή τιµή 
πώλησης και δεν καλύπτει ούτε 
τα κόστη παραγωγή, θέτοντας τους 
σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση.

Βολεμένο το πολιτικό σύστημα 
με «χαμηλές πτήσεις» γεωργίας
Έτσι εξυπηρετούνται και οι μεταποιητές που μεταφέρουν τα βάρη στους αγρότες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με το ηµερολόγιο να γράφει προ διµή-
νου, έτος εκλογών και τα πολιτικά κόµµα-
τα να ακονίζουν ήδη τα… µαχαίρια τους, 
µε αφορµή και την υπόθεση των υποκλο-
πών, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι 
ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής δεν 
έχει να περιµένει και πολλά πράγµατα. 

Μάλλον γίνεται καθαρό ότι στην τριε-
τία που πέρασε, η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη δεν κατάφερε να θέσει σε τροχιά κά-
ποιες ουσιαστικές παρεµβάσεις για πραγ-
µατική βελτίωση των συνθηκών λειτουρ-
γίας και ανάπτυξης της γεωργίας στην Ελ-
λάδα. ∆εν αναζητήθηκαν λύσεις για ένα 
µοντέλο που θα αξιοποιεί τα γεωγραφικά 
πλεονεκτήµατα της χώρας, θα αναβαθµί-
ζει την αδιαµφισβήτητη τεχνογνωσία των 
Ελλήνων αγροτών και θα προσδίδει νέα 
δυναµική σε κρίσιµα αγροτικά προϊόντα.

Κάπως έτσι γίνεται αντιληπτό απ’ όλους 
τους εµπλεκόµενους στο συγκεκριµένο 
πεδίο δραστηριότητας ότι η ελληνική γε-
ωργία φυτοζωεί και η ζωή στην ύπαιθρο 
φθίνει. Παραφράζοντας λιγάκι τον Σλο-
βάκο διανοούµενο Γιαν Κόλλαρ, οι αγρό-
τες στη χώρα µας «σκέφτονται και αισθά-
νονται µόνο κατά το ήµισυ». Και η κουλ-
τούρα τους, «είναι συχνά µέτρια και πε-

νιχρή. ∆εν ζει πια, απλώς επιζεί, δεν α-
ναπτύσσεται ούτε ανθίζει, απλώς φυτο-
ζωεί, δεν βοηθάει να φυτρώσουν δέντρα, 
αλλά µονάχα θάµνοι». 

Προφανώς δεν φταίνε µόνο οι αγρό-
τες. Χρόνια τώρα, η κρατικοδίαιτη γεωρ-
γία και το πελατειακό κράτος βαδίζουν 
χέρι - χέρι το δρόµο της παρακµής. Όπως 
έχει γραφτεί κι άλλες φορές απ’ αυτή τη 
θέση, το πολιτικό σύστηµα µοιάζει να έ-
χει βολευτεί µε τις «χαµηλές πτήσεις» της 
ελληνικής γεωργίας και τους αγρότες «α-
κόλουθους» των βουλευτικών γραφείων. 

Σε καιρούς χαλεπούς, µάλιστα, η κατά-
σταση αυτή µοιάζει να εξυπηρετεί τα µάλα 
την καχεκτική εγχώρια µεταποιητική βιο-
µηχανία, η οποία µεταφέρει συνεχώς τα 

βάρη και ανταγωνιστικό της… έλλειµα 
στην πλευρά των αγροτών. Με φόντο την 
πανδηµία, ο κρίσιµος πολιτικός χρόνος 
της παρούσας κυβέρνησης πέρασε, χω-
ρίς το Μέγαρο Μαξίµου να µπει στην ου-
σία των αγροτικών ζητηµάτων και χωρίς 
οι υπουργοί στους οποίους εµπιστεύθη-
κε ο πρωθυπουργός το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, να παρουσιάσουν ένα 
καινούργιο όραµα. Προγράµµατα πάνε κι 
έρχονται, κονδύλια µοιράζονται, χωρίς η 
χώρα να βρίσκει το δρόµο της αγροτικά.  

Το επόµενο διάστηµα και µέχρι τις ε-
κλογές, όποτε αυτές γίνουν, θα περάσει 
µε µικροδιευκολύνσεις, ρουσφέτια και 
κάποια µέτρα «ανακούφισης» από τις 
φουρτούνες που φέρνουν αυτόν το χει-
µώνα ο πληθωρισµός, οι ακριβές ζωοτρο-
φές και οι απανωτές αυξήσεις στο πετρέ-
λαιο και την κιλοβατώρα. 

Όπως πέρασε το προηγούµενο διάστη-
µα µε κορωνο-ενισχύσεις και αποζηµιώ-
σεις από φυσικές καταστροφές.  

Ο διπλασιασµός των δεσµεύσεων κοινο-
τικών πόρων στα 106 εκατ. ευρώ και η ο-
λοκλήρωση του προσωρινού πίνακα απο-
τελεσµάτων διοικητικού ελέγχου των αι-
τήσεων στήριξης από τη ∆ράση 4.3.4 του 
ΠΑΑ για έργα οδοποιίας, δίνει το σήµα 
στην επαρχία ότι έρχονται εκλογές. Όλα 
τ’ άλλα µετατίθενται για µετά τις εκλογές. 

Μικροδιευκολύνσεις 
Το επόµενο διάστηµα και µέχρι 

τις εκλογές θα περάσει µε 
µικροδιευκολύνσεις, ρουσφέτια 

και κάποια µέτρα «ανακούφισης», 
όπως πέρασε το προηγούµενο µε 

κορωνο-ενισχύσεις, αποζηµιώσεις
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Τα καιρικά φαινόµενα τείνουν να 
αντιµετωπίζονται ως διακριτές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, παρά ως µέρος ενός 
επιδεινούµενου συστηµικού προβλήµατος. 
Αυτό, που το γραφείο του ΟΗΕ για τη µείωση 
του κινδύνου καταστροφών αποκαλεί κύκλο 
καταστροφών-απόκριση-ανάκαµψη-επανάληψη.
Το πρόβληµα είναι ότι «ο κίνδυνος από το κλίµα 
είναι τόσο κατανεµηµένος σε όλες τις πτυχές 
του συστήµατος, που είναι δύσκολο για 

συγκεκριµένες οντότητες να έχουν το κίνητρο 
να προσπαθήσουν να τον αντιµετωπίσουν», λέει 
ο Austin Becker, στο Πανεπιστήµιο του Ρόουντ 
Άιλαντ, ο οποίος µελετά την επίδραση της 
κλιµατικής αλλαγής στα 3.800 λιµάνια του 
κόσµου. Το ένα τρίτο βρίσκεται σε τοποθεσίες 
επιρρεπείς σε τροπικές καταιγίδες, όπου µικρές 
αλλαγές στη µέση ένταση της καταιγίδας µπορεί 
να µεταφραστούν σε µεγάλες αυξήσεις στο 
χρόνο διακοπής λειτουργίας του λιµανιού. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Για τις κυβερνήσεις και τις εταιρεί-
ες, το κλίµα είναι ένας άλλος κίν-
δυνος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
που πρέπει τώρα να ληφθεί σοβα-
ρά υπόψη. Η ξηρασία που έχει πε-
ριορίσει τη µετακίνηση εµπορευµά-
των µέσα από τα µεγάλα ποτάµια 
της Ευρώπης δείχνει πόσο επικίν-
δυνη µπορεί να είναι η κλιµατική 
αλλαγή καθώς η µέχρι τώρα στρα-
τηγική αντιµετώπισης δεν φαίνεται 
να οδηγεί πουθενά καθώς οι κυ-
βερνήσεις επικεντρώνονται στις α-
πειλές στον εφοδιασµό τροφίµων. 
Αλλά οι φετινές ξηρασίες τονίζουν 
τον κίνδυνο πως οι υδάτινες υπο-
δοµές του παγκόσµιου εµπορίου 
θα ξεραθούν ή θα κλείσουν, ανα-
φέρει άρθρο των Financial Times.

Πιο σοβαρά θα γίνουν 
τα ακραία καιρικά φαινόµενα 

Το ∆ιακυβερνητικό Πάνελ για 
την Κλιµατική Αλλαγή είναι ξεκά-
θαρο, πως τα ακραία καιρικά γεγο-
νότα, όπως η ξηρασία, οι πληµµύ-
ρες ή οι ισχυρές καταιγίδες, θα γί-
νουν πιο συνηθισµένα και πιο σο-
βαρά. Οι επιπτώσεις για την παρα-
γωγή, µεταποίηση και διανοµή τρο-
φίµων και αγαθών ανά τον κόσµο 
είναι σχεδόν ακατανόητα ευρείες 
και περίπλοκες.

Σύµφωνα µε τους FT, περίπου 
το 80% του παγκόσµιου εµπορί-
ου µεταφέρεται κάποια στιγµή µε 
πλοία, µε το θαλάσσιο εµπόριο να 
έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στα 30 
χρόνια έως το 2020. Οι αλλαγές, 
εκτός του κλίµατος, έχουν κάνει 
το σύστηµα πιο επιρρεπές σε δι-
αταραχές. Τα πλοία έχουν γίνει 
προοδευτικά µεγαλύτερα και η δι-
άσωσή τους είναι πιο δύσκολη και 

δαπανηρή, όταν τα πράγµατα πά-
νε στραβά.

Επίσης, δεν υπάρχει εύκολη ε-
ναλλακτική όταν επικρατεί ξηρα-
σία. Ένα πλοίο µεταφοράς µέσω 
ποταµιών ισοδυναµεί µε περίπου 
100 έως 150 φορτηγά, εποµένως 
ο δρόµος ή ο σιδηρόδροµος απλά 
δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν 
στην πίεση. Η τυπική αντίδραση 
είναι η µερική φόρτωση σκαφών 
ή η εκτέλεση περισσότερων ταξι-
διών µε µικρότερα πλοία.

Παραδείγµατα υπάρχουν πάµπολ-
λα: Οι περισσότερες εξαγωγές α-
πό τις σοδειές της Αργεντινής δι-
έρχονται κατά µήκος του ποταµού 
Παρανά, όπου τα επίπεδα του νε-
ρού µειώνονται εδώ και πολλά χρό-
νια, διαταράσσοντας τη διακίνηση 
της σόγιας, της οποίας η χώρα εί-

ναι ο τρίτος µεγαλύτερος εξαγωγέ-
ας στον κόσµο. Οι πληµµύρες στη 
Μαλαισία πέρυσι προκάλεσαν ζη-
µιά στο Port Klang, ανατρέποντας 
τις προµήθειες προηγµένων ηµια-
γωγών που κατασκευάζονται στην 
Ταϊβάν, πολλοί από τους οποίους 
συσκευάζονται εκεί πριν αποστα-
λούν σε όλο τον κόσµο.

Επιπτώσεις και σε όρους κόστους
Το εµπόριο στον Ρήνο, που πέ-

ρυσι απειλήθηκε από την υπερβο-
λική ποσότητα νερού, πλήττεται α-
πό δεύτερη σοβαρή ξηρασία µέσα 
σε πέντε χρόνια. Το 2018, σταµά-
τησε η µεταφορά φορτίων, µειώνο-
ντας κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες 
την οικονοµική ανάπτυξη της Γερ-
µανίας το δ’ τρίµηνο.

Παρ’ όλα αυτά, όπως σηµειώνει 

στους FT, ο Mark van Koningsveld, 
καθηγητής λιµένων και πλωτών ο-
δών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 
του Ντελφτ, «έχει δοθεί πολύ µεγα-
λύτερη προσοχή στον αντίκτυπο της 
ναυτιλίας στο κλίµα παρά στον αντί-
κτυπο του κλίµατος στη ναυτιλία».

Αυτό δεν σηµαίνει µόνο έναν 
φαύλο κύκλο εκποµπών, ειδικά 
καθώς τα χαµηλά επίπεδα νερού 
σηµαίνουν µεγαλύτερη αντίστα-
ση και περισσότερα καύσιµα -έχει 
επίσης επιπτώσεις σε όρους κό-
στους και συµφόρησης γύρω από 
τις πλωτές οδούς και το σύστηµα 
λιµένων. Επιπλέον, δεν λειτουρ-
γεί πάντα καλά: παρά τις προσπά-
θειες, ο συνολικός όγκος φορτίου 
µειώθηκε περίπου κατά 60% στην 
κορύφωση της ξηρασίας του 2018, 
σύµφωνα µε τον van Koningveld.

Όταν οι υδάτινοι
δρόμοι κλείνουν, 

αλλά όχι από πόλεμο
Πιο δύσκολη και από 

τις γεωστρατηγικές 
διενέξεις που 

κλείνουν τους 
υδάτινους 

διαδρόμους στην 
εφοδιαστική 

αλυσίδα, η κλιματική 
αλλαγή που ξεραίνει 

ή πλημμυρίζει 
ποτάμια 

Τα καιρικά φαινόµενα 
µέρος ενός 

επιδεινούµενου 
συστηµικού προβλήµατος

Καμπανάκι
Το ∆ιακυβερνητικό Πάνελ 
για την Κλιµατική Αλλαγή 
είναι ξεκάθαρο, πως τα 
ακραία καιρικά γεγονότα, 
όπως ξηρασία, πληµµύρες 
ή ισχυρές καταιγίδες, 
θα γίνουν πιο σοβαρά.

Με πλοία
Περίπου το 80% του 
παγκόσµιου εµπορίου 
µεταφέρεται µε πλοία, µε 
το θαλάσσιο εµπόριο να έχει 
σχεδόν τριπλασιαστεί στα 
30 χρόνια έως το 2020.

ΑΕΠ
Το εµπόριο στον Ρήνο, που 
πέρυσι απειλήθηκε από την 
υπερβολική ποσότητα νερού, 
πλήττεται από νέα σοβαρή 
ξηρασία. Το 2018 
σταµάτησε η µεταφορά 
φορτίων, µειώνοντας κατά 
0,4 ποσοστιαίες µονάδες 
την οικονοµική ανάπτυξη 
της Γερµανίας το δ’ τρίµηνο.



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Αυγούστου 2022Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΤΣΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΤΕ
«Ευπρόσδεκτα τα ρεκόρ σε 
ταξιδιωτικές εισπράξεις, 
ειδικά σε µια πολύ δύσκολη 
οικονοµική και γεωπολιτική 
συγκυρία. Η διάρκεια της 
επιτυχίας όµως, αλλά και 
η διάχυση του τουριστικού 
εισοδήµατος, απαιτούν 
στρατηγική, διαµόρφωση 
πολιτικών. Έχουµε σήµερα 
µία µοναδική ευκαιρία».

ΒΑΝΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΑΘ. ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
«Βρισκόµαστε σε άλλη 
φάση της πανδηµίας. 
Η γνώµη µου είναι και αυτό 
βλέπουµε ήδη να συµβαίνει 
στις περισσότερες χώρες, 
πως το άνοιγµα των 
σχολείων θα πρέπει να 
γίνει χωρίς την απαίτηση 
test ή µάσκας. Bέβαια ένα 
παιδί µε συµπτώµατα θα 
πρέπει να αποµονώνεται».

ΜΕΒΛ. ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ 
ΤΟΥΡΚΟΣ ΥΠΕΞ
«Οι τεχνικές συνοµιλίες 
πάνε καλά, αλλά δεν θα 
συµφωνούσαµε να 
αγοράσουµε F-16 µε τρόπο 
που να µας δένει τα χέρια. 
Γιατί να αγοράζουµε ένα 
προϊόν που δεν µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε; Εν 
αναµονή η αµερικανική 
κυβέρνηση να πείσει το 
Κογκρέσο για πώληση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΠΕΤΥΧΕΙ Η AGROTICA ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ;

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Facebook
Αυτό πάλι, να αναρτούν µέσω 
κοινωνικών δικτύων 
αποφάσεις για πληρωµές και 
πάσης φύσεως παροχές, είναι 
µάλλον αργοπορηµένη µόδα 
από το εξωτερικό. Έτσι και η 
προαναγγελία Βεσυρόπουλου 
για τον ΕΦΚ αγροτικού 
πετρελαίου και τον τρόπο 
κατανοµής του ανά αγρότη. 
Χαράς…ευαγγέλια (λέµε τώρα) 
ότι το ποσό έγινε 70 εκατ..

Kόντρα
∆ιαστάσεις πήρε η κόντρα 
διοίκησης και εργαζοµένων 
στην Οινοποιεία Μαλαµατίνα 
ΑΕΒΕ, µε τους δεύτερους 
να προχωρούν σε απεργιακές 
κινητοποιήσεις. Για 25 
εργαζόµενους επί συνόλου 89 
στην Οινοποιία Μαλαµατίνα 
ΑΕΒΕ, κάνει λόγο η διοίκηση 
της εταιρείας, χαρακτηρίζοντας 
χαµηλή τη συµµετοχή στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ζητείται ελπίς
Αυγουστιάτικα µπουρίνια και 
τοπικές χαλαζοπτώσεις δεν 
αφήνουν σε χλωρό κλαρί τους 
αγρότες. Ενώ συν τοις άλλοις 
έχει να αντιµετωπίσει και τον 
«κλαρίσιο» της βιοµηχανίας 
συµπύρηνων, που βρίσκει 
διαρκώς και νέα πατήµατα για 
να µειώσει τις τιµές, κάνοντας 
επιλεκτικές παραλαβές από 
τα δικά… της παιδιά. Κατά 
τα λοιπά, ζητείται ελπίς!

Όπου ακούς πολλά κοκόρια, αργεί να ξηµερώσει

Το µαρτύριο της σταγόνας έχουν υποστεί αγρότες και κτηνοτρό-
φοι εδώ και µήνες µε την πολυθρύλητη επιστροφή του ΕΦΚ πετρε-
λαίου αλλά και τα λοιπά ποσά για τους απλήρωτους του 2% για α-
γορά ζωοτροφών. Την ίδια ώρα, πέφτουν στο τραπέζι και τα 90 ε-
κατ. από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους κτηνο-
τρόφους για αγορά ζωοτροφών, που θα πιστωθούν αρχές χειµώ-
να και εκεί αρχίζει η…καζούρα για τον αλγόριθµο που αφορά τον 
τρόπο πληρωµής. Κατά τα λοιπά, ο αγροτικός κόσµος όλο αυτό το 
διάστηµα της ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης ακούει για πα-
ροχές και χρήµα, κάτι που δεν βλέπει στους λογαριασµούς του.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Λέει µε στόµφο 
σε ανάρτησή του στα 
σόσιαλ ο Βεσυρόπουλος 
«Η κυβέρνηση 
επαναφέρει την 
επιστροφή του ΕΦΚ 
στο αγροτικό πετρέλαιο 
ύστερα από 6 χρόνια». 
Παραλίγο και θα έλεγε 
µετά από 7 χρόνια 
φαγούρας…

Το 47% του εδάφους 
της ΕΕ παρέµενε, τις 
πρώτες δέκα ηµέρες 
του Αυγούστου, 
εκτεθειµένο σε 
«προειδοποιητικά» 
επίπεδα ξηρασίας, 
απειλώντας δηλαδή 
τις φθινοπωρινές 
σπορών σιτηρών, 
λέει η επιστηµονική 
οµάδα της Κοµσιόν.

Υβρίδια
Μεγάλες διαστάσεις 

έχει πάρει το θέµα µε τις 
εξαγωγές των µήλων Αγιάς, 
που ψάχνουν να βρουν τρόπο 
παράκαµψης των εµποδίων, 
που υφίστανται στην Αίγυπτο, 
λόγω της εποπτείας της από 
το ∆ΝΤ και της επιβολής 
capital controls.

Για το θέµα την έχουν 
πέσει στον αρµόδιο 
υφυπουργό Εξωτερικών, 
τοπικοί βουλευτές, 
συνεταιριστικοί φορείς και 
λοιποί που ζητούν λύση.

Προγραµµατίζεται δε 
τηλεδιάσκεψη των αρµόδιων 
κυβερνητικών στελεχών, 
ενώ γίνονται επαφές την 
ελληνική πρεσβεία στην 
Αίγυπτο για την δυνατότητα 
σύναψης διακρατικής 
συµφωνίας. Για να δούµε!

;

ΑΖΑΪΑ ΚΑΝΑΑΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Επιτέλους είµαι Αθήνα! 
Ανυποµονώ να ξεκινήσω 
µε τους συµπαίκτες µου, 
για τη σεζόν. Έχουµε 
υψηλές προσδοκίες. 
Ανυποµονώ να βγω και να 
ανταγωνιστώ. Ο υπέρτατος 
στόχος είναι να κερδίσουµε 
πρωτάθληµα. Θα δώσω 
ότι έχω στην οµάδα, 
στους συµπαίκτες µου».

Εµείς να δείτε 
µπάλα που 
παίζουµε τον 
τελευταίο καιρό! 

