
     Αρ. Φύλλου 880   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου 2022   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 3 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

39

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

ΣABBATO: Παναγίας Μυρτιδ., Θέκλης µ.  Μήνας 9ος, Εβδ. 38η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:15 - ∆ύση 18:19 ΣΕΛΗΝΗ: 28 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Eμπαιγμός  
που κοστίζει 

στα λιπάσματα
Μια ΚΥΑ κατά 
παραγγελία, σε 
βάρος αγροτών  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12-13, 48 

ΒΑΜΒΑΚΙ

Βρήκε ώρα
για φλερτ 
με τα χαμηλά  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 20 

«Ψείρες» τα 5 ευρώ 
για τις ζωοτροφές 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8

Πάρτι μεσαζόντων 
με το καλαμπόκι  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 8, 38

Tώρα οι επενδύσεις 
σε βουνά ακρίβειας
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 16-17

Συνδεδεµένες
Μέχρι 20 ευρώ 
σε κριθάρι και 
μαλακό σιτάρι 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4

Προκαταβολή τσεκ
Επιβεβαιώνει 
ο Μπαμπασίδης 
για 20 Οκτωβρίου  
ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 6

ΕΑΣ Νάξου
Συγχώνευση 
στάβλων και 
εισαγωγή Σβιτς  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 44-45
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε τιµές όπως στο κλείσιµο της εµπορικής σεζόν του 2022 
ελπίζουν οι Έλληνες ορυζοκαλλιεργητές, έχοντας συµµάχους τις 
καλές αποδόσεις και τις ζηµιές της ιταλικής σοδειάς. Περαιτέρω 
υποχώρηση της διεθνούς τιµής βάµβακος, µε την τιµή για το 
σύσπορο να πέφτει στα 82 λεπτά. Στασιµότητα στις τιµές του 
καλαµποκιού, που διατηρούν τα 33 λεπτά το κιλό για τις καλές 
ποιότητες, ενώ το εµπόριο πιέζει για εκπτώσεις 1 µε 2 λεπτά.

∆ακτυλιωτή σήψη 
στην πατάτα
Το βακτήριο καραντίνας Clavibacter 
michiganensis subsp. Sepedonicus
υποδεικνύουν οι γεωπόνοι ως 
υπεύθυνο για την εκδήλωση της 
σοβαρής οικονοµικά ασθένειας, που 
δύναται να προκαλέσει έως και 50% 
ζηµιά στην παραγωγή πατάτας. Τα 
συµπτώµατα γίνονται αντιληπτά κατά 
την πλήρη ανάπτυξη των φυτών, καθώς 
αρχικά παρατηρείται κιτρίνισµα των 
φυλλιδίων των κατώτερων φύλλων 
και ακολουθεί περιφερειακή ξήρανσή 
τους, µάρανση σύνθετων φύλλων 
και σταδιακή επέκταση της µάρανσης 
προς τα φύλλα της κορυφής του 
βλαστού, ο οποίος τελικά ξηραίνεται. 
Η δακτυλιωτή σήψη είναι άοσµη 
σε αντίθεση µε άλλες µορφές σήψεις 
του κόνδυλου της πατάτας.

Μέτρα αντιµετώπισης 
Ο κύριος τρόπος αντιµετώπισης 
της δακτυλιωτής σήψης είναι η χρήση 
υγειών κονδύλων, απαλλαγµένων από 
την ασθένεια, καθώς και επιµεληµένο 
πλύσιµο όλων των εργαλείων, 
των µηχανηµάτων και των χώρων 
αποθήκευσης. Οι γεωπόνοι προτείνουν 
επίσης τη διενέργεια τριετούς 
αµειψισποράς, χωρίς συµµετοχή 
άλλων σολανωδών και ζαχαρότευτλων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 24-09-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
αραιές νεφώσεις στα βόρεια, 
παροδικές νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και γρήγορη βελτίωση 
σε Κρήτη και ∆ωδεκάνησα. 
Άνεµοι ήπιας έντασης 
µεταβλητοί, κατά τόπους 
στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 
µέτριας έντασης µε µικρή 
εξασθένηση τις βραδινές ώρες. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 25-09-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
αραιές νεφώσεις και κατά 
τόπους περιορισµένη 
ορατότητα στα ηπειρωτικά, 
κυρίως τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες. Άνεµοι ήπιας 
έντασης µεταβλητοί και στα 
νότια βόρειοι βορειοανατολικοί 
ίδιας έντασης. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο. 

∆ευτέρα 26-09-2022 
και Τρίτη 27-09-2022
Αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα, µε λίγες νεφώσεις, 
αυξηµένες από το απόγευµα 
κυρίως στο Ιόνιο και την 
Ήπειρο. Άνεµοι µέτριας 
έντασης µεταβλητοί, κατά 
τόπους στα πελάγη πιο ισχυροί 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

κυρίως τις βραδινές ώρες. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα δυτικά και µικρή άνοδο στα 
κεντρικά και νότια της χώρας.

Τετάρτη 28-09-2022 ως
Παρασκευή 30-09-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες 
στα δυτικά και τα βόρεια 
ηπειρωτικά της χώρας. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από νότιες 
διευθύνσεις και κατά τόπους 
στα πελάγη έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 
6 µποφόρ, κατά 
τόπους στα πελάγη 
πρόσκαιρα έως 7 
µποφόρ.
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805Οι διαφορές µεταξύ των επαγγελµατιών που δρα-
στηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγω-
γή είναι πολλές και έχουν να κάνουν, πρώτα 
απ’ όλα µε τα διαφορετικά είδη καλλιεργει-
ών και εκµεταλλεύσεων που διαχειρίζονται, 
όπως µε τα µεγέθη αυτών που συχνά υπαγο-
ρεύουν και διαφορετική στρατηγική. 

Βεβαίως, ρόλο παίζει, πολλές φορές, για τις δια-
φορετικές προσεγγίσεις των ζητηµάτων από 
τους ανθρώπους της αγροτικής παραγωγής, 
η εντοπιότητα, η συµµετοχή τους ή µη σε συλ-
λογικά σχήµατα και φυσικά η ιδιοσυγκρασία 
του καθενός. Θα µπορούσε να επισηµανθεί ε-
δώ ότι ο συντηρητισµός που διακρίνει γενικό-
τερα τους αγρότες, αποτελεί µια από τις βασι-
κές αιτίες καθυστέρησης στην ανάπτυξη της 
ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.      

Πάντως, αυτόν τον καιρό, οι αγρότες έχουν πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά ανάγκη την 
οµοψυχία. Κι αυτό γιατί, οι ευαίσθητες χορ-
δές της παγκόσµιας οικονοµίας έχουν δια-
φοροποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό, το µοντέ-
λο της παγκοσµιοποίησης των τελευταίων 
δεκαετιών υπόκειται σε µεγάλες αλλαγές και 
βέβαια, αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήµατα της 
παγκόσµιας αλλά και της εγχώριας οικονοµί-
ας, λίγο νοιάζονται για τον αγροτικό κόσµο 
και την κοινωνία της υπαίθρου.

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι λίγες φορές που 
οι αγρότες βλέπουν το εισόδηµά τους να αυ-
ξάνεται, είναι σε περιόδους µεγάλης αναταρα-
χής, δηλαδή όταν τα πράγµατα ξεφεύγουν κα-
τά κάποιο τρόπο από τον έλεγχο των µεγάλων 
οικονοµικών κέντρων διεθνώς. Κάτι τέτοιο έχει 
συµβεί και το τελευταίο διάστηµα, αρχικά µε α-
φορµή την πανδηµία και στη συνέχεια µε τη 
στρατιωτική επέµβαση στην Ουκρανία. ∆εν υ-
πάρχει αµφιβολία ότι η αναστάτωση στην εφο-
διαστική αλυσίδα, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φά-
ση, έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιµές παραγω-
γού και έχει ευνοήσει κάποιες κατηγορίες α-
γροτών, κυρίως των εκτατικών καλλιεργειών.

Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχα-
σµού. Το αντίθετο µάλιστα. Η συγκυριακή ά-
νοδος των τιµών δεν σηµαίνει βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας. Οι αγρότες είναι υπο-
χρεωµένοι να αξιοποιήσουν µε κάθε τρόπο 
τις όποιες ευκαιρίες προσφέρει η παρούσα 
συγκυρία για την ουσιαστική και σε βάθος α-
νασυγκρότηση των εκµεταλλεύσεών τους. Εί-
ναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι στη γεωρ-
γία θα µείνουν λίγοι και καλοί. 

Η προοπτική αυτή δεν απαλλάσσει βέβαια, ούτε 
τις εθνικές αρχές και πρωτίστως το υπουρ-
γείο, από τις δικές τους ευθύνες επανασχεδι-
ασµού και αναµόρφωσης του αγροτικού χώ-
ρου. Αντίθετα, οι νέες συνθήκες παγκοσµιο-
ποίησης το επιτάσσουν. Μ’ αυτή την έννοια, ε-
ξαγγελίες τύπου ∆ΕΘ, για κάτι λίγο στις ζωο-
τροφές και κάτι ακόµα λιγότερο στα λιπάσµα-
τα (τα περισσότερα από αναδιανοµή πόρων), 
µάλλον αποκοιµίζουν, παρά αφυπνίζουν τον 
κόσµο της αγροτικής παραγωγής.    Agrenda

Οι εξαγγελίες 
που αποκοιμίζουν 
τους αγρότες

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,99060

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,32637

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,96428

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87160

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
139,137

• Αγροτικό µοντέλο µε την εφαρµογή 
Polaris Ride Command σελ. 18-39
• Με 73 αιτήσεις ο Εκσυγχρονισµός του 
πρωτογενή τοµέα σε µια µέρα σελ. 17

• Στροφή της τελευταίας στιγµής στο 
θεσµικό πλαίσιο για τα λιπάσµατα σελ. 12
• Συνεταιριστική µονάδα 500 αγελάδων 
και αγορά ζώων για την ΕΑΣ Νάξου σελ. 44

• Περαιτέρω υποχώρηση της διεθνούς τιµής 
βάµβακος στο χρηµατιστήριο ΝΥ σελ. 20
• Υψηλές αποδόσεις και ζηµιές στην Ιταλία 
σύµµαχοι του ελληνικού ρυζιού σελ. 37
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

∆ιπλάσια ενίσχυση απ’ αυτή που αρ-
χικά έχει προβλεφθεί, ενδέχεται να 
εισπράξουν οι καλλιεργητές που θα 
επιλέξουν κριθάρι και µαλακό σιτά-
ρι την προσεχή καλλιεργητική πε-
ρίοδο, σύµφωνα µε υπολογισµούς 
της αγοράς και στελεχών µε εµπει-
ρία στον κλάδο των εισροών. Όλα 
βέβαια θα εξαρτηθούν από τα στρέµ-
µατα που θα καλλιεργηθούν. Με βά-
ση τις υπάρχουσες ενδείξεις, δύσκο-
λα χιλιάδες καλλιεργητές θα µετακι-
νηθούν στις δύο αυτές καλλιέργειες, 
ακολουθώντας το µονοπάτι το πιστο-
ποιηµένου σπόρου και µάλιστα στην 
θεσµική του εκδοχή, δηλαδή των 18 
κιλών το στρέµµα (καρτελάκι).

Πολλοί είναι αυτοί που εκτιµούν ό-
τι το φθινόπωρο, δεν θα καλλιεργη-
θούν µε πιστοποιηµένο κριθάρι ή µα-
λακό σιτάρι, ούτε τα µισά στρέµµατα 
απ’ αυτά που έχουν προβλεφθεί στο 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη νέα 
ΚΑΠ. Άρα το στρεµµατικό πριµ που θα 
ισχύσει µε βάση τη διαίρεση (προβλε-
πόµενο συνολικό ποσό δια τα στρέµ-
µατα), µπορεί να φθάσει και το διπλά-
σιο, ήτοι περί τα 20 ευρώ το στρέµµα.   

Όπως αναφέρουν στην Agrenda άν-
θρωποι της αγοράς και οι δύο καλλι-
έργειες καθώς είναι καινούργιες στο 

καθεστώς, οι καλλιεργητές θέλουν το 
χρόνο τους ώστε να δουν το όφελος.

