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Έρχονται  
κλάματα  
με το νέο 
πρασίνισμα
Μόλις το 30% των στρεµµάτων στο ΟΣ∆Ε του 2023 
θα καλύψει το πριµ για το πρασίνισµα. Από 132 εκατ. ευρώ, 
πέφτουν στα 20 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις κτηνοτρόφων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 8, 10

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5

∆εν βγαίνουν 
εκλογές µόνο 
µε λιπάσµατα 
και ζωοτροφές

Περιμένοντας 
τα καινούργια
προγράμματα

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  σελ. 18, 26

ΣABBATO: † Σοφίας, Πίστεως,Ελπίδος, Αγάπης µ.  Μήνας 9ος, Εβδ. 37η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:09 - ∆ύση 18:30 ΣΕΛΗΝΗ: Τέλ. Τέτ ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

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

    
Υπό πίεση το σκληρό, 
μέχρι 34 το καλαμπόκι 
σε Βοιωτία και Πέλλα 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12, 22

Σχέδιο για πληρωμή  
ενιαίας ενίσχυσης 
πριν από την Agrotica  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 6, 9

Λίγοι κόκκοι που ξαναδίνουν ζωή 
Γιατρειά από το φουζάριο
βρήκαν τα θερµοκήπια 
στην Ιεράπετρα. σελ. 42-43
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Εκκίνηση από 32 µε 33 λεπτά στις πρώτες κοπές για τη βασική 
σοδειά καλαµποκιού, µε τάση ανοδική. Αυξάνονται οι πιέσεις 
στην τιµή σκληρού σίτου, ενώ η Φότζια γράφει απώλειες για 
τρίτη συνεχόµενη εβδοµάδα. Εύκολα φαίνεται πως θα πιάσουν 
τα 5 ευρώ τα ποιοτικά αγουρέλαια της χρονιάς. Σε περίοδο 
συσσώρευσης το χρηµατιστήριο βάµβακος γύρω από τα 102 
µε 103 σεντς, που σηµαίνει 85 µε 97 λεπτά για το σύσπορο.

Μαύρη κηλίδωση µηλοειδών
Χρόνιο πρόβληµα για τα δενδροκοµεία 
της Βόρειας Ελλάδας αποτελεί η δράση 
του αδηλοµύκητα Alternaria alternata, 
ο οποίος προκαλεί σηµαντικό πρόβληµα 
ιδίως σε περιοχές που καλλιεργούνται οι 
ευαίσθητες ποικιλίες Abate Fetel, Passa 
Crassana, Conference, General Leclerc 
και Κaiser της αχλαδιάς. Συνήθως τα 
συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται 
στα φύλλα, στους καρπούς και στους 
πράσινους βλαστούς. Σε περιπτώσεις 
έντονων προσβολών παρατηρούνται 
εκτεταµένες νεκρώσεις του ελάσµατος 
και µεγάλη φυλλόπτωση. Στους καρπούς 
η προσβολή εκδηλώνεται µε σχηµατισµό 
κυκλικών σκούρου χρώµατος κηλίδων, 
που εισχωρούν στον καρπό και τον 
καθιστούν µη εµπορεύσιµο. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Γεωπόνοι συνιστούν τη λήψη 
προληπτικών καλλιεργητικών µέτρων, 
όπως παράχωµα των φύλλων στο 
έδαφος, καταστροφή προσβεβληµένων 
καρπών και περιορισµό της υγρασίας 
στα δέντρα. Σε περιπτώσεις σηµαντικών 
προσβολών συνίσταται και ψεκασµοί 
µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. Οι 
περισσότεροι παραγωγοί ωστόσο 
προχωρούν σε σταδιακή αντικατάσταση 
των ευαίσθητων ποικιλιών µε άλλες 
ανθεκτικότερες. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 17-09-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά από το µεσηµέρι 
και πιθανότητα τοπικών 
όµβρων αρχικά στα δυτικά και 
σταδιακά στα βόρεια της 
χώρας. Άνεµοι ήπιας έντασης 
νότιοι νοτιοδυτικοί κατά τόπους 
στα πελάγη µέχρι και µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα βορειοδυτικά. 

Κυριακή 18-09-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα µε λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες και 
τοπικές βροχές στα δυτικά 
και τα βόρεια. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότια νοτιοδυτική 
κατεύθυνση µε σταδιακή 
στροφή σε βόρειους 
βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. 
Θερµοκρασία σε αισθητή 
πτώση κυρίως στα βόρεια. 

∆ευτέρα 19-09-2022
και Τρίτη 20-09-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. 
Άνεµοι ήπιας έντασης από 
βόρειες βορειοδυτικές 
διευθύνσεις και πρόσκαιρα 
µέτριοι στο νοτιοανατολικό 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Αιγαίο. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή ως προς τις 
µέγιστες τιµές της. 

Τετάρτη 21-09-2022 ως
Παρασκευή 23-09-2022
Λίγες νεφώσεις στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, 
στα δυτικά και βαθµιαία στα 
κεντρικά και βόρεια, νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
βορειοανατολικές διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση. 

Άνεµοι ήπιας 
έντασης νότιοι 
νοτιοδυτικοί από 
3 έως 5 µποφόρ, 
κατά τόπους στα 
πελάγη µέτριοι έως 
6 µποφόρ.
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Υπάρχουν δύο λογικές στις επιλογές που έχουν 
να κάνουν µε κρατικές ενισχύσεις.

Η µια λέει, αρκεί και µόνο που ανοίγεις τον 
«κουµπαρά». Το χρήµα που µοιράζεται στις 
διάφορες παραγωγικές οµάδες και φθάνει 
στην αγορά, σε κάθε περίπτωση, επιφέρει 
οφέλη στην οικονοµία και προσθέτει πό-
ντους στους αναπτυξιακούς δείκτες. 

Η άλλη λογική, µιλάει για στόχευση. Εδώ έχει τη 
σηµασία του ο πολλαπλασιαστής οφέλους. 
Αυτό που λένε οι οικονοµολόγοι, ότι για κά-
θε ευρώ που διατίθεται, το όφελος θα πρέ-
πει να είναι διπλό και τρίδιπλο. ∆ηλαδή, το 
ένα ευρώ, σε εύλογο χρονικό διάστηµα να 
φέρνει δύο, τρία ευρώ ή και περισσότερα.

Αν για παράδειγµα στην περίπτωση του βιοµη-
χανικού ροδάκινου, αφήσεις τους αγρό-
τες να καλλιεργήσουν σε όποια περιοχή θέ-
λουν, ό,τι ποικιλίες νοµίζουν, µε οποιονδή-
ποτε τρόπο εγκατάστασης της φυτείας, χω-
ρίς αντιχαλαζικά δίχτυα και µέτρα ενεργητι-
κής προστασίας, είναι πολύ πιθανό, τα κό-
στη αυτής της επιλογής να µην αποσβένο-
νται ποτέ.  Την ίδια στιγµή, οι αποζηµιώ-
σεις για φυσικές καταστροφές θα διαδέχο-
νται η µια την άλλη. Το προϊόν που θα φθά-
νει στην αγορά δεν θα έχει τα απαιτούµενα 
στάνταρτς και οι τιµές παραγωγού θα είναι 
χαµηλές. Για κάθε ευρώ, επιστρέφει πίσω, 
σίγουρα κάτι λιγότερο και από ένα ευρώ. 

Αντίθετα, αν για όλα αυτά υπάρχει σχεδιασµός, 
αν οι ποικιλίες είναι προσαρµοσµένες στο 
µικροκλίµα της περιοχής και µοιρασµένες 
µε βάση τη ζήτηση της µεταποιητικής βιο-
µηχανίας, αν προβλέπονται αντιχαλαζικά 
και µέτρα ενεργητικής προστασίας της πα-
ραγωγής, αν υπάρχει µέριµνα για κατάλλη-
λη καλλιεργητική φροντίδα, αν οι αποζηµι-
ώσεις βγαίνουν αυστηρά και µε βάση ψηφι-
ακά συστήµατα ακριβούς πληροφόρησης, 
τότε όλα µπορούν να εξελιχθούν αλλιώς. 

Το ίδιο και στην ελαιοκαλλιέργεια. Η διεθνής ζή-
τηση για το ελαιόλαδο, αυτή τη χρονιά, προ-
βλέπεται να είναι ζωηρή. Υπάρχουν προϋ-
ποθέσεις για βελτίωση της θέσης των πα-
ραγωγών. Αν υπάρξει κατάλληλη καθοδή-
γηση και φυσικά η δέουσα χρηµατοδότηση 
των καταξιωµένων οργανώσεων των παρα-
γωγών, ώστε να δράσουν ολοκληρωµένα 
στη διαχείριση του προϊόντος και να διεκδι-
κήσουν θέσεις στη διεθνή αγορά µε ποιοτι-
κό, επώνυµο ελαιόλαδο. Τα οφέλη µπορούν 
να είναι µεγάλα και πιθανότατα διαχρονικά. 

Αντίθετα, έχει «κοντά πόδια» µια οριζόντια άµε-
ση ενίσχυση των καλλιεργητών, σαν κι αυ-
τή, ύψους 126 εκατ. ευρώ που δόθηκε το 
2020 µε αφορµή την πανδηµία. ∆εν συνέ-
βαλε στη βελτίωση της θέσης του ελληνικού 
ελαιόλαδου διεθνώς. Αντίθετα, θα µπορού-
σε να πει κανείς, ότι διευκόλυνε τους Ιτα-
λούς και Ισπανούς εµπόρους να προµηθεύ-
ονται ανώνυµο, ελληνικό, χύµα ελαιόλαδο, 
τουλάχιστον 50 λεπτά πιο φθηνά απ’ ότι ό-
φειλαν να το πληρώνουν.             Agrenda

Ποιος πληρώνει, 
ποιος βολεύεται

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,99900

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,31730

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,95673

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87004

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,541

• Ferrari και νέες Chrono της Gaspardo οι 
προσθήκες της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ σελ. 20
• Αγροτικά φωτοβολταϊκά έως 10kW στην 
ενίσχυση 250.000 µικρών έργων σελ. 18

• Ξαναζεσταµένο φαΐ οι εξαγγελίες από τη 
∆ΕΘ για λιπάσµατα και ζωοτροφές σελ. 8
• Με βελτιώσεις οι εκπτώσεις φόρου 
εισοδήµατος στους αγρότες σελ. 16-17

• Συζητήσεις στην πιάτσα για άνοδο στην 
τιµή παραγωγού καλαµποκιού σελ. 22
• Πάνω από τα 10 ευρώ η φρέσκια ψίχα για 
το αµύγδαλο της νέας σεζόν σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μόλις το 30% των στρεµµάτων που δηλώνο-
νται στο ΟΣ∆Ε το 2023 έχει υπολογιστεί πως 
θα αφορά σε πρώτη φάση το πριµ του νέου 
πρασινίσµατος, µε βάση τον σχεδιασµό των 
Εθνικών Αρχών, κάτι που σηµαίνει ότι η κα-
τάργηση της καθολικής πράσινης ενίσχυσης 
της τρέχουσας περιόδου, τελικά θα πονέσει 
πολύ και πολλούς. Στη συνέχεια και σταδιακά 
ως το 2026, υπολογίζεται πως θα έχουν κατα-
φέρει να ενταχθούν στις σχετικές δράσεις έ-
να ποσοστό 75% των επιλέξιµων στρεµµάτων, 
κάτι που σηµαίνει ότι και πάλι, στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων ένα αρκετά µεγάλο πο-
σοστό εκτάσεων θα παραµείνει εκτός. Το µε-
γαλύτερο ζήτηµα πάντως θα το έχουν οι κτη-

νοτρόφοι, για τους οποίους τα ποσά που δι-
ατίθενται αποκλειστικά για βοσκοτόπια/ζώα 
και είναι ελάχιστα και τα πριµ αµελητέα. Αρ-
κεί να αναφερθεί εδώ πως στα βοσκοτόπια κα-
τανέµονταν ποσό 132 εκατ. ευρώ από το πρα-
σίνισµα στην τρέχουσα περίοδο και πλέον µι-
λάµε για ποσό 20 εκατ. ευρώ. Ακόµη και µε 
την προσθήκη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
(55 εκατ. ευρώ) για όποιον θέλει να βλέπει τα 
πράγµατα πιο αισιόδοξα, και πάλι οι κτηνο-
τρόφοι µοιάζουν πέρα για πέρα αδικηµένοι.  

Στις αροτραίες εκτάσεις τώρα, σε πρώτη φά-
ση, φαίνεται πως έχει προβλεφθεί σε ένα 30-
35% των εκτάσεων να ακολουθηθεί αµειψι-
σπορά και αγρανάπαυση πέρα των υποχρεω-
τικών για το 2023. Στα δέντρα, µόλις ένα 10% 
των εκτάσεων προγραµµατίζεται για τις οικο-
λογικές ζώνες, ενώ προβλέπεται και πριµ για 

αναβαθµίδες όσον αφορά ένα 5% των στρεµ-
µάτων. Αναλυτικότερα:

Αροτραίες εκτάσεις
Στις αροτραίες εκτάσεις, µε βάση τα δεδο-

µένα του 2019 που χρησιµοποιεί το στρατη-
γικό σχέδιο, είναι 12.695.870 στρέµµατα. Αυ-
τά είναι βέβαια που καλύπτονται µε δικαιώµα-
τα και όχι το σύνολο των επιλέξιµων που δη-
λώνονται στο ΟΣ∆Ε 2022. Με βάση τα νούµε-
ρα που φιλοξενούνται στο στρατηγικό σχέδιο 
µόλις το 32% αυτών των στρεµµάτων θα κα-
λυφθούν το 2023 από το πριµ αψειψισποράς 
και αγρανάπαυσης που είναι ουσιαστικά και η 
πιο «βατή» δράση από το νέο πρασίνισµα, κα-
θώς την πρακτική αυτή την ακολουθούν ήδη 
κάποιες εκµεταλλεύσεις ώστε να λαµβάνουν 
το πρασίνισµα και την τρέχουσα περίοδο. Από 
εκεί και πέρα και έως το 2026 δεν µοιάζει να 
αλλάζει η κατάσταση σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις που έχουν κάνει οι αρµόδιες αρχές. Άλ-
λες δράσεις για αροτραίες όπως είναι η σπο-
ρά νέων ή τοπικών ποικιλιών ή ποικιλιών µι-
κρού βιολογικού κύκλου, αυτό θα αφορά πε-
ρί τα 223.500 στρµ. το 2023, δηλαδή το 1,2% 
των εκτάσεων και έως το 2026 το 9% περίπου. 

∆ενδρώδεις εκτάσεις
Στις δενδρώδεις εκτάσεις, µε βάση τα δεδο-

µένα του 2019 που χρησιµοποιεί το στρατη-
γικό σχέδιο, είναι 8.434.290 στρέµµατα. Στην 
«εύκολη» δράση των δενδρωδών (σπορά στον 
υπόροφο ή/και δηµιουργία λωρίδων 2 µέτρων 
στα περιθώρια) υπολογίζεται να ενταχθεί περί 
το 10% των εκτάσεων. Για το υπόλοιπο 90% υ-
πάρχουν διαθέσιµα τα πριµ για τις εκτάσεις σε 
αναβαθµίδες (για 450.000 στρµ.) και τα εργα-
λεία γεωργίας ακριβείας, διαχείριση εισροών 
τα οποία βέβαια προσφέρονται και στις αρο-
τραίες µε τον προϋπολογισµό να µοιράζεται.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2023 

223,500
2,605,000
2,980,000

130,400

60
20 (M.O)

24 (M.O)

40 (M.O)

Σπορά τοπικών ποικιλιών ή µικρού βιολογικού κύκλου
Αµειψισπορά, αγρανάπαυση (5% της έκτασης)

Αµειψισπορά, αγρανάπαυση (10% της έκτασης)
Αµειψισπορά, αγρανάπαυση (10% της έκτασης) για εκµ. έως 100 στρµ.

Σπορά εντός δενδρώνων
Προστασία αναβαθµίδων

861,690
450,000

25
25

Μείωση περιόδου βόσκησης & µετακινούµενοι
Εµπλουτισµός σιτηρεσίου

Βιολογική Κτηνοτροφία (διατήρηση)

1,750,000
1.049.873
1,744,000

6 (M.O)

1 ευρώ/ΜΜΖ

Ανάλογα
την εκτροφή

Φροντίδα διάσπαρτων δέντρων σε βοσκοτόπους ή αροτραίες εκτάσεις
Γεωργία ακριβείας, σχέδιο εισροών, Κοµφούζιο, ορθολογικός ψεκασµός

Βιολογική Γεωργία (διατήρηση)

875,000
177,500

1,262,400

25
50 (M.O)

Ανάλογα 
την καλλιέργεια

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

�ΕΥΡΩ�

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΜΕΙΚΤΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ 13,059,490

13.410.000
52.100.000
71.520.000
5,.216.000

21.542.250
11.250.000

10.500.000
10.498.730
55.284.800

21.875.000
8.875.000

65.897.280

347.969.060

ΜΜΖ

Θα πέσει κλάμα 
με το σχέδιο για 

το νέο πρασίνισμα
Το 30% των στρεμμάτων υπολογίζεται να λάβει το 

πριμ από τις δράσεις στο νέο πρασίνισμα το 2023. 
Πενιχρό πριμ και μόλις για το 10% των βοσκοτόπων

Το σχέδιο των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων δεν έχει ακόµη 
αποκαλυφθεί. Κατά πάσα 
πιθανότητα αυτό θα γίνει τον 
ερχόµενο Οκτώβριο-Νοέµβριο. 

H αναθεώρηση των δράσεων 
στο νέο πρασίνισµα θεωρείται 
δεδοµένη, ωστόσο δεν είναι 
σίγουρο ότι θα είναι και 
δραστική. Η κτηνοτροφία 
πάντως χρειάζεται βοήθεια. 

Ενισχύσεις

Αναθεώρηση

Για τον υπολογισµό της βασικής 
ενίσχυσης το 2023 θα ληφθούν 
υπόψη οι επιδοτήσεις του 2022. 
Θα υπάρξει µείωση ανάλογα το 
νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι και 
ύστερα θα επέλθει και σύγκλιση.

Ο κανονισµός για το Εθνικό 
Απόθεµα θα αργήσει να γίνει 
γνωστός και αναµένεται να 
αποτυπωθεί σαφώς µόνο στις 
εφαρµοστικές αποφάσεις. Αυτές 
θα εκδοθούν αρχές του 2023, 
πριν τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε. 

Βασική

Απόθεμα

Το καλαµπόκι και το µαλακό 
σιτάρι «διαφηµίζονται» ως οι νέες 
προσθήκες στις συνδεδεµένες 
από το ΥΠΑΑΤ. Ωστόσο, δεν 
έχει ειπωθεί κάτι για το κριθάρι, 
παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 
στο φάκελο που εστάλει στην 
Κοµισιόν στις αρχές του έτους. 

Κριθάρι
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Βοσκοτόπια
Εδώ τα πράγµατα είναι δεδοµένα αρκετά 

δύσκολα. Με βάση τα στοιχεία ΟΣ∆Ε 2020 
µιλάµε για πάνω από 14 εκατ. στρέµµατα. 
Οι αρµόδιες αρχές έχουν υπολογίσει µόλις 
1,7 εκατ. στρέµµατα να ενισχυθούν µε 6 ευ-
ρώ για δράση η οποία θα υποχρεώνει τους 
κτηνοτρόφους να προσφέρουν για µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα ζωοτροφές και να 
τους αποζηµιώνει γι’ αυτές µε ένα αρκετά 
µικρό ποσό. Ακόµη µία δράση είναι επιλέ-
ξιµη για 1 εκατ. ΜΜΖ και µόλις 1 ευρώ ενί-
σχυση ανά ΜΜΖ, που αφορά τον εµπλου-
τισµό του σιτηρεσίου. Για κτηνοτρόφους 
που έχουν στην κατοχή τους βοσκότοπο 
µε δέντρα αυτοφυή, θα µπορούν να τα συ-
ντηρούν αυτά µε πριµ 25 ευρώ το στρέµµα 
(875.000 στρέµµατα το 2023 στα οποία συ-
µπεριλαµβάνονται και τα αροτραία). 

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι εδώ υπάρχει 
µεγάλο ζήτηµα και οι κτηνοτρόφοι θα πρέ-
πει οπωσδήποτε να αποζηµιωθούν µε ένα 
γενναίο πριµ στις συνδεδεµένες ενισχύσεις. 
Ωστόσο, αυτό το πριµ των 12 ευρώ ανά ζώο 
που προβλέπεται δεν είναι αυτό που πρέπει 
όπως φαίνεται και από τα στρατηγικά σχέ-
δια άλλων χωρών, που προβλέπονται ενι-
σχύσεις υπερδιπλάσιες για τα αιγοπρόβατα 
µέσω του καθεστώτος των συνδεδεµένων. 

Οι υπόλοιπες δράσεις
Από εκεί και πέρα υπάρχουν δράσεις ό-

πως η Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία 
που απευθύνεται ειδικά σε βιοπαραγω-
γούς µε ενεργή σύµβαση µε πιστοποιητή, 
κάτι που προφανώς δεν αφορά την πλειο-
ψηφία του αγροτικού κόσµου. 

Οι αλλαγές που έρχονται
Αναπόφευκτο µοιάζει πως µε αυτόν το 

σχεδιασµό µίας συνιστώσας των άµεσων 
ενισχύσεων που θα µοιράζει σχεδόν µισό 
δις ευρώ ετησίως, το 2023 δεν θα είναι και 
το καλύτερο έτος όσον αφορά τις πληρω-
µές. Έχουν δροµολογηθεί ωστόσο αλλα-
γές και µένει να φανεί µε το τελικό σχέδιο 
της ΚΑΠ που θα εγκριθεί, ποιες θα είναι 
αυτές, και αν θα είναι σε θέση να καλύ-
ψουν τις τρανταχτές αδυναµίες που γίνο-
νται φανερές. Άλλωστε, όπως παραδέχο-
νται και γραπτώς οι αρµόδιες αρχές στην 
αρχική τους αντίδραση προς τις παρατη-
ρήσεις της Κοµισιόν «τα οικολογικά σχή-
µατα (eco-schemes) είναι προαιρετικά και 
συνεπώς δεν γνωρίζουµε από ποιες συ-
γκεκριµένες εκµεταλλεύσεις θα ενεργο-
ποιηθούν». Με λίγα λόγια ο σχεδιασµός 
γίνεται κατά προσέγγιση αν όχι στα τυφλά 

για ορισµένες δράσεις, καθώς είναι πραγ-
µατικά αµφίβολο αν έχει γίνει µία, έστω 
και µικρή, σφυγµοµέτρηση για την πρό-
θεση των αγροτών να ακολουθήσουν τις 
πρακτικές που προβλέπονται. Άλλωστε, οι 
δράσεις απλά ανακοινώθηκαν την 1η Ια-
νουαρίου του 2022 που εστάλη το πρώτο 
σχέδιο της Ελλάδας στην Κοµισιόν και α-
πό εκεί και πέρα, δεν έχει υπάρξει καµία 
σοβαρή διαβούλευση µε τη βάση του πα-
ραγωγικού κόσµου. 

Ο διαµοιρασµός χρηµάτων συγκριτικά
 Αροτραίες: Πρασίνισµα στην τρέχου-

σα περίοδο 224 εκατ. ευρώ. Στη νέα περί-
οδο αποκλειστικά για τις αροτραίες προ-
βλέπεται ποσό 142 εκατ. ευρώ το 2023 και 
το 2026, 222 εκατ. ευρώ

 Βοσκοτόπια: Πρασίνισµα στην τρέχου-
σα περίοδο 132 εκατ. ευρώ. Στη νέα περί-
οδο αποκλειστικά για τις αροτραίες προ-
βλέπεται ποσό 21 εκατ. ευρώ το 2023 και 
το 2026, το ίδιο ποσό. Για τη Βιολογική 
Κτηνοτροφία ετησίως θα δεσµεύεται πο-
σό 55 εκατ. ευρώ.

 ∆ενδρώδεις: Πρασίνισµα στην τρέχου-
σα περίοδο 135 εκατ. ευρώ. Αποκλειστικά 
για δέντρα προβλέπονται δράσεις ύψους 
33 εκατ. ευρώ το 2023 και 162 εκατ. ευ-
ρώ το 2026. 

Για τις µεικτές δράσεις (δέντρα, αροτραί-
ες, βοσκοτόπια) προβλέπονται κονδύλια 
ύψους 96 εκατ. ευρώ το 2023 (περιλαµ-
βάνεται η Βιολογική Γεωργία) και έως το 
2026 σταδιακά το ποσό αυτό θα αυξηθεί 
στα 180 εκατ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω νούµερα βασίζονται 
στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ που έχει υπο-
βληθεί και αναµένεται να επαναδιαµορφω-
θούν µετά την τελική έγκριση από την ΕΕ.  

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2023 

223,500
2,605,000
2,980,000

130,400

60
20 (M.O)

24 (M.O)

40 (M.O)

Σπορά τοπικών ποικιλιών ή µικρού βιολογικού κύκλου
Αµειψισπορά, αγρανάπαυση (5% της έκτασης)

Αµειψισπορά, αγρανάπαυση (10% της έκτασης)
Αµειψισπορά, αγρανάπαυση (10% της έκτασης) για εκµ. έως 100 στρµ.

Σπορά εντός δενδρώνων
Προστασία αναβαθµίδων

861,690
450,000

25
25

Μείωση περιόδου βόσκησης & µετακινούµενοι
Εµπλουτισµός σιτηρεσίου

Βιολογική Κτηνοτροφία (διατήρηση)

1,750,000
1.049.873
1,744,000

6 (M.O)

1 ευρώ/ΜΜΖ

Ανάλογα
την εκτροφή

Φροντίδα διάσπαρτων δέντρων σε βοσκοτόπους ή αροτραίες εκτάσεις
Γεωργία ακριβείας, σχέδιο εισροών, Κοµφούζιο, ορθολογικός ψεκασµός

Βιολογική Γεωργία (διατήρηση)

875,000
177,500

1,262,400

25
50 (M.O)

Ανάλογα 
την καλλιέργεια

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

�ΕΥΡΩ�

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΜΕΙΚΤΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ 13,059,490

13.410.000
52.100.000
71.520.000
5,.216.000

21.542.250
11.250.000

10.500.000
10.498.730
55.284.800

21.875.000
8.875.000

65.897.280

347.969.060

ΜΜΖ

Οι συνδεδεμένες
να σηκώσουν 
το «βάρος» από 
τις απώλειες
O σχεδιασµός για τις δράσεις στο νέο 
πρασίνισµα γίνεται κατά προσέγγιση όπως λένε 
οι δηµόσιες αρχές, οπότε είναι σηµαντικό να 
γίνει ένα σωστό πλάνο όσον αφορά τουλάχιστον 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. Η πρώτη λίστα 
που είχε πάει στην Κοµισιόν ήταν πριν ακόµη 
ξεσπάσει ο πόλεµος στην Ουκρανία και τα πριµ 
έχουν υπολογιστεί σε µία περίοδο που δεν είχε 
ακόµη πιεστεί σε τόσο µεγάλο βαθµό το κόστος, 
ειδικά στην κτηνοτροφία. Τα 12 ευρώ το κεφάλι 
στα αιγοπρόβατα για παράδειγµα, µοιάζουν 
πλέον πολύ λίγα, αλλά το ζήτηµα είναι πως 
το ΥΠΑΑΤ για να δώσει παραπάνω χρήµατα σε 
κάποια προϊόντα ιδιαίτερης σηµασίας θα πρέπει 
να κόψει από αλλού. Ωστόσο, όπως έχει γράψει 
η Agrenda η «κληρονοµιά» Λιβανού που ήθελε 
να χωρέσει µε το ζόρι την παλιά λίστα στο 
πλάνο που εστάλη στην Κοµισιόν, ταλαιπωρεί 
ακόµη και σήµερα τις εθνικές αρχές. Είναι 
βέβαιο ότι στο ΥΠΑΑΤ δεν θα «σπάσουν αυγά», 
παρά το γεγονός ότι βούληση της νέας ηγεσίας 
ήταν να µπουν λίγα προϊόντα τα οποία µάλιστα 
θα αναθεωρούνταν τακτικά µετά από 2 έτη 
εφαρµογής, µε τα υπόλοιπα χρήµατα να 
πηγαίναν στη βασική ενίσχυση. Σηµειώνεται εδώ 
πως µε αυτόν τον τρόπο θα εξοικονοµούνταν 
για περί τα 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα 
µπορούσαν να κατευθυνθούν για την αύξηση 
άλλων συνδεδεµένων ή ακόµη και στο τσεκ. 
Προς το παρόν πάντως δεν µοιάζει διατεθειµένο 
το ΥΠΑΑΤ να φέρει στη δηµοσιότητα τη νέα 
λίστα συνδεδεµένων, πριν τουλάχιστον 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έφτασαν τα εννέα 
τα εγκεκριµένα σχέδια ΚΑΠ 
Ακόµη δύο χώρες, η Αυστρία και 
το Λουξεµβούργο προστίθενται στη 
λίστα των χωρών που εγκρίθηκαν τα 
στρατηγικά τους σχέδια από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. «Για να εγκριθεί, 
κάθε σχέδιο πρέπει να είναι πλήρες 
και συµβατό µε τη νοµοθεσία και 
αρκετά φιλόδοξο ώστε να 
ανταποκρίνεται στους στόχους της 
ΚΑΠ και τις δεσµεύσεις της ΕΕ για το 
περιβάλλον και το κλίµα», αναφέρει 
σε σχετικό δελτίο τύπου η Κοµισιόν. 
Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο πακέτο 
εγκρίσεων αφορούσε τις χώρες 
Γαλλία, Πολωνία, ∆ανία, Φιλανδία, 
Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία. 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΚΡΙΣΗΣ

61 16�17 700 26,3
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Το βάρος στη διευθέτηση όσων χρειάζονται προ-
κειµένου να καταστεί εφικτό η προκαταβολή 
της ενιαίας ενίσχυσης του 2022 να µπει ακόµα 
και πριν την Agrotica στις 20-23 Οκτωβρίου ρί-
χνει όλο το δυναµικό του Οργανισµού Πληρω-
µών. Στην κατεύθυνση αυτή, οι εκκρεµότητες 
που πρέπει να κλείσουν άµεσα και εύκολα εί-
ναι τρεις. Πρώτον, να ολοκληρωθεί η πληρωµή 
της πρώτης δόσης για τους Νέους Αγρότες, µε 
συνολικό ποσό 61.123.000 ευρώ. Μέσα στο ε-
πόµενο δεκαήµερο, άνευ απροόπτου εκτιµάται 
ότι θα έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι στις τρεις 
περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν αποφά-
σεις έγκρισης πίστωσης: 

Πελοπόννησος: 28.427.000 ευρώ σε 1.100 
νέους αγρότες.

Ιόνια Νησιά: 4.000.500 σε 149 νέους
Αττική: 3.356.500 ευρώ σε 132 νέους 

Αλλά και αυτοί στις δύο περιφέρειες που α-
κόµα περιµένουν τη σχετική έγκριση πίστωσης: 

Βόρειο Αιγαίο ύψους 19.490.000 για 505 
δικαιούχους και 

Νότιο Αιγαίο 5.850.250 για 217 δικαιούχους. 
Πριν βγει ο µήνας αναµένεται να έχει τα-

κτοποιηθεί και η πληρωµή της επιστροφής 
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του έτους 
2021 µε ένα ποσό της τάξης περίπου στα 16 
µε 17 εκατ. ευρώ, αλλά και η στρεµµατική ε-
νίσχυση από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ 
ποσού 26,3 εκατ. ευρώ µέχρι τις 26 Σεπτεµ-
βρίου. Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κανονι-
σµό, η ∆ιεύθυνση Πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρω-
µής και β) στην αποστολή µαγνητικού αρχεί-
ου στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την 
πίστωση των ατοµικών τραπεζικών λογαρια-
σµών των δικαιούχων το αργότερο µέχρι τις 
26 Σεπτεµβρίου 2022. Υπενθυµίζεται ότι η ε-

νίσχυση αφορά µέλη οµάδων παραγωγών ο-
πωροκηπευτικών που υλοποιούν περιβαλλο-
ντικές δράσεις, καθώς και αµπελουργούς των 
νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου αλλά και 
βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιων σταφυλιών, 
κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας που 
είναι ενταγµένοι στο µητρώο.

Ως 30 Σεπτεµβρίου συµβάσεις µε συµβούλους 
στα βιολογικά και παραστατικά για Κοµφούζιο

Στις τελευταίες διορθώσεις πριν την εκκαθά-
ριση της περσινής χρονιάς, που θα «κουµπώ-
νει» και µε την προκαταβολή των προγραµ-
µάτων του 2022 που δροµολογούνται για τέ-
λος Νοεµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου καλού-
νται οι δικαιούχοι παραγωγοί.  

Αφενός, περιθώριο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρί-
ου έχουν οι δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας 
προκειµένου να καταθέσουν τη σύµβαση µε 
σύµβουλο γεωπόνο και να «τσεκάρουν» τα δι-
καιολογητικά τους. Ειδικότερα, σύµφωνα µε α-
νακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µέχρι τις 30 Σεπτεµ-
βρίου καλούνται οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 
«Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-
2020 που έχουν ενταχθεί στην 5η Πρόσκλη-
ση του Μέτρου και έχουν προχωρήσει κατ’ ε-
φαρµογή των δεσµεύσεων που περιγράφο-
νται στο άρθρο 8 της αρ.2916/374421 ΥΑ (ΦΕΚ 
6266 Β΄/28-12-2021), προκειµένου να οριστι-
κοποιήσουν την εγγραφή τους αναφορικά µε 
την κατάθεση µέσω του ΠΣ της σύµβασης µε 
σύµβουλο γεωπόνο και να προβούν σε έλεγ-
χο των συνηµµένων δικαιολογητικών προ-
κειµένου να είναι σύννοµοι µε την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1705/222383/29.07.2022 εγκύκλιο. 

Την ίδια προθεσµία µέχρι τέλος του µήνα 
για την υποβολή παραστατικών ειδικών δια-
τάξεων του έτους 2022 έχουν και οι δικαιού-
χοι της δεύτερης και τρίτης πρόσκλησης της 
δράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σε-
ξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέ-
ρων» (Κοµφούζιο), στην εφαρµογή https://
p2.dikaiomata.gr/M1018/#/.

Περί τα 10 
εκατ. ευρώ 
για χαλάζι 
σε Καβάλα, 
Κιλκίς, Σέρρες
Μέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο 
αναµένεται να πάρουν σειρά για να 
αποζηµιωθούν οι παραγωγοί από 
το Παγγαίο Καβάλας, το Κιλκίς 
και τις Σέρρες, οι οποίοι είδαν 
τις παραγωγές τους να υφίστανται 
εκτεταµένες καταστροφές από 
τη σφοδρή χαλαζόπτωση 
του περασµένου Ιουλίου.
«Τις επόµενες µέρες, το αργότερο 
έως το τέλος Σεπτεµβρίου, θα 
γίνουν σχετικές ανακοινώσεις 
αρµοδίως» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
µιλώντας στο περιθώριο 
εκδήλωσης στη ∆ΕΘ για το θεσµικό 
πλαίσιο που αφορά στην άµεση 
κρατική αρωγή, στις περιπτώσεις 
εκδήλωσης φυσικών καταστροφών.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του 
ασφαλιστικού οργανισµού, σε αυτή 
τη φάση, οι προκαταβολές που θα 
δοθούν στους αγρότες, θα αφορούν 
τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση στα 
επιτραπέζια σταφύλια και το 
βαµβάκι, ενώ για τα ελαιόδεντρα 
η διαδικασία θα πάει λίγο πιο πίσω.
Όσον αφορά το συνολικό κονδύλι 
που αναµένεται να µοιραστεί, ο κ. 
Λυκουρέντζος απέφυγε να δώσει 
λεπτοµέρειες, παραπέµποντας 
στις επίσηµες ανακοινώσεις 
προσεχώς από τον αρµόδιο 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Πληροφορίες της Agrenda, πάντως, 
αναφέρουν πως απόφαση του 
ΥπΑΑΤ είναι οι προκαταβολές να 
είναι εµπροσθοβαρείς, κινούµενες 
σε ένα ποσοστό της τάξεως του 
60%, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, 
σηµαίνει ότι -µε τις κατάλληλες 
µαθηµατικές αναγωγές- θα πρέπει 
να αναµένεται από τους 
παραγωγούς ένα συνολικό ποσό 
κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Νέοι, Αποθεματικό
και δημοσιονομική
ως τέλος του μήνα

Ακολουθεί μέσα στον Οκτώβριο μια εκκαθάριση 
για την περσινή ενιαία και τα προγράμματα για να 

πάρει σειρά η προκαταβολή του τσεκ 

Τη δυνατότητα προκαταβολής αποζηµιώσεων έως 50% της 
εκτιµώµενης ζηµιάς σε µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες 
δίνει νέα διάταξη που κατατέθηκε σε νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονοµικών και αφορά καταστροφές από φυσικά 
και µη αίτια οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κανονισµό του 
ΕΛΓΑ, όπως οι πυρκαγιές. Μέχρι σήµερα το σχετικό πλαίσιο 
προέβλεπε την προκαταβολή αποζηµίωσης µόνο σε κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες. Με την προτεινόµενη ρύθµιση 

ορίζεται µε σαφήνεια ότι δικαιούχοι επιχορήγησης για ζηµιές 
σε φυτικά µέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
που κατέχονται είτε από φυσικά πρόσωπα, κατ’ επάγγελµα 
αγρότες, είτε από νοµικά πρόσωπα. Έτσι συµπληρώνεται η 
διάταξη για την επιχορήγηση σε µη κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες µε την προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης 
προκαταβολής, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της ρύθµισης που 
προβλέπεται για τους κατ’ επάγγελµα στον ν. 4797/2021. 

Προκαταβολές ζημιάς και σε μη κατ’ επάγγελμα

Ζηµιές από παγετό 
Μέχρι 21 Σεπτεµβρίου αιτήσεις 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων Ηµα-
θίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Λάρισας λόγω παγετού





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εν διαφαίνονται στον κοντινό ο-
ρίζοντα οι πληρωµές από τις πρω-
θυπουργικές εξαγγελίες για επι-
δότηση στην αγορά λιπασµάτων 
µε 60 εκατ. ευρώ και για ενίσχυ-
ση των κτηνοτρόφων µε 89 εκατ. 
ευρώ, δύο µέτρων που µοιάζουν 
-σε κάθε περίπτωση- µε ξαναζε-
σταµένο φαγητό και µάλιστα σε 
µικρή µερίδα.  

Η µεν επιδότηση των κτηνοτρό-
φων είναι µια υπόθεση που ως γνω-
στόν βρίσκεται στην επιφάνεια ή-
δη από τον περασµένο Μάιο, µε το 
κονδύλι να προέρχεται σε ένα πο-
λύ µεγάλο µέρος (70 από τα 89 ε-
κατ.) από ανακατανοµή κονδυλί-
ων του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, δηλαδή από πόρους 
οι οποίoi έτσι κι αλλιώς προορί-
ζονται για τους αγρότες.

Η δε ενίσχυση για τα λιπάσµατα, 
καλύπτει -στη µεγάλη εικόνα- µό-
λις το 10% της ανατίµησης που πλή-
ρωσε συνολικά ο αγροτικός κλά-
δος τους τελευταίους µήνες, ενώ 
έπεται και συνέχεια ανατιµήσεων. 

Σίγουρα µέσα στο 2022, για τις 
πληρωµές των εξαγγελθέντων

Οι τελευταίες πληροφορίες δια-
βεβαιώνουν για την πρόθεση του 
υπουργείου να ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία της πίστωσης στους λο-
γαριασµούς των δικαιούχων εντός 
του έτους, δηλαδή σε έναν χρονι-
κό ορίζοντα τριών µηνών, ωστό-
σο ειδικά στην περίπτωση της ε-
νίσχυσης στα λιπάσµατα, δεν υ-
πάρχει ακόµα σαφές πλάνο κα-
τανοµής των ποσών. Άλλωστε, το 
µπάτζετ που ανακοινώθηκε από 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν αρ-
κεί σε καµία περίπτωση για την 
εφαρµογή του σχεδίου που είχε 
διαρρεύσει την περασµένη άνοι-
ξη που ήθελε ενίσχυση µε 18 ευ-
ρώ το στρέµµα στα δέντρα και 11 
µε 12 ευρώ στις εκτατικές. 

Πηγές αναφέρουν την πρόθε-
ση του υπουργού Αγροτικής Ανά-

πτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, να 
ανακοινώνει την ερχόµενη εβδο-
µάδα το σχέδιο για την ενίσχυση 
των 50.000 κτηνοτρόφων µε 89 ε-
κατ. ευρώ, κάτι που όµως θα έπρε-
πε να είχε γίνει την επόµενη των 
εξαγγελιών Μητσοτάκη, αφού ό-
πως υποστηρίζεται, «έχουν λυθεί 
όλες οι εκκρεµότητες». 

Περί τα 240 ευρώ κάθε αγρότης 
από τη διαίρεση στα λιπάσµατα

Εκ µεταφοράς… η ειδική ενί-
σχυση των αγροτών για την αντι-
στάθµιση του υψηλού κόστους α-
γοράς των λιπασµάτων, δεν κα-
λύπτει ούτε στο 10% την πρόσθε-
τη δαπάνη που υποχρεώθηκαν να 
καταβάλουν οι αγρότες στη διάρ-

κεια της χρονιάς,  έρχεται τουλά-
χιστον µε ένα χρόνο καθυστέρη-
ση και προορίζεται µόνο για έναν 
στους τρεις αγρότες, καθώς, όπως 
διευκρίνισαν οι υπουργοί Οικονο-
µικών, του µέτρου πρόκειται να ε-
πωφεληθούν 250.000 αγρότες (η 
διαίρεση βγάζει 240 ευρώ). Αν υ-
ποθέσει κανείς ότι η µέση ετήσια 
κατανάλωση λιπασµάτων αγγίζει 
τους 1 εκατ. τόνους, τότε µε κό-
στος 1 ευρώ το κιλό που πλήρω-
σαν οι αγρότες τους προηγούµε-
νους µήνες, η συνολική δαπάνη 
διαµορφώνεται στα 1 δισ. ευρώ. 
Οι Έλληνες αγρότες πλήρωσαν 
δηλαδή φέτος για λίπασµατα πε-
ρίπου 600 εκατ. ευρώ παραπάνω, 
µε την ενίσχυση των 60 εκατ. που 

ανακοινώθηκε να αφορά στο 10% 
της αύξησης.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα οι εξαγγε-
λίες δεν έτυχαν ιδιαίτερα θερµής 
υποδοχής από τον αγροτικό κό-
σµο, πρώτον γιατί είχαν λίγο πο-
λύ προεξοφληθεί, δεύτερον γιατί 
δεν καλύπτουν σε αξιόλογο βαθµό 
τα πρόσθετα κόστη και τρίτον γιατί 
δεν πρόκειται να βγάλουν την ελ-
ληνική γεωργία και κτηνοτροφία 
από το τέλµα στο οποίο βρίσκονται 
τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, µέ-
τρα αυτής της µορφής, χαρακτηρί-
ζονται από πελατειακή αντίληψη, 
λειτουργούν αποπροσανατολιστι-
κά και καθυστερούν τις µεγάλες 
µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο 
πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας.      

Τροποποιητική οδηγία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκλειδώσει τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε αγροτών για 
διορθώσεις προφανών 
σφαλµάτων ενώ παράλληλα 
προβλέπει τη δυνατότητα 
προσθήκης επίσπορης 
καλλιέργειας στις δηλώσεις 
των Νέων Αγροτών, των 
δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης 
καθώς και όσων συµµετέχουν 
στο µέτρο της «Ανάπτυξης 
µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων. 
Η νέα οδηγία που φέρει 
την υπογραφεί του προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου 
Σηµανδράκου, λειτουργεί κατά 
παρέκκλιση της σχετικής 
εγκυκλίου για τη διόρθωση 
προφανών σφαλµάτων µέσω 
διοικητικών πράξεων που είχε 
εκδώσει η προηγούµενη 
διοίκηση του οργανισµού. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται: 
1. Στο σηµείο 2 της 
παραγράφου 4.8.6 του 
κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται εδάφιο
«Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται 
η υποβολή αιτήµατος 
διοικητικής πράξης για 
προσθήκη επίσπορης για τους 
δικαιούχους των υποµέτρων 4.1 
και 6.1 & 6.3 σε αγροτεµάχια 
που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί 
επίσπορη καλλιέργεια»
2. Η παράγραφος 2.3 του 
κεφαλαίου II διαγράφεται και 
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται 
η διόρθωση της ΕΑΕ µε την 
προσκόµιση δικαιολογητικών 
που είναι βεβαία η ηµεροµηνία 
δηµιουργίας τους και το 
περιεχόµενο τους, σε όλες 
τις περιπτώσεις που κατά τη 
διάρκεια οποιουδήποτε ελέγχου 
διαπιστωθεί από ελεγκτή του 
ΟΠΕΚΕΠΕ η ύπαρξη 
προφανούς σφάλµατος. 
Το ανωτέρω ισχύει και για όλες 
τις περιπτώσεις ενστάσεων και 
ιεραρχικών προσφυγών».

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΣ∆Ε

Εγκύκλιος 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
για προφανή 
σφάλματα 

Ξαναζεσταμένα... λιπάσματα, ζωοτροφές 

Για τέλη του χρόνου  
οι «κρύες» εξαγγελίες

Η θητεία της σηµερινής 
κυβέρνησης τείνει να 

ολοκληρωθεί, χωρίς τα 
µεγάλα θέµατα της αγροτικής 

παραγωγής να έχουν 
απασχολήσει σε βάθος. 