Εννοείται πως ο βουλευτής Χαρακόπουλος 
έσπευσε να ενηµερωθεί από τον υπουργό της 
πλατείας για το πότε θα πληρωθούν οι αγρότες 
το πετρέλαιο. Όλα έτοιµα του είπαν, βγήκε και 
το σχετικό ΦΕΚ. Βέβαια, σε περίπτωση που 
κάποιος αναρωτιέται, αρµοδίως από τη Βάθη 
τον ενηµέρωσαν πως «προς το παρόν, 
τα δηµοσιονοµικά περιθώρια δεν επιτρέπουν 
την απόδοση µεγαλύτερου ποσού, από τα 70 
εκατ. ευρώ που δεσµεύτηκαν». 

Το καλό είναι, όπως του είπαν, ότι «επειδή 
η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για την οικονοµία στην επαρχία, µόλις 
οι δηµοσιονοµικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα 
υπάρξουν ενέργειες ώστε η επιστροφή αγροτικού 
πετρελαίου να πλησιάσει τα 160 εκατ. ευρώ που 
αποδίδονταν κατά την προηγούµενη περίοδο, 
δίνοντας ρευστότητα στους αγρότες». Λες; 

Ότι µεγάλος αριθµός κτηνοτρόφων 
ενταγµένων ήδη στη βιολογική κτηνοτροφία αλλά 
και νεοεισερχόµενων δεν εντάχθηκαν στο µέτρο 
11 του Π.Α.Α. 2014-2020 Βιολογική Γεωργία, 
το ξέρουµε. Το θέµα είναι τι θα γίνει µε αυτούς; 
Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να δοθεί η δυνατότητα, 
µε πρόσθετη αύξηση των κονδυλίων, ένταξης 
στο πρόγραµµα όλων των κτηνοτρόφων και 
των µελισσοκόµων, αφού η παραγωγή υψηλής 
ποιότητας βιολογικών προϊόντων ζωικής 
προέλευσης είναι ζωτικής σηµασίας για 
τους κλάδους αυτούς. Εν αναµονή! 

Η πρόταση του υπουργείου της πλατείας 
είναι σαφής: Για να αντιµετωπιστούν οι συνέπειες 
από τον πόλεµο στην Ουκρανία στην επισιτιστική 
ασφάλεια και να περιοριστεί η αβεβαιότητα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων, αµειψισπορά και 
αγρανάπαυση δεν θα εφαρµοστούν στη νέα 
καλλιεργητική περίοδο. Τι σηµαίνει αυτό; Θα δείξει. 
Πάντως, το επόµενο διάστηµα θα ακολουθήσουν 
περισσότερες λεπτοµέρειες για την πλήρη 
ενηµέρωση των γεωργών, λένε οι αρµόδιοι.

Υπάρχει, πάντως, και µια καλή είδηση, για τους 
παραγωγούς σύκων, οι οποίοι φέτος θα λάβουν 
τιµή αυξηµένη κατά 4% από πέρυσι. Μάλιστα από 
τη ΣΥΚΙΚΗ τους καλούν να παραδώσουν τα σύκα 
το συντοµότερο δυνατό στα απεντοµωτήρια της 
Μεσσηνίας και της Λακωνίας ώστε να ξεκινήσει η 
πώληση τους στο εξωτερικό πριν τα ανταγωνιστικά 
της Τουρκίας. Κάτι ξέρουν και το λένε! 

Κάνουν, σου λέει, σκέψεις για την αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας της συνεταιριστικής 
οργάνωσης, συζητώντας και το ενδεχόµενο 
δηµιουργίας επισκέψιµου µουσείου και συκεώνα 
στο µέλλον. Σκοπός; Τα έσοδα να ενισχύσουν 
έµµεσα το εισόδηµα των παραγωγών. Άλλωστε, 
τα έξοδα έχουν αυξηθεί για όλους. Οι συνθήκες 
στην αγορά έχουν γίνει πολύ δύσκολες, καθώς η 
µεταφορά ενός κοντέινερ στις ΗΠΑ κοστίζει πλέον 
13.000 µε 15.000 ευρώ ενώ πριν κόστιζε µόνο 
2.000 ευρώ. Άντε να δούµε!       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
συγκυρία παραµένει ευνοϊκή για τις 
τιµές παραγωγού σε αρκετά αγροτικά 
προϊόντα, ωστόσο οι γενικότερες συν-
θήκες µόνο ασφαλείς δεν µπορούν 

να χαρακτηρισθούν για τους συντελεστές της α-
γροτικής παραγωγής. ∆εν θα επαναλάβω τα αυ-
τονόητα για το κόστος παραγωγής που προηγεί-
ται της τιµής διάθεσης των προϊόντων, θα πω µό-
νο ότι, ειδικά αυτόν τον καιρό, χρειάζεται τιµόνι. 

Αγρότες ή σεναριογράφοι; 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΜΟΝΙ, πρώτα απ’ όλα, γιατί ο λύ-
κος στην αντάρα χαίρεται! Είναι κάτι παραπάνω 
από βέβαιο ότι αυτό το ανακάτεµα θα πάρει στον 
λαιµό του πολύ κόσµο. Πολύ φοβάµαι ότι οι φί-
λοι µου οι αγρότες, στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία τουλάχιστον, δεν έχουν µάθει να κάνουν 
λογαριασµό. Και τώρα χρειάζεται περισσότερο α-
πό κάθε άλλη φορά, χαρτί και µολύβι. Πλησιά-
ζουµε αρχές Φθινόπωρου, πόσοι αλή-
θεια, από σας έχετε υπολογίσει τι 

θα σας στοιχίσουν οι καλλιέργειες της επόµενης 
χρονιάς; Πόσοι έχετε δουλέψει κάποια σενάρια;

Με την πίστωση της αγοράς
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της αγροτικής δραστηριότητας 
έχουν ανέβει. Τα ακριβότερα εφόδια, τα ακριβό-
τερα καύσιµα, το ακριβότερο ρεύµα και πιθανόν 
σε κάποιες περιπτώσεις και το ακριβότερο νοίκι, 
σηµαίνει ότι θα πρέπει να «στρώσεις» περισσό-
τερα χρήµατα. Υπάρχουν αυτά τα χρήµατα; Κι αν 
υπάρχουν επειδή το σιτάρι π.χ. πουλήθηκε κα-
λά, ξέρεις ότι θα είναι έτσι και την επόµενη καλ-
λιεργητική χρονιά; Κι αν δεν υπάρχουν, που θα 
βρεθούν; Έχεις φροντίσει για τραπεζικό δανει-
σµό ή για πίστωση από την αγορά; Κι αν είναι 
πίστωση από την αγορά, έχεις λογαριάσει ποτέ 
πόσο σου κοστίζει;

Συν Αθηνά και χείρα κίνει 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ µόνο αυτά. Στα σιτηρά, φέ-
τος, είχαν την ευκαιρία να ωφεληθούν οι περισ-
σότεροι. Εκτός από εκείνους που διατηρούν ακό-
µη το κεφάλαιο αυτό ανοιχτό. Θα συµβεί το ίδιο 
και την επόµενη χρονιά; Τι εναλλακτικές υπάρ-
χουν ώστε να εξασφαλίσει κάποιος από πλευ-
ράς τιµής αυτό το οποίο θα φέρει στην αγορά έ-
να χρόνο µετά; Στο βαµβάκι, υπάρχουν οι προ-
πωλήσεις. Σκεφθείτε πόσοι από σας, µέχρι την 
πρόσφατη «κοιλιά» στις διεθνείς τιµές, δεν εί-
χατε φροντίσει να «κλείσετε» ούτε ένα κιλό σύ-
σπορο. Και τώρα πάλι, που η διεθνής τιµή επα-
νήλθε (έπιασε το 120 σεντς ανά λίµπρα), πόσοι 
από σας, πάλι το σκέφτεστε. Είναι δυνατόν µε 
το σύσπορο στο 1 ευρώ να υπάρχουν παραγω-
γοί που δεν έχουν κλείσει µε συµβόλαιο για φέ-
τος ούτε ένα κιλό; 

Τι θα κάνεις τα λεφτά
ΤΟ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ είναι οι ε-

πενδύσεις. Πες ότι η τελευ-
ταία χρονιά πήγε καλά. Αν 
δεν φροντίσεις τώρα για τις 
επενδύσεις που θα βελτι-
ώσουν την αποδοτικότη-
τα της εκµετάλλευσης, πό-
τε θα το κάνεις; Με πρό-
γραµµα ή χωρίς δεν έχει 
σηµασία. Αυτό είναι και 
πάλι δική σου απόφαση 
και εξαρτάται από τις ανά-
γκες, τα διαθέσιµα, τα χρο-
νοδιαγράµµατα και το γε-

νικότερο προγραµµατισµό της εκµετάλλευσης. 
Αυτό που έχει µεγάλη σηµασία είναι να ξέρεις τι 
είναι αυτό στο οποίο χρειάζεται να επενδύσεις 
και να το προσεγγίσεις µε τον κατάλληλο τρόπο.  

Ο θείος με τα δικαιώματα
ΕΠΕΙ∆Η ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α δεν παίρνω 
όρκο, ποιες εκµεταλλεύσεις έχουν διαπρέψει 
επειδή κινούνται µε σταθερό προσανατολισµό 
στην αγορά και ποιες επειδή βασίσθηκαν στην 
υποστήριξη, κάθε τόσο, από το κράτος. Θα ‘λε-
γα ότι ένας συνδυασµός των δύο δίνει το καλύ-
τερο αποτέλεσµα. Γιατί, µη γελιόµαστε, κι αυτοί 
που σήµερα είναι... δυνατά µε την αγορά, κάποια 
στιγµή «φτιάχτηκαν» µε τις πλάτες του κράτους. 
Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια στον αγροτικό χώ-
ρο, µεγάλο ρόλο έπαιξαν και τα λεγόµενα ιστο-
ρικά (ή ανιστόρητα πολλές φορές) δικαιώµατα.  

Από την πίσω πόρτα 
Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια 

στο αγροτικό, µεγάλο ρόλο έπαιξαν 
και τα λεγόµενα ιστορικά ή ανιστόρητα 

σε πολλές περιπτώσεις δικαιώµατα

O
ι πόλεµοι φθοράς ορίζονται ως ε-
κείνοι κατά τη διάρκεια των οποί-
ων οι αντίπαλες δυνάµεις δεν έρ-
χονται αντιµέτωπες σε άµεση µά-

χη, αλλά αντίθετα στοχεύουν στο να εξαντλή-
σουν η µία την άλλη µια συγκεκριµένη χρονι-
κή περίοδο. Το κλασικό ελεύθερο εµπόριο εί-
ναι σε µεγάλο βαθµό εθελοντικό και αµοιβαία 
επωφελές για τα συµβαλλόµενα µέρη. Αλλά 
οι µονοµερώς επιβαλλόµενες κυρώσεις οικο-
νοµικής πολιτικής που εξαναγκάζουν σε ορι-
σµένα επιθυµητά πρότυπα διεθνούς εµπορίου 
και οικονοµικών ανταλλαγών θεωρούνται προ-
σπάθειες να κερδηθεί ένας πόλεµος φθοράς.

[…]. Μόλις πριν από περίπου ένα µήνα, µια 
έκθεση της Deutsche Bank προέβλεπε ότι «το 
ξύλο θα χρησιµοποιείται για σκοπούς θέρµαν-
σης, όπου είναι δυνατόν». Το Business Insider 
τιτλοφόρησε τη στήλη του «Οι Γερµανοί θα µπο-
ρούσαν να στραφούν στα ξύλα αυτό τον χει-
µώνα για να θερµάνουν τα σπίτια τους καθώς 
η Ρωσία παρακρατεί το φυσικό αέριο, λέει η 
Deutsche Bank». Την περασµένη εβδοµάδα, ο 
Javier Blas του Bloomberg έγραψε στο Twitter 
το «γράφηµα της ηµέρας» που έδειχνε ότι οι 
αναζητήσεις για καυσόξυλα στο Google αυξή-
θηκαν κατακόρυφα τους τελευταίους δύο µή-

νες, καθώς οι Γερ-
µανοί συνειδητο-
ποιούν ότι τα καυ-
σόξυλα µπορεί να 
σταθούν ανάµεσα 
σε αυτούς και σε έ-
ναν παγωµένο χει-
µώνα µε δελτίο η-
λεκτρικής ενέργει-
ας, «καθώς η χώ-

ρα ετοιµάζεται για ελλείψεις φυσικού αερίου».
Οι πολίτες της Γερµανίας -που ζουν στο κα-

τεξοχήν τεχνολογικό κράτος µε τις ναυαρχίδες 
BMW και Audi στην κατασκευή και τον κορυ-
φαίο παγκοσµίως πετροχηµικό τοµέα που χα-
ρακτηρίζεται από το µεγαθήριο BASF και πολ-
λά άλλα- αντιµετωπίζουν τις προοπτικές επι-
βίωσης το χειµώνα όπως έκαναν οι πρόγονοί 
τους πριν από δύο αιώνες, κουρνιάζοντας γύ-
ρω από µια εστία µε καυσόξυλα. […] Εν τω µε-
ταξύ, οι πολίτες της Ρωσίας, αν και φτωχότε-
ροι, δεν φαίνεται να πηγαίνουν τόσο άσχηµα 
σε σχέση µε τους Γερµανούς. Οι λιανικές δα-
πάνες σε καφετέριες, µπαρ και εστιατόρια πά-
νε καλά. Οι εύποροι Μοσχοβίτες µπορεί να χά-
σουν τα I-phones και τις τσάντες Gucci κάτω α-
πό τις κυρώσεις και τις εθελούσιες αποχωρή-
σεις των δυτικών εταιρειών, αλλά οι απλοί πο-
λίτες σίγουρα δεν ψάχνουν για καυσόξυλα ή 
δεν ανησυχούν για το αν θα µπορούν να κά-
νουν ζεστά µπάνια. […]. Η εκτίναξη των τιµών 
τροφίµων, λιπασµάτων και καυσίµων ως απο-
τέλεσµα των κυρώσεων θα τιµωρήσει περισσό-
τερο τους αποµακρυσµένους αθώους φτωχούς.

*ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ FORBES

Ξύλα για να
… ζεσταθούμε

ΤΟΥ TILAK DOSHI *
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Κάθε σχολείο που κλείνει στις κοι-
νότητες της υπαίθρου συνεπάγεται 
και ένα χωριό που ερηµώνει. Αυτό 
έχει δείξει η µέχρι σήµερα εµπειρία 
και µένει να επαληθευτεί εκ νέου 
σε τουλάχιστον 31 κοινότητες στην 
Πελοπόννησο, σε περιοχές µε έντο-
νη αναφορά στην καλλιέργεια της 
ελιάς και της κτηνοτροφίας. Ωστό-
σο η εγκατάλειψη των χωριών δεν 
αποτελεί τον κανόνα πλέον, έπειτα 
από µια διετία έντονων αναταράξε-
ων λόγω πανδηµίας, της χειραφέ-
τησης που ήρθε στο πεδίο της τηλε-
εργασίας αλλά και των προτεραιο-
τήτων µιας νέας φουρνιάς ανθρώ-
πων οι προτεραιότητες της οποίας 
έδωσαν αφορµή και για αυτό που 
ονοµάστηκε «η µεγάλη παραίτηση». 

Μέσα σε αυτήν τη συγκυρία, η ελ-
ληνική περίπτωση, που ήρθε ξανά 
στην επιφάνεια µε αφορµή το επι-
κείµενο άνοιγµα των σχολείων και 
των µηδενικών εγγραφών παιδιών 
σε αρκετές κοινότητες µε λιγότερο 
από 2.000 κατοίκους, αποτελεί την 
εξαίρεση του ευρωπαϊκού κανόνα. 

Αρκετοί πλέον στην Ευρώπη µι-
λούν µε στοιχεία για σαφή τάση ε-
ξόδου από τα αστικά κέντρα. Ειδικά 
στην Ανδαλουσία, την ισπανική ε-
παρχεία των σιτηρών, των κηπευ-
τικών και του ελαιολάδου, τα στοι-
χεία δείχνουν µια έκρηξη στις αγο-
ρές κατοικιών σε χωριά µε λίγους 
κατοίκους. Σύµφωνα µε τα όσα µε-

ταδίδει ο ισπανικός Τύπος, αρκετοί 
ήταν οι νέοι άνθρωποι που ακόµα 
και χωρίς κάποια αναφορά στην α-
γροτική ζωή, επέλεξαν να στραφούν 
στην ύπαιθρο, διατηρώντας τις εργα-
σίες τους στις πόλεις αλλά αναπτύσ-
σοντας παράλληλα και µια πρώιµη 
αγροτική δραστηριότητα. 

Τα δεδοµένα δείχνουν τη µετε-
γκατάσταση περίπου 230.000 αν-
θρώπων σε αγροτικές κοινότητες 
µε κάτω από 5.000 κατοίκους κατά 
την τελευταία διετία, µε την τάση να 
ξεκινά την περίοδο της πανδηµίας 
και να συνεχίζεται σταθερά µέχρι και 
σήµερα. Τον περασµένο Ιούνιο, οι 
αγορές αγροικιών ήταν αυξηµένες 
κατά σχεδόν 4% συγκριτικά µε ένα 
χρόνο πριν, µε την πλειοψηφία των 
αγοραστών να είναι ηλικίας µεταξύ 
30 και 50 ετών. Μάλιστα, από τους 

57.000 νέους κατοίκους σε κοινό-
τητες µικρότερων των 5.000 ανθρώ-
πων, το 46% είναι κάτω των 35 ετών. 
Για τον Ιούλιο του 2022, οι περισσό-
τερες µετεγκαταστάσεις πολιτών έ-
γιναν στα χωριά της Ανδαλουσίας, 
ενώ ακολουθούν οι κοινότητες γύ-
ρω από την Castilla y Leόn και την 
Castilla-La Mancha.

Από την άλλη, στην Ελλάδα, χω-
ριά που είχαν 1.000 και 2.000 κα-
τοίκους έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί 
πλήρως ή εγκαταλείπονται, σύµφω-
να µε πρόσφατες δηλώσεις του πε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου, Πανα-
γιώτη Νίκα, ο οποίος σχολιάζει «και 
µόνο το γεγονός ότι κλείνουν νηπι-
αγωγεία, γιατί δεν έχουν παιδιά, αυ-
τό σηµαίνει πάρα πολλά. Είχαµε πε-
ριοχές που είχαν 1.000 παιδιά και 
τώρα έχουν 30». 

Ανθούν τα χωριά στην Ανδαλουσία, 
ενώ στην Πελοπόννησο ερημώνουν
Τάση εξόδου από τα αστικά κέντρα καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία στην Ευρώπη

Στη διετία
Τα δεδοµένα δείχνουν 

τη µετεγκατάσταση 
230.000 ανθρώπων 
σε αγροτικές κοινό-
τητες µε κάτω από 

5.000 κατοίκους την 
τελευταία διετία

Αύξηση 4% 
Τον περασµένο 

Ιούνιο, οι αγορές 
αγροικιών ήταν 
αυξηµένες κατά 

σχεδόν 4% σε σχέση  
µε ένα χρόνο πριν, µε 
την πλειοψηφία των 
αγοραστών να είναι 

ηλικίας µεταξύ 30 και 
50 ετών

Στην Ελλάδα, χωριά που 
είχαν 1.000 και 2.000 
κατοίκους έχουν σχεδόν 
εγκαταλειφθεί πλήρως.

Με άδεια 
χωριά 
ζορίζεται και 
ο αγροτικός 
τοµέας
Η ανάγκη αναβάθµισης των 
κοινωνικών υποδοµών και 
υπηρεσιών που έχουν σήµερα 
οι άνθρωποι του χωριού στην 
Ελλάδα, φαίνεται ότι υστερεί 
σηµαντικά από αυτό που 
βρίσκουν όσοι επιλέγουν 
την αποµάκρυνση από τα 
αστικά κέντρα στην Ευρώπη. 
Η ισορροπία αυτή είναι 
ενδεικτική του χαµηλού 
µεριδίου δηµόσιας δαπάνης 
που γνωρίζουν τα χωριά 
στην Ελλάδα, κάτι που µε 
τη σειρά του δείχνει ότι 
η επένδυση αποκλειστικά 
στην αγροτική παραγωγή 
δεν είναι ικανή όχι να 
προσελκύσει νέους 
ανθρώπους σε αυτά, αλλά 
να συγκρατήσει και 
τον υφιστάµενο πληθυσµό. 
Πλήθος δηµοτικών σχολείων 
και νηπιαγωγείων σε 
νησιωτική και ηπειρωτική 
Ελλάδα λειτουργούν µε 
τον ελάχιστο αριθµό 
µαθητών, που συνήθως 
δεν ξεπερνούν τους πέντε, 
ενώ µεγάλος αριθµός 
µαθητών της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης αναγκάζεται 
κάθε χρόνο να µεταναστεύσει 
στην κοντινότερη πόλη 
προκειµένου να φοιτήσει 
σε γυµνάσιο και λύκειο. 
Ο ορεινός δήµος Γορτυνίας 
Αρκαδίας, ένας από τους 
µεγαλύτερους της χώρας 
µε 70 τοπικές κοινότητες 
και 80 οικισµούς, είναι ένας 
δήµος που εµφανίζει µεγάλη 
συρρίκνωση πληθυσµού 
τα τελευταία χρόνια, µε 
αποτέλεσµα και εκεί να µην 
ανοίγουν φέτος σχολεία.