Συγκεκριµένα, στο µεν µαλακό σι-
τάρι εκτιµάται ότι µόλις σε ένα 5% των 
στρεµµάτων γίνεται σήµερα χρήση πι-
στοποιηµένου σπόρου. Οπότε από τα 
580.000 στρέµµατα πάνω στο οποίο 
έχει υπολογιστεί το 10ευρω ενίσχυ-
σης (το 64% των στρεµµάτων), γύρω 
στα 200.000 θα είναι εκείνα σε πρώτη 
φάση που θα εξασφαλίσουν το καρτε-
λάκι. Στην περίπτωση του κριθαριού 
το ποσοστό είναι µεγαλύτερο, καθώς 
το βυνοποιήσιµο (το 15% των εκτάσε-
ων) το οποίο στηρίζεται σε συµβόλαια 
µπαίνει σχεδόν στο 100% µε πιστο-
ποιηµένο σπόρο. Αντίθετα το κτηνο-
τροφικό το οποίο σε µεγάλο βαθµό 
παράγεται από κτηνοτρόφους για ι-
διοκατανάλωση, ο σπόρος που µπαί-
νει είναι κατά βάση των παραγωγών.

Γεωγραφικά κριτήρια 
για συνδεδεµένες

Εν τω µεταξύ, εστάλη την περασµέ-

νη βδοµάδα µε στόχο να λάβει την 
έγκριση της ΕΕ, το ελληνικό στρατη-
γικό σχέδιο της ΚΑΠ, σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ της Agrenda. To αν τε-
λικώς θα εγκριθεί ή θα απαιτηθεί α-
κόµη ένας γύρος διαπραγµατεύσε-
ων ωστόσο ακόµη είναι άγνωστο. 

Η τελευταία ενηµέρωση πάντως 
σχετικά µε τις συνδεδεµένες ενι-
σχύσεις είναι από τη µία, πως η λί-
στα των προϊόντων θα παραµείνει σε 
µεγάλο βαθµό ως έχει µε λίγες προ-
σθαφαιρέσεις, και, από την άλλη, ό-
τι θα µπουν έξτρα προϋποθέσεις για 
τη λήψη των επιδοτήσεων. Μία από 
αυτές της προϋποθέσεις είναι η ύ-
παρξη συστήµατος στάγδην άρδευ-
σης για τη λήψη συνδεδεµένης σε 
ορισµένες καλλιέργειες (π.χ βιοµη-
χανική ντοµάτα και καλαµπόκι), κάτι 
που µένει να συµφωνήσει και η ΕΕ. 
Παράλληλα ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γεώργιος Στύλιος 
επιβεβαίωσε πως οι συνδεδεµένες 
σε καλλιέργειες µε υψηλές απαιτή-
σεις σε νερό δεν θα δίνονται σε ό-
λη τη χώρα: «Και αν κάποιες καλλι-
έργειες απαιτούν νερό, µε τα σχέδια 
που έχουµε πάρει από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και µε τεκµηρίωση 
και σίγουρα όχι για όλες τις περιο-
χές της χώρας, θα µπορούν να δο-
θούν οι συνδεδεµένες», ανέφερε 
στη Βουλή την περασµένη ∆ευτέρα. 

Σε κριθάρι και μαλακό   
μέχρι 20 ευρώ η συνδεδεμένη

Αποκλεισμός 

περιοχών από τις 

συνδεδεμένες 

σε καλαμπόκι 

και βιομηχανική 

ντομάτα, η στάγδην 

άρδευση εξετάζεται 

ως φίλτρο. Σε μαλακό 

σιτάρι και κριθάρι 

η επιδότηση ίσως 

είναι διπλάσια από 

την προβλεπόμενη 

λόγω απαιτήσεων 

πιστοποιημένου 

σπόρου
Περίπου στα ίδια

Η λίστα των προϊόντων για 
τις συνδεδεµένες αναµένεται 

να παραµείνει σε µεγάλο 
βαθµό ως έχει, ενώ θα µπουν 

έξτρα προϋποθέσεις

Αργά
Οι αρµόδιοι επί του 
σχεδιασµού τονίζουν πως 
ήδη υπάρχει αργοπορία 
καθώς κρίσιµες 
συνιστώσες 
όπως οι συνδεδεµένες 
και οι δράσεις του νέου 
πρασινίσµατος θα έπρεπε 
να έχουν γνωστοποιηθεί 
στους παραγωγούς 
καθώς πλησιάζουν οι 
φθινοπωρινές σπορές.

Στάγδην
Μία από τις προϋποθέσεις 
είναι η ύπαρξη συστήµατος 
στάγδην άρδευσης για 
τη λήψη συνδεδεµένης 
σε ορισµένες καλλιέργειες 
(π.χ βιοµηχανική ντοµάτα 
και καλαµπόκι), κάτι 
για το οποίο µένει να 
συµφωνήσει και η ΕΕ.

Κριθάρι
Το κτηνοτροφικό κριθάρι 
το οποίο σε µεγάλο βαθµό 
παράγεται από 
κτηνοτρόφους για 
ιδιοκατανάλωση, ο σπόρος 
που µπαίνει είναι κατά 
βάση των παραγωγών.
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To 12% του συνόλου των βοσκοτόπων 
που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε είναι χωρίς ζώα 
Σύµφωνα µε τα ανοιχτά δεδοµένα στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ (Στατιστικά 
στοιχεία Ενιαίων Αιτήσεων Εκµετάλλευσης 2011 - 2020), τα βοσκοτόπια 
σε καλή γεωργική κατάσταση που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε είχαν την εξής 
πορεία: 2016: 1.028.310 στρέµµατα, 2017: 437.040 στρέµµατα, 2018: 
524.920 στρέµµατα, 2019: 854.030 στρέµµατα, 2020: 1.819.210 
στρέµµατα. Τα υπόλοιπα που καταχωρήθηκαν στο σύστηµα ήταν µε τον 
κωδικό «Βοσκότοπος Παραγωγικός». Στο σύνολο των βοσκοτόπων λοιπόν 
που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2020, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα ήταν το 12%.

Ανησυχία των αρχών για το νέο πρασίνισµα 
και την επάρκεια των σχετικών ενισχύσεων
Όπως µεταφέρεται στην Agrenda, είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί 
άµεσα ενηµέρωση προς τα ΚΥ∆ σχετικά µε το νέο πρασίνισµα και τους 
όρους του, ώστε να καταλάβουν και οι παραγωγοί σε ποιες ενέργειες θα 
πρέπει να προχωρήσουν προκείµενου να λάβουν τις σχετικές επιδοτήσεις. 
Σηµειώνεται πως η ανησυχία στους υπεύθυνους επί του σχεδιασµού της 
ΚΑΠ είναι έντονη σχετικά µε την επιτυχία των µέτρων, τόσο ως προς το 
αν θα γίνουν κατανοητά τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο εφαρµογής 
(2023), όσο και ως προς το ποσό ενίσχυσης ως επαρκές κίνητρο. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Πόσα χρήµατα θα χάσει ένας κτη-
νοτρόφος 35 ετών σε ορεινή πε-
ριοχή που παράγει βιολογικό γά-
λα το 2023, όσο συνεχίζει η ισχύς 
της τεχνικής λύσης και οι αρµόδιοι 
«κλωτσάνε» την ευκαιρία αξιοποί-
ησης του Κοινοτικού Κανονισµού 
2017/2393 (Omnibus); Η απάντη-
ση είναι 50 ευρώ για κάθε στρέµµα 
που δεν του κατανέµεται συν τα δι-
καιώµατα και όποιες επιδοτήσεις ε-
πιλέξει από το νέο πρασίνισµα. Ό-
λα τα παραπάνω είναι εις γνώσην 
των αρµοδίων, αλλά παρόλα αυ-
τά δεν διστάζουν να παρατείνουν 
τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης 
που πιλατεύουν εδώ και µία 5ετία 
έως το τέλος του 2023. ∆ηλαδή, η 
νέα ΚΑΠ ξεκινά µε το καληµέρα µε 
την τεχνική λύση. Τα 50 ευρώ που 
αναφέρονται πάνω σπάνε ως εξής:

 12 ευρώ το στρέµµα από την ε-
ξισωτική ορεινών.

 21 ευρώ το στρέµµα από το πριµ 
βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας.

 10 ευρώ το στρέµµα από την α-
ναδιανεµητική πληρωµή.

 7 ευρώ από το πριµ νεοεισερ-
χόµενων.

 Ποσό ανάλογα µε την αξία των 
δικαιωµάτων του.

 Ποσό ανάλογα τη δράση πρα-

σινίσµατος που θα ενταχθεί. 
Πράγµατι, εφόσον τα βοσκοτόπια 

ανέβουν από τα 14 εκατ. επιλέξιµα 
στα 19-20 εκατ. η µοναδιαία αξία 
των δικαιωµάτων (και µόνο αυτή ό-
χι οι άλλες επιδοτήσεις) θα µειωθεί. 
Αλλά ακόµη και εδώ, άλλο είναι να 
λαµβάνει ένας κτηνοτρόφος 19 ευ-
ρώ το στρέµµα για 100 στρµ. βοσκο-
τόπου που του δόθηκαν µε τον περα-
σµένο κανονισµό και άλλο 12 ευρώ 
το στρέµµα για µεγαλύτερη έκταση. 
Ο λογαριασµός ίσως βγει ο ίδιος ή 
ακόµη και µεγαλύτερος. 

Παραχώρηση τίτλων 
και οι µετακινούµενοι στάβλοι

Άµεσα σχετιζόµενη µε τα παρα-
πάνω είναι και η ρύθµιση που θα 
αφορά στην παραχώρηση δηµόσι-
ων εκτάσεων. Όπως έχει αναφέρει 
η Agrenda ετοιµάζεται ένα θεσµι-
κό πλαίσιο το οποίο θα τροποποι-
ήσει το νόµο 4061/12 «∆ιαχείριση 
και προστασία ακινήτων Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίµων». Με την παρέµβαση αυτή, 
δροµολογείται η απόδοση εκτάσε-
ων σε ορεινούς κτηνοτρόφους, σε 
µια ρύθµιση µε την οποία οι ιθύ-
νοντες εκτιµούν ότι ευνοείται ση-
µαντικά η ορεινή κτηνοτροφία. Ο 
σχεδιασµός δεν περιορίζεται στην 
παραχώρηση βοσκοτόπων για βο-
σκή αλλά θα δίνει την δυνατότητα 
επενδύσεων στις εκτάσεις (π.χ µε-
τακινούµενοι στάβλοι) που θα δι-
ευκολύνουν την ανάπτυξη παρα-
γωγικής δραστηριότητας. 

Επίσης, κρίσιµος παράγοντας «ε-
πιτυχίας» του εγχειρήµατος για την 
ένταξη περισσότερων βοσκοτόπων 
στο σύστηµα ενισχύσεων θα είναι 
το Εθνικό Απόθεµα. Γιατί, όπως έ-

χει γίνει γνωστό, όσα στρέµµατα 
και να δηλώσει κάποιος, αυτά δεν 
θα «γεννήσουν» αυτόµατα δικαι-
ώµατα το 2023, και θα πρέπει να 
στραφεί στο Εθνικό Απόθεµα. Το υ-
πό επεξεργασία σχέδιο περιλαµβά-
νει τη δηµιουργία ενός Αποθέµα-
τος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις 
αροτραίες και ενός για τις δενδρώ-
δεις. Με την αναµενόµενη ένταξη 
επιπλέον στρεµµάτων βοσκοτόπων 
στο σύστηµα, µε το σηµερινό µο-
ντέλο θα γινόταν περικοπή των ε-
νισχύσεων στο σύνολο των αγρο-
τών για να εξυπηρετηθούν οι αιτή-
σεις για νέα δικαιώµατα. Με το νέο 
σύστηµα, η περικοπή θα γίνει µό-
νο στα βοσκοτοπικά δικαιώµατα.