Ακόµα και οι τελευταίες 
εξαγγελίες στη ∆ΕΘ κινούνται 
στη λογική «πάρε κι εσύ κάτι».
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Χωρίς βάθος οι προσεγγίσεις για το θέμα της αγροτικής παραγωγής
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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Επισπεύδονται οι προετοιµασίες από πλευράς 
ΟΠΕΚΕΠΕ µε στόχο την προκαταβολή της ενιαί-
ας ενίσχυσης του 2022 πριν από την προγραµ-
µατισµένη για τις 20-23 Οκτωβρίου, διεθνή έκ-
θεση αγροτικών µηχανηµάτων Agrotica. Το σύ-
νολο της προκαταβολής υπολογίζεται να φθά-
σει τα 700 εκατ. ευρώ και όπως όλα δείχνουν η 
κυβερνητική κατεύθυνση είναι να καταβληθεί 
στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και σε κάθε περί-
πτωση πριν την Agrotica. Παράλληλα, οι πλη-
ροφορίες θέλουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προετοιµά-
ζει νέο πολυετή διαγωνισµό πρόσληψης συµ-
βούλου, ο οποίος θα του παράσχει τεχνική στή-
ριξη στην εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΑΠ 2023-2027.

Όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda από πη-
γές µε γνώση των επιδιώξεων της ∆οµοκού, η 
εντολή, που έχει δοθεί από τη νέα διοικητική ο-

µάδα της ∆ιαχειριστικής Αρχής, όσον αφορά στο 
«τσεκ», είναι να κινηθεί «γη και ουρανός» για 
να πιστωθεί στους λογαριασµούς των δικαιού-
χων έστω και µια ηµέρα νωρίτερα από πέρυσι, ό-
ταν η πληρωµή του έγινε στις 26-27 Οκτωβρίου.

Το σενάριο αυτό µάλιστα, είναι το βασικό, δι-
ότι υπάρχει και ο µύχιος στόχος να κερδηθεί το 
στοίχηµα η πληρωµή να γίνει είτε στη διάρκεια 
ή ακόµη και πριν από τη φετινή Agrotica, που θα 
διεξαχθεί µεταξύ 20-23 Οκτωβρίου, ώστε να την 
επισκεφτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι µε 
«ζεστό πορτοφόλι» και ανεβασµένη ψυχολογία 
ενόψει της νέας σεζόν, καθώς και η φετινή χρο-
νιά είναι κοστολογικά ιδιαίτερα επιβαρυµένη.

«Ο στόχος είναι αναµφίβολα δύσκολος, αλλά 
είναι εφικτός και όλη η προσπάθεια του στελεχι-
κού µηχανισµού του ΟΠΕΚΕΠΕ εστιάζεται στο να 
επιτευχθεί», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις διαδικασίες που δροµολο-
γούνται για την πρόσληψη εξωτερικού τεχνικού 
συµβούλου, οι πληροφορίες που µεταφέρθηκαν 
στην Agrenda αναφέρουν πως η απόφαση λή-
φθηκε διότι το Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ 
2023-27 είναι θεµελιωδώς διαφορετικό από την 
υφιστάµενη ΚΑΠ και συνεπώς διαφορετικά εί-
ναι και τα Πληροφοριακά Συστήµατα που απαι-
τούνται για να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά και 
να «κουµπώσει» και µε την επιτυχηµένη µετά-
βαση των υπηρεσιών στο κυβερνητικό νέφος (g-
cloud) και την κρατική διαδικτυακή πύλη gov.gr.

«Η νέα προσέγγιση των επιδοτήσεων και των 
λοιπόν ενισχύσεων είναι ριζικά διαφορετική α-
πό τη υφιστάµενη. Οι έλεγχοι από τιµωρητικοί 
στην υφιστάµενη ΚΑΠ, γίνονται υποβοηθητικοί 
στη νέα ΚΑΠ ώστε να αποφεύγονται οι λάθος Αι-

τήσεις, ενώ η χρήση του κινητού τηλεφώνου για 
την επικοινωνία µε τους παραγωγούς γίνεται κα-
θολική. Ο αγροτικός τοµέας αλλάζει, µπαίνει σε 
τροχιά αειφορίας, η ψηφιακή τεχνολογία έρχε-
ται να υποστηρίξει την αγροτική παραγωγή κά-
νοντας τη ζωή των παραγωγών πιο εύκολη και 
η νέα ΚΑΠ είναι ήδη εδώ για να αποτρέπει τα 
λάθη και να βοηθά τους παραγωγούς», αναφέ-
ρεται αρµοδίως.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται διεθνής διαγω-
νισµός, διάρκειας 5 ετών, µε προϋπολογισµό 16 
εκατ. ευρώ (σ. σ. στα 19,84 εκατ. ευρώ µε ΦΠΑ) 
από πόρους της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας και τιµής. Αντικείµενο της προ-
ωθούµενης σύµβασης, όπως προκύπτει από την 
προκήρυξη που ανάρτησε από τις 8 Σεπτεµβρίου, 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµα-
τος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (https://
www.opekepe.gr/enimerosi/prokirykseis/4300-
anoixti-dimosia-diavoylefsi-prokiryksis-sto-esidis-
paroxis-ypiresiwn-anaptyksis-pliroforiakwn-
systimatwn) για ανοικτή δηµόσια διαβούλευ-
ση 15 ηµερών, είναι η παροχή υπηρεσιών «Α-
νάπτυξης και προσαρµογής των απαιτούµενων 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και διασυνδέσε-
ων που θα υποστηρίξουν την ΚΑΠ 2023-2027».

Όπως µεταφέρθηκε στην Agrenda, η επιλο-
γή της λύσης της πολυετούς σύµβασης έγινε α-
πό τον Οργανισµό γιατί παρέχει τη δυνατότητα 
µακρόχρονου προγραµµατισµού, σταθερότητας, 
αλλά και µεταφοράς τεχνογνωσίας, προκειµένου 
σταδιακά να ενισχύσει τη λειτουργική αυτονοµία 
του και, εν τέλει, να εξαρτάται όσο το δυνατόν λι-

γότερο από εξωτερικούς τεχνικούς συµβούλους, 
που όπως απέδειξε το πρόσφατο παρελθόν τον 
κρατούσαν δέσµιο στα όρια της «παράλυσης».

Μετά την ολοκλήρωση της ανοικτής δηµόσι-
ας διαβούλευσης και τις όποιες διορθώσεις γί-
νουν στο σχέδιο της σύµβασης, θα δροµολογη-
θεί η προκήρυξη του διαγωνισµού, πιθανότα-
τα µέσα στον Οκτώβριο και επειδή θα είναι διε-
θνής θα διαρκέσει 60 µέρες. Θα ακολουθήσει η 
αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, 
µε σκοπό την επιλογή του προσωρινού αναδό-
χου, ενώ το επόµενο βήµα θα είναι η διενέργεια 
προσυµβατικού ελέγχου της σύµβασης από το 
ελεγκτικό Συνέδριο και τέλος η υπογραφή της, 
σε µια διαδικασία που θα διαρκέσει 6-8 µήνες.

Αναφορικά µε το έργο που θα κληθεί να α-
ναλάβει ο ανάδοχος, όπως προκύπτει από το 
κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης, επιιδιώκεται:

 Σχεδιασµός, ανάπτυξη και παράδοση σε λει-
τουργική µορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενός κεντρικού 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 
συγκέντρωσης δεδοµένων µε τη δηµιουργία α-
ποθήκης δεδοµένων και τη χρήση τεχνικών data 
analytics κι εξόρυξης δεδοµένων (κεντρικό σύ-
στηµα Επιχειρησιακής Ευφυΐας) για την εξαγωγή 
δεικτών παρακολούθησης για τη νέα ΚΑΠ σύµ-
φωνα µε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο.

 Σχεδιασµός, ανάπτυξη και παράδοση σε λει-
τουργική µορφή µιας κεντρικής γνωσιακής πλατ-
φόρµας, η οποία θα επιτρέπει τη διαχείριση και 
τη δηµοσιοποίηση των διοικητικών και στατιστι-
κών δεδοµένων και δεικτών παρακολούθησης 
των στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών του Υ-
ΠΑΑΤ, σύµφωνα µε ρόλους και αρµοδιότητες, 
σε οµάδες υπηρεσιακών (στελέχη ΥπΑΑΤ και ε-
ποπτευόµενων Οργανισµών) και µη χρηστών (ό-
πως δικαιούχοι επιδοτήσεων, ερευνητές, ακαδη-
µαϊκή κοινότητα, γεωργικοί σύµβουλοι, και εν 
γένει αγροτικό κοινό και πολίτες). Η γνωσιακή 
πλατφόρµα ενσωµατώνει τον οδηγό πολίτη του 
ΥπΑΑΤ, διαλειτουργεί µε τη Γεωπληροφοριακή 
Πύλη του ΥπΑΑΤ και είναι σύµµορφη µε την Ε-
νιαία ∆ιαδικτυακή Πύλη του ∆ηµοσίου gov.gr. 

 Σχεδιασµός, ανάπτυξη και παράδοση σε λει-
τουργική µορφή τριών νέων ολοκληρωµένων 
πληροφοριακών συστηµάτων και αναβάθµιση 
ενός υπάρχοντος πληροφοριακού συστήµατος 
σε τοµείς παρεµβάσεων που προκύπτουν από το 
στρατηγικό σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ και δεν υ-
ποστηρίζονται επαρκώς από υφιστάµενα πληρο-
φοριακά συστήµατα, ήτοι: o ΟΠΣ Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής, o ΟΠΣ Παρακολούθησης Εκτά-
σεων, o ΟΠΣ Ανίχνευσης Απάτης, o ΟΠΣ Συλλο-
γικών σχηµάτων και τοµεακών προγραµµάτων.

 Σχεδιασµός ανάπτυξη και παράδοση σε λει-
τουργική µορφή µιας σειράς τυποποιηµένων βι-
βλιοθηκών / υπηρεσιών (για web services, views, 
batches διαδικασίες) που θα επιτρέπουν την επι-
κοινωνία του νέου κεντρικού ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος µε τρίτα συστήµατα 
εκτός ΥπΑΑΤ και εποπτευόµενων οργανισµών 
και µε υπάρχοντα παλιότερα πληροφοριακά συ-
στήµατα προηγούµενης προγραµµατικής περι-
όδου εντός ΥπΑΑΤ κα εποπτευοµένων οργανι-
σµών (όπως ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣΕΑΕ) σε λειτουργία.

 Υπηρεσίες υποστήριξης υποδοµής για την 
εγκατάσταση των συστηµάτων και των υπηρε-
σιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του πα-
ρόντος έργου στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud). 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών των συ-
στηµάτων και διάχυσης πληροφορίας στο κοινό.

Σχέδιο για προκαταβολή
του τσεκ πριν την Agrotica

Στόχος του Οργανισμού 
Πληρωμών η προκαταβολή 

της ενιαίας ενίσχυσης του 
2022 πριν από την Agrotica 

που φέτος αρχίζει την 
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου
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Μην αργείς  
Ελλείψεων συνέχεια 
στα λιπάσματα, 
νωρίτερα οι αγορές 
Προσωρινή η κάμψη των τιμών μέσα στο καλοκαίρι, 
βαρύ το κόστος της ενέργειας, κλείνουν βιομηχανίες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε ζώνη διευρυµένης ελλειµµατικότη-
τας εισέρχεται εκ νέου η αγορά λιπα-
σµάτων, καθώς η εικόνα των πρώτων 
υλών δεν µεταβάλλεται, τα ενεργεια-
κά κόστη και ειδικά αυτό που αφορά το 
φυσικό αέριο, ενισχύονται, οι ανάγκες 
των καλλιεργειών είναι δεδοµένες και 
τα αποθέµατα του κλάδου ανύπαρκτα. 

Η προσωρινή κάµψη των τιµών στη 
διάρκεια του καλοκαιριού για την οποία 
έχει γράψει επισταµένως η Agrenda, έ-
χει να κάνει µε την εποχικότητα και α-
ποδεικνύεται προσωρινή, ενώ όσο προ-
χωράει η προετοιµασία για τις φθινο-

πωρινές σπορές και η ζήτηση για µο-
νάδες θρέψης αυξάνεται, οι τιµές τις ο-
ποίες καλούνται να πληρώσουν οι καλ-
λιεργητές ξαναπαίρνουν την ανηφόρα.   

Όπως όλα δείχνουν, η περιορισµέ-
νη διαθεσιµότητα και υψηλότερη τιµή 
αναµένεται να επιδράσουν καθοριστι-
κά στην εικόνα της αγοράς λιπασµά-
των την ερχόµενη καλλιεργητική πε-
ρίοδο που είναι και η τρίτη κατά σειρά 
που οι τιµές ακολουθούν την ανιούσα. 

Σ’ αυτή τη φάση πάντως, τίποτα δεν 
δικαιολογεί την πρόβλεψη ότι οι τιµές 
θα µπορούσαν να υποχωρήσουν. Α-
ντίθετα, οι διαδοχικές ανακοινώσεις ι-
σχυρών επιχειρηµατικών οµίλων, διε-
θνούς εµβέλειας για διακοπή στη λει-
τουργία µονάδων παραγωγής, είτε λό-
γω ελλείψεων σε πρώτες ύλες, είτε λό-
γω εκρηκτικής αύξησης στα κόστη ενέρ-
γειας (φυσικό αέριο κλπ), προοιωνίζει 

σηµαντικές ελλείψεις σε τύπους λιπα-
σµάτων, µε ιδιαίτερη µάλιστα σηµασία 
για την εγχώρια παραγωγή.

Σηµειωτέον η εγχώρια αγορά θεω-
ρείται σε γενικές γραµµές δύσκολη, 
ειδικά στα κοκκώδη λιπάσµατα, όπου 
τα µεταφορικά προσθέτουν κόστος, ε-
νώ η πανσπερµία σηµείων διάθεσης 
σε συνδυασµό µε τις πολλές παραγγε-
λίες από µικρούς παραγωγούς κάνουν 
τα πράγµατα δύσκολα για τις εταιρείες. 
Αυτό σηµαίνει ότι, σε µια περίοδο που 
η παραγωγή των µονάδων είναι µειω-
µένη και η ζήτηση µεγάλη, η ελληνική 
αγορά δεν είναι πρώτης προτεραιότη-
τας για τους µεγάλους πολυεθνικούς ο-
µίλους του κλάδου, από τη στιγµή που 

σε άλλες χώρες (π.χ. των 
Βαλκανίων) µπορούν να 
πουλήσουν µε µεγαλύτε-
ρο περιθώριο κέρδους. Ό-
λα αυτά συνηγορούν στην 
άποψη που λέει ότι δεδο-
µένων των συνθηκών, η 
όσο το δυνατόν ταχύτερη 
προµήθεια λιπασµάτων α-
πό τους καλλιεργητές, ό-
χι µόνο για τις φθινοπω-
ρινές αλλά και για τις ε-
αρινές σπορές, είναι µια 

επιλογή που έχει το ενδιαφέρον της 
και δεν θα ζηµιώσει τους παραγωγούς. 

Αυτό βέβαια προϋποθέτει επαρκή ρευ-
στότητα από την πλευρά των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, κάτι για το οποίο ο-
φείλει να δείξουν ιδιαίτερη φροντίδα, 
τόσο η Πολιτεία όσο και οι τράπεζες. Τα 
στοιχεία βεβαιώνουν ότι για τις περισ-
σότερες από τις εκτατικές τουλάχιστον 
καλλιέργειες, η παραγωγική δραστηριό-
τητα αυτά τα χρόνια παρουσιάζει ενδια-
φέρον. Μπορεί οι τιµές των λιπασµάτων 
να προσεγγίζουν το τριπλάσιο αλλά και 
οι τιµές των αγροτικών προϊόντων είναι 
διπλές. Αυτό που λείπει είναι η γνώση, 
ο προγραµµατισµός, αλλά και η επάρ-
κεια κεφαλαίων. Κρίνοντας ωστόσο α-
πό τις εξαγγελίες της ∆ΕΘ, λεφτά υπάρ-
χουν. Ίσως βέβαια, µέσα στις προεκλο-
γικές αγωνίες των κυβερνώντων να µην 
αξιοποιούνται κατάλληλα.
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην αγο-
ράς μας δεν έχει πάρει ακόμα μπρος 
και όλοι αναμένουν να ακούσουν 
ένα χαμηλό νούμερο. Είναι λογικό 

καθώς οι Καναδοί χαμηλώνουν σε τιμή ολοέ-
να τις προσφορές τους στους Ιταλούς και όλες 
οι άλλες σοδειές χάνουν μερίδιο. Τιμές παρα-
γωγού ακούγονται τα 38 λεπτά στη Θεσσαλία.

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος, οι Τούρ-
κοι κλώστες ακόμα δεν ενδιαφέρονται για νέ-
ες πράξεις, ενώ προσπαθούν να κλείσουν-ακυ-
ρώσουν παλιότερες αγορές άλλων σοδειών, ι-
σχυριζόμενοι πως δεν χρειάζονται βαμβάκια 
για τους κοντινούς μήνες. Από την Αίγυπτο κά-
τι κινείται, αλλά δεν είναι αρκετό για να κρα-
τήσει τις ελληνικές τιμές στα τωρινά επίπεδα. 

Στα χαμηλά του 
εύρους το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

∆ίληµµα 2023 
θέρµανση 
ή τρόφιµα 
Για µήνες, η αγροτική βιοµηχανία 
προειδοποιεί ότι η παραγωγή τροφίµων 
του 2023 απειλείται σοβαρά, καθώς 
η λιπασµατοβιοµηχανία βρίσκεται σε 
δεινή θέση λόγω της ενεργειακής κρίσης 
καθώς εξαρτάται σηµαντικά από τις 
προµήθειες φυσικού αερίου. Σύµφωνα 
µε τον Όµιλο CRU, οι Ευρωπαίοι 
παραγωγοί λιπασµάτων χάνουν επί του 
παρόντος περίπου 2.000 δολάρια για 
κάθε τόνο αµµωνίας που παράγεται. 
Καθώς η Ρωσία έκοψε επ’ αορίστων τη 
ροή φυσικού αερίου στην ΕΕ στέλνοντας 
τις τιµές του στα ύψη, ο τοµέας 
λιπασµάτων έχει µειώσει ως το 70% της 
παραγωγικής του ικανότητας, τα οποία 
σηµειωτέον διαδραµατίζουν ουσιώδη 
ρόλο στο 40%-60% της παγκόσµιας 
παραγωγής τροφίµων. Μιλώντας στο 
Newsweek ο Τζον Χάρπολ, έµπορος 
φυσικού αερίου στον τοµέα λιπασµάτων, 
«οι χώρες δεν µπορούν να επιβάλλουν 
την παραγωγή λιπασµάτων επειδή 
ανησυχούν για το αν έχουν αρκετό 
φυσικό αέριο για να θερµάνουν τα σπίτια 
των πολιτών. Θα πρέπει να διαλέξουν 
µεταξύ της µελλοντικής παραγωγής 
τροφίµων και της θέρµανσης. Και 
τελικά θα διαλέξουν τη θέρµανση».

Η όσο το δυνατόν 
ταχύτερη προµήθεια 
λιπασµάτων από τους 
καλλιεργητές είναι 
µια επιλογή που δεν 
θα τους ζηµιώσει.

Μπορεί 
οι τιµές 
των λιπα-
σµάτων να 
προσεγ-
γίζουν το 
τριπλάσιο 
αλλά και οι 
τιµές των 
αγροτικών 
προϊό-
ντων είναι 
διπλές.

Αίτημα για 
1,60 ευρώ 
στην ελιά 
Χαλκιδικής

Στοιχεία για 
ελιά Χαλκιδικής

Εκτίµηση τιµής   1,60 ευρώ/κιλό 

Παραγωγή   100.000 τόνοι 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Υπό πίεση το σκληρό 
σιτάρι, διώχνει με τιμή 
στα 44 λεπτά η Νίκαια 

Πιο κοντά από ποτέ 
τα 5 ευρώ στα φρέσκα 
φετινά αγουρέλαια 

∆οκιµάζει τα 35 λεπτά 
από βδοµάδα το καλαµπόκι  
Με 32 ως 33 λεπτά το κιλό οι πρώτες 
κοπές στη βασική σοδειά καλαµποκιού 
και την τάση να είναι ανοδική, 
δεδοµένου ότι οι συζητήσεις στην 
πιάτσα δείχνουν εδραίωση των 34 
λεπτών από την ερχόµενη εβδοµάδα. 





Με νευρικότητα που είναι ιδιαίτερα εµφανής 
στις διακυµάνσεις των συµβολαίων µελλο-
ντικής εκπλήρωσης, αλλά όµως δεν µετα-
φράζεται σε αξιόλογες µεταβολές στη φυσι-
κή αγορά, αφοµοίωσαν τα εµπορικά κέντρα 
αγροτικών εµπορευµάτων τις τελευταίες ε-
κτιµήσεις προσφοράς και ζήτησης του αµε-
ρικανικού υπουργείου Γεωργίας. Η έκθεση 
που δηµοσιεύτηκε το απόγευµα της ∆ευτέ-
ρας 12 Σεπτεµβρίου συνοπτικά ήρθε να επι-
βεβαιώσει την ελλειµµατική προσφορά στις 
αγορές σιτηρών (αν και υπήρξε µια ανοδι-
κή αναθεώρηση ως προς τη διαθεσιµότητα 
µαλακού σίτου), λειτούργησε υποστηρικτι-
κά για τις τιµές στο καλαµπόκι, ενώ έκοψε 
όπως ήταν αναµενόµενο, αρκετά δέµατα α-
πό την παγκόσµια κατανάλωση βάµβακος. 

Ωστόσο το γενικευµένο sell off που βί-
ωσαν τα χρηµατιστήρια και ειδικά η Wall 
Street στον απόηχο των ανακοινώσεων για 
τον πληθωρισµό στις ΗΠΑ, την περασµένη 
Τρίτη 13 Σεπτεµβρίου, ήρθε να αλλοιώσει 
κάπως τα όποια στηρίγµατα έφερε η έκθε-
ση USDA στις αγορές εµπορευµάτων και ει-
δικά στην περίπτωση του καλαµποκιού, α-
φού ήταν το µόνο προϊόν που όπως αποτυ-
πώνεται στην έκθεση προσφέρεται για ανο-
δική κινητικότητα.

Περιορισµένα τα περιθώρια ανόδου
Έξω από τις σελίδες της έκθεσης πάντως, 

το αρνητικό περιβάλλον στις αγορές διεθνώς 
σε συνδυασµό µε την κόπωση από µια διε-
τία ανοδικής κινητικότητας στις αγορές ε-
µπορευµάτων και έντονων διακυµάνσεων 

τους τελευταίους µήνες, τα όποια περιθώρια 
περαιτέρω ανόδου είναι σηµαντικά περιορι-
σµένα. Αυτό είναι κάτι που αξίζει να λαµβά-
νουν υπόψιν τους οι παραγωγοί πριν κλεί-
σουν ή απορρίψουν µια ευκαιρία πώλησης 
των προϊόντων τους. 

Κλειδώνουν τα 34 λεπτά στο καλαµπόκι
Πιο ζωηρή ήταν η αγορά στην περίπτωση 

του καλαµποκιού. Στο Σικάγο η τιµή διαµορ-
φώθηκε σε 722 σεντς ανά µπούσελ, που α-
ντιστοιχεί σε περίπου 285 ευρώ ο τόνος, ή-
τοι κέρδη περίπου 25 ευρώ από τις αρχές 
του µήνα, όταν διαπραγµατευόταν στα 259 
ευρώ ο τόνος περίπου. Την ίδια στιγµή, η α-
φετηρία της αγοράς στην Ελλάδα τοποθετεί-

ται στα 32 λεπτά, µε αρνητική εξαίρεση τον 
συνεταιρισµό ΘΕΣγη που ανακοίνωσε παρα-
λαβές την περασµένη Τετάρτη 14 του µήνα. 
Οι πληροφορίες θέλουν την αγορά να δια-
µορφώνει νέα υψηλότερα επίπεδα από βδο-
µάδα, πιο κοντά στα 35 λεπτά. Είναι ένα εύ-
ρος τιµών που είχε προσεγγίσει σε πρόσφα-
το ρεπορτάζ η Agrenda και το Agronews το 
οποίο καλύπτει προς το παρόν τον βασικό ό-
γκο της φετινής παραγωγής. Άλλωστε µε το 
βουλγάρικο καλαµπόκι να πληρώνεται 300 
ευρώ ο τόνος, τα µεταφορικά το ανεβάζουν 
στα 350 ευρώ ως τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, 
ήδη φαίνεται η επίδραση που θα έχει η εκτί-
µηση του USDA για µειωµένη παραγωγή σε 
ΗΠΑ, Ευρώπη και Σερβία, την ώρα που τα πα-
γκόσµια αποθέµατα αλλά και το εµπόριο δεί-
χνουν να ευνοούνται εξαιτίας µιας αναθεώ-
ρησης προς τα επάνω για τις σοδειές σε Ου-
κρανία, Κίνα και Καναδά.

Μεγάλο το έλλειµµα στην Ευρώπη
Συγκεκριµένα, η ευρωπαϊκή παραγωγή για 

το 2022 υπολογίζεται πλέον σε 58,80 εκατ. 
τόνους, έναντι των 60 εκατ. που µετρούσαν 
µόλις τον προηγούµενο µήνα οι αναλυτές 
του USDA αλλά και των 70,98 εκατ. τόνων 
που συγκοµίστηκαν πέρυσι το φθινόπωρο 
εντός του µπλοκ. Η αύξηση στην παραγωγή 
της Ουκρανίας ήταν της τάξης των 1,5 εκατ. 
τόνων (31,50 εκατ. τόνοι) συγκριτικά µε τις 

εκτιµήσεις Αυγούστου, έναντι των 42,13 ε-
κατ. τόνων που συγκοµίστηκαν πέρυσι στη 
χώρα. Με άλλα λόγια, ακόµα και σε φυσιο-
λογικές συνθήκες, οι σοδειά στην ΕΕ θα ή-
ταν έντονα ελλειµµατική, πολλώ δε µάλλον 
φέτος που παρά την παρουσία αποθεµάτων 
στην Ουκρανία αλλά και µιας συµφωνίας που 
προβλέπει την απελευθέρωσή τους, οι παρα-
δόσεις στα ευρωπαϊκά λιµάνια γίνονται µε 
πολλές δυσκολίες. Την κατάσταση θα µπο-
ρούσε να επιβαρύνει περαιτέρω µια αναθε-
ώρηση της συµφωνίας, όπως άφησε να εν-
νοηθεί την περασµένη εβδοµάδα ο Ρώσος 
πρόεδρος Βλάντιµιρ Πούτιν.

Η αντίδραση των ευρωπαϊκών αγορών στις 
νέες εκτιµήσεις του USDA ήταν περιορισµέ-
νη και αυτό γιατί φαίνεται πως η αγορά έχει 
ήδη «τιµολογήσει» τη µειωµένη προσφορά 
που αναµένεται φέτος από τις χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης και πλέον περιµένει νεό-
τερα από τις ισορροπίες στη συµφωνία που 
καλύπτει τις ουκρανικές εξαγωγές. 

Έτσι, η ευρωπαϊκή αγορά έχει διατηρήσει 
εδώ και αρκετές εβδοµάδες ένα στενό εύρος 
τιµών, πέριξ των 315-330 ευρώ ο τόνος για 
τα συµβόλαια της νέας σοδειάς, δείχνοντας 
αδύναµη να δοκιµάσει µια ανοδική πορεία 
στα υψηλά της περασµένης άνοιξης, που άγ-
γιξε τα 380 ευρώ ο τόνος. Στην εξίσωση πρέ-
πει να µπει και ο παράγοντας του harvest 
pressure (πίεση της συγκοµιδής).
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Μένει να φανεί η επίδραση που θα έχει 

στην τιµή του εγχώριου καλαµποκιού 
η εκτίµηση του USDA για µειωµένη 

παραγωγή σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Σερβία, την 
ώρα που τα παγκόσµια αποθέµατα αλλά και 

το εµπόριο δείχνουν να ευνοούνται εξαιτίας 
µιας αναθεώρησης προς τα επάνω για τις 

σοδειές σε Ουκρανία, Κίνα και Καναδά.

Μένει ψηλά το καλαμπόκι
πάνω από 35 λεπτά το εισαγόμενο
Αφετηρία από 32 λεπτά στη Βοιωτία, φυλάει τα νώτα του με τα 30 λεπτά ο ΘΕΣγη  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 2022-2023 (ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
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58 ,00

31,50

42,13
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Πίσω από το πετρέλαιο κινείται 
το βαμβάκι στα χρηματιστήρια 
Πιο µετριοπαθής ήταν η αντίδραση της αγοράς 
στην περίπτωση του βαµβακιού, αφού αν και το 
USDA έκοψε 460.000 δέµατα από την παγκόσµια 
κατανάλωση, η αγορά φαίνεται πως λίγο έως πο-
λύ των είχε προεξοφλήσει το σενάριο αυτό. Πα-
ράλληλα το USDA έδωσε υψηλότερες προοπτι-
κές παραγωγής στις ΗΠΑ, εξαιτίας των τελευταί-
ων βροχοπτώσεων. Πλέον η παραγωγή στη ζώ-
νη βάµβακος των ΗΠΑ αναµένεται αυξηµένη κα-
τά 1,3 εκατ. δέµατα στα 13,8 εκατ., ενώ 2,7 εκατ. 
περισσότερα δέµατα αναµένεται ότι θα µπουν στις 
αποθήκες. Αν και το πρόβληµα της ξηρασίας στο 
Τέξας αποτυπώνεται στις µετρήσεις του USDA, 
φαίνεται ότι µπήκαν τελικά περισσότερα στρέµ-
µατα µε βαµβάκι, ενώ βελτιώθηκαν κάπως οι α-
ποδόσεις σε ορισµένες περιοχές. Τα ποσοστά ε-
γκατάλειψης παρέµειναν αυξηµένα, ωστόσο η 
συνολική εικόνα θέλει αυτήν την µικρή αύξηση 
της παραγωγής έναντι των αρχικών εκτιµήσεων.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης όµως έγκειται 
στην αντίσταση που έδειξε η διεθνής τιµή βάµ-
βακος στην πτώση, ακόµα και µετά από µια µάλ-
λον πτωτική έκθεση αλλά και το sell off στα χρη-
µατιστήρια των ΗΠΑ στον απόηχο των αποτελε-
σµάτων για τον πληθωρισµό του Αυγούστου. Αν 
και η αγορά έδειξε µεγάλη νευρικότητα µε µια εν-
δοσυνεδριακή διακύµανση από τα 102 σεντς ως 
τα 108 σεντς την ηµέρα της έκθεσης, η εβδοµά-
δα έκλεισε µε τον δείκτη στα χαµηλά του εύρους 

αυτού. Φαίνεται ότι εκεί εντοπίζεται το σηµείο ι-
σορροπίας βάσει των υφιστάµενων δεδοµένων. 

Και τα παγκόσµια αποθέµατα αποτιµούνται αυ-
ξηµένα κατά 2 εκατ. δέµατα στα 84,8 εκατ. µε το 
Πακιστάν που αναµένει µειωµένη σοδειά να αυ-
ξάνει κατά 200.000 δέµατα τις εισαγωγές του σύµ-
φωνα µε το USDA έναντι του στόχου που είχε τε-
θεί στην προηγούµενη έκθεση. 

Το εύρος τιµών που σχηµατίζει η διεθνής τιµή 
βάµβακος τοποθετεί τα συµβόλαια προπώλησης 
σύσπορου στην ελληνική αγορά κοντά στην πε-
ριοχή των 85 λεπτών το κιλό. Ωστόσο, τις τελευ-
ταίες ηµέρες υπήρξε και µια ενίσχυση του ευρώ 
έναντι του δολαρίου, µε την ισοτιµία να ξεφεύγει 
για λίγο από τα χαµηλά των 99 σεντς και να επι-
στρέφει στη ζώνη των 1,02 δολαρίων. 

Σε κάθε περίπτωση, η µεγάλη εικόνα θέλει την 
αγορά βάµβακος σε παγκόσµιο επίπεδο να είναι 
ελλειµµατική και για όσο η παγκόσµια κατανά-
λωση δεν περιορίζεται απότοµα, δεν υπάρχει λό-
γος για κάποια µεγάλη υποχώρηση των τιµών α-
πό τα σηµερινά τους επίπεδα.

∆εν αποκλείεται πάντως οι ανησυχίες για την 
κατανάλωση να κορυφωθούν το επόµενο διάστη-
µα, κάτι που ήδη έχει µεταφερθεί στην αγορά πε-
τρελαίου, µε τις νέες εκτιµήσεις επενδυτικών οί-
κων, να θέλουν µείωση της τιµής µέχρι και 15 δο-
λάρια ανά βαρέλι από τα 87 δολάρια που διαπραγ-
µατεύεται σήµερα το WTI. Αν κάτι τέτοιο πραγµα-
τωθεί, τότε µια νέα περίοδος πιέσεων στην αγο-
ρά βάµβακος είναι αναπόφευκτη, η οποία θα συ-
µπέσει και µε την περίοδο συγκοµιδής του βαµ-
βακιού, κατά την οποία οι αποθήκες θα αρχίσουν 
να γεµίζουν και µαζί τους θα αλλάζει και η ψυχο-
λογία της φυσικής αγοράς η οποία βλέποντας α-
πόθεµα πλέον θα είναι λιγότερο πιεσµένη και θα 
προσπαθήσει να αποφύγει το να αγοράσει προς 
τα πάνω την χρηµατιστηριακή τιµή. 

Έλλειµµα
Η µεγάλη εικόνα 
θέλει την αγορά 

βάµβακος σε 
παγκόσµιο 

επίπεδο να είναι 
ελλειµµατική

Αγουρέλαιο
Οι µεσίτες ήδη 
βρίσκονται στα 

παραγωγικά κέντρα 
της Ελλάδας για 
διερευνητικές 

συζητήσεις και το 
σενάριο των 5 ευρώ 

στα αγουρέλαια, 
είναι κοντινό

Προπωλήσεις σύσπορου 
Το εύρος τιµών που σχηµατίζει η διεθνής 
τιµή βάµβακος τοποθετεί τα συµβόλαια 
προπώλησης σύσπορου στην ελληνική 

αγορά κοντά στα 85 λεπτά το κιλό

Η Μεσόγειος
όλη παράγει 
ελαιόλαδο όσο
η Ισπανία μόνη 
Αθροιστικά οι παραγωγές Ελλάδας, 
Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, 
για τη νέα ελαιοκοµική περίοδο, οριακά 
προσεγγίζουν το τονάζ που µάζεψε στις 
δεξαµενές της πέρυσι η Ισπανία (περίπου 
1,5 εκατ. τόνοι). Η σύγκριση αυτή είναι 
ενδεικτική της µεγάλης ανατροπής που 
ξεδιπλώνεται την περίοδο αυτή στην 
ευρωπαϊκή παραγωγή ελαιολάδου, µε 
την Ελλάδα να αποτελεί τη µοναδική 
χώρα στο µπλοκ των ελαιοπαραγωγών 
που κυνηγά -σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις- 
αύξηση της τάξης του 40% για τη φετινή 
σοδειά. Ειδικά στην κατηγορία των έξτρα 
παρθένων ελαιολάδων, η ξηρασία που 
έπληξε τον µεσογειακό ελαιώνα -πλην 
του ελληνικού- αφήνει λίγα περιθώρια 
για ικανοποιητικές ποσότητες σε 
extrissima ελαιόλαδα, µε την εγχώρια 
παραγωγή να αποκτά και εδώ ένα 
σηµαντικό προβάδισµα. Η πιάτσα έχει 
βουίξει ότι οι Ισπανοί θα έχουν πολύ λίγα 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι παρά την παρουσία κάποιων 
αποθεµάτων στις δεξαµενές της 
Ισπανίας και της Ιταλίας, οι µεσίτες ήδη 
βρίσκονται στα παραγωγικά κέντρα της 
Ελλάδας για διερευνητικές συζητήσεις 
µε συνεταιρισµούς και το σενάριο των 5 
ευρώ στα αγουρέλαια, είναι πιο κοντινό 
από ποτέ άλλοτε. Όµως η συνθήκη 
έρχεται να ευνοήσει και το επώνυµο 
ελληνικό ελαιόλαδο, αφού η «πλήρης 
βεντέµα» σε συνδυασµό µε τα αυξηµένα 
κοστολόγια για εξασφάλιση πρώτης ύλης 
στις ανταγωνίστριες χώρες, δίνουν ένα 
σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα 
εγχώρια brands. ∆ιαφαίνεται παράλληλα 
όµως και µια κοινή γραµµή των 
συσκευαστηρίων σε Ισπανία και Ιταλία 
που θέλουν να δοκιµάσουν να 
αλλοιώσουν τις προοπτικές που 
διαφαίνονται στην ευρωπαϊκή αγορά 
ελαιολάδου, αν και οι οργανώσεις 
παραγωγών (Coldiretti) ήδη έχουν 
ξεκαθαρίσει ότι στη φετινή σοδειά 
δεν ενδείκνυται για εκπτώσεις.

Βαµβάκι
Το γενικευµένο 

sell off που βίωσαν 
τα χρηµατιστήρια 
και ειδικά η Wall 
Street ήρθε να 

αλλοιώσει κάπως 
τα όποια στηρίγ-

µατα της έκθεσης 
του USDA 
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Βακτήριο χαλά 
τις κολοκυθιές
Σημάδια βακτηριακής κηλίδωσης 
στα κολοκυθοειδή της Πέλλας 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

«Καµπανάκι» από το Μπενά-
κειο για αυξηµένη πιθανότητα 
προσβολών από τον επικίνδυ-
νο µύκητα Acidovorax citrulli 
σε καλλιέργειες Cucurbitaceae 
(κολοκύθια, καρπούζια, πεπό-
νια, αγγούρια, κλπ). Ύστερα α-
πό εργαστηριακή εξέταση του 
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου, εντοπίστηκε ο επι-
βλαβής οργανισµός Acidovorax 
citrulli (Βακτηριακή κηλίδωση) 
σε υπαίθρια καλλιέργεια καρ-
πουζιάς στην Π.Ε Πέλλας. Το εν 
λόγω φυτοπαθογόνο βακτήριο 
προσβάλει κυρίως φυτά καρ-
πουζιάς και πεπονιάς, αλλά έ-
χουν αναφερθεί προσβολές και 
σε άλλα φυτά της οικογένειας 
των κολοκυνθοειδών όπως η 
αγγουριά , η κολοκυθιά, και 
η κολοκύθα. Η µετάδοση του 

Acidovorax citrulli µπορεί να 
γίνει από µολυσµένα φυτάρια 
προς φύτευση, µολυσµένους 
σπόρους, µε την άρδευση κα-
θώς και µηχανικά µέσω των ερ-
γαλείων και όσων ασχολούνται 
στις καλλιεργητικές εργασίες. 

Συµπτώµατα και 
αντιµετώπιση

Όπως επισηµαίνουν γεωπό-
νοι, αρχικώς εµφανίζονται κα-
στανές, γωνιώδεις νεκρωτικές 
κηλίδες στα φύλλα και τους 
µίσχους.  Στην επάνω επιφά-

νεια του καρπού δηµιουργού-
νται σκουρόχρωµες ελαιώδεις 
κηλίδες λίγων χιλιοστών που 
σύντοµα επεκτείνονται καλύ-
πτοντας επιφάνεια αρκετών ε-
κατοστών µε ακανόνιστα περι-
θώρια. Σε λίγες ηµέρες η βλά-
βη µπορεί να καλύψει όλη την 
επιφάνεια, ενώ ενδέχεται να 
εµφανιστούν ρωγµές στην επι-
φάνεια µε αποτέλεσµα τη σή-
ψη του καρπού. Να σηµειωθεί 
πως δεν υπάρχουν ακόµη θε-
ραπευτικά µέτρα για να διασω-
θούν τα προσβεβληµένα φυτά.

Στους καλλιεργητές φυτών 
Cucurbitaceae συστήνονται τα 
παρακάτω: 

Καταστροφή των ασθενών 
φυτών, καθώς και των γειτονι-
κών µε αυτά φυτών.

Αποφυγή άρδευσης µε τε-
χνητή βροχή και δηµιουργία 
υπερβολικής υγρασίας στο Έ-
δαφος.

Ψεκασµός των υπολοίπων 
φυτών της καλλιέργειας µε ε-
γκεκριµένα χαλκούχα σκευά-
σµατα. Να δοθεί ιδιαίτερη προ-
σοχή στο γεγονός ότι τα κο-
λοκυνθοειδή είναι ευαίσθητα 
στην εφαρµογή σκευασµάτων 
µε χαλκό. 

Καταστροφή ζιζανίων και 
των υπολειµµάτων των φυτών 
µετά το τέλος της καλλιέργειας.

Λήψη µέτρων υγιεινής κα-
τά την διάρκεια των καλλιεργη-
τικών εργασιών, για την απο-
φυγή µετάδοσης του βακτηρί-
ου µέσω εργαλείων.

Για την εγκατάσταση νέ-
ων καλλιεργειών συνιστάται 
αµειψισπορά για τουλάχιστον 
τρία χρόνια, µε φυτά τα οποία 
δεν είναι ξενιστές του φυτοπα-
θογόνου. 

Χρησιµοποίηση µόνο πι-
στοποιηµένου πολλαπλασια-
στικού υλικού.

Αποδεκατίζει την παραγωγή της πιπεριάς η φυτοφθόρα 
Τέσσερα είδη φυτοφθόρας αποτελούν απειλή για τις καλλιέργειες πιπεριάς 
που φυτεύονται ή µαζεύονται αυτή την εποχή. Οι παθογόνοι µύκητες 
Phytophthora capsica/parasitica/citrophthora και criptogea προσβάλλουν 
αδιακρίτως όλα τα µέρη του φυτού προκαλώντας τήξεις, έλκη στο λαιµό, 
σήψεις στις ρίζες και τους καρπούς ουσιαστικά αποδεκατίζοντας την 
παραγωγή. Η προσβολή ξεκινάει µε υδατώδεις κηλίδες που σχηµατίζονται 

στην περιοχή του λαιµού του φυτού και στους καρπούς, που ακουµπούν στο έδαφος και 
γι’ αυτό είναι ιδιαίτερη σηµαντική η οπτική παρακολούθηση της καλλιέργειας ώστε τα 
συµπτώµατα να ανιχνευτούν άµεσα. Τα παθογόνα µπορούν να παραµείνουν στο έδαφος 
για πολλά χρόνια, µε ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση της προσβολής η υψηλή 
εδαφική υγρασία και θερµοκρασία 18-30 oC. Οι γεωπόνοι συνιστούν την καταστροφή 
των υπολειµµάτων φυτών της ίδιας καλλιέργειας πριν την επόµενη σπορά/µεταφύτευση, 
καθώς και την άµεση αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φυταρίων σε περίπτωση 
ανίχνευσης προσβολής. Σηµειώνεται πως σε καµία περίπτωση δεν πρέπει οι καρποί 
της πιπεριάς να ακουµπούν στο έδαφος διότι αυξάνεται ο κίνδυνος προσβολής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Μόνο πρόληψη
∆εν υπάρχουν ακόµα 

θεραπευτικά µέτρα για 
να διασωθούν µετά την 

προσβολή τα φυτά

Ασπιδωτός στην ελιά
Μη εκλεκτικό και προσαρµόσιµο σε 
πληθώρα κλιµατικών συνθηκών είναι 
το κοκκοειδές Aspidiotus nerii, το οποίο 
προκαλεί ζηµιές κυρίως στην ελιά, αλλά 
και στα εσπεριδοειδή όπως και σε φυτά 
θερµοκηπίου. Ο ασπιδωτός προσβάλλει 
φύλλα, κλαδιά και καρπούς, καλύπτοντάς 
τα µε ένα στρώµα κοκκοειδών, σαν ασπίδα 
(εξού και το όνοµα). Η παθογόνο δράση 
του προκαλεί φυλλόπτωση, ξήρανση 
κλάδων και εξασθένηση του δέντρου 
λόγω αποµύζησης φυτικών χυµών. Στην 
ελιά, ο καρπός εµφανίζει σκοτεινόχρωµες 
κηλίδες και παραµορφώνεται. Στις 
ελαιοποιήσιµες ποικιλίες έχουν 
παρατηρηθεί ποσοτικές όσο και ποιοτικές 
απώλειες στην παραγωγή, ενώ στις 
επιτραπέζιες ακόµα και µια µικρή 
προσβολή στον καρπό είναι επιζήµια 
διότι τον καθιστά µη εµπορεύσιµο. 
Σε περιπτώσεις σηµαντικών προσβολών, 
οι γεωπόνοι συνιστούν ψεκασµό εναντίον 
των κινητών προνυµφών. 

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Zulu 10 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Kaiso Sorbie 5EG

Περονόσπορος στην πατάτα
Ο περονόσπορος (Phytophthora 
infestans) µπορεί να προκαλέσει 
εκτεταµένες ζηµιές στην καλλιέργεια 
της πατάτας, τόσο την περίοδο της 
άνοιξης όσο και κατά το φθινόπωρο. 
Προσβολή από τον καταστροφικό µύλητα 
οδηγεί σε σοβαρή µείωση έως και ολική 
απώλεια της παραγωγής, υποβάθµιση της 
ποιότητας των εναποµενόντων κονδύλων, 
ενώ µπορεί να δυσκολέψει τη συντήρησή 
τους κατά την αποθήκευση. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου αναφέρουν πως 
οι πατατοκαλλιέργειες έχουν ιδιαίτερη 
ανάγκη προστασίας από το παθογόνο, 
συνιστώντας τον εντατικό έλεγχο 
των φυτειών για τα συµπτώµατα 
του περονόσπορου καθώς και 
την άµεση επέµβαση µε διεισδυτικά ή 
διασυστηµατικά σκευάσµατα ή µίγµατα 
αυτών µε σκευάσµατα επαφής, 
σε περίπτωση προσβολής. 

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Verbono SC, Leimay S
BAYER Hellas: Volare SC, Aliette 
80WG
CORTEVA: Zorvec Endavia 10 OD και 
Daramun SC
FMC Hellas: Vendetta SC,  Zignal 50SC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Presidium One SC, 
Kocide 2000 35WG
SIPCAM: Vitene Triplo R, Grekale, Lieto
SYNGENTA: Carial Flex 25/18 WG, 
Revus Top SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

∆οκιµάζονται οι αντοχές των αµπελουρ-
γών για ακόµη µια χρονιά από τα έντονα 
µπουρίνια που ξεκίνησαν µέσα Αυγούστου 
και συνεχίστηκαν µε αµείωτο ρυθµό στις 
αρχές Σεπτεµβρίου. Οι βροχοπτώσεις χα-
ρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη ένταση 
και τοπικότητα, επηρεάζοντας τις ποικιλί-
ες µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε τη 
χρονική απόσταση έναρξης του τρυγητού.