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

230.000
2020�2022

< 5.000
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ

< 35 ΕΤΩΝ

46%
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Στις 2-4 Σεπτεµβρίου 
οι Μεγάλες Μέρες
Από την Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου και για τρεις 
µέρες οι Μεγάλες Ηµέρες οίνου της Νεµέας 
στον αρχαιολογικό χώρο στην αρχαία Νεµέα. 
Η εκδήλωση (19:00 µ.µ) πραγµατοποιείται από 
τον Σύνδεσµο Οινοποιών Νεµέας, τον ∆ήµο 
Νεµέας και τον ΑΟΣ Νεµέας. Η τελετή έναρξης 
θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 2 
Σεπτεµβρίου (19:00). Στο  εναρκτήριο λάκτισµα 
θα πραγµατοποιηθεί ένα ενδιαφέρον masterclass 
καθοδηγούµενο από τον MW Γιάννη Καρακάση 
και συναυλία µε τη σοπράνο Μπέτυ Χαρλαύτη – 
µε τη συνοδεία πιάνου από τον Γιώργο Τσοκάνη- 
και τη συµµετοχή του Πάνου Περιβολάρη (Final 
Act) στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Νεµέας. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
www.nemeawineland.com.

Ηµερίδα για τον 
κλάδο της θρέψης 
στις 22 Οκτωβρίου
Ο ΣΠΕΛ ανανεώνει το ραντεβού του µε το κοινό 
και συµµετέχει στην Agrotica 2022 - 29η 
∆ιεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων στη Θεσσαλονίκη 
από 20 έως 23 Οκτωβρίου. Παράλληλα θα 
διοργανώσει Ηµερίδα, το Σάββατο 22 

Οκτωβρίου µε τα βασικά 
θέµατα που απασχολούν 
τον κλάδο της θρέψης 
καλλιεργειών. Κατά 
τη διάρκεια της έκθεσης 
αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί 
ένας ανοιχτός διάλογος 
µε όλους τους 
εµπλεκόµενους στην 

αγροδιατροφική αλυσίδα έτσι ώστε να 
συζητηθούν τα κύρια ερωτήµατα του κλάδου, 
όπως τα απόνερα του πολέµου και της 
γεωπολιτικής αστάθειας στον αγροδιατροφικό 
κλάδο και οι νέες τάσεις και εξελίξεις στον τοµέα 
της θρέψης. Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του ΣΠΕΛ, www.spel.gr.

ΝΕΜΕΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑGROTICA

Πρεµιέρα για την 
Biofach Saudi Arabia 
στις 7-9 Νοεµβρίου
H Biofach Saudi Arabia θα ανοίξει 
τις πόρτες της για πρώτη φορά από 
τις 7 έως 9 Νοεµβρίου στο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο 
του Ριάντ. Η έκθεση θα αναδείξει 
τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα, θα 
ασχοληθεί επιπλέον και µε τα δύο πιο 
σηµαντικά ζητήµατα της τοπικής 
βιολογικής αγοράς: το νερό και το 
λίπασµα. Η έκθεση αναµένεται να 
συγκεντρώσει 150 εκθέτες και 
10.000 επισκέπτες από όλο τον 
κόσµο. Το δίκτυο της Βiofach World 
συνδέει βιολογικές αγορές µε τη 
διεθνή ζήτηση σε οκτώ βασικές 
οικονοµικές περιοχές του πλανήτη, 
ενώ προωθεί και την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών. Πληροφορίες 
στο www.biofach-saudiarabia.com.

ΡΙΑΝΤ

Το µέλλον της
κτηνοτροφίας 
στις 2 Σεπτεµβρίου
Πανελλαδική ηµερίδα µε θέµα 
«Επισιτιστική Ασφάλεια, 
Κτηνοτροφία, Παρόν και 
Μέλλον, Νέο Αγροτικό 
Σύµφωνο 2040», διοργανώνει 
ο νεοσύστατος Κτηνοτροφικός 
Συνεταιρισµός Τυρνάβου 
«Bune Coop», σε συνεργασία 
µε τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο 
δήµου Τυρνάβου, στις 2 
Σεπτεµβρίου, στις 5 στο 
Αργυροπούλι. Στόχος η 
ανάδειξη της συνεισφοράς 
του κλάδου στην οικονοµία 
και κοινωνία. Πληροφορίες 
στο τηλ: 6979497130.



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Αυγούστου 2022Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 40 γίδες και 20 κατσικά-
δες(βελτιωµένες) Περιοχή Καλαβρύτων.
Τηλ.6972/847648. 

Πωλούνται 270 πρόβατα υψηλής γαλακτο-
παραγωγής διασταύρωσης Λακον µε Χιώτι-
κα. Γεννάνε τον Οκτώβριο. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6945/507072.

Πωλούνται πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ.6986/901829.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής 
Χίου πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρι-
κής µακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

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

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγ-
γλονουµπια ενός έτους και τριών ετών, πε-
ριοχή Φθιώτιδα.Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνά-
δες Ασσαφ 5-6 µηνών από µάνες υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής,περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6932/303943. 

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση από 
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.

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

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και 
Σιµεντάλ βιολογικής εκτροφής µε τα δι-
καιώµατά τους ποσού 50000 ευρώ.
Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρε-
τική κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε 
πολύ καλή τιµή.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυν-
ση από 20 έως 40 κιλά ζώου βάρους.
Τηλ.6974/431615.

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οι-
ανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά 
κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

Πωλούνται ασπρόµαυρα αρσενικά µοσχά-
ρια ηλικίας 5 µε 6 µηνών µε ελληνικά δι-
αβατήρια 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 
Σεπτέµβρη, ελεγµένα µε υπέρηχο, περιοχή 
Αχαΐα, κος Βαγγέλης.Τηλ.6938/078990.

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

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

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

Πωλούνται κριοί Lacaune (Λακόν) από γο-
νείς που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γο-
νιµοποίηση µέσω τεχνητής σπερµατέγχυ-
σης. Τιµή 600 ευρώ. Περιοχή ∆ράµας.Τηλ. 
6942/427966.

Πωλείται κοπάδι ελληνικών προβάτων, κου-
φά, κεφαλοννίτικα και έγκυα. Περιοχή Πάλαι-
ρος Αιτωλοακαρνανίας.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 
αποκοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοα-
καρνανίας.Τηλ.6980/048507.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται σπόροι µπιζελιού ποικιλίας Ολύ-
µπου.Τηλ.6934/405572. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέας 
εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα.Τηλ. 
6937/253885.

Πωλούνται αχλάδια ποκιλίας Σισσυ,περιο-
χή Σερρών.Τηλ. 6937/253885.

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

Πωλoύνται άχυρα, σιτάριές,κριθαριές και 
βίκος µε καρπό.Τηλ 6947/457656.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγω-
γής.Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα.
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλα-
µο τριφύλλι κατάλληλο για αρνιά και κα-
τσίκια και χορταροτρίφυλλο για πρόβατα.
Τηλ.6985/699540.

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

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

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

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

Πωλείται από παραγωγό φασολιά σε µπά-
λες 25 κιλών. Κατάλληλη ζωοτροφή για πά-
χυνση αιγοπροβάτων.Τηλ.6978/176427.

Πωλείται στάρι σκληρό για σπόρο ποικι-
λίας IRIDE 50 τόνοι µε απόδοση 340 κι-
λά το στρέµµα.Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς.
Τηλ.6945/527293.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετραγωνική 
µπάλα προς 23 λεπτά το κιλό, περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6945/805371 , Κος Χρήστος. 

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότη-
τας, σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτο-
παραγωγή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περι-
οχή Λάρισας. Τηλ. 6944/785864

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται για αγορά 10 κυψέλες και δικαι-
ώµατα.Τηλ.6985/858698.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 συζητή-
σιµη.Τηλ.6937/314086.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα 
(39.707184, 22.485685), 19.000 τ.µ., 300 
µέτρα φάτσα επί της παραπλεύρου της Εθνι-
κής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέ-
τρα από τον κόµβο επαρχιακής οδού Συ-
κουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 
60.000 Ευρώ.Τηλ.6977/277554.

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

Πωλούνται 10.500 στρέµµατα από ιδιωτι-
κό δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού 
Ηµαθίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 6972/622233 και 6972/648989.

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

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

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

Πωλείται ποσόστωση σε 150 στρέµ-
µατα, περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6946/482582. 

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης,πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 
µέτρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήπο-
τε χρήση.Τηλ.6949/474535. 

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορ-
τολιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας.Τηλ.6906/432076.

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

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

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσα-
λονίκης 1 στρέµµα πάνω στο δρόµο .Τηλ. 
6977/259636

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων και προ-
βάτων. περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεννήτρια Diesel πετρελαίου 
32 kwh καινούρια(ολίγων ηµερών δου-
λεµένη),περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6944/614947.

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

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, 
προβάτων και κατσικιών µήκους 3 µέ-
τρων, τεµάχια 14, περιοχή Θεσσαλονίκης 
.Τηλ.6942/226598.

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άρι-
στη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

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

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβα-
ρο τιµή 500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

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

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργη-
τής(16 δόντια), 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.Περι-
οχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας 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 
άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτί-
ας. Τιµή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµη-
λές. Τηλ.6947/509187.

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, ανα-
ζητά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήρι-
ξη και προώθηση των προϊόντων της σε κτη-
νοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιο-
χή της Θεσσαλίας (καθαριστικά - απολυµα-
ντικά). Email επικοινωνίας: info.tchemical@
gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

Kλιµάκιο υπηρεσιακών παραγόντων 
της Unesco αναµένεται να βρεθεί στο 
Ζαγόρι το πρώτο δεκαήµερο του Ο-
κτωβρίου, προκειµένου να εξετάσει 
εκ του σύνεγγυς όλες τις παραµέ-
τρους που θα ανοίγουν το δρόµο για 
ένταξη της περιοχής στον κατάλογο 
µνηµείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς.

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία που 
έλαβαν πριν εννέα χρόνια φορείς και 
πολίτες της περιοχής και ήδη, έχουν 
γίνει αρκετές συσκέψεις µεταξύ των 
αρµόδιων παραγόντων του Ζαγορί-
ου και των υπουργείων, ενώ αναµέ-
νεται να υλοποιηθεί το συντοµότερο 
η πρωτοβουλία και να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ένταξης της περιοχής. 

Η σύνταξη του φακέλου υποψη-
φιότητας του πολιτιστικού τοπίου ή-
ταν το αποτέλεσµα συστηµατικής συ-
νεργασίας των Υπηρεσιών του ΥΠ-
ΠΟΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε βάση τις επιχειρησιακές οδηγίες 
της Σύµβασης της UNESCO (Παρίσι, 
1972) για την προστασία της παγκό-
σµιας πολιτιστικής και φυσικής κλη-
ρονοµιάς. Στην προετοιµασία του φα-
κέλου εργάστηκαν επιστήµονες πολ-
λών και διαφορετικών ειδικοτήτων, 
αρχαιολόγοι, ιστορικοί, δασολόγοι, 
βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, αρχι-

τέκτονες, οικονοµολόγοι, εθνολόγοι.
O φάκελος υποψηφιότητας περι-

λαµβάνει όλα τα απαραίτητα κεφά-
λαια που αναδεικνύουν την εξέχου-
σα οικουµενική αξία του πολιτιστικού 
τοπίου του Ζαγορίου, εκτενείς αναφο-
ρές για τη βιοποικιλότητα, την πανίδα 
και τη χλωρίδα του τόπου, το ξεχωρι-
στό φυσικό περιβάλλον µε τα ποτά-
µια, τη χαράδρα του Βίκου, τους ιδιαί-
τερους γεωλογικούς σχηµατισµούς. 
Περιλαµβάνει ακόµα κεφάλαια που 
αναφέρονται στην ιστορική αναδρο-

µή της περιοχής, µε έµφαση στον 17ο 
και 18ο αιώνα, στην πλούσια αρχιτε-
κτονική κληρονοµιά, στα µνηµεία ό-
λων των εποχών και περιέχει τις α-
παραίτητες πληροφορίες για τους υ-
πεύθυνους φορείς προστασίας. Στον 
φάκελο εντάσσεται, επίσης, ο πλού-
τος της άυλης πολιτιστικής κληρονο-
µιάς όπως η µουσική, τα πανηγύρια 
και οι παραδόσεις. Μέρος του φακέ-
λου αποτελεί το σχέδιο διαχείρισης, 
µε σκοπό την προστασία όλων αυτών 
των στοιχείων και την ανάδειξή τους. 

Πολιτιστικό τοπίο
O φάκελος υποψηφιότη-
τας περιλαµβάνει όλα τα 

απαραίτητα κεφάλαια που 
αναδεικνύουν την εξέχουσα 
οικουµενική αξία του πολιτι-
στικού τοπίου του Ζαγορίου

Παραγωγή βιοκαυσίµων
µε µηχανικό µοντέλο
Τη µηχανική µάθηση για να 
µοντελοποιήσουν την παραγωγή 
βιοντίζελ από σογιέλαιο, µεθανόλη, 
χρησιµοποίησε οµάδα επιστηµόνων 
από Ρωσία, Κίνα, Σαουδική Αραβία 
και Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
Η προσοµοίωση της διαδικασίας 
βοήθησε στον προσδιορισµό της 
σύνθεσης πρώτης ύλης για την 
παραγωγή της µέγιστης ποσότητας 
βιοκαυσίµων. Η µελέτη αυτή 
δηµοσιεύτηκε στο Environmental 
Technology & Innovation.

Η Ένωση Αγρινίου
στηρίζει Παναιτωλικό
Η ΠΑΕ Παναιτωλικός ανακοίνωσε 
την ανανέωση της χορηγικής της 
συνεργασίας µε την Ένωση 
Αγρινίου, η οποία θα αποτελέσει 
επίσηµο χορηγό της οµάδας, 
προβάλλοντας το λογότυπο του 
συνεταιρισµού στο οπίσθιο µέρος 
της επίσηµης εµφάνισής της. Το 
όραµα για την ανάπτυξη της πόλης 
και του νοµού ήταν ο συνδετικός 
κρίκος που αποτέλεσε τη βάση για 
τη µακροχρόνια συνεργασία, λέει 
σε ανακοίνωση της η Ένωση.

Αλληλεγγύη της ΕΕ 
στις δασικές πυρκαγιές
Άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι από 
άποψη δασικών πυρκαγιών µετρά η 
ΕΕ, καθώς µέχρι στιγµής έχουν καεί 
πάνω από 700 000 εκτάρια, έκταση 
µεγαλύτερη που έχει καταγραφεί 
από το 2006. Τους τελευταίους δύο 
µήνες έχουν αναπτυχθεί 29 
αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα 
σε όλη την Ευρώπη, σε αιτήµατα 
παροχής βοήθειας µέσω του 
µηχανισµού πολιτικής προστασίας 
της ΕΕ. Σε αυτά 369 πυροσβέστες 
και πάνω από 105 οχήµατα.

Πολιτιστική κληρονοµιά
το µελεκούνι της Ρόδου
Την ένταξη του µελεκουνιού, του 
παραδοσιακού γλυκού της Ρόδου, 
που παρασκευάζεται από σησάµι 
και µέλι στο Μητρώο Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 
UNESCO επιδιώκουν να εντάξουν 
οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι ήδη 
έχουν δραστηριοποιηθεί προς την 
κατεύθυνση αυτή. Στις αρχές του 
χρόνου το µελεκούνι εγγράφηκε στο 
εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της Ελλάδας, από 
το υπουργείο Πολιτισµού. 

Η σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας του πολιτιστικού τοπίου ήταν το αποτέλεσµα συστηµατικής 
συνεργασίας των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

H UNESCO πλησιάζει
το φθινόπωρο το Ζαγόρι
Αρχές Οκτωβρίου κλιμάκιο της Unesco θα βρεθεί στο Ζαγόρι, που έχει 
θέσει υποψηφιότητα ένταξης στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο 4υνο,τσανιο 12αρι. Περιο-
χή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16,938 και 
13,628 .Όλα radial. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE 
πλάτος κοπής 2.80. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα 
επισκευασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλoύνται 3 δισκοσβάρνες.Οι 2, 32αρες,η 
µία 28αρα. Τηλ 6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική  µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτι-
κόφ,20 σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλή-
νες 2,5αρες Pellot,50 beck γωνίες και συ-
στολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆οµοκού.
Τηλ.6974/806795

Πωλείται πρεσα Welger 530 µε σκοινί.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 χορτοδετική πρέσα Welger 61 και 
χορτοκοπτικό πολύδισκο µε ιταλικό πλάτος 
κοπής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6.000 ευρώ. 
Τηλ. 6974426911.

Πωλούνται µηχανή τεχνητού θηλασµού 
αµνοεριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστι-
κές δεξαµενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περι-
οχή Αθήνας. Τηλ.6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατα-
σκευής 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.

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

Πωλείται δενδροκοµικό τρα-
κτέρ 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 κα-
ρούλι Φ62 200 µέτρα. Τηλ.6972/307674.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυ-
φος(χωρίς λάστιχο) και το καρότσι. Περιο-
χή Αιτωλοακαρνανίας.Τηλ.6980/048507.
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Πρώτο τζάμπολ 
1η Σεπτεμβρίου
Αδειάζει η κλεψύδρα για το Eurobasket

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι στροφές για το Eurobasket 2022 και 
το πρώτο τζάµπολ µε το ξεκίνηµα 
του Σεπτεµβρίου λιγοστεύουν. Το Ευ-
ρωµπάσκετ θα αρχίσει την Πέµπτη 1η 
Σεπτεµβρίου µε τους 2 πρώτους οµί-
λους και θα ολοκληρωθεί στις 18 του 
µήνα µε τον µεγάλο τελικό. Ωστόσο 
οι λίστες των απουσιών και των αµφί-
βολων παικτών ταλανίζουν ακόµα τα 
πλάνα των οµοσπονδιακών τεχνικών. 

Ο πρώτος όµιλος θα φιλοξενηθεί 
στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Εκτός από 
τους διοργανωτές Γεωργιανούς, συµ-
µετέχουν οι Ισπανία, Τουρκία, Μαυρο-
βούνιο, Βουλγαρία και Βέλγιο.

Οι αγώνες του δεύτερου οµίλου θα 

διεξαχθούν στην Κολωνία. Είναι το 
πιο δυνατό χαρτί από τους τέσσερις 
οµίλους, αφού εκτός από τους Γερ-
µανούς, συµµετέχουν η κάτοχος του 
τίτλου, Σλοβενία, η, Γαλλία και η υ-
πολογίσιµη, Λιθουανία. Ο τρίτος ό-
µιλος, όπου συµµετέχει και η Εθνική 
Ελλάδας, θα φιλοξενηθεί στο Μιλά-
νο, µε Ιταλία και Ελλάδα να είναι τα 
φαβορί για δύο πρώτες θέσεις.

Ο τέταρτος όµιλος θα φιλοξενηθεί 
στην Πράγα, µε Τσεχία, Σερβία (ξεκά-
θαρο φαβορί για την πρωτιά), Ισρα-
ήλ, Πολωνία, Φινλανδία και Ολλανδία.

Με αφορµή τη διεξαγωγή της δι-
οργάνωσης, η FIBA γνωστοποίησε το 
power ranking του τουρνουά, τοποθε-
τώντας τη «γαλανόλευκη» στην τρίτη 
θέση, πίσω από Σλοβενία και Γαλλία. 

Η τελική έγκριση των κανονισµών των κινητήρων του 
2026 από τη FIA άνοιξε το δρόµο για την είσοδο της 
Porsche και της Audi στη Formula 1 την ίδια χρονιά. 
Φηµολογείται πως οι δύο πλευρές περιµένουν τις 
τελικές παρατηρήσεις από τις εµπλεκόµενες πλευρές 
ως τις 30 Αυγούστου και µετά θα προχωρήσουν στη 
δηµοσιοποίηση της µελλοντικής τους συνεργασίας.