Μείον 50 ευρώ
και βάλε, γράφει 
ο κτηνοτρόφος  
Όσο δεν γίνονται τα διαχειριστικά σχέδια 
βόσκησης, οι κτηνοτρόφοι της χώρας 
χάνουν επιδοτήσεις που θα μπορούσαν να 
ενεργοποιήσουν με τα επιπλέον στρέμματα 

Άγνωστη είναι προς το παρόν η 
επίδραση που είχε στον αριθµό 
των επιλέξιµων βοσκοτόπων η 
τροποποιητική ΚΥΑ 
(Β’4585/2021) της απόφασης 
«Κατανοµή βοσκοτόπων στους 
κτηνοτρόφους της χώρας». 
µετά τη µείωση της 
αντιστοιχίας στην αναλογία 
ΜΜΖ για τα νεαρά ζώα. 
Στοιχεία δεν έχει εκδόσει 
ακόµη ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ µε την 
ίδια αναλογία (εκτός αν γίνει 
κάποια έκπληξη όπως πέρσι τον 
Οκτώβρη) θα γίνει και  η 
µοιρασιά του 2022. Πάντως 
δεν θα πρέπει να θεωρείται 
δεδοµένο ότι θα αλλάξει κάτι 
θεαµατικά σε σχέση µε την 
κατανοµή το 2023, λόγω της 
µη ολοκλήρωσης των 
διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης. «Καθώς οι 
απαιτήσεις βόσκησης για τα 
νεαρά αµνοερίφια είναι πολύ 
µικρότερες από των ενηλίκων, 
διατηρούµε την αντιστοιχία 
κατανοµής έκτασης για κάθε 
ενήλικο ζώο (0.15 ΜΜΖ ανά 
ζώο µεγαλύτερο 1 έτους), ενώ 
µειώνουµε την αντίστοιχη 
αναλογία για τα νεαρά ζώα 
(κάτω του έτους) στο 1/3 δλδ. 
0.05 ΜΜΖ ανά ανήλικο ζώο.
Είναι αυτονόητο, άλλωστε, ότι 
όσοι νέοι επιθυµούν 
πραγµατικά να ασχοληθούν µε 
την κτηνοτροφία επιλέγουν να 
ξεκινήσουν την δραστηριότητα 
τους µε παραγωγικά ζώα», 
ανέφερε σε σχετικό δελτίο 
τύπου του ΥΠΑΑΤ µε αφορµή 
τη σχετική απόφαση. 

ΑΝΗΛΙΚΑ ΖΩΑ

Ξανά στο 1/3 
τα δικαιώματα

Εθνικό Απόθεµα
Κρίσιµος παράγοντας επιτυ-

χίας του εγχειρήµατος για την 
ένταξη περισσότερων βοσκό-
τοπων στο σύστηµα ενισχύ-

σεων το Εθνικό Απόθεµα
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στην κατεύθυνση της κυβερνητικής «εντολής» 
για πίστωση της προκαταβολής του τσεκ το τα-
χύτερο και ει δυνατό από τις 20 Οκτωβρίου, ε-
πιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του προηγούµε-
νου φύλλου της Αgrenda φαίνεται πως κινεί-
ται και ο διοικητικός και υπηρεσιακός µηχανι-
σµός του Οργανισµού Πληρωµών. Αυτό προκύ-
πτει από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαµπασίδη στο βουλευτή 
Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και συντοπίτη του 
Ιλχάν Αχµέτ, ο οποίος διαµήνυσε ότι «η πρώτη 
δόση της ενιαίας ενίσχυσης θα καταβληθεί στις 
20 Οκτωβρίου, και οι υπόλοιπες, όπως γίνεται 
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τον ∆εκέµβριο».

Στην ίδια συνάντηση, παρουσία και του προ-
έδρου του φορέα Ευάγγελου Σηµανδράκου, τέ-
θηκε και το θέµα της αποδέσµευσης των πλη-
ρωµών για αγρότες που εκκρεµούσαν από το 
2014 και οι οποίες -όπως διαβεβαίωσαν οι επι-
τελείς της ∆οµοκού-  θα γίνουν έως και τα τέ-
λη ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους. Πρόκειται 
για παραγωγούς που δεν είχαν πληρωθεί λό-

γω διοικητικών λαθών, µε αποτέλεσµα το σύ-
στηµα να παραµένει κλειστό γι’ αυτούς. Για ό-
σους από τους παραπάνω παραγωγούς έχουν 
προβεί σε διοικητικές πράξεις διόρθωσης των 
λαθών στα κατά τόπους παραρτήµατα του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, ειπώθηκε αρµοδίως ότι θα καταστεί 
εφικτή η πληρωµή τους το επόµενο διάστηµα. 

Εν τω µεταξύ και πριν την προκαταβολή της 
ενιαίας ενίσχυσης, ποσού που υπολογίζεται πε-
ρί τα 700 εκατ. ευρώ, οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ θα προχωρήσουν σε µια πληρωµή εξόφλη-
ση των όποιων εκκρεµοτήτων της περσινής 
χρονιάς. Μάλιστα ο πρόεδρος του Οργανισµού 
Πληρωµών πριν λίγες µέρες είχε ξεκαθαρίσει 
στον βουλευτή Ν∆ Λάρισας Χρήστο Κέλλα ότι 
«µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου θα έχουν τακτοποι-
ηθεί όλες οι εκκρεµότητες πληρωµών του 2021 

που αφορούν εκκαθαρίσεις από διασταυρωτι-
κούς ελέγχους, τα ποσά που προβλέπονται α-
πό εγκεκριµένες διοικητικές πράξεις καθώς και 
τα υπόλοιπα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας». 

Τέλος, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, βάσει 
του ευρωπαϊκού κανονισµού, θα πρέπει να έχει 
τακτοποιηθεί και η στρεµµατική ενίσχυση από 
το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ ποσού 26,3 εκατ. 
ευρώ, αφού η ∆ιεύθυνση Πληρωµών του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ πρέπει µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου να προβεί 
α) στην έκδοση εντολής πληρωµής και β) στην 
αποστολή µαγνητικού αρχείου στα χρηµατοπι-
στωτικά ιδρύµατα για την πίστωση των ατοµι-
κών τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων.

∆ιευκρινίσεις για τους συµψηφισµούς 
στις επιστρεπτέες αγροτών

Αν τα προς επιστροφή ποσά της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής βεβαιώνονται µετά την 25η 
Ιουλίου 2022, προβλέφθηκε ότι η πρώτη και η 
δεύτερη µηνιαία δόση καθίστανται καταβλητέ-
ες την 31η Αυγούστου 2022, ενώ η δυνατότη-
τα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού 
της ληφθείσας ενίσχυσης µε έκπτωση 15% επί 
του επιστρεπτέου ποσού ισχύει εφόσον η εφά-
παξ καταβολή γίνει µέχρι 31 Αυγούστου 2022. 
Αυτό διευκρινίζει ο υπουργός Οικονοµικών Χρ. 
Σταϊκούρας, µε έγγραφό του στη Βουλή, σύµφω-
να µε το οποίο για δικαιούχους που η βεβαίω-
ση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται µε-
τά την 15η Ιουλίου 2022 προβλέπονται τα εξής

α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται µετά 
το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα, τυχόν µη-
νιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης, 
καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσι-
µη ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα που 
πραγµατοποιείται η βεβαίωση, µαζί µε την τρέ-
χουσα δόση αυτού, ενώ β) εφόσον η βεβαίωση 
ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήµε-
ρο του µήνα, τυχόν µηνιαίες δόσεις που προη-
γούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλη-
τέες την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα 
που πραγµατοποιείται η βεβαίωση.

Εξαίρεση 
και το 2022 
από τέλος 
επιτηδεύματος 
για αγρότες 
με βιβλία
Eξαιρούνται από την καταβολή του 
τέλους επιτηδεύµατος και για το 
οικονοµικό έτος 2022 οι αγρότες 
του κανονικού καθεστώτος και 
οι αλιείς, µε τροπολογία που 
κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 
Σεπτεµβρίου. Στην ίδια τροπολογία 
προβλέπεται το οριστικό τέλος της 
εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, 
παράλληλα µε την µείωση της 
τιµής στην αντλία για το πετρέλαιο 
θέρµανσης κατά 20 λεπτά ανά 
λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση καταβολής του τέλους:

Για το φορολογικό έτος 2022 
(ίσχυε και για τα φορολογικά έτη 
2019-2021) οι αγρότες κανονικού 
καθεστώτος, για τους οποίους 
έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη 
από την ηµεροµηνία τήρησης 
βιβλίων και ένταξης τους στο 
κανονικό καθεστώς, καθώς και οι 
αλιείς της παράκτιας αλιείας, που 
εκµεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη 
µέχρι 12 µέτρων, µεταξύ καθέτων.

Για το φορολογικό έτος 2022 
και εφεξής, φυσικά πρόσωπα 
µε επιχειρηµατική δραστηριότητα 
και νοµικά πρόσωπα και νοµικές 
οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση 
µε το προηγούµενο φορολογικό 
έτος τον συνολικό χρόνο 
απασχόλησης των εργαζοµένων 
τους µε σχέση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης σε ένα έτος, για 
διάστηµα κατ’ ελάχιστον τριών (3) 
µηνών εντός του έτους. 
Η εξαίρεση από την καταβολή 
του τέλους επιτηδεύµατος αφορά 
το ίδιο φορολογικό έτος υπό την 
προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα 
έσοδά τους κατά το φορολογικό 
έτος για το οποίο χορηγείται 
η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν 
τα 2 εκατ. ευρώ. 

Σηκώνει το γάντι
η ηγεσία της Δομοκού,

τσεκ 20 Οκτωβρίου
Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κ. Μπαμπασίδης 

διαμηνύει ότι η πρώτη δόση της ενιαίας ενίσχυσης 
θα καταβληθεί 20 Οκτωβρίου, πριν την Agrotica 

Τα απαιτούµενα παραστατικά συµµόρφωσης µέχρι τις 7 
Οκτωβρίου καλούνται να καταχωρήσουν στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα οι δικαιούχοι της Νιτρορύπανσης, προκειµένου να 
µην υπάρξει πρόβληµα στην πληρωµή της προκαταβολής, που 
δροµολογείται κατά το σύνηθες για τις αρχές ∆εκεµβρίου.
Εν τω µεταξύ, οι δικαιούχοι που εφαρµόζουν δεσµεύσεις σε 
αγροτεµάχια ενταγµένα στη δέσµευση Γ (χλωρά λίπανση) 
πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα εξής:

Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για πραγµατοποίηση των εργαστηριακών 
αναλύσεων κατά το 1ο, 2ο και 4ο έτος εφαρµογής.

Πιστοποιητικό εργαστηριακών αναλύσεων από το οποίο 
αποδεικνύεται η διαπίστευσή του από το ΕΣΥ∆.

Παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών για την κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Εισροών κάθε έτους εφαρµογής.

Παραστατικά έως 7 Οκτωβρίου για τα Νιτρικά 

Γενετική βελτίωση ζώων 
Για τις 12 Οκτωβρίου µετατίθεται 
η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 
αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο 

Γενετική Βελτίωση Ζώων 

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
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μόλις το 5 µε 6% της ανατίµησης στο 
φύραµα έρχεται να καλύψει η περίφη-
µη επιδότηση για αγορά ζωοτροφών, 
εφόσον ισχύουν οι διαρροές που θέ-
λουν την ενίσχυση να διαµορφώνε-
ται στα 5 ευρώ ανά πρόβατο και 2 ευ-
ρώ για τα µη παραγωγικά ζώα. Αυτή 
την περίοδο οι προβατοτρόφοι πλη-
ρώνουν περίπου 180 ευρώ σε ετήσια 
βάση για τις διατροφικές ανάγκες κά-
θε προβάτου στη µονάδα τους, δηλα-
δή 90 ευρώ παραπάνω από όσα στοί-
χιζε το φύραµα ένα χρόνο πριν (από 
25 µε 30 λεπτά πλέον στα 60 λεπτά). 

Αν στην ενίσχυση που προγραµµα-
τίζεται να πληρωθεί εντός του 2022, 
προστεθούν και τα ποσά από την προ-
ηγούµενη (2% του τζίρου) που πρακτι-
κά δεν ξεπερνούσε τα 3 µε 3,5 ευρώ 
το πρόβατο, τότε συνολικά οι έκτα-
κτες επιδοτήσεις που θα έχει λάβει έ-
νας προβατοτρόφος µέσα στο χρόνο, 
δεν θα αγγίζουν ούτε το 10% της ανα-
τίµησης που έχει χρεωθεί. Σ’ αυτό το 
χαµηλό ποσοστό περιορίζεται και η ε-
νίσχυση για τα λιπάσµατα, όπως δεί-
χνουν οι µαθηµατικές πράξεις, βάσει 
της γενικής εικόνας. Συγκεκριµένα, 
υπολογίζεται ότι oι Έλληνες αγρότες 
πλήρωσαν φέτος για λιπάσµατα περί-
που 600 εκατ. ευρώ παραπάνω, µε την 
ενίσχυση των 60 εκατ. που ανακοινώ-
θηκε να αφορά το 10% της αύξησης.

Μάλιστα οι… «ελαφρύνσεις» αυτές 
δεν απευθύνονται στο σύνολο των πα-
ραγωγικών µονάδων του αγροτικού 
κλάδου, αφού οι κτηνοτρόφοι που θα 
επιδοτηθούν υπολογίζονται σε 50.000, 
ενώ οι αγρότες που προκρίνονται για 
ενίσχυση λιπασµάτων ανέρχονται σε 
250.000, δηλαδή για έναν στους 3. 

Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιµούν 
ότι αυτές οι ενισχύσεις, µε τον τρόπο 
που ανακοινώνονται και µε την αξία 
που έχουν, περισσότερο προκαλούν 
αναστάτωση στην αγορά και λιγότε-
ρο διευκολύνουν τη θέση των παρα-
γωγών. Όµως ακόµα και οι χρόνοι πί-
στωσης των όποιων ποσών ενίσχυσης, 
δείχνουν την απροθυµία συγχρονισµού 
της κυβέρνησης µε τους κύκλους της 

αγροτικής παραγωγής. Αν τα λιγοστά 
ευρώ της ενίσχυσης των κτηνοτρόφων 
έµπαιναν αύριο στους λογαριασµούς, 
θα αγόραζαν περισσότερο καλαµπόκι 
απ’ ό,τι θα αγοράσουν στο τέλος του 
χρόνου, όταν λογικά πιστωθούν. Μια 
γύρα στην πιάτσα και θα διαπιστώσει 
κανείς ότι σ’ αυτή τη φάση, αγοράζουν 
όλοι καλαµπόκι εκτός από τους κτηνο-
τρόφους, που λόγω ανύπαρκτης ρευ-
στότητας, θα υποχρεωθούν να πληρώ-
σουν το σακί στην ακόµα πιο ακριβή 
τιµή που θα έχει µετά τη συγκοµιδή. 

Στα της πληρωµής, αν και ακόµα δεν 
υπάρχουν επίσηµες ανακοινώσεις, α-
φού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
επιφυλάσσεται για εξειδίκευση κατά 
τη διάρκεια ή µετά το πέρας της Γιορ-
τής της Φέτας που γίνεται στην Ελασ-

σόνα από την Παρασκευή 23 Σεπτεµ-
βρίου, οι φήµες θέλουν την εφαρµο-
γή της κατά κεφαλήν ενίσχυσης στα 
πρόβατα, κάτι που µένει να επιβεβαι-
ωθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ που αναρτήθηκε στη διαύγεια και 
θέλει την έγκριση κονδυλίου 30.000 
ευρώ για την ανάθεση έργου που σχε-
τίζεται µε τον συντονισµό του µέτρου 
22 του ΠΑΑ. Αν αναλογιστεί κανείς ό-
τι τα µέτρα του ΠΑΑ της περασµένης 
περιόδου σταµατούσαν στον αριθµό 
20, µε το µέτρο 21 να αφορά στην έ-
κτακτη ενίσχυση ελαιολάδου που πι-
στώθηκε στο τέλος 2020 για την παν-
δηµία, τότε το µέτρο 22 µάλλον αφο-
ρά στα 89 εκατ. των κτηνοτρόφων. Βέ-

βαια η υποδειγµατική µυστικοπάθεια 
της Βάθη γύρω από την «εξειδίκευ-
ση» που θα έπρεπε να είχε γίνει από 
την εποµένη των ανακοινώσεων Μη-
τσοτάκη στη ∆ΕΘ, δεν µπορεί να επι-
βεβαιώσει τίποτα. Αντιθέτως, ακού-
γεται ότι σε µια τελευταία συνάντηση 
των εκπροσώπων της ∆ιεπαγγελµατι-
κής Φέτας (στην οποία σηµειωτέον έ-
χουν τον πρώτο λόγο οι µεταποιητές) 
µε τον υπουργό Γιώργο Γεωργαντά, ο 
τελευταίος ζήτησε από τους βιοµήχα-
νους να είναι συγκρατηµένοι στις τιµές 
που θα δώσουν για το πρόβειο γάλα, 
έτσι ώστε να κρατηθεί όσο γίνεται πιο 
χαµηλά και η τιµή της φέτας (καθότι 
έρχονται εκλογές και οι τιµές στο ρά-
φι πονάνε). Έτσι και αλλιώς, έρχονται 
«ενισχύσεις» για τους κτηνοτρόφους.  

Από το νούµερο των 250.000 
αγροτών, που αναφέρθηκε ως εν 
δυνάµει δικαιούχων της ειδικής 
ενίσχυσης ύψους 60 εκατ. ευρώ 
για την εξισορρόπηση του 
κόστους αγοράς των λιπασµάτων 
τον τελευταίο χρόνο, οδηγείται 
κανείς στο συµπέρασµα ότι, όπως 
έγινε και στο αγροτικό πετρέλαιο, 
η ενίσχυση θα αφορά µόνο τους 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Πάντως οι διευκρινήσεις που 
µένει να δοθούν, µετά την 
εξαγγελία του πρωθυπουργού 
στη ∆ΕΘ, για την επιδότηση των 
λιπασµάτων, είναι πολλές. Θα 
ληφθούν υπόψη τα τιµολόγια 
αγοράς των λιπασµάτων ή θα 
υιοθετηθεί κι εδώ η µέθοδος 
του πετρελαίου; Θα µπορούσε 
να υπάρξει ένα «αντικειµενικό 
σύστηµα», µε τις ανάγκες σε 
λιπάσµατα κάθε καλλιέργειας και 
ανάλογα να βρεθεί ένας τρόπος 
επιδότησης των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων µε βάση 
τα στρέµµατα ανά καλλιέργεια.
Σ’ αυτές και πολλές ερωτήσεις 
ακόµα θα κληθεί να απαντήσει 
τις επόµενες µέρες ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Γεωργαντάς. Τα χρονικά 
περιθώρια άλλωστε είναι στενά, 
εφόσον πράγµατι η πρόθεση του 
υπουργείου είναι να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
πίστωσης των λογαριασµών 
των δικαιούχων εντός του 2022. 
Τρεις µήνες και κάτι µέρες έχουν 
στη διάθεση τους οι αρµόδιες 
υπηρεσίες για να τρέξουν τις 
απαιτούµενες διαδικασίες. Ειδικά 
σε περίπτωση που χρειαστεί η 
έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών, 
όπως στην ενίσχυση των 
κτηνοτρόφων που υποστηρίζεται 
µε κοινοτικά κονδύλια, τότε ο 
χρόνος είναι λιγότερος απ’ όσο 
φαίνεται. Επιπλέον, αν χρειαστεί 
να γίνουν δηλώσεις από τους 
αγρότες ή τους κτηνοτρόφους, 
που στη συνέχεια θα περάσουν 
από διασταυρωτικούς έλεγχους, 
τότε η διαδικασία θα 
καθυστερήσει περαιτέρω, µε 
αποτέλεσµα µια πληρωµή που 
θα υποδεχτεί ο αγροτικός 
κόσµος µε αρκετή γκρίνια.

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Λίπασμα μόνο 
σε κατά κύριο 
επάγγελμα 

Ψείρες... η ειδική στήριξη για τις εισροές 

Οχτώ κιλά φύραμα 
και 5 σακιά λίπασμα

Οι… «ελαφρύνσεις» αυτές 
δεν απευθύνονται στο σύνολο 

των παραγωγικών µονάδων 
του αγροτικού κλάδου, 

αφού οι κτηνοτρόφοι που θα 
επιδοτηθούν υπολογίζονται σε 

50.000, ενώ οι αγρότες που 
προκρίνονται για ενίσχυση 
λιπασµάτων ανέρχονται σε 

250.000, δηλαδή 
για έναν στους 3. 

Ούτε το 10% της ανατίμησης δεν καλύπτει η ενίσχυση που φθάνει αργά
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H 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην 
εγχώρια αγορά  πήγε αρκετά 
χαμηλά στα 420 ευρώ ο τόνος 
FOB σε λιμάνι μας κάτι που α-

νησχυχεί, καθώς πολλά σιτάρια είναι αγο-
ρασμένα με υψηλότερη τιμή. Φαίνονται α-
πό έξω κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποί-
ησης και ανάκαμψης στον Καναδά, οπότε 
οι αναλυτές θεωρούν ότι για την ώρα τα χα-
μηλότερα επίπεδα δεν είναι πολύ πιθανά.

  Η βάση (το πριμ) επί του χρηματιστηρί-
ου στην ελληνική αγορά βάμβακος μειώνε-
ται με αργούς ρυθμούς για την ώρα, καθώς οι 
εκκοκκιστές προβάλουν αντίσταση. Βέβαια το 
βαμβάκι τώρα μαζεύεται οπότε σε δυο εβδο-
μάδες που θα γεμίζουν οι αποθήκες με δέμα-
τα θα είναι δύσκολο να μην δούμε πίεση για 
πωλήσεις και επομένως μείωση του πριμ. Η 
Αίγυπτος χαμήλωσε ήδη της τιμές της και α-
πό την Τουρκία επικρατεί ασυνήθιστη ησυ-
χία (μόνο μικροδουλειές). Να σημειωθεί ότι 
το να πέσει η βάση δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι η τελική τιμή που θα λαμβάνουμε θα μει-
ώνεται, καθώς μπορεί το χρηματιστήριο να 
ενισχυθεί περισσότερο. Ευτυχώς το δολάριο 
«κρατάει» δυνατά, με τους εμπορικούς οίκους 
να μπορούν να πληρώσουν τα 107 σεντς.   

  Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να 
αρχίσει η συγκομιδή των ακτινιδίων Hayward, 
με την παραγωγή να έχει καλύτερο μέγε-
θος, αλλά και ποιότητα. Πέρυσι, οι μέσες τι-
μές που έλαβαν οι παραγωγοί στον Πυργετό 
για τα Hayward ήταν γύρω στα 1 ευρώ το κι-
λό, με τις φετινές συμφωνίες να έχουν ξεκι-
νήσει στα 80 λεπτά το κιλό. Ειδικότερα, στον 
νομό Άρτας η παραγωγή εκτιμάται ότι θα κυ-
μανθεί περί τους 40.000 με 45.000 τόνους.

Ξανά προς τα πάνω 
«βλέπει» το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

25/08 01/09 08/09 15/09 22/09

472,57 471,62
466,50

479,89
487,47

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

413

385

113,75

3,82

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

413

377

117,10

3,85

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

420

375

109,5

3,94

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

420

367

101,5

3,98

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

367

101,5

3,98

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

362

95,80

3,97

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

ΚΡΙΘΑΡΙ  
ευρώ/τόνος 

18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09

282

530 530
505

485 482,5 482,5

290 290
296

302
312

Σε νέα δεδομένα αγοράς αναμένεται να ξε-
κινήσουν οι κοπές στη φθινοπωρινή καλλι-
έργεια θερμοκηπιακής ντομάτας, με τα πα-
ραγωγικά κέντρα της νότιας Ελλάδας να πα-
ραδίδουν τις πρώτες ποσότητες το επόμε-
νο δεκαπενθήμερο και τις εκτιμήσεις να θέ-
τουν τιμή εκκίνησης στα 1,20 με 1,30 ευρώ.

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας 
περιόδου, που αναμένεται να ενταθεί τους 
χειμερινούς μήνες, είναι τα αυξημένα κο-
στολόγια των θερμοκηπίων στην Ευρώπη, 
που επιφέρουν περιορισμό εισαγωγών στην 

ελληνική αγορά, ενώ δεν αποκλείεται στη 
συνέχεια να ενισχύσουν τη ζήτηση για το 
εγχώριο προϊόν, επηρεάζοντας και τις τιμές. 

Σ’ αυτή τη δεύτερη φάση που αποδίδεται 
στην ενεργειακή κρίση, αναμένεται να ω-
φεληθεί κυρίως η παραγωγή της Κρήτης, 
που βγαίνει στην αγορά στα τέλη Δεκεμ-
βρίου. Μεσοσταθμικά ο Οκτώβριος διαμορ-
φώνει τιμές για την πρώτη κατηγορία ντο-
μάτας περί τα 90 με 95 λεπτά, ωστόσο φέ-
τος διευκολύνεται το σενάριο των 1,20 ευ-
ρώ και μάλιστα με προοπτικές διατήρησης.