Μέχρι σήµερα που τείνει να ολοκλη-
ρωθεί η συγκοµιδή του Μοσχάτου και της 
Μαυροδάφνης στην Αχαΐα, η περιοχή εί-
ναι από τις λίγες στις οποίες δεν παρατη-

ρήθηκαν βροχοπτώσεις, αλλά και από τις 
λίγες που δεν µπαίνουν στον κοινό παρο-
νοµαστή των κανονικών σε όγκο συγκοµι-
δών σταφυλιών, αφού ο βοτρύτης και το 
ωίδιο, επηρέασαν αρκετά νωρίς τον όγκο 
του Ροδίτη, που εκτιµάται ότι φέτος θα εί-
ναι µειωµένος από 30% έως 40%, σύµφω-
να µε τα στοιχεία της ΚΕΟΣΟΕ.

Στην Κορινθία και ειδικότερα στη Νεµέα 
το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου, α-
ναµενόταν µια µέτρια σε όγκο χρονιά για 
το Αγιωργήτικο, δίχως απώλειες από ασθέ-
νειες. Ωστόσο οι τελευταίες βροχοπτώσεις 
άλλαξαν άρδην το σκηνικό. Στις οινοποι-
ήσιµες ποικιλίες, τα βαρικά και υπερποτι-
σµένα αµπέλια παρουσιάζουν πλέον φαι-
νόµενα σήψης, σε µικρή όµως έκταση.

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, σύµφωνα 
µε τις πρώτες εκτιµήσεις των ∆ΑΟΚ, οι ζη-
µιές τόσο στην Κορινθιακή σταφίδα όσο 
και στην επιτραπέζια Σουλτανίνα είναι ι-
διαίτερα σηµαντικές στο ∆ήµο Νεµέας και 
υπολογίζονται σε ποσοστό άνω του 70%. 
Ανάλογες ζηµιές εµφανίζονται και στην 
περιοχή της Στιµάγκας που συνορεύει µε 
την περιοχή Κουτσίου. 

Παρόµοια κατάσταση επικρατεί και στο 
Ηράκλειο Κρήτης, µε µεγάλο µέρος της πα-
ραγωγής οινοστάφυλων κατεστραµµένο 
εξαιτίας προσβολών από ευδεµίδα και όξι-
νη σήψη. Με βάση τα µέχρι τώρα δεδοµέ-
να, µόνο η Βοιωτία διασώζεται µέχρι στιγ-
µής από τις µεγάλες αµπελουργικές ζώνες.

Βορειότερα η Θεσσαλία, βαθµιαία επη-
ρεασµένη από συνεχείς βροχοπτώσεις και 
χαλαζοπτώσεις στο ∆αµάσι, µεταβάλλει 
την αµπελουργική εικόνα από το καλύτε-
ρο προς το χειρότερο, ενώ και στη Βόρεια 
Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Αµύνταιο, 
η παραγωγή θα είναι οµοίως µικρότερη.

Στη Νάουσα οι παραγωγοί περιµένουν 
καλή σοδειά σε όγκο και ποιότητα, και-
ρού επιτρέποντος βέβαια, γιατί ο τρύγος 
του Ξυνόµαυρου θα ξεκινήσει τέλος Σε-
πτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερα καλή και χωρίς προβλήµατα α-
σθενειών εκτιµάται ότι θα είναι και η πα-
ραγωγή της Αττικής µε την κυρίαρχη ποι-
κιλία Σαββατιανό να παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον απόηχο 
των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.  

Στην Σαντορίνη, τέλος, οι πρωτοφανείς 
βροχοπτώσεις επιµήκυναν την τεχνολογι-
κή ωρίµαση των σταφυλιών και επηρέα-
σαν προς τα κάτω τον αρχικά εκτιµώµενο 
όγκο οινοπαραγωγής.

Απομυζούν  
τα οινοστάφυλα 
σήψεις, βοτρύτης
Απώλειες έως 40% λόγω έντονων βροχοπτώσεων

Νεµέα
Έως 20 Σεπτεµβρίου 

θα υπάρχει καθαρή εικόνα 
για το µέγεθος της ζηµιάς σε 

επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες 
ποικιλίες
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Με βελτιώσεις η τελική απόφαση για 
τις εκπτώσεις φόρου εισοδήματος στους 

αγρότες που δρουν συλλογικά είτε μέσα από 
συνεταιρισμούς και ομάδες είτε μέσα από 

σχήματα συμβολαιακής γεωργίας

∆ύο κατώφλια παράδοσης παραγωγής ορί-
ζονται στην απόφαση για την έκπτωση στο 
αγροτικό εισόδηµα που δηµοσιεύθηκε σε 
ΦΕΚ και προβλέπει µείωση φόρου στο 50% 
ή στο 30%. 

Πρόκειται για την ΚΥΑ 127754 ΕΞ 2022  
σχετικά µε τον καθορισµό της διαδικασίας, 
των δικαιολογητικών και του ελέγχου των 
προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον 
φόρο εισοδήµατος επί κερδών από αγροτι-
κή επιχειρηµατική δραστηριότητα. Εκεί προ-
βλέπεται η γνωστή έκπτωση 50% σε συνεται-
ρισµένους παραγωγούς αλλά και όσους τη-
ρούν συµβόλαια παράδοσης µε τη βιοµηχα-
νία µεταποίησης. Προϋπόθεση για τις περι-
πτώσεις αυτές, είναι η παράδοση του 75% της 
σοδειάς τους στο εκάστοτε σχήµα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα 
εξασφάλισης έκπτωσης 30% στον φόρο εισο-
δήµατος για αγρότες της συµβολαιακής, οι 
οποίοι παραδίδουν το 40% της παραγωγής 
τους. Η δυνατότητα αυτή, όπως περιγράφε-
ται από την εν λόγω ΚΥΑ θα έχει σε αυτήν 
τη φάση, διάρκεια ισχύος τα 9 έτη και όριο 

φοροαπαλλαγής τα 125.000 ευρώ. Πάντως, 
πρόκειται για µια δυνατότητα µε µεγαλύτερη 
απήχηση, αφού µε µια πρώτη µατιά, µπορεί 
να καλύψει ακόµα και τις περιπτώσεις προ-
πώλησης αγροτικών εµπορευµάτων. 

Πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι η 
περίπτωση του βαµβακιού, όπου οι αγρότες 
εδώ και δύο χρόνια µπορούν να κλείσουν 
µια τιµή για ένα µέρος της παραγωγής τους, 
πριν τα παραδοσιακά φιξαρίσµατα του ∆ε-
κεµβρίου. Στις περιπτώσεις αυτές και µε δε-
δοµένο ότι η προπώληση αφορά σε ένα τµή-
µα της παραγωγής που µπορεί να είναι µέ-
χρι 200 µε 250 κιλά το στρέµµα, τα παραστα-
τικά της προπώλησης, είναι δυνατό να αξιο-
ποιηθούν ως συµβόλαια που εξασφαλίζουν 
στους παραγωγούς έκπτωση 30% στον φό-
ρο εισοδήµατος. 

Σε γενικές γραµµές, όπως σχολιάζει ο ει-
δικός επί των φορολογικών ζητηµάτων των 
αγροτών, Γιώργος Παπαδηµητρίου, η ΚΥΑ 
δεν ήρθε να λύσει πολλές από τις απορίες 
που είχε αφήσει αναπάντητες η διατύπωση 
της νέας διάταξης στο ψηφισθέν κείµενο ό-
πως παραδόθηκε στη Βουλή. 

Το κείµενο της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αναφέ-
ρει αναλυτικά τα εξής: 

Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων 
του άρθρου 15 του ν. 4935/2022

1. ∆ικαιούχοι του κινήτρου της απαλλα-

Με έκπτωση 
φόρου και οι 

προπωλήσεις 
βάμβακος

Δύο κλίμακες με 30 και 50%

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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γής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
επί του φόρου εισοδήµατος από την άσκη-
ση αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότη-
τας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι 
φυσικά πρόσωπα, επαγγελµατίες αγρότες, 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο 
χορηγείται η απαλλαγή.

2. Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της 
παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. 
ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 
*, µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσ-
σιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, 
αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και 
ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Ε-
θνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών 
και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 
22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύ-
ουν αυτό µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφε-
ρών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαι-
ακής γεωργίας το εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτι-
κής παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της 
παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύ-
ναψη τουλάχιστον µίας (1) σύµβασης συµ-
βολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε το άρθρο 
16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα από-
φαση, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, 
µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για 
την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το εβδο-
µήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον 
των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων πα-
ραγωγής του.

*Η περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 3874/2010:

«z.Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα 
του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσ-
σιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρα-
καλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, 
της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, 
της θηραµατοπονίας και των κάθε είδους ε-
κτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται 
από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µετα-
ποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊ-
όν που προέρχεται από την αγροτική εν γέ-
νει δραστηριότητα.»

Παραγωγοί δικαιούχοι των κινήτρων 
του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 
του ν. 4935/2022

1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της 
απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκα-
τό (30%) επί του φόρου εισοδήµατος από την 
άσκηση αγροτικής επιχειρηµατικής δραστη-
ριότητας σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο 
του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 είναι φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα ή οντότητες, που πα-
ράγουν ένα από τα προϊόντα της περ. ζ της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010, µε 
εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας α-
λιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιεί-
ας εσωτερικών υδάτων).

2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα 
ή τις οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν 
στο πλαίσιο συµβολαιακής γεωργίας το σα-
ράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον της συ-

νολικής αγροτικής τους παραγωγής. Για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου απαι-
τείται η σύναψη τουλάχιστον µίας (1) σύµ-
βασης συµβολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την πα-
ρούσα, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, 
µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για 
την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το σαράντα 
τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όµοιων ή 
παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του.

3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου πα-
ρέχεται για µέχρι εννέα (9) φορολογικά έτη 
αρχής γενοµένης από το επόµενο έτος εντός 
του οποίου συνάπτεται η σύµβαση συµβολαι-
ακής γεωργίας. Το συνολικό φορολογικό ό-
φελος από την εφαρµογή του κινήτρου, για 
τα έτη εφαρµογής του, δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τις 125.000 ευρώ, κατά τα οριζόµενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022.

4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνη-
τρα του παρόντος άρθρου δύνανται να πα-
ρέχονται και σε παραγωγούς µέλη αναγκα-
στικών αγροτικών συνεταιρισµών, εφόσον 
οι παραγωγοί υποβάλλουν στην εφαρµογή 
των συµφωνητικών της Α.Α.∆.Ε. της παρ. 1 
του άρθρου 5 τα στοιχεία του άρθρου 4. Ως 
επωνυµία του αντισυµβαλλόµενου δηλώνε-
ται η επωνυµία και ο νόµος σύστασης του α-
ναγκαστικού συνεταιρισµού και ως ΑΦΜ, ο 
ΑΦΜ του συνεταιρισµού.

Παρεµφερή προϊόντα
Για την εφαρµογή των ανωτέρω παρεµ-

φερή θεωρούνται τα προϊόντα που ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία προϊόντων της παρ. 1 
του άρθρου 2, όπως ενδεικτικά:

α) φρούτα,
β) γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα,
γ) σιτηρά/δηµητριακά,
δ) λαχανικά συµπεριλαµβανοµένων των 

βολβών (πατάτες, κρεµµύδια κ.λπ.) και των 
µανιταριών,

ε) οι καρποί,
στ) λάδια και φυτικά λίπη,
ζ) µέλι και γλυκαντικές ουσίες,
η) κρέας και πουλερικά, συµπεριλαµβα-

νοµένων των λοιπών προϊόντων σφαγείων 
και των αυγών των πτηνών,

θ) τσάι, µπαχαρικά και βότανα,
ι) προϊόντα δασοκοµίας και υλοτοµίας,
ια) όσπρια,
ιβ) βαµβάκι.

Τύπος και περιεχόµενο των συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας

1. Οι συµβάσεις συµβολαιακής γεωργί-
ας που συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 
16 του ν. 4935/2022 είναι έγγραφα ιδιωτι-
κά συµφωνητικά µεταξύ του παραγωγού και 
συγκεκριµένης επιχείρησης - αγοραστή, είτε 
µε τη συνεργασία πιστωτικού ιδρύµατος είτε 
όχι, µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται 
για την πώληση προϊόντων του.

2. Στα συµφωνητικά της παρ. 1 αναφέρο-
νται κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο ή 
η επωνυµία, κατά περίπτωση, και ο ΑΦΜ των 
συµβαλλοµένων,

β) το είδος των προϊόντων,
γ) η έκταση των αγροτεµαχίων, όπου παρά-

γονται τα προϊόντα της περ. β, όπως δηλώνο-

νται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση 
ΟΣ∆Ε) του οικείου έτους. Εάν πρόκειται για 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση, αντί της έκτα-
σης αναγράφεται ο αριθµός του ζωικού κε-
φαλαίου από το οποίο παράγονται τα προϊ-
όντα της περ. β,

δ) η ποσότητα των προϊόντων,
ε) η χρονική διάρκεια του συµφωνητικού, η 

οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη του έτους,
στ) η τιµή των προϊόντων,
ζ) ο χρόνος παράδοσης.
Η αναφορά επιπλέον στοιχείων στη σύµ-

βαση δεν επηρεάζει την εφαρµογή της πα-
ρούσας.

∆ιαδικασία υποβολής συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας

1. Τα στοιχεία των συµφωνητικών  που 
συνάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του 
ν. 4935/2022 υποβάλλονται µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
της ψηφιακής εφαρµογής υποβολής συµ-
φωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 
1882/1990 (Α’ 43) στην ψηφιακή πύλη της 
Α.Α.∆.Ε., «myAADE» (τίθεται σε παραγωγική 
λειτουργία έως τις 15/11/2022.).

2. Ως ηµεροµηνία υποβολής των συµφω-
νητικών θεωρείται η ηµεροµηνία οριστικής 
καταχώρησης των στοιχείων του άρθρου 4 
στην εφαρµογή της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής υπάρχει τεχνική 
αδυναµία ολοκλήρωσης της υποβολής, υπο-
βάλλεται σκαναρισµένο αντίγραφο του συµ-
φωνητικού µέσω της ψηφιακής εφαρµογής 
«Τα αιτήµατά µου» στον διαδικτυακό τόπο 
της Α.Α.∆.Ε. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεω-
ρείται η ηµεροµηνία υποβολής του «αιτήµα-
τος» στην εφαρµογή. Με την αποκατάσταση 
του προβλήµατος, ο υπόχρεος ακολουθεί α-
µελητή τη διαδικασία της παρ. 1.

4. Τα στοιχεία των συµφωνητικών υποβάλ-
λονται από τον παραγωγό πριν την έναρξη 
παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώνονται 
έως το τέλος του έτους που αφορούν από τον 
αγοραστή ή αντιστρόφως.

5. Η τροποποίηση των στοιχείων που δη-
λώνονται είτε λόγω σφάλµατος είτε λόγω 
τροποποίησης του συµφωνητικού είναι δυ-
νατή µέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.

6. Τα σχετικά έγγραφα συµφωνητικά δι-
αφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτείται η 
διαφύλαξη των οικείων παραστατικών πω-
λήσεων σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογι-
κής ∆ιαδικασίας.

7. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου εί-
ναι ανατρεπτικές.

8. Για τα συµφωνητικά της παρούσας δεν 
απαιτείται η υποβολή σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. 1065606/7222/31.7.2000 (Β’ 951) από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Η  απόφαση  εφαρµόζεται για κέρδη 

που προκύπτουν από το φορολογικό έτος 
2022 και εφεξής.

2. Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διε-
νεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, 
τα στοιχεία των σχετικών συµβάσεων συµβο-
λαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλο-
νται στην εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µέχρι και 
τις 31/12/2022.

Εξαιρέσεις
Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες 
της παρ.1 οι οποίοι παράγουν προϊό-
ντα της περ.ζ της παρ.1 του άρθρου 
2 του ν. 3874/2010 * με εξαίρεση 
τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλι-
είας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, 
αλιείας εσωτερικών υδάτων

Συμβολαιακή
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνα-
τότητα εξασφάλισης έκπτωσης 30% 
στον φόρο εισοδήματος για αγρότες 
συμβολαιακής, οι οποίοι παραδίδουν 
το 40% της παραγωγής τους

Ασάφεια
Σε γενικές γραμμές, όπως σχολιάζει, 
ο ειδικός επί των φορολογικών 
ζητημάτων των αγροτών, Γιώργος 
Παπαδημητρίου, η ΚΥΑ δεν ήρθε 
να λύσει πολλές από τις απορίες 
που είχε αφήσει αναπάντητες 
η διατύπωση της νέας διάταξης 
στο ψηφισθέν κείμενο όπως 
παραδόθηκε στη Βουλή



Για 250.000 μικρά έργα

Με το αγροτικό ρεύμα 
να καίει, στη γραφειοκρατία 
κολλάνε οι επιδοτήσεις 
για αγροτικό net metering

 Βασισμένο στην ποσόστωση χώρου δικτύου 30% για αγρότες 
το νέο πρόγραμμα για μικρά φωτοβολταϊκά έως 10kW, όπως 
εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, άγνωστο το ποσοστό χρηματοδότησης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αγροτικά φωτοβολταϊκά ισχύος 
έως 10kW που κατασκευάζονται 
κυρίως για την κάλυψη των ενερ-
γειακών αναγκών στις ποµόνες, 
φαίνεται να αφορά µεταξύ άλλων 
η κυβερνητική εξαγγελία περί ε-
νίσχυσης 250.000 µικρών έργων 
net-metering. Προς το παρόν δεν 
έχουν γίνει γνωστές οι λεπτοµέ-
ρειες του µέτρου (ποσοστό επιδό-
τησης, Ταµείο χρηµατοδότησης 
κ.λπ), ωστόσο, οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως η εγκατάσταση 
θα γίνει µε βάση την ποσόστωση 
(30% για αγρότες) που έχει ανακοι-
νώσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ για τον επιπλέ-
ον ενεργειακό χώρο που ανοίγει. 

Το ζήτηµα εδώ βέβαια είναι ότι 
από την εξαγγελία έως την προκή-
ρυξη και από την προκήρυξη έως 
την αίτηση και την υλοποίηση, ο 
χρόνος που χάνεται είναι πολύτι-
µος µε τέτοια προγράµµατα και σε 
αρκετές περιπτώσεις (π.χ Σχέδια 
Βελτίωσης) περνάνε µέχρι και 2-
3 χρόνια έως ότου ο παραγωγός 
δει την επένδυσή του να υλοποι-
είται. Και από την υλοποίηση έως 
την πληρωµή, απαιτούνται αρκε-
τές φορές µήνες. Ωστόσο, τώρα 
είναι που «καίει» τους παραγω-
γούς το ενεργειακό κόστος και ι-
διαίτερα τους κτηνοτρόφους. «Έ-
χω ήδη προσφορά για 50ρι φωτο-
βολταϊκό. Είναι µία επένδυση ύ-
ψους 50.000 ευρώ, να προχωρή-
σω τώρα, ή αξίζει τελικά να περι-
µένω τα Σχέδια Βελτίωσης;» είναι 
µία αγωνία που µεταφέρει κτηνο-
τρόφος στην Agrenda, ο οποίος ε-
κτός των άλλων περιµένει να δει 
αν θα είναι δικαιούχος στους Νέ-
ους Αγρότες για να καλύψει µέ-
ρος του κόστους. 

«Η κυβέρνηση πήρε την απόφαση 
να διπλασιάσει το ποσό των Νέων 
Αγροτών. Η κυβέρνηση πήρε την α-
πόφαση να πάει στα 705 εκατ. ευ-
ρώ τα Βιολογικά. Και η κυβέρνηση 
πήρε την απόφαση ότι οι επιλαχό-
ντες του 2017 (σ.σ Σχεδίων Βελτίω-
σης) δεν υφίστανται. ∆εν πρόκειται 
να δοθούν επιπλέον λεφτά. Το έχω 
απαντήσει δεκάδες φορές. Όποιος 
θέλει να κάνει αίτηση στα καινούρ-
για». Τα παραπάνω λόγια χρησιµο-
ποίησε ο γενικός γραµµατέας Ενω-
σιακών Πόρων και Υποδοµών, ∆η-
µήτρης Παπαγιαννίδης ώστε να ξε-
καθαρίσει ότι δεν τίθεται θέµα έντα-
ξης των επιλαχόντων στο πρόγραµ-
µα των Σχεδίων Βελτίωσης. 

«Οι όροι, είναι ξεκάθαροι, δεν υ-
πάρχει τέτοιο θέµα. Τι πάει να πει 
σύλλογος επιλαχόντων; Αυτά είναι 
σε κάθε γωνία να υπάρχει ένας πρό-
εδρος» συµπλήρωσε ο κ. Παπαγιαν-
νίδης µιλώντας στο συνέδριο των Α-
ναπτυξιακών Εταιρειών της Επικρά-
τειας που διοργανώθηκε την περα-
σµένη εβδοµάδα στο Λουτράκι Αλ-
µωπίας. «Όπως και δεν τίθεται θέ-

µα, τουλάχιστον µέχρι στιγµής, για 
επιλαχόντες Νέων Αγροτών. Τα προ-
γράµµατα δεν είναι για να δίνονται 
σε όλους», πρόσθεσε ο γενικός. 

Όπως φαίνεται, παρά το γεγονός 
πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργος Γεωργαντάς, είχε κρα-
τήσει ανοιχτό το παράθυρο για έντα-
ξη επιλαχόντων Σχεδίων Βελτίωσης 
µετά το τέλος Νοεµβρίου (τελευταία 
διορία για αιτήµατα πληρωµής στο 
20% της δαπάνης), για τον κ. Παπα-
γιαννίδη δεν τίθεται τέτοιο θέµα. 

Το ξέκοψε για επιλαχόντες

Επισηµαίνεται πως στα Σχέδια Βελ-
τίωσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να προχωρούν στην υλοποίηση της 
επένδυσης αµέσως µετά την οριστι-
κή κατάθεση φακέλου. Ωστόσο ό-
πως είναι τα πράγµατα (µόλις 180 
εκατ. ευρώ µπάτζετ και 12.000 Νέ-
οι Αγρότες στο «περίµενε» για επεν-
δύσεις), το ρίσκο είναι µεγάλο για 
εκείνος που θα υπολογίζει στην έ-
νταξη ώστε να βγάλει την επένδυση. 

Φυσικά, εν αναµονή βρίσκεται ο 
αγροτικός κόσµος και για το σχετι-
κό καθεστώς από τον Αναπτυξιακό 
Νόµο, το οποίο συνεχώς εξαγγέλλε-
ται µε επίσηµες τοποθετήσεις του υ-
πουργού Επενδύσεων Νίκου Παπα-
θανάση, και κάθε φορά πάει πίσω. 
Εκεί, όσον αφορά τουλάχιστον την 
αξιολόγηση των φακέλων, οι αρµό-
διοι λένε πως προβλέπεται αξιολό-
γηση εντός 45 ηµερών από τη λή-
ξη του καθεστώτος για τις περιπτώ-
σεις συγκριτικής αξιολόγησης ή ε-
ντός τριάντα 30 ηµερών για τις πε-
ριπτώσεις της άµεσης αξιολόγησης.  
Οι προκηρύξεις θα έχουν 3µηνη δι-
άρκεια. Καλώς εχόντων των πραγ-
µάτων λοιπόν, θα µπορούσαν έρ-
γα σε ΑΠΕ από αγρότες να υλοποι-
ούνται και να χρηµατοδοτούνται ε-
ντός 6µήνου, από την προκήρυξη 
του Αναπτυξιακού Νόµου. 

Αργοπορία
Aπό την εξαγγελία έως 

την προκήρυξη και από την 
προκήρυξη έως την αίτηση και 
την υλοποίηση, ο χρόνος που 

χάνεται είναι πολύτιµος

Τα Σχέδια 
Βελτίωσης επίσης 
θα επιδοτούν ΑΠΕ 
και µε αυξηµένη 
µοριοδότηση για 
όσους τα βάλουν 
στον επενδυτικό 
τους φάκελο. 
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ΕΣΠΑ
Το πιθανότερο είναι το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα να 
χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. 
Προς το παρόν, γνωστό έχει 
γίνει πως θα υπάρξει προκήρυξη 
το Νοέµβριο για «Εξοικονοµώ» 
σε ΜΜΕ, το οποίο κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα αφορά 
τον αγροτικό χώρο. .

Εξαγγελίες
Eν αναµονή βρίσκεται ο 
αγροτικός κόσµος και για το 
σχετικό καθεστώς από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο, το οποίο 
συνεχώς... είναι στο δρόµο 
µε επίσηµες τοποθετήσεις 
του υπουργού Επενδύσεων 
Νίκου Παπαθανάση. 

Υλοποίηση
Στα Σχέδια Βελτίωσης οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
προχωρούν στην υλοποίηση της 
επένδυσης αµέσως µετά την 
οριστική κατάθεση φακέλου. 



ο Γενικός

Έως 30 Σεπτεμβρίου
αιτήσεις Ομάδων 
για εξοπλισμό μελών
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα γίνο-
νται δεκτές αιτήσεις από συλλο-
γικά σχήµατα για την αγορά εξο-
πλισµού και το χτίσιµο εγκατα-
στάσεων όπως στάβλους σε µέλη 
τους, µε ενίσχυση που κυµαίνε-
ται µεταξύ 40 έως 75%, στα πλαί-
σια του προγράµµατος «Εκσυγ-
χρονισµός Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων». Ενδιαφέρον έχει πως 
στο πρόγραµµα αυτό, το «εύλο-
γο κόστος» δηλαδή το µέγιστο ύ-
ψος δαπάνης ανά στοιχείο επέν-
δυσης που επιδοτείται, ορίζεται 
ως η χαµηλότερη προσφορά α-
πό τις τρεις που θα εξασφαλίζει 
ο ενδιαφερόµενος. «Εύλογο εί-
ναι το κόστος της χαµηλότερης 
προσφοράς. Οι τρεις προσφο-
ρές αφορούν ίδιων χαρακτηρι-
στικών εξοπλισµό και προέρχο-
νται από τρεις διαφορετικούς και 
ανεξάρτητους µεταξύ τους προ-
µηθευτές. Η πρώτη προσφορά εί-
ναι πάντα αυτή του µικρότερου 
κόστους προµήθειας της δαπά-
νης», αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά οι αρµόδιες αρχές. 

Στις περιπτώσεις τώρα που µία 

οµάδα θέλει να πραγµατοποιή-
σει δαπάνες για µέλη της που 
βρίσκονται σε διαφορετικό νο-
µό (Περιφερειακή Ενότητα), ξε-
καθαρίζεται ότι «Στην περίπτω-
ση που ο δυνητικός δικαιούχος 
θα υλοποιήσει το επενδυτικό του 
σχέδιο σε διαφορετικούς τόπους 
υλοποίησης, αυτό είναι δυνα-
τό µε µία αίτηση, µε τον περιο-
ρισµό ότι οι διαφορετικοί τόποι 
υλοποίησης είτε ανήκουν στην 
ίδια Περιφέρεια είτε σε όµορες 
Περιφερειακές Ενότητες ακόµα 
και στην περίπτωση που οι όµο-
ρες Περιφερειακές Ενότητες δεν 
ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια. 

∆υνητικός δικαιούχος που προ-
τίθεται να υλοποιήσει επενδυτι-
κό σε διαφορετικές Περιφέρειες 
ή σε µη όµορες Περιφερειακές 
Ενότητες, υποβάλλει µία αίτη-
ση ανά Περιφέρεια ή/και Περι-
φερειακή Ενότητα µε αντίστοι-
χη προσαρµογή των ποσοστών 
ενίσχυσης». 

Υπενθυµίζεται εδώ πως το µέ-
γιστο ύψος επιδότησης για τις 
δαπάνες στον πρωτογενή τοµέα 
ορίζονται τα 500.000 ευρώ ανά 
ΑΦΜ. Όσον αφορά τις επιλέξι-
µες δαπάνες αυτές κυµαίνονται 
από τρακτέρ και παρελκόµενα, 
έως φωτοβολταϊκά και βαριά ε-
παγγελµατικά οχήµατα µηδενι-
κών εκποµπών. Το πρόγραµµα 
έχει προϋπολογισµό 100 εκατ. 
ευρώ και χρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. 

Απαιτούνται 90 εκατ.
για να χωρέσουν όλοι
στους Νέους Αγρότες 
Ανοιχτό το ενδεχόµενο για µία νέα 
υπερδέσµευση ποσού ώστε να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα Νέων 
Αγροτών 2021 και κάποιοι 
επιλαχόντες, άφησε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς, ξεκαθαρίζοντας 
ωστόσο πως προς το παρόν δεν 
υπάρχει κάτι «απτό» προς αυτή την 
κατεύθυνση. Όπως ανέφερε στη 
Βουλή, οι επιλαχόντες φτάνουν τους 
3.500 περίπου και θα απαιτηθούν 
90 εκατ. ευρώ. «∆εν υπάρχει κάτι 
συγκεκριµένο αυτήν τη στιγµή, για 
να αναφέρω. ∆εν ξέρω αν θα 
µπορέσει να υπάρξει. [...] Βεβαίως, 
υπάρχουν και άλλα προγράµµατα 
τα οποία στηρίζουν ανθρώπους που 
θέλουν να ασχοληθούν µε τον 
πρωτογενή τοµέα, όπως είναι και 
τα σχέδια βελτίωσης, όπως είναι 
και ό,τι άλλο θα ακολουθήσει. [...] 
Όµως, θα εξαντλήσουµε, όπως 
είναι και οι εντολές οι οποίες έχουν 
δοθεί, αυτή την πολύ δύσκολη 
περίοδο τα περιθώρια τα οποία 
υπάρχουν προς κάθε κατεύθυνση», 
ανέφερε ο υπουργός.

Επισηµαίνεται ότι ο προϋπολογι-
σµός της τελευταίας προκήρυξης των 
Σχεδίων Βελτίωσης ήταν 315 εκατ. 
ευρώ, που αυξήθηκαν κατά 300 ε-
κατ. ευρώ (υπερδέσµευση) για να ε-
νταχθούν περισσότεροι αγρότες. Ω-
στόσο, η υπερδέσµευση δεν σηµαί-
νει ότι και τα λεφτά αυτά πράγµατι 
υπάρχουν, καθώς οι διαχειριστικές 
αρχές υπολογίζουν στη µη υλοποί-
ηση ορισµένων επενδύσεων, κά-
τι που φάνηκε και στην τελευταία 
Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΑΑ. 

500.000 ευρώ
Το µέγιστο ύψος επιδό-
τησης για τις δαπάνες 

εξοπλισµού και εγκατα-
στάσεων στον πρωτογενή 

τοµέα ορίζονται τα 
500.000 ευρώ ανά ΑΦΜ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Νέοι Αγρότες
Για επιπλέον δικαιολογητικά 
στα πλαίσια του 
προγράµµατος Νέων 
Αγροτών η διορία έχει ως 
εξής: Βόρειο Αιγαίο έως 25 
Σεπτεµβρίου και Νότιο 
Αιγαίο έως 26 του µήνα. 
Αναφορικά µε τις 
ενστάσεις, στις δύο 
παραπάνω Περιφέρειες 
η διορία λήγει 1 Οκτωβρίου 
και 30 Σεπτεµβρίου 
αντίστοιχα. 

Σχέδια Βελτίωσης
Έως τις 20 Νοεµβρίου 
είναι η διορία που έχει 
δοθεί σε δικαιούχους 
Σχεδίων Βελτίωσης, ώστε 
να προχωρήσουν σε αίτηµα 
ή αιτήµατα πληρωµής που 
θα καλύπτουν συνολικά 
τουλάχιστον στο 20% 
των επιλέξιµων δαπανών. 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Το Καθεστώς «Ενίσχυση 
Τουριστικών Επενδύσεων»
στα πλαίσια του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
θα παραµείνει ανοιχτό για 
αιτήσεις έως 5 ∆εκεµβρίου.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

15�30

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

100

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

40�75%
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Περισσότερα µοντέλα της Ferrari, η οποία εδώ 
και ένα χρόνο αποτελεί το νεότερο µέλος στη 
µεγάλη «οικογένεια» των κατασκευαστών, που 
αντιπροσωπεύει η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, τη «φρεσκα-
ρισµένη» οπτικά σειρά Arion της Claas, αλλά και 
την πνευµατική σπαρτική Chrono, της Gaspardo, 
αντίκρυσαν, µεταξύ άλλων, από κοντά, οι επι-
σκέπτες στις Ανοιχτές Πόρτες, που οργάνωσε 
και φέτος ο Όµιλος Χίγκα. Tο τριήµερο λοιπόν 
9-11 Σεπτεµβρίου, η διοίκηση του Οµίλου Χί-

γκα, αποφάσισε να ακολουθήσει το επιτυχη-
µένο περσινό µοντέλο και «έσπασε» την εκδή-
λωση – θεσµό σε τρεις ενότητες µε γεωγραφι-
κό προσανατολισµό, προκειµένου να δώσει τη 
δυνατότητα σε περισσότερο κόσµο να ενηµερω-
θεί για τις εξελίξεις της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη ηµέρα εξελίχθη-
κε στην έκθεση που υπάρχει στην Ορεστιάδα, 
η δεύτερη στα κεντρικά της Θεσσαλονίκης και 
η τρίτη στο υποκατάστηµα της Λάρισας. Εµείς, 
συναντήσαµε τον Γιώργο Χίγκα στη Θεσσαλο-
νίκη, κατά τη διάρκεια της 2ης ηµέρας της εκδή-
λωσης και εν µέσω συχνών διακοπών για χει-

Στο επίκεντρο φέτος 
τα Ferrari και οι νέες 
Chrono της Gaspardo   
Εντυπωσίασαν οι φρέσκες προσθήκες της Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ στις Ανοιχτές Πόρτες, έρχονται και νέα Claas 

«Κλείνει» τα 100 
η εταιρεία Rauch
Παρά τις τεράστιες προ-
κλήσεις στις αλυσίδες 
εφοδιασµού, η RAUCH 
Landmaschinenfabrik 
GmbH βίωσε µια επιτυχη-
µένη οικονοµική χρονιά το 
οικονοµικό έτος 2021-
2022, προµηθεύοντας τον 
γεωργικό κλάδο µε τους 
λιπασµατοδιανοµείς της 
και τα ειδικά µηχανήµατα 
επεξεργασίας των σειρών.

Το επόµενο βήµα 
στη µέτρηση σοδειάς
Αρχικά διαθέσιµο για πα-
τάτες, κρεµµύδια, καρότα 
και ζαχαρότευτλα, το νέο 
σύστηµα AgXtend 
YieldXact του οµίλου CNH 
προσφέρει ανίχνευση από-
δοσης για µηχανήµατα µε 
ιµάντα µεταφοράς. H λύση 
αυτή επιτρέπει την ακριβή 
καταγραφή της ταχύτητας, 
του βάρους και της κλίσης 
του µεταφορικού ιµάντα 
και άλλων παραµέτρων.

Πέντε νέες σειρές 
φορτωτών Landini
Τα νέα µοντέλα µπροστι-
νών φορτωτών της 
Landini κερδίζουν σε ευε-
λιξία, στιβαρότητα και εξαι-
ρετική απόδοση. Eίναι ανε-
πτυγµένα εσωτερικά στο 
εργοστάσιο της Landini και 
υπόσχονται όλα τα παρα-
πάνω, ενώ, χωρισµένοι σε 
5 οικογένειες προϊόντων, 
καλύπτουν όλη τη γκάµα 
των τρακτέρ, από το 
Mistral 2 έως τη Σειρά 7.

Σε συνεχή εξέλιξη 
το eAutoPowr 
Το ηλεκτρικό συνεχώς µε-
ταβαλλόµενων σχέσεων 
κιβώτιο ταχυτήτων 
eAutoPowr είναι πλέον δι-
αθέσιµο στη σειρά τρακτέρ 
8R. Οι δύο ηλεκτρικοί κι-

Ηλεκτρική 
ζιζανιοκτονία
Ανεξάρτητες δοκιµές της 
µηχανής Volta της 
RootWave συνδεδεµένης 
σε τρακτέρ, σε καλλιέργει-
ες καλαµποκιού και ζαχα-
ρότευτλων, έδειξαν ότι το 
ηλεκτρικό σύστηµα βοτανί-
σµατος παρέχει πλήρη 
έλεγχο των ζιζανίων. Οι 
δοκιµές της ίδιας της 
RootWave δείχνουν ότι ο 
κατοχυρωµένος µε δίπλω-
µα ευρεσιτεχνίας έλεγχος 
ζιζανίων υψηλής συχνότη-
τας χρησιµοποιεί µόνο το 
ένα πέµπτο των ζιζανιο-
κτόνων ανά 10 στρέµµατα. 

νητήρες δεν έχουν σχεδόν 
καµία φθορά, µε την John 
Deere να λέει ότι οι κινη-
τήρες αυτοί θα κρατήσουν 
για όλη τη διάρκεια ζωής 
του µηχανήµατος. Ο ηλε-
κτροκινητήρας έχει σχεδι-
αστεί τόσο για να παρέχει 
κίνηση στο τρακτέρ όσο 
και να παρέχει έως και 
100 kW ηλεκτρικής ισχύ-
ος σε εξωτερικά εργαλεία. 
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ραψίες και χαιρετισµούς, µε τον κόσµο που εί-
χε σπεύσει να αποδεχθεί την ανοικτή πρόσκλη-
ση και µας ενηµέρωσε για τα νέα της 23ης δι-
οργάνωσης. «Ως προς την Claas, έχουµε τη Σει-
ρά 400 της Arion η οποία φρεσκαρίστηκε ιδιαί-
τερα σε επίπεδο design. Το επίκεντρο όµως εί-
ναι τα Ferrari, η νέα προσθήκη στην οικογένεια 
των µηχανηµάτων της Χίγκας. Έχουµε πλέον 
στη γκάµα µας µεγαλύτερη ποικιλία σε µοντέ-
λα, σε σχέση µε πέρσι που ήταν απλώς τα πρώ-
τα που είχαν µόλις καταφτάσει», τονίζει. ∆ιευ-
κρινίζει δε ότι «καθώς µας ενδιαφέρει πάρα πο-
λύ το special tractor, όπως το λέµε, δίνουµε µε-
γάλο βάρος στην προσέγγιση τόσο µε τη γκά-
µα της Ferrari, η οποία είναι εξειδικευµένη στο 
δενδροκοµικό και στο αµπελουργικό τρακτέρ, 
αλλά και µε την καινούρια σειρά της Claas, η ο-
ποία όµως, ακόµη δεν είναι διαθέσιµη».

Οι χρόνοι παραδόσεων από όλους τους κα-
τασκευαστές, επισηµαίνει ο συνοµιλητής µας, 
έχουν επιµηκυνθεί. «Περιµέναµε από τον Ι-
ούλιο του 2022 να έχουµε την πλήρη γκάµα 
των τρακτέρ της Claas, αλλά δεν κατέστη δυ-
νατό. Όπως όλα δείχνουν θα τα έχουµε στην 
Ελλάδα προς το τέλος του χρόνου», εκτιµά ο 
κ. Χίγκας και αποκαλύπτει πως «τότε θα επα-
νέλθουµε µε µια πολύ εξειδικευµένη παρου-
σίαση, διότι µιλάµε για πέντε διαφορετικά µο-
ντέλα και πολλές εκδόσεις. Το λανσάρισµα θα 
συνδυαστεί µάλιστα µε ένα πακέτο µε ειδικές 
προσφορές, καθώς κλείνουµε φέτος 10 έτη 
συνεργασίας µε την Claas, µε προγράµµατα 
ευέλικτα και προσαρµόσιµα στον κάθε πελά-
τη, που θα φτάνουν έως και τα 5-7 χρόνια».

Όσον αφορά στα παρελκόµενα η Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ έχει στην έκθεσή της πλέον και τη νέα 
Chrono της Gaspardo. «Εδώ πέρα πλέον εκτός 
από τη βαρύτητα στην εναπόθεση του σπόρου 
στο έδαφος, έχουµε και πίεση και ουσιαστικά 
κάρφωµα του σπόρου στη γη, δίδοντας το πλε-
ονέκτηµα της µεγαλύτερης ταχύτητας. ∆ηλαδή 
αν µε τις κοινές σπαρτικές κάποιος σπέρνει µε 
ταχύτητα 8-10 χλµ., µε τη Chrono της Gaspardo 
µπορεί να σπείρει µε έως και 20 χλµ., την ώρα. 
∆οκιµάστηκε φέτος το καλοκαίρι στο χωράφι 
µε σπουδαία αποτελέσµατα», είπε ο κ. Χίγκας.

Νέες εγκαταστάσεις
Στην Ορεστιάδα ξεκίνησε η κατα-
σκευή νέου χώρου, µεγαλύτερου 

και πιο λειτουργικού, ο οποίος αναµέ-
νεται έως τα µέσα του 2023

«Το λανσάρισµα 
των νέων Claas 
θα συνδυαστεί 
µε ένα πακέτο 
µε ειδικές 
προσφορές, 
καθώς κλείνουµε 
φέτος 10 έτη 
συνεργασίας 
µε την Claas», 
ανέφερε ο 
Γιώργος Χίγκας.

Ο κόσµος έσπευσε για να ενηµερωθεί για τα µηχανήµατα 
της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ σε Λάρισα, Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη.

Στη µεγάλη γκάµα µε παρελκόµενα της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 
ξεχώρισαν οι νέες σπαρτικές Chrono της Gaspardo.
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Οι σκέψεις 
και τα λόγια

 ∆ιαχρονικό:  Φυλάξτε καλά τις 
σκέψεις σας όταν είστε µόνοι και 
τα λόγια σας όταν συνοδεύονται. 
Ρόι Τ. Μπένετ

 Στοχευµένη βόσκηση: Στην 
Καλιφόρνια δώδεκα εταιρείες 
αναθέτουν σε κατσίκια στοχευµένη 
βόσκηση για λόγους πυρασφάλειας. 
Στη Βόρεια Πορτογαλία, 45 
απειλούµενα άλογα Γκαράνο και 
η όρεξή τους βοήθησαν να γλιτώσει 
το καταφύγιο Φέα Μπράβα από 
τις πυρκαγιές του 2017. Στην 
Καναδική Βρετανική Κολοµβία, 
βοοειδή χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκκαθάριση περιοχών που 
κινδύνευαν από πυρκαγιές. Στην 
Ανδαλουσία πληρώνουν βοσκούς 
για να διασχίζουν τις πεδιάδες και 
κοιλάδες της µε τα ζώα τους. Το 

πρόγραµµα 
διαθέτει πάνω 
από 100.000 
ζώα, µε 
εξοικονόµηση 
του 75% του 
κόστους του 
καθαρισµού 
της γης. Με 

τη βόσκηση τα ζώα µεταφέρουν 
σπόρους και αφήνουν πίσω τους 
«φυσικό λίπασµα», οι διατροφικές 
τους συνήθειες τροφοδοτούν τη 
βιοποικιλότητα περιορίζοντας το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα φυτών. 
agrocretanews.gr, 16/8/2022.

 Τιµές σιτηρών: Οι τιµές των 
σιτηρών έχουν πέσει παγκόσµια 
στα επίπεδα «προ του πολέµου»! 
Τα ρωσικά σιτηρά ρέουν άφθονα 
σε όλο το κόσµο και σιγά-σιγά και 
τα ουκρανικά αποθέµατα. Ήταν 
εξάλλου µια καλή παραγωγική 
χρονιά η φετινή, σε όλο το πλανήτη. 
Οι τιµές του ψωµιού γιατί δεν 
έχουν επανέλθει στις τιµές «προ 
του πολέµου»; Κώστας Μιµίκος, 
facebook, 5/9/2022.

 Καινοτοµίες: Στο 72,6% 
ανήλθε το ποσοστό των καινοτόµων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα για 
την περίοδο 2018-2020, 
παρουσιάζοντας άνοδο κατά 12,3 
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε 
την περίοδο 2016-2018, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 
Τεκµηρίωσης & Ηλεκτρονικού 
Περιεχοµένου (ΕΚΤ). epixeiro.gr, 
6/9/2022.              *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ακόµη και σπάνιες γαίες, όπως είναι 
το γαδολίνιο, «επιστρατεύουν» οι Έλ-
ληνες ερευνητές για να «θωρακίσουν» 
την αυθεντικότητα της φέτας από τα κυ-
κλώµατα επιτήδειων που την υπονο-
µεύουν µέσω της νοθείας, όπως επι-
σηµάνθηκε σε εκδήλωση για την πα-
ρουσίαση της ερευνητικής υποδοµής 
FoodOmicsGR, στην οποίο συµµετέ-
χουν 8 πανεπιστήµια της χώρας, µε πά-
νω από 100 επιστήµονες – ερευνητές.

«Έχουµε σαν στόχο να µαρκάρουµε 
τη φέτα µας µε ένα στοιχείο σπάνιο το 
γαδολίνιο, που δεν είναι καθόλου το-
ξικό και το προσλαµβάνουµε µε κάθε 
µαγνητική τοµογραφία», τόνισε ο κα-
θηγητής Αναλυτικής Χηµείας του Γεω-
πονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κώ-
στας Γεωργίου και εξήγησε πως «έχου-
µε αναπτύξει µια εξειδικευµένη µεθο-
δολογία, µε την οποία στη διατροφή 
των ζώων θα παρέχεται µια ελάχιστη 
ποσότητα γαδολίνιο το οποίο θα περ-
νά στο γάλα κι από εκεί στη φέτα και 
µε έναν εύκολο και φθηνό τρόπο θα 
µπορούµε να αποτρέψουµε τις νοθεί-
ες. Αν το εντοπίσουµε στο τελικό προϊ-

όν θα πρόκειται για φέτα, αν δεν υπάρ-
χει, θα σηµαίνει πως το τυρί δεν είναι 
φέτα», ανέφερε και έσπευσε να διευ-
κρινίσει πως το γαδολίνιο δεν έχει το-
ξική δράση στα τρόφιµα και οι ποσότη-
τες θα είναι τόσο µικρές και χωρίς επι-
βάρυνση στην υγεία των καταναλωτών.