Γκάζια για την F1 
από Porsche και Audi

Formula 1 (Βέλγιο)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Κρεµονέζε - Τορίνο 19.30  COSMOTE SPORT 3 HD

Γιουβέντους - Ρόµα 19.30  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ 21.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Πόλο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Ρουµανία - Ελλάδα 14.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

Παναιτωλικός - Άρης 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (FIBA World Cup 2023)

Τουρκία - Σερβία 20.00  NOVASPORTS 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 21.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (FIBA World Cup 2023)

Ελλάδα - Βέλγιο 21.00  NOVASPORTS 4HD

Formula 1 (Βέλγιο)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Κρεµονέζε - Τορίνο 19.30  COSMOTE SPORT 3 HD

Γιουβέντους - Ρόµα 19.30  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

ΑΕΚ - Βόλος ΝΠΣ 21.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Πόλο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα)

Ρουµανία - Ελλάδα 14.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

Παναιτωλικός - Άρης 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (FIBA World Cup 2023)

Τουρκία - Σερβία 20.00  NOVASPORTS 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λίγκα)

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 21.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (FIBA World Cup 2023)

Ελλάδα - Βέλγιο 21.00  NOVASPORTS 4HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  28 Αυγούστου

Σάββατο 27 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Επιτακτική   
όσο ποτέ η βαθιά 
μεταρρύθμιση στο 
καθεστώς ΕΛΓΑ

Εξυπηρετήσεις
αντί μέτρων και  αγροτικής 
πολιτικής μέχρι τις εκλογές 
των capital controls

Η εικόνα αγοράς  
του καλαμποκιού 
κανονίζει την τιμή 
και στο πρόβειο γάλα

Στα ερυθρόλευκα 
ο Χουάνγκ Ουί-Τζο
Ο Χουάνγκ Ουί-Τζο, που ενδέχεται 
να γίνει παίκτης του Ολυµπιακού 
ήταν η Νο1 ντραφτ επιλογή και 
το 2018 αναδείχθηκε κορυφαίος 
ποδοσφαιριστής της χώρας του και 
είναι ο Ασιάτης µε τα περισσότερα 
γκολ στη Ligue 1. Εφόσον φορέσει 
τα «ερυθρόλευκα» θα συναντήσει 
τον γνώριµό του Χουάνγκ Ιν-
Μπεόνµ, µε τον οποίο έχουν παίξει 
σε 32 αγώνες των Εθνικών τους. 

Κυρώσεις από την UEFA 
σε 10 συλλόγους
Η UEFA ετοιµάζεται, σύµφωνα τους 
Times, να ανακοινώσει κυρώσεις 
για δέκα συλλόγους που έχουν 
παραβιάσει τους κανόνες του 
Financial Fair Play έως το 2020-
2021, εκ των οποίων Μπαρτσελόνα, 
Παρί Σεν Ζερµέν, Γιουβέντους, 
Άρσεναλ, Μαρσέιγ, Ίντερ και Ρόµα. 
Οι κανόνες της UEFA επιτρέπουν 
απώλειες 30 εκατ. ευρώ σε 3 έτη.

Εκτός ΑΕΛ µένει
ο Γρηγορόπουλος
Η ΠΑΕ ΑΕΛ προχώρησε σε κοινή 
συναινέσει λύση της συνεργασίας 
της µε τον ποδοσφαιριστή, Ορέστη 
Γρηγορόπουλο, ο οποίος αγωνίζεται 
στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα 
και συµπλήρωσε δύο χρόνια 
παρουσίας στην οµάδα. «Τον 
ακολουθούν οι ευχές µας για υγεία 
και καλή συνέχεια στην καριέρα 
του», αναφέρει η ανακοίνωση. 
Εν τω µεταξύ η ΑΕΛ γνωστοποιεί 
πως θα παραχωρήσει και τη Θύρα 
8 για τα εισιτήρια διαρκείας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Κεντρική δοκιμή 

Deutz-Fahr 8280 TTV  
Ευέλικτο και με ισχύ 287 ίππων να φτάνει στις ρόδες μέσω του συνεχώς 

μεταβαλλόμενου κιβώτιου ταχυτήτων. Θα αντέξει τη δοκιμή; 

Περισσότερα στο Profi Σεπτεμβρίου. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
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Ο
ι τιµές βάµβακος στην αγοράς µας 
ανέβηκαν σηµαντικά και το δολά-
ριο έπιασε υψηλό εικοσαετίας. Το 
γεγονός αυτό δικαιολογεί απόλυ-

τα τα κλεισίµατα των τιµών σύσπορου από πα-
ραγωγούς, δεδοµένου ότι ακούγονται και 90 
λεπτά. Στο εκκοκκισµένο ακόµα υπάρχει στα-
σιµότητα, αλλά σύντοµα θα ανοίξει η αγορά.

  Οι τιµές FOB στην ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου είναι περί τα 460 ευρώ ο τόνος για τα 
χαµηλής ποιότητας, αλλά δεν γίνονται πωλή-
σεις. Ο Καναδάς δείχνει υποσχόµενος όσον α-
φορά τις ποσότητες και το λογικότερο σενάριο 
είναι σταδιακή µείωση τιµών, αλλά πάντα υψηλά.

Ανεβάζουν ρυθμό 
οι προπωλήσεις 
στο σύσπορο 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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377

3,85

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

21/07 28/07 04/08 10/08 18/08 25/08

91,71 94,34 94,34

101,75

296 298 295 298
282

290

113,75
117,10
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Αυξάνονται τα κλεισίµατα σύσπορου
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510
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490
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
117,10 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

377 

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

290

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,85 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Η αγορά δείχνει να θέλει να δοκιµάσει 
τα 120 σεντς η λίµπρα µε τις αντιστάσεις 
ισχυρές, η συγκυρία πάντως διευκολύνει 
προπωλήσεις σύσπορου.

Νέα λίστα τιµών χωρίς όµως µεταβολές 
στη Φότζια όσο τα µηνύµατα από 
τον Καναδά προαναγγέλλουν 
πιθανή υποχώρηση των τιµών.

Μικρή υποχώρηση στην τιµή 
καλαµποκιού στην Ιταλία, όσο 
η Ευρώπη διαπιστώνει σηµαντική 
µείωση αποδόσεων στη νέα σοδειά.

Μικρά κέρδη στα 290 ευρώ ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι στην 
ευρωπαϊκή αγορά, µε την επίδραση των 
ουκρανικών αποθεµάτων περιορισµένη.

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

Στα 94 λεπτά το κιλό επιστρέφει η τιµή 
για το σύσπορο βαµβάκι, σε µια εξέλι-
ξη που προσφέρεται για κλείσιµο πο-
σοτήτων για όσους παραγωγούς δεν 
πρόλαβαν την ευκαιρία του ενός ευ-
ρώ πριν από τρεις µήνες. Η χρηµατι-
στηριακή τιµή στη Νέα Υόρκη δείχνει 
ότι δυσκολεύεται να πατήσει µε αυτο-
πεποίθηση πάνω από τα 115 σεντς για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2022, όσο 
η αγορά αναζητά µια νέα κατεύθυν-
ση, τοποθετώντας στη θέση του συνο-
δηγού το δελτίο καιρού, αφού προς το 
παρόν οι ανησυχίες για την πορεία της 
οικονοµίας και άρα της ζήτησης για ί-
να, βολεύονται στο… πίσω κάθισµα.

Στην εγχώρια αγορά, ο Μάρκου δίνει 
τιµή προπώλησης στα 89 λεπτά το κιλό, 
όταν στις αρχές της εβδοµάδας πλήρω-
νε µέχρι 91,47 λεπτά. Από την άλλη, τα 
εκκοκκιστήρια Καραγιώργου, έδωσαν 
την επιλογή της ανοιχτής τιµής στα 90 
λεπτά για παράδοση στο εκκοκκιστή-

ριο ή κλειστή τιµή στα 94,5 λεπτά, επί-
σης στην πόρτα του εκκοκκιστηρίου.

Αναφορικά µε τις προοπτικές της α-
γοράς, οι αναλύσεις είναι διχασµένες 
και για αυτό έχει αξία η νωπή ανάµνη-
ση της διόρθωσης του Ιουνίου. Υπεν-
θυµίζεται ότι όταν τον περασµένο Μά-
ιο η τιµή βρέθηκε στα υψηλά περιόδου 
µε 132 σεντς ανά λίµπρα, κανένας δεν 
περίµενε ότι µέσα σε τρεις εβδοµάδες 
θα έπεφτε στα 80 σεντς, κάτι το οποίο 
αξίζει να λάβουν υπόψιν τους οι παρα-
γωγοί, ειδικά σε µία περίοδο κατά την 
οποία τα οικονοµικά δεδοµένα παρα-
µένουν εύθραυστα αν όχι ραγισµένα 
και η ψυχολογία της αγοράς πεσµένη.

Ορισµένοι αναλυτές εστιάζουν στις 
βροχοπτώσεις που αναµένονται στη 
ζώνη βάµβακος του Τέξας και του Μι-
σισιπή, σε µια προσπάθεια να εξηγή-
σουν το τράβηγµα των αγορών από τα 
υψηλά των 120 σεντς, που δοκίµασαν 
την περασµένη εβδοµάδα. Πάντως, αυ-
τές οι βροχοπτώσεις που φτάνουν α-
κόµα και στο 150% του συνηθισµένου, 
δύσκολα µπορούν να αλλάξουν τα δε-

δοµένα της αµερικανικής σοδειάς στο 
βαθµό που αρκετές εκτάσεις έχουν ε-
γκαταλειφθεί. Βελτιώνονται, πάντως, οι 
αποδόσεις στα καλά δουλεµένα αγρο-
τεµάχια, ιδίως στις όχθες του Μισισιπή. 

Ενδιαφέρον πάντως έχει και µια άλ-
λη προσέγγιση που εστιάζει στο ότι το  
καιρικό φαινόµενο La Nina, το οποίο 
είναι ενεργό τα τελευταία δύο χρόνια, 
επιβάλει ζεστά και ξηρά καλοκαίρια τα 
οποία διαδέχεται ένα ιδιαίτερα βροχερό 
φθινόπωρο. Υπενθυµίζεται η ελληνική 
εµπειρία από το φθινόπωρο του 2021. 
Για φέτος, στην Αµερική, ορισµένοι α-
ναλυτές στρέφουν το βλέµµα τους στη 
πιθανότητα εκδήλωσης τυφώνων, µε 
ό,τι µπορεί αυτό να σηµαίνει για την 
αντίδραση της αγοράς. 

Ώρα για κλεισίµατα µε 94 λεπτά στο σύσπορο
Προπωλήσεις στα 89 λεπτά για το σύσπορο από Μάρκου, κλειστά στα 94 λεπτά από Καραγιώργο
 Μεγάλο το ενδιαφέρον παραγωγών να πουλήσουν την άνοδο, φοβούµενοι γύρισµα της αγοράς

Υποχώρησε κατά 10 ευρώ 
η τιµή σκληρού σίτου στον 
Καναδά, µε τις προσφορές 
να διαµορφώνονται πλέον 
στα 411 ευρώ έναντι των 
421 ευρώ µια εβδοµάδα 
πριν και των 576 ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η 
υποχώρηση των τιµών γίνεται 
καθώς οι αγρότες της χώρας 
εφαρµόζουν τις τελευταίες 
φροντίδες πριν τη συγκοµιδή 
και όλα δείχνουν πως τελικά 
η σοδειά του Καναδά θα 
επιβεβαιώσει τις εκτιµήσεις 
των 5,5 εκατ. τόνων. Η 
ευρωπαϊκή αγορά δεν έδειξε 
κάποια αντίδραση σε αυτή 
την εξέλιξη, µε τη Φότζια να 
διατηρεί τα 530 ευρώ, όσο 
η Γαλλία τιµολογεί στα 440 
ευρώ εδώ και ένα µήνα. 
Ωστόσο αρκετοί εκτιµούν 
µια διόρθωση, µε βασική 
προϋπόθεση να υποχωρήσει 
και άλλο η τιµή στον Καναδά, 
αφού τα ακριβά µεταφορικά 
και το φθηνό ευρώ «κόβουν» 
την ανταγωνιστικότητα της 
σοδειάς αυτής έναντι της 
ευρωπαϊκής.

ΣΤΑ 411 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ 
Η ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α

Υπάρχουν δύο σενάρια όσον αφορά την πορεία του 
βαµβακιού µε τα σηµερινά δεδοµένα. Το ένα 
τοποθετεί τις τιµές προς τα 108 σεντς ανά λίµπρα µε 
βασικό δεδοµένο πως έχουν προεξοφληθεί όλα τα 
άσχηµα νέα των σοδειών (ΗΠΑ, Πακιστάν, Κίνα), ενώ 
από τη µεριά της κατανάλωσης δεν έχουν γίνει 
σηµαντικές µειώσεις. Η ραγδαία αύξηση της ενέργειας 
και η παγκόσµια ύφεση µπορεί πολύ εύκολα να φέρει 
µείωση της κατανάλωσης ίνας. Το δεύτερο σενάριο 
βλέπει τις τιµές να δοκιµάζουν ξανά τα 120 σεντς, 
καθώς η διαθεσιµότητα ίνας δυσκολεύει, ενώ 
η κατανάλωση δεν έχει µειωθεί σηµαντικά.

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές χρηµατιστηριακά παραµένουν σε υψηλά 
επίπεδα και το δολάριο σηµείωσε ρεκόρ εικοσαετίας 
µέσα στην εβδοµάδα. Η συγκυρία είναι πολύ καλή για 
τη σοδειά µας και γι’ αυτό είχαµε τις τελευταίες µέρες 
αρκετά κλεισίµατα τιµών σύσπορου από παραγωγούς. 
Στο εκκοκκισµένο, είναι κοινό µυστικό πως φέτος 
οι προπωλήσεις είναι λιγότερες από τις αντίστοιχες 
στο παρελθόν, καθώς δικαιολογηµένα οι εκκοκκιστές 
αλλά και οι αγοραστές φοβούνται τη χρηµατιστηριακή 
αγορά. Με το που θα ανοίξει η αγορά ξανά είναι 
σχεδόν βέβαιο πως θα έχουµε ένα σηµαντικό 
ποσοτικά κύµα πωλήσεων λίγο πριν τη συγκοµιδή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Όλο και περισσότεροι παραγωγοί 
προχωρούν σε κλείσιµο ποσοτήτων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΝΑΣ 
Στην Ινδία η σοδειά ταλαι-

πωρείται από υπερβολικές 

βροχές που αναµένεται 

να πλήξουν την ίνα
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116

115

114

113

112

111

110

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ. 22

∆ευτέρα
22/08

Παρασκευή
19/08

Τρίτη
23/08

Τετάρτη
24/08

Πέµπτη
18/08

Συνεδρίαση 24/08/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22 114,07 +1,84

Μάρτιος ‘23 111,01 +1,94
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι εκτιµήσεις συντε-
λεστών της ισπανικής αγοράς, 
οι οποίοι προεξοφλούν πως 
η αγορά για τα συµβατικά έξ-
τρα παρθένα ελαιόλαδα της ι-
βηρικής, δύσκολα θα υποχω-
ρήσει από τη ζώνη των 4 ευρώ 
το κιλό, εξαιτίας της ξηρασίας. 
Σε συνδυασµό µε τα µοντέλα 
της Κοµισιόν που εκτιµούν δι-

ατήρηση των συνθηκών ξη-
ρασίας στη δυτική Μεσόγειο 
µέχρι και το Νοέµβριο, ο Ρα-
φαέλ ντε Πουέρτας, πρόεδρος 
της ένωσης συνεταιρισµών ε-
λαιολάδου Cooperativas Agro-
alimentarias, δεν αποκλείει η 
ισπανική παραγωγή να βρεθεί 
κάτω από τους 1 εκατ. τόνους 
έναντι των 1,5 εκατ. πέρυσι.

Ο Κάιλ Χόλαντ, αναλυτής 

της Mintec, εταιρείας αναλύ-
σεων αγοράς, είναι πεπεισµέ-
νος πως η αγορά θα κινηθεί σε 
ένα εύρος µε χαµηλά τα 3,80 
ευρώ το κιλό για όσο τα ελαι-
οτριβεία της Ισπανίας θα βρί-
σκονται στο πικ της παραγω-
γής και θα µπορούσε να υπερ-
βεί τα 4,25 ευρώ για τις πρώ-
τες ποσότητες και καθώς τα α-
ποθέµατα θα περιορίζονται.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανατρέπει τα δεδοµένα στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου η α-
ποδοχή της ζηµιάς που αφήνει 
πίσω της η ξηρασία στην Ιβηρι-
κή και η επίσης προβληµατική ε-
περχόµενη παραγωγή της Ιταλί-
ας, µε τα πρώτα πορτογαλικά συµ-
βόλαια για τα ελαιόλαδα της νέ-
ας σεζόν να κυκλοφορούν στην 
ισπανική αγορά µε τιµή στα 3,90 
ευρώ το κιλό. 

Είναι η µοναδική σε αυτή τη 
φάση της καλλιεργητικής περιό-
δου χειροπιαστή ένδειξη για την 
προοπτική που θα έχει το προϊόν 
τη νέα σεζόν, σε µια εξέλιξη που 
αφήνει σηµαντικά περιθώρια δι-
εκδίκησης τιµής στους παραγω-
γούς των ποιοτικών αγουρέλαι-
ων στην Ελλάδα, που αξιώνουν 
επίπεδα πάνω από τα 4,50 ευρώ 
το κιλό για τα πρώτα που ανα-
µένονται σε περίπου έναν µήνα. 

Οι ελλείψεις για τη νέα περίοδο 
θεωρούνται δεδοµένες στα περισ-
σότερα εµπορικά κέντρα της Ευ-
ρώπης, κάτι που φέρνει σε ιδιαί-
τερα πλεονεκτική θέση την εγχώ-
ρια παραγωγή, η οποία όπως όλα 
δείχνουν θα κινηθεί σε ικανοποι-
ητικά επίπεδα τόσο από άποψη ό-
γκου όσο και ποιότητας, αρκεί να 
µην υπάρξουν ανατροπές της τε-
λευταίας στιγµής. Βέβαια, η δυνα-
µική του ελαιώνα φέτος δεν είναι 
αυτή που θα επέτρεπε η χρονιά, α-
φού αρκετοί παραγωγοί έπαιξαν 
άµυνα ως προς τις φροντίδες, ε-
ξαιτίας και της αδυναµίας τιµολό-
γησης από την αγορά των ανατι-

µήσεων στα καλλιεργητικά έξοδα. 
Προς το παρόν, το µόνο που 

ανησυχεί είναι ο πληθυσµός του 
δάκου, ιδίως στην Κρήτη και το ά-
νοιγµα που αφήνει στο γλοιοσπό-
ριο. Μένει να φανεί και η επίδρα-
ση που θα έχει στους ελαιώνες ο 
βροχερός καιρός της περασµέ-
νης εβδοµάδας. Αν και η χρονιά 
είναι όψιµη, δεν αποκλείεται αρ-
κετοί παραγωγοί να επισπεύσουν 
τη συγκοµιδή, ιδίως στη Λακωνία, 
προκειµένου να αποφευχθεί συµ-
φόρηση στα ελαιοτριβεία αλλά και 
για να προλάβουν τις καλές τιµές 
στην αρχή της περιόδου, που δεν 

αποκλείεται να δοκιµάσει επίπε-
δα πάνω από τα 4,50 ευρώ το κι-
λό, όταν πέρυσι η αρχή έγινε µε 
4,20 ευρώ πριν υποχωρήσει στα 
3,80 ευρώ µετά από µερικές εβδο-
µάδες. Είναι µια εκτίµηση την ο-
ποία στηρίζουν αρκετοί παράγο-
ντες. Το γενικό αίσθηµα στην ι-
σπανική αγορά, υπαγορεύει ότι 
δεν υπάρχει κανένας λόγος η α-
γορά να κινηθεί σε χαµηλότερα 
από τα σηµερινά επίπεδα. Τα συµ-
βόλαια της Πορτογαλίας βρίσκο-
νται ήδη πολύ κοντά στα 4 ευρώ 
και πρόκειται για ελαιόλαδα από 
αρδευόµενους, πυκνής φύτευσης 
ελαιώνες, ενώ και οι καλλιεργη-
τικές δαπάνες της προηγούµενης 
χρονιάς διευκόλυναν ένα κοινό 
µέτωπο στις µεγάλες συνεταιριστι-
κές οργανώσεις Ιταλίας και Ισπα-
νίας για διεκδίκηση υψηλότερων 
επιπέδων στις τιµές παραγωγού.

Έπειτα από µια µάλλον υποτο-
νική χρονιά, οι τιµές για το έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο ξεκίνησαν µια 
ανοδική πορεία περί τα µέσα Ιου-
λίου, µε την ισπανική αγορά που 
ρυθµίζει εν πολλοίς τα πράγµατα, 
να σπάει το φράγµα των 4 ευρώ 
και µάλιστα σε µια περίοδο κατά 
την οποία παραδοσιακά οι εµπο-
ρικές πράξεις είναι περιορισµένες.