Πάνω από το εύρος για τη ντομάτα
 Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης στα 1,20 με 1,30 ευρώ το κιλό 
 Η ενεργειακή κρίση ωφελεί την παραγωγή της Κρήτης στα τέλη Δεκεμβρίου

Εισαγωγές
Με τα σημερινά δεδομένα,  

οι εισαγωγές ντομάτας από την 
Ευρώπη καθίστανται ασύμφορες

Αύξηση 
Μεσοσταθμικά ο Οκτώβριος 
διαμορφώνει τιμές για την 
πρώτη κατηγορία ντομάτας 
γύρω στα 90 με 95 λεπτά

Άνοιξη
Την περασμένη άνοιξη η αγορά 
έπιασε υψηλά στα 1,60 ευρώ  

το κιλό

Αγορά 
θερμοκηπιακής 
ντομάτας (ευρώ το κιλό)

Έναρξη  1,20 

Υψηλά προηγούμενης περιόδου  1,60

Μέση τιμή 5ετίας  0,90
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή FOB
(ευρώ / τόνος)

Γαλλία  450

Καναδάς  411

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Χάνει στηρίγματα
η τιμή βάμβακος και 
ρίχνει το σύσπορο 

Οι ζημιές στην 
Ιταλία ανοίγουν δρόμο 
για το ελληνικό ρύζι

Πρώτη τιµή 1,10 ευρώ 
στην ελιά Χαλκιδικής 
O πρώτος τιµοκατάλογος για τις 
επιτραπέζιες πράσινες ελιές Χαλκιδικής, 
από την εταιρεία Olymp AE, προβλέπει 
τιµή στα 1,10 ευρώ το κιλό, για την 
ποιοτική κατηγορία των 110 τεµαχίων, 
χωρίς να ικανοποιεί τους παραγωγούς. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ανοδικά 
ξανά η τιμή 
στο σκληρό 
σιτάρι

Ελαιόλαδο 
Στο ράφι αυξήσεις 
για την παραγωγή
που είναι στο δέντρο
Τα γεράκια της λιανικής διαρρέουν αυξήσεις 30% 
για να πληρωθούν πρώτα από τα κόστη του αγρότη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αυξήσεις στην τελική τιµή ελαιολάδου 
περνούν τα σούπερ µάρκετ, χωρίς ακό-
µα η βιοµηχανία να έχει αγοράσει ούτε 
τενεκέ από τη νέα σοδειά, ενώ προηγου-
µένως κράτησε σε χαµηλές πτήσεις την 
αγορά όλο το προηγούµενο διάστηµα, 
χωρίς να φτάνουν ποτέ στην τιµή πα-
ραγωγού αυξήσεις από τις ανατιµήσεις 
που χρεώθηκε η κατανάλωση ήδη από 
τον περασµένο χειµώνα. 

Ακόµα δεν έχουν στηθεί τα δίχτυα 
στους ελαιώνες που προορίζονται για 

πρώιµη συγκοµιδή ελαιοκάρπου και 
παράγοντες της λιανικής σπεύδουν να 
διαρρεύσουν αυξήσεις 30% ή αλλιώς 1 
ευρώ το λίτρο στην τιµή που θα χρεώ-
νουν από εδώ και στο εξής. Με άλλα λό-
για, τα σούπερ µάρκετ όχι απλώς προε-
ξοφλούν άνοδο στις τιµές ελαιολάδου, 
το οποίο προφανώς πρέπει να πληρω-
θεί περισσότερα στον παραγωγό λόγω 
αύξησης του κόστους παραγωγής, αλ-
λά επιπλέον έρχονται να εκµεταλλευ-
τούν στο έπακρο το κλίµα που διαµορ-
φώνεται τις τελευταίες ηµέρες στα παρα-
γωγικά κέντρα, εξασφαλίζοντας τα δικά 
τους έσοδα, χωρίς παράλληλα οι προ-
µηθευτές τους να έχουν ξεκαθαρίσει τη 
στάση που θα τηρήσουν ως αγοραστές. 

∆εν αποκλείεται εδώ και µια προσπά-
θεια οριοθέτησης της δυναµικής της αγο-
ράς, αφού σε µια χρονιά κατά την οποία 
συνολικά η Ευρώπη αναµένει 1,5 εκατ. 

τόνους ελαιολάδου, όσο δηλαδή έβαλε 
µόνη της η Ισπανία πέρυσι στις δεξαµε-
νές, τα γεράκια της λιανικής σπεύδουν 
µήνες πριν ξεκινήσουν οι πράξεις στους 
βασικούς όγκους, να βάλουν χαλινάρι 
στις αξιώσεις της προσφοράς (που δεν 
έχει ακόµα στερεοποιηθεί). 

Πρώτα αυξάνει την τιµή στους κατα-
ναλωτές και µετά στέλνει σήµα στη βι-
οµηχανία για να εφοδιαστεί πρώτη ύ-
λη η οποία δεν ανταποκρίνεται πάντα 
στα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά για τα οποία ξεχωρίζουν τα 
αγουρέλαια (που αξιώνουν φέτος τιµή 
στα 5 ευρώ το κιλό αντί των 4,20 ευρώ 

πέρυσι), σε µια πρακτι-
κή που δεν αποκλείεται 
να γυρίσει µπούµερανκ 
στον κλάδο, καλώντας 
στο τέλος τους παραγω-
γούς να πληρώσουν τα 
σπασµένα µιας «µείω-
σης της κατανάλωσης». 

Επικαλούµενη αύξηση 
των τιµών παραγωγού, 
έλλειψη εργατικών χε-
ριών και µειωµένη προ-
σφορά, τα δεδοµένα δη-
λαδή που διέπουν την 
παραγωγή του 2022, τα 

σούπερ µάρκετ περνούν αυξήσεις στους 
τιµοκαταλόγους από σήµερα για ελαιό-
λαδα που προφανώς αγοράστηκαν πέ-
ρυσι, σε τιµές που για τα έξτρα παρθέ-
να περιορίστηκαν στα 3,50 ευρώ το κι-
λό στον παραγωγό. 

Κάτι αντίστοιχο έγινε και τον περα-
σµένο Μάρτιο, όπως αρκετοί θα θυµού-
νται, τότε που µέσα στον ευρύτερο πα-
νικό για τη διαθεσιµότητα σπορελαί-
ων, τα σούπερ µάρκετ προχώρησαν σε 
ανατιµήσεις.

Και αν η αγορά ελαιολάδου έγρα-
ψε τα 4,20 ευρώ το κιλό στον παραγω-
γό πριν από λίγες ηµέρες για τα τελευ-
ταία extrissima της χρονιάς, αξίζει να 
θυµάται κανείς ότι πρόκειται για λίγες 
ποσότητες συγκριτικά µε τον βασικό ό-
γκο της περσινής παραγωγής, οι περισ-
σότερες εκ των οποίων κατευθύνθηκαν 
προς την Ιταλία.

Ούτε 1,5 εκατ. 
τόνους 
η παραγωγή 
της Ευρώπης
Μετά βίας 1,5 εκατ. τόνοι ελαιολάδου 
θα διαµορφώσουν την προσφορά για 
τη νέα ελαιοκοµική περίοδο, σε µια 
συγκυρία που θέλει και την 
προσφορά σπορέλαιων περιορισµένη 
εξαιτίας της κακής σοδειάς στην 
κεντρική Ευρώπη αλλά και 
το ουκρανικό ζήτηµα. 
Τα δεδοµένα σύµφωνα µε τις 
τελευταίες εκτιµήσεις παραγωγής, 
που δηµοσίευσε η Copa-Cogeca 
θέλουν την ισπανική παραγωγή 
ελαιολάδου µειωµένη κατά 40%, 
κοντά στους 850.000 τόνους, έναντι 
των 950.000 τόνων που περίµενε 
η αγορά λίγο µόλις καιρό πριν. Κατά 
40% µειωµένη είναι και η παραγωγή 
της Πορτογαλίας, ενώ 30% κάτω 
θα είναι και οι διαθεσιµότητες στο 
ιταλικό ελαιόλαδο. Από την άλλη, 
η Ελλάδα µε µια παραγωγή κοντά 
στο 30% αναµένει φέτος περίπου 
300.000 τόνους. 

Τα δίχτυα 
στους 
ελαιώνες 
δεν έχουν 
ακόµη στη-
θεί, και τα 
εµπορικά 
παιχνίδια 
είναι ήδη 
σε εφαρ-
µογή.
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Αντιµέτωποι µε την επείγουσα κατάστα-
ση, ηγέτες από όλον τον κόσµο απηύ-
θυναν την Τρίτη 20 Σεπτεµβρίου έκ-
κληση να ενισχυθούν οι προσπάθειες 
για την καταπολέµηση της αυξανόµε-
νης επισιτιστικής ανασφάλειας στον 
κόσµο, που επιδεινώνεται από την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
την έλλειψη λιπασµάτων.

Σε κοινή δήλωσή τους, στο περιθώριο 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρι-
κανική Ένωση, Κολοµβία, Νιγηρία και 
Ινδονησία εξέφρασαν τη δέσµευσή τους 
να δράσουν επειγόντως, να αυξήσουν 
την οικονοµική τους βοήθεια στους αν-
θρωπιστικούς οργανισµούς και να µην 
θέσουν περιορισµούς στις επισιτιστικές 
αγορές και στις αγορές λιπασµάτων.

Ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ Αντό-
νιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι «αν δεν 
σταθεροποιήσουµε την αγορά λιπασµά-
των το 2022, απλώς δεν θα υπάρχουν 
αρκετά τρόφιµα το 2023».

«Ειρήνη δεν υπάρχει µαζί µε την 
πείνα και δεν υπάρχει και αγώνας 

κατά της πείνας χωρίς ειρήνη», είπε 
ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο 

Σάντσεθ στην σύνοδο του ΟΗΕ, στην 
Νέα Υόρκη.

Δεν υπάρχει 
τροφή χωρίς 
λιπάσματα 
λένε οι ηγέτες
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Ανατροπή που 
μπορεί να κοστίσει 

ακριβά στους 
αγρότες,  συνιστά 

η επιλογή της 
κυβέρνησης να φέρει  
νωρίτερα το αυστηρό 

καθεστώς  έγκρισης 
των λιπασμάτων 

Εμπαιγμός που θα κοστίσει 
η... σπουδή στα λιπάσματα
Για τα συμφέροντα ενός βιομήχανου ο αιφνιδιασμός του κλάδου και το κόστος στον παραγωγό 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στροφή της τελευταίας στιγµής στο  
θεσµικό πλαίσιο που προωθείται για 
τα λιπάσµατα,  καταγγέλουν οι εκπρό-
σωποι του κλάδου (ΣΠΕΛ), αφήνοντας 
σοβαρές αιχµές σε βάρος της κυβέρ-
νησης ως προς τους λόγους που υπα-
γόρευσαν αυτή τη στροφή. 

Εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν 
«υπαίτιες» αυτής της στροφής τις πι-
έσεις που ασκήθηκαν από την αµφι-
λεγόµενη «εθνική λιπασµατοβιοµηχα-
νία». Η τελευταία, µε αφορµή τον νέο 
Κοινοτικό Κανονισµό 1009/2019, επι-
χειρεί να θέσει εκτός αγοράς το σύνο-
λο των άλλων εγχώριων -κατά βάση- 
επιχειρήσεων παραγωγής και εµπο-
ρίας λιπασµάτων. Κι αυτό σε µια χρο-
νική περίοδο που τα λιπάσµατα είναι 
σε έλλειψη και το κόστος µιας τέτοιας 
επιλογής θα χρειασθεί να το επωµι-
σθούν ολόκληρο οι αγρότες. 

Σηµειωτέον ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που το κράτος στέκεται αρωγός 
στη «µητέρα» των λιπασµάτων, είναι 
όµως η πρώτη φορά που για να διευ-
κολύνει τα επεκτατικά της σχέδια, δυ-
σκολεύει σε βαθµό ασφυξίας τη λει-
τουργία των υπολοίπων παικτών του 
κλάδου. Κι αυτό, όταν ο ίδιος ο Κοινο-
τικός Κανονιµός αφήνει στη διακριτι-
κή ευχέρεια του κράτους-µέλους, το αν 
και πότε θα εφαρµόσει το πιο αυστηρό 
πλαίσιο πιστοποίησης για την κυκλο-
φορία των λιπασµάτων. Κι αυτό, όταν 
είναι γνωστό ότι η µικρή ευέλικτη βι-
οµηχανία έκανε πράξη την καινοτοµία 
και έµαθε τους Έλληνες αγρότες στα 
«θαυµατουργά» λιπάσµατα (βιοδιεγέρ-
τες, βραδείας αποδέσµευσης κα). Πιο 

συγκεκριµένα, 15 µέρες πριν µπει 
σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανο-
νισµός 1009/2019, το υπουργείο 
έπαψε να απαντά στα τηλέφωνα, 
έκλεισε σε ένα συρτάρι την έτοιµη 
ΚΥΑ που θα διευκόλυνε την αγορά 
και πέταξε το κλειδί, ενώ πλέον τη-
ρεί σιγή ιχθύος περί των προθέσεών 
του. Την έκπληξη του κλάδου απέ-
ναντι σ’ αυτή τη στροφή 180 µοιρών 
περιέγραψαν σε συνέντευξη Τύπου 
στην Αθήνα στις 22 Σεπτεµβρίου ο 
πρόεδρος του ∆Σ του ΣΠΕΛ, ∆ηµή-
τρης Ρουσσέας και ο Γιάννης Βεβε-
λάκης, µέλος του ∆Σ και διευθύνων 
σύµβουλος της Eurochem. 