Τείχος προστασίας γύρω από τη φέ-
τα, µε µια άλλη φθηνή και γρήγορη µε-
θοδολογία, χτίζει και το Εθνικό Καπο-
διστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών όπως 
ανέφερε καθηγητής αναλυτικής χηµεί-
ας, Νίκος Θωµαΐδης. «Από κοινού µε 
τον ΣΕΚ και διάφορους συνεταιρισµούς 
που παράγουν φέτα, προσπαθούµε να 
ταυτοποιήσουµε, σε βάθος διετίας, τις 
διαφορετικές βιολογικές παραλλαγές, 
που δίνουν διαφορά στο προφίλ ενώ-
σεων στη φέτα, η οποία είναι ζωντανό 

τυρί και δεν µπορείς να πεις πως η σύ-
στασή του σήµερα είναι η ίδια µε αυτή 
που θα είναι του χρόνου. Θέλουµε να 
βγάλουµε αυτό το εύρος της σύστασης 
της φέτας, έτσι ώστε να µπορούµε να 
πούµε πως ένα τυρί είναι ή δεν είναι 
φέτα», µας περιέγραψε ο κ. Θωµαΐδης. 

«Με την ερευνητική υποδοµή FoodOmicsGr 
µια οµάδα επιστηµόνων από διαφορε-
τικές αφετηρίες και επιστήµες ερχό-
µαστε να δώσουµε λύση στην ελληνι-
κή βιοµηχανία τροφίµων. Θα δώσου-
µε τη δυνατότητα έτσι να σταµατήσουν 
οι νοθείες και να αναδειχθούν προϊό-
ντα από διάφορες περιφέρειες της χώ-
ρας, τα οποία µέχρι σήµερα είναι άγνω-
στα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό», εί-
πε ο καθηγητής κτηνιατρικής του ΑΠΘ 
Γιώργος Αρσένος, µέλος της οµάδας.

Μαρκάροντας με μαγνητική 
τομογραφία το σπάνιο 
γαδολίνιο θωρακίζεται
η Φέτα Η ερευνητική ομάδα FoodOmicsGR 

επιδιώκει να χτίσει τείχος προστασίας 
σε νοθείες στα αγροτικά προϊόντα

Γιώργος Θεοδωρίδης, καθηγητής 
και συντονιστής του FoodOmicsGR.

Αναλυτικό προφίλ για 30 ελληνικά τρόφιµα,
µε δείκτες ποικιλιών και γεωγραφικής πρόλευσης

«Έχουµε κατηγοριοποιήσει και χαρακτηρίσει 30 ελληνικά τρόφιµα µε 
µεγάλη οικονοµική αξία, όπως φέτα, ελαιόλαδο, ελιές, µέλι, κρασιά, φάβα, 
κρόκος Κοζάνης και άλλα, µε περισσότερα από 1.000 διαφορετικά στοιχεία 
ταυτοποίησης για το καθένα, προκειµένου να τα θωρακίσουµε, αλλά και να 
τα αναδείξουµε σε επίπεδο ποιότητας, γεωγραφικής προέλευσης και 
αυθεντικότητας», επισηµαίνει ο Γιώργος Θεοδωρίδης, καθηγητής 
αναλυτικής χηµείας του ΑΠΘ και συντονιστής της υποδοµής FoodOmicsGR.
Όσον αφορά τη νοθεία στους χυµούς, στην εκδήλωση αναφέρθηκε ότι 
σε ειδικές αναλύσεις στο ΕΚΠΑ, περίπου 200 δειγµάτων, διαπιστώθηκε 
ότι γίνεται σε βάρος των ακριβών χυµών, όπως το ρόδι, µε ανάµειξη 
χυµού σταφυλιού ή µήλου που είναι φθηνότεροι. Αντίστοιχα, στον κρόκο 
Κοζάνης η νοθεία διεξάγεται µε κοµµάτια από το κοτσάνι.

Κρόκος
Στον κρόκο 

Κοζάνης 
η νοθεία 

διεξάγεται µε 
κοµµάτια από 

το κοτσάνι

Χυµοί
Νοθεία διαπι-
στώθηκε σε 

ακριβότερους 
χυµούς, όπως 

το ρόδι, µε 
ανάµειξη µε 
πιο φθηνούς

Επιστήµονες
Η ερευνητική 

υποδοµή 
FoodOmicsGr 

υπόσχεται 
λύσεις στη 
βιοµηχανία 
τροφίµων

ΤOY    ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Αγρότης επιχειρηµατίας, οινοποιός, ι-
στορικός υποστηρικτής του Slow Food*, 
λάτρης του ιταλικού κρασιού -χάρη στην 
ιστορική σχέση της οικογένειάς του µε 
την οικογένεια Frescobaldi- και επίτι-
µος σοµελιέ. Πρόκειται, για την Αυτού 
Μεγαλειότητα, το βασιλιά Κάρολο Γ’ της 
Αγγλίας, που ήρθε στον θρόνο µετά το 
θάνατο της µητέρας του, της βασίλισ-
σας Ελισάβετ Β’. Ο σηµερινός βασιλιάς 
σύµφωνα µε το WineNews, ήταν πάντα 
προσεκτικός στα αγροτικά ζητήµατα. 
Όχι µόνο ως παραγωγός βιολογικών 
τροφίµων, αγρότης και οινοποιός στο 
κτήµα του στο Highgrove House στο 
Gloucestershire αλλά και ως συνήγο-
ρος των Βρετανών αγροτών, µε το «The 
Prince’s Countryside Fund», που ξεκίνη-
σε το 2010, τότε ως Πρίγκιπας της Ουα-
λίας, για να υποστηρίξει τις οικογένει-
ες των αγροτών στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

Όµως, ο βασιλιάς Κάρολος ήταν από 
καιρό λάτρης της Ιταλίας και της οινικής, 
γεωργικής και γαστρονοµικής κληρονο-
µιάς της, αναφέρει το WineNews που κά-
νει µια αναδροµή στην ιστορική φιλία 
της οικογένειας Windsor µε την οικογέ-
νεια Frescobaldi, η οποία, επί επτακό-
σια χρόνια, διατηρεί σχέσεις µε το βρε-
τανικό στέµµα ως προµηθευτής του πα-
λατιού µε κρασί και ελαιόλαδο αλλά και 
χάρη στη γνωριµία του Bona και Vittorio 
Frescobaldi, µε τον βασιλικό οίκο. 

Οι δεσµοί του Καρόλου Γ’ µε το ιταλι-
κό κρασί είχαν ήδη ανθίσει τη δεκαετία  
1980, και ενισχύθηκαν επίσης το 2017, 
όταν ως Πρίγκιπας της Ουαλίας, µαζί µε 
τη σύζυγό του, Καµίλα Πάρκερ Μπόουλς, 
∆ούκισσα της Κορνουάλης και πρώην 
πρόεδρο της Ένωσης Αµπελώνων του 
Ηνωµένου Βασιλείου, συναντήθηκαν 
στη Φλωρεντία, στη Villa Michelangelo, 
µε πολλές κορυφαίες προσωπικότητες 
του ιταλικού κρασιού, όπου και του απο-
νεµήθηκε ο τίτλος του σοµελιέ επί τιµής.

Λάτρης του ιταλικού κρασιού, που α-

νησυχεί για τα περιβαλλοντικά ζητήµα-
τα και την παραδοσιακή αλλά και καινο-
τόµο γεωργία, ο Κάρολος Γ’, τον Μάιο 
του 2022 ανακοίνωσε ότι «το νοµοσχέ-
διο για τη γενετική τεχνολογία θα ανα-
πτύξει το δυναµικό των νέων τεχνολογι-
ών για την προώθηση της αποτελεσµα-
τικής και βιώσιµης γεωργίας και παρα-
γωγής τροφίµων». Μια δέσµευση που 
αντικατοπτρίζεται και στην επίσηµη α-
νακοίνωση για την άνοδο του Καρόλου 
στο θρόνο, που, µεταξύ άλλων, αναφέ-
ρει ότι «Η Αυτού Μεγαλειότητα έχει συ-
νεργαστεί στενά µε πολλούς οργανι-
σµούς, υποστηρίζοντας δηµόσια το πε-
ριβάλλον, τις αγροτικές κοινότητες, τις 
τέχνες, την υγεία και την εκπαίδευση». 

*Το Slow Food είναι ένας οργανισµός 
που προωθεί το τοπικό φαγητό και την 
παραδοσιακή µαγειρική.

Βασιλιάς λάτρης του ιταλικού
κρασιού και της βιώσιμης 
γεωργικής ανάπτυξης

Δρόμος για νέες ετικέτες μπύρας 
από τη μικροζυθοποιία Αθηνέο
Xώρο πειραµατισµού και ανάπτυ-
ξης νέων συνταγών µπύρας απο-
τελεί για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
η µικροζυθοποιία «Αθηνέο» που 
βρίσκεται στις κεντρικές εγκατα-
στάσεις της εταιρείας στο Αιγάλεω. 
Το Beer & Brunch είχε την ευκαιρία 
να βρεθεί στο συγκεκριµένο χώρο 
στο πλαίσιο των «Ανοιχτών Ζυθο-
ποιείων», της εκδήλωσης που δι-
οργάνωσε η Ελληνική Ένωση Ζυ-
θοποιών, για τρίτη χρονιά φέτος.

Μπύρες όπως Μάµος, Νύµφη και 
Amstel Kargo IPA έχουν βγει από τα 
ζυθοβραστήρια της µικροζυθοποιί-
ας «Αθηνέο», που βρίσκεται στο χώ-
ρο που ξεκίνησε η παραγωγή της 
εταιρείας το 1965 µε τη δηµιουρ-
γία τότε του πρώτου ζυθοποιείου. 

Σύµφωνα µε τον Νίκο Λιάρο, ζυ-
θοποιό και χηµικό µηχανικό της 
εταιρείας, ο οποίος συνεργάζεται 
για 32 συναπτά έτη µε την Αθηνα-
ϊκή Ζυθοποιία, η παραγωγή µπύ-
ρας γίνεται σε πολύ µικρές ποσό-
τητες. «Στις εγκαταστάσεις της «Α-
θηνέο» έχουν παραχθεί συνολικά 
έως και αυτή τη στιγµή 23 συντα-
γές. Η παραγωγή γίνεται πάντα σε 
συνεννόηση µε το µάρκετινγκ, αλ-
λά και το τµήµα πωλήσεων της ε-

ταιρείας, ούτως ώστε να συµβαδί-
ζουµε µε τις ανάγκες της αγοράς. 
Τον τελευταίο ενάµισι χρόνο έχου-
µε δηµιουργήσει και διαθέτουµε µία 
κόκκινη µπύρα (red) και µία lager 
µε µέλι και κόλιανδρο. Το «Αθη-
νέo» πρόκειται επί της ουσίας για 
ένα τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, 
όπου ορισµένες µπύρες στη συνέ-
χεια προκρίνονται για παραγωγή 
σε µεγάλη κλίµακα στα εργοστά-
σια της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας». 

Αυτή τη στιγµή η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία συνεργάζεται συµβολαια-
κά µε περίπου 2.000 αγρότες, πα-
ραλαµβάνοντας πάνω από 50.000 
τόνους κριθαριού ως πρώτη ύλη 
για παραγωγή βύνης. Η εταιρεία, 
σύµφωνα µε τον Νίκο Λιάρο, δια-
τηρεί την πρώτη θέση της αγοράς 
µε µερίδιο 50% της εγχώριας αγο-
ράς µπύρας. Το 60% των ποσοτήτων 
κριθαριού που παραλαµβάνει η Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία είναι πιστοποι-
ηµένο ως προϊόν ορθής γεωργικής 
πρακτικής. Κατά τον ίδιο πιθανότα-
τα εντός του 2023 το 100% των πο-
σοτήτων κριθαριού θα είναι πιστο-
ποιηµένο. Μέρος των ποσοτήτων 
εξάγεται σε θυγατρικές εταιρείες 
του οµίλου Heineken.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Ψητές ελιές 
φούρνου από 
την Καλαµάτα
στη Sial Paris  
Η Green Land co-
farming και 
η Mamellada 
ανακοινώνουν 
τη στρατηγική τους 
συνεργασία για 
την προώθηση ενός 
καινοτόµου προϊόντος 
που δηµιούργησαν, 
τις Ελιές Καλαµών 
Φούρνου ή αλλιώς 
Kalamata Baked 
Olives. Οι Kalamata 
Baked Olives θα είναι 
στην έκθεση SIAL 
Innovation Selection 
(15-19 Οκτωβρίου), 
διεκδικώντας βραβείο 
καινοτοµίας. Τόσο 
η Ιουλία Ξηρογιάννη 
από την Green Land 
Co-farming όσο και 
η Ελένη Μποζαντζή 
από την Mamellada 
δηλώνουν 
ενθουσιασµένες για 
τη συνεργασία αυτή.

Aπό τη δεκαετία  ‘80 κρατούν δεσµοί 
του Καρόλου Γ’ µε το ιταλικό κρασί.

Αθηναϊκή
Μπύρες όπως Μάµος, 

Νύµφη και Αmstel 
Kargo IPA έχουν βγει 
από τα ζυθοβραστήρια 
της µικροζυθοποιίας 

«Αθηνέο»

342,6
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ �2021�

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

34,14

2.000

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η
ΜΕΤΑ ΑΠΟ

ΦΟΡΟΥΣ �2021�

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

50.000

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟI
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Mykonos Farmers

Με εμπειρία φτιάχνει  
από τυροβολιά μέχρι 
μπλε τυρί τύπου stilton
Τρίτης γενιάς τυροκόμος και πέμπτης γενιάς κτηνοτρόφος 
επιμένει στη Μύκονο της έντονης τουριστικής ανάπτυξης

Συνεργασία 
µε Ναξιώτη 
κτηνοτρόφο 

Ο Γιώργος Συριανός 
καλύπτει µέρος 

των αναγκών του 
σε αγελαδινό γάλα 

από κτηνοτρόφο της 
Νάξου, µε τον οποίο 
διατηρεί συνεργασία 

ιδίως κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες

Τα τυριά που παράγει είναι 
η κοπανιστή, η «νιαρή» (νεαρή) 
κοπανιστή, η τυροβολιά, η 
πρόβεια παλαιωµένη γραβιέρα 
και ένα µπλε τυρί τύπου stilton.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Τρίτης γενιάς τυροκόµος και 
πέµπτης γενιάς κτηνοτρό-
φος, ο Γιώργος Συριανός, ε-
πιµένει να δραστηριοποιεί-
ται στη Μύκονο, όπου βασι-
κότερο εµπόδιο στο επάγγελ-
µά του αποτελεί η έλλειψη δια-
θέσιµης γης για τα κοπάδια, καθό-
τι το µεγαλύτερο µέρος αυτής αποτε-
λεί προϊόν τουριστικής εκµετάλλευσης. Την ίδια 
στιγµή στέκεται στο υψηλό κόστος των ζωοτρο-
φών και στην ανοµβρία που πλήττει τα περισσό-
τερα νησιά των Κυκλάδων, µε αποτέλεσµα όπως 
λέει, ένα µεγάλο µέρος των ζωοτροφών του να 
αγοράζονται και να ταξιδεύουν στο νησί επιβα-
ρυνόµενα και από το υψηλό µεταφορικό κόστος. 

«Το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπί-
ζω ως ένας από τους ελάχιστους πλέον κτηνο-
τρόφους του νησιού, είναι η έλλειψη γης λόγω 
της µεγάλης τουριστικής ανάπτυξης της Μυκό-
νου καθότι τα χωράφια µετατρέπονται σε τουρι-

στικές υποδοµές και απαγορεύεται 
η βοσκή σε απόσταση µικρότερη 
των 300 µέτρων από τουριστικά 
καταλύµατα. Θα µπορούσα να πω 
ότι πρόκειται για µία µορφή δι-
ωγµού. Είναι χαρακτηριστικό ό-

τι εκτός από το κοπάδι προβάτων 
που διατηρώ είχα και ένα κοπάδι 

µε κατσίκια, το οποίο αναγκάστηκα 
να σφάξω καθότι ήταν αδύνατον να έ-

χω τα ζώα σε καθεστώς ελεύθερης βοσκής 
χωρίς να συναντήσω αντιδράσεις».

Ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει τη δραστη-
ριότητα των προγόνων του, έλκοντας τον ροµα-
ντισµό που όπως λέει τον διακρίνει, από τη διά-
θεση να παράγει µε τον ίδιο τρόπο που έκαναν 
τυρί οι παλιοί σε αρκετά µικρές ποσότητες. ∆ια-
τηρεί κοπάδι ο πληθυσµός του οποίο ανέρχεται 
στα 180 πρόβατα, ενώ οι συνολικές ποσότητες 
τυριού που παράγει σε εβδοµαδιαία βάση ανέρ-
χονται σε περίπου 400 έως 450 κιλά. Αποφάσισε 
όµως να δηµιουργήσει και το δικό του τυροκο-
µείο µε την ονοµασία Mykonos Farmers.

Οι ρίζες του Γιώργου Συριανού εντοπίζονται στην Κρήτη, καθώς 
ο προπάππους του ήταν κτηνοτρόφος και πατέρας 8 παιδιών, 
ο οποίος µετοίκησε στην κοσµοπολίτικη Μύκονο.

Γιώργος Συριανός



Agrenda 41Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022ΒUSINESSSTORY

Τα τυριά που παράγει εναρµονίζο-
νται µε την τυροκοµική παράδοση 
του νησιού καθώς πρόκειται για την 
κοπανιστή, ένα αψύ τυρί που παρά-
γεται µε 70% πρόβειο και 30% αγελα-
δινό γάλα. Παράγει επίσης τη «νια-
ρή» (νεαρή) κοπανιστή, η οποία απαι-
τεί µικρότερο χρόνο ωρίµανσης και 
προσδίδει µειωµένη αψάδα στο συ-
γκεκριµένο τυρί σε σύγκριση µε την 
κλασική κοπανιστή της Μυκόνου. 

Η τυροβολιά που αποτελεί τη βά-
ση της µυκονιάτικης κουζίνας είναι 
ένα ακόµα από τα τυριά του τυροκο-
µείου που διατηρεί ο Γιώργος Συρια-
νός. Πρόκειται για ένα κρεµώδες τυ-
ρί λιγότερο πικάντικο από τη φέτα, 
που χρησιµοποιείται σε παραδοσι-
ακές συνταγές όπως η µυκονιάτικη 
κρεµµυδόπιτα. Το συγκεκριµένο τυ-
ρί προέρχεται από το πρώτο στράγ-
γισµα αµέσως µετά το πήγµα. Άλλα 
δύο τυριά που παράγει είναι η πρό-
βεια παλαιωµένη γραβιέρα, καθώς 
και ένα µπλε τυρί τύπου stilton, το 
οποίο ωριµάζει σε συνθήκες αυξη-
µένης υγρασίας και ελάχιστου φω-
τός για περίπου έναν χρόνο. 

«Μέληµά µου εκτός των άλλων 

είναι να επικοινωνήσω το προϊόν 
µέσω του φαγητού µε γευσιγνωσί-
ες τυριού και µε ξενάγηση στο χώ-
ρο, παρέχοντας πληροφορίες στον 
επισκέπτη για την παραγωγή και 
την ωρίµανση. Κατά την ολοκλή-
ρωση της ξενάγησης σερβίρουµε έ-
να πιάτο τυριών συνοδευόµενο από 
κρασί ντόπιο. Επίσης πραγµατοποι-
ούµε µαθήµατα µαγειρικής, καθότι 
άνθρωποι από το εξωτερικό που έρ-
χονται εδώ βλέπουν και ανακαλύ-
πτουν ποια είναι η χρήση κάθε τυ-
ριού. Ανακαλύπτουν πώς χρησιµο-
ποιείται το παραδοσιακό τυρί της τυ-
ροβολιάς για τις πίτες και «τσιµπι-
τά» προϊόντα µε ζύµη και τυρί όπως 
ακριβώς τα έφτιαχνε η γιαγιά µου 
στα παιδικά µου χρόνια». 

Τα προϊόντα του αυτή τη στιγµή 
διατίθενται στην τοπική αγορά και 
ταξιδεύουν σε 3-4 σηµεία στην Αθή-
να σε επιλεγµένα καταστήµατα, σε 
σηµεία delicatessen της Θεσσαλο-
νίκης και σε επιλεγµένα εστιατόρια. 
Επιπλέον, η τυροβολιά διατίθεται σε 
εστιατόριο στο Ντουµπάι και σύντο-
µα επίκειται και η συνεργασία µε το 
ίδιο εστιατόριο στη Σαουδική Αραβία. 

Παραδοσιακά τυριά με νησιωτικό άρωμα 
σε επιλεγμένα delicatessen της χώρας

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Εβδοµαδιαία τυροκόµηση: ~400 κιλά
Κοπάδι προβάτων: 180 ζώα

Επεξεργασία γάλακτος: 3 τόνοι την εβδοµάδα

Επισκέψιµο 
Έχει ανοίξει το τυροκο-

µείο του στους επισκέπτες, 
µε στόχο να µεταδώσει 
µέρος της τυροκοµικής 

παράδοσης της Μυκόνου

ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΠΕΜΕΤΕ
Νέος πρόεδρος
ο Κώστας Ζούκας
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέδειξαν 
οι πρόσφατες αρχαιρεσίες της 52ης 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευση της Πανελλήνιας 
Ένωσης Μεταποιητών- 
Τυποποιητών-Εξαγωγέων 
Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), µε 
τον Κώστα Ζούκα (Αµάλθεια ΑΕ), να 
αναλαµβάνει την προεδρία από τον 
Νέλο Γεωργούδη, που ανακοίνωσε 
την αποχώρηση του µετά από 21 
χρόνια στο τιµόνι της Ένωσης. Στην 
θέση του α’ αντιπροέδρου ο Κώστας 
Κοντίνος (Ιντεάλ-Μαυρίδης-Χίµος 
ΑΒΕΕ) και του β’ αντιπροέδρου 
ο Βασίλης Τρίψας (Τρίψας ΑΕ). 
Γενικός Γραµµατέας αναλαµβάνει 
ο Χάρης Σιούρας (Σιούρας ΑΕ), 
Ταµίας ο Άρης Κωνσταντόπουλος 
(Γ.Κωνσταντόπουλος & Υιοί ΟΕ), 
ενώ µέλη οι: Γ. Αναγνωστάκος 
(Υιοί Ι.Π. Αναγνωστάκου ΑΕ),  
Β. Καµαριάρης (PELOPAC AE), 
Λ. Πρ. Κωνσταντόπουλος 
(Κωνσταντόπουλος ΑΕ),
Λ. Πλατανησιώτης  (ΓΑΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ) Το ∆.Σ. που 
συγκροτήθηκε θα έχει τριετή θητεία.

Starbucks
O επόμενος 
Διευθύνων
Τον Laxman Narasimhan 
ανακοίνωσε ως επόµενο 
διευθύνοντα σύµβουλο και µέλος 
του διοικητικού της συµβουλίου 
η εταιρεία Starbucks. Ο Laxman 
Narasimhan θα ενταχθεί στην 
Starbucks την 1η Οκτωβρίου 2022 
και θα συνεργαστεί στενά µε τον 
Howard Schultz, που θα συνεχίσει 
ως προσωρινός διευθύνων µέχρι 
την 1η Απριλίου 2023.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ο παραγωγός 
Πέτρος Λέσσης (φωτό 1)

Πανοραµική άποψη 
της «θάλασσας των θερµοκηπίων» 

στην Ιεράπετρα (Φωτό 2)
Η παραγωγός και ιδιοκτήτρια 

καταστήµατος γεωργικών εφοδίων  
Ασπασία Σαµπροβαλάκη (φωτό 3)
Από δεξιά η παραγωγός Αρχοντία 

∆ερµιτζάκη και ο συντάκτης 
Γιάννης Ρούπας(Φωτό 4)

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Μικρός κλήρος και µεγάλες α-
ποδόσεις χαρακτηρίζουν την α-
γροτική παραγωγή στα 16.000 
στρέµµατα θερµοκηπίων της Ιε-
ράπετρας, µε τις ιδιαιτερότητες 
της περιοχής να επιβραβεύουν 
όσους επενδύουν σε εξειδικευ-
µένες λύσεις θρέψης για τα φυ-
τά τους, αφήνοντας στο παρελ-
θόν την εφαρµογή πρώτης ύλης. 

Με τον µέσο παραγωγό στην Ιε-
ράπετρα να διαθέτει λιγότερα από 
10 στρέµµατα θερµοκηπίων, η ε-
πίτευξη των µέγιστων στρεµµατι-
κών αποδόσεων αποτελούσε πά-
ντα το κλειδί για την επαγγελµα-
τική επιτυχία στην περιοχή. Η υι-
οθέτηση µίας βέλτιστης καλλιερ-
γητικής τεχνικής η επιλογή ενός 
καταλληλότερου σκευάσµατος, α-
ποτυπώνεται στην τσέπη του πα-
ραγωγού αµεσότερα και εντονό-
τερα σε σχέση µε άλλες ζώνες κη-
πευτικών της χώρας. 

Η αγροτική παραγωγή στην πε-
ριοχή της νότιας Κρήτης παρουσι-
άζει ιδιαιτερότητες και προκλήσεις 
που λίγες άλλες περιοχές αντιµε-

τωπίζουν. Οι εξαιρετικά θερµές 
κλιµατικές συνθήκες στην Ιερά-
πετρα δεν επιτρέπουν καλοκαι-
ρινές φυτεύσεις, µε τους περισ-
σότερους να καταφεύγουν σε 
ηλιοαπολύµανση την περίοδο 
Ιουλίου – Αυγούστου, µε σκο-
πό την έναρξη των φυτεύσεων 
εντός του Σεπτεµβρίου. 

Το ιδιαίτερα θερµό κλίµα στην 
περιοχή επιτρέπει ωστόσο στους 
παραγωγούς να έχουν µέγιστη 
παραγωγή µέσα στο χειµώνα 
δίχως να υποχρεώνονται σε έ-
ξοδα θέρµανσης. Η θερµοκρα-
σία στη καρδιά του χειµώνα εί-
ναι κατά µέσο όρο 16 βαθµοί, 
επιτρέποντας την διάθεση ποι-
οτικών θερµκηπιακών προϊό-
ντων όταν η υπόλοιπη Ελλάδα 
δεν παράγει και µάλιστα µε χα-
µηλότερο κοστολόγιο. Έτσι οι 
παραγωγοί διαθέτουν και εµπο-

ρεύονται τα παραγώµενα προϊό-
ντα τους σε καλές τιµές.

Ευρύ φάσµα δράσης το Tusal
Οι εξελίξεις στο τοµέα της φυτο-

προστασίας και η δηµιουργία νέ-
ων λύσεων, επιτρέπουν στους πα-
ραγωγούς να αγχώνονται λιγότε-
ρο για τις απώλειες από εδαφικές 
µυκητιάσεις εξηγεί στην Agrenda 
ο Πέτρος Λέσσης, παραγωγός κο-
ντού και µακριού αγγουριού µε 
7 στρέµµατα θερµοκήπια στην Ι-
εράπετρα. Από τα 6 χρόνια που 
καλλιεργεί, την τελευταία τριετία 
συνεργάζεται µε την Timac Agro 
| ΛΥ∆Α, και είναι ένας από τους 
πρώτους που δοκίµασαν το νέο 
βιολογικό µυκητοκτόνο Tusal µε-

τά από υπόδειξη της τοπικής συµ-
βούλου θρέψης της Timac Agro 
| ΛΥ∆Α, Ελένης Μάντζιου. Ο πα-
ραγωγός είχε εντοπίσει σηµαντι-
κή προσβολή από φουζάριο στο 
ένα από τα δύο θερµοκήπιά του, 
µε τα φυτά να πλαγιάζουν και να 
χάνουν την ζωντάνια τους σαν 
να ήταν µαραµένα. «Η εφαρµο-
γή του Tusal έλυσε το πρόβληµα 
εντός 48 ωρών, µπήκα στο θερ-
µοκήπιο και τα φυτά είχαν ανα-
κάµψει ενώ στην πορεία ψήλω-
σαν γρηγορότερα» σηµειώνει χα-
ρακτηριστικά ο Πέτρος Λέσσης.

Το Τusal είναι ένα βιολογικό 
µυκητοκτόνο σε µορφή βρέξιµων 
κόκκων (WG), που βασίζεται στα 
αποκλειστικά καταγεγραµµένα 

στελέχη µυκήτων Trichoderma 
atroviride (Τ11) & Trichoderma 
asperellum (Τ25), που εµφανί-
ζουν αποδεδειγµένα συνεργιστι-
κή δράση, χωρίς υπολειµµατικό-
τητες και χωρίς ελάχιστο χρόνο 
εφαρµογής (PHI) πριν τη συγκο-
µιδή, εξηγεί στην Agrenda η σύµ-
βουλος θρέψης νοµού Λασιθίου 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α, Ελένη Μά-
ντζιου. Το TUSAL συµβάλλει στην 
αύξηση των αποδόσεων προστα-
τεύοντας και ενισχύοντας την ά-
µυνα του φυτού, ενώ βρίσκει ε-
φαρµογή σε πληθώρα καλλιερ-
γειών. Είναι αποτελεσµατικό έ-
ναντι πολλών παθογόνων µυκή-
των, όπως τα γένη Phytophthora 
sp., Rhizoctonia sp., Sclerotinia 
sp., Pythium sp., Fusarium sp. κ.ά.

«Το αποθεώνουν όσοι το δοκι-
µάζουν» συµπληρώνει η Σεβαστή 
Αντωνού, ιδιοκτήτρια καταστήµα-
τος γεωργικών εφοδίων από το 
2004 και συνεργάτης του Πέτρου 
Λάσση. Όπως εξηγεί, πέραν της 
µυκητοκτόνους δράσης του, το 
Tusal συµβάλλει και σε αυξηµέ-
νη ριζοβολία, ευνοώντας την µε-
γαλύτερη απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών και νερού στις περι-
πτώσεις των ανοιχτών συστηµά-
των θερµοκηπιακής καλλιέργειας.

Βιολογικό μυκητοκτόνο Tusal 
για ζωντάνια στο θερμοκήπιο

Αύξηση αποδόσεων και βιολογική προστασία από μύκητες με το προϊόν της Timac Agro | ΛΥΔΑ

3
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∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Μηδαμινές απώλειες από 
τους εδαφικούς μύκητες

Θρέψη με διάρκεια ακόμα 
και σε αμμώδη εδάφη  

Περισσότερο και ποιοτικότερο βελανίδι συγκοµίζει απ’ όταν 
ξεκίνησε η συνεργασία της µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α 
η ∆ερµιτζάκη Αρχοντία, παραγωγός εδώ και περίπου 15 χρόνια 
υδροπονικής ντοµάτας σε περλίτη.  Σε αντίθεση µε την 
πλειοψηφία των παραγωγών, η Αρχοντία ∆ερµιτζάκη ήταν 
εκείνη που προσέγγισε την σύµβουλο θρέψης της εταιρείας 
Ελένη Μάντζιου, ζητώντας να δοκιµάσει τα σκευάσµατα της 
εταιρίας, έχοντας σχηµατίσει µια πρώτη άποψη µέσω συζητήσεων 
µε συναδέλφους. Καθώς αντιµετώπισε και εκείνη σηµαντικό 
πρόβληµα τον Μάιο µε το φουζάριο, εµπιστεύτηκε το νέο 
βιολογικό µυκητοκτόνο Tusal για να λύσει το πρόβληµα µε 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Το Tusal «ανέστησε τα φυτά» 
στις σειρές εντός 2 ηµερών και της επέτρεψε να πάρει 
παραγωγή ακόµη και από τα ντοµατόφυτα µε ισχυρά συµπτώµατα 
προσβολής. Όπως εξηγεί στην Agrenda, πλέον το χρησιµοποιεί 
άφοβα και προληπτικά µε διπλή εφαρµογή στα κηπευτικά της, 
βοηθώντας την να µειώσει τις απώλειες από εδαφικούς εχθρούς 
και βελτιώνοντας την τελική της απόδοση και συνεπώς το 
εισόδηµά της. Στις σηµερινές συνθήκες ανατιµήσεων, προϊόντα 
όπως το Tusal που συµβάλλουν αθόρυβα στην αύξηση 
των αποδόσεων, αποτελούν σηµαντικό όπλο στην φαρέτρα 
του παραγωγού. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της, µε το κόστος 
στο ντοµατίνι τσιµπάει 20 λεπτά  ετησίως εδώ και µία τριετία, 
και φέτος να διαµορφώνεται στο 1,80 ευρώ το κιλό, η 
ελαχιστοποίηση των απωλειών από τους εδαφικούς εχθρούς 
είναι ισχυρή επένδυση µε σίγουρο κέρδος για τον παραγωγό.

Από οικογένεια µε µακρά αγροτική πα-
ράδοση κατάγεται η Ασπασία Σαπρο-
βαλάκη, παραγωγός µε 11 στρέµµα-
τα δικά της και ιδιοκτήτρια καταστή-
µατος εφοδίων στην Ιεράπετρα εδώ 
και µια 8ετία. Ούσα η «επιστήµονας» 
της οικογένειας, καταφεύγει συχνά 
σε πειραµατισµούς µε νέες τεχνικές 
και σκευάσµατα, ώστε να προτείνει 
πάντα τις βέλτιστες λύσεις σε πελάτες 
και συγγενείς. Η συνεργασία της µε 
την Timac Agro | ΛΥ∆Α κρατάει από 
την πρώτη µέρα λειτουργίας του κα-

ταστήµατος. Τα προ-
ϊόντα που έχουν εν-
θουσιάσει περισσό-
τερο τόσο την ίδια ό-
σο και άλλους τοπι-

κούς παραγωγούς είναι τα διαφυλλικά 
σκευάσµατα της εταιρείας. Η ίδια πε-
ριγράφει ένα πρόσφατο δικό της πεί-
ραµα µε πιπεριές κέρατο, όπου κάνο-
ντας χρήση των Maxifruit, Fertileader 
Leos, Fertileader Vital και Adur πέτυ-
χε εντυπωσιακή αύξηση της απόδοσης 
από 11-12τ. σε 18 τόνους το στρέµµα. 
Όπως σηµειώνει, τα σκευάσµατα «κά-
νουν ακριβώς ότι υπόσχονται και δί-
νουν ένα καρπό «γυαλί». Ο Μπάµπης 
Παπαδοπούλης, ∆ιευθυντής Πωλήσε-
ων Κρήτης και Ρόδου στην Timac Agro 
| ΛΥ∆Α εξηγεί πως το Maxifruit συµβά-
λει στην καρποφορία µε δύο συγκε-
κριµένους τρόπους. Πρώτον, παρέχει 
πρόδροµες ουσίες για το σχηµατισµό 
των αναγκαίων ρυθµιστών ανάπτυξης 
και δεύτερον, ενισχύει τις «αγγελιο-
φόρες» ενώσεις που απαιτούνται για 
την έκφρασή τους. Όντας µια ένωση 
φυσικής προέλευσης, το Maxifruit έχει 
µια πρώιµη και ήπια δράση σε πολλά 
επίπεδα, µε ξεκάθαρα αποτελέσµατα.

∆ιόρθωση σε αµµώδη εδάφη 
µε Physiolith

Η ιδιαίτερη τοποθεσία και το µι-

κροκλίµα της Ιεράπετρας µε τους ο-
ρεινούς όγκους στην µία πλευρά και 
την θάλασσα στην άλλη, οδηγεί στην 
διαµόρφωση αµµωδών εδαφών στην 
ευρύτερη περιοχή. Τα αµµώδη εδάφη 
διαθέτουν µικρή ικανότητα συγκρά-
τησης υγρασίας και θρεπτικών στοι-
χείων και είναι χαρακτηριστικά ανε-
πιθύµητα για τους παραγωγούς εντα-
τικών θερµοκηπιακών εκµεταλλεύ-
σεων. Οι παραγωγοί της περιοχής 
βρήκαν στο Physiolith την λύση στο 
χρόνιο αυτό πρόβληµα όπως αναλύ-
ει στην Agrenda ο παραγωγός Κων-
σταντίνος Ρουµελιωτάκης. Με την ει-
δική σύνθεση του πλούσια σε ενερ-
γό ασβέστιο (36% CaO), επιτυγχάνε-
ται ταχύτατη βελτίωση της δοµής του 
εδάφους και καλύτερο περιβάλλον α-
νάπτυξης του ριζικού συστήµατος. Ό-
πως συµπληρώνει η Έφη Πισκόπου, 
Product Manager στην Timac Agro | 
ΛΥ∆Α, η ειδική µορφή και σύσταση 
του Physiolith του επιτρέπει να δρα 
ως πηγή θρεπτικών συστατικών, συµ-
βάλλοντας στην ενίσχυση του ριζικού 
συστήµατος και την βελτίωση των φυ-
σικοχηµικών ιδιοτήτων του εδάφους. 

Αν κάτι ξεχωρίζει από την εµπει-
ρία του χρησιµοποιώντας σκευάσµα-
τα της Timac Agro | ΛΥ∆Α, αυτό είναι 
η σχέση µεταξύ απόδοσης και τιµής, 
µε τις θεωρητικές επιδόσεις να αγγί-
ζουν τις πραγµατικές στο χωράφι, ε-
ξηγεί στην Agrenda ο Αντώνης Ταυ-
λάκης, συνεργάτης του Κωνσταντίνου 
Ρουµελιωτάκη και παραγωγός µε 14 
στρέµµατα θερµοκήπια. «Οι δοκιµές 
µου έδειξαν αρχικώς µια αύξηση πε-
ρίπου 1,5 τόνων το στρέµµα στις α-
ποδόσεις στη πιπεριά Φλωρίνης, α-
πό 10,5 σε 12 τόνους και σκοπεύω 
να ακολουθήσω τα ολοκληρωµένα 
προγράµµατα θρέψης ώστε να βρω 
τα όρια της καλλιέργειας», σηµειώ-
νει ενθουσιασµένος.

∆εξιά προς αριστερά: ο ∆ιευθυντής Πωλήσεων Κρήτης & Ρόδου Μπάµπης Παπαδοπούλης, ο ιδιοκτήτης καταστήµατος 
εφοδίων Αντώνης Ταυλάκης, ο γεωπόνος του καταστήµατος Θοδωρής Μανιώτης, ο συντάκτης Γιάννης Ρούπας, η Product 
Manager Έφη Πισκόπου, ο παραγωγός Κωνσταντίνος Ρουµελιωτάκης, και η τοπική σύµβουλος Θρέψης Ελένη Μάντζιου.

Tusal
Νέο βιολογικό 

µυκητοκτόνο για 
παθογόνα µύκητες χωρίς 

υπολειµµατικότητες 

Maxifruit
∆ιαφυλλικός βιοδιεγέρτης 

για αύξηση καρπόδεσης 
και µεγέθους

Physiolith 
Ασβέστιο θαλάσσιας 

προέλευσης για βελτίωση 
των εδαφών

4

2
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Προδηµοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά 
τις Αναπτυξιακές Εταιρείες που επιθυµούν να 
τρέξουν τα προγράµµατα Leader στα πλαίσια 
της ΚΑΠ 2023-2027. Στις παρεµβάσεις που 
θα µπορούν να προκηρύξουν περιλαµβάνο-
νται 7 ιδιωτικών επενδύσεων, εκ των οποίων 
ξεχωρίζει η αγροτική µεταποίηση για έργα έ-
ως 400.000 ευρώ και η ενίσχυση για εξοικο-
νόµηση ενέργειας και νερού που αφορά έργα 

έως 300.000 ευρώ.
Στη σχετική προδηµοσίευση αναφέρεται ότι η 

προκήρυξη θα βγει εντός του 2022 και θα αφο-
ρά τις Αναπτυξιακές που οι οποίες στη συνέχεια 
(εντός της νέας περιόδου) θα βγάλουν και τις 
αντίστοιχες δράσεις για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ειδικότερα θα επιλεγούν κατά µέγιστο αριθ-
µό 50 περιοχές εφαρµογής, οι οποίες συνολι-
κά µπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και 

το 100% των επιλέξιµων περιοχών παρέµβασης 
LEADER. Η υποβολή από έναν φορέα περισσο-
τέρων της µιας πρότασης είναι αποδεκτή υπό 
τον όρο ότι η µία εκ των προτάσεων κυµαίνε-
ται µεταξύ 145.000-150.000 κάτοικων (µόνιµος 
πληθυσµός). Στις περιπτώσεις αυτές για κάθε 
επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται 
η διακριτότητα ως προς την ΟΤ∆, την Ε∆Π και 
τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤ∆.

Kαινούρια Leader με μεταποίηση ως 400.000 για αγρότες

Η επιβάρυνση 
ανάλογα με τις 
ασφαλιστικές 
κατηγορίες εκτιμάται 
από 240 ευρώ 
το χρόνο για τη 
χαμηλότερη έως 600 
ευρώ το χρόνο για 
την υψηλότερη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εκτός και αν υπάρξει κάποια πολιτική 
παρέµβαση που να το ανατρέψει, από 
τον Ιανουάριο του 2023 βάσει του ισχύ-
οντος καθεστώτος, οι ασφαλιστικές ει-
σφορές που καταβάλουν 1,2 εκατ. αυτο-
απασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµα-
τίες και αγρότες θα ακολουθήσουν την 
πορεία του πληθωρισµού, ήτοι θα κατα-
γράψουν αύξηση 7% µε 9%. 

Η επιβάρυνση ανάλογα µε τις ασφα-
λιστικές κατηγορίες εκτιµάται από 240 
ευρώ το χρόνο για τη χαµηλότερη κα-
τηγορία έως 600 ευρώ το χρόνο για την 
υψηλότερη.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά το ύψος του πληθωρισµού του 
περασµένου έτους, είναι µια διάταξη που 
προβλέπεται στον περίφηµο ασφαλιστι-
κό νόµο Βρούτση που οδήγησε στην αλ-
λαγή του συστήµατος εισφορών των µη 
µισθωτών από 1η Ιανουαρίου 2020, απο-
συνδέοντάς τες από το φορολογητέο ει-
σόδηµα και προέβλεπε το πάγωµα των ει-
σφορών το 2021-2022, στο αρχικό ύψος.

Κοντά στο 10% ο πληθωρισµός
Με δεδοµένο ότι ο πληθωρισµός φέτος 

είναι πολύ υψηλός και θα πλησιάσει το 
10% κατά µέσο όρο βάσει των προβλέψε-
ων της Κοµισιόν επέρχεται και η αύξηση 
στις ασφαλιστικές εισφορές των µη µι-
σθωτών, αφού η διάταξη ενεργοποιείται 
για πρώτη φορά το 2023. 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την ίδια 
διάταξη εισάγονται έξι ασφαλιστικές κα-
τηγορίες, µεταξύ των οποίων καλούνται 
οι µη µισθωτοί να επιλέξουν κάθε χρό-
νο τις εισφορές που θα καταβάλλουν. Ο 
ίδιος νόµος προβλέπει χαρακτηριστικά ό-
τι τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών 
«προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστω-
τική πράξη του υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσο-
στό µεταβολής του µέσου ετήσιου γενι-
κού δείκτη τιµών καταναλωτή του προη-
γούµενου έτους». Αυτό, θα ισχύσει για το 
2023 και το 2024, ενώ από το 2025 και 

µετά, η αύξηση θα ακολουθεί «το ποσο-
στό αύξησης του δείκτη µισθών».

Ελεύθερη επιλογή µεταξύ 6 
κατηγοριών για τους αγρότες

Στο σηµερινό σύστηµα ασφαλιστικών 
εισφορών λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα 
για τους αγρότες της χώρας. Παρέχεται η 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής µεταξύ 
έξι ασφαλιστικών κατηγοριών µε χαµη-
λότερες εισφορές ως εξής:

  125 ευρώ
  150 ευρώ
  180 ευρώ

Η κατάταξη σε 
µία εκ των έξι 
ασφαλιστικών 
κατηγοριών είναι 
υποχρεωτική 
για τους αγρότες, 
αλλά η επιλογή 
είναι ελεύθερη.

Το ισχύον πλαίσιο για το 2023 
Αύξηση έως 9% 
στις ασφαλιστικές 
εισφορές αγροτών

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΥΡΩ)

1η

2η

3η

4η

5η

6η

125

150

180

216

260

339
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Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί βιοµη-
χανικής ντοµάτας στα Φάρσαλα καθώς οι έντο-
νες βροχοπτώσεις τέλη Αυγούστου µε αρχές Σε-
πτεµβρίου, άγγιξαν το ήµισυ του ύψους βροχής 
της θεοµηνίας «Ιανού» πριν 2 χρόνια, οδηγώ-
ντας σε νέες προσβολές από παθογόνα που δεν 
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε χηµικά µέ-
σα λόγω του ότι η συγκοµιδή ξεκινούσε και θα 
έπρεπε να τηρηθούν οι ορθές καλλιεργητικές 

πρακτικές. Το θέµα είναι ήδη εις γνώση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του προϊστα-
µένου του υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ στη Λάρισα 
Σπύρου Σπυρόπουλου, κατόπιν επικοινωνίας 
του Λαρισαίου βουλευτή Ν∆ Μ. Χαρακόπουλου.

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισκέφτηκε τις πληγεί-
σες καλλιέργειες και συνοµίλησε µε τους αγρό-
τες βιοµηχανικής ντοµάτας στο Μικρό και Μεγά-
λο Ευίδριο Φαρσάλων, οι οποίοι ζητούν, εκτός 

από δίκαιες αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ και επιπρόσθε-
τη συνδροµή από την πολιτεία, άµεσα αλλαγή 
στο ασφαλιστικό πλαίσιο ΕΛΓΑ, ώστε να καλύ-
πτει νέα ζηµιογόνα αίτια και δευτερογενείς ζη-
µιές. Όπως επεσήµαναν οι δευτερογενείς προ-
σβολές από παθογόνα, που καθιστούν ακατάλ-
ληλο για συγκοµιδή σηµαντικό τµήµα της πα-
ραγωγής, θα µειώσουν σηµαντικά την παραδο-
θείσα ποσότητα και συνεπώς το εισόδηµά τους. 