Η ελληνική αγορά ακολούθησε 
µέχρις ενός σηµείου στην άνοδο, 
αφού οι πράξεις στα 4 ευρώ περι-
ορίστηκαν σε 1 βυτίο ελαιολάδου 
στη Λακωνία, που κινείται γενικά 
γύρω από τα 3,80 ευρώ το κιλό 
για τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 
που διατηρούνται στις δεξαµενές.

Την ίδια στιγµή η ισπανική α-
γορά άγγιξε τα 4,10 ευρώ το κι-
λό µε τη µέση τιµή να διαµορφώ-
νεται στα 3,85 ευρώ το κιλό, κάτι 
που δείχνει ότι ο βασικός όγκος 
των ισπανικών ελαιολάδων δια-
κινείται µε τιµές παραγωγού αρ-
κετά πάνω από τα επίπεδα που 
δίνουν σηµαντικές ζώνες παρα-
γωγής στην Ελλάδα όπως είναι η 
Μεσσηνία και η Κρήτη που κινού-
νται µεταξύ των 3,65 και 3,70 ευ-
ρώ το κιλό για τις µεγάλες ποσότη-
τες έξτρα παρθένων ελαιολάδων.

Για υψηλά 20ετίας πάει το ελαιόλαδο,
κοντά στα 5 ευρώ οι πρώτες ενδείξεις
Σηµαντικές ελλείψεις στην Ευρώπη, ευνοείται η εγχώρια παραγωγή

Μειωµένη 30% η παραγωγή στην Ισπανία, 
στηρίζει σενάριο για 4,25 ευρώ στα συµβατικά

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 
Αρκετοί παραγωγοί θα επι-

σπεύσουν τη συγκοµιδή, για 

να αποφευχθεί συµφόρηση 

στα ελαιοτριβεία αλλά και για 

να προλάβουν τις καλές τιµές 

στην αρχή της περιόδου

∆ΑΚΟΣ
Ανησυχεί τους αγρότες 

ο πληθυσµός του δάκου, ιδίως 

στην Κρήτη και το άνοιγµα 

που αφήνει στο γλοιοσπόριο

Α
κόµα δεν έγιναν δουλειές 
στην ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου για εξαγωγή, πα-
ρά το γεγονός ότι οι τιµές 

που κουβεντιάζονται τώρα είναι στα 
επίπεδα περί τα 460 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, για τα χαµηλής ποι-
ότητας σκληρά σιτάρια. Παραδοσια-
κά βέβαια και οι Ιταλοί το καλοκαίρι 
κάνουν ένα διάλειµµα, µε τη δραστη-
ριότητα να επανέρχεται προς τα τέ-
λη Αυγούστου. ∆εδοµένης της µεγά-
λης εκτίµησης για την παραγωγή του 
Καναδά, είναι πιθανό να µην συντη-
ρηθούν οι τιµές στα υψηλά επίπεδα 
που βρίσκονται τώρα, αλλά να αρχί-
σουµε να βλέπουµε µια σταδιακή α-

ποκλιµάκωση.
Στα σκληρά 

σιτάρια, η πρώτη 
λίστα της Φότζια 
µετά την καλο-
καιρινή διακο-

πή ήταν αµετάβλητη. Συγκεκριµένα 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δι-
απραγµατεύεται στα 525-530 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 
60% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή απο-
θήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 515-
518 ευρώ ο τόνος. Ο Καναδάς ανα-
κοίνωσε επισήµως πως η εκτίµηση 
παραγωγής της σοδειάς που έρχεται 
τον Σεπτέµβριο θα είναι 6,265 εκατ. 
τόνοι (από 5,479 εκατ. τόνους της ε-
κτίµησης του Ιουλίου). Παράλληλα οι 
προσφορές καναδικής σοδειάς προς 
Ιταλία είναι σταδιακά σε χαµηλότερα 
επίπεδα τιµών. Αρχίζει να φαίνεται µια 
κόπωση ξανά στα πρόσφατα υψηλά.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι 
τιµές µαλακού σίτου κατέγραψαν µια 
ανοδική αντίδραση από τα πρόσφα-
τα χαµηλά, µε βοήθεια από τις δου-
λειές στη φυσική αγορά και ειδικό-
τερα στην Αίγυπτο. Κατόπιν της α-
νόδου πραγµατοποιήθηκαν ρευστο-
ποιήσεις, οι οποίες και ισορροπούν 
την αγορά. Έχουν κάπως µειωθεί οι 
ανησυχίες αναφορικά µε τις φορ-
τώσεις από την Ουκρανία, γεγονός 
που «ηρεµεί» το παγκόσµιο εµπό-
ριο. Και στη Γαλλία είχαµε ανοδική 
αντίδραση, χωρίς όµως να πιάσου-
µε τα πρόσφατα υψηλά, µε τις τιµές 
Σεπτεµβρίου στα 329 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ 
ΚΟΠΩΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,90
3,85

3,80

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
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Δείχνει 33 λεπτά
η αγορά καρπού 

Κατά 1/5 
συρρικνώνεται 
η σοδειά 
στην Ευρώπη

Κοντά στα 
340 ευρώ 

ο τόνος βρίσκεται η τιµή βάσης 
στη φυσική αγορά της Ευρώπης 
για τα λιγοστά αποθέµατα καλα-
µποκιού, µε τα συµβόλαια της νέ-
ας σοδειάς µε ηµεροµηνία παρά-
δοσης το Νοέµβριο του 2022 να 
διεκδικούν τα 316 ευρώ. Αν η ε-
ξέλιξη της αγοράς σκληρού και 
µαλακού σίτου µπορεί να δείξει 
κάτι για την προοπτική των τι-
µών στην περίπτωση του καλα-
µποκιού, είναι ότι το εγχώριο ε-
µπόριο ακολουθεί την τιµολογια-
κή πολιτική που εφαρµόζουν τα 
µεγάλα ψάρια στη Γαλλία.

Μόλις η τιµή για το σκληρό σι-
τάρι στην Γαλλία υποχώρησε στα 
440 ευρώ ο τόνος τον περασµένο 
Ιούλιο, ακολούθησαν στα αντί-
στοιχα επίπεδα και οι τιµές που 
προσέφερε το ιδιωτικό εµπόριο 
στην Ελλάδα. Αυτό θα µπορούσε 
να σηµαίνει για το καλαµπόκι ό-
τι το εύρος τιµών που µπορεί να 
σηκώσει η αγορά κατά τις επό-

µενες εβδοµάδες θα µπορούσε 
να κυµανθεί κοντά στα 31 µε 34 
λεπτά το κιλό για τον καρπό. Βέ-
βαια και το κόστος των µεταφο-
ρικών, το οποίο παραµένει σε υ-
ψηλά επίπεδα έρχεται να επιδρά-
σει στις τιµές της αγοράς, η οποία 
σε κάθε περίπτωση καλείται να 
διαχειριστεί και µια µάλλον ελ-
λειµµατική σοδειά. Στα χρηµατι-
στήρια αγροτικών εµπορευµάτων 
σε ΗΠΑ και Ευρώπη, η τάση δεί-
χνει ανοδική εξαιτίας της ξηρα-
σίας που ήταν παρούσα σχεδόν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλι-
εργητικής περιόδου. Οι σοδειές 
στη Γαλλία αναµένονται µειω-
µένες κατά έως και 20% ενώ ση-
µαντικά µικρότερες θα είναι και 
σε Ιταλία και Ρουµανία. Στην ε-
ξίσωση δεν αποκλείεται να βρε-
θεί και η Κίνα, η οποία επίσης α-
ναµένει µείωση των αποδόσεων 
κάτι που προεξοφλεί την έξοδό 
της στη διεθνή αγορά για εξα-
σφάλιση µεγαλύτερων των συ-
νηθισµένων ποσοτήτων.

Μια δυσµενέστερη εικόνα σχετικά µε τις 
προοπτικές της επερχόµενης σοδειάς 
στην Ευρώπη δίνουν τα τελευταία στοι-
χεία της στατιστικής υπηρεσίας της Κο-
µισιόν, που δηµοσιεύτηκαν την Τρίτη 23 
Αυγούστου. Σύµφωνα µε αυτά, οι απο-
δόσεις σε βασικές χώρες παραγωγούς 
καλαµποκιού του ευρωπαϊκού µπλοκ 
(Γαλλία, Γερµανία, Ρουµανία, Ουγγα-
ρία, Σλοβενία και Κροατία) θα είναι µει-
ωµένες κατά τουλάχιστον 16%. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, οι απο-
δόσεις µεσοσταθµικά υπολογίζονται κο-
ντά στους 6,6 τόνους το εκτάριο σε σύνο-
λο Ε.Ε (µόλις 660 κιλά το στρέµµα). Μόλις 
ένα µήνα πριν η ίδια υπηρεσία υπολόγι-
ζε τη µείωση των αποδόσεων στο 7,6%. 

Στον κανόνα αυτό φαίνεται ότι δεν ε-
µπίπτει η ελληνική παραγωγή, µε καλά 
οργανωµένους παραγωγούς να αναµέ-
νουν αποδόσεις λίγο πάνω από 1,5 τό-
νους το στρέµµα. Μέσα στην επόµενη ε-
βδοµάδα αναµένεται να ξεκινήσουν οι 
κοπές των µικρών βιολογικού κύκλου 
καλαµποκιών σε περιοχές της βόρειας 
Ελλάδας, οι οποίες διακόπηκαν από τις 
βροχοπτώσεις, ενώ ο βασικός αλωνισµός 
δροµολογείται για τα τέλη Σεπτεµβρίου.

Στην τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτησης του αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας εκτιµάται 
πως η Ευρώπη κατά την περίοδο 2022-2023 θα ξεπεράσει την Κίνα στις εισαγωγές καλαµποκιού

Δεν αρκεί ό,τι φτάνει από την Ουκρανία 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

USDA

Αν κάτι συγκρατεί την αγορά από την 
επαναπροσέγγιση των υψηλών που καταγράφησαν 
µέσα στην άνοιξη, που είδαν τα συµβόλαια Νοεµβρίου 
στο ευρωπαϊκό καλαµπόκι να αγγίζουν τα 370 ευρώ 
ο τόνος, είναι η υπόθεση µε την Ουκρανία. Κατά τα λοιπά, 
τα θεµελιώδη είναι ξεκάθαρα και δείχνουν µια έντονα 
ελλειµµατική αγορά, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη. 
Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, Αµερικανοί αναλυτές 
υπολογίζουν κοντά στους 29 εκατ. τόνους τη νέα σοδειά 
καλαµποκιού της χώρας, ενώ σχετικά µε την υπόθεση 
της απελευθέρωσης των αποθεµάτων, η δυναµική της 
Μαύρης Θάλασσας είναι µειωµένη στο 50% συγκριτικά 
µε τις ποσότητες που διακινούνταν άλλες χρονιές. 
Συνολικά η σοδειά δηµητριακών της Ουκρανίας 
για το 2022 υπολογίζεται ανάµεσα στους 52,5 και 
τους 55,4 εκατ. τόνους έναντι των 86 εκατ. τόνων 
που συγκοµίστηκαν πέρυσι. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 
και µετά την αποδέσµευση των περσινών αποθεµάτων 
(κοντά στους 20 εκατ. τόνους) το ισοζύγιο είναι 
ελλειµµατικό. Ένας παράγοντας που αξίζει να 
συνυπολογιστεί στη διαµόρφωση των εµπορικών τάσεων 
είναι και οι εξαντληµένες ικανότητες της κατανάλωσης, 
µε πολλές κτηνοτροφικές µονάδες ανά την Ευρώπη να 
βρίσκονται σε διαδικασία συρρίκνωσης.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ

377
337 316 315 318 

268 

ΓΑΛΛΙΑ
ΝΟΕ
2022

ΜΑΡ
2023

ΙΟΥΝ
2023

ΝΟΕ
2023

316 315 318 

268 

316 315

268 
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DEERE & CO: Αύξηση κερδών 
ανακοίνωσε η εταιρεία 
αγροτικού και κατασκευαστικού 

εξοπλισμού Deere & Co. για  
το γ’ τρίμηνο χρήσης. Ειδικότερα,  
τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο  
που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 
ανήλθαν σε 1,88 δισ. δολ. από 1,67 
δισ. δολ. ένα χρόνο νωρίτερα.

McDONALD’S: Η McDonald’s Corp 
ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει 
ξανά εστιατόριά της στην Ουκρανία 
τους επόμενους μήνες, σε μια ένδειξη 
επιστροφής δυτικών επιχειρήσεων στη 
χώρα, παρότι ο πόλεμος με τη Ρωσία 
συνεχίζεται.Η εταιρεία έκλεισε όλα τα 
εστιατόρια της σε Ουκρανία και Ρωσία 
το Μάρτιο, με την εισβολή της Μόσχας.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Η εταιρεία προχώρησε  
την Τετάρτη 24 Αυγούστου  
στην καταβολή του καθαρού 
μερίσματος χρήσης 2021 ύψους 
0,1900752307 ευρώ ανά μετοχή. 

COCA COLA HBC: Σε τροχιά 
ανάπτυξης σε οργανική βάση 
συνέχισε το α’ εξάμηνο η Coca Cola 
HBC. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 19,4% σε οργανική 
βάση, φτάνοντας τα 4,2 δισ. ευρώ. 
Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της 
Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών 
εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε 
σε 25,2% σε οργανική βάση.

Μουζάκης: Η Εταιρεία ενημερώνει 
ότι από την 1η Αυγούστου 2022  
ο Σπ. Γκανίας αντιπρόεδρος και 
ο Χρ. Βασιλακόπουλος μέλος του 
Δ.Σ. παραιτούνται από τα καθήκοντά 
τους για προσωπικούς λόγους.  
Η διοίκηση της εταιρείας αποδέχεται 
τις παραιτήσεις και δρομολογεί τη 
διαδικασία αντικατάστασής τους.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι αντιρωσικές κυρώσεις οδήγησαν στην 
επιστροφή του άνθρακα την Ευρώπη που 
ανησυχεί κατά τα άλλα για το περιβάλ-
λον, ενώ οι επιδόσεις της στην οικονο-
μία ελέω των κυρώσεων των ρωσικών 
μεταφορέων ενέργειας, έχουν πληγεί 
σημαντικά. Σε ένα καυστικό άρθρο το 
Forbes, αναφέρει πως η Ευρώπη, πιστή 
στην «πράσινη» οικονομία, έχει αποτύ-
χει σε όλα τα μέτωπα - και τώρα έχει γί-
νει ήδη «ο τρίτος κόσμος μεταξύ των οι-
κονομιών της Δύσης». Σήμερα, το ευρω-
παϊκό χρηματιστήριο είναι το πιο προ-
βληματικό στον δυτικό κόσμο. Από την 
αρχή του έτους, έχει υποχωρήσει κατά 
22% και υστερεί σχεδόν κατά 10 μονά-
δες βάσης έναντι των ΗΠΑ. Ακόμη και οι 
αναδυόμενες αγορές τα πάνε καλύτερα: 
ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι χει-
ρότερος από ό,τι στο Μεξικό, ακόμη και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Goldman 

Sachs πάνω από 200 δισ. έχει κοστίσει 
ήδη η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, 
με τους ηγέτες να προσπαθούν να δια-
χειριστούν τα τεράστια προβλήματα που 
έχει δημιουργήσει ο ρωσο-ουκρανικός 
πόλεμος. Πολύ λίγοι πολιτικοί φαίνε-
ται να αντιλαμβάνονται το μέγεθος της 
επερχόμενης κρίσης και το κόστος της, 
με τον Εμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία 
και τον Όλαφ Σολτς από τη Γερμανία να 
είναι από τους μόνους που φαίνεται να 
το αντιμετωπίζουν τώρα.

Θετικό κλίμα υπήρχε στις αγορές ενό-
ψει και του οικονομικού συμποσίου της 
Fed στον Jackson Hole την Παρασκευή 
με τους επενδυτές να περιμένουν από 
τον Ζερόμ Πάουελ ένα πιο επιθετικό τό-
νο για αντιμετώπιση του πληθωρισμού. 

Τargaryen
Το prequel του Game of Thrones του 
HBO, House of the Dragon, έκανε 
πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου, όμως 
για να απολαύσει κανείς τη νέα σειρά, 
χρειάζεται ένα καλό κρασί από τη νέα 
τριλογία House of the Dragon της 
Vintage Wine Estate. Δηλαδή ένα 
Cabernet Sauvignon του 2019, ένα 
κόκκινο του 2020 και ένα Pinot Noir 
του 2021 με το οικόσημο Targaryen.

ΠΙΝΔΟΣ
Στο 7ο Mediterranean Poultry Summit 
διακρίθηκε το έργο της επιστημονικής 
ομάδας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  
σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Ινστιτούτο Παστέρ και την επιστημονική 
ομάδα ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ. Τα ευρήματα της 
έρευνας αποδεικνύουν πως το σύστημα 
ελεύθερης βοσκής υπερέχει σε όλους 
τους τομείς ποιότητας και ανάπτυξης. 

Η Ευρώπη τρίτος 
κόσμος στη Δύση; 

 Καυστικό άρθρο του Forbes για την ΕΕ 
 Φθορά 200 δις από την ενεργειακή κρίση
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 0,9100 +9,64%

SATO Α.Ε.  0,0325 +8,33%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 4,4100 +7,82%

MEDICON HELLAS A.E. 3,2400 +5,54% 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 0,3000 +4,17%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 0,7520 - 8,29%

LAVIPHARM Α.Ε.  0,6600 -6,38%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,6000 -4,76%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 11,1500 -4,70%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,6900 -4,70%

  

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33.052,85 +0.25%
 NASDAQ Comp 12.566,66 +1.08%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.674,02 +0.18%
Λονδίνo FTSE 100 7.479,74 +0.11%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13.271,96 +0.39%
Παρίσι CAC-40 6.381,56 -0.081%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11.063,88 +0.46%
Τόκιο NIKKEI-225 28.479,01 +0.58%
 
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

Η αποστροφή κινδύνου η κυρίαρχη 
τάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Το ΧΑ έχει βρει ένα σημείο ισορροπίας της 
αξιολόγησης του κινδύνου μεταξύ 890 – 900 
μονάδων, ωστόσο οι επόμενες ημέρες και 
μέχρι τη ΔΕΘ θα είναι δύσκολες, με την αγορά 
να παρακολουθεί πολιτικούς συσχετισμούς. 
Αυτό που λείπει όμως είναι και ένα πιο ομαλό 
διεθνές περιβάλλον, που δεν θα έρθει τους 
επόμενους μήνες και καλύτερη διαχείριση  
των εστιών αβεβαιότητας από την κυβέρνηση. 
Αυτή η συνθήκη δεν θα δώσει κάποια κίνητρα 
ανάληψης περαιτέρω ρίσκου στους αγοραστές.
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Απαραίτητα τα τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών για τις αγροτικές εργασίες

Π
ρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι 
και οι αγρότες είναι επιχείρηση, αντιµετω-
πίζονται ως επιχείρηση, λειτουργούν ως ε-
πιχείρηση και οι έλεγχοι θα τους αντιµετω-

πίσουν ως επιχείρηση. ∆εν αλλάζει τίποτα απολύτως 
αν κάποιος έχει ή όχι βιβλία. Η διαφορά είναι πως οι 

πιθανότητες ελέγχου για όσους έ-
χουν βιβλία, είναι αυξηµένες σε 
σχέση µε τους αγρότες του ειδικού.

Οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται 
στα τελειώµατα, σε πολλές περιπτώ-
σεις η συλλογή έχει ολοκληρωθεί 
και ο διαρκής αγώνας του αγρότη 
συνεχίζεται για µία ακόµη χρονιά, 
ευελπιστώντας στο τελείωµα της, οι 
καρποί της παραγωγής να είναι α-
νάλογοι των κόπων του.

Με εξαίρεση τις πιπεριές και τις 
ελιές, η συλλογή των οποίων γί-
νεται µε το χέρι (για τις ελιές έχω 
δει µηχάνηµα που τις µαζεύει, αλ-
λά δεν το έχω δει µε τα µάτια µου 
στην πράξη), η συλλογή των υπο-
λοίπων καλλιεργειών γίνεται µε µη-
χανήµατα. Π.χ., η θεριζοαλωνιστι-
κή – µε την οποία συλλέγεις σιτά-
ρι, καλαµπόκι, βίκο, τριφύλλι, µε-
τά το θερισµό του σιταριού αράζει 
στην αυλή του «κοµπινιέρη», βγά-

ζουν το µαχαίρι, αλλάζουν τις ρίγες στο λαιµό, τα κό-
σκινα, ελέγχουν τα ανεβατόρ, ρυθµίζουν τα κουζνέ-
τα στα άλογα και κουµπώνουν  τον «καλαµποκά», για 
να είναι έτοιµοι για τον αραβόσιτο. 