Οι εκπρόσωποι του ΣΠΕΛ µε τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες του υ-
πουργείου είχαν φτάσει στο σηµείο 
διευθέτησης µικρολεπτοµερειών ώ-
στε όλα να ήταν έτοιµα τον περασµέ-

νο Ιούλιο (16 Ιουλίου τέθηκε σε ισχύ ο 
καινούριος Ευρωπαϊκός Κανονισµός), 
για τη µετάβαση από το παλιό κανονι-
στικό πλαίσιο σε µια νέα εθνική νοµο-
θεσία, που να συνδυάζει τόσο τις και-
νούργιες διατάξεις που φέρνει η Κο-
µισιόν, όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
θρέψης που εµφανίζει η ελληνική α-
γροτική παραγωγή. Ακόµα και η Κο-
µισιόν, αντιλαµβανόµενη την έλλειψη 
καθολικότητας στον καινούργιο κανο-
νισµό για τα λιπάσµατα αλλά και τον 
γραφειοκρατικό φόρτο που συνεπά-
γεται, έδωσε χαρακτήρα µη υποχρε-
ωτικότητας στο νέο πλαίσιο που ήρ-
θε να αντικαταστήσει τον παλιό ΕΚ 
2003/2003 και όριζε τον τρόπο που 
κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγο-
ρά πάνω από το 85% των κωδικών λι-
πασµάτων που αξιοποιούν οι αγρότες.

«Το πρόβληµα είναι εντονότερο για 

τις ελληνικές εταιρείες» θα αναφέρει ο 
Νίκος Κουτσούγερας της Φυτοθρεπτι-
κής, τακτικό µέλος του ∆Σ του ΣΠΕΛ. 
Όπως θα εξηγήσει ο Γιάννης Βεβελά-
κης, για µια µεγάλη εταιρεία, η µετά-
βαση σε έναν νέο κανονισµό, είναι 
«βούτυρο στο ψωµί της», αφού δια-
θέτει τον µηχανισµό και τους πόρους 
ώστε να ενσωµατώσει έγκαιρα τις και-
νούριες απαιτήσεις. «Και δεν πρόκει-
ται για σηµαντικές διαφορές. Τα ίδια 
προϊόντα θα κυκλοφορούν µε τις ίδιες 
προδιαγραφές» θα συµπληρώσει από 
την πλευρά του ο ∆ηµήτρης Ρουσσέας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Eurochem 
έχει ήδη πιστοποιήσει κατά τις νέες 
προδιαγραφές το 90 µε 95% των προ-
ϊόντων της, σύµφωνα µε τον κ. Βεβε-
λάκη. Ωστόσο ο Σύνδεσµος Παραγω-
γών και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) 
διατηρεί µια ενιαία στάση απέναντι σε 

αυτήν την αιφνιδιαστική συνθήκη. Και 
η συνθήκη είναι αιφνιδιαστική γιατί ε-
πί 1,5 χρόνο το υπουργείο διαβεβαίω-
νε ότι θα ενεργοποιηθεί έγκαιρα ο νέος 
εθνικός κανονισµός, κάτι το οποίο έγι-
νε σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, 
η Πορτογαλία και η Πολωνία.

«Όλες οι εταιρείες έχουν το ρόλο 
τους στην ελληνική αγορά λιπασµά-
των» θα ξεκαθαρήσει ο κ. Βεβελάκης. 
Οι µικρότερες εταιρείες έρχονται να 
δώσουν προϊόντα κοµµένα και ραµ-
µένα στις ανάγκες των αγροτών και 
των εκµεταλλεύσεών τους και πλέον, 
µε την νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία, αυ-
τό καθίσταται αδύνατο. «Για αυτό και η 
Κοµισιόν έδωσε τη δυνατότητα να λει-
τουργεί παράλληλα και ένας εθνικός 
κανονισµός που να µπορεί να εξυπη-
ρετεί όλο το φάσµα της αγοράς. Είναι 
κάτι που ίσχυε και πριν. ∆εν ζητάµε κά-
τι παράλογο» θα καταλήξει. Είναι άξια 
αναγνώρισης η δουλειά που έχουν ρί-
ξει οι εταιρείες – µέλη του ΣΠΕΛ στο χω-
ράφι, συντονίζοντας τις προσπάθειες 
των Ελλήνων αγροτών και εκπαιδεύ-
οντάς τους στις νέες τεχνολογίες και 
πρακτικές που ενσωµατώνουν τα νέας 
γενιάς λιπάσµατα. Είναι µια πτυχή για 
την οποία µια µεγάλη βιοµηχανία, που 
περιορίζεται στον εντοπισµό των πρώ-
των υλών, την µεταφορά και το σάκια-
σµα τους δεν θα ενδιαφερθεί.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΛΥΣΕΩΝ ΘΡΕΨΗΣ

Ανάγκη η εθνική νομοθεσία 
στα μέτρα των αγροτών

Νέο πλήγμα επάρκειας 
στην ευρωπαϊκή αγορά

Τα µέλη του ∆Σ του ΣΠΕΛ τόνισαν ότι ιδιαίτερα οι µικρές και 
µικροµεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας (ποικιλοµορφία εδαφών, πολλές 
καλλιέργειες, πολλές γεωργικές εκµεταλλεύσεις) παράγουν πολλούς και 
διαφορετικούς τύπους λιπασµάτων. Με αυτόν τον τρόπο προφέρουν 
εργαλεία στον Έλληνα αγρότη και αυξάνουν την αξία των παραγόµενων 
αγροτικών προϊόντων. «Εάν δεν εκδοθεί άµεσα η ΚΥΑ, ειδικά για αυτές 
τις περιπτώσεις των εταιρειών και των λιπασµάτων, αυξάνεται το 
διαχειριστικό κόστος, η ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του αγρότη 
και σίγουρα θα χαθούν εξειδικευµένες λύσεις θρέψης φυτών από την 
ελληνική γεωργία», εξήγησαν.
Παράλληλα, η διοίκηση του ΣΠΕΛ αποκάλυψε ότι στην τελευταία 
συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία, τον Ιούλιο, αναφέρθηκε ότι 
ενσωµατώνεται στην ΚΥΑ διάταξη που θα προβλέπει ότι αυτή θα ισχύει 
έως την 31η/12/2Ο22, δηλαδή για τρεις µόλις µήνες.
Σύσσωµο το ∆Σ του ΣΠΕΛ εξέφρασε την οµόθυµη αντίδραση 
επισηµαίνοντας: «Η διάταξη δεν έχει λογική. Ο κλάδος των λιπασµάτων 
δεν ζητά µια απλή παράταση, αλλά ένα σταθερό εθνικό νοµοθετικό 
πλαίσιο µε επίκεντρο τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας, του 
αγροτικού τοµέα και της ελληνικής γεωργίας».
Στη συνέντευξη τύπου, τονίστηκε ότι η έκδοση της εθνικής νοµοθεσίας 
αποτελεί κοινό αίτηµα όλων των µελών του ΣΠΕΛ, ανεξάρτητα από τις 
δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας (µέγεθος 
εταιρείας, προέλευση κτλ), αναδεικνύει ότι τη σηµαντικότητά της, 
αλλά και την ευθυγράµµιση του κλάδου στην ανάπτυξη της ελληνικής 
γεωργίας και στην ενίσχυση του Έλληνα αγρότη.

∆ραστηριότητα ανόδου αναπτύσσεται το τε-
λευταίο διάστηµα στην ευρωπαϊκή αλλά και 
την παγκόσµια αγορά λιπασµάτων, µε τη δεύ-
τερη να υποδέχεται πλέον τη ζήτηση που εκ 
των πραγµάτων δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί 
εξαιτίας των λουκέτων που έχουν µπει σε µο-
νάδες παραγωγής αµµωνίας ανά την Ευρώπη. 

Μάλιστα, οι ειδήσεις των τελευταίων ηµερών, 
θέλουν τη νορβηγική Yara να κλείνει τη µονά-
δα της στο Βέλγιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της να περιορίσει στο 35% της δυναµικής της 
την παραγωγή αµµωνίας στην Ευρώπη, αφού 
η τιµή για το φυσικό αέριο καθιστά απαγορευ-

τική την λειτουργία των µονάδων της. Για την 
πρόθεσή της αυτή, είχε ενηµερώσει την τελευ-
ταία εβδοµάδα του Αυγούστου και στον απόη-
χο της είδησης, η τιµή της ουρίας ενισχύθηκε 
κατά 100 δολάρια ο τόνος, µε την τιµή να δια-
µορφώνεται στην περιοχή των 800 δολαρίων, 
έναντι των 650 που είχε υποχωρήσει νωρίτε-
ρα µέσα στο καλοκαίρι. Υπενθυµίζεται ότι στις 
αρχές της περασµένης άνοιξης η τιµή της ου-
ρίας είχε υπερβεί τα 1.000 δολάρια ο τόνος. Α-
ντίστοιχες διακυµάνσεις εµφανίζουν και τα λι-
πάσµατα µε βάση τη ποτάσα και τον φώσφορο. 

Η Yara ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει κατά 
65% την παραγωγή αµµωνίας και κατά 35% την 
παραγωγή αζωτούχας αµµωνίας, εξηγώντας ό-
τι θα καλύψει το κενό της ευρωπαϊκής παρα-
γωγής, από τις µονάδες που λειτουργεί σε άλ-
λα σηµεία του πλανήτη. Η µονάδα στο Βέλγιο, 
στην θέση Tertre είναι δυναµικής 400.000 τό-
νων αµµωνίας και 950.000 τόνων αζωτούχας 
αµµωνίας, σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοί-

νωση της εταιρείας. Το εργοστάσιο είναι κοντά 
στα σύνορα µε τη Γαλλία και καλλύπτει σηµα-
ντικό µέρος των αναγκών της γαλλικής αγο-
ράς. Το κλείσιµο του εργοστασίου σηµατοδο-
τεί ένα περιορισµό της τάξης του 10% στον ε-
φοδιασµό αζωτούχας αµµωνίας των Γάλλων 
αγροτών. Συνολικά, η εξέλιξη αυτή, συνεπά-
γεται στον περιορισµό κατά 3,1 εκατ. τόνων 
αµµωνίας και περίπου 4 εκατ. τόνων τελικών 
προϊόντων θρέψης για τη Yara, που περιλαµ-
βάνει 1,9 εκατ. τόνους ουρίας και 1,9 εκατ. τό-
νων αζωτούχων λιπασµάτων. 

∆εν είναι µόνο η Yara που αναγκάζεται να 
προχωρήσει σε περιορισµό λειτουργίας των ερ-
γοστασίων της. Η γερµανική Basf και η επίσης 
γερµανική SKW Piesteritz έχουν προχωρήσει 
σε µερικό περιορισµό της παραγωγής τους. Η 
Grupa Azoty, ο µεγαλύτερος παραγωγός χη-
µικών της Πολωνίας, έχει ανακοινώσει ότι θα 
περιορίσει και αυτή σηµαντικά την παραγωγή 
αµµωνίας, επικαλούµενη «υπερβολικές και α-
ναπάντεχες αυξήσεις στις τιµές ενέργειας».

Η Achema AB, ο κορυφαίος παραγωγός λι-
πασµάτων της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι θα 
διακόψει την παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Σεπτεµβρίου, ενώ ήδη από τις αρχές Αυ-
γούστου ο µοναδικός παραγωγός λιπασµάτων 
της Ουγγαρίας, η Nitrogenmuvek Zrt κατέβα-
σε τους διακόπτες. Και η θυγατρική της CF.N 
στο Ηνωµένο Βασίλειο ανακοίνωσε πρόσφα-
τα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της 
µονάδας της στο Billingham. 

Στο µισό η παραγωγή αµµωνίας
Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, αναλυτές 

της αγοράς υπολογίζουν ότι η Ευρώπη έχει 
απολέσει πλέον το 50% της παραγωγής αµ-
µωνίας και το 33% της παραγωγής αζωτού-
χων λιπασµάτων, ενώ στον ορίζοντα δια-
φαίνεται νέο «µπαράζ» αυξήσεων στην τιµή 
του φυσικού αερίου, ειδικά µετά τις εµπρη-
στικές δηλώσεις Πούτιν για επιστράτευση, 
που σηµατοδοτούν έναν νέο κύκλο εντάσε-
ων στην Ουκρανία. Στον απόηχο των δηλώ-
σεων, οι τιµές του φυσικού αερίου στην Ευ-
ρώπη ενισχύθηκαν κατά 8%. 