Αλλαγές στο πλαίσιο ΕΛΓΑ ζητούν στη βιομηχανική ντομάτα 

Χωρίς «λευκό καπνό» ολοκληρώθηκε η 
συνάντηση παραγωγών και µεταποιη-
τών επιτραπέζιας πράσινης ελιάς Χαλ-
κιδικής την Κυριακή 11 Σεπτεµβρίου, 
διατηρώντας το κλίµα αβεβαιότητας 
που επικρατεί για τις φετινές τιµές στο 
προϊόν κι επιδεινώνεται από τη µεγά-
λη έλλειψη εργατικών χεριών, σε µια 
χρονιά που η παραγωγή είναι βέβαιο 
πως θα ξεπεράσει τους 100.000 τόνους.

Οι παραγωγοί επέµειναν πως το «κα-
τώφλι» πρέπει να είναι η περσινή τιµή, 
των 1,50-1,60 ευρώ το κιλό για την πρώ-
τη ποιοτική κατηγορία των 110 τεµαχί-
ων, για να ισοφαρίσουν την εκτίναξη 
του κοστολογίου, ενώ οι µεταποιητές 
αρνήθηκαν να τοποθετηθούν πριν δι-
αµορφώσουν µια εικόνα για το τονάζ 
και τον τεµαχισµό της φετινής παραγω-
γής, αλλά και για τη ζήτηση από τους 
πελάτες τους. Αυτό σηµαίνει πως, στο 
ευνοϊκό σενάριο, όπως αναφέρθηκε 
στην Agrenda, οι πρώτοι τιµοκατάλο-
γοι από τη µεταποίηση δεν αναµένε-
ται να αναρτηθούν στα στέκια πριν πα-
ρέλθει µια εβδοµάδα – δέκα µέρες, από 
την έναρξη της συγκοµιδής της ελιάς.

Από τη συνάντηση απείχαν όλοι οι 
µεγάλοι «παίκτες» που καθορίζουν πώς 
θα εξελιχθεί η αγορά -προκαλώντας δυ-
σαρέσκεια στους αγροτικούς συλλό-
γους- πλην της ∆ΕΑΣ, η οποία πλαισι-
ώθηκε από άλλους 5-6 µικρότερους µε-
ταποιητές µε ισχνή ισχύ παρέµβασης.

Το βασικό επιχείρηµα των αγροτών 
για την υποστήριξη του αιτήµατος των 
1,60 ευρώ είναι πως φέτος το κόστος 
παραγωγής από 600 ευρώ το στρέµµα 
πέρυσι έχει υπερβεί τα 800 ευρώ, ενώ 
και τα έξοδα για συλλεκτικά φέτος εί-
ναι αυξηµένα, δεδοµένης της «λειψαν-
δρίας» σε εργατικό δυναµικό.

«Το κόστος έχει διπλασιαστεί στη λί-
πανση, το πετρέλαιο είναι στα 2 ευρώ το 
λίτρο, τροµάζουµε στην ιδέα ότι θα έρ-
θει ο λογαριασµός της ∆ΕΗ για τις γε-
ωτρήσεις, σε κάποια σκευάσµατα φυ-
τοπροστασίας η τιµή είναι υπερδιπλά-
σια και µιλάµε για 14-15 επεµβάσεις 
το χρόνο σε κάθε κτήµα, ενώ το κόστος 
για τη συλλογή φαίνεται πως θα κινη-
θεί µεταξύ 3-3,5 ευρώ την κλούβα, που 
σηµαίνει στα 13-15 λεπτά το κιλό. Και 
αν συνυπολογίσουµε και τα µεταφο-
ρικά και το κόστος διαλογής, το στήσι-
µο, µια και η αναλογία, µεγάλες, µεσαί-
ες, µικρές ελιές φαίνεται πως θα είναι 
στο 40%-40%-20% αντίστοιχα, θα είναι 
30 λεπτά κάτω από την πρώτη κατηγο-
ρία», εξήγησε ο πρόεδρος του Ελαιοκο-
µικού Συλλόγου Καλυβών Θ. Χαλάτης.

Οι παριστάµενοι µεταποιητές δήλω-
σαν αδυναµία να ανακοινώσουν τιµή, 
επικαλούµενοι τον πόλεµο, την ενερ-
γειακή κρίση και την αβεβαιότητα στις 
αγορές. «Το έχουν κάνει και στο παρελ-
θόν και πήραν τις ελιές µε 1 ευρώ », α-
ναφέρει ο ίδιος.       ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

  216 ευρώ
  260 ευρώ
  339 ευρώ

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τον 
Ιανουάριο του νέου έτους, όταν και θα 
«κλειδώσει» το ύψος του πληθωρισµού 
για το 2022. Άλλωστε, οι εισφορές των µη 
µισθωτών πληρώνονται µε καθυστέρηση 
δύο µηνών, συνεπώς, όταν οι µη µισθω-
τοί κληθούν να επιλέξουν ασφαλιστική 
κατηγορία για το 2023 προκειµένου στη 
συνέχεια να λάβουν τα πρώτα ειδοποιη-
τήρια, οι εισφορές θα έχουν ήδη αυξηθεί.

Να σηµειωθεί ότι η κατάταξη σε µία εκ 
των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών είναι 
υποχρεωτική. Η επιλογή βέβαια είναι ε-
λεύθερη και δηλώνεται µε την υποβολή 
ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη στον 
κλάδο υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την 
κατηγορία του κλάδου σύνταξης. Μάλιστα, 
το ποσό εισφοράς του κλάδου υγείας, µε-
τά τη 2η ασφαλιστική κατηγορία, παρα-
µένει σταθερό. Αλλά κι όταν ο ασφαλι-
σµένος επιλέξει µια από τις 6 κατηγορί-
ες, µπορεί να αλλάξει. Η αλλαγή επιτρέ-
πεται µία φορά τον χρόνο.

Πρώτα τεμαχισμό απαντά η μεταποίηση
στο αίτημα για 1,60 στην ελιά Χαλκιδικής

Από Γενάρη
Οι τελικές 

αποφάσεις θα 
ληφθούν τον 

Ιανουάριο του 
νέου έτους, όταν 
και θα «κλειδώ-
σει» το ύψος του 

πληθωρισµού 
για το 2022 

Τηλέφωνα
για εργάτες γης
Σηµαντικό µέρος της 
συζήτησης αναλώθηκε 
και στο µείζον θέµα της 
δραµατικής έλλειψης 
εργατικών χεριών. 
Όπως σηµειώνεται, ενώ 
τοπικά οι ανάγκες, µε 
βάση το αναµενόµενο 
τονάζ είναι για περίπου 
10.000 εργάτες, 
στα ελαιοχώρια είναι 
το 30% αυτής της 
δυναµικότητας. «Τα 
χέρια είναι ελάχιστα. 
Γίνεται προσπάθεια να 
έρθουν εργάτες από 
την Αλβανία από το 
τηλέφωνο. Πλέον δεν 
έρχονται εδώ και µετά 
να συζητήσουν. Ζητούν 
3-3,5 ευρώ την κλούβα 
για να έρθουν», λέει ο 
κ. Χαλάτης και φοβάται 
πως «το πρόβληµα θα 
καταστεί αξεπέραστο αν 
κλείσει και η τουριστική 
βίζα, όπως ακούγεται».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

100�120

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 2022

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ  ΕΥΡΩ / ΧΟΝΤΡΑ 
1,50 �1,60

 ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
1,50

ΤΙΜΗ | ΣΤΟΧΟΣ ΤΙΜΗ | 2021
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Ασχοληθείτε
με τη γεωργία,
λένε στον
πρωθυπουργό
οι Κρητικοί
Με εφαλτήριο το πρόσφατο Παγκρήτιο 
αγροτικό συλλαλητήριο στον 
αερολιµένα Ηρακλείου Νίκος 
Καζαντζάκης, παραγωγοί και φορείς 
του νησιού επιχείρησαν να αναδείξουν 
στην κυβέρνηση το µείζον θέµα που 
έχει δηµιουργηθεί µε το υψηλό κόστος 
παραγωγής και τις ελλείψεις σε 
εργατικό δυναµικό, παράγοντες 
που δυναµιτίζουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία των εκµεταλλεύσεων τους.
Μάλιστα, σε ψήφισµα που εξέδωσαν 
µετά Παγκρήτια συγκέντρωση της 8η 
Σεπτεµβρίου ζητούν συνάντηση µε τον 
πρωθυπουργό ζητώντας να κατανοήσει 
την κρισιµότητα της κατάστασης και να 
θέσει, όπως αναφέρουν, τον πρωτογενή 
κλάδο και την επερχόµενη επισιτιστική 
κρίση στην ίδια γραµµή προτεραιότητας 
µε την ενεργειακή. «Είναι πλέον 
επιτακτική ανάγκη να ορίσετε και
 τα δύο αυτά θέµατα ως εθνικά 
ζητήµατα», τονίζουν στο ψήφισµα.
Αναφορικά µε τα ζητήµατα που 
αφορούν στο εργατικό δυναµικό 
και το κόστος παραγωγής ζητούν:
Την θεσµοθέτηση κινήτρων στο σύνολο 
του πληθυσµού της Ελλάδας που είναι 
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ∆ΥΠΑ 
(πρώην ΟΑΕ∆), ώστε να ασχοληθούν 
µε τις εργασίες του πρωτογενούς 
τοµέα. Την επιτάχυνση των διαδικασιών 
ταυτοποίησης των υπηκόων Τρίτων 
Χωρών που ενδιαφέρονται να 
εισέλθουν και να εργαστούν στην 
ελληνική ύπαιθρο.
Την άµεση οικονοµική ενίσχυση για 
το σύνολο των καλλιεργειών, µε ποσό 
ανά στρέµµα που να ανταποκρίνεται στο 
είδος και την ένταση της καλλιέργειας 
(θερµοκηπιακές, δεντρώδης, κτλ). 
Η ενίσχυση θα έχει στόχο την κάλυψη 
µέρος του δυσβάσταχτου κόστους σε 
ενέργεια και λοιπά εφόδια παραγωγής.
«Σας τονίσουµε ότι σε καµία χώρα 
δεν µπορεί να υπάρξει πρόοδος 
χωρίς πρωτογενή τοµέα καθώς επίσης 
και το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν 
αφανίζονται αν λείπει το ρεύµα στην 
λάµπα αλλά αν λείπει το φαγητό στο 
πιάτο.», καταλήγουν στο ψήφισµα.

Αναδιάταξη συνεταιρισμών  
χωρίς κομματικές ταυτότητες
Διευθυντής της ΕΘΕΑΣ ο Μόσχος Κορασίδης, με «γκασμά» για τα καινούργια θεμέλια  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με δεδοµένο ότι τα χρόνια που διανύουµε εί-
ναι εξαιρετικά κρίσιµα για τον πρωτογενή τοµέα 
και τους συνεταιρισµούς το οργανωτικό σχήµα 
της νεοσύστατης ΕΘΕΑΣ αν µη τι άλλο δεν ση-
κώνει παλινδροµήσεις σε λάθη της προηγούµε-
νης 10ετίας, αλλά απαιτεί στελέχη µε διοικητι-
κά προσόντα που θα εκριζώσουν παθογένειες.

Ο έµπειρος σε διοικητικές θέσεις υπηρεσιών 
και οργανισµών του αγροτικού χώρου και κα-
λός γνώστης των θεµάτων αγροτικής οικονοµί-
ας, τεχνοκράτης µε πολιτική αντίληψη, Μόσχος 
Κορασίδης, αναλαµβάνει τη θέση του διευθυ-
ντή στον υπηρεσιακό µηχανισµό που φιλοδο-
ξεί να χτίσει το επόµενο διάστηµα, η κορυφαία 
οργάνωση του συνεταιριστικού χώρου, ΕΘΕΑΣ.

Στη συνεδρίαση της την Τρίτη 13 Σεπτεµβρί-
ου η διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, ενέκρινε και επίση-
µα την ανάθεση των καθηκόντων διευθυντή 
στον Μόσχο Κορασίδη, µε την ελπίδα να είναι 
το στέλεχος που θα θεµελιώσει την πραγµατική 
λειτουργία της ως κορυφαίου θεσµού του συνε-
ταιριστικού χώρου, συνεχίζοντας επί της ουσίας 
την ένδοξη µεταπολεµική ιστορία της ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Το τι θα καταφέρει ο Μόσχος Κορασίδης θα 
το δείξει βέβαια ο χρόνος. Ωστόσο, πολλά θα ε-
ξαρτηθούν και από την πίστη της κεντρικής δι-
οίκησης στον νέο θεσµό, δηλαδή από τη διάθε-
ση της Πολιτείας να δώσει χώρο στις συλλογι-
κές οικονοµικές εκφάνσεις των αγροτών, κάτι 
που µε ιδιαίτερο σεβασµό έχουν διευκολύνει οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πολλά θα εξαρτηθούν επίσης και από την 

διάθεση προσωπικών και κοµµατικών υπερ-
βάσεων που θα θελήσουν να κάνουν οι φέρο-
ντες σήµερα την ευθύνη διοίκησης της ΕΘΕΑΣ, 
καθώς είναι γνωστές οι διαδροµές του καθενός 
και οι στενές σχέσεις που κατά καιρούς έχουν 
αναπτύξει σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο. 

Ο Μόσχος Κορασίδης από την πλευρά του, 
καλείται να αφήσει πίσω τις κοµµατικές ταυτί-
σεις και τις οριοθετηµένες παραδοχές για το ρό-
λο του συνεταιριστικού κινήµατος και τη θέση 
των αγροτών στην οικονοµία, ανοίγοντας νέ-
ους ορίζοντες για την ανάπτυξη της ελληνικής 
γεωργίας, µε τους αγρότες στην πρώτη γραµ-
µή και τις οργανώσεις αρωγούς στην οικονο-
µική ανάπτυξη του τόπου. 

Τα 14 βήµατα της ΕΘΕΑΣ 
Υπενθυµίζεται ότι το σήµα για την επόµενη 

µέρα του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος  
µέσω 14 βηµάτων είχε δώσει στην οµιλία του 
ο Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακά-
κης στα πλαίσια των αρχαιρεσιών για την ανά-
δειξη της νέας διοίκησης τον περασµένο Απρί-
λιο. Στο πλαίσιο αυτό δροµολογείται:

 Η εξάπλωση του συνεταιριστικού µηχανι-
σµού σε όλη την επικράτεια, η σύσταση Εθνικής 
Επιτροπής Μικρών Συνεταιρισµών που έχουν 
κύκλο εργασιών κάτω των 500.000 ευρώ, -έτσι 
ώστε να αποτελούν ενεργό τµήµα της ΕΘΕΑΣ.

 Η δηµιουργία των Εθνικών Επιτροπών Προ-
ϊόντων, µε σκοπό οι συνεταιρισµοί να συνεργά-
ζονται µεταξύ τους και να εκπροσωπούνται στις 
∆ιεπαγγελµατικές οργανώσεις και στα όργανα 
διαλόγου της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η θεσµοθέτηση κατάλληλου συστήµατος οι-
κονοµικού ελέγχου αλλά και συµβουλευτικής 
των συνεταιρισµών κατά τα γερµανικά πρότυ-
πα, ώστε να επιτευχθεί περισσότερη διαφάνεια 
στη διαχείριση των συνεταιρισµών αλλά και οι-
κονοµοτεχνική βοήθεια για την αποφυγή λαν-
θασµένων επενδυτικών σχεδίων.

 Η σύσταση εµπορικών εταιρικών σχηµάτων 
για κρίσιµα ποσοτικά µεγέθη αλλά και την ποι-
κιλία ειδών για συνεργασίες µε αλυσίδες σου-
περµάρκετ κυρίως στο εξωτερικό.

 Πλαίσιο συνεργασίας συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων για διαπραγµάτευση µε εταιρείες 
φαρµάκων και λιπασµάτων για καλύτερους οι-
κονοµικούς όρους στην προµήθεια εφοδίων.

 Η οργάνωση συστήµατος ανταλλαγής πλη-
ροφορίας και διακίνησης των εργατών γης.

 Η διαπραγµάτευση µε το τραπεζικό σύστη-
µα για τις συνεταιριστικές αγροτικές υποδοµές  
που βρίσκονται στους εκκαθαριστές, ώστε να ε-
πανέλθουν στην υπηρεσία του αγροτικού τοµέα.

 Η αλλαγή και βελτίωση του φορολογικού 
συστήµατος των συνεταιρισµένων αγροτών σε 
σχέση µε τρίτους, έτσι ώστε να σταµατήσει το 
φαινόµενο της µαύρης διακίνησης, κλπ.

Υπερβάσεις
Πολλά θα εξαρτηθούν και από τη 

διάθεση προσωπικών και κοµµατι-
κών υπερβάσεων που θα θελήσουν 
να κάνουν οι φέροντες σήµερα την 

ευθύνη διοίκησης της ΕΘΕΑΣ



Agrenda 47Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Oι Ευρωπαίοι παραγωγοί λιπασµάτων χάνουν 
επί του παρόντος περίπου 2.000 δολάρια 
για κάθε τόνο αµµωνίας που παράγεται στα 
εργοστάσια τους, σύµφωνα µε τον Όµιλο CRU. 
Έτσι, καθώς η Ρωσία διέκοψε και στη συνέχεια 
σταµάτησε επ’ αόριστον τη ροή φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη, στέλνοντας τις τιµές του στα ύψη, 
ο τοµέας λιπασµάτων έχει κόψει έως και 
το 70% της παραγωγής, βάσει των τελευταίων 
στοιχείων. Προς το παρόν έχει ακουστεί ένα 

σχέδιο της Πολωνίας για αγορά φυσικού αερίου 
σε επίπεδα τιµών χαµηλότερα από αυτά που 
επιτρέπουν οι διακυµάνσεις στα χρηµατιστήρια 
ενέργειας, µε σκοπό την παραγωγή λιπασµάτων. 
Ωστόσο, όπως σχολιάζει στο διεθνή Τύπο 
παράγοντας της αγοράς φυσικού αερίου, 
«οι χώρες δεν µπορούν να επιβάλλουν την 
παραγωγή λιπασµάτων επειδή ανησυχούν 
για το αν έχουν αρκετό φυσικό αέριο για 
να θερµάνουν τα σπίτια των πολιτών».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια φάρµα 4.000 στρεµµάτων 
έξω από την Πράγα που παράγει 
τις δικές της ζωοτροφές και κατα-
ναλώνει τη δική της ενέργεια από 
µονάδα βιοαερίου, περιηγήθηκαν 
την περασµένη Πέµπτη 15 Σεπτεµ-
βρίου οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ, 
αναζητώντας έµπνευση για λύσεις 
στα πολύ ουσιαστικά προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει σήµερα ο µέσος 
Ευρωπαίος αγρότης.

Η ίδια φάρµα (Polacek Farma Hole 
s.r.o.) έχει αναπτύξει δραστηριότη-
τα στον κατασκευαστικό κλάδο, στις 
κατασκευές δρόµων, στις εργολαβί-
ες για παρεµβάσεις εδάφους, στις 
µεταφορές (προϊόντων, µπάζων και 
ό,τι βάζει ο νους), καθώς και στην 
ενοικίαση εξοπλισµού, αναλαµβά-
νοντας µάλιστα αρκετές δουλειές α-
πό το τσεχικό δηµόσιο. Για µια εκµε-
τάλλευση που ξεκίνησε το 1990 α-
πό 350 στρέµµατα και 80 αγελάδες 
Holstein, πρόκειται πραγµατικά για 
µια εντυπωσιακή υπόθεση εργασίας, 
αλλά καθόλου κοντινή στην σκλη-
ρή πραγµατικότητα που καλούνται 
να στρογγυλέψουν οι περισσότερες 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις στην Ελ-
λάδα και τα υπόλοιπα κράτη µέλη.

Λουκέτα σε βιοµηχανίες άσχετες 
και σχετικές µε τον αγροτικό κλάδο, 
το δίληµµα «τροφή ή ρεύµα» που έ-
χει πέσει στην Ευρώπη, συρρίκνω-
ση της παραγωγής λιπασµάτων µέ-
χρι και 50% και κατ’ επέκταση, εκκί-
νηση της νέας καλλιεργητικής περι-
όδου από µειονεκτική θέση, είναι ζη-
τήµατα των οποίων η λύση δεν ωρι-
µάζει σε φάρµες χιλιάδων στρεµµά-
των που υποστηρίζονται από ανώνυ-
µες εταιρείες µε «τα αυγά τους µοιρα-
σµένα σε πολλά καλάθια». Εκτός και 
αν αυτή είναι η νέα πραγµατικότητα 

την οποία προωθούν οι Βρυξέλλες.
Αν και η νωθρότητα είναι ο κα-

νόνας των Άτυπων συµβουλίων, σε 
µια συνθήκη που παρεκκλίνει ανη-
συχητικά από το σύνηθες, θα περί-
µενε κανείς µια πιο αποφασιστική 
προσέγγιση από τους υπουργούς 
γεωργίας του µπλοκ. Στην ατζέντα 
του συµβουλίου, πέρα από ακόµα 
µια στεγνή παρουσίαση των δεδο-
µένων στις αγορές αγροτικών εµπο-
ρευµάτων που τη δεδοµένη στιγµή 
δεν προσθέτουν πολλά στη συζή-
τηση, αλλά και το καθόλου επίκαι-
ρο λόγω αοριστίας ζήτηµα της εισα-
γωγής νέων τεχνολογιών γενετικής 
βελτίωσης στην ευρωπαϊκή γεωργία. 

Με τις Βρυξέλλες να παραµένουν 
σε ρόλο παρατηρητή, η ευρωπαϊκή 
οικονοµία στο σύνολό της δείχνει 
να εκτροχιάζεται, να εξαρτάται όλο 

και περισσότερο από τις εισαγωγές, 
που καθίστανται πιο ακριβές εξαιτί-
ας της αποδυνάµωσης του ευρώ, σε 
µια κατάσταση κατά την οποία η «κα-
ταστροφή της ζήτησης» που παρα-
τηρείται στην παγκόσµια αγορά λό-
γω  πληθωρισµού, να δυσχεραίνει 
κι άλλο τους συσχετισµούς.

Ενδεικτικό του κλίµατος, ειδικά 
στην περίπτωση των λιπασµάτων, 
είναι η είδηση που θέλει τη BASF, 
τον µεγαλύτερο παραγωγό χηµικών 
της Γερµανίας να υποχρεώνεται πλέ-
ον στο να αγοράζει αµµωνία, αντί 
να την παράγει, για να µειώσει την 
κατανάλωση αερίου στο εργοστάσιό 
της στο Ludwigshafen. Η Γερµανία 
προµηθεύεται όλο και περισσότερο 
ζωτικής σηµασίας χηµικά προϊόντα 
από το εξωτερικό, καθώς οι βιοµη-
χανικοί γίγαντες της χώρας, παλεύ-

ουν µε την εκτίναξη των τιµών της 
ενέργειας στα ύψη λόγω των περι-
κοπών του ρωσικού φυσικού αερί-
ου, αναφέρει το Bloomberg.

Οι τελευταίες εκτιµήσεις θέλουν 
την ευρωπαϊκή οικονοµία να χάνει 
πολλές κρίσιµες βιοµηχανίες, ενώ 
θα υποστεί τα επόµενα χρόνια τρο-
µακτικό πλήγµα σε επίπεδο αντα-
γωνιστικότητας.

Το χειρότερο είναι ότι και όταν η 
Ευρώπη καταφέρει να απεξαρτηθεί 
από το ρωσικό φυσικό αέριο και οι 
συνθήκες στην ενεργειακή αγορά 
εξοµαλυνθούν, κάτι που εκτιµάται 
να γίνει κοντά στο 2025, οι τιµές 
µε τις οποίες θα λειτουργούν οι ευ-
ρωπαϊκές επιχειρήσεις θα συνεχί-
σουν να είναι 2 µε 3 φορές υψηλό-
τερες απ’ ότι στις ΗΠΑ και περίπου 
διπλάσιες από την Κίνα.

Εκπαιδευτική 
εκδρομή σε φάρμα 
μεγαλοεργολάβου

Εκτός 
πραγματικότητας 

φαίνεται ότι 
βρίσκονται οι 

υπουργοί γεωργίας 
της ΕΕ, όσο η 

ενεργειακή κρίση 
βάζει το δίλημμα 

«τροφή ή black out» 
στις Βρυξέλλες

Ζηµιά 2.000 δολαρίων
 για κάθε τόνο αµµωνίας 

που παράγεται στην ΕΕ

Ακριβές
Η ευρωπαϊκή οικονοµία 
στο σύνολό της δείχνει να 
εκτροχιάζεται, να εξαρτάται 
όλο και περισσότερο από τις 
εισαγωγές, που καθίστανται 
πιο ακριβές εξαιτίας της 
αποδυνάµωσης του ευρώ.

Απώλειες
Οι τελευταίες εκτιµήσεις 
θέλουν την ευρωπαϊκή 
οικονοµία να χάνει πολλές 
κρίσιµες βιοµηχανίες, 
ενώ θα υποστεί τα επόµενα 
χρόνια τροµακτικό πλήγµα 
στην ανταγωνιστικότητα.

Πολωνία
Προς το παρόν έχει 
ακουστεί ένα σχέδιο 
της Πολωνίας για αγορά 
φυσικού αερίου σε επίπεδα 
τιµών χαµηλότερα από 
αυτά που επιτρέπουν 
οι διακυµάνσεις στα 
χρηµατιστήρια ενέργειας, 
µε σκοπό την παραγωγή 
λιπασµάτων.
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ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ 
ΓΕΡΜ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Θα διασφαλίσουµε ότι οι 
πυρηνικοί σταθµοί στη 
νότια Γερµανία θα µπορούν 
να λειτουργήσουν Γενάρη, 
Φεβρουάρη και Μάρτη για 
να µην υπάρξει συµφόρηση 
στη γερµανική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Θα 
τον βγάλουµε τον χειµώνα 
κι αυτά είναι για σήµερα 
τα καλά νέα».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«Θα στηρίξουµε όσο 
µπορούµε για να περάσουµε 
οµαλά τον χειµώνα. Είναι 
σηµαντικό το θέµα της 
εξοικονόµηση ενέργειας, 
µε το να ρυθµίσουµε τον 
θερµοστάτη ένα βαθµό πιο 
χαµηλά, θα µπορέσει να 
βοηθήσει το περιβάλλον, 
αλλά θα βοηθήσει και στην 
εξοικονόµηση ενέργειας».

ΤΖΟΖΕΦ ΣΤΙΓΚΛΙΤΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Η χάραξη πολιτικής γίνεται 
υπό συνθήκες αβεβαιότητας 
και οι αβεβαιότητες είναι 
ιδιαίτερα µεγάλες τώρα. Με 
τον πληθωρισµό και τις 
πληθωριστικές προσδοκίες 
να αµβλύνονται, η Fed θα 
πρέπει να δώσει µπορέσει 
να ωθήσει µια ήδη 
ταλαιπωρηµένη αµερικανική 
οικονοµία σε ύφεση.»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΑΣ ΠΑΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Κρύα ντουζ
Ο χειµώνας διαγράφεται 
ενεργειακά και όχι µόνο 
δύσκολος. Οι όποιες παροχές 
σε εσωτερικό επίπεδο 
κινούνται στη γενική αρχή 
φώτα κλειστά και κρύα ντους. 
Η αποβιοµηχανοποίηση είναι 
σοβαρή και όπως είπε και 
ο πρωθυπουργός του Βελγίου 
µερικές εβδοµάδες όπως αυτή 
και η ευρωπαϊκή οικονοµία 
θα σταµατήσει…»

Πάγωµα
Την ώρα που οι αγρότες 
µετρούν κάθε σεντ ελέω της 
ενεργειακής και πληθωριστικής 
κρίσης, καλούνται από 1η 
Γενάρη να καταβάλουν νέες 
αυξηµένες ασφαλιστικές 
εισφορές Επικουρικής 
Ασφάλισης, Σύνταξης και 
Υγείας. Βέβαια, κυβερνήσεως 
θέλοντος και εκλογών 
επιτρέποντος υπάρχει και 
η οδός του παγώµατος. Λέτε;

Μαντάτα
Kι άλλη συρρίκνωση προβλέπει 
το USDA για την ευρωπαϊκή 
ζώνη γάλακτος, δείχνοντας τη 
δεύτερη χρονιά χαµηλότερης, 
όσο ο αριθµός των αγελάδων 
συνεχίζει να µειώνεται. Το 
απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο 
για περιβάλλον και ευζωία και 
το συνεχές και αυξανόµενο 
κόστος εισροών κόβουν τα 
κοπάδια. Που να φτουρίσουν 
µετά τα 89 εκατ. ευρώ;

Το κοµπιουτεράκι ό,τι κι αν πατήσεις βγάζει 250

Τι να λέµε, είτε είσαι ενεργός αγρότης, είτε συνταξιούχος τέως Ο-
ΓΑ, είτε οτιδήποτε… η διαίρεση από το πρωθυπουργικό καλάθι της 
∆ΕΘ έβγαλε ανά δικαιούχο επίδοµα 250 ευρώ. Τώρα, να ‘χαµε να 
λέγαµε, σε τι αντιστοιχούν οι εξειδικεύσεις για τα 89 εκατ. ευρώ 
για τους κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών και τα 60 εκατ. ευ-
ρώ στους καλλιεργητές για προµήθεια λιπασµάτων. «Τρία ολό-
κληρα σακιά για λίπασµα» σχολιάζει αγρότης, ενώ για τα 89 εκατ. 
στην κτηνοτροφία παραγωγός λέει «αγοράζουµε ζωοτροφές εδώ 
και 2 χρόνια µε διπλάσιο κόστος, τι να µας πούνε τα 89 µύρια». Ε-
ξάλλου, τα ρέστα θα δοθούν µάλλον στο δρόµο προς τις… εκλογές.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ποτέ δεν είναι αργά 
για τη µάθηση. Ο λόγος 
για το επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του ΓΠΑ 
που θα εκπαιδεύει 
απλά και κατανοητά 
επαγγελµατίες και 
επίδοξους νέους 
αγρότες πώς να 
αποκτήσουν µία 
βιώσιµη εκµετάλλευση.

Ο ψηφιακός 
µετασχηµατισµός 
της γεωργίας 
αναγγέλθηκε, εξού 
και τα µπαστουνάκια 
ξαναπήραν µπρος για 
την… παλινόρθωση. 
Ποιος, τι, που, τι 
να λέµε. Αν µη τι 
άλλο, ο ιστορικός 
του µέλλοντος θα 
αποφανθεί γι’ αυτό.

Υβρίδια
Σε ένα πινγκ πονγκ 

παράθεσης ευθυνών βγήκε η 
συζήτηση επίκαιρης ερώτησης 
για το συµπύρηνο ροδάκινο µε 
τη βουλευτή Πέλλας Τζάκρη να 
µιλά για αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές από τη βιοµηχανία, 
µη παραλαµβάνοντας ποιοτικές 
ποσότητες για να µειώσει τη 
µεσοσταθµική τιµή παραγωγού.

Η βουλευτής κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι έβαλε… 
πλάτη στη βιοµηχανία για να 
αγοράσει τα ροδάκινα τσάµπα, 
µε τον υπουργό Γεωργαντά να 
υπεραµύνεται της πολιτικής ότι 
«τo κράτος είναι εδώ για να 
δηµιουργεί και ένα κυρωτικό 
πλαίσιο για αθέµιτες πρακτικές 
και όχι να καθορίζει τις τιµές».

Κατηγόρησε δε, το ΣΥΡΙΖΑ 
ότι δεν ψήφισε το άρθρο 38, 
λοιπόν, του νόµου για τη 
σύσταση της Εθνικής Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισµών.

;

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥ∆ΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Το µπάσκετ δεν θα σου 
δώσει να φας, έλα να µας 
βοηθήσεις στα σπαράγγια 
µου έλεγε η µητέρα µου. 
∆ούλεψα στα χωράφια και 
λόγω των σπαραγγιών εγώ 
σπούδασα. Ο πατέρας µου 
ασχολήθηκε στον αγροτικό 
τοµέα και του χρωστάω 
µεγάλη ευγνωµοσύνη κι 
ένα µεγάλο ευχαριστώ…».

Κι όµως, 
αν είχε κερδίσει 
η Εθνική, είχαµε 
ελπίδες...

Τη… µπάλα στους αγρότες πετάει, πλέον, 
το υπουργείο Οικονοµικών, σε σχέση µε 
την ευνοϊκή ρύθµιση για φορολογική έκπτωση 
50%, εφ’ όρου ζωής, σε όσους ενταχθούν σε 
συνεργατικά σχήµατα. «Εµείς δώσαµε ένα πολύ 
γενναίο κίνητρο και στον αγροτικό τοµέα. 
Εναπόκειται πλέον σε εκείνους να το 
αξιοποιήσουν και να συνεργαστούν. Είναι 
ένα στοίχηµα για όλους µας», είπε ο υπουργός 
Οικονοµικών Σταϊκούρας, σε κοµµατική 
εκδήλωση της Ν∆, στο πλαίσιο της 86ης ∆ΕΘ.

∆έκτες µεγάλης γκρίνιας και παραπόνων 
έγιναν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά 
και ο υφυπουργός Οικονοµικών, για το χειρισµό 
της υπόθεσης του ποσού που δόθηκε στους 
παραγωγούς ως ενίσχυση για την αγορά 
πετρελαίου. Η κριτική στους διαδρόµους της ∆ΕΘ 
και εστιάστηκε τόσο σε αυτό καθ’ αυτό το ύψος 
της ενίσχυσης, όσο και κυρίως στον τρόπο 
διάθεσής της, που έγινε χωρίς στόχευση και χωρίς 
παραστατικά, αν και ο βαθµός ψηφιοποίησης 
των φορολογικών αρχών το επέτρεπε εύκολα.

Θα βρεθεί λύση στο ζήτηµα που έχει προκύψει 
για τους παραγωγούς µήλου από το «κλείσιµο» 
της αγοράς της Αιγύπτου, τάζει ο υπουργός 
Γεωργαντάς. Ψάχνουν, λέει, µε το υπουργείο 
Εξωτερικών για εναλλακτικές αγορές, αν και 
δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν και τα de minimis 
για να καλυφθούν οι απώλειες εισοδήµατος, αλλά 
κι αυτό το πρόγραµµα δεν είναι απεριόριστο, 
ξεκαθαρίζουν από την πλατεία Βάθη. 

Από τις 12 Σεπτεµβρίου µπορούν να εισαχθούν 
εκ νέου στη Λευκορωσία κληµεντίνες, ακτινίδια, 
κινέζικο λάχανο και σέλινο από χώρες της ΕΕ. 
Αυτό σηµαίνει ότι τα ελληνικά προϊόντα βρίσκουν 
διέξοδο. Αρχικά η Λευκορωσία είχε απαγορεύσει 
τις εισαγωγές πολλών φρούτων και λαχανικών ως 
απάντηση στις κυρώσεις που της επέβαλλε η ΕΕ, 
µετά σταδιακά κάποια εξαιρέθηκαν, κάποια άλλα 
προστέθηκαν. Για να δούµε που θα πάει αυτό.

Απογοητευµένοι οι παραγωγοί σταφίδας από 
την τιµή που συµφωνήθηκε στη σύσκεψη που 
έγινε πρόσφατα στην Πάτρα στη ΣΚΟΣ µε την 
απουσία των ιδιωτών µεταποιητών-εξαγωγέων. 
Με 1,25 ευρώ το κιλό, λένε οι καλλιεργητές, ούτε 
τα έξοδά µας δεν θα βγάλουµε, αφού η τιµή αυτή 
είναι κάτω του κόστους. Άσε που οι παραγωγοί 
δεν είναι σύγουροι, αφού οι ιδιώτες µαταποιητές-
εξαγωγείς δεν έχουν ακόµα εκφράσει τις 
προθέσεις τους και ήδη ποσότητες της περσινής 
παραγωγής πουλήθηκαν µε 75-80 λεπτά. 

Εν τω µεταξύ, πέρα από τα καλλιεργητικά έξοδα, 
που έχουν πάρει την ανιούσα, ράλι εντοπίζεται 
και στις τιµές βασικών προϊόντων, µε µεγάλες 
επιβαρύνσεις στον οικογενειακό προϋπολογισµό. 
Μετά το σουβλάκι και τον καφέ, τώρα η ακρίβεια 
έρχεται να χτυπήσει και την πίτσα, που είναι πλέον 
ακριβότερη ακόµα και 15% από πέρυσι, σύφµωνα 
µε έρευνα του Pricefox.     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο ερώτηµα θα µπορούσε να θεωρηθεί και 
ρητορικό. Πού πιστεύεται ότι ρίχνει το µε-
γαλύτερο βάρος για τη σχέση της µε τους 
αγρότες η σηµερινή κυβέρνηση; Μα φυ-

σικά στις αποζηµιώσεις τύπου ΕΛΓΑ. Και συνεχίζο-
ντας στο ίδιο πνεύµα, γιατί πιστεύετε ότι επιµένει 
στην υπόθεση αποζηµιώσεις η κυβέρνηση; Επειδή 
το θεσµικό πλαίσιο επ’ αυτού διαµορφώνεται κατά 
βούληση, εποµένως υπάρχουν πάντα περιθώρια ε-
πιλογών µε βάση τις πελατειακές ανάγκες. 

Το έβγαλαν από τα μάτια
ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΕΛΓΑ αποτελούσε πεδίο δόξης λα-
µπρό για τους εκάστοτε κυβερνώντες, λίγοι θα αµ-
φέβαλαν ωστόσο ότι αυτή τη φορά… το έχουν βγά-
λει από τα µάτια, που λέει και ο λαός. Άλλωστε, οι 
συντηρητικές κυβερνήσεις διακρίνονται για τις πα-
λαιοκοµµατικές τους αντιλήψεις και τη ροπή τους 
να αντιµετωπίζουν το κράτος σαν να είναι τσιφλί-
κι τους. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, τα περί κλιµατικής 
αλλαγής, εξασφαλίζουν ακλόνητο άλλοθι 
για εκτεταµένες παρεµβάσεις. 

Πυροσβεστική μάνικα

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να πει κανείς ότι η σηµερινή κυ-
βέρνηση στα αγροτικά δεν έχει ασχοληθεί µε τίποτα 
άλλο από τις κορωνοενισχύσεις, τις αποζηµιώσεις 
και τελευταία, µε τις ειδικές ενισχύσεις για την κάλυ-
ψη του κόστους παραγωγής (ενέργεια, ζωοτροφές, 
λιπάσµατα). Αυτό όµως δεν είναι χάραξη αγροτικής 
πολιτικής, είναι «πυροσβεστική υπηρεσία», η οποία 
µάλιστα, πολύ συχνά, στις µεγάλες πυρκαγιές, φρο-
ντίζει να σώζει πρώτα τα σπίτια των µεγαλόσχηµων.

Ναυάγιο στη στεριά
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ περί ειδικής ενίσχυσης 
ύψους 60 εκατ. ευρώ, στους αγρότες για τον µετρι-
ασµό του κόστους αγοράς των λιπασµάτων, τι να 
πω;  Κατ’ αρχήν, το περιµέναµε από την περασµένη 
άνοιξη. Σ’ εκείνη τη φάση, µάλιστα, οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες επεξεργάζονταν συγκεκριµένο σχέδιο, το 

οποίο προέβλεπε ενίσχυση µε 12 ευρώ το στρέµµα 
για τα αροτραία και 18 ευρώ το στρέµµα για τις δεν-
δρώδεις. Τι έγινε και ο σχεδιασµός αυτός οδηγή-
θηκε σε ναυάγιο, θα πρέπει κάπως να απαντηθεί.

Δεν πιάνουν τόπο
ΥΠΑΡΧΕΙ µια πρώτη απάντηση που θέλει τους οι-
κονοµικούς υπουργούς, κάθε φορά που τίθεται θέ-
µα για την ενίσχυση των αγροτών να τα στυλώνουν. 
Κάποιοι µάλιστα επικαλούνται συχνά εκείνη την 
τοποθέτηση του υπουργού Οικονοµικών, Χρήστου 
Σταϊκούρα, σε µια από τις µεγάλες συναντήσεις µε 
τους αγρότες στις αρχές της χρονιάς, όπου, είχε πει 
-µε βάση τα όσα του καταµαρτυρούνται- ότι η συνει-
σφορά των αγροτών στο ΑΕΠ είναι µόλις 4%, εποµέ-
νως, τα χρήµατα στους αγρότες δεν πιάνουν τόπο. 

Στον πάγο από τον Θόδωρο
ΜΕ ΒΑΣΗ την παραφιλολογία που υπάρχει, συ-

στηµατικά προβάλει αντιρρήσεις, όταν 
πρόκειται για τους αγρότες και ο α-

ναπληρωτής υπουργός Οικονοµι-
κών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο 
οποίος, ως γνωστόν, έχει και 
τον τελευταίο λόγο στα θέ-
µατα των δηµοσίων δαπα-
νών. Γεννηµένος στην Αθή-
να και µε σπουδές (διοίκη-
ση επιχειρήσεων) στο Λον-
δίνο, ο Σκυλακάκης δύσκο-
λα θα µπορούσε να διακρι-
θεί για το φιλοαγροτικό του 
προφίλ. Αντίθετα, έχει από 
νωρίς αναπτύξει καλές σχέ-

σεις µε τον κόσµο των µεγάλων επιχειρήσεων, γι’ 
αυτό και η διαχείριση των κονδυλίων του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης, έχει βάλει στον πάγο τους συντε-
λεστές της αγροτικής παραγωγής. 

Από λίγα και σε όλους
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ τη γνώµη µου, έτσι όπως, διατίθε-
νται, τα όποια κονδύλια έχουν προορισµό τους α-
γρότες, µάλλον δικαιώνουν τους επικεφαλής του 
οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης. Κι αυτό 
γιατί, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει οικονο-
µική και αναπτυξιακή λογική για τα κονδύλια που 
µοιράζονται, παρά µόνο µια αγωνία για τη συνει-
σφορά τους στο εκλογικό αποτέλεσµα. Η λογική 
«από λίγα και σε όλους» που κυριαρχεί, όταν πρό-
κειται για τους αγρότες, είναι που έφερε την ελλη-
νική γεωργία σ’ αυτό το κατάντηµα και που υπονο-
µεύει και τη διατροφική επάρκεια αυτής της χώρας. 
Όσο νωρίτερα το καταλάβουν τόσο το καλύτερο!    

Για την κάλπη
Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει 

αναπτυξιακή λογική για τα κονδύλια που 
µοιράζονται, παρά µόνο αγωνία για τη 

συνεισφορά τους στο εκλογικό αποτέλεσµα

Τ
ο ενεργειακό φιάσκο της Ευρώπης 
φτάνει στο αποκορύφωµά του. Πριν 
από λίγες µέρες η ρωσική Gazprom 
ανακοίνωσε ότι κλείνει επ’ αόριστον 

τον Nord Stream. Ακολούθησε η απειλή του 
Πούτιν πως οι στρόφιγγες θα παραµείνουν 
κλειστές εωσότου η ∆ύση άρει τις κυρώσεις 
που έχει επιβάλει στη Μόσχα. Οι ειδήσεις αυ-
τές εκτόξευσαν και πάλι τις ενεργειακές τιµές. 
Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο (ολλανδικό TTF) 
επέστρεψε κοντά στο ιστορικό υψηλό του µε 
ράλι 35%, µε την τιµή του να είναι 6πλάσια σε 
σύγκριση µε δύο χρόνια πριν.  Τα νοικοκυριά 
αισθάνονται την πίεση. Ακόµη και πριν από 
την τελευταία αύξηση, οι λογαριασµοί ενέρ-
γειας στην Ευρώπη διπλασιάστηκαν σε σύ-
γκριση µε το 2021. Και οι Βρετανοί –που πλη-
ρώνουν το ακριβότερο τίµηµα– βλέπουν τους 
λογαριασµούς ενέργειας να τριπλασιάζονται.

Στο µεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εγκρί-
νει έκτακτες δαπάνες ύψους 375 δισ. δολαρίων 
για να αντιµετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. 
Μόνο το Ηνωµένο Βασίλειο σχεδιάζει να δα-
πανήσει το ιλιγγιώδες ποσό των 150 δισ. δο-
λαρίων µέσα στους επόµενους 18 µήνες. Το 
ποσό αυτό ισοδυναµεί µε ένα πακέτο ύψους 
1 τρισ. δολαρίων για µια οικονοµία του µεγέ-

θους των ΗΠΑ.
Η Ευρώπη εισά-

γει πάνω από τα 2/3 
της ενέργειάς της 
σε φυσικό αέριο 
από τη Ρωσία – το 
40% αυτής της πο-
σότητας διοχετεύε-
ται µέσω του Nord 
Stream. Η εξάρτηση 

της Γηραιάς Ηπείρου είναι πολύ µεγάλη από 
τη Μόσχα. Το Κρεµλίνο παίζει µε την ενεργει-
ακή ανεπάρκεια της Ευρώπης προκειµένου να 
εκβιάσει τη ∆ύση και να άρει τις κυρώσεις. […] 

∆εν µπορεί η Ευρώπη να προµηθεύεται α-
έριο από αλλού; Μπορεί, αλλά είναι αδύνατο 
να το κάνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ε-
πειδή η εναλλακτική λύση είναι η µεταφορά 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου µέσω τερµα-
τικών σταθµών LNG, για την οποία απαιτού-
νται εντελώς διαφορετικές υποδοµές. Η δια-
κοπή της λειτουργίας του Nord Stream δεν ή-
ταν και έκπληξη για τους Ευρωπαίους ηγέτες, 
οι οποίοι προετοιµάζονταν εδώ και µήνες. Α-
πό τις αρχές του καλοκαιριού, η Ευρώπη εφαρ-
µόζει την εθελοντική µείωση της χρήσης φυ-
σικού αερίου και ενισχύει τα αποθέµατά της ε-
νόψει χειµώνα.[…] Αυτό το ενεργειακό φιάσκο 
θα µπορούσε να «γονατίσει» την ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία. Το χειρότερο είναι πως ακόµη και 
το δηµοσιονοµικό πακέτο των 375 δισ. δολα-
ρίων, που έχει εγκρίνει η Ευρώπη, µπορεί να 
µην τη σώσει. Αφού δεν µπορείς να αγοράσεις 
φυσικό αέριο που δεν υπάρχει. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ FORBES

Το ενεργειακό
φιάσκο στην ΕΕ

ΤOY  ΝΤΑΝ 
ΡΟΥΝΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ*



Τ
ο δυστοπικό περιβάλλον των διεθνών συνθη-
κών και τα µάτια που είναι στραµµένα στον ου-
ρανό, δίνουν το στίγµα της πορείας προς την 
είσοδο στον τρυγητό των µεγάλων αµπελουρ-

γικών ζωνών µε την αρχική αισιοδοξία να µετατρέπεται 
σε συγκρατηµένη. Η εικόνα διακρίνεται από τη λογική 
ανοµοιογένεια, που υπάρχει κάθε χρόνο στις διάφορες 
αµπελουργικές ζώνες, πλέον όµως οι βροχοπτώσεις στις 
αρχές Σεπτεµβρίου επηρεάζουν τις αµπελουργικές περι-
οχές µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε τη χρονική από-
σταση έναρξης του τρυγητού.