Η συντήρηση φυσικά γίνεται σε όλα τα µηχανήµα-
τα, ώστε να είναι έτοιµα για την περίοδο της συλλο-
γής. Και βέβαια αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτικών µη-
χανηµάτων. Γιατί δεν είναι όλοι. Οι υπόλοιποι καλλι-
εργητές που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία, 

συνεννοούνται, προγραµµατίζουν 
και κανονίζουν τη σειρά µε την ο-
ποία θα έρθει το µηχάνηµα να συλ-
λέξει την παραγωγή τους.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΝΩΣΤΗ:  «ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗ ΡΟ∆Α», «ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΟ-

ΛΟΓΙΟ, ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ∆ΕΝ ΕΡΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΜΑΖΕΨΩ» ΚΛΠ.

Ρωτάω πρώτα τον υπουργό Γ. Στουρνάρα και τον 
Υφυπουργό Απ. Βεσυρόπουλο µε καταγωγή από 
Λαµία και Βέροια αντίστοιχα (κατεξοχήν αγροτι-
κές περιοχές): 

Αν εσείς είχατε ένα χωράφι και δεν είχατε δικά 
σας µηχανήµατα. Μου ζητούσατε να έρθω να αλω-
νίσω το σιτάρι, το καλαµπόκι, να κόψω το τριφύλλι 
ή να ψεκάσω (γιατί δεν είχατε ψεκαστικό), να σπεί-
ρω γιατί δεν είχατε σπαρτική µηχανή κλπ) και σας 
έλεγα «..µάγκες, 20 ευρώ το στρέµµα, αλλά δεν έ-
χει τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι καθόλου..», 
τι θα κάνατε; 

∆εν θα µε αφήνατε να έρθω; ή θα µου λέγατε «έ-
λα», θα ολοκλήρωνα τη συλλογή της παραγωγής 
σας και στη συνέχεια θα ψάχνατε να βρείτε άλλα έ-

ξοδα για να καλύψετε τα χρήµατα που εν τω µετα-
ξύ µου δώσατε µαύρα; Προφανώς θα επιλέγατε το 
δεύτερο, κάτι που κάνουν χρόνια τώρα όλοι οι πα-
ραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν δικά τους µηχανήµατα. 

Κανείς δεν είναι κατά των ελέγχων. Όλοι όµως 
είµαστε κατά του υπερβάλλοντος ζήλου που επιδει-
κνύουν κάποιοι εκ των ελεγκτών. Και καλό είναι, α-
ντί να τιµωρήσετε τους λήπτες της υπηρεσίας, να α-
ναζητήσετε και να τιµωρήσετε τους παρέχοντες την 
υπηρεσία, για άρνηση έκδοσης τιµολογίου παροχής. 

Κάνετε κι εδώ το ίδιο λάθος που κάνουν στο υ-
πουργείο Εργασίας µε τα εργόσηµα: δεν τιµωρούν 
τον εργάτη που, ενώ πληρώνεται κανονικά, αρνεί-
ται να δεχθεί την ασφάλιση µέσω εργόσηµου. Α-
πειλεί τον παραγωγό λέγοντας του […ή θα µου δώ-
σεις τα λεφτά στο χέρι, ή αλλιώς δεν έρχοµαι, δεν 
θα χάσω εγώ τα επιδόµατα εξαιτίας σου…». Αν εί-
ναι δυνατόν!!!

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, αγαπητοί 
φίλοι αγρότες. Οι γνωστοποιήσεις ελέγχου συνε-
χίζουν να στέλνονται, οι «δικαιούχοι» τα έχετε πα-
ραλάβει και όταν θα έρθει η ώρα, θα ενηµερωθεί-
τε από τον έλεγχο να προσκοµίσετε όλα εκείνα τα 
στοιχεία που θα χρειαστούν, προκειµένου να ολο-
κληρώσουν τις διαδικασίες.

Παρεµπιπτόντως, θέλω να ενηµερώσω όλους τους 
αγρότες ότι τον έλεγχο δεν υπάρχει κανέναν λόγος 
να τον φοβάστε. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση µια σει-
ρά από κριτήρια. Σε καµία περίπτωση δεν ξεκινούν 
µε σκοπό να πάρει κανενός το κεφάλι, αλλά για να 
ελεγχθεί εάν τηρούνται οι διατάξεις. 

Συνεπώς, φροντίστε φέτος, να έχετε τιµολόγια πα-
ροχής για όλες τις αγροτικές εργασίες που σας πα-
ρείχαν οι ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων, προ-
κειµένου να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Μην ξε-
χνάτε ότι όποια ευθύνη έχει όποιος δεν εκδίδει, την 
ίδια ευθύνη έχει και όποιος δεν λαµβάνει τιµολόγιο.

Ειδικό καθεστώς
Οι πιθανότητες ελέγχου 
για όσους έχουν βιβλία 

είναι αυξηµένες σε σχέση 
µε αγρότες του ειδικού

Έλεγχος
Οι γνωστοποιήσεις 

ελέγχου στέλνονται, οι 
αγρότες θα κληθούν να 
προσκοµίσουν στοιχεία

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)

Η παρωδία της υποχρέωσης υποβολής 
πίνακα προσωπικού για εργάτες γης

Παραµένει σε ισχύ, µία αστεία διάταξη του 
υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία, ο 
αγρότης που απασχολεί εργάτες γης σε χωράφια 
του θα πρέπει να προσκοµίσει χειρόγραφο πίνακα 
προσωπικού στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. 
Κανείς από τους «φωστήρες» του υπουργείου 
δεν µας λέει τι να γράψουµε στις ώρες και µέρες 
απασχόλησης. Πώς θα δηλώσουµε έναν 
εργαζόµενο ότι θα πάει ∆ευτέρα µε Παρασκευή 
07:00-15:00 να µαζέψει µήλα, καπνό, ελιές κλπ, 
ενώ µπορεί την επόµενη ηµέρα [ή και την ίδια] 
να πιάσει βροχή και να πάµε το απόγευµα 
στο χωράφι να συνεχίσουµε τη συλλογή;

Παραµένει η υποχρέωση του πίνακα, 
για να βεβαιώνονται πρόστιµα

Το γεγονός ότι δεν καταργείται η υποχρέωση 
υποβολής πίνακα προσωπικού για τους 

αγρότες, µόνο εκ του δολίου µπορεί να πει 
κανείς ότι διατηρείται: µόνο σκοπό έχει την 

επιβολή προστίµων. Γιατί; ∆ιότι όταν ζητάνε 
πίνακα και δεν υπάρχει (κανείς δεν έχει γιατί 
δεν µπορεί να υποβληθεί), σου καταλογίζουν 

πρόστιµο 10.500 ευρώ για αδήλωτη 
εργασία και ψάξε εσύ µετά ταλαίπωρε 

αγρότη να βρεις την άκρη.
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Σε καιρό πληθωρισμού

Είδος πολυτελείας 
διανομή τροφίμων 
κατ’ οίκον

  Σε κρίση startup διανομείς προϊόντων, 
που έκαναν χρυσές δουλειές στα lockdown

  Το «γρήγορο εμπόριο» ετοιμάζει 
να προσαρμόσει τη στρατηγική του

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ποτά και χυµοί, αλλαντικά και τυριά, 
στην πόρτα σας µέσα σε λίγα λεπτά 
και δωρεάν. Πάνω σ’ αυτό το project, 
µεγαλούργησαν νεοφυείς επιχειρή-
σεις όπως η Gorillas και η Flink στη 
διάρκεια της πανδηµίας, στήνοντας 
ένα πυκνό δίκτυο διανοµέων σε µε-
γαλουπόλεις. Ωστόσο η επιτυχία της 
περασµένης διετίας άρχισε να φθί-
νει µε την άρση των µέτρων, ενώ ο 
συγκεκριµένος κλάδος, όπως περι-
γράφει εκτενές άρθρο στη Deutche 
Welle, δεν έµεινε ανεπηρέαστος από 
τον πόλεµο στην Ουκρανία και τις ε-
πιπτώσεις του πληθωρισµού. 

Το λεγόµενο «γρήγορο εµπόριο» 
ξεπέρασε το λιανικό το 2021, επιση-
µαίνει ο Κάι Χούντετς, διευθύνων 
στο Ινστιτούτο Έρευνας Λιανικού Ε-

µπορίου της Κολωνίας (IFH). «Ακό-
µα και τότε όµως, έπρεπε να αναρω-
τηθεί κανείς, αν η διανοµή ενός για-
ουρτιού στο γραφείο µέσα σε 15 λε-
πτά θα µπορούσε µακροπρόθεσµα 
να είναι ένα λειτουργικό επιχειρη-
µατικό µοντέλο», λέει. 

Οι επενδυτές είναι πλέον πιο επι-
φυλακτικοί, σηµειώνει ο Χούντετς 
καθώς πολλές υπηρεσίες διανοµής 
προϊόντων, που πόνταραν σε µία κα-
τακόρυφη ανάπτυξη βρίσκονται τώρα 
αντιµέτωπες µε προβλήµατα. Η βε-
ρολινέζικη startup Gorillas, για πα-
ράδειγµα, ανακοίνωσε µόλις πριν 
από λίγους µήνες ότι κάνει περικο-
πές σε εκατοντάδες διοικητικές θέ-
σεις εργασίας, ενώ πρόσφατα εγκα-
τέλειψε ορισµένες πόλεις διανοµής 
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Η α-
νταγωνίστριά της, Wolt, έχει επικε-
ντρωθεί κυρίως στις διανοµές φαγη-
τών εστιατορίου.

Τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης
Παρόλα αυτά η προσφορά ενδέχε-

ται να µην εξαφανιστεί τελείως, κα-
θώς οι δυνατότητες ανάπτυξης στον 
συγκεκριµένο κλάδο παραµένουν τε-
ράστιες. Σύµφωνα µε τη γερµανική 
Ένωση Λιανικού Εµπορίου (HDE), ο 
κλάδος είχε πέρυσι τζίρο από πωλή-
σεις τροφίµων 204 δισ. ευρώ, ενώ οι 
διαδικτυακές πωλήσεις ήταν 2,4%.

Όπως τονίστηκε από την έρευνα 
καταναλωτών του πρώτου τριµήνου 
του 2022 της GlobalData, σχεδόν 
τρεις στους πέντε (58%) αγοραστές 
παγκοσµίως αναµένουν να συνεχί-
σουν ή να αυξήσουν τις αγορές τους 
στα παντοπωλεία τους επόµενους 
µήνες. Ωστόσο, οι διαταραχές στο 
παγκόσµιο εµπόριο, τις αλυσίδες ε-
φοδιασµού, τα logistics, οι πιθανές 
αλλαγές τιµών και η τοπική αντίστα-
ση στο διαδικτυακό κανάλι θα µπο-
ρούσαν να αποδειχθούν σηµαντικά 
εµπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν 
οι µεγάλοι λιανοπωλητές.

Οι διανοµές θα διαρκούν 
περισσότερο χρόνο
και θα γίνουν ακριβότερες
Η πίεση εξαιτίας του ανταγωνισµού είναι τεράστια, 
λόγω των πολυάριθµων εταιρειών στην αγορά, ενώ 
παράλληλα η διατήρηση των αποθηκών για τα προϊόντα 
είναι πολύ δαπανηρή, ενώ υπάρχει φυσικά και η αύξηση 
των τιµών. «Τα έξοδα παράδοσης οδηγούν πλέον 
τους πελάτες να κάνουν µόνοι τους τα 300 µέτρα µέχρι 
το σούπερ µάρκετ, ώστε να αγοράσουν τα προϊόντα 
που χρειάζονται ή παραγγέλνουν από µία φθηνότερη 
εφαρµογή», λέει χαρακτηριστικά ο Χούντετς. Βέβαια 
οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες είναι 
στην πραγµατικότητα ελάχιστες: η Flink προσφέρει δωρεάν 
διανοµή µόνο για αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω, ενώ όλες 
οι εταιρείες άφησαν πίσω τους την υπόσχεση για παράδοση 
εντός 10 λεπτών- πλέον η διαφήµιση υπόσχεται παράδοση 
στην πόρτα «µέσα σε λίγα λεπτά». Ωστόσο για τον καταναλωτή 
προβλέπονται αλλαγές: Οι διανοµές θα διαρκούν περισσότερο 
και θα γίνουν ακριβότερες, λέει ο Χούντετς: «Θα εξελιχθεί 
σε µία υπηρεσία πολυτελείας», θεωρεί ο ειδικός.

Προτεραιότητα
η μείωση 
του κόστους
ενέργειας και 
όχι οι ρύποι
Εννέα στις 10 επιχειρήσεις 
τροφίµων και ποτών πιστεύουν 
ότι οι κυψέλες καυσίµων θα 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο 
στη µελλοντική ενεργειακή τους 
στρατηγική, σύµφωνα µε έρευνα 
της Ylem Energy, του ειδικού 
στην ευέλικτη παραγωγή και 
αποθήκευση ενέργειας. 
Η έρευνα, της Ylem Energy 
αποτέλεσε µέρος ενός 
διαδικτυακού σεµιναρίου 
για να βοηθήσει τις εταιρείες 
να κατανοήσουν πώς µπορούν 
να µεταβούν στο καθαρό µηδέν 
µε οικονοµικά αποδοτικό 
και βιώσιµο τρόπο. Η έρευνα 
κατέδειξε επίσης ότι οι υψηλές 
τιµές ενέργειας σηµαίνουν 
ότι η προτεραιότητα για τις 
περισσότερες επιχειρήσεις 
(87%) είναι το κόστος ενέργειας 
και όχι οι καθαροί µηδενικοί 
στόχοι (13%). 
Ο Ian Gadsby, διευθύνων 
σύµβουλος της Ylem Energy, 
δήλωσε: «∆εν αποτελεί έκπληξη 
το ότι η πλειονότητα των 
επιχειρήσεων έχει πλέον 
στραφεί στο κόστος της 
ενέργειας. Ωστόσο, η πίεση 
για µείωση του άνθρακα 
αυξάνεται και η αντιµετώπιση 
των εκποµπών θα γίνει πιο 
σηµαντική σε ολόκληρη 
τη βιοµηχανία».58%
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

1
Ποιες εκτάσεις 

αφορά η ρύθμιση; 

Το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµα-
τα κυριότητας σε εκτάσεις που εµφανί-
ζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 
ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, 
του 1960, µε αγροτική µορφή που δα-
σώθηκαν µεταγενέστερα, ανεξάρτητα 
από τη µορφή που απέκτησαν αργότε-
ρα, επί των οποίων το ∆ηµόσιο δεν θε-
µελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βάσει 
τίτλου. Οι αιτήσεις που έχουν κατατε-
θεί και θα εξεταστούν το προσεχές διά-
στηµα αφορούν 6,8 εκατ. στρέµµατα α-
πό 500.000 αιτούντες τίτλο ιδιοκτησίας. 
Όπως έχει γίνει γνωστό, από τη ρύθµι-
ση για τους δασωµένους αγρούς στην 
οποία προχώρησε πριν από λίγους µή-
νες το υπουργείο Περιβάλλοντ ος και 
Ενέργειας και η οποία διευκολύνει τις 
διαδικασίες αποχαρακτηρισµού, επη-
ρεάζονται περισσότερα από 1.200.000 
οικόπεδα. Ως ποσοστό επί του συνό-
λου µιας περιφερειακής ενότητας, οι 
περισσότερες εκτάσεις βρίσκονται στη 
Λευκάδα και το Μεγανήσι (15%) και την 
Αρκαδία (12,5%). Ακολουθούν η Μεσ-
σηνία (11,7%), η Καστοριά (11,4%) και 
η Χαλκιδική (10,1%).

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η έκβα-
ση της διαδικασίας αποχαρακτηρισµού δα-
σικών εκτάσεων, µε τη νέα τροποποιητική 
απόφαση που έχει τεθεί σε ισχύ να επιτρέ-
πει στη θεωρία τη ρύθµιση του ιδιοκτησια-
κού καθεστώτος, αλλά και την αλλαγή χρή-
σης σε αγρούς που έχουν δασωθεί.

Μέχρι σήµερα το ∆ηµόσιο δεν διεκδικού-
σε την κυριότητα των εκτάσεων αυτών, µόνο 
εφόσον ιδιώτης προσκόµιζε τίτλο παλαιότε-
ρο του 1946. Η ρύθµιση αυτή αφορά ουσια-
στικά όλες τις περιοχές στις οποίες ισχύει το 
τεκµήριο υπέρ του ∆ηµοσίου. Με τη νέα δια-
δικασία που αφορά περίπου 4,6 εκατ. στρέµ-
µατα το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει δικαίωµα 
κυριότητας όταν οι διεκδικητές των εκτάσε-
ων καταθέτουν νόµιµους τίτλους.

Άρχισε η διευθέτηση των πρώτων υποθέσεων αποχαρακτηρισμού των 
δασωμένων αγρών, για τις οποίες το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαίωμα 
κυριότητας, με τις Επιτροπές Δασολογίου να εξετάζουν αιτήσεις που 
αφορούν 6,8 εκατ. στρέμματα από 500.000 αιτούντες τίτλο ιδιοκτησίας. 

Τίτλοι ιδιοκτησίας
Οι ιδιοκτήτες µπορούν να 
καταγράψουν µε φωτο-
γραφίες όλα τα ίχνη και 
τα παλιά δέντρα και να 

αναζητήσουν συνεχόµε-
νους τίτλους ιδιοκτησίας

10Aπαντήσεις για τίτλο 
σε δασωμένους αγρούς 

Οι αιτήσεις που θα εξεταστούν αφορούν 6,8 εκατ. στρέµµατα από 500.000 αιτούντες. 

Ποιοι θεωρούνται 
δασωμένοι αγροί;

Για να θεωρείται µια έκταση ιδιωτική και 
να αναγνωρίζεται από το κράτος ως πα-
λιός αγρός που έπαψε να καλλιεργείται 
και δασώθηκε, θα πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Οι εκτάσεις να φαίνονται ως αγροτικές 
στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 
ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, 
του έτους 1960, και να δασώθηκαν µε-
ταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης. ∆η-
λαδή να έχουν στον αναρτηµένο δασι-
κό χάρτη, που είναι ο ορθοφωτοχάρτης 
του Κτηµατολογίου έτους 2007-2009, 
δασική µορφή.
Να υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτ-
λοι ιδιοκτησίας (συµβόλαια) προγενέστε-
ροι της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και να έ-
χουν µεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο.

Πότε επιτρέπεται 
η απομάκρυνση 

της δασικής 
βλάστησης;

Αγροί που απέκτησαν µορφή δασικής 
έκτασης δεν υπάγονται στις διατάξεις 
της δασικής νοµοθεσίας και επιτρέπε-
ται η αποµάκρυνση της φυόµενης δα-
σικής βλάστησης, µετά από άδεια του 
οικείου δασάρχη ή του διευθυντή ∆α-
σών εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο στον 
νοµό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου 
που προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας 
στην έκταση. Ο ενδιαφερόµενος, προ-
κειµένου να αποδείξει το έννοµο συµ-
φέρον του να αιτηθεί την αποµάκρυν-
ση της δασικής βλάστησης, συνυπο-
βάλλει µε την αίτησή του:
α) Είτε συµβολαιογραφικούς τίτλους.
β) Είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
γ) Είτε ένορκες βεβαιώσεις.
δ) Είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να πιθανολογείται ο νοµικός 
δεσµός του µε το ακίνητο.

Τοπογραφικό
Ο αποχαρακτηρισµός 
των εκτάσεων ξεκινά 
µε τη σύνταξη νέου 

τοπογραφικού

3

2
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι γίνεται σε 
περίπτωση που 
έχουν εκδοθεί 
πρωτόκολλα 
διοικητικής 
αποβολής; 

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που 
έχουν εκδοθεί και αφορούν εκτάσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 67, ήτοι δασω-
µένους αγρούς επί των οποίων προκύ-
πτει από τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο 
ότι το ∆ηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαι-
ώµατα κυριότητας βάσει τίτλου ανακα-
λούνται, ακόµη και αν τελεσιδίκησαν 
δικαστικά, χωρίς να απαιτείται για την 
εν λόγω ανάκληση η διακρίβωση του 
ειδικότερου χαρακτήρα της έκτασης α-
πό την οικεία Επιτροπή ∆ασολογίου.