Σε ιστορική καµπή για τον κλάδο των λιπασµάτων η τελευταία συνέντευξη των εκπροσώπων του ΣΠΕΛ.
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Ζημιές καστανής 
ρυτίδωσης
Πρώτη φορά σε υπαίθρια ντομάτα 
ποικιλίας Troy στην Αρκαδία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο 
ιός της καστανής ρυτίδωσης σε 
υπαίθρια καλλιέργεια µε ντοµά-
τες, ποικιλίας Troy, σε έκταση 
10 στρεµµάτων, στην Κοινότητα 
Λεβιδίου της Αρκαδίας.

Ο ιός προσβάλλει τα φυτά ντο-
µάτας και πιπεριάς, µεταδίδεται 
κυρίως µηχανικά µε την επαφή 
µεταξύ των φυτών, µε τις καλλι-
εργητικές φροντίδες (δέσιµο, ξε-
βλάστηµα, συλλογή, κλπ.) που 
εκτελούν οι αγρότες και µε µο-
λυσµένο πολλαπλασιαστικό υ-
λικό (φυτά ή σπόροι). Μεταφέρε-
ται µε τα χέρια που έχουν έρθει 
σε επαφή µε µολυσµένο φυτό, 
µε τα ρούχα που έχουν µολυν-
θεί, µε τα εργαλεία που χρησιµο-
ποιήθηκαν σε µολυσµένα φυτά 
και µε τα επαναχρησιµοποιού-
µενα πλαστικά τελάρα για τη µε-

ταφορά µολυσµένων καρπών.
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 

της ∆ΑΟΚ Αρκαδίας, σηµαντική 
εστία µόλυνσης αποτελεί και το 
έδαφος, στο οποίο εάν παραµεί-
νουν µολυσµένα φυτικά υπολείµ-
µατα, µπορεί να διατηρηθεί µο-
λυσµένο τουλάχιστον 6 µήνες.

Συµπτώµατα
Στη ντοµάτα, όσον αφορά τα 

συµπτώµατα, τα φύλλα των µο-
λυσµένων φυτών παρουσιάζουν 
χλώρωση, µωσαϊκό, κατσάρω-
µα, παραµόρφωση του ελάσµα-

τος και περιστασιακά στένωση. 
Οι καρποί εµφανίζουν δακτύλι-
ους, καστανές περιοχές, ρυτίδω-
ση, παραµορφώσεις και ανοµοι-
όµορφη ωρίµανση. Τα φυτά εµ-
φανίζουν µειωµένη ανθοφορία 
και καρπόδεση.

Στην πιπεριά, αντίστοιχα, τα 
φύλλα των µολυσµένων φυ-
τών παρουσιάζουν παραµορ-
φώσεις του ελάσµατος, κιτρί-
νισµα και µωσαϊκό. Οι καρποί 
εµφανίζουν παραµορφώσεις, 
ανοµοιόµορφο χρωµατισµό µε 
κίτρινες και καστανές περιοχές 
και πράσινες ραβδώσεις.

Να σηµειωθεί πως δεν υπάρ-
χουν ακόµη θεραπευτικά µέτρα 
για την αντιµετώπιση του ιού 
της καστανής ρυτίδωσης των 
καρπών της ντοµάτας (ToBRFV).

Μέτρα πρόληψης και υγιει-
νής των καλλιεργειών:

Χρησιµοποίηση υγιών σπό-
ρων και φυταρίων, τα οποία πρέ-

πει απαραίτητα να συνοδεύο-
νται από φυτοϋγειονοµικό δι-
αβατήριο.

Ύπαρξη ταπέτων µε απολυµα-
ντικό στην είσοδο θερµοκηπίου.

Χρήση καθαρών ή απολυ-
µασµένων πλαστικών τελάρων 
κατά τη συγκοµιδή και αποφυγή 
χρησιµοποίησής τους σε διαφο-
ρετικές εγκαταστάσεις.

Αποµάκρυνση και καταστρο-
φή όλων των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας στο τέλος της πε-
ριόδου καθώς και απολύµανση 
των χώρων του θερµοκηπίου.

Καταστροφή ζιζανίων στους 
χώρους γύρω από το θερµοκήπιο 
ή σε απόσταση 30 µέτρων γύρω 
από τις υπαίθριες καλλιέργειες.

Αµειψισπορά για χρονικό 
διάστηµα από 6 έως 12 µήνες 
µε φυτά που δεν προσβάλλο-
νται από τον ιό π.χ. φυτά της 
οικογένειας των κολοκυνθοει-
δών (Cucurbitaceae).

Ψεκασµοί για Μύγα Μεσογείου στα χονδρόραγα σταφύλια
Η µύγα της Μεσογείου µοιάζει αρκετά φαινοτυπικά µε το δάκο, 
αφού πρόκειται για συγγενικά είδη, ενώ τα τελευταία χρόνια 
εµφανίζονται κάποιες ζηµιές στα επιτραπέζια σταφύλια και κυρίως 
στις χονδρόραγες ποικιλίες, σε πρώιµες και µεσοπρώιµες περιοχές 
της βόρειας Κρήτης. Μπορεί οι συλλήψεις στο δίκτυο παγίδευσης των 
εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) την περίοδο αυτή να είναι µέτριες, 

ωστόσο οι προσβολές που έχουν παρατηρηθεί σε φρούτα - ξενιστές όπου η 
ωρίµανσή τους προηγήθηκε αυτής των σταφυλιών µαρτυρούν ότι υπάρχουν 
δυναµικοί πληθυσµοί κατά θέσεις, όπως εξηγούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου. Η µύγα προσβάλλει τους καρπούς των 
φυτών - ξενιστών της από την έναρξη της ωρίµανσης, επειδή όµως την περίοδο 
αυτή δεν υπάρχουν πολλά φρούτα – ξενιστές της µύγας που να ωριµάζουν είναι 
αυξηµένος ο κίνδυνος για προσβολές σε χονδρόραγα σταφύλια. Οι γεωπόνοι 
από το Ηράκλειο συνιστούν συνδυασµένη αντιµετώπιση µε την ευδεµίδα 
για όσα επιτραπέζια χονδρόραγα σταφύλια συγκοµίζονται όψιµα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πετούνια
Zιζάνια όπως στύφνος, 

ντάτουλα, χηνοπόδιο και 
πετούνια είναι σηµεία 
όπου διατηρείται ο ιός

Κόκκινη ψώρα 
στα εσπεριδοειδή
Ως ο σηµαντικότερος εχθρός 
της λεµονιάς και της πορτοκαλιάς 
λογίζεται από τους γεωπόνους 
το ηµίπτερο Αοnidiella aurantii, ή 
όπως είναι γνωστό στους αγρότες, 
η κόκκινη ψώρα. Είναι πολυφάγο 
έντοµο και προσβάλει πολλά 
καρποφόρα και καλλωπιστικά δένδρα, 
ενώ προσβάλει όλα τα µέρη της 
κόµης των δένδρων: φύλλα, βλαστό, 
κορµό και καρπούς. Το παθογόνο 
έντοµο έχει τρεις γενιές και την 
τρέχουσα περίοδο, απειλή για τους 
οπωρώνες εσπεριδοειδών αποτελεί 
η τρίτη γενιά. Η κόκκινη ψώρα 
προσβάλλει κυρίως νεαρούς καρπούς, 
προκαλώντας παραµορφώσεις, 
µειωµένη ανάπτυξη, µείωση πάχους, 
εσχάρωση και σκλήρυνση του φλοιού. 
Ο περιορισµός των προσβολών 
από τα κοκκοειδή (ψώρες), πρέπει
να βασίζεται περισσότερο σε 
καλλιεργητικά µέτρα και λιγότερο 
σε εφαρµογές φυτοπροστατευτικών, 
επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων. Επίσης, το 
κατάλληλο κλάδεµα για τον καλύτερο 
αερισµό της κόµης µειώνει συνήθως 
δραστικά τους πληθυσµούς 
των εχθρών, πριν ξεπεράσουν 
το οικονοµικό όριο.

Βοτρύτης στη φιστικιά
Ο «παγκόσµιος» βοτρύτης 
προσβάλλει σχεδόν όλα τα 
καλλιεργούµενα φυτά, προκαλώντας 
τόσο ποσοτική ζηµιά όσο και ποιοτική 
υποβάθµιση της υπόλοιπης 
παραγωγής. Στην περίπτωση της 
φιστικιάς, οι προσβεβληµένοι καρποί 
εµφανίζουν αρχικώς µία µικρή ξηρή 
καστανή κηλίδα στο σηµείο που έγινε 
η µόλυνση. Ανάλογα µε τις συνθήκες 
διατήρησης και τον βαθµό ωρίµανσης 
των καρπών, τα συµπτώµατα από 
την προσβολή εκδηλώνονται στην 
αποθήκη µε τη µορφή σχετικά 
µαλακής καστανής σήψης. 
Οι παραγωγοί συνήθως πριν δουν 
τα συµπτώµατα, αντιλαµβάνονται 
την έντονη οσµή «ζύµωσης» που 
εκπέµπεται από το αποθηκευµένο 
προϊόν. Σύµφωνα µε γεωπόνους, 
ο βοτρύτης αντιµετωπίζεται 
αποτελεσµατικά µε την εφαρµογή 
κατάλληλων βοτρυδιοκτόνων λίγο 
πριν τη συγκοµιδή των καρπών 
των δέντρων ή µε εµβάπτιση αµέσως 
µετά. Συµπληρωµατικά θα πρέπει 
να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα 
υγιεινής των συσκευαστηρίων 
και των αποθηκών.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

O πρώτος τιµοκατάλογος, που κυκλοφόρησε 
για τις επιτραπέζιες πράσινες ελιές Χαλκιδι-
κής, από την εταιρεία Olymp AE, προβλέπει 
τιµή στα 1,10 ευρώ το κιλό, για την ποιοτική 
κατηγορία των 110 τεµαχίων, σε µια εξέλιξη 
που δε δείχνει να ανταποκρίνεται στις αρχι-
κές προσδοκίες των παραγωγών. Στο µετα-
ξύ, οδηγία προς τα µέλη της εξέδωσε η ΠΕ-
ΜΕΤΕ, που καλεί σε τιµολόγηση των ελιών 
βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, αποθαρ-
ρύνοντας µια υπέρµετρη πτώση των τιµών.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση τιµών από 
την Olymp AE και η Intercom ΑΕ, έβγαλε τι-

µοκατάλογο στα 1,10 ευρώ το κιλό για τα 
110 τεµάχια, µε ακριβώς ίδια κλιµάκωση τι-
µών στις υπόλοιπες κατηγορίες τεµαχισµού.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για εξαιρετι-
κά χαµηλή τιµή, που δεν καλύπτει το κόστος 
παραγωγής και εναποθέτουν, τις όποιες ελ-
πίδες τους έχουν αποµείνει στους τοπικούς 
«παίκτες», τα µικρά και µεγαλύτερα εργοστά-
σια επεξεργασίας ελιάς της Χαλκιδικής, να 
«βάλουν πλάτη» και να στηρίξουν το προϊ-
όν. Πιο νότια, στη Μαγνησία, ο συνεταιρι-
σµός Πηλίου και Β. Σποράδων ανακοίνω-
σε 1,15 ευρώ στα 110 τεµάχια Χαλκιδικής.

Το εµπορικό άνοιγµα στην ελιά Χαλκιδι-
κής, απέχει από τα 1,50- 1,60 ευρώ το κιλό, 
που διεκδικούν οι ελαιοκαλλιεργητές, έχο-
ντας κατά νου το κόστος παραγωγής, αλλά 
και τα δεδοµένα της αγοράς. «Το 1,10 ευρώ 
το κιλό, στα 110 τεµάχια, είναι τιµή που δεν 
ικανοποιεί τους παραγωγούς, γιατί φέτος λό-
γω της αυξηµένης παραγωγής, που θα ξεπε-
ράσει κατά πολύ τους 100.000 τόνους, η κυ-
ρίαρχη κατηγορία θα είναι τα 135 – 145 τε-
µάχια στο κιλό. Που σηµαίνει πως στο µουα-
γιέν, το στήσιµο θα είναι στα 0,75-0,85 ευρώ 
το κιλό. Ούτε το κόστος παραγωγής δεν θα 
µπορέσει να καλύψει», επισηµαίνει ο παρα-
γωγός και πρόεδρος του ελαιοκοµικού συνε-
ταιρισµού Νέας Τενέδου, Νίκος Αρβανιτίδης.