Μέχρι σήµερα που τείνει να ολοκληρωθεί η συγκο-
µιδή του Μοσχάτου και της Μαυροδάφνης στην 
Αχαΐα, η περιοχή είναι από τις λίγες που δεν πα-

ρατηρήθηκαν βροχοπτώσεις αρχές Σεπτεµβρίου, αλλά και 
από τις λίγες που δεν µπαίνουν στον κοινό παρονοµαστή 
των κανονικών σε όγκο συγκοµιδών σταφυλιών, αφού ο 
βοτρύτης και το ωίδιο, επηρέασαν αρκετά νωρίς τον όγκο 
του Ροδίτη, που εκτιµάται ότι φέτος θα είναι µειωµένος α-
πό 30% έως 40%. Στο διπλανό νοµό στην Κορινθία και ει-
δικότερα στη Νεµέα το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγού-
στου, αναµενόταν µια µέτρια σε όγκο χρονιά για το Αγιωρ-
γήτικο, χωρίς ασθένειες, εικόνα που αρχίζει να δηµιουρ-
γεί µικρές επιφυλάξεις µετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις 
για τα βαρικά και υπερποτισµένα αµπέλια που παρουσιά-
ζουν φαινόµενα σήψης, σε µικρή όµως έκταση.

Για άλλη µια χρονιά οι επιτραπέζιες και οι ποικιλίες 
σταφιδοποιίας του νοµού, δοκιµάστηκαν αρχικά α-
πό την εσωτερική υποκατανάλωση, την εξαγωγι-

κή αδυναµία και τέλος από τις καιρικές συνθήκες που ο-
δήγησαν σε απόγνωση τους συγκεκριµένους αµπελουρ-
γούς. Τότε ήταν που άρχισαν οι υστερόβουλες φήµες ότι 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα επιτρέψει την εί-
σοδό τους στον τοµέα της οινοποιίας. «Τι είχες Γιάννη, τι 
είχα πάντα». Με υψηλές στρεµµατικές ενισχύσεις, οι 
ποικιλίες αυτές που απαγορεύεται να οινοποιη-
θούν, όδευσαν προς «χυµοποίηση» µε 0,12 
ευρώ έως 0,15 ευρώ το κιλό, για να κατα-
λήξουν τελικά στο ποτήρι του καταναλω-
τή και του τουρίστα, µε τιµές συσκευα-
σµένων προϊόντων, που δεν µπορεί να 
ανταγωνισθεί το οινοστάφυλο. Υπό αυ-
τές τις συνθήκες ενώ ο τρύγος του Ροδί-
τη ξεκίνησε µε τιµή 0,27 ευρώ το κιλό, 
µε τις φήµες περί νοµιµοποίησης οινο-
ποίησης της Σουλτανίνας, διαπραγµατεύο-
νταν την επόµενη, στα 0,20 ευρώ το κιλό. Κακές 

πρακτικές, αδυσώπητος και αθέµιτος ανταγωνισµός στην 
αγορά και όλοι γνώστες, αλλά παρατηρητές.

Αυτές οι πρακτικές µαζί µε άλλες γνωστές, ευθύνο-
νται για το ότι στην κατηγορία των κρασιών µαζι-
κής κατανάλωσης, παρατηρούνται εντυπωσιακά 

χαµηλές τιµές συσκευασµένων προϊόντων (ασκοί 20 λί-
τρων πωλούνται στην τιµή των 10 ευρώ ή φιάλες PET του 
1,5 λίτρου στα 1,10 ευρώ), καθηλώνοντας κάθε χρόνο τις 
τιµές των οινοστάφυλων σε επίπεδο που δηµιουργούν ζη-
µιές στις αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις των µεγάλων σε 
έκταση ζωνών της χώρας και ωθούν τους αµπελουργούς 
στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Το µόνο αισιόδοξο 
είναι ότι πλέον υπάρχουν τα ψηφιακά δεδοµένα και οι η-
λεκτρονικές διασταυρώσεις ,είναι προ των πυλών.

Παρόµοια κατάσταση και στο Ηράκλειο Κρήτης. Η 
κατεστραµµένη παραγωγή σουλτανίνας λόγω ευ-
δεµίδας, όξινης σήψης και πρωτοφανών βροχο-

πτώσεων, ασκεί αφόρητες πιέσεις στα οινοποιεία. 
Μόνο η Βοιωτία διασώζεται µέχρι στιγµής από τις µεγά-

λες αµπελουργικές ζώνες, αλλά οι καραµπόλες από τις 
υπόλοιπες περιοχές δεν θα την αφήσουν ανεπηρέαστη.

Βορειότερα η Θεσσαλία, βαθµιαία επηρεασµένη από συνε-
χείς βροχές και χαλαζοπτώσεις στο ∆αµάσι, µεταβάλλει την 
αµπελουργική εικόνα από το καλύτερο προς το χειρότερο.

Η αναµονή για µια πληθωρική παραγωγή µετατρέπεται 
σε φόβο σήψης, εάν οι καιρικές συνθήκες παραµείνουν 
βροχερές. Η σήψη λειτουργεί σαν οικονοµικός µοχλός 
φθηνής αγοράς, που πιέζει και τις τιµές της υγιούς παρα-
γωγής προς τα κάτω. Στη βόρεια Ελλάδα που τα πράγµατα 
είναι πιο νοικοκυρεµένα, η µόνη περιοχή που ακολουθεί 
τους µακροοικονοµικούς κανόνες και αµείβει τις προσπά-
θειες των αµπελουργών, το Αµύνταιο, αναµένει µικρότε-
ρη παραγωγή λόγω χαλαζοπτώσεων. Στη Νάουσα αναµέ-
νουν καλή παραγωγή σε όγκο και ποιότητα, επιτρέποντος 

του καιρού βέβαια, γιατί ο τρύγος του Ξυνόµαυρου θα 
ξεκινήσει τέλος Σεπτεµβρίου, αρχές Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερα καλή και χωρίς προβλήµατα 
ασθενειών αναµένεται και η παραγω-
γή της Αττικής µε την κυρίαρχη ποι-

κιλία το Σαββατιανό, να παρουσιάζει ι-
διαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον 
απόηχο των ευνοϊκών καιρικών συνθη-
κών. Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των 

αµπελουργών για το εάν οι τιµές που θα 
ανακοινωθούν, από τους µεγάλους παί-

κτες του εµπορίου, θα καλύψουν το αυξη-
µένο κόστος καλλιέργειας.

Όψιµη παραγωγή στα νησιά του Αιγαίου µε τη Σά-
µο να ολοκληρώνει τον τρυγητό χωρίς προβλή-
µατα σε ποσότητα (παρόµοια µε την περσυνή) και 

ασθένειες. Οι τιµές στο νησί έχουν ανοδική τάση και µάλι-
στα ο συνεταιρισµός επιδοτεί το κόστος των µεταφορικών. 
Και η Σαντορίνη ολοκληρώνει τον όψιµο τρυγητό, αναµέ-
νοντας µια αύξηση µετά από χρόνια της τάξης 20% - 25%, 
όµως οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις για το νησί το τελευ-
ταίο δεκαήµερο του Αυγούστου επιµήκυναν την τεχνολο-
γική ωρίµαση των σταφυλιών και επηρέασαν προς τα κά-
τω τον αρχικά εκτιµώµενο όγκο οινοπαραγωγής. Παρό-
µοια εικόνα και στη Ρόδο µε αύξηση του όγκου παραγω-
γής κατά 10%, κανονική ωρίµαση των σταφυλιών χωρίς α-
σθένειες, αλλά µε συγκρατηµένη αισιοδοξία λόγω γενικό-
τερων συνθήκων αγοράς.

Και στα νησιά του Ιονίου, η παραγωγή για τη Ζάκυνθο 
αναµένεται αυξηµένη, µε καλή ωρίµαση των σταφυλιών 
και αυξητικές τάσεις τιµών.

Μεγάλη οινικά χρονιά, είναι η φετινή για την Κεφαλο-
νιά που ολοκληρώνει τον τρύγο ως τον ποιοτικότερο της 
10ετίας, αποτέλεσµα των άριστων κλιµατολογικών συν-
θηκών χωρίς παγετούς, χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις.

Γενικότερα στην παραπάνω εικόνα, θα πρέπει να προ-
στεθεί η δυστοκία εξεύρεσης εργατικών χεριών για 
τον τρύγο, µε τα ηµεροµίσθια να κινούνται πλέον 

στα 50 ευρώ έναντι 35 ευρώ την περσινή χρονιά, το κό-
στος καυσίµων και της ενέργειας στα ύψη και των υλικών 
συσκευασίας (κυρίως φιάλες) για τα οινοποιεία κατά πο-
λύ ακριβότερα και δυσεύρετα.

Με φόντο την αρνητική σύνοδο των παραµέτρων της 
διεθνούς συγκυρίας, οι «εθνικές» αδυναµίες φέτος έχουν 
πάρει ιδιαίτερη διάσταση, µε πρωτοφανείς τακτικισµούς, 
που σχετίζονται µε τον ακήρυχτο πόλεµο των εµπόρων, 
οι οποίοι προκειµένου να κατεβάσουν τις τιµές στις µε-
γάλες αµπελουργικές ζώνες, έχουν στήσει µηχανισµούς 
παραπληροφόρησης και διακίνησης παράνοµης σταφυ-
λικής παραγωγής, για να οδηγήσουν τελικά τους αµπε-
λουργούς των σταφυλιών οινοποιήσιµων ποικιλιών, «γο-
νατιστούς στην πόρτα τους».

Με τις εκτάσεις αµπελοκαλλιέργειας να µειώνονται κά-
θε χρόνο αναρωτιέται κανείς: Κράτος υπάρχει;
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Θέρος, τρύγος 
και ο ακήρυχτος πόλεμος

*Ανάλυση του Κλαδικού 

Εθνικού Αγροτικού Συνεταιρισµού 

Αµπελοοινικών Προϊόντων-ΚΕΟΣΟΕ

ΑΡΘΡΟ
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Ο γαστρονοµικός 
πλούτος Ολύµπου
Ο ∆ήµος ∆ίου-Ολύµπου διοργανώνει το πρώτο 
Γαστρονοµικό Φεστιβάλ Ολύµπου, το διήµερο 17 
και 18 Σεπτεµβρίου σε ∆ίον, Λιτόχωρο και 
Πλαταµώνα. Στόχος του Φεστιβάλ είναι 
η ανάδειξη του γαστρονοµικού πλούτου 
της παρολύµπιας περιοχής. Παραγωγοί 
και επαγγελµατίες της περιοχής θα έχουν τη 
δυνατότητα µέσα από δράσεις, µπροστά στους 
επισκέπτες, να αναδείξουν τις τοπικές γεύσεις, 
τα έθιµα και τις παραδοσιακές συνταγές 
του τόπου, καθώς και καινοτόµα προϊόντα. 
Οι δράσεις θα συµπεριλαµβάνουν επίσης 
επιδείξεις µαγειρικής και οινογευσίες, σεµινάριο 
µαγειρικής για παιδιά (Junior Master Cook), 
βιωµατική γνωριµία µε τοπικά προϊόντα και 
ανάδειξη τοπικών συνταγών και γεύσεων. 
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 
6972006316 και 6985746669.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Ένα πρωτότυπο ταξίδι στο 

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

Συνέδριο για τη 
βιωσιµότητα του ελαιώνα 
διοργανώνει το τετραήµερο 
27-30 Σεπτεµβρίου 
στις πόλεις Λισαβόνα 
και Évora της Πορτογαλίας το 
∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου (IOC).

Η Ελληνική Ζωοτεχνική 

Εταιρεία ανακοινώνει τη 
διεξαγωγή του 36ου Ετήσιου 
Επιστηµονικού Συνεδρίου
 της που θα λάβει χώρα 
στο Αγρίνιο στο Παπαστράτειο 
Μέγαρο, 
από 5 έως 7 Οκτωβρίου.

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

Ηµερίδα για τον κλάδο 
της θρέψης διοργανώνει 
στις 22 Οκτωβρίου ο ΣΠΕΛ, 
που συµµετέχει και στην 
29η Agrotica.

Oι συνθήκες από το 
µέτωπο της πανδηµίας 
υποχρέωσαν 
τη µεταφορά της 
πολυαναµενόµενης από 
το κλάδο ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων 
Agrotica να µεταφερθεί για 
τις 20-23 Οκτωβρίου 2022.

Στις 8-10 Νοεµβρίου 
η Gulfood Manufactoring, 

η µεγαλύτερη έκθεση Β2Β 
για υψηλής αξίας τρόφιµα 
στο Dubai World Trade 
Centre.

Από 24 έως 26 Απριλίου 
2023 στο Μπέρµινχαµ του 
Ηνωµένου Βασίλειου θα λάβει 
χώρα η «Food and Drink 
Expo» για τη λιανική αγορά και 
πώληση τροφίµων και ποτών

Μεταφέρθηκε για το 2023 
η ∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα 
του Βερολίνου , όπως 
ενηµερώνει σχετικά 
το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο. Αναµένεται 
νέα ανακοίνωση.  

Αγροτική έκθεση 
Αιτωλοακαρνανίας 
στις 30 Σεπτεµβρίου
Από τις 30 Σεπτεµβρίου και έως 2 Οκτωβρίου, 
στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, θα 

πραγµατοποιηθεί η «Αγροτική Περιφερειακή 
Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας», µε τη στήριξη της 
Π∆Ε. Στην έκθεση συµµετέχουν επιχειρήσεις 
αγροτικών προϊόντων και µηχανηµάτων και οι 
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να δοκιµάσουν ποιοτικά αγροδιατροφικά 
προϊόντα του νοµού, αλλά και να εξετάσουν 
από κοντά αγροτικά µηχανήµατα και εξοπλισµό. 
Παράλληλα, η Λέσχη Αρχιµαγείρων ∆υτικής 
Ελλάδας και Πελοποννήσου θα δηµιουργήσει 
και θα προσφέρει παραδοσιακά και πρωτότυπα 
πιάτα σε όλους τους επισκέπτες. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.pde.gov.gr.

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

Όλη η οινική γκάµα 
της Β. Ελλάδος 
στα ΒορΟινά

Τα ΒορΟινά, η οινική 
εκδήλωση της ένωσης 
«Οινοποιοί Βορείου 
Ελλάδος» πραγµατοποιείται 
το Σάββατο 24 Σεπτεµβρίου, 
στο «σπίτι» της, στην 
Προβλήτα 1 στο Λιµάνι 
της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται 
για την πιο ξεχωριστή 
εκδήλωση κρασιού στην 
Ελλάδα, µία µοντέρνα 
εκδοχή της παραδοσιακής 
γιορτής κρασιού, που 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό, 
γνώστες και µη της αέναης 
οινικής µας κληρονοµιάς. 
Τα ΒορΟινά έχουν στόχο 
την ανάπτυξη της οινικής 
κουλτούρας στη χώρα µας, 
µέσω της γευστικής δοκιµής 
κορυφαίων οίνων και 
αµπελοοινικών 
αποσταγµάτων, που θα 
προσφέρουν τη γνωριµία 
µε τον βορειοελλαδίτικο 
αµπελώναΣτα ΒορΟινά 
συµµετέχουν τα 32 µέλη της 
ένωσης «Οινοποιοί Βορείου 
Ελλάδος». Για πληροφορίες 
στο www.winemakers-
ofnorthgreece.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΛΥΜΠΟΣ

Μέχρι 20 Σεπτεµβρίου 
δηλώσεις κατεχόµενων κυψελών 
από ενεργούς µελισσοκόµους.

Έως 23 Σεπτέµβρη κατάθεση 
δικαιολογητικών για την 
επιστρεπτέα προκαταβολή. 

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

∆ηλώσεις ETMEAP για 
έκπτωση στο αγροτικό ρεύµα 
;έως 30 Σεπτεµβρίου.

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
υποβολή παραστατικών για 
τη δεύτερη και τρίτη πρόσκληση 
του Κοµφούζιο.

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

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

Μέχρι την 1η Νοεµβρίου 
κατάθεση στοιχείων στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για αγρούς µε 
συγκυριότητα δηµοσίου.

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

ΚΟΛΩΝΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
οι πρόωρες κρατήσεις 
για την Anuga 2023

Τη δυνατότητα πρόωρης δήλωσης 
κράτησης στην Anuga 2023 έχουν 
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, όσοι εκ 
των Ελλήνων παραγωγών επιθυµούν 
να συµµετάσχουν στη µεγαλύτερη 
εµπορική έκθεση τροφίµων και 
ποτών στον κόσµο, που 
διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό 
Οργανισµό της Κολωνίας, του οποίου 
επίσηµος αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα είναι το Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. Η Anuga 2023 
θα πραγµατοποιηθεί και πάλι στο 
Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας 
από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2023, 
µε τη βιωσιµότητα, την κλιµατική 
ουδετερότητα και την ασφάλεια 
του εφοδιασµού να βρίσκονται 
στο επίκεντρο. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ: 210-6419027 
και στο www.german-fairs.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Λακόν και 260 γίδια 
Μούρθια που γεννάνε 20 Οκτώβρη. κος Λα-
µπράκης. Τηλ. 6906/869090, 6974/916517, 
6907/327682. 

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

Πωλούνται 270 πρόβατα υψηλής γαλακτο-
παραγωγής διασταύρωσης Λακον µε Χιώτικα. 
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 κεντρικής µακε-
δονίας. Τηλ. 6995/033571. 

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

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

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

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

Πωλούνται 250 πρόβατα Λακόν και 200 γί-
δια µε δικαιώµατα. Τηλ. 6947/004517. 

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

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

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

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

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

Πωλούνται 15 βετούλες ηλικίας 7 µηνών, 
45 κιλών ράτσας αγγλονούµπια. Τιµή πώλη-
σης 550 ευρώ έκαστη. Περιοχή Αρκαδία. Τηλ. 
6955/316314. 

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

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

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

Πωλούνται 100 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µε τα δικαιώµατά τους ποσού 50. 000 ευρώ. 
Τηλ. 6944/462220. 

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων ,περιο-
χή Ριτσώνας Χαλκίδας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
6934/287105. 

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

Πωλούνται 200 πρόβατα γερµανοχιώτικα . 
Περιοχή Τριταίας Νοµού Αχαΐας. Γεννάνε απο 
τέλος Σεπτέµβρη. Τηλ 6975/599826

Πωλούνται 200 Πρόβατα Λακόν (Lacaune), 
στον νοµό Τρικάλων, πλήρως εµβολιασµένα, 
δεκτός έλεγχος από κτηνίατρο. Τιµή συζητή-
σιµη. Τηλ. 6981/706863 (10. 00π. µ – 13. 
00µ. µ. ) 

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

Πωλείται κοπάδι ελληνικών προβάτων, κου-
φά, κεφαλοννίτικα και έγκυα. Περιοχή Πάλαι-
ρος Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6908/383537. 

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά . ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ. 6984/480055. 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα από ζωικό κεφά-
λαιο. κος Λαµπράκης. Τηλ. 6906/869090, 
6974/916517, 6907/327682. 

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958. 

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Τηλ. 
6932/372270. 

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,περιοχή 
Σερρών. Τηλ. 6937/253885. 

Πωλούνται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµέ-
νος απο παραγωγό. Τηλ. 6981/088723. 

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

Πωλούνται ρεβίθια και φακή βρώσιµα,πολύ 
βραστερά και νόστιµα αλλά επίσης κατάλληλα 
και για σπόρο. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλί-
ας 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. ∆ιανο-
µή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6987/310440. 

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440. 

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171. 

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675. 

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

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

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

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

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

Πωλούνται βίκος-κουκιά κτηνοτροφικά από 
παραγωγό καθαρισµένα,απολυµασµένα. Τηλ. 
6981/088747. 

Πωλείται βίκος, καθαρισµένος,απολυµασµένος 
απο παραγωγό. Τηλ. 6981/088723. 

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

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

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

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

Πωλείται σπόρος ποικιλίας Σιµετο σε σα-
κιά των 40 κιλών. Τιµή 0,73 λεπτα/κιλό. Τηλ. 
6937/436309. 

Πωλείται για σπόρο σιτάρι σκληρό ποικιλίας 
Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σπορο-
παραγωγή. Παρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρί-
ζει, δεν πλαγιάζει µε πολλη πρωτείνη απο πα-
ραγωγό. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224. 

Πωλείται βίκος, για σπόρο ποικιλίας Αλέξαν-
δρος, καθαρισµένος, απολυµασµένος. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224. 

Πωλούνται γλυκάνισος, ρεβύθια βραστε-
ρά. Περιοχή µεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/761510. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κι-
λά,πιστοποιηµένος. Τηλ. 2310/711133. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανο-
ραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού 
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το 
χωριό Κερί Ζακύνθου. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
6937/314086. 

Πωλείται ποσόστωση σε 150 στρέµµα-
τα, περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6946/482582. 

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39. 707184, 
22. 485685), 19. 000 τ. µ. , 300 µέτρα φά-
τσα επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού 
Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον 
κόµβο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. 
Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60. 000 Ευρώ. Τηλ. 
6977/277554. 

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργή-
σιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ. 
6942/228503. 

Πωλούνται 10. 500 στρέµµατα από ιδιωτικό 
δασόκτηµα, το ένα έκτο, περιοχή νοµού Ηµα-
θίας. Αναλυτικές πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6972/622233 και 6972/648989. 

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

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανο-
ραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού 
δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το 
χωριό Κερί Ζακύνθου. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
6937/314086. 

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

Πωλείται ελαιώνας 6. 400 τ. µ µε ποτιστι-
κό πλησίον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκα-
στρο, θέση Γελινιάτικα, οικοδοµήσιµο. Τηλ. 
6983/717473. 

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

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη 
περιοχή της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο 
από γεώτρηση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευ-
τικών και φωτοβολταικό πάρκο. Τιµή 3. 500 
ευρώ το στρέµµα. Τηλ. 6974/426911

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δήµο 
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 χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανί-
ας. Τηλ. 6906/432076. 

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

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

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο στη Θέρµη Θεσσαλο-
νίκης 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 δουλεµένη),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, προβά-
των και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 14, 
περιοχή Θεσσαλονίκης . Τηλ. 6942/226598. 

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

Πωλούνται 2. 500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας. Τηλ. 6987/072325. 

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

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο 
τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆ύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πο-
λιτών καταχώρισε η Κοµισιόν. Την 
πρωτοβουλία «Να εξοπλιστεί κάθε 
ευρωπαϊκό σπίτι µε φωτοβολταϊκά 
1 kW και ανεµογεννήτριες 0,6 kW 
µε χρηµατοδότηση της ΕΕ µόνο µέ-
σω των δήµων» και την πρωτοβουλία 
«Προστατέψτε την αγροτική κληρο-
νοµιά, την επισιτιστική ασφάλεια και 
τον επισιτιστικό εφοδιασµό της ΕΕ». 

Οι οργανωτές της πρωτοβουλίας 
για την ανανεώσιµη ενέργεια ζητούν 
την κατασκευή και την εγκατάσταση 
των αναγκαίων υποδοµών ώστε να ε-
φοδιαστούν τα νοικοκυριά (και όσων 
βρίσκονται στα πιο αποµονωµένα χω-
ριά) µε πράσινη ενέργεια, µε σκοπό 
τη µείωση του αποτυπώµατος CO2. Ε-
πιπλέον, ζητούν την εκπαίδευση των 
πολιτών σχετικά µε τα πλεονεκτήµα-
τα της πράσινης ενέργειας και την κα-
τάρτιση των δηµοτικών υπαλλήλων 
σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. 

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλί-
ας «Προστατέψτε την αγροτική κλη-
ρονοµιά, την επισιτιστική ασφάλεια 
και τον επισιτιστικό εφοδιασµό της ΕΕ» 
ζητούν ανανέωση της δέσµευσης της 
ΕΕ για την προώθηση της κληρονο-
µιάς των αγροτικών περιοχών, της βι-
ώσιµης αγροτικής ανάπτυξης και της 

ανόδου του βιοτικού επιπέδου στις α-
γροτικές περιοχές, ώστε να διασφα-
λιστεί µακροπρόθεσµα η βιωσιµότη-
τα των κοινοτήτων που παράγουν 
τα τρόφιµα της ΕΕ. Ζητούν την προ-
ώθηση των αγροτικών επαγγελµατι-
κών πρακτικών και δραστηριοτήτων, 
το σεβασµό της παραδοσιακής βιοτε-
χνίας και την αναγνώριση της επισι-
τιστικής ασφάλειας και των υλικών 
γεωργικού εφοδιασµού. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή κρίνει νοµικά παραδε-
κτές τις εν λόγω πρωτοβουλίες, κα-

θότι πληρούν τις τυπικές προϋποθέ-
σεις. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία 
των προτάσεων. 

Σε συνέχεια της καταχώρισης, οι δι-
οργανωτές έχουν 6 µήνες για την έ-
ναρξη της συλλογής υπογραφών. Ε-
άν, σε διάστηµα ενός έτους, µια Ευ-
ρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συ-
γκεντρώσει 1 εκατοµµύριο δηλώσεις 
υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά δι-
αφορετικά κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. 

Πράσινη ενέργεια
Υποδοµές για πράσινη ενέρ-
γεια στα νοικοκυριά ακόµη 
και των πιο αποµονωµένων 
χωριών προωθεί η Κοµισιόν

Στα 350 ευρώ 
το επίδοµα θέρµανσης
Στο επίδοµα θέρµανσης το οποίο 
θα καλύψει πάνω από 1,3 εκατ. 
πολίτες αυξάνονται τα εισοδηµατικά 
κριτήρια και ορίζονται ως εξής: 

 16.000 ευρώ για άγαµο. 
 24.000 ευρώ για έγγαµο 

προσαυξηµένο 3. 000 για κάθε 
τέκνο. 

 Το επίδοµα αυξάνεται από 
300 ευρώ σε 350 ευρώ. 

 Όσοι καταναλώσουν φέτος 
πετρέλαιο θα δουν διπλάσιο 
επίδοµα θέρµανσης. 

Aποκατάσταση σχολείων
από Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
Σε ένα αναβαθµισµένο σχολικό 
περιβάλλον ξεκίνησαν τη φετινή 
χρονιά µαθητές και διδακτικό 
προσωπικό του 1ου ∆ηµοτικού 
Ιστιαίας και του Γυµνασίου-
Λυκείου Λίµνης, καθώς η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρέδωσε 
ανανεωµένα τα δύο σχολικά κτίρια, 
στα οποία αποκατέστησε χρόνια 
προβλήµατα, στο πλαίσιο στήριξης 
της Βόρειας Εύβοιας έπειτα από 
την καταστροφική πυρκαγιά του 
καλοκαιριού του 2021. 

Η επιχειρηµατικότητα
σε αγρότες από το ΓΠΑ
Ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης για 
επαγγελµατίες αλλά και επίδοξους 
αγρότες δηµιούργησε το Κέντρο 
Επιµόρφωσης και ∆ιά Βίου 
Μάθησης του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στο 
πρόγραµµα µε τίτλο «Αγροτική 
Επιχειρηµατικότητα: Από την 
Παραγωγή στη Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων» οι αιτήσεις 
γίνονται έως 20 Οκτωβρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο spimaria1@gmail.com.

Πρώτο κουδούνι στο
«Παντελής Παντελιάδης
Η Αµερικανική Γεωργική Σχολή 
υποδέχθηκε για πρώτη χρονιά 
τους µαθητές της στο νέο κτήριο 
Λυκείου «Παντελής Παντελιάδης», 
µε τον αγιασµό στον αύλειο χώρου 
του νέου και επιβλητικού «Pantelis 
Panteliadis High School». 
Η ανέγερση των εγκαταστάσεων 
του ∆ευτεροβάθµιου 
Προγράµµατος της Σχολής 
αποτέλεσε δωρεά της οικογένειας 
Παντελιάδη, του Οµίλου ΟΠΤΙΜΑ-
ΗΠΕΙΡΟΣ-METRO-MY MARKET. 

Οι διοργανωτές ζητούν να συµπεριληφθεί η προώθηση της αγροτικής κληρονοµιάς και η αναγνώριση της 
επισιτιστικής ασφάλειας και επισιτιστικού εφοδιασµού στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Υποδομές στα χωριά 
και φ/β στις στέγες
Διπλή πρωτοβουλία από την Κομισιόν για επέκταση ΑΠΕ σε 
απομονωμένα χωριά και προστασία της αγροτικής κληρονομιάς

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργητής(16 
δόντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία αντλία νερό κε-
ντρόφυγκα CAPRARI και 20 µπέκ µε ακροφύ-
σια 10αρια. Πληροφορίες. Τηλ. 6949/093007. 

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορ-
τηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ. 6973/492214. 

Πωλείται άροτρο 4υνο,τσανιο 12αρι. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234. 

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

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE πλά-
τος 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 µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλή-
νες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,πε-
ριοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6974/806795

Πωλείται 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 κο-
πής 2,5. Τιµή και για τα δύο 6. 000 ευρώ. Τηλ. 
6974426911. 

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

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

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων σε 
καλή κατάσταση, περιοχή Σερρών, τιµή 25. 000 
ευρώ. Τηλ. 6947/445778. 

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 ίππων µε 
3000 ώρες χρήσης. Τιµή 8. 300 ευρώ. Τηλ. 
6944/985675. 

Πωλείται παγολεκάνη γάλακτος 250 κιλά σε 
άριστη κατάσταση. Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή 
Κατερίνης. Τηλ. 6943/877756. 

Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 
ελατήρια 30χ30. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 6977/524520. 

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σειρών 
για λάχανα, πράσα και λεβάντα. Περιοχή Μεση-
µέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/524520. 

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

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, περιο-
χή Γέφυρες Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310/715037. 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως. Το κέλυ-
φος(χωρίς λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αι-
τωλοακαρνανίας. Τηλ. 6980/048507. 
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Ήχος απόντων 
στο Eurobasket
Σειρά έχουν τα προκριματικά Παγκοσμίου 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυλαία ρίχνει αυτήν την Κυριακή το 
Ευρωµπάσκετ, µε τις Πολωνία, Γαλ-
λία, Γερµανία και Ισπανία να βρί-
σκονται στις υποψήφιες για τα µε-
τάλλια. Η Εθνική µας οµάδα υπό-
σχεται τώρα να επιστρέψει πιο δυ-
νατή, καθώς ξεκινάνε το Νοέµβριο 
(10 και 13 του µήνα) οι υποχρεώ-
σεις της για τα προκριµατικά του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου, όπου θα αντι-
µετωπίσει τη Λετονία και το Βέλγιο. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην 
Ισπανία, διεξάγεται το µεγάλο ντέρ-
µπι µεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και 
Ρεάλ αυτήν την Κυριακή. Μετά, τα 
ευρωπαϊκά κλαµπς την ερχόµε-

νη εβδοµάδα παίρνουν ρεπό και 
τη σκυτάλη παίρνουν οι Εθνικές 
οµάδες στα πλαίσια του Nations 
League  (21-27 Σεπτεµβρίου το 
«παράθυρο»). Η Ελλάδα θέλει να 
συνεχίσει µε το «απόλυτο» στα τρί-
ποντα, κάτι που θα προσπαθήσει 
απέναντι στην Κύπρο στις 24 του 
µήνα. Τις υποχρεώσεις της η Εθνι-
κή, τις τελειώνει µε τη Βόρεια Ιρ-
λανδία στις 27 Σεπτεµβρίου. Στα 
µατς της διοργάνωσης που ξεχω-
ρίζουν, βρίσκεται η αναµέτρηση 
της Ιταλίας ενάντια της Αγγλίας. 
Αυτά θα είναι και τα τελευταία τεστ 
των ευρωπαϊκών Εθνικών οµά-
δων πρωτού ταξιδέψουν στο Κα-
τάρ για το Μουντιάλ το οποίο κά-
νει πρεµιέρα στις 20 Νοεµβρίου. 

Ο Κάρλος Αλκαράθ ανέβηκε στην κορυφή της 
παγκόσµιας κατάταξης κι έγινε ο µικρότερος σε ηλικία 
(19 ετών και τεσσάρων µηνών), τενίστας, που 
βρίσκεται στο Νο 1 του κόσµου, µετά την κατάκτηση 
του US Open. Ο Ισπανός είναι αυτό που λέµε «next 
big thing» και µπήκε σφήνα στην παντοκρατορία των  
Ναδάλ, Φέντερερ και Τζόκοβιτς (63 Grand Slam). 

Στο No1 ο Αλκαράθ
μετά τον θρίαμβο  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουλβς – Μαν. Σίτι 14.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 20.00 COSMOTE SPORT 2HD

Ατρόµητος – Λαµία 20.00 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Μικρός τελικός 18.15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Άρης – Ολυµπιακός 20.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Tελικός 21.30 ΕΡΤ1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 Novasports 1HD
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Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Μικρός τελικός 18.15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 19.00 COSMOTE SPORT 1HD

Άρης – Ολυµπιακός 20.00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Ευρωµπάσκετ)

Tελικός 21.30 ΕΡΤ1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 21.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Απογοήτευση 
ο σύντομος δρόμος 
της ΔΕΘ, επιστροφή 
στην πραγματικότητα 

∆ιπλή προσοχή      
χρειάζεται για τις  
επιλογές αροτραίων  
της νέας χρονιάς  

Έχεις λεφτά,   
παίρνεις λεφτά, 
το τραπεζικό δόγμα 
και για τους αγρότες 

Να ’τος ο πρωταθλητής
Με 11 νίκες σε γκραν πρι, ο Μαξ 
Φερστάπεν σφιχταγκαλιάζει 
πλέον τον τίτλο του παγκόσµιου 
πρωταθλητή και είναι θέµα χρόνου 
να «το σηκώσει» και τυπικά. Αυτό 
µπορεί να γίνει µε τον κατάλληλο 
συνδυασµό στο νυχτερινό αγώνα 
της Σιγκαπούρης, καθώς ο Super 
Max βρίσκεται στο +116 από 
τον δεύτερο Σαρλ Λεκλέρ. 
Στις κατασκευάστριες εταιρείες 
στην πρώτη θέση είναι η Red Bull. 

Μπελάδες για Γιουβέντους
Με την πλάτη στον τοίχο νωρίς 
νωρίς φαίνεται να είναι η 
Γιουβέντους στο Τσάµπιονς Λιγκ, 
καθώς µετά από δύο αγωνιστικές 
βρίσκεται µε µηδέν πόντους. 
Ενδιαφέρον έχει πάντως πως πέρα 
από τον 5ο Όµιλο (Μίλαν, Ντιναµό 
Ζάγκρεµπ, Σάλτσµπουργκ, Τσέλσι) 
στους υπόλοιπους ο πρώτος έχει 6 
πόντους έχοντας κάνει το απόλυτο. 
Επιστροφή στα µατς 4 Οκτωβρίου.

Ενισχύεται η ΑΕΛ
H ΑΕΛ σύµφωνα ρεπορτάζ από 
την Αργεντινή είναι έτοιµη να 
αποκτήσει τον 21χρονο Λούκα 
Αντράντα. Πρόκειται, όπως 
αναφέρεται, να δοθεί δανεικός 
από τη δεύτερη οµάδα της 
Ρασίνγκ στην Εστουντιάντες µέχρι 
τα τέλη του φετινού ∆εκέµβρη, 
µε τη «σύµβαση» αυτή να 
διακόπτεται, αφού προέκυψε 
η περίπτωση της ΑΕΛ. Στη 
συµφωνία περιλαµβάνεται οψιόν 
αγοράς 270.000 ευρώ για το 
70% των δικαιωµάτων του παίκτη.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην αγο-
ράς μας δεν έχει πάρει ακόμα μπρος 
και όλοι αναμένουν να ακούσουν 
ένα χαμηλό νούμερο. Είναι λογικό 

καθώς οι Καναδοί χαμηλώνουν σε τιμή ολοέ-
να τις προσφορές τους στους Ιταλούς και όλες 
οι άλλες σοδειές χάνουν μερίδιο. Τιμές παρα-
γωγού ακούγονται τα 38 λεπτά στη Θεσσαλία.

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος, οι Τούρ-
κοι κλώστες ακόμα δεν ενδιαφέρονται για νέ-
ες πράξεις, ενώ προσπαθούν να κλείσουν-ακυ-
ρώσουν παλιότερες αγορές άλλων σοδειών, ι-
σχυριζόμενοι πως δεν χρειάζονται βαμβάκια 
για τους κοντινούς μήνες. Από την Αίγυπτο κά-
τι κινείται, αλλά δεν είναι αρκετό για να κρα-
τήσει τις ελληνικές τιμές στα τωρινά επίπεδα. 

Στα χαμηλά του 
εύρους το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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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19,94
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129,17
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109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

485

420

367

101,5

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

482,5

420

362

102,7

615,00

1452,4

21,50

87,40

150,97

125,14

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

ΚΡΙΘΑΡΙ  
ευρώ/τόνος 

10/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09

298

3,75
3,82 3,85

282
290 290

3,94

296
302

3,98 3,98
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Ζήτηση για ελληνικό βαµβάκι από Τουρκία «γιοκ» 
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
102,70 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

362 

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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303

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,04

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Κατεύθυνση αναζητά 
η αγορά βάµβακος, µετά 
την έκθεση USDA και 
αποτελέσµατα πληθωρισµού. 

Με υποχώρηση 2,5 ευρώ ο τόνος έκλεισε 
η νέα λίστα τιµών στη Φότζια όσο τα 
µηνύµατα από τον Καναδά προαναγγέλλουν 
νέα υποχώρηση των τιµών.

Μικρή υποχώρηση στην τιµή 
καλαµποκιού στην Ιταλία, όσο 
δυναµώνει η επιρροή της πίεσης 
συγκοµιδής, παρά τις µικρές σοδειές.

Μικρά κέρδη στα 303 ευρώ ο τόνος για 
την τιµή στο 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

Εκκίνηση της αγοράς από τα 32 µε 
33 λεπτά το κιλό σήµαναν οι πρώτες 
κοπές στη βασική σοδειά καλαµπο-
κιού, µε την τάση να είναι ανοδική 
και τις συζητήσεις στην πιάτσα να 
δείχνουν εδραίωση των 34 λεπτών 
το κιλό από την ερχόµενη εβδοµά-
δα. Ήδη άλλωστε στη Βοιωτία, καλα-
µπόκια που φεύγουν για το «παζάρι» 
ζωοτροφών στα Μέγαρα πληρώνο-
νται στο χωράφι µε 34 λεπτά, ενώ τα 
χαµηλά του εύρους δεν πέφτουν κά-
τω από τα 32 λεπτά. Στην Ηµαθία οι 
συµφωνίες πλέον γίνονται µε υψη-
λά στα 33 λεπτά το κιλό, αφού αρκε-
τές ποσότητες έφυγαν νωρίτερα φέ-
τος για ενσίρωµα, µε την προσφορά 
στην περιοχή να είναι ελαφρώς µι-
κρότερη του αναµενοµένου. Η δια-
φορά των 1-2 λεπτών έγκειται στην 
υγρασία του καρπού αλλά και στις 
σχέσεις παραγωγού εµπόρου.

Η ανοδική τάση στην αγορά κα-

λαµποκιού διευκολύνεται και από 
τις τιµές του ανταγωνισµού, ιδίως 
της Βουλγαρίας, που προς το παρόν 
«δεν συµφέρει». Τη δεδοµένη στιγ-
µή, στη Βουλγαρία η στάνταρ τιµή για 
το καλαµπόκι είναι τα 300 ευρώ ο 
τόνος σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, µε 
το κόστος για ένα φορτηγό µέχρι τη 
Θεσσαλονίκη να φτάνει τα 350 ευ-
ρώ ο τόνος. Άλλα 40 ευρώ χρειάζο-
νται µέχρι την Αθήνα και τα Μέγαρα 
και συνεπώς, για όσο η Βοιωτία έχει 
να προσφέρει ποσότητες, τα 390 µε 
400 ευρώ του βουλγάρικου είναι α-
σύµφορα. Αυτό µεταφέρουν άνθρω-
ποι της αγοράς που δραστηριοποιού-
νται στο εµπόριο δηµητριακών µε-
ταξύ των δύο χωρών. Πιο ανταγωνι-
στική είναι η τιµή για µεγάλες ποσό-
τητες (10.000 τόνοι και πάνω) βουλ-
γάρικου καλαµποκιού, µε τις φορ-
τώσεις στη Μαύρη Θάλασσα να γί-
νονται γύρω στα 270 µε 280 ευρώ.

Τα δεδοµένα ενδέχεται να αλλά-
ξουν κάπως όταν ξεκινήσουν οι κο-
πές και στα µεγάλα παραγωγικά κέ-

ντρα γύρω από τα Σόφια, αναφέ-
ρουν οι ίδιες πηγές, αφού τότε θα 
αποτιµηθεί και η συνολική παρα-
γωγή της γειτονικής χώρας, που α-
ντιµετώπισε πρόβληµα ξηρασίας, ό-
χι όµως στο βαθµό που εκδηλώθη-
κε στη Ρουµανία.

Υπό αυτό το πρίσµα, αρνητική ε-
ντύπωση προκαλεί η τιµή που α-
νακοίνωσε ο συνεταιρισµός ΘΕΣ-
γη, για κλειστή τιµή στα 30 λεπτά 
το κιλό για το καλαµπόκι, µια προ-
σφορά που απέχει σηµαντικά από 
τα επίπεδα που διαµορφώνει το ε-
λεύθερο εµπόριο, µε συνοµιλητές 
της Agrenda να σχολιάζουν ότι είτε 
θα αλλάξει τις τιµές, είτε θα µείνει 
µε άδειες αποθήκες όπως πέρυσι.

∆οκιµή στα 35 λεπτά ο καρπός καλαµποκιού
 Για άνοδο στην τιµή παραγωγού από βδοµάδα ακούγονται συζητήσεις στην πιάτσα
 Ασύµφορη η εισαγωγή προϊόντος από τη Βουλγαρία µε 400 ευρώ ο τόνος στα Μέγαρα Εντείνονται οι πιέσεις στην 

τιµή του σκληρού σίτου µε 
το ελεύθερο εµπόριο στην 
Ελλάδα να επιχειρεί µια 
πτωτική διάσπαση των 40 
λεπτών, όσο στην Ιταλία 
η Φότζια κλείνει για τρίτη 
συνεχόµενη εβδοµάδα µε 
απώλειες, αν και µικρές 
αυτήν τη φορά, 2,5 ευρώ 
ο τόνος. Ενδεικτικό της 
πίεσης στην αγορά πάντως, 
είναι η υποχώρηση των FOB 
του Καναδά στην περιοχή 
των 310 ευρώ ο τόνος. 
Στην εγχώρια αγορά, 
τελευταία αξιόλογη πράξη 
ήταν αυτή του συνεταιρισµού 
της Νίκαιας, που πριν από 
λίγες ηµέρες ολοκλήρωσε 
δηµοπρασία µε 45 λεπτά 
για τα συµβολαιακά σιτάρια 
στη Μέλισσα, ενώ τα 
ελεύθερα πωλήθηκαν 
στην ίδια επιχείρηση, χωρίς 
όµως το πριµ ποικιλίας
(1 λεπτό), στα 44 λεπτά. 
Πλέον στην πιάτσα 
ακούγονται τιµές ακόµα 
και στα 38 λεπτά το κιλό.

ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ, ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ 
ΜΕ 44 ΛΕΠΤΑ Η ΝΙΚΑΙΑ

Η πολυαναµενόµενη αµερικανική έκθεση παγκόσµιας 
προσφοράς/ζήτησης βάµβακος δεν επηρέασε σηµαντικά 
τις χρηµατιστηριακές τιµές, παρότι ανακοινώθηκε 
µεγαλύτερη παραγωγή και µικρότερη κατανάλωση 
για τη νέα σεζόν, µε αποτέλεσµα τα τελικά παγκόσµια 
αποθέµατα να αυξηθούν. Αντιθέτως το χρηµατιστήριο 
πιέστηκε µαζί µε όλα σχεδόν τα χρηµατιστήρια αξιών 
και εµπορευµάτων, µόλις ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ 
τα νέα στοιχεία πληθωρισµού. Η πτώση του πληθωρισµού 
ήταν µικρότερη από αυτή που περίµεναν οι αναλυτές. 
Το βαµβάκι αναζητά έναν καταλύτη ώστε να αντιδράσει 
ανοδικά, καθώς έχει χαρακτηριστεί ως υπερ-πουληµένο.

ΝEA ΥOΡKH
Τα τουρκικά κλωστήρια απορρόφησαν περίπου το 60% 
της περσινής µας σοδειάς (2021-2022) στηρίζοντας 
διαρκώς τη βάση/πριµ που λάµβανε το ελληνικό βαµβάκι 
επί των χρηµατιστηριακών τιµών. Φέτος, τουλάχιστον για 
την ώρα, η ζήτηση από την Τουρκία είναι αναιµική, ενώ 
ακούγεται πως τουρκικά κλωστήρια κλείνουν/ακυρώνουν 
παλιότερα συµβόλαια, πληρώνοντας τις διαφορές τιµών, 
ισχυριζόµενοι πως δεν θα χρειαστούν άµεσα βαµβάκια. 
Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να πιέσει το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου, µόλις γίνει διαθέσιµο το εκκοκκισµένο 
βαµβάκι. Οι µικρο-πωλήσεις στην Αίγυπτο δεν είναι 
αρκετές για να προσφέρουν στήριξη των τιµών µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στην Ηµαθία αρκετές ποσότητες 
έφυγαν νωρίτερα φέτος για ενσίρωµα.