Τι γίνεται με 
τις μεταβιβάσεις;

Σε όσες εκτάσεις το ∆ηµόσιο δεν θε-
µελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βά-
σει τίτλου, τότε η ∆ασική Υπηρεσία θα 
χορηγεί στον ιδιοκτήτη βεβαίωση ώστε 
να µπορεί να µεταβιβάσει την έκταση, 
σύµφωνα µε τροπολογία του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος. Στην ίδια διαδικα-
σία υπάγονται και τα ακίνητα δασικού 
χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληρο-
τεµάχια, τα οποία εµφανίζονται στις 
πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώ-
ρησης αεροφωτογραφίες µε αγροτική 
µορφή και δασώθηκαν µεταγενέστερα.

Τι γίνεται αν έχει 
αναρτηθεί ήδη 
δασικός χάρτης 

στην περιοχή μου 
ή είναι μερικώς 

κυρωμένος;
Οι δικαιούχοι καλούνται επίσης να 
καταθέσουν αντίρρηση σε περίπτω-
ση που είναι σε ανάρτηση ο δασικός 
χάρτης ή εκπρόθεσµο αίτηµα προδή-
λου σφάλµατος σε περίπτωση που υ-
πάρχει µερικώς κυρωµένος δασικός 
χάρτης στην περιοχή.
Επειδή πολλά αγροτεµάχια είναι κλη-
ρονοµικά και οι αρχικοί ιδιοκτήτες α-
πεβίωσαν θα πρέπει να ζητήσουν οι 
νέοι κάτοχοι από το αρχείο της παλιάς 
Κοινότητας ή ∆ήµου, τυχόν βεβαίω-
ση που έχει εκδοθεί από τον κοινο-
τάρχη ή δήµαρχο, για το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς του ακινήτου. Σε περί-
πτωση µη ύπαρξης τίτλου ιδιοκτησί-
ας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
συντάξουν ενώπιον συµβολαιογρά-
φου δύο ένορκες βεβαιώσεις µαρτύ-
ρων που να βεβαιώνουν ότι η έκτα-
ση είναι καλλιεργήσιµη.

Τι γίνεται με 
τα κληρονομικά 
αγροτεμάχια; 

Επειδή πολλά αγροτεµάχια είναι κληρο-
νοµικά και οι αρχικοί ιδιοκτήτες απεβί-
ωσαν θα πρέπει να ζητήσουν οι νέοι κά-
τοχοι από το αρχείο της παλιάς Κοινότη-
τας ή ∆ήµου, τυχόν βεβαίωση για το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. Κα-
λό θα ήταν να αναζητηθεί κάθε στοιχείο 
από το οποίο να πιθανολογείται ο νοµι-
κός δεσµός του ιδιοκτήτη µε το ακίνητο.

Καλλιεργήσιµα
Αν δεν υπάρχουν 

τίτλοι ιδιοκτησίας, θα 
συνταχθούν ενώπιον 

συµβολαιογράφου 
δύο ένορκες βεβαιώ-

σεις µαρτύρων

Τη διαδικασία διευκολύνει η ύπαρξη παλιών χειρόγραφων µισθωτήριων ή επιδοτήσεων.
Πώς ξεκινά ο 

αποχαρακτηρισμός;
Το πρώτο βήµα για τον αποχαρακτηρι-
σµό των εκτάσεων ξεκινά µε τη σύντα-
ξη τοπογραφικού όπου θα αποτυπώ-
νονται οι ανθρωπογενείς δραστηριό-
τητες επί αυτών των εκτάσεων. Οι ιδι-
οκτήτες µπορούν να καταγράψουν µε 
φωτογραφίες όλα τα ίχνη και τα παλιά 
δέντρα και να αναζητήσουν συνεχόµε-
νους τίτλους ιδιοκτησίας. Τη διαδικα-
σία διευκολύνει η ύπαρξη παλιών χει-
ρόγραφων µισθωτήριων ή επιδοτήσεων. 
Κάθε στοιχείο από το οποίο να πιθανο-
λογείται ο νοµικός δεσµός του ιδιοκτή-
τη µε την έκταση βοηθά τη διαδικασία.
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Ποιοι έχουν 

δικαίωμα αλλαγής 
χρήσης για 

γεωργική και 
δενδροκομική 
εκμετάλλευση;

∆ικαίωµα να ζητήσουν την αλλαγή 
της χρήσης για γεωργική και δενδρο-
κοµική εκµετάλλευση έχουν όσοι α-
ξιώνουν δικαιώµατα κυριότητας επί 
των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάµει τίτ-
λων νόµιµα µεταγεγραµµένων. Η αλ-
λαγή της χρήσης επιτρέπεται κατόπιν 
άδειας που χορηγείται από τον γενικό 
διευθυντή ∆ασών στον οποίο υπάγε-
ται η αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία, µετά 
από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή 
του διευθυντή ∆ασών εάν δεν υφίστα-
ται ∆ασαρχείο στον νοµό. 
Ειδικά για εκτάσεις µεγαλύτερες των 
5 στρεµµάτων, προκειµένου να χορη-
γηθεί άδεια, διαπιστώνεται µε βάση 
σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, η 
οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό 
διάγραµµα της έκτασης και συντάσσε-
ται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήµονα.

Ποια η διαφορά 
του δασωμένου 

αγρού εντός 
δάσους ή εντός 

δασικής έκτασης;
Η νοµοθετική ρύθµιση προβλέπει διαφο-
ρετική µεταχείριση για τους δασωθέντες 
αγρούς, ανάλογα µε τη µορφή που απέ-
κτησαν αργότερα (δάσος ή δασική έκτα-
ση). Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός της έ-
κτασης ως δάσους ή δασικής διενεργείται 

Από την Επιτροπή ∆ασολογίου Περι-
φερειακής Ενότητας, για τις περιοχές 
που υπάρχει αναρτηµένος δασικός χάρ-
της, ακόµη και αν η συγκεκριµένη έκτα-
ση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. 
 Με την έκδοση πράξης χαρακτηρι-

σµού στις περιοχές που δεν καλύπτο-
νται από αναρτηµένο δασικό χάρτη.
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Στις αρχές Σεπτεμβρίου κρίνεται
η τύχη του συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα

Η συμφωνία προϋποθέτει 
διαγραφή μέρους των 
δανειακών υποχρεώσεων

Επιπλέον 10 τόνοι γάλακτος 
ημερησίως από 4 νέες φάρμες

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στις αρχές Σεπτεµβρίου αναµένεται ότι θα υ-
πάρξουν νεότερες εξελίξεις αναφορά µε την 
συµµετοχή στρατηγικού επενδυτή στον συνε-
ταιρισµό αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας, ΘΕΣγά-
λα. Ο πολλά υποσχόµενος κατά την ίδρυσή του 
το 2011 στη Λάρισα συνεταιρισµός, από µία ο-
µάδα 15 κτηνοτρόφων τότε, έχει βρεθεί σε δυ-
σµενή θέση το τελευταίο χρονικό διάστηµα κυ-
ρίως λόγω κινήσεων που σχετίζονται µε επιχει-
ρηµατικούς χειρισµούς αλλά και µε το υψηλό 
λειτουργικό κόστος που προήλθε τόσο µε την 
εγκατάσταση των «ακριβών» αυτόµατων πωλη-
τών γάλακτος σε πολλά σηµεία της χώρας, όσο 
και µε το υψηλό µεταφορικό κόστος από τη µε-
ταφορά πρώτης ύλης στα σηµεία πώλησης που 
διατηρούσε ανά την επικράτεια. Όπως αναφέ-
ρουν πηγές µε γνώση του θέµατος µε τις οποί-
ες επικοινωνήσαµε, αυτή τη στιγµή ο συνεται-

ρισµός βρίσκεται στο κατώ-
φλι µίας δεύτερης ευκαιρί-
ας εξυγίανσης των οικονο-
µικών του, καθότι η πρώτη 
απόπειρα που προηγήθηκε 
δεν ήταν επιτυχής. 

Η συµφωνία µε υποψή-
φιο επενδυτή εκ των ενδια-
φερόµενων προϋποθέτει δι-
αγραφή µέρους των δανει-
ακών υποχρεώσεων του συ-
νεταιρισµού προς τις τράπε-
ζες στα πρότυπα του πτωχευ-

τικού νόµου και αναδιάρθρωση υποχρεώσεων. 
Στους ενδιαφερόµενους αυτή τη στιγµή εµφανί-
ζονται τρία επενδυτικά σχήµατα, λένε οι πηγές.

∆ιευθέτηση της σχέσης µε παραγωγούς
Ένα ακόµα κεφάλαιο που καλείται να διευ-

θετήσει ο ΘΕΣγάλα είναι η σχέση του µε τους 
παραγωγούς. Όπως πληροφορούµαστε, σε αυ-
τόν τον τοµέα έχει ήδη ξεκινήσει η ανασύσταση 
των συνεργασιών µε τους κτηνοτρόφους, κα-
θώς εντός του 2022 προστέθηκαν στην παρα-
γωγική βάση 4 νέες φάρµες αγελαδοτρόφων 
που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλίας. Το συγκεκριµένο γεγονός συνέβη υ-
πό την προοπτική της εξυγίανσης των οικονο-
µικών και της εισόδου σε νέα εποχή µε νέο ι-
διοκτήτη για τον ΘΕΣγάλα. Με τους κτηνοτρό-
φους που προστέθηκαν στους συνεργαζόµε-

νους παραγωγούς του συνεταιρισµού, οι εισκο-
µιζόµενες ποσότητες έχουν αυξηθεί κατά περί-
που 10 τόνους αγελαδινού γάλακτος ηµερησί-
ως, ενώ συνολικά οι ποσότητες που συλλέγει 
ηµερησίως ανέρχονται σε περίπου 50 τόνους. 

Ονόµατα που κατά καιρούς έχουν ενδιαφερ-
θεί για την απόκτηση του ΘΕΣγάλα ήταν τόσο 
η οικογένεια Καντώνια, η οποία έχει στην ιδι-
οκτησία της τη βιοµηχανία διέλασης αλουµινί-
ου Cosmos Aluminium, καθώς και παραδοσια-
κοί παίκτες της βιοµηχανίας γάλακτος, όπως η  
Όµηρος των Τρικάλων. Ειδικά στην περίπτω-
ση της οικογένειας Καντώνια, το 2019 και κατά 
την πρώτη προσπάθεια εξυγίανσης του ΘΕΣγά-
λα, οι ιδιοκτήτες της Cosmos Aluminium απο-
χώρησαν από το τραπέζι των διαπραγµατεύσε-
ων. Στους ενδιαφερόµενους έχει ακουστεί και 
το όνοµα της οικογένειας Κουκάκη, µε τη διοί-
κησή της να αναφέρει σε σχετική επικοινωνία, 
ότι δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόµενο.

Ο ΘΕΣγάλα έχει λάβει από τη ∆ικαιοσύνη 
προσωρινή προστασία από διεκδικήσεις των 
πιστωτών του τον περασµένο Ιανουάριο µε δι-
άρκεια τεσσάρων µηνών και δικαίωµα παράτα-
σης για δύο ακόµη µήνες. Ως προς την οικονο-
µική του κατάσταση, εντός του 2021 ο ΘΕΣγάλα 
παρουσίασε αρνητικά ίδια κεφάλαια 7,5 εκατ. 
ευρώ, µε τις µακροπρόθεσµες δανειακές του υ-
ποχρεώσεις να ανέρχονται στα 6,9 εκατ. ευρώ. 

Ηµερησίως 
50 τόνοι

Οι εισκοµιζόµενες 
ποσότητες αυξήθη-

καν κατά περίπου 10 
τόνους αγελαδινού 
ηµερησίως, ενώ οι 
ποσότητες ηµερη-

σίως ανέρχονται σε 
περίπου 50 τόνους

Έφτασε 
σε τζίρο και
τα 25 εκατ.
Xαρακτηριστικό της εξέλιξής του 
στην πλήρη εξέλιξη της 
συγκεκριµένης συνεταιριστικής 
προσπάθειας και σε περίοδο 
ευρείας ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων είναι το γεγονός 
ότι το 2016 ο ΘΕΣγάλα έγραφε 
τζίρο 24,5 εκατ. ευρώ αλλά µε 
υψηλές ζηµιές 1,8 εκατ. ευρώ 
µετά από φόρους και το 2017 
έφτασε στο κατώφλι των 25 εκατ. 
ευρώ σε τζίρο (24,94 εκατ. ευρώ) 
µε ζηµίες 547 χιλιάδων ευρώ 
µετά από φόρους. 
Ένα ακόµη κεφάλαιο ήρθε να 
γραφτεί τον περασµένο Ιούνιο µε 
την διακοπή λειτουργίας και των 
τελευταίων αυτόµατων πωλητών 
που είχαν αποµείνει στη Λάρισα, 
θέτοντας οριστικά τέλος στο 
πρωτοποριακό βήµα που είχε 
παρουσιάσει ο συνεταιρισµός. 
Όπως πληροφορούµαστε αυτή 
τη στιγµή, στην Αττική 
τουλάχιστον το µοναδικό σηµείο 
πώλησης που παραµένει ενεργό 
µε την ταµπέλα ΘΕΣγάλα, 
βρίσκεται στο Μαρούσι µε τους 
ιδιοκτήτες του να έχουν 
υπογράψει συµφωνία χρήσης 
της εµπορικής ονοµασίας, 
συνεχίζοντας αυτόνοµα και 
το καθεστώς franchise το οποίο 
συνέδεε τον συνεταιρισµό µε 
το συγκεκριµένο κατάστηµα, 
να έχει λήξει προ τριετίας.

ΤΖΙΡΟ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2017

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Αύξηση 
τζίρου 23,6% 
το α’ εξάµηνο 

για Carslberg  
Η Carslberg, η τρίτη 

µεγαλύτερη ζυθοποιία στον 
κόσµο παρουσίασε ισχυρό 
πρώτο εξάµηνο το 2022. Η 
δανέζικη εταιρεία που έχει 
εκτεταµένη έκθεση λόγω της 
παρουσίας της σε Ουκρανία 
και Ρωσία, αναφέρει ότι δεν 
αντιµετωπίζει επίδραση λόγω 
του αυξηµένου πληθωρισµού 
στα αποτελέσµατά της. Πιο 
συγκεκριµένα οι πωλήσεις 
της αυξήθηκαν κατά 23,6%, 
στα 4,8 δισ. ευρώ, σε σχέση 
µε το α’ εξάµηνο του 2021.

Φινλανδία: Έρευνα 
για κυτταρική 
γεωργία στην 
παραγωγή κακάo
Η φινλανδική εταιρεία 
τροφίµων Fazer διερευνά 
τις δυνατότητες της χρήσης 
κυττάρων στην καλλιέργεια 
µε σκοπό τη βιώσιµη 
παραγωγή πρώτης ύλης 
κακάο. Έχει συνεργαστεί µε 
την VTT, εταιρεία έρευνας 
και ανάπτυξης που ανήκει 
στο φινλανδικό κράτος προς 
αυτή την κατεύθυνση, ενώ 
η Business Finland, ένας 
φινλανδικός κυβερνητικός 
οργανισµός, παρέχει 
χρηµατοδότηση για την 
υλοποίηση εγχειρήµατος.

∆ιεθνής διάκριση 
για το κοτόπουλο 
ελεύθερης βοσκής 
της Πίνδος
Ανάµεσα στις καλύτερες 
επιστηµονικές ανακοινώσεις 
που παρουσιάστηκαν από 
νέους ερευνητές στο 7ο 
Mediterranean Poultry 
Summit διακρίθηκε το έργο 
της επιστηµονικής οµάδας 
του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων, σε συνεργασία 
µε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
το Ινστιτούτο Παστέρ και 
την επιστηµονική οµάδα 
ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ. Η έρευνα 
αποδεικνύει πως το σύστηµα 
ελεύθερης βοσκής 
βελτιώνει τις αποδόσεις, 
ενισχύει την ποιότητα 
του κρέατος και αποδίδει 
καλύτερα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά.

ΝΕΑ

Νέα σελίδα στην πολυετή ιστορία της γυρί-
ζει η οινοποιία Μπουτάρη. Την περασµένη 
∆ευτέρα 22 Αυγούστου εκδόθηκε η δικα-
στική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτο-
δικείου Βέροιας, η οποία εγκρίνει το σχέ-
διο εξυγίανσης της Μπουτάρης. Μετά την 
έκδοση της απόφασης εκκρεµεί η υπογρα-
φή της από τον πρόεδρο του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου κάτι που πιθανότατα θα συµ-
βεί στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας.

Ουσιαστικά η Ι. Μπουτάρης θα διασπα-
στεί σε δύο τµήµατα, καθότι τα οινοποιεία 
της θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της ει-
σηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ε-
ταιρείας διαχείρισης ακινήτων, Premia 
Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία θα στοχεύσει 
στην ανάπτυξη του οινοτουρισµού µέσα α-
πό αυτά. Σε ό,τι αφορά την οινοποιητική 
δραστηριότητα, αυτή θα περιέλθει στην νε-
οσύστατη εταιρεία Sterner Stenhus Greece 
Ελληνικά Οινοποιεία Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Στα ακίνητα της Μπουτάρης που θα α-
ποκτήσει η Premia και θα εκµεταλλεύεται 
η Sterner Stenhus Ελληνικά Οινοποιεία 
περιλαµβάνονται τα οινοποιεία σε Νάου-
σα, Γουµένισσα, Πικέρµι, Σαντορίνη, Κρή-
τη. Στο πλάνο των νέων ιδιοκτητών είναι 
η δηµιουργία και µονάδων φιλοξενίας σε 
Σαντορίνη, Κρήτη και Νάουσα.

Την υπογραφή συµφωνίας για τη συµ-
µετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο της 
ιστορικής βιοµηχανίας γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων «Κουρούσιης» στην 
Κύπρο ανακοίνωσε η εταιρεία «Ελλη-
νικά Γαλακτοκοµεία ΑΕ». Η συµφω-
νία περιλαµβάνει την εξαγορά ποσο-
στού 49% του µετοχικού κεφαλαίου της 
«Κουρούσιης», µε δικαίωµα διοίκησης 
και πρόβλεψη για την εξαγορά των υ-
πολοίπων µετοχών σε δεύτερο χρόνο.

Σηµειώνεται ότι η συµφωνία «έκλει-
σε» µεταξύ της «Ν. Θ. Κουρούσιης Λί-
µιτεδ» και της θυγατρικής της Ελληνι-
κά Γαλακτοκοµεία «Olympus Foods 
(Cyprus) LTD».  Αποτελεί συνέχεια της 
επιτυχηµένης εµπορικής δραστηριό-
τητας της «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία» 
στην αγορά της Κύπρου αλλά και της 
έναρξης της κατασκευής του νέου υ-
περσύγχρονου εργοστασίου χαλου-
µιού στη Λευκωσία που στοχεύει στη 
διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυ-
λακίου του οµίλου καθώς και στη στήρι-
ξη της κτηνοτροφίας στη µεγαλόνησο.

Πράσινο φως 
στην εξυγίανση 
της οινοποιίας 
Μπουτάρη

Εξαγορά 49% 
της Κουρούσιης 
από Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία

Επίσκεψη στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Νάξου πραγµατοποίησε ο διευθύνων σύµβουλος 
του οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, Μιχάλης Σα-
ράντης. Ο κύριος Σαράντης είχε συνάντηση µε τον 
πρόεδρο του συνεταιρισµού του νησιού, ∆ηµή-
τρη Καπούνη, όπου συζητήθηκαν κοινά θέµατα 
που σχετίζονται µε τον κλάδο, χωρίς ωστόσο ό-
πως πληροφορούµαστε να υπάρξει κάποιο περαι-
τέρω ενδεχόµενο συνεργασίας των δύο πλευρών. 

Ο ∆ηµήτρης Καπούνης ενηµέρωσε τον κ. Σα-
ράντη για τα πειραγµένα της Ε.Α.Σ. αλλά και για 
τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυ-
τή την περίοδο η κτηνοτροφία στο νησί των Κυ-
κλάδων. Ένα από τα κύρια ζητήµατα µε τα οποία 

βρίσκεται αντιµέτωπη η ΕΑΣ Νάξου και οι κτηνο-
τρόφοι του νησιού αυτή την περίοδο είναι η ελλι-
πής σίτιση των ζώων και η σφαγή κοπαδιών, λό-
γω αδυναµίας κάποιων εκ των παραγωγών γά-
λακτος να παρέχουν τις απαιτούµενες ποσότη-
τες ζωοτροφών στα ζώα τους δεδοµένης της αύ-
ξησης κόστους των πρώτων υλών. 