Απογοήτευση κυριαρχεί και στην Όλυν-
θο, όπως µας ανέφερε ο Νίκος Αυγέρης πα-
ραγωγός και πρόεδρος της τοπικής κοινό-
τητας. «Περιµέναµε τουλάχιστον 1,30 ευ-
ρώ για τον µεγάλο τεµαχισµό, διότι ακούµε 
πως η Ισπανία και η Ιταλία δεν έχουν παρα-
γωγή λόγω ξηρασίας, ενώ και οι αποθήκες 
των µεταποιητών στην Ελλάδα είναι άδειες», 
µας είπε ο κ. Αυγέρης για να συµπληρώσει 
πως «µε τα 1,10 ευρώ το κιλό, τα πράγµατα 
γίνονται πολύ χλωµά για τους παραγωγούς. 
∆ιότι φέτος λόγω και της µεγάλης έλλειψης 
σε εργατικά χέρια, το συγκοµιστικό κόστος 
έχει παγιωθεί στα 3 ευρώ την κλούβα, που 
µεταφράζεται σε 13-14 λεπτά το κιλό για τη 
συλλογή µόνο. Οπότε, από τα 0,75-0,85 ευ-
ρώ το κιλό, που θα έρθει το στήσιµο, πέφτου-
µε κάτω από τα 0,70 ευρώ».

Ιδιαίτερα προβληµατισµένος και ο παρα-
γωγός Γιώργος Βασιλάς, από την Ορµύλια. 
«Η τιµή µε την οποία άνοιξε η εµπορική σε-
ζόν είναι πολύ χαµηλή, προς τα έξοδά µας, 
τα οποία έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Ελπίζου-
µε να αλλάξουν στάση οι µεταποιητές και να 
δώσουν τουλάχιστον 1,30 ευρώ το κιλό, ώστε 
το στήσιµο στα 130-140 τεµάχια να πάει στο 
1 ευρώ το κιλό», σηµειώνει ο παραγωγός.

Στα 1,10 ευρώ 
η πρώτη προσφορά 
για ελιά Χαλκιδικής
Ενστάσεις παραγωγών για τις τιμές Olymp και Intercom

135-145 τεµάχια
Φέτος λόγω της αυξηµένης 

παραγωγής, που θα ξεπεράσει 
κατά πολύ τους 100.000 

τόνους, η κυρίαρχη κατηγορία 
θα είναι τα 135 – 145 τεµάχια



Δεν βγαίνουν τα business plan 

Εκτός προϋπολογισμού 
τα κόστη των επενδύσεων,  
σε δυσκολία οι αγρότες 
που τρέχουν προγράμματα

Τη λύση οριζόντιας αύξησης του εύλογου κόστους λαμβάνοντας 
υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις εξετάζουν οι διαχειριστικές 
αρχές ενόψει της προδημοσίευσης των Σχεδίων Βελτίωσης 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μία επένδυση σε αγροτική εκµετάλ-
λευση που το 2017 κοστολογούνταν 
100.000 ευρώ σε πάγιο εξοπλισµό, 
σήµερα µπορεί να κληθεί ο παραγω-
γός να την πληρώσει διπλά. Έστω ότι 
το προϊόν που θα παράξει θα το πλη-
ρωθεί και αυτό µε διπλή τιµή τα δύο 
πρώτα χρόνια. Ωστόσο, όταν υπάρ-
χει ένα business plan 10ετίας, κάθε 
άλλο παρά δεδοµένο είναι ότι θα συ-
νεχίσει να το πληρώνεται το προϊόν 
«ακριβά» όσο οι πληθωριστικές πιέ-
σεις υποχωρούν. Ως εκ τούτου, η α-
πόσβεση της επένδυσης σε ένα εύλο-
γο χρονικό διάστηµα τίθεται επ’ αµ-
φιβόλω όπως και η σκοπιµότητα αυ-
τής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, γί-
νεται λοιπόν σαφές ότι ακόµη και ό-
ταν ανοίξουν τα νέα επενδυτικά προ-
γράµµατα (Σχ. Βελτίωσης, Αναπτυξι-
ακός κ.λπ) η ένταξη δεν πρέπει να εί-
ναι αυτοσκοπός αλλά µία καλά µελε-
τηµένη ενέργεια που εµπεριέχει όµως 
µεγαλύτερο ρίσκο από ποτέ. 

Το ζήτηµα το εύλογου κόστους
Οι διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ 

όπως είχε αναφέρει ο Θύµιος Τσια-
τούρας τον περασµένο Ιούνιο από 
τη Λέσβο, θα λάβει τις πληθωριστι-
κές πιέσεις καλά υπόψη στα επόµε-
να Σχέδια Βελτίωσης, τουλάχιστον ό-
σον αφορά το εύλογο κόστος των ε-
πενδύσεων (ανώτατο όριο δαπάνης 
που θα καλύπτεται µε επιδότηση), 
αυξάνοντας τα σχετικά ποσά. Ενδει-
κτικά κάποια στοιχεία του περασµέ-
νου πίνακα είχαν ως εξής:

 Στάβλος αγελάδων (τύπου τολ): 
2.140 ευρώ/αγελάδα.

 Αιγοπροβατοστάσια συµβατικά: 
580 ευρώ/προβατο.

 Παγολεκάνες: Από 1.400 έως 
4.300 ευρώ.

Τις διορίες που αφορούν το πρώτο 
αίτηµα πληρωµής στα Σχέδια Βελτί-
ωσης για όσους δικαιούχους δεν ε-
ντάχθηκαν στο Μέτρο µε την αρχι-
κή απόφαση ένταξης πράξεων (π.χ 
ενστάσεις κ.λπ), γνωστοποίησαν οι 
διαχειριστικές αρχές. Συγκεκριµέ-
να, οφείλουν να υποβάλλουν πρώ-
το αίτηµα πληρωµής έως τις παρα-
κάτω ηµεροµηνίες:

 Στερεά Ελλάδα: 27/10/2022
 ∆υτική Ελλάδα: 2/11/2022
 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη: 

29/10/2022
 ∆υτική Μακεδονία: 5/11/2022
 Ήπειρος: 30/10/2022
 Θεσσαλία: 29/10/2022
 Πελοπόννησος: 10/11/2022
 Κρήτη: 23/11/2022
 Κ. Μακεδονία: 11/11/2022
 Αττική: 2/11/2022
 Νότιο Αιγαίο: 6/11/2022  

Συνεπώς όσοι δικαιούχοι δεν έ-
χουν υποβάλει ακόµα αίτηµα πλη-
ρωµής πρέπει να µεριµνήσουν ώ-
στε το πρώτο αίτηµα πληρωµής να 
αφορά τουλάχιστον το 20% της δη-
µόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη πε-

ρίπτωση, δηλαδή αν το πρώτο αί-
τηµα πληρωµής δεν υπερβαίνει το 
20% της δηµόσιας δαπάνης, µε δε-
δοµένο ότι η εξέταση ενός αιτήµα-
τος πληρωµής απαιτεί χρόνο, ενδέ-
χεται να µην υπάρχει επαρκής χρό-
νος για την επιβολή επιπλέον αιτή-
µατος πληρωµής έως τις 30 Νοεµ-
βρίου. Σε αυτήν την περίπτωση υ-
πάρχει ο κίνδυνος της απένταξης 
του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ι-
ονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου:

Διορίες α’ αιτήματος πληρωμής

 Αυτοκαθαριζόµενες µηχανές γα-
λουχίας: 7.000 ευρώ.

 Αµελκτικές µηχανές 18Χ18: Κυκλι-
κή 38.000 ευρώ.

 Παρελκόµενα επεξεργασίας εδά-
φους: Έως 40.000 ευρώ αθροιστικά. 

 Πολυµηχανήµατα: Έως 55.000 ευ-
ρώ αθροιστικά.

 Τρακτέρ: Έως 125.000 ευρώ.
Από την άλλη, υπάρχει και ένα ακό-

µη, µακρινό όµως, σενάριο, να «τρέ-
ξουν» τα Σχέδια όπως το αντίστοιχο 
πρόγραµµα του Ταµείου Ανάκαµψης. 
Εκεί δεν υπήρχαν πίνακες εύλογου κό-
στους, και λαµβάνονταν υπόψιν η χα-
µηλότερη από τις τρεις προσφορές ως 
«εύλογη δαπάνη», επί της οποίας υπο-
λογιζόταν η τελική ενίσχυση. Πάντως, 
οι διαχειριστικές αρχές δεν µοιάζουν 
να έχουν πρόθεση να αυξήσουν το µέ-
γιστο επιλέξιµο ποσό συνολικής δαπά-
νης ανά φάκελο (130.000 ευρώ για φυ-
τική και 200.00 ευρώ για ζωική παρα-
γωγή).  Σηµειωτέον, ο µέσος φάκελος 
των Σχεδίων Βελτίωσης, προέβλεπε δα-
πάνες ύψους 100.000 ευρώ. 

Ακόµη και το καθεστώς των τριών 
προσφορών έχει «τρύπες», τις οποίες 
δηµιουργεί η αργοπορία αξιολόγησης 
των φακέλων και τελικής υλοποίησης 
της επένδυσης. Αντικειµενικά λοιπόν 
ο αγρότης δεν επιδοτείται στο ύψος της 
πραγµατικής επένδυσης, εκτός και αν 
οι ενδεχόµενες µεταβολές στις τιµές λη-
φθούν υπόψη κατά την υλοποίηση. Ζη-
τήµατα µε τις προσφορές αντιµετωπί-
ζουν και δικαιούχοι της Μεταποίησης.

∆απάνες
Ο µέσος φάκελος των Σχεδίων 

Βελτίωσης, σύµφωνα µε 
επίσηµα στοιχεία, προέβλεπε 

δαπάνες ύψους 100.000 ευρώ

«Τρύπες» στο 
καθεστώς των τριών 
προσφορών βλέπουν 
αγρότες, µελετητές 
και παράγοντες της 
αγοράς µηχανηµάτων.
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Ρίσκο
Ακόµη και όταν ανοίξουν 
τα νέα επενδυτικά προγράµµατα, 
όπως Σχέδια Βελτίωσης, 
Αναπτυξιακός κ.λπ., η ένταξη 
δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός 
αλλά µία καλά µελετηµένη 
ενέργεια που εµπεριέχει όµως 
µεγαλύτερο ρίσκο από ποτέ.

Ανώτατο
Οι διαχειριστικές αρχές δεν 
µοιάζουν να έχουν πρόθεση να 
αυξήσουν το µέγιστο επιλέξιµο 
ποσό συνολικής δαπάνης ανά 
φάκελο, στα 130.000 ευρώ για 
τη φυτική και στα 200.00 ευρώ 
για τη ζωική παραγωγή. 

Επιδότηση
Αντικειµενικά, ο αγρότης 
δεν επιδοτείται στο ύψος 
της πραγµατικής επένδυσης, 
εκτός και αν οι ενδεχόµενες 
µεταβολές στις τιµές ληφθούν 
υπόψη κατά την υλοποίηση. 



στα Σχέδια

Σε λίγες ώρες
έκλεισε και το Μέτρο
Εκσυγχρονισμού
Μέσα σε µία ηµέρα έκλεισε το πρό-
γραµµα «Εκσυγχρονισµός του Πρω-
τογενή Τοµέα» του Ταµείου Ανά-
καµψης, µε τους αρµόδιους να κό-
βουν το δικαίωµα υποβολής περαι-
τέρω αιτήσεων, παρότι υπήρξε δι-
ορία για τις αιτήσεις έως τις 30 Σε-
πτεµβρίου. Το τι θα γίνει στην πε-
ρίπτωση που πολλές προτάσεις α-
πό τις 236 δεν πληρούν τους όρους 
του προγράµµατος µετά την αξιο-
λόγηση, αυτό προφανώς δεν απα-
ντάται από τους διαχειριστές του 
προγράµµατος. Από την άλλη µοιά-
ζουν απόλυτα σίγουροι πως οι αιτή-
σεις που υποβλήθηκαν εντός ενός 
24ωρου που έµεινε ανοιχτή η προ-
κήρυξη θα αξιολογηθούν θετικά. 
Σηµειώνεται εδώ πως µε βάση το 
θεσµικό πλαίσιο, η αξιολόγηση γί-
νεται κατά προτεραιότητα µε βάση 
τη χρονική σειρά υποβολής των αι-
τήσεων ενίσχυσης και µέχρι την ε-
ξάντληση του προϋπολογισµού, γε-
γονός που διαστρεβλώνει τη δυνα-
τότητα κατάθεσης ώριµων και ολο-
κληρωµένων επενδύσεων. ∆ηλαδή, 
µπορεί κάποιος να έχει κάνει ένα 