 10.000 ΤΟΝΟΙ 
Πιο ανταγωνιστική η τιµή 

για µεγάλες ποσότητες 

βουλγάρικου καλαµποκιού, 

στα 270 µε 280 ευρώ 

Συνεδρίαση 14/09/22
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  102,71 +0,39

Μάρτιος ‘23 99,58 +0,57
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Για την ανάγκη να περιοριστούν 
τα φαινόµενα µιµιτισµού στο ελ-
ληνικό αµύγδαλο συζητούν εκτε-
νώς οι παραγωγοί, όπως µεταφέ-
ρει στην Agrenda ο Γιώργος Κου-
κότσικας, παραγωγός από τη Μα-
γνησία. Άλλωστε είναι νωπές οι 
µνήµες από το 2021, όταν τα α-
µύγδαλα από το Αφγανιστάν α-
ποκτούσαν ελληνική υπηκοότη-
τα διαµέσω υπόγειων καναλιών. 

Οι ελληνοποιήσεις αποτελούν 
οξύ πρόβληµα, διότι τα παραστα-
τικά καταδεικνύουν παραγωγή 
πολλαπλάσια αυτής που δικαι-
ολογεί η καλλιέργεια. Αποτέλε-
σµα είναι η τιµή παραγωγού να 
µένει χαµηλή και το πρόβληµα να 
γιγαντώνεται όσο πιο υψηλή εί-
ναι η εγχώρια παραγωγή. Ειδικά 
σε χρονιές µε ικανοποιητικές α-
ποδόσεις όπως η φετινή, η ανά-

γκη επίλυσης του χρόνιου αυτού 
προβλήµατος µοιάζει πιο επίκαι-
ρη από ποτέ. Μία λύση στα πρό-
τυπα των σιτηρών, µε υποχρεωτι-
κή ηλεκτρονική δήλωση των πο-
σοτήτων εισαγωγής και εξαγω-
γής αµυγδάλου, ώστε να υπάρ-
χουν τα διαθέσιµα στοιχεία προ-
σφοράς και ζήτησης µε βάση τα 
οποία διαµορφώνεται η τιµή πα-
ραγωγού, θα ήταν µία καλή αρχή. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τη συγκοµιδή των πρώιµων 
ποικιλιών να ολοκληρώνεται µέ-
χρι το τέλος του µήνα, οι παραγω-
γοί αµυγδάλου αναµένουν πλέ-
ον τους εµπόρους να ανοίξουν τα 
χαρτιά τους το αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα. Ακόµη δεν έ-
χουν σηµειωθεί πράξεις για προ-
ϊόν φετινής σοδειάς, ωστόσο,  µε 
δεδοµένο ότι οι εισαγωγές από Κα-
λιφόρνια φθάνουν ακριβές και... 
άνοστες, φέτος, βιοµηχανία (γά-
λακτος και αµυγδάλου), εµπόριο 
και δίκτυα λιανικής, υποχρεώ-
νονται να καλύψουν τις ανάγκες 
τους µε ντόπιο προϊόν, πληρώνο-
ντας βέβαια ανάλογα. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda o 
Γιώργος Νούλας, παραγωγός από 
τη περιοχή Συκουρίου της Λάρι-
σας, οι παραγωγοί αξιώνουν φέ-
τος µία τιµή για το άσπαστο αµύ-
γδαλο από 3,5 - 4 ευρώ και πάνω. 
«Όταν κάθε χρόνο µε τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο έχουµε ζηµιές, 
περιµένουµε µία καλή χρονιά ό-
πως η φετινή για να βγάλουµε το 
φίδι από την τρύπα», σηµειώνει 
ο έµπειρος παραγωγός.  Όσον α-
φορά την ψίχα, έχοντας κατά νου 
πως η Φυρανιά είναι περίπου 35% 
ψίχα και η Τέξας 40-45%, η τιµή 
της πρέπει να διαµορφωθεί στα 
7,5 µε 8 ευρώ για την Τέξας (που 
προορίζεται για τη ζαχαροπλα-
στική) και τουλάχιστον στα 10 µε 
10,5 ευρώ το κιλό για τη Φυρανιά 
(για ευρεία κατανάλωση). 

«Το θέµα είναι να πουλάµε τη 
σοδειά, όχι να µας την παίρνουν» 

σηµειώνει εµφατικά ο Γιώργος 
Νούλας, συµπληρώνοντας πως οι 
παραγωγοί πρέπει να επιδείξουν 
υποµονή στα παζάρια των εµπό-
ρων καθώς όλες οι συνθήκες ευ-
νοούν τους παραγωγούς. Ο συν-
δυασµός υψηλής παραγωγής, α-
πωλειών σε χώρες µεγάλους πα-
ραγωγούς (Ισπανία, ΗΠΑ) και το 
ακριβό δολάριο που καθιστά τις 
εισαγωγές ασύµφορες, βελτιώ-
νει την διαπραγµατευτική θέση 
των παραγωγών, καθώς η χώρα 
είναι ελλειµµατική σε προϊόν. Με 
βάση τα έως τώρα δεδοµένα, εκτι-
µάται πως είναι εφικτή η κάλυψη 

της ζήτησης από τη βιοµηχανία µε 
την εγχώρια παραγωγή.

Χαµηλότερες των αρχικών 
εκτιµήσεων οι ζηµιές

Μετά από µία διετία γεµάτη φυ-
σικές καταστροφές σε ευαίσθητα 
στάδια ανάπτυξης, όπου σε κά-
ποιες παραγωγικές ζώνες µόνο 
µία στις δέκα αµυγδαλιές έδωσε 
καρπό, φέτος η κατάσταση δεί-
χνει να οµαλοποιείται µε µερικές 
µόνο ζηµιές σε πρώιµες ποικιλίες 
εξαιτίας του όψιµου παγετού αρ-
χές Μαρτίου. Πάντως, διάσπαρ-
τες απώλειες καταγράφηκαν και 
µέσα στο καλοκαίρι εξαιτίας τοπι-
κών όµβρων και ολιγόλεπτων χα-
λαζοπτώσεων µε τις σηµαντικότε-
ρες ζηµιές να καταγράφονται στο 
νοµό Σερρών. 

Ας σηµειωθεί πως παρά τις αρ-
χικές εκτιµήσεις για ολικές ζηµιές 
σε αµυγδαλιές εξαιτίας του όψιµου 
παγετού στο θεσσαλικό κάµπο, 

πολλοί παραγωγοί προχώρησαν 
σε αναίρεση των δηλώσεων ζηµιάς 
καθώς οι απώλειες αποδείχθηκαν 
τελικά πολύ µικρότερες. 

Στον αντίποδα, ο καιρός δεν χα-
ρίστηκε στους Ισπανούς παραγω-
γούς, µε την παραγωγή αµυγδά-
λου να αναµένεται µειωµένη 40% 
(στους 62.000 τόνους έναντι 87.000 
την εµπορική περίοδο 2021/22) 
εξαιτίας των παγετών που έπλη-
ξαν κυρίως τις βόρειες περιοχές 
της Ισπανίας αλλά και στην έντο-
νη ξηρασία. Σηµειώνεται, πως και 
η Καλιφόρνια θα έχει φέτος µικρό-
τερη παραγωγή 11% σε σχέση µε 
το 2021, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του USDA. Ορισµένοι Αµερικανοί 
καλλιεργητές επλήγησαν από τους 
ανοιξιάτικους παγετούς, ενώ βρέ-
θηκαν αντιµέτωποι και µε την ι-
στορική ξηρασία Απριλίου-Μαΐου. 
Το USDA υπογραµµίζει επίσης τη 
σηµασία των προβληµάτων που 
ανακύπτουν λόγω των επιπτώ-
σεων της πληθωριστικής κρίσης 
στις αλυσίδες διανοµής, κάτι που 
καθιστά τις εξαγωγές λιγότερο α-
νταγωνιστικές στη διεθνή αγορά.

Πάνω από 10 ευρώ η φρέσκια ψίχα
Κοντά στα 8 ευρώ το βιοµηχανικό
Ιδανικές συνθήκες για κάλυψη της ζήτησης από την εγχώρια παραγωγή

Ηλεκτρονικό ισοζύγιο στο πρότυπο
της δήλωσης σιτηρών, ζητούν οι παραγωγοί

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
«Το θέµα είναι να πουλάµε 

τη σοδειά, όχι να µας την 

παίρνουν. Οι παραγωγοί 

πρέπει να επιδείξουν υποµονή 

στα παζάρια των εµπόρων 

καθώς όλες οι συνθήκες τους 

ευνοούν», λέει ο Γ. Νούλας

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ 
Μειωµένη 11% υπολογίζει το 

USDA την παραγωγή αµυγδάλου 

στην Καλιφόρνια, προβλήµατα 

στις αλυσίδες διανοµής

Σ
την αγορά µας δεν έχουµε 
ακόµα νεότερα από το κοµ-
µάτι της εξαγωγής σκλη-
ρού σίτου καθώς οι Ιταλοί 

αγοραστές είναι περισσότερο προ-
σηλωµένοι στις ολοένα φτηνότερες 
προσφορές από Καναδά. Παράλλη-
λα, στο εσωτερικό οι µεγάλοι τοπι-
κοί µύλοι αγοράζουν χωρίς όµως 
να κυνηγούν τα σιτάρια. Οι τιµές 
παραγωγού στη Θεσσαλία κυµαί-
νονται στα 38 λεπτά το κιλό, επίπε-
δα που αντιµετωπίζονται διστακτι-
κά από τους αγρότες.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
νέα λίστα της Φότζια µειώθηκαν λίγο 
ακόµα, κατά 2,5 ευρώ ο τόνος. Συ-
γκεκριµένα για τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 

70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης 
εµπόρου δια-
πραγµατεύε-
ται στα 477,5-

482,5 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτε-
ΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 467,5-470,5 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία έχουν στα-
θεροποιηθεί οι τιµές στα επίπεδα 
των 430 ευρώ ο τόνος και δεδοµέ-
νης της επιθετικής πολιτικής πω-
λήσεων από τους Καναδούς θα εί-
ναι δύσκολο µεσοπρόθεσµα να ση-
µειωθεί κάποια ανάκαµψη τιµών.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τέ-
λος, έχουµε ήπια ανοδική πορεία για 
το µαλακό σιτάρι. Η πρόσφατη έκθε-
ση του αµερικανικού υπουργείου γε-
ωργίας USDA παγκόσµιας προσφο-
ράς και ζήτησης σιτηρών δεν τάραξε 
και τόσο τα νερά. Ανακοινώθηκε αύ-
ξηση στην παραγωγή, την κατανά-
λωση, τις εξαγωγές, αλλά και τα τε-
λικά αποθέµατα. Στη Γαλλία σηµει-
ώθηκε ανοδική αντίδραση προς τα 
335 ευρώ ο τόνος, µε βοήθεια και 
από το φτηνότερο ευρώ.

Άλλωστε, είναι γνωστό πως τόσο 
οι ευρωπαϊκές σοδειές όσο και οι α-
φρικανικές, δεν πήγαν καλά φέτος 
ποσοτικά, εντούτοις η διαφαινόµε-
νη υπερ-παραγωγή του Καναδά δεν 
µπορεί να µην έχει αρνητικό αντί-
κτυπο στις παγκόσµιες τιµές. Μην 
ξεχνάµε πως το περσινό τρελό ράλι 
το είδαµε, δεδοµένου ότι ο Καναδάς 
είχε αρνητικό ρεκόρ παραγωγής.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

AΓΟΡΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΣΠΑΣΤΟ ΨΙΧΑ ΦΥΡΑΝΙΑΣ ΨΙΧΑ ΤΕΞΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ �ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

�40%

�11%

3,5�4,0

10,0�10,5
7,5�8,0
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Πιο κοντά από 
ποτέ στα 5 ευρώ

Νέοι παίκτες 
στην αγορά 
για εμφιάλωση
νέας σοδειάς

Πιο κοντά α-
πό ποτέ άλ-

λοτε τα τελευταία χρόνια βρίσκε-
ται η εγχώρια παραγωγή ελαιο-
λάδου στη διεκδίκηση τιµών κο-
ντά στη ζώνη των 5 ευρώ το κι-
λό, τουλάχιστον για τα ποιοτικά 
αγουρέλαια της χρονιάς. Ήδη τα 
περσινά αποθέµατα στη Λακωνία, 
φεύγουν µε τιµές κοντά στα 4,20 
ευρώ ο τόνος, ενώ τα συµβόλαια 
που πέφτουν στην αγορά της Ι-
βηρικής για συµβατικό ελαιόλα-
δο από την Πορτογαλία µε ηµε-
ροµηνία παράδοσης τον προσε-
χή Νοέµβριο, βρίσκονται και αυ-
τά στην περιοχή των 4,20 ευρώ.

Στο µεταξύ, την περασµένη ε-
βδοµάδα, η ισπανική αγορά έ-
σπασε το φράγµα των 4 ευρώ 
στη µέση τιµή διάθεσης των περ-
σινών ελαιολάδων.

Τέσσερις είναι οι κυρίαρχοι ά-
ξονες που πλαισιώνουν τη νέα 
ελαιοκοµική περίοδο, οι οποίοι 
παράλληλα υπαγορεύουν πως 
η φετινή χρονιά προϋποθέτει 

µια διαφορετική προσέγγιση α-
πό πλευράς παραγωγών, τόσο 
στο πεδίο της τιµολόγησης της 
σοδειάς τους, όσο και στις φρο-
ντίδες στον ελαιώνα που θα α-
κολουθήσουν το µάζεµα. Τα α-
ντιφατικά δεδοµένα της παρα-
γωγής στην Ελλάδα και την υ-
πόλοιπη Ευρώπη είναι το ένα 
στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο έ-
χει να κάνει µε την καλή αφετη-
ρία της αγοράς. Ένας τρίτος πα-
ράγοντας έχει να κάνει µε τα ερ-
γατικά, αφού πέραν των αυξή-
σεων στα µεροκάµατα, υπάρχει 
και δυσκολία εξασφάλισης αρ-
κετών και ικανών χεριών για το 
µάζεµα. Η τέταρτη παράµετρος 
έχει να κάνει µε τα υψηλά κό-
στη παραγωγής, τόσο για την ε-
περχόµενη σοδειά, όσο και για 
την επόµενη φάση φροντίδων, 
αφού δεν διαφαίνεται στον ο-
ρίζοντα κάποια αποκλιµάκωση 
στα ενεργειακά και κατ΄επέκτα-
ση στις τιµές των εισροών και ι-
δίως της θρέψης.

Η κινητικότητα στα παραγωγικά κέντρα 
της Ελλάδας είναι αυξηµένη ενώ πέρα α-
πό τους συνήθεις εγχώριους και ξένους 
µεσίτες, παρουσιάζονται νέα πρόσωπα 
που διεκδικούν ποσότητες από τη νέα σο-
δειά. Οι πληροφορίες θέλουν ανερχόµε-
νες επιχειρήσεις να έχουν βγει στις περι-
οχές πρώιµης συγκοµιδής ελιάς και να 
ζητούν προσφορές από συνεταιρισµούς 
και καλά οργανωµένους παραγωγούς, ό-
χι µόνο για ελαιόλαδο αλλά και για καρ-
πό τον οποίο θα ελαιοποιήσουν στη συ-
νέχεια µόνοι τους. Μάλιστα, σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι νέοι παίχτες διατίθενται 
να πληρώσουν κάτι παραπάνω από αυτά 
που δίνουν τυπικοί πελάτες, για να εξα-
σφαλίσουν πρώτη ύλη, µε αποτέλεσµα 
την ενίσχυση του ανταγωνισµού.

Πάντως, η συλλογική ευρωπαϊκή α-
γορά ελαιολάδου, φαίνεται ότι βαδίζει 
πάνω σε ένα λεπτό στρώµα πάγου µε τη 
συνθήκη των τελευταίων µηνών, να υ-
παγορεύει από τη µια ενίσχυση της τι-
µής παραγωγού, ωστόσο από την άλλη 
προβάλλονται ανησυχίες για την προ-
οπτική της κατανάλωσης σε ένα αστα-
θές οικονοµικά περιβάλλον πληθωρι-
σµού και ακρίβειας.

Οι οργανώσεις παραγωγών ξεκαθαρίζουν ότι η φετινή σοδειά δεν ενδείκνυται για εκπτώσεις, 
όσο συσκευαστήρια σε Ισπανία, Ιταλία δοκιµάζουν να αλλοιώσουν τις προοπτικές για τιµή

Η αγορά έσπασε την αντίσταση της βιομηχανίας

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

COLDIRETTI

∆εν είναι µόνο οι εκτιµήσεις για χαµηλή σοδειά σε 
Ιταλία και Ισπανία, που έχουν αναστατώσει τον κλάδο 
στην Ιταλία. Το µείγµα καθίσταται πλέον πιο εκρηκτικό 
και λόγω της ενεργειακής κρίσης, µε τα ελαιοτριβεία να 
έχουν ήδη ξεκαθαρίσει πως θα περάσουν µια αύξηση 
30% στα κοστολόγιά τους, για να καλύψουν τα 
λειτουργικά τους έξοδα. Αυτή η «τέλεια καταιγίδα» που 
περιγράφουν δηµοσιεύµατα στον ιταλικό Τύπο θέλει 
µια παραγωγή που µετά βιας θα αγγίξει τους 230.000 
τόνους, αρκεί να ελαιοποιηθεί το σύνολο των 
ποσοτήτων καρπού του ελαιώνα της χώρας.
Παρά τη σπάνια συγκυρία µικρής προσφοράς, 
η γραµµή των συσκευαστηρίων, θέλει να συγκρατήσει 
στην περιοχή των 4,30 ευρώ τη µέση τιµή της πρώτης 
ύλης τη νέα εµπορική περίοδο, που σηµαίνει ότι κι αν 
υπάρξει εκκίνηση από υψηλότερες τιµές, σύντοµα, 
αξιοποιώντας το φαινόµενο «harvest pressure» (πίεση  
συγκοµιδής), θα επιχειρήσουν συγκράτηση τιµών. ∆εν 
αποκλείεται συσκευαστήρια σε Ισπανία και Ιταλία να 
δοκιµάσουν να αλλοιώσουν τις προοπτικές που 
διαφαίνονται στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, ενώ οι 
οργανώσεις παραγωγών (Coldiretti) ξεκαθαρίζουν ότι η 
φετινή σοδειά δεν ενδείκνυται για εκπτώσεις. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ BARI SEVILLA CATALUNA CORDOBA JAENΦΟΤΖΙΑ RAGUSA CHIETI PALERMO

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

4,20
 3,80 3,90 

4,20
4,60 4,55

5,00

6,30

5,20

4,15 
3,60 

4,10 3,90 
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ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Στην 
πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ πλέον η Nikolopoulou 

foods, που δημιούργησε, πρώτη 
στην Ελλάδα, τη σειρά φυτικών 
προϊόντων Veganact. Επίσης,  
σε συνεργασία με το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο ανέπτυξε καινοτόμα 
υποκατάστατα κρέατος και τη σειρά 
φυτικού κρέατος Genius.

ΝΕΟΓΑΛ: Με αύξηση τζίρου 5,4% 
έκλεισε το 2021 για τη Νεογάλ, με  
τη γαλακτοβιομηχανία να επωφελείται 
από την αύξηση των εξαγωγών, η 
οποία υπερκάλυψε τις μειωμένες κατά 
500.000 ευρώ πωλήσεις εντός των 
συνόρων. Ο κύκλος εργασιών της  
στα 17,89 εκατ. ευρώ, έναντι 16,98 
εκατ. ευρώ το 2020 (+5,38%).

COCA-COLA: Στην έκδοση τριετούς 
ομολόγου με σταθερό επιτόκιο 
προχωρά η Coca-Cola HBC. Το 
ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματός 
συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, με 
εγγύηση από την Coca-Cola HBC.

FEVERTREE DRINKS: Η Fevertree 
Drinks PLC ανακοίνωσε σημαντική 
πτώση στα λειτουργικά κέρδη το α’ 
εξάμηνο του 2022, στις 17,4 εκατ. 
στερλίνες (20,3 εκατ. δολαρίων), σε 
σχέση με τα 25,3 εκατ. στερλίνες πριν 
ένα χρόνο, εξαιτίας του ενεργειακού 
κόστους και του κόστους μεταφορών. 

NESTLE ΕΛΛΑΣ: Αύξηση τζίρου και 
κερδοφορίας το 2021 για τη Nestle 
Ελλάς, πιάνοντας τα επίπεδα του 
2019. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε 
το 2021 σε 354,40 εκατ. ευρώ, έναντι 
332,99 εκατ. κατά τη χρήση 2020 και 
τα κέρδη προ φόρων σε 35,02 εκατ. 
ευρώ, έναντι 31,32 εκατ. του 2020. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ύψους 24 τρις δολαρίων αγορά τίτλων 
χρέους του αμερικανικού Δημοσίου δεί-
χνει… κρίση, εκτιμούν traders και ανα-
λυτές, καθώς η Federal Reserves επιτα-
χύνει τη νομισματική σύσφιξη για να τι-
θασεύσει τον πληθωρισμό. Αντίστοιχα, 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοιχη-
ματίζει ότι δεν θα υπάρξει ύφεση στην 
ευρωζώνη, αυξάνοντας προληπτικά, πε-
ραιτέρω τα επιτόκια για να αντιμετωπί-
σει την πρόκληση του «έξαλλου» πλη-
θωρισμού αυξάνοντας προληπτικά τα 
επιτόκια. «Αλήθεια; Με αυτή την κατά-
σταση στην οικονομία. Αυτό είναι ένα 
πραγματικά τολμηρό στοίχημα», σχολι-
άζει σε ανάλυση του το Bloomberg που 
βλέπει να έρχεται μια ταχεία συρρίκνωση 
στην εύθραυστη οικονομία του μπλοκ.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους 
της Fed του Kansas, οι μετέχοντες έ-

χουν στραφεί στην αγορά των κρατι-
κών ομολόγων. Αυτό θα μπορούσε να 
επιδεινώσει περαιτέρω το ζήτημα ρευ-
στότητας που διαπιστώνεται, εκτός και 
αν υπάρξει μια άλλη κατηγορία αγορα-
στών – γεγονός το οποίο θα καταστήσει 
την παρούσα περίοδο σύσφιξης της Fed 
δυνητικά πολύ πιο χαοτική.

Την ίδια ώρα, σε μια ζοφερή πρόβλε-
ψη για τις μετοχές και την οικονομία των 
ΗΠΑ προέβη ο δισεκατομμυριούχος ι-
δρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι 
Ντάλιο, στον απόηχο των νέων στοιχεί-
ων για τον πληθωρισμό, που κυμάνθη-
κε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 
επίπεδα, προκαλώντας αναταραχές στις 
διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον ίδιο, 
μια απλή αύξηση των επιτοκίων από τη 
Fed σε περίπου 4,5% θα οδηγούσε τις 
μετοχές σε βουτιά κατά 20%.

ΗΠΕΙΡΟΣ
Η κλασική ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ,  
η ΗΠΕΙΡΟΣ Βιολογική Φέτα ΠΟΠ  
και η ΗΠΕΙΡΟΣ Αλειφωτή με φέτα 
διατήρησαν τα περσινά τους χρυσά 
αστέρια και φέτος στα Great Taste 
Awards 2022, που έλαβαν χώρα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. «Τα προϊόντα της 
ΗΠΕΙΡΟΣ ξεχωρίζουν σταθερά κάθε 
χρόνο σε καταξιωμένους, διεθνείς 
διαγωνισμούς», αναφέρει η εταιρεία.

«TheFSM»
Στο πλαίσιο του Ερευνητικού 
Ευρωπαϊκού Έργου «TheFSM»-The 
Food Safety Market, η TÜV Austria 
Hellas διοργανώνει στις 21 Σεπτεμβρίου 
(16:00-18:00) ενημερωτική εκδήλωση 
με θέμα «Ψηφιοποίηση της πιστοποίησης 
ασφάλειας τροφίμων «farm to fork», 
μέσα από την πλατφόρμα «TheFSM».  
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για 
παραγωγούς, εμπόρους, ερευνητές.

Εικονική η τιθάσευση 
του πληθωρισμού

 H κρίση είναι εδώ, μπροστά βουτιά μετοχών  
 Χάνουν στοιχήματα οι κεντρικοί τραπεζίτες
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΣ Α.Ε. 0,8000 +8,11%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 1,6100 +8,05%

ATTICA BANK ΑΝΩN. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,1030 +7,85%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,5600 +6,67% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLD. Α.Ε. 1,1820 +4,69%

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 9,4200 -9,86%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,4800 -4,00%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 2,0000 -3,85%

Ι. ΚΛΟΥΚ. - Ι. Λαπ. ΤΕΧΝ.& ΕΜ. Α.Ε. 0,5520 -2,82%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,1200 -2,61%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,084.85 -0.16%
 NASDAQ Comp 11,563.80 -1.39%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,553.60 -0.39%
Λονδίνo FTSE 100 7,274.69 -0.04%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,992.39 -0.27%
Παρίσι CAC-40 6,170.02 -0.84%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,758.01 +0.04%
Τόκιο NIKKEI-225 27,875.91 +0.21%
 
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

Σκληρή άμυνα στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών από ξένα χαρτοφυλάκια
Ο κύριος τόνος της αγοράς στην περίπτωση 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών έρχεται από  
το εξωτερικό, με το κλίμα να παραμένει 
εύθραυστο και ιδιαιτέρως ευμετάβλητο, σε  
μια συνθήκη που απαιτεί σοβαρές προσπάθειες 
για διατήρηση των 830 μονάδων στο γενικό 
δείκτη. Τα ξένα χαρτοφυλάκια προσπαθούν  
να βρουν αμυντικές θέσεις μέσα στο δύσκολο 
περιβάλλον που παγιώνεται πλέον διεθνώς, 
απορρίπτοντας επιλογές στοιχείων που 
ενέχουν κίνδυνο, όπως τα ελληνικά.
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Ποιος θα υλοποιήσει την υποχρεωτική  
διαβίβαση αποθεμάτων, κύριοι υπουργοί;

Σ
ύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 368/01-04-2022 
απόφαση για τη  «∆ήλωση αποθεµάτων γε-
ωργικών προϊόντων και τροφίµων» (ΦΕΚ Β’ 
1549/04-04-2022), αποφασίζουµε:

Την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των αρ-
µόδιων αρχών, των κυρώσεων και της διαδικασίας υ-

ποβολής δήλωσης αποθεµάτων σε 
α) πρώτες ύλες για την παραγωγή 
λιπασµάτων, β) λιπάσµατα, γ) ζωο-
τροφές, δ) ωµά δηµητριακά παντός 
είδους και ιδίως σιτάρι ή σµιγάδι, 
σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπό-
κι, εδώδιµο φαγόπυρο, ε) άλευρα 
και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σµι-
γαδιού και αλεύρια δηµητριακών, 
στ) ηλίανθο, και ζ) φυτικά έλαια, ε-
κτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως η-
λιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινι-
κέλαιο και αραβοσιτέλαιο. 

Η καταγραφή των προαναφερθέ-
ντων ειδών αποσκοπεί αφενός στην 
εποπτεία της αγοράς ως προς την 
επάρκεια των εν λόγω γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων και αφε-
τέρου στην παρακολούθηση των α-
ποθεµάτων σε συνδυασµό µε την τι-
µή πώλησής τους, ώστε να αποφευ-
χθούν φαινόµενα αισχροκέρδειας 
και αθέµιτων εµπορικών πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 1 
Εξειδίκευση των ειδών για τα οποία δηµιουργείται υ-
ποχρέωση δήλωσης 

α) Πρώτες ύλες λιπασµάτων και ειδικότερα: 
β) Λιπάσµατα σε υγρή και στερεά µορφή και ειδικότερα: 
γ) Ζωοτροφές και ειδικότερα:
γα) πρώτες ύλες ζωοτροφών: 
γα1) αραβόσιτος και προϊόντα αυτού

γα2) σιτάρι και προϊόντα αυτού
γα3) κριθάρι και προϊόντα αυτού
γα4) βρώµη και προϊόντα αυτής
γα5) σόγια και προϊόντα αυτής

γα6) ηλιόσπορος και προϊόντα αυτού
γα7) ζάχαρη ως πρώτη ύλη παρασκευής µελισσοτροφών
γβ) σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν φυτική πρώ-

τη ύλη και συγκεκριµένα αραβόσιτο, ή/και σιτάρι, ή/και 
κριθάρι, ή/και βρώµη, ή/και σόγια, ή/και ηλιόσπορο 
ή/ και προϊόντα αυτών σε ποσοστό άνω του 50% του συ-
νολικού µίγµατος.

γγ) παρασκευασµένες µελισσοτροφές που περιέχουν 
ως πρώτη ύλη ζάχαρη σε ποσοστό άνω του 50%

δ) ∆ηµητριακά που προορίζονται για κατανάλωση α-
πό τον άνθρωπο και ειδικότερα:

δα) Σιτάρι και σµιγάδι, δβ) σίκαλη, δγ) κριθάρι, δδ) 
καλαµπόκι, δε) βρώµη,
ΑΡΘΡΟ 2

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεµάτων
1. Υπόχρεοι δήλωσης αποθεµάτων σε οποιαδήποτε 

µορφή είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στην παραγωγή, εισαγωγή, εµπορία, χονδρική και 
λιανική πώληση, µεσιτεία, διακίνηση, διανοµή και απο-
θήκευση των ειδών του άρθρου 1 εφόσον: α) για κάθε 

είδος των περ. α’ και β’ του άρθρου 1 το απόθεµα υπερ-
βαίνει τα 5.000 κιλά, αν το απόθεµα διατηρείται σε στε-
ρεά κατάσταση ή τα  1.000 λίτρα, αν το απόθεµα διατη-
ρείται σε υγρή κατάσταση, β) για κάθε είδος των περ. γ’ 
και δ’ του άρθρου 1 το απόθεµα υπερβαίνει τα 10.000 
κιλά, γ) για κάθε είδος της περ. ε’ του άρθρου 1 το από-
θεµα υπερβαίνει τα 200 κιλά, δ) για κάθε είδος της περ. 
στ’ του άρθρου 1 το απόθεµα υπερβαίνει τα 100 λίτρα.

 ΑΡΘΡΟ 4
∆ιαδικασία δήλωσης αποθεµάτων
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 µπορούν να εισέλθουν 

στην ειδικά διαµορφωµένη πλατφόρµα µέσω του συν-
δέσµου https://supplies.businessportal.gr, είτε µέσω 
της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, στην οποία µπορούν να επιλέξουν τον 
σύνδεσµο: «∆ήλωση Αποθεµάτων».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να 
διαβάζει άρθρα, διατάξεις, παραγράφους:

 Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τη ∆ευτέρα 4 
Απριλίου 2022 και η πλατφόρµα άνοιξε την ίδια µέρα.

 Η αρχική προθεσµία ανάρτησης αποθεµάτων στην 
πλατφόρµα έληξε δύο µέρες µετά στις 6 Απριλίου 2022. 

Σήµερα, εξακολουθεί να διατηρείται η υποχρέωση δι-
αβίβασης των αποθεµάτων και ερωτώνται οι υπουργοί:

1. Ποιος θα ενηµερώσει τους αγρότες (και τις επι-
χειρήσεις) για την υποχρέωση τους αυή;

2. Πώς ακριβώς θεωρείτε, όσοι προτείνατε την ε-
φαρµογή αυτής της υποχρέωσης, ότι είναι δυνατή η 
διαβίβαση κάθε πέντε µέρες των αποθεµάτων τους;

3. Ποιος θα διαβιβάσει στην πλατφόρµα τα αποθέ-
µατα των προϊόντων και εµπορευµάτων που αναγρά-
φετε στην απόφαση σας;

Κύριοι υπουργοί, θα πρέπει να ξαναδείτε την εν λόγω 
διάταξη (έστω και τώρα), γιατί στο άρθρο 8 τα χιλιάρικα 
«πηγαίνουν γόνα» (πολύ γαλαντόµοι στάθηκαν όσοι τα 
πρότειναν). Να τονίσω ότι οι λογιστές δεν έχουν καµία 
εµπλοκή µε το εν λόγω θέµα. Θα πρέπει να βρείτε τρό-
πο να ενηµερώσετε τους αγρότες και τις επιχειρήσεις.

Καταγραφή
Στόχος η εποπτεία της 
αγοράς ως προς την 

επάρκεια των 
γεωργικών προϊόντων

Κάθε 5 µέρες
Υποχρεώση αγροτών 

και επιχειρήσεων η δια-
βίβαση των αποθεµάτων 

τους κάθε 5 ηµέρες

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)

Σύσταση Οµάδων Παραγωγών για 
τη µείωση φορολογίας αγροτών
∆ηµοσιεύθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους 
µείωσης φορολογίας αγροτών κατά 50%, αν οι 
πωλήσεις γίνονται µέσα από συνεταιρικά σχήµατα. 
Έχει σοβαρά κενά, αφού δεν λαµβάνει υπόψη 
σηµαντικές λεπτοµέρειες, ενώ το πιο σοβαρό είναι 
ότι η µείωση χορηγείται µόνο για προϊόντα που 
διακινήθηκαν µέσα από Οµάδες Παραγωγών και 
συνεταιρισµούς. Το γραφείο µας αναλαµβάνει 
την άµεση σύσταση, αναγνώριση και επίβλεψη 
των εν λόγω σχηµάτων: infotaxtutor@gmail.com.

∆ιαβίβασης αποθεµάτων συνέχεια…
Το γεγονός ότι η δήλωση αποθεµάτων 

γίνεται µε τους κωδικούς taxis είναι εντελώς 
άσχετο. Κι αυτό πρέπει να το κατανοήσετε 

εκεί στα υπουργεία. Θεωρείτε ότι επειδή 
ανοίγετε µία πλατφόρµα και τη συνδέετε µε 

κωδικούς taxis, θα υλοποιηθεί κιόλας;
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Συνταξιούχοι αγρότες 
ΟΓΑ για τα 250 ευρώ
Το επίδομα που είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, 
θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια για τη λή-
ψη του εφάπαξ έκτακτου επιδόµατος των 250 
ευρώ που ανακοινώθηκε προ ολίγων ηµερών 
στη ∆ΕΘ, συνταξιούχοι αγρότες του πρώην Ο-
ΓΑ που δεν λαµβάνουν επικουρική σύνταξη. 
Όπως έγινε γνωστό, το επίδοµα θα πιστωθεί 
λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ενώ εάν σε ένα 
νοικοκυριό και οι δύο συνταξιούχοι είναι δι-
καιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση θα 
καταβάλεται και στους δύο. Η ενίσχυση εί-
ναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συµ-
ψηφίζεται µε τυχόν χρέη του συνταξιούχου.

Ο εισοδηµατικός πήχης για να λάβει φέτος 
ένας χαµηλοσυνταξιούχος το επίδοµα αναµέ-
νεται ότι θα τεθεί στα 9.600 ευρώ ετήσιο φο-
ρολογητέο εισόδηµα, έναντι των 7.200 ευρώ 
που ήταν η ενίσχυση που δόθηκε το περασµέ-
νο Πάσχα αλλά και τα Χριστούγεννα του 2021.

Συνεπώς, το εισοδηµατικό όριο ανέρχεται 
στα 800 ευρώ το µήνα, έναντι των 600 ευρώ 
που ίσχυσαν πέρυσι, ωστόσο δεν θα αφορά 
µόνο συντάξεις, αλλά και κάθε άλλο έσοδο, 

όπως τα ενοίκια γης ή κατοικίας.
Κερδισµένοι µεταξύ άλλων είναι:
 Συνταξιούχοι αγρότες του πρώην ΟΓΑ 

που δεν λαµβάνουν επικουρική και είναι χα-
µηλοσυνταξιούχοι.

Ζευγάρια χαµηλοσυνταξιούχων που ζουν 
κάτω από την ίδια στέγη και λαµβάνουν κα-
θένας εισόδηµα από συντάξεις (κύρια και ε-
πικουρική) έως 800 ευρώ τον µήνα και δεν έ-
χουν άλλα εισοδήµατα ή περιουσία.

 Με σύνταξη έως 800 ευρώ τον µήνα, έ-
να νοικοκυριό χαµηλοσυνταξιούχων θα ει-
σπράξει στις γιορτές επιπλέον 500 ευρώ. Για 
προστατευόµενα µέλη συν 50 ευρώ έκαστο.

Η ιδιοπαραγωγή ρεύµατος µε φ/β θα µπορούσε να αποτελέσει και το τρίτο µέτρο από τα 
21 που ανακοινώθηκαν στη ∆ΕΘ από τον πρωθυπουργό, µε αγροτικό ενδιαφέρον. 
Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες, εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος στο δίκτυο ώστε να µπορεί 
να δέχεται ρεύµα προς κατανάλωση από µεµονωµένους παραγωγούς. Αφορά συστήµατα 
net-metering, 
µε το χαρτοφυλάκιο έργων που θα αναπτυχθεί στα 2,5 Γιγαβάτ, µε όριο 
για κάθε «µικρό» φωτοβολταϊκό τα 10 κιλοβάτ. Εποµένως, µε δεδοµένο ότι ορισµένοι 
δικαιούχοι θα εγκαταστήσουν συστήµατα µικρότερης ισχύος, καθώς έχουν να καλύψουν 
πιο περιορισµένες ανάγκες σε ρεύµα, πιθανό είναι να διευρυνθεί ο αριθµός των 
δικαιούχων. Η χρηµατοδότηση των φ/β θα καλύψει 40% ως 60% της επένδυσης.

Φ/β µε αυξηµένο χώρο στο δίκτυο

Υψηλότερα ο πήχης
Ο εισοδηµατικός πήχης αναµένεται 

να τεθεί στα 9.600 ευρώ ετήσιο 
φορολογητέο εισόδηµα, έναντι των 

7.200 ευρώ που ήταν το όριο για 
την ενίσχυση που δόθηκε το Πάσχα 

και τα Χριστούγεννα 2021
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Με χίλια 
τρακτέρ  
κάτω κινείται  
φέτος η αγορά, 
πιέζει η Agrotica 
για νέα Σχέδια
Αναμενόμενη η κάμψη μέσα στη χρονιά 
λόγω έλλειψης προγραμμάτων, βελτίωση 
της εικόνας για τις μεγάλες ιπποδυνάμεις, 
κερδίζουν έδαφος οι ψηφιακές λύσεις  

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Η έκθεση Agrotica σε συνδυασµό µε την τριπλή υ-
ποστήριξη όπως είναι Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυ-
ξιακός Νόµος και Ταµείο Ανάπτυξης που αναµέ-
νονται τους ερχόµενους µήνες, φαίνεται πως θα 
οδηγήσουν τις εξελίξεις στην αγορά των τρακτέρ 
το ερχόµενο διάστηµα. Όπως είναι φυσιολογικό 
η αγορά προς το παρόν παρουσιάζει σηµάδια κό-
πωσης, ωστόσο είναι σε εκκρεµότητα προς υλο-
ποίηση άλλα περίπου 1.000 Σχέδια Βελτίωσης, τα 
οποία σε ποσοστό 70%-80% έχουν στο πλάνο τους 
και την αγορά τρακτέρ.

Προς ώρας, ενδεικτικό του «φρένου» που έχει 
πατήσει η αγορά, είναι το γεγονός πως µέχρι και 
το τέλος Αυγούστου του 2022, η µείωση των πω-
λήσεων είναι 42,3% σε σχέση µε πέρυσι, καθώς 
φέτος τιµολογήθηκαν 1.252 τρακτέρ, από 2.170 
το αντίστοιχο 8µηνο του 2021.

«Περιµέναµε µια κάµψη της αγοράς για το 2022, 
γιατί ο προηγούµενος κύκλος Σχεδίων Βελτίωσης 
είναι στο τέλος του και είναι φυσιολογικό να κό-
ψει ταχύτητα η αγορά. Απλώς δεν περιµέναµε η 
πτώση να είναι τόσο έντονη», εξηγεί ο πρόεδρος 
του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής.

Η µεγαλύτερη του αναµενόµενου επιβράδυν-
ση, αλλάζει τις αρχικές προβλέψεις του ΣΕΑΜ που 
δικαιολογούσαν µια µείωση της αγοράς της τά-
ξης του 30%. «Από τα περίπου 3.000 τρακτέρ του 

2021, προβλέπαµε να πέσουµε στα σχεδόν 2.000 
τρακτέρ φέτος. Ο πήχης κατεβαίνει πλέον στα ε-
πίπεδα των 1.700 – 1.800 τρακτέρ», τονίζει ο συ-
νοµιλητής  µας.

Στο σύνολο του έτους, πάντως, αναµένεται να 
«κλείσει η ψαλίδα» της µείωσης, που παρατηρείται 
στο οκτάµηνο, διότι είναι σε εκκρεµότητα προς υ-
λοποίηση άλλα περίπου 1.000 Σχέδια Βελτίωσης, 
τα οποία σε ποσοστό 70%-80% έχουν στο πλάνο 
τους και την αγορά τρακτέρ.

Σε επίπεδο τζίρου η πτώση στο οκτάµηνο είναι 
µικρότερη σε σύγκριση µε πέρυσι κι αυτό γιατί τα 
«εξωχώραφα» τρακτέρ που είναι ακριβότερα, α-
ντιπροσωπεύουν 32% των πωλήσεων, έναντι 68% 
των δενδροκοµικών, ενώ το 2021 η αναλογία ή-
ταν 27% - 73% αντίστοιχα.

Έως 12 µήνες στις παραδόσεις, 
πονοκέφαλος και οι αυξήσεις

Εκτός από την υποχώρηση των πωλήσεων, οι 
επιχειρήσεις του κλάδου έχουν να αντιµετωπί-
σουν φέτος δύο ακόµη σοβαρούς πονοκεφάλους. 
Ο πρώτος έχει να κάνει µε τη δυστοκία παραδό-
σεων των εργοστασίων προς τους εισαγωγείς, µε 
συνέπεια να καθυστερούν να γίνουν και οι αντί-
στοιχες τιµολογήσεις. «Συνήθως όλα τα εργοστά-
σια έδιναν χρόνο παράδοσης 3-4 µήνες, το πολύ, 
από την παραγγελία. Τώρα έχουµε περιπτώσεις 
που οι παραδόσεις υπερβαίνουν ακόµη και τους 
12 µήνες. Κι αυτό, γιατί το γνωστό πρόβληµα της 

Στο σύνολο του έτους, πάντως, αναµένεται 
να «κλείσει η ψαλίδα» της µείωσης, που 

παρατηρείται στο οκτάµηνο, διότι είναι 
σε εκκρεµότητα προς υλοποίηση άλλα 

περίπου 1.000 Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία 
σε ποσοστό 70%-80% έχουν στο πλάνο 

τους και την αγορά τρακτέρ.
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έλλειψης πρώτων υλών, ήρθε και συνέπεσε µε την 
αλλαγή φάσης καυσαερίων, από Stage 4 σε Stage 
5. Οπότε και αυτό δηµιουργεί µια περαιτέρω κα-
θυστέρηση, γιατί µιλάµε στην ουσία για καινού-
ρια µοντέλα», εξηγεί ο κ. Μπαλουκτσής.

Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα που δρα ανα-
σταλτικά στις πωλήσεις του κλάδου έχει να κάνει 
µε τις αυξήσεις των τιµών στα τρακτέρ. «Σε πολ-
λές περιπτώσεις η αύξηση ξεπερνά ακόµη και το 
20%. ∆ιότι πέρα από την παραδοσιακή εργοστα-
σιακή αύξηση, που είναι κάθε χρόνο γύρω στο 
3%, έχουµε πλέον και την άνοδο των µεταφορι-
κών, των πρώτων υλών, αλλά του κόστους αλλα-
γής φάσης καυσαερίων. Όλα αυτά σωρευτικά ο-
δηγούν σε µεγάλες αυξήσεις στην τιµή των τρα-
κτέρ και πρόκειται για έναν παράγοντα ο οποίος 
λειτουργεί ανασταλτικά σε νέες συµφωνίες», επι-
σηµαίνει ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ και παραδέχεται 
πως σε ένα µεγάλο ποσοστό την άνοδο αυτή την 
επιβαρύνεται ο επενδυτής.

«Μια σοβαρή προσφορά έχει και ηµεροµηνία 
λήξης»

Όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη δηµιουργεί ενίο-
τε και γκρίνιες, αλλά όπως υποστηρίζει ο κ. Μπα-
λουκτσής «δεν είναι εύκολο ο προµηθευτής µε µια 
προσφορά που έδωσε το 2018, η οποία ουσιαστι-
κά αφορούσε ένα άλλο µοντέλο, καθώς έχει πάει 
σε άλλη φάση καυσαερίων, να έρθει στην ίδια τι-
µή να δώσει τρακτέρ το οποίο έχει ακριβύνει κατά 

20%. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουµε πως µια σοβαρή 
προσφορά έχει και ηµεροµηνία λήξης. ∆εν είναι 
εφ’ όρου ζωής. Όλα αυτά δίνουν το δίδαγµα, ό-
τι η διαχειριστική Αρχή και το υπουργείο θα πρέ-
πει να βλέπουν πιο ρεαλιστικά ορισµένα πράγµα-
τα. ∆ιότι δεν υποβάλλεις σήµερα αίτηση και αύ-
ριο αγοράζεις το τρακτέρ. Μεσολαβεί πολύς χρό-
νος. Συνεπώς αν θέλουµε αντικειµενικά ο αγρό-
της να επιδοτείται σήµερα στο ύψος της πραγµα-
τικής επένδυσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπό-
ψιν αυτό το χρονικό διάστηµα, αλλά και οι ενδε-
χόµενες µεταβολές στις τιµές. Αυτό δεν σηµαίνει 
βέβαια ότι δεν πρέπει να ελέγχεται αυστηρά, όσο 
πιο αυστηρά γίνεται οι περιπτώσεις των υπερτιµο-
λογήσεων. Πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος κι εµείς 
ως ΣΕΑΜ έχουµε πει πολλές φορές πως ό,τι θέλει 
το υπουργείο είµαστε στη διάθεσή του να του δώ-
σουµε στοιχεία, ώστε σε κάθε επένδυση να γίνε-
ται η παραλαβή σωστά, για να αντιστοιχεί το µη-
χάνηµα που αγοράζει ο αγρότης, στην επιλέξιµη 
τιµή για την οποία έχει εγκριθεί».

Αναφορικά µε τον καινούριο, εµβόλιµο, κύκλο 
Σχεδίων Βελτίωσης, ύψους 180 εκατ. ευρώ από το 
Ταµείο Ανάκαµψης, ο κ. Μπαλουκτσής σηµείωσε 
πως «ευελπιστούµε ότι αρχές του 2023 θα γίνει 
η προκήρυξη, η οποία έπρεπε ήδη να έχει γίνει. 
∆εν ξέρω βέβαια πόσο γρήγορα το υπουργείο θα 
βγάλει εγκρίσεις, διότι δεν είναι µόνο η υποβο-
λή της αίτησης, αλλά και η αξιολόγησή τους και 
η υποβολή των εγκρίσεων».