Σαράντης 
και Καπούνης 
στο ίδιο τραπέζι

«Κρατάει» την αγορά φρέσκου 
γάλακτος η Φάρµα Κουκάκη
Αυξάνει τζίρο και εξαγωγές η Φάρµα Κουκάκη µε 
έδρα το Κιλκίς. Η εταιρεία που εδρεύει τους Αγίους 
Αποστόλους το 2021 αύξησε το τζίρο της στα 32,79 
εκατοµµύρια ευρώ από 30,41 εκατοµµύρια ευρώ το 
2020 µε τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται στα 
2,77 εκατοµµύρια ευρώ από 1,94 ευρώ αντίστοιχα για 
τις δύο προαναφερόµενες χρονιές. Τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή στο τζίρο της έχει το φρέσκο γάλα. 
Έτσι, ενώ η συγκεκριµένη κατηγορία για τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά κινήθηκε πτωτικά στην Ελλάδα 
σε πωλήσεις, η Φάρµα Κουκάκη κινήθηκε προς την 
αντίθετη κατεύθυνση καθώς πέτυχε να είναι για τρίτη 
συνεχόµενη χρονιά σε ανοδική πορεία σε πωλήσεις 
φρέσκου γάλακτος. Πιο συγκεκριµένα, το 2021 η εν 
λόγω κατηγορία µειώθηκε -10,7% πανελλαδικά ενώ 
η συγκεκριµένη εταιρεία κινήθηκε οριακά θετικά µε 
+0,5% στο σύνολο της συγκεκριµένης κατηγορίας σε 
πανελλαδική βάση. Σηµαντική ήταν και η αύξηση των 
εξαγωγών της κατά 41,05% καθώς άγγιξαν πέρυσι 
τα 4,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος για φέτος είναι 
η περαιτέρω ανάπτυξη τους κατά 20% µε την είσοδο 
των προϊόντων της και σε άλλες διεθνείς αγορές.
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32,79 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

1,94

2,77

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2020

2021

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στο ηφαιστειογενές νησί Γκουάµ 
των Ηνωµένων Πολιτειών ταξιδεύ-
ει ήδη η πρώτη παρτίδα ελληνικού 
ελαιολάδου, προερχόµενη από τη 
Λέσβο και την εταιρεία Lesvion, 
η οποία ξεκίνησε τη δραστηριό-
τητά της στη διάρκεια της πρώτης 
καραντίνας του 2020. Η επιχείρη-
ση που ίδρυσαν τα αδέρφια Βασί-
λης και ∆ηµήτρης Γιακαλής απο-
τελεί τη φυσική συνέχεια της πο-
λυετούς δραστηριότητας της οικο-
γένειάς τους στην παραγωγή ε-
λαιολάδου. Όπως λέει ο Βασίλης 
Γιακαλής για τη νέα επιχειρηµατι-
κή κίνηση, «η εταιρεία µέχρι στιγ-
µής διέθετε το έξτρα παρθένο βι-
ολογικό ελαιόλαδο που παράγει 
στη Γερµανία, τη Σουηδία, την Αυ-
στρία, τη Γαλλία και σε µικρότερο 
βαθµό στην Ιρλανδία. Πριν λίγες η-
µέρες στείλαµε την πρώτη µας πα-
λέτα στο Γκουάµ, η οποία θα ταξι-
δεύει για 48 ηµέρες µέχρι να φτά-
σει στο νησί της Αµερικής, που βρί-
σκεται κοντά στις Φιλιππίνες. Θα 
είναι το πρώτο ελληνικό ελαιόλα-
δο που φτάνει στο συγκεκριµένο 
νησί. Ξεκινήσαµε τις πρώτες µας 
εµπορικές επαφές µε τον συνερ-
γάτη µας στο Γκουάµ, στέλνοντας 
το ελαιόλαδο που παράγουµε για 
δοκιµή. Εν τέλει επέλεξαν το δικό 

µας προϊόν, µε αποτέλεσµα να α-
νοίξει για εµάς µία συνεργασία 
που θα προσφέρει τζίρο πάνω α-
πό 150.000 ευρώ το χρόνο». Επί-
σης ξεκίνησε και η διάθεση του ε-
λαιολάδου Lesvion στο Ντουµπάι 
και τη Σαουδική Αραβία. 

«Είµαστε η τρίτη γενιά που ασχο-
λείται µε την καλλιέργεια της ελιάς. 
Σπούδασα γεωπόνος στη Θεσσαλο-
νίκη και αποφασίσαµε το 2019 µε 
τον αδερφό µου ∆ηµήτρη να εκµε-
ταλλευτούµε τη µεγάλη παραγωγή 
που έχουµε και να κάνουµε ένα α-
κόµα βήµα. Ξεκινήσαµε µε µία ετι-
κέτα και ένα επιχειρηµατικό πλάνο. 
Όλα συνέπεσαν µε τον κορωνοϊό, 
έχουµε δει ωστόσο αρκετά ενδια-
φέρουσες εξελίξεις τον τελευταίο 
ένα χρόνο που σηµατοδοτούν την 
ανάπτυξη της επιχείρησής µας», 
συµπληρώνει ο παραγωγός.

Το Lesvion έλαβε χρυσό βρα-
βείο στον διεθνή διαγωνισµό του 
Βερολίνου Berlin GOOA και χάλκι-
νό στον Athena IOOC 2022. Κατά 
τον Β. Γιακαλή αυτό που φέρνει α-
πτά αποτελέσµατα είναι η ποιότητα, 
«κάτι στο οποίο έχουµε στοχεύσει». 

Παραγωγή από τις τοπικές 
ποικιλίες Κολοβή και Αδραµυτινή 

Όλα τα κτήµατα που αξιοποιεί η 
οικογένεια Γιακαλή είναι πιστοποι-
ηµένα βιολογικά, ενώ το παραγό-

µενο ελαιόλαδο προέρχεται από τις 
τοπικές ποικιλίες της Λέσβου, Κο-
λοβή και Αδραµυτινή. «∆ηµιουρ-
γούµε ένα µείγµα ελαιολάδου µε-
ταξύ δύο ή τριών ποικιλιών, χρησι-
µοποιώντας Κολοβή, Αδραµυτινή 
καθώς και αγριοελιά που προσδί-
δει στο ελαιόλαδο υψηλό επίπεδο 
πολυφαινολών. Αυτό που προσπα-
θούµε να πετύχουµε µελλοντικά 
είναι ένα νέο προϊόν που θα προ-
ορίζεται για φαρµακευτική χρήση 
και θα διατίθεται σε φαρµακεία, ι-
ατρεία και ανάλογα σηµεία πώλη-
σης. Θα συνεργαστούµε µε πανε-
πιστήµια για να λάβουµε τη σχετι-
κή πιστοποίηση για φαρµακευτική 
χρήση», αναφέρει ο Β. Γιακαλής. 

Στόχος των δύο παραγωγών εί-
ναι να εισέλθουν µε το προϊόν τους 
σταδιακά σε όλη την Αµερική, δε-
δοµένου ότι όπως αναφέρει ο ίδιος 

η εταιρεία που έχει αναλάβει τη δι-
ανοµή στο Γκουάµ διατηρεί ισχυρή 
παρουσία στις ΗΠΑ και τον Καναδά. 

Η οικογένεια Γιακαλή συλλέγει 
και ελαιουργεί καρπούς από περί-
που 35.000 ελαιόδεντρα που βρί-
σκονται σε έκταση περίπου 700 
στρεµµάτων τόσο ιδιόκτητων όσο 
και από εκτάσεις που ανήκουν σε 
συνεργαζόµενους παραγωγούς, µε  
αµιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα. «∆ι-
αθέτουµε συσκευασίες 250, 500 και 
750 ml και 5lt, µε την τελευταία να 
ταξιδεύει στο Γκουάµ. H µέση τιµή 
για το δοχείο των 5lt στη λιανική υ-
περβαίνει τα 60 ευρώ εκτός Ελλά-
δας. Επιπλέον, τα 250ml ανέρχο-
νται σε µέση τιµή περίπου στα 5,5 
έως 6 ευρώ στο εξωτερικό, τα 500 
ml περίπου στα 7,5-8 ευρώ και τα 
750 ευρώ φτάνουν έως και τα 15 
ευρώ», λέει ο Βασίλης Γιακαλής. 

Η Lesvion θέλει να πετύχει ένα νέο προϊόν για φαρµακευτική χρήση. Το παραγόµενο ελαιόλαδο προέρχεται από τις τοπικές ποικιλίες της Λέσβου, Κολοβή και Αδραµυτινή.

Η επιχείρηση που ίδρυσαν τα αδέρφια Βασίλης και ∆ηµήτρης 
Γιακαλής αποτελεί τη φυσική συνέχεια της πολυετούς 
δραστηριότητας της οικογένειάς τους στην παραγωγή ελαιολάδου.

Εγχώριο ελαιόλαδο 
στο νησί Γκουάμ 
της Αμερικής
Στο ηφαιστειογενές νησί ταξιδεύει η πρώτη παρτίδα 
της Lesvion, με ετήσιο τζίρο άνω των 150.000 ευρώ

∆ιακρίσεις
Το Lesvion έλαβε χρυσό 
βραβείο στον διεθνή δια-
γωνισµό του Βερολίνου, 

Berlin GOOA και χάλκινοο 
στον Athena IOOC 2022
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ

250ML

500ML

750ML

5LT

~700
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΝΤΡΩΝ

~35.000

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

5,5�6 

7,5�8 

~15

~60 
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E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά

Από τη λίπανση ως το υβρίδιο 
βατός ο δρόμος των αποδόσεων 
Ιδιαίτερη δυναμική αποκτά η ελαιοκράμβη στη σημερινή συγκυρία της ενεργειακής 
κρίσης, κατά την οποία αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις στις ροές πετρελαίου της 
Ευρώπης, κάτι που τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση την καλλιέργεια. Σ' αυτό το πλαίσιο  
η εξασφάλιση υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας και αποδόσεων γίνεται το βασικό 
μέλημα όσων παραγωγών ασχοληθούν, με τη σπορά να ξεκινά από την επιλογή  
του ιδανικότερου υβριδίου και της ορθολογικότερης προετοιμασίας των χωραφιών.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 2021 (ΣΤΡΜ.)

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

64.600

876.600
ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗB5 I 27
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> Χορήγηση αζώτου σε τρεις δόσεις, με την πρώτη πριν τη σπορά κατά τη βασική  
λίπανση και απαραίτητη προσθήκη 2-3 κιλών θείου ανά στρέμμα για βέλτιστες αποδόσεις

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟ 
ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ 6-7 ΦΥΛΛΑ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ 

Τα δεδομένα με προσοχή καλούνται να 
μελετήσουν αυτό το διάστημα οι παραγωγοί, 
δίνοντας βάση αφενός στην επιλογή κατάλληλου 
υψηλοαποδοτικού υβριδίου και αφετέρου στην 
κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος 
θρέψης που θα εξασφαλίζει την ανώτερη 
παραγωγικότητα που αυτό υπόσχεται.
Σε κάθε περίπτωση το καλλιεργητικό πλάνο 
ξεκινά με τη σωστή εποχή σποράς της 
ελαιοκράμβης, δεδομένου ότι το φυτό πρέπει να 
ξεχειμωνιάσει έχοντας ήδη αναπτύξει 6-7 φύλλα 
και ταυτόχρονα η διάμετρος του σταυρού να είναι 
1 εκατοστό. Ένα τέτοιο φυτό αντέχει το χειμώνα 
σε θερμοκρασίες έως και -25oC και μπορεί να 
δώσει μια επιτυχημένη σοδειά. Να σημειωθεί ότι 
το 70% της τελικής παραγωγής καθορίζεται πριν 
το τέλος του χειμώνα, γι’ αυτό ως ενδεδειγμένη 
εποχή σποράς συνιστάται η περίοδος από 25 
Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου. 
Επόμενο και βασικό στάδιο η ισορροπημένη 
και επαρκής βασική λίπανση. Κατά την πρώτη 
ανάπτυξη το φθινόπωρο, προτείνεται χορήγηση 
του αζώτου σε τρεις δόσεις, με την πρώτη να 
εφαρμόζεται στην αρχή της ανάπτυξης των 
φυτών (ή πριν τη σπορά με τη βασική λίπανση), 

τη δεύτερη κατά την ανάπτυξη των στελεχών 
και την τρίτη στην αρχή της άνθισης, με τις 
συνολικές ποσότητες να ανέρχονται σε 10-15 
κιλά ανά στρέμμα. Μια γενική πρόταση λίπανσης 
συνίσταται σε 2-3 μονάδες αζώτου τον Οκτώβριο 
και 8-10 μονάδες στις αρχές Μαρτίου. Επίσης,  
3-5 μονάδες φωσφόρου και 3-5 μονάδες καλίου 
είναι αρκετές για την κάλυψη των αναγκών  
της καλλιέργειας.
Μαζί με το άζωτο, η καλλιέργεια απαιτεί και 
2-3 κιλά θείου ανά στρέμμα για αύξηση των 
αποδόσεων των φυτών και βέλτιστη παραγωγή. 
Οι ειδικοί τονίζουν ότι η βελτίωση της απόδοσης 
των φυτών σε σπόρους που προκύπτει από την 
τροφοδοσία των φυτών με άζωτο, ενισχύεται 
εκθετικά με την ικανοποίηση των αναγκών σε θείο. 
Να σημειωθεί ότι σε πολύ γόνιμα και υγρά 
χωράφια υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης 
πλαγιάσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άζωτο 
θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και  
η σπορά να γίνει με κανονικούς πληθυσμούς. 
Όσον αφορά τέλος τη σωστή επιλογή του 
υβριδίου, στα χαρακτηριστικά του πρέπει να 
συγκαταλέγονται η υψηλή φυτρωτική ικανότητα 
και γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, το γερό στέλεχος, 
η προσαρμογή σε ποικιλία εδαφών, η αντοχή σε 
ασθένειες, η πλούσια καρποφορία και το μεγάλο 
δυναμικό παραγωγής, αλλά και η περιεκτικότητα 
των σπόρων σε λάδι.

ΠΑΤΑΈΙ ΑΝΈΤΑ 
ΣΤΑ 65 ΛΈΠΤΑ 
Ένα βήμα πριν την «κατάκτηση»  
των 65 λεπτών η τιμή της 
ελαιοκράμβης. Ήδη κάποιες 
μεταποιητικές μονάδες τιμολογούν 
με 63 λεπτά, ενώ άλλες ξεκίνησαν 
πληρωμές με βάση τα 60 λεπτά, 
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο 
για διορθωτικές παρεμβάσεις.  
Όπως πάντα, υπάρχουν κι αυτές  
που δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα 
χαρτιά τους, παραλαμβάνοντας 
προϊόν με υποσχέσεις για 
«σύμπλευση» με την αγορά.
Βέβαια, το θετικό κλίμα που πάει  
να δημιουργήσει η διαμόρφωση  
των τιμών σε υψηλά επίπεδα 
επισκιάζεται από τη μειωμένη 
παραγωγή..
Στη Μαγνησία, σύμφωνα με τον 
Σάββα Παυλίδη, που ασχολείται με  
τη σποροπαραγωγή και το εμπόριο,  
η χρονιά δεν εξελίχθηκε καλά, καθώς 
«το στήσιμο κυμάνθηκε στα περίπου 
180 κιλά ανά στρέμμα, όταν σε μια 
κανονική χρονιά συνήθως είναι στα 
τουλάχιστον 250 κιλά», αναφέρει.  
Ως προς τις τιμές μας λέει ότι 
«αυτό που ακούγεται είναι ότι 
οι μεταποιητές δίνουν μπροστά 
50 λεπτά το κιλό και υπόσχονται 
εκκαθάριση ανάλογα με το τί θα 
ισχύει στην αγορά».
Και στη Δυτική Μακεδονία, σύμφωνα 
με τον Δημήτρη Χρηστίδη, ο οποίος 
διατηρεί το μεγαλύτερο κατάστημα 
με αγροεφόδια στην Εορδαία και  
την Κοζάνη, «το στήσιμο είναι κάτω 
από 100 κιλά το στρέμμα λόγω 
ξηρασίας στις αρχές Μαΐου, αλλά  
και των χαλαζοπτώσεων τον Ιούνιο».
Αναφορικά με τις τιμές, ο ίδιος 
ανέφερε πως οι πρώτες τιμολογήσεις 
έγιναν με 60 λεπτά το κιλό, αλλά 
βλέπει ι δυναμική για κάτι παραπάνω. 
Ανάλογη εικόνα, με ελαφρά πεσμένες 
αποδόσεις καταγράφονται και στη 
Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία 
και οφείλονται στη ξηρασία που 
καταγράφηκε στις αρχές Μαΐου.

ΧΑΜΗΛΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ
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ΥΒΡΊΔΊΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΝΊΑΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

▲

HCorteva Agriscience Hellas εφοδιάζει 
τον Έλληνα παραγωγό με υβρίδια ελαιοκράμβης 
PIONEER® που προσφέρουν υψηλότερες 
αποδόσεις, ισχυρά αγρονομικά χαρακτηριστικά, 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι, αντοχή στις 
ασθένειες και το τίναγμα των καρπών.

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

PT264 
■ Μεσοόψιμο υβρίδιο.
■ Μεγάλη Αντοχή στο τίναγμα των λοβών.
■ Μεγάλη προσαρμοστικότητα.
■ Αποδίδει το μέγιστο ακόμα και σε δύσκολες ή 
ξηροθερμικές συνθήκες.
■ Μέγιστη ευρωστία την περίοδο της Άνοιξης.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη.

PT279CL  
■ Το μεσοόψιμο Clearfield* υβρίδιο με τις 
υψηλότερες αποδόσεις.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και 
πρωτεΐνη. 

■ Σύστημα ζιζανιοκτονίας Clearfield*.
*PIONEER® brand canolahybrids with the Clearfield® trait

*The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of Basf

PT293 NEO  
■ Μεγάλο δυναμικό παραγωγής που εκφράζεται 
σε όλα τα περιβάλλοντα.
■ Εύρωστο φυτό, μέσου βιολογικού κύκλου.
■ Πολλοί βραχίονες ανά  φυτό. 
■ Μεγάλο μήκος κεντρικού βραχίονα. 
■ Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

PT298/Agile ΝΕΟ
Υψηλές αποδόσεις κ περιεκτικότητα σε λάδι.
Εύρωστο φυτό με μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. 
Ανθεκτικό στο πλάγιασμα και στο τίναγμα.

ΡΤ302 ΝΕΟ
■ Μεσοπρώιμο υβρίδιο με μέγιστο δυναμικό 
παραγωγής. 
■ Ανθεκτικό στο πλάγιασμα και το ψύχος. 
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.

™, ®, Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

> Απαραίτητος ο ψιλοχωματισμός του εδάφους, μιας και ο σπόρος  
είναι μικρός και η υγρασία στο ανώτερο στρώμα για πιο αποδοτικό φύτρωμα

ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ 
ΌΣΌ ΠΗΓΑΊΝΕΊ ΠΊΣΩ Η ΣΠΌΡΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ΔΌΥΣΚΑ 

Tο ότι η ορθολογική θρέψη της ελαιοκράμβης 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση 
της απόδοσης της καλλιέργειας σε σπόρο και λάδι, 
το γνωρίζουν οι καλλιεργητές. Υπάρχουν όμως 
και κάποιες συμβουλές που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η ποσότητα του σπόρου που χρησιμοποιεί ο 
παραγωγός θα πρέπει να αυξάνεται, όσο καθυστερεί η 
σπορά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι καλλιεργητές 
αυξάνουν την ποσότητα του σπόρου κατά 50 γρ. ανά 
στρέμμα, για κάθε εβδομάδα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. 
Επίσης, επειδή πολλές φορές, η παροχή νερού στα 
δίκτυα άρδευσης, σταματά τον Αύγουστο, θα πρέπει 
ο παραγωγός να συνεννοηθεί με τον αντίστοιχο 

Όργανισμό, ώστε να μην σταματήσει το νερό, καθώς η 
άρδευση είναι απολύτως αναγκαία στην αρχή  
της καλλιέργειας. Το στάδιο της σποράς, ως γνωστό, 
είναι εκείνο το οποίο ευθύνεται για το 90% των 
αποτυχιών στη χώρα μας και με δεδομένου ότι η 
περίοδος σποράς εκτείνεται από 15 Σεπτεμβρίου 
έως 30 Όκτωβρίου, ο ψιλοχωματισμός του εδάφους 
είναι απόλυτα απαραίτητος, μιας και ο σπόρος είναι 
μικροσκοπικός, ενώ αναγκαία είναι και η υγρασία  
στο ανώτερο στρώμα του εδάφους για το φύτρωμα. 
Ακόμα, να μην ξεχνούν οι παραγωγοί ότι η 
καλλιέργεια χρειάζονται δύο έως τρεις ψεκασμούς  
με εντομοκτόνα. Έναν το φθινόπωρο, μετά το 
φύτρωμα, και έναν την άνοιξη στην ανθοφορία,  
για το σκαθάρι της γύρης, (οπωσδήποτε), και τέλος 
ίσως άλλον έναν το Μάιο για διάφορα έντομα.
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