Η πτώση τζίρου στο 8µηνο είναι µικρότερη γιατί τα «εξωχώραφα» τρακτέρ 
αντιπροσωπεύουν το 32% των πωλήσεων, έναντι 68% των δενδροκοµικών.

Μείωση 30%
Στις προβλέψεις 
του ΣΕΑΜ, από 

τα περίπου 3.000 
τρακτέρ του 

2021, προβλέ-
παµε σχεδόν 
2.000 φέτος, 
αλλά ο πήχης 

κατεβαίνει πλέον 
στα 1.700 µε 

1.800 τρακτέρ

Η λύση στις
κυλιόµενες
προκηρύξεις
Mε δεδοµένο ότι η αγορά µια «τρέχει» 
και µια «κλυδωνίζεται», ανάλογα 
αν υπάρχουν προγράµµατα ή όχι, 
ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ (φωτό) 
επαναλαµβάνει την πρόταση του 
Συνδέσµου για κυλιόµενα προγράµµατα, 
χωρίς ασφυκτικές προθεσµίες, µέχρις 
εξαντλήσεως των διαθέσιµων πόρων, 
ώστε να µην περιµένει ο κόσµος δύο 
χρόνια να γίνει προκήρυξη για να κάνει 
µια επένδυση και παράλληλα να 
µοιράζεται ο όγκος της δουλειάς σε 
ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
Σηµειώνεται εδώ πως  ένα τέτοιο 
σύστηµα κυλιόµενων προκηρύξεων 
έχουν προτείνει και οι σύµβουλοι 

για τη νέα ΚΑΠ, 
ωστόσο το κατά 
πόσο θα περάσει 
αυτή η ιδέα στις 
προκηρύξεις θα 
φανεί στο µέλλον. 
Πολύ κρίσιµο, κατά 
τον πρόεδρο του 
ΣΕΑΜ είναι επίσης 
να πέσει βάρος και 
στην ενηµέρωση 
και την εκπαίδευση 
γύρω από τις νέες 
τεχνολογίες και ήδη 
έχει ζητηθεί από 
τα υπουργεία 

Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων και 
Παιδείας, να µπει στα πανεπιστήµια και 
στις εξειδικευµένες σχολές το θέµα 
των γεωργικών µηχανηµάτων και 
τεχνολογιών, ώστε  να αποφοιτούν 
τεχνικοί που να µπορούν να δίνουν 
τεχνική υποστήριξη σε αυτά 
τα ακριβά και σύγχρονα µηχανήµατα, 
να ελέγχουν και να µπορούν να δίνουν 
και πιστοποιήσεις σε αγρότες που 
θα έχουν παρακολουθήσει κάποιες 
ώρες εκπαίδευσης γύρω από 
τη γεωργία ακριβείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ CEMA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022 

Το 34% των εταιρειών σχεδιάζει 
προσωρινή διακοπή παραγωγής
Ο γενικός δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος για τη βιοµηχανία γεωργικών 
µηχανηµάτων στην Ευρώπη έχει σταθεροποιηθεί σε θετικό επίπεδο µετά 
την απότοµη πτώση του κατά τη διάρκεια του ρωσο-ουκρανικού πολέµου. 
Σύµφωνα µε τη CEMA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Βιοµηχανίας Γεωργικών 
Μηχανηµάτων), τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Αύγουστος 2022) δείχνουν πως 
ενώ οι παραγγελίες µειώθηκαν αισθητά τους τελευταίους µήνες (από ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο), παρατηρείται κάποια χαλάρωση ως προς τα εµπόδια που 
συναντά η αγορά όσον αφορά την αύξηση των τιµών και στις καθυστερήσεις 
στις παραγγελίες. Επί του παρόντος, το 34% των εταιρειών σχεδιάζει 
προσωρινή διακοπή της παραγωγής λόγω ελλείψεων τις επόµενες τέσσερις 
εβδοµάδες, ανέφερε η CEMA στο βαρόµετρο του Αυγούστου που επιµελείται. 
Η περιφερειακή ανάλυση δείχνει µειωµένα επίπεδα εµπιστοσύνης για 
ορισµένες ευρωπαϊκές αγορές, ιδίως για την Ισπανία. Ωστόσο, η συνολική 
προοπτική της αγοράς παραµένει σε καλά επίπεδα προς το παρόν, ιδιαίτερα για 
τις δύο µεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, που είναι η Γερµανία και η Γαλλία.

Εκπαίδευση
Έχει τεθεί 

στα υπουργεία 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 

και Παιδείας 
το θέµα της 
εκπαίδευσης 

γύρω από 
τα γεωργικά 
µηχανήµατα
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Το νέο ντοματάδικο του Λεβεντάκη
δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα

Η νέα μονάδα παραλαμβάνει 
ετησίως έως 15.000 τόνους 
βιομηχανικής ντομάτας

Αιχμές για εμπόδια από τις 
δύο βιομηχανίες της Ηλείας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση για την εγκατάσταση µονάδας 
παραλαβής και επεξεργασίας βιοµηχανικής 
ντοµάτας στη Γαστούνη Ηλείας προχώρη-
σε εντός του 2022 ο επιχειρηµατίας, Γιώρ-
γος Λεβεντάκης, επικεφαλής της Agrοfarm 
µε έδρα τα Φάρσαλα. Η νέα µονάδα όπως α-
ναφέρει ο ίδιος στην Agrenda, έχει την δυ-
νατότητα να παραλαµβάνει σε ετήσια βάση 
από 10.000 έως και 15.000 τόνους βιοµη-
χανικής ντοµάτας. Επί του παρόντος εκκρε-
µούν οι αδειοδοτήσεις της µονάδας από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τον ίδιο 
να αναφέρει ότι η Ηλεία αποτελεί τη «µάνα 
της ντοµάτας», αιτιολογώντας µ’ αυτόν τον 
τρόπο την επιλογή του να επενδύσει στην 
περιοχή. Το συνολικό ύψος της επένδυσης 
αγγίζει µέχρι στιγµής το 1 εκατ. ευρώ. «Έ-
νας ακόµα λόγος για τον οποίο δηµιούργη-

σα τη συγκεκριµένη µονά-
δα στην Ηλεία, είναι επει-
δή στη Θεσσαλία φέτος η 
ντοµάτα αντιµετωπίζει έναν 
µεγάλο αντίπαλο, το βαµ-
βάκι, καθώς αρκετοί παρα-
γωγοί στρέφονται σταδια-
κά σ’ αυτό αντί για τη ντο-
µάτα», εξηγεί ο Γιώργος 
Λεβεντάκης. 

Οι πρώτες παραλαβές για 
το ντοµατάδικο του Γιώρ-
γου Λεβεντάκη στην Ηλεία 
θα ξεκινήσουν από την ε-
πόµενη παραγωγική περί-

οδο, µε τον ίδιο ωστόσο να αφήνει σοβαρές 
αιχµές ως προς τις υφιστάµενες συνθήκες 
στην περιοχή της Ηλείας από τις δύο κραται-
ές βιοµηχανίες, τον Κύκνο και την Pummaro. 
Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αυτό 
που αντιµετώπισα στην περιοχή είναι κά-
τι που δεν το περίµενα, όπου σε αντίθεση 
µε τη Θεσσαλία στην οποία δραστηριοποι-
ούµαι, συνάντησα σοβαρά εµπόδια από τις 
δύο βιοµηχανίες, Kύκνο και Pummaro, κα-
θότι δεσµεύουν µε κάθε δυνατό τρόπο τους 
παραγωγούς ούτως ώστε να µην παραδίδουν 
ντοµάτα σε οποιονδήποτε άλλο επιδιώξει να 
δηµιουργήσει κάτι καινούργιο στην ευρύ-
τερη περιοχή. Την ίδια στιγµή οι τιµές που 
λαµβάνουν οι παραγωγοί στην Ηλεία είναι 

ιδιαίτερα χαµηλές, καθώς κυµαίνονται από 
90 έως και 100 ευρώ ανά τόνο στην καλύ-
τερη περίπτωση, ενώ στη Θεσσαλία ως βι-
οµηχανία πληρώνουµε µεσοσταθµικά 135 
ευρώ τον τόνο στα 4,90 έως και 5,10 brix». 

Παραλαβές 20.000 τόνων βιοµηχανικής 
ντοµάτας από τη Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία ο Γιώργος Λεβεντάκης πα-
ρέλαβε φέτος περίπου 20.000 τόνους βιοµη-
χανικής ντοµάτας, µε τις µεγαλύτερες ποσό-
τητες να προέρχονται από τον Συνεταιρισµό 
«Θεστό» της Λάρισας, ενώ αγοράζει ποσό-
τητες και από µεµονωµένους παραγωγούς. 

Στόχος µέσω της παραγωγής που θα ξε-
κινήσει στην Ηλεία, είναι το προϊόν να α-
ποθηκεύεται σε βαρέλια, ενώ στη συνέχεια 
θα ταξιδεύει στα Φάρσαλα µε σκοπό τη συ-
σκευασία τους στην εκεί βιοµηχανική εγκα-
τάσταση και σε κουτιά των 5 κιλών, του 1 
κιλού και των 500 γραµµαρίων. 

Να σηµειωθει ότι η Agrofarm παράγει 
συσκευασµένη ντοµάτα ιδιωτικής ετικέ-
τας για αλυσίδες σούπερ µάρκετ όπως τα 
My Market και ο Κρητικός στην Ελλάδα, ε-
νώ είναι κυρίως εξαγωγική επιχείρηση, κα-
θώς διαθέτει το 80% των παραγόµενων πο-
σοτήτων εκτός συνόρων.

Από ΘΕΣΤΟ 
20.000 τόνοι
Στη Θεσσαλία ο 

Γιώργος Λεβεντάκης 
παρέλαβε φέτος 
περίπου 20.000 

τόνους βιοµηχανι-
κής ντοµάτας, µε 
τις µεγαλύτερες 

ποσότητες από τον 
«ΘΕΣΤΟ» 

Επεξεργασία 
φασόν
βαµβακιού 
για Μάρκου,
Καραγιώργο
Ο όµιλος Λεβεντάκη και  
ειδικότερα η εισηγµένη εταιρεία 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε την 
ονοµασία Leventakis Textiles, που 
δραστηριότητα στον εκκοκκισµό 
του βαµβακιού, αντιµετώπισε κατά 
το παρελθόν σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα και δεν υφίσταται ως 
εταιρική οντότητα πλέον. Εξαίρεση 
αποτελεί η Agrofarm, η οποία 
συνεχίζει κανονικά τη βιοµηχανική 
της δραστηριότητα. Στον τοµέα του 
βαµβακιού ο Γιώργος Λεβεντάκης 
δραστηριοποιείται 
αν και µε διαφορετικό χαρακτήρα 
σε σχέση µε το παρελθόν, καθότι 
όπως λέει ο ίδιος, επεξεργάζεται 
ποσότητες φασόν για λογαριασµό 
των εκκοκκιστηρίων Μάρκου και 
Καραγιώργου. H αρχή του τέλους 
για τον πρώην όµιλο Λεβεντάκη 
γράφτηκε όταν η πρώην Αγροτική 
Τράπεζα αποφάσισε να µεταφέρει 
σε καθυστέρηση λογαριασµούς 
δανείων που είχαν οι 
συνδεδεµένες εταιρείες Belcot, 
Bibatom και Ελληνικά 
Εκκοκιστήρια. Ο επίλογος για τον 
όµιλο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
γράφηκε τον Απρίλιο του 2007, 
όταν το ∆Σ αποφάσισε αρνητικά 
για την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου, του οµίλου. 

10.000 -15.000 ΕΤΗΣΙΑ
∆ΥΝΑΜΙΚΗΤΟΝΟΙ ΒΙΟΜ. ΝΤΟΜΑΤΑΣ

  5        1       500 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΚΙΛΩΝ ΚΙΛOY ΓΡΑΜ.

1.000.000
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΕΥΡΩ

ΜΟΝΑ∆Α AGROFARM
ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
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Επένδυση 
2,64 εκατ. της 
Χήτος στον 

Αναπτυξιακό
Στις διατάξεις του 

Αναπτυξιακού εντάχθηκε 
πρόσφατα ένα επενδυτικό 
σχέδιο άνω των 2,6 εκατ. 
ευρώ της Χήτος ΑΒΕΕ, µε 
απόφαση του περιφερειάρχη 
Ηπείρου Αλ. Καχριµάνη. Το 
επενδυτικό πλάνο αφορά την 
αύξηση της δυναµικότητας 
παραγωγής ανθρακούχου 
νερού στη µονάδα της Χήτος 
ΑΒΕΕ στο 12ο χλµ εθνικής 
οδού Ιωαννίνων - Κονίτσας, 
µε κύριο χαρακτηριστικό του 
την αγορά και εγκατάσταση 
νέας γραµµής παραγωγής 
ανθρακούχου νερού, νέου 
σύγχρονου µηχανολογικού 
εξοπλισµού και εργασιών 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

NatureBarcode για 
την ΠΟΠ Γραβιέρα 
Νάξου 
Καινοτόµο ερευνητικό 
πρόγραµµα πραγµατοποιεί η 
ΕΑΣ Νάξου για την 
παρακολούθηση του 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος της 
ναυαρχίδας των προϊόντων 
της, την ΠΟΠ Γραβιέρα 
Νάξου για την πιστοποίηση 
της αυθεντικότητας και της 
γεωγραφικής προέλευσης. 
Το αντικείµενο του 
προγράµµατος µε την 
ονοµασία «NatureBarcode» 
αφορά την πιστοποίηση 
βάσει του αποτυπώµατος 
της Μητέρας Φύσης «Νερό-
Γη-Αέρας» στο τελικό της 
ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου.

Ναυάγησε η είσοδος 
Chobani στο 
χρηµατιστήριο
Το σχέδιο του Χαµντί 
Ουλούκαγια να βάλει στο 
χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης την Chobani, την 
εταιρεία µε το πρώτο greek 
yogurt στην Αµερική, 
φαίνεται πως ναυάγησε. 
Η εταιρεία είχε κάνει την 
αρχική δηµόσια εγγραφή 
της στην αµερικανική 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
καταθέτοντας τα 
απαραίτητα έγγραφα το 
Νοέµβριο του 2021, την 
οποία εν τέλει απέσυρε.

ΝΕΑ

Συνεχίζεται το µπαράζ των επενδύσεων για την 
Τρικαλινή γαλακτοβιοµηχανία Όµηρος, των α-
δελφών Γιαννίτση, µε δύο νέους υποσταθµούς 
γάλακτος, στη Λειβαδιά και στη Τρίπολη, οι ο-
ποίοι έρχονται να προστεθούν στο ευρύ δίκτυο 
Ξάνθης, Αγρινίου, Νάξου και Μυλοπόταµου 
Κρήτης. Στόχος της εταιρείας, η αύξηση της πα-
ραγωγής, το  λανσάρισµα νέων τυροκοµικών 
προϊόντων και ο διπλασιασµός των εξαγωγών, 
που φέτος αναµένονται περί τα 60 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι, η Όµηρος προχώρησε σε επενδύσεις 
20 εκατ. ευρώ,  µε το δεύτερο υπερσύγχρονο ερ-
γοστάσιο, 8,500 τ.µ να ξεκινάει την παραγωγή  
νέων προϊόντων για την εταιρεία όπως το ψη-
τό τυρί «Grill the Greek, το οποίο έχει βραβευ-
τεί στα International Taste Awards. Επίσης έχει 
προγραµµατιστεί για τέλη του έτους επέκταση 
και αναβάθµιση του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Η άριστη συνεργασία της µε πάνω από 2.500 
Έλληνες κτηνοτρόφους την καθιστά από τους 
µεγαλύτερους εισκοµιστές ελληνικού αιγοπρό-
βειου στην Ελλάδα µε 40.000 τόνοι ετησίως. 

Ο νέος υποσταθµός γάλακτος στη Λειβαδιά 
µπορεί να  παρέχει έως και 6.000 τόνους αιγο-
πρόβειου γάλακτος ανά έτος και ο υποσταθ-
µός στην Τρίπολη που εξυπηρετεί την Πελο-
πόννησο θα παρέχει περίπου 4500 τόνους. Ε-
πίσης στον υποσταθµό του Αγρινίου έγινε αύ-
ξηση της χωρητικότητας στους 6.000 τόνους.

Σε επανεκκίνηση οδηγείται η Καλλι-
µάνης, µετά την επικύρωσης της συµ-
φωνίας εξυγίανσής της και πλέον, δί-
νεται χώρος για τον Όµιλο Dardanel, 
που την έχει εξαγοράσει να προχωρή-
σει σε στρατηγικές κινήσεις. Η νέα ε-
ταιρεία θα µπορεί να ενεργοποιήσει 
ξανά όλες τις γραµµές παραγωγής των 
εγκαταστάσεων του Αιγίου και να υλο-
ποιήσει εκτενές επιχειρηµατικό πρό-
γραµµα. Σύµφωνα µε ανακοίνωση, 
η Καλλιµάνης ενισχύεται πλέον από 
τη στήριξη του οµίλου Dardanel, µε 
στόχο ξανά την κορυφή της κατηγο-
ρίας των κατεψυγµένων ψαριών και 
θαλασσινών, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η επανεκκίνηση της Καλλιµάνης 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη της µάρ-
κας «Καλλιµάνης» στα κανάλια του 
οργανωµένου λιανεµπορίου και της 
µαζικής εστίασης στην Ελλάδα, τη δι-
εύρυνση των υφιστάµενων σειρών 
προϊόντων µε νέους κωδικούς, την 
είσοδο σε νέες κατηγορίες αλιευµά-
των και την ανάπτυξη των εξαγωγών.  

Δύο νέοι
υποσταθμοί
γάλακτος για 
την Όμηρος

Σε τροχιά
επανέναρξης
από Dardanel
η Καλλιμάνης

Συνεργατικό µοντέλο µε παραγωγούς του Ρεθύ-
µνου ανάλογο µε αυτό που ήδη έχει εφαρµόσει 
στο κρασί, σχεδιάζει να αναπτύξει και για την πα-
ραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου η οινολόγος 
και γεωπόνος, Ηλιάνα Μαλίχιν. Επιδιώκει να αξι-
οποιήσει ηλικιωµένα ελαιόδεντρα στον νοµό της 
ποικιλίας χονδρολιά. Τα συγκεκριµένα δέντρα, ό-
πως λέει, έχουν επί το πλείστον ηλικία που υπερ-
βαίνει τα 100 έτη. «Με αυτό το µοντέλο συνεργα-
σίας οι παραγωγοί θα µπορούν να λαµβάνουν κα-
λύτερες τιµές για τον καρπό τους, ενώ θα δηµιουρ-
γηθεί µία πολύ ισχυρή µικροοικονοµία στην περι-
οχή, όπου κανείς από τους ελαιοπαραγωγούς δεν 
θα χρειάζεται να κάνει δεύτερη δουλειά για επιβί-

ωση», εξηγεί η ίδια. Ένα πλάνο που επρόκειτονα  
ξεκινήσει από φέτος, ωστόσο η καταστροφική πυρ-
καγιά στις Μέλαµπες Ρεθύµνης το καλοκαίρι, ανέ-
στειλε προσωρινά τον σχεδιασµό. 

Υπενθυµίζεται ότι το µοντέλο συνεργασίας που 
εφαρµόζει µε τους αµπελουργούς, διέπεται από 
συµφωνία που έχει, να διατηρεί η ίδια την απόλυ-
τη επίβλεψη των καλλιεργειών. 

Συνεργασίες 
στο ελαιόλαδο 
από μια οινολόγο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΜΑΛΙΧΙΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΣΟΥΝΟΛΙΑΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

∆ΕΝΤΡΑ � ΞΗΡΙΚΟΣ

ΦΙΑΛΕΣ/500 ML

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

200

1.000

Η πρώτη εµφιάλωση έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην αγορά
Η Ηλιάνα Μαλίχιν έχοντας κληρονοµήσει 200 
ελαιόδεντρα κορωνέικης ποικιλίας και ορισµένα 
τσουνολιάς από τον παππού της, Μανώλη Κραουνάκη, 
προχώρησε σταδιακά στη µετατροπή της παραγωγής 
σε βιολογική. Ήδη έχει κάνει την πρώτη εµφιάλωση – 
περίπου 1.000 φιάλες των 500 ml -, παρουσιάζοντας 
το έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο που φέρει 
την ονοµασία «Emmanouel», τιµώντας το όνοµα του 
παππού της. Ο οικογενειακός ελαιώνας της Ηλιάνας 
Μαλίχιν βρίσκεται σε υψόµετρο 340 µέτρων στη 
Λαµπινή Ρεθύµνου και αριθµεί περίπου 200 δέντρα. 
«Το αµπέλι και η ελιά είναι δύο καλλιέργειες που 
µπορούν να παρέχουν βιοπορισµό, αρκεί κανείς να 
ασχολείται µεθοδικά και ολοκληρωµένα µαζί τους», 
σηµειώνει. Το µεγαλύτερο µέρος του ελαιολάδου 
«Emmanouel» διατίθεται στην ελληνική αγορά, ενώ 
µικρότερες ποσότητες στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Η 
παραγωγός προβλέπει ότι τα επόµενα χρόνια η πορεία 
του ελαιολάδου θα είναι ανάλογη µε του κρασιού. «∆εν 
είναι τυχαίο ότι αρκετοί σεφ ταιριάζουν το ελαιόλαδο 
µε συγκεκριµένα φαγητά ανάλογα µε την οξύτητα ή 
τον πικάντικο χαρακτήρα του», λέει.      Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Μαυροτράγανο και Μαυροδάφνη 
σε ένα αχαρτογράφητο µέχρι στιγ-
µής terroir γίνονται το προσωπικό 
στοίχηµα των αδερφών Γκιρλέµη, 
οι οποίοι µε ορµητήριο το πετρό-
κτιστο οινοποιείο τους στο ∆οµο-
κό διανύουν το τελευταίο διάστη-
µα µια πολύ δηµιουργική φάση 
που τους εξασφαλίζει αναγνώρι-
ση εντός και εκτός συνόρων. Σε έ-
κταση 72 στρεµµάτων, οι νέες φυ-
τεύσεις που θα δώσουν τους πρώ-
τους καρπούς σε περίπου 3 χρό-
νια, περιλαµβάνουν και διεθνείς 
ποικιλίες, όπως Grenache Rouge, 
Gewürztraminer και Riesling. 

Από χέρι αρχιτέκτονα
Οι νέες φυτεύσεις έρχονται να 

γεµίσουν το λόφο γύρω και πά-
νω στον οποίο έχει στηθεί ένας α-
πό τους πιο καλοσχεδιασµένους  
και τακτοποιηµένους ενιαίους α-
µπελώνες στην Ελλάδα. Είναι α-
πό τις λίγες εξαιρέσεις του πολυ-
τεµαχισµού που χαρακτηρίζει την 
εγχώρια πρωτογενή παραγωγή. Τα 
350 αρχικά στρέµµατα του αµπε-
λώνα, ανυψώνονται από το ανά-
γλυφο του τόπου και επιβλέπουν 
τον κάµπο στο Πολυδένδρι ∆οµο-
κού κι αυτές τις ηµέρες γίνεται µε 

µια χαρακτηριστική µεθοδικότητα 
ο τρύγος των κόκκινων ποικιλιών. 

«Ο τρόπος που έχει στηθεί το α-
µπέλι, µας επιτρέπει να παίρνου-
µε κάθε µέρα, την περίοδο του τρύ-
γου, ακριβώς αυτό που χρειαζόµα-
στε, στην καλύτερη στιγµή ωρίµαν-
σης του σταφυλιού» θα πει ο Φα-
νίκος Γκιρλέµης, ο µικρότερος α-
πό τα δύο αδέρφια, έχοντας τα ξη-
µερώµατα εκείνης της ηµέρας µε-
τρήσει 12,5 βαθµούς Μπωµέ στα 
Syrah που µετασχηµατίζονται στο 
λαµπερό και φρουτώδες ροζέ «Ρ». 

Είναι η πρώτη παρέµβαση στο 
αρχικό πλάνο που ξεκίνησε να υ-
λοποιεί πίσω στο 2007 ο Γιάννης 
Γκιρλέµης, µε τον Φανίκο και τον 
∆ηµήτρη, τον µεγάλο αδερφό, κρα-
τώντας πλέον κατ’ αποκλειστικό-
τητα το τιµόνι της επιχείρησης, να 
δουλεύουν παράλληλα και την ε-
πέκταση του οινοποιείου µε νέες ε-
γκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν 
νέες δεξαµενές, βαρέλια αλλά και 
προς παλαίωση φιάλες. Όταν προ 
ολίγων ηµερών η Agrenda βρέθη-
κε στην περιοχή στις εργασίες του 
τρύγου, ένας εκσκαφέας προετοί-
µαζε παραδίπλα το έδαφος πάνω 
από το οποίο θα χτιστεί η επέκτα-
ση. Στο πλάνο υπάρχει και η κατα-
σκευή χώρου που θα καταστήσει ε-
πισκέψιµο το µόλις 11 ετών οινο-
ποιείο (ολοκληρώθηκε το 2011).

Νέες φυτεύσεις, νέες ετικέτες
Η σοδειά του φετινού τρύγου δεν 

θα δώσει νέες ετικέτες στις προτά-
σεις του οινοποιείου, µε τις καινού-
ριες προσπάθειες να δροµολογού-
νται για όταν οι φετινές φυτεύσεις 
ωριµάσουν αρκετά, ώστε να ικανο-
ποιήσουν τα κριτήρια των αδερφών 
Γκιρλέµη και των συνεργατών τους. 
Άλλωστε, όπως θα παραδεχτεί ο 
Φανίκος, δεν τους αρέσει να πιέ-
ζουν τα πράγµατα, αφού ακόµα 
βρίσκονται στα πρώτα τους βήµα-
τα και µια λάθος κίνηση θα στοίχι-
ζε κεφάλαιο κι ανεκτίµητο ηθικό. 

Η γη κοντά στον ήλιο
Σήµερα στην ελληνική αγορά 

κυκλοφορούν 10 φροντισµένες 
ετικέτες υπό την επίβλεψη του έ-
µπειρου οινολόγου, Γρηγόρη Σκο-
πελίτη. Οι οχτώ είναι µονοποικιλι-

ακές, µε σκοπό τη µέγιστη αποτύ-
πωση του χαρακτήρα της ποικιλί-
ας και της περιοχής και µε σύµµα-
χο τις µικρές στρεµµατικές αποδό-
σεις περί τα 800 κιλά ανά στρέµµα. 
Μια από τις τελευταίες προσθήκες 
στη γκάµα τους, η Μαλαγουζιά µε 
το ιδιαίτερο όνοµα La terre pres du 
soleil (η γη κοντά στον ήλιο), σε µια 
αναφορά στη θέση του αµπελώνα, 
που λέγεται Προσήλια και σε υψό-
µετρο 400 µ., προσφέρεται για α-
γνάντεµα του θεσσαλικού κάµπου. 

Το συγκεκριµένο σηµείο παρου-
σίαζε ιδιαίτερο µορφολογικό ενδι-
αφέρον, το οποίο ευνοεί την καλ-
λιέργεια ελληνικών και διεθνών 
ποικιλιών. Βάσει αυτού επιλέχθη-
καν λευκές και ερυθρές ποικιλίες, 
µε τις λευκές να κυριαρχούν σε πο-
σοστό 60% και το υπόλοιπο 40% να 
συµπληρώνεται από τις ερυθρές. 

H δυναµική του οινοποιείου φτάνει τις 150.000 φιάλες περίπου ετησίως. Στο κτήµα επιλέχθηκαν λευκές ποικιλίες σε ποσοστό 60% και το υπόλοιπο 40% συµπληρώνεται από τις ερυθρές.

Σε δηµιουργική φάση και µε ορµητήριο το πετρόκτιστο οινοποιείο στο 
∆οµοκό τα αδέλφια Γκιρλέµη, θέτουν τα νέα οινικά τους στοιχήµατα, 
ενόσω περιµένουν τα αποτελέσµατα των φετινών φυτεύσεων.

Σαν αρχιτεκτονικό
σχέδιο τα ενιαία 
αμπέλια Γκιρλέμη 
Τελευταίο στοίχημα των αδελφών από το Δομοκό  
νέες φυτεύσεις με Μαυροτράγανο, Μαυροδάφνη  

∆ιεθνείς ποικιλίες
Οι νέες φυτέυσεις, που 

εκτείνονται σε έκταση 72 
στρεµµάτων, περιλαµβά-
νουν και ποικιλίες όπως 

Grenache Rouge, Riesling
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι βαµβακοφυτείες στα πεδινά της χώρας 
έχουν ήδη υποδεχτεί τις πρώτες συλλεκτι-
κές µε τις αυξηµένες αποδόσεις να κυριαρ-
χούν στις συζητήσεις µεταξύ παραγωγών. 
Βεβαίως, έκδηλη είναι και µια αµηχανία 
αυτές τις µέρες για την τιµή του προϊόντος. 
∆ύο εβδοµάδες τώρα, το χρηµατιστήριο 
βάµβακος δείχνει ότι έχει εισέλθει σε µια 
περίοδο συσσώρευσης γύρω από τα 102 
µε 103 σεντς ανά λίµπρα, κάτι που µετα-
φράζεται σε τιµή για το σύσπορο στα 85 
µε 87 λεπτά το κιλό. Τα 85 λεπτά προσφέ-
ρουν τα εκκοκκιστήρια Μάρκου στο κλείσι-
µο της εβδοµάδας για παράδοση στην αυλή 
του εκκοκκιστηρίου και µ’ αυτή συστρατεύ-
ονται και οι περισσότερες επιχειρήσεις. Ε-
ξαίρεση στη γραµµή, είναι η προσφορά του 
Καραγιώργου που πληρώνει 1 µε 2 λεπτά 
παραπάνω, ανάλογα µε τον παραγωγό.
Το πρώτο χέρι στο βαµβάκι φέτος συµπί-
πτει µε µια ιδιαίτερη ισορροπία στη διεθνή 
αγορά βάµβακος, µε την αµηχανία αρκε-
τών παραγωγών αναφορικά µε τα φιξα-
ρίσµατα να έγκειται στο γεγονός ότι µέχρι 
πριν από δύο-τρεις εβδοµάδες, τα συµβό-
λαια προπώλησης πλησίασαν την κορυφή 
περιόδου κοντά στο 1 ευρώ το κιλό.

Στο 25 µε 30% τα κλεισµένα
Όπως θα θυµούνται οι περισσότεροι, στα τέ-

λη Μαΐου η αγορά είχε επίσης πιάσει το ε-
πίπεδο αυτό για να ακολουθήσει στη συνέ-
χεια µια αποθαρρυντική διόρθωση που κα-
τέβασε την τιµή προπώλησης στην περιοχή 
των 70 λεπτών το κιλό. Παρά το γεγονός ό-
τι η αγορά ανέκαµψε στο δεύτερο µισό του 
Αυγούστου, το ρεπορτάζ θέλει το 25 µε 30% 
της αναµενόµενης φετινής παραγωγής να έ-
χει κλειστεί σε αυτά τα σπάνια υψηλά.
Πλέον, µε την πίεση της συγκοµιδής να ενι-
σχύεται, η διεθνής αγορά δείχνει αναποφά-
σιστη ως προς το πού θα κινηθεί. Εξίσου δι-
χασµένες είναι και οι εκτιµήσεις αναλυτών, 
µε ορισµένους να θεωρούν πως τα υψη-
λά βρίσκονται πίσω µας και άλλους να βλέ-
πουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2022
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Δικαιώνονται  
οι προπωλήσεις,
άρχισαν οι πιέσεις 
Με αμηχανία φιξαρίσματα και πρώτο χέρι στο βαμβάκι
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>  Συσσώρευση στη ζώνη των 103 σεντς ανά λίμπρα εμφανίζει τα τελευταία 24ωρα η αγορά 

ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΌ ΒΑΡΈΛΊ ΑΡΓΌΎ 
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΆΜΒΆΚΟΣ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Kαταλύτης ανόδου ή μιας περαιτέρω πτώσης 
της τιμής στο βαμβάκι η περιπέτεια στην οποία έχει 
εισέλθει η παγκόσμια οικονομία. Άυτό αποδείχθηκε 
σε δύο περιπτώσεις, ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, 
όταν ήρθαν και οι πρώτες αυξήσεις επιτοκίων από τη 
FED. Τα αποτελέσματα του πληθωρισμού στις ΗΠΆ που 
ανακοινώθηκαν την περασμένη Τρίτη, έριξαν ξανά το 
βαμβάκι και από το στήριγμα των 105 σεντς.
Η τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτησης του USDA 
που κυκλοφόρησε μια ημέρα νωρίτερα (12 Σεπτεμβρίου), 
δεν μπόρεσε να δώσει τις απαντήσεις που περίμεναν 
αρκετοί για μια πιο αποφασιστική τοποθέτηση στην αγορά, 
κάτι το οποίο μαρτυρούν δύο πράγματα. Το ένα είναι η 
συσσώρευση στη ζώνη των 103 σεντς ανά λίμπρα κατά 
τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Το δεύτερο, 
πιο τεχνικό, εντοπίζεται την ημέρα δημοσίευσης της 
έκθεσης, κατά την οποία ο δείκτης εμφάνισε σημαντική 
μεταβλητότητα με χαμηλά στα 101 σεντς και υψηλά στα 
108 σεντς πριν κλείσει γύρω από τα 104,5 σεντς. Κινήσεις 
σαν κι αυτή σε αγορές εμπορευμάτων, που παραδοσιακά 
είναι πιο συντηρητικές και βραδυκίνητες, είναι ενδεικτικές 
της νευρικότητας όλων των εμπλεκομένων στον κλάδο.
 
«Υποτονική κατανάλωση» αλλά δουλειές γίνονται
Όσο πέφτουν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη, τόσο πέφτει 
και η διάθεση για ρίσκο των funds στις χρηματιστηριακές 
αγορές, κάτι που φούσκωσε τους προηγούμενους 
μήνες τους δείκτες σε όλα τα ταμπλό, ενώ κυρίως 

πέφτουν και οι επιδόσεις της φυσικής αγοράς. Πράγματι 
η τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτησης έκοψε κατά 
περίπου 600.000 δέματα τις προοπτικές της παγκόσμιας 
κατανάλωσης. Άν επιχειρήσει κανείς ένα συσχετισμό 
της αγοράς βάμβακος με εκείνη του πετρελαίου, οι 
προοπτικές δεν είναι ενθαρρυντικές για ένα σενάριο 
ανάκαμψης προς το 1 ευρώ, αφού μεγάλοι επενδυτικοί 
οίκοι όπως η Morgan Stanley, κόβουν 15 δολάρια ανά 
βαρέλι από τη σημερινή τιμή του WTI των 88 δολαρίων.
Το πρακτικό σκέλος φαίνεται ήδη στη χώρα μας, αφού τα 
τουρκικά κλωστήρια είναι άφαντα σύμφωνα με τα όσα 
υποστηρίζουν μεσίτες και εκκοκκιστές, που επικαλούνται 
ακυρώσεις παλαιότερων παραγγελιών. Ωστόσο, η φετινή 
χρονιά προσφέρεται για επανεκκίνηση αποστολών 
ελληνικού βάμβακος σε αγορές που χάθηκαν τα χρόνια 
της πανδημίας, όπως το Πακιστάν, που περιμένει 
κατακόρυφη πτώση της παραγωγής.του. 
 
Το τρίπτυχο της τιμής 
και η πίεση της πλατφόρμας στην αυλή 
Προς το παρόν η ελληνική αγορά βάμβακος διατηρεί 
ένα 3 στα 3, αναφορικά με τις παραμέτρους που 
καθορίζουν την τιμή στο σύσπορο. Η διεθνής τιμή 
παραμένει σε επίπεδα άνω των 100 σεντς, ενώ πολύ 
κοντά σε αυτά βρίσκονται και τα συμβόλαια Μαρτίου 
του 2023 (99 σεντς η λίμπρα), η ισοτιμία ευρώ/δολάριο 
παραμένει σε ιστορικά χαμηλά για το ευρώ επίπεδα, 
ενώ και το πριμ που πληρώνονται οι εκκοκκιστές επί της 
χρηματιστηριακής τιμή, συντηρείται σε υψηλά επίπεδα, 
λόγω και της πρωιμότητας της ελληνικής σοδειάς.
Εκείνο που φαίνετια ότι θα χαθεί πρώτο είναι το πριμ 
των εκκοκκιστών, όσο η ζήτηση από την Τουρκία είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτη, κάτι που θα ενεργοποιήσει τα 
αντανακλαστικά τους για παζάρια στην τιμή παραγωγού. 
Ενώ το προηγούμενο διάστημα, η τιμή που ακουγόταν 
στα συμβόλαια προπώλησης έδειχνε πιο ξεκάθαρη, δεν 
αποκλείεται, καθώς οι πλατφόρμες με τα σύσπορα των 
παραγωγών σχηματίζουν ουρές έξω από την αυλή του 
εκκοκκιστηρίου, να αρχίσουν περιπέτειες αντίστοιχες 
με αυτές που βίωσαν αρκετοί αγρότες στην υπόθεση 
του συμπύρηνου ροδάκινου φέτος. Άν και τα τελευταία 
χρόνια η εγχώρια αγορά βάμβακος, δίνει την εντύπωση 
ότι έχει ωριμάσει, ειδικά έπειτα από την εισαγωγή της 
δυνατότητας προπωλήσεων, τα παλιά φαντάσματα των 
επιφάσεων περί υγρασίας ή ποιότητας ίνας, ξυπνούν 
εύκολα σε περιόδους κατά τις οποίες η υποτονική 
ζήτηση και η υψηλή χρηματιστηριακή τιμή προκαλούν 
πανικό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές 
αναφορές, ωστόσο ακόμα η συγκομιστική περίοδος 
βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. 

ΤΌ ΔΌΛΑΡΊΌ 
ΈΞΑΚΌΛΌΎΘΈΊ  
ΝΑ ΈΎΝΌΈΊ 
Η φετινή χρονιά στο βαμβάκι δεν 
χαρακτηρίζεται μόνο από την υψηλή 
μεταβλητότητα στον χρηματιστηριακό 
δείκτη ή από την επίμονη διατήρηση 
της διεθνούς τιμής πάνω από τα 100 
σεντς ανά λίμπρα. Ιδιαίτερα ευνοϊκή 
συγκυρία διαμορφώνει η ισοτιμία 
του ευρώ με το δολάριο, κάτι που 
βελτιώνει έως και 20% τις τιμές για 
το ελληνικό σύσπορο συγκριτικά με 
την προηγούμενη διετία κατά την 
οποία η ισοτιμία κυμάνθηκε γύρω 
από τα 1,20 δολάρια. Άν και το ευρώ 
έχει ανακάμψει ξανά στο επίπεδο της 
απόλυτης ισοτιμίας από τα 99 σεντς 
που βρέθηκε νωρίτερα, η απόσταση 
από το σύνηθες των τελευταίων ετών 
είναι αυταπόδεικτη.

ΧΡΗΜΑΤΊΣΤΗΡΊΌ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ 
ΣΥΣΠΟΡΟΥ 2022
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)
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HCorteva Agriscience Hellas πιστεύοντας 
ότι για να στηριχτεί η καλλιέργεια του ελληνικού 
βαµβακιού ο παραγωγός χρειάζεται ποικιλίες 
υψηλής απόδοσης σε σύσπορο και ίνα, 
προσαρµοσµένες στις ελληνικές συνθήκες και µε 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, επιλέγει και 
προτείνει την καλλιέργεια ποικιλιών που έχουν 
αποδείξει την αξία τους τόσο στο χωράφι, όσο και 
στο εκκοκκιστήριο. Η εταιρεία στηρίζει την επιλογή 
αυτών των ποικιλιών υλοποιώντας ένα ειδικό 
πρόγραµµα που εξασφαλίζει την ταυτότητα και την 
αναγνώριση του εκκοκκισµένου βαµβακιού που 
προέρχεται από αυτές τις ποικιλίες. Πρόκειται για 
ένα πρόγραµµα πιστοποίησης ιχνηλασιµότητας µε 
το διακριτικό τίτλο CottonBest®.  Το πρόγραµµα 
έχει στόχο την παραγωγή ελληνικού βαµβακιού 
µε ταυτότητα, ποιότητα και οµοιοµορφία σε ίνα. 
Το CottonBest® είναι ένα αξιόπιστο, ρεαλιστικό 
και ευέλικτο πρόγραµµα που προωθεί, µέσω της 
αναγνωρίσιµης και αναβαθµισµένης ποιότητας του 
βαµβακιού τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των 
κρίκων της αγοράς (παραγωγός-εκκοκκιστήριο-
κλωστήριο). Το CottonBest® βασίζεται στην 

ιχνηλασιµότητα του εκκοκκισµένου βαµβακιού ως 
προς την ποικιλία, τον παραγωγό και το χωράφι.

Τι σηµαίνει CottonBest®
■ Επιλεγµένες Ποικιλίες (υψηλής παραγωγής, 
υψηλής απόδοσης σε ίνα, µε άριστα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά).
■ Επαγγελµατίες Παραγωγοί και Συνεργάτες.
■ Εφαρµογή Πρωτοκόλλου Ιχνηλασιµότητας 
CottonBest®.
■ Αποδοχή και εφαρµογή του από τα 
εκκοκκιστήρια.
■ Επιθεώρηση  και Πιστοποίηση 
από την TÜV Hellas (ανεξάρτητος 
φορέας πιστοποιήσεων).
■ Πιστοποιηµένη Ίνα µε Σήµανση 
CottonBest® Αναλύσεις Ποιοτικών 
Χαρακτηριστικών (H.V.I.).

Η εφαρµογή του προγράµµατος 
CottonBest® πέτυχε:
■ Το σχηµατισµό των πρώτων 
οµάδων παραγωγών που 
καλλιεργούν µία ποικιλία.
■ Την αποδοχή από τα 

εκκοκκιστήρια οµοιόµορφου, ποιοτικού προϊόντος.
■ Την εδραίωση της καλλιέργειας ποικιλιών 
κατάλληλων τόσο για την απόδοση, όσο και για την 
ποιότητά τους.
■ Τη συνεργασία όλης της αλυσίδας παραγωγής για 
την καθιέρωση αναβαθµισµένου προϊόντος. 

Στο πρόγραµµα πλέον εκτός από την ήδη γνωστή 
ST318 εντάσσονται και οι ποικιλίες BA1010 και 
LAZER, το νέο γενετικό της υλικό που προσφέρει 
άριστη ποιότητα και απόδοση ίνας, αλλά συγχρόνως 
και υψηλές παραγωγές.

Η Corteva Agriscience Hellas µε την 
προσφορά πρωτοπόρων υπηρεσιών 
και σε συνεργασία µε το δίκτυο 
παραγωγής και επεξεργασίας προτείνει 
την εφαρµογή του CottonBest®, 
γιατί πιστεύει ότι τα πολλά κιλά και το 
ποιοτικό βαµβάκι είναι αυτά που θα 
εξασφαλίσουν σε όλους το µέγιστο 
δυνατό κέρδος. 

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 

affi  liated companies. © 2022 Corteva.

ΤΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COTTONBEST®  
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

▲

Σχεδόν στα περσινά επίπεδα φαίνεται πως κινούνται 
οι δηλωµένες µε βαµβάκι εκτάσεις στο ΟΣ∆Ε για το 
έτος 2022, που υπολογίζονται περίπου στα 2,54 εκατ. 
στρέµµατα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες. Αυτό, αν 
δεν υπάρξουν αλλαγές από διορθωτικές πράξεις των 
παραγωγών και απώλειες σοδειάς λόγω καιρικών 
συνθηκών, προς ώρας δίνει την ειδική ενίσχυση 
κοντά στα 72 ευρώ το στρέµµα. Μια ενίσχυση, που 

πληρώνεται παραδοσιακά περίπου την 25η Μαρτίου. 
Εν τω µεταξύ, κατά το σύνηθες, αυτή την περίοδο ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ ανήρτησε στη ∆ιαύγεια την εγκύκλιο µε την 
οποία καθορίζεται η ειδική ενίσχυση βάµβακος στα 73,4 
ευρώ ανά στρέµµα για την περίοδο 2022-2023 µε την 
προϋπόθεση ότι η επιλέξιµη προς ενίσχυση έκταση δεν 
ξεπεράσει τα 2.500.000 στρέµµατα.
Στις υποχρεώσεις των βαµβακοπαραγωγών: 

Οι παραγωγοί πρέπει να έχουν χρησιµοποιήσει 
αποκλειστικά πιστοποιηµένο σπόρο µε ελάχιστη 
ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούµενο εκτάριο ή 
13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας 
υβριδίων βάµβακος µε καταληκτική ηµεροµηνία 
σποράς την 31η Μαΐου του έτους εκτός περιπτώσεων 
ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Η σπορά των επιλέξιµων εκτάσεων αποδεικνύεται 
µε την προσκόµιση πρωτοτύπου τιµολογίου αγοράς 
ή τιµολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη 
λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης 
σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου και 
εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά 
εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο για υβρίδια. 

Οι παραγωγοί στη δήλωση ΟΣ∆Ε αναφέρουν το 
όνοµα της ποικιλίας του χρησιµοποιούµενου σπόρου, το 
όνοµα και τη διεύθυνση της εγκεκριµένης ∆ιακλαδικής 
Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι µέλος..

Να συγκοµίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την 
ελάχιστη στρεµµατική απόδοση της καλλιεργητικής 
ζώνης στην οποία ανήκουν, υπογράφοντας και 
την προβλεπόµενη σύµβαση αγοραπωλησίας µε 
την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική 
Οργάνωση, που θα διαπραγµατευτεί την παραγωγή 
τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασµό τους.

Να µην παραδίδουν σύσπορο βαµβάκι µε 
ποσοστό ξένων υλών µεγαλύτερο του 10% διότι δεν 
υπολογίζεται στη στρεµµατική απόδοση.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 72 ΕΥΡΩ Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2022
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆ΗΛΩΜΕΝΑ 2,54 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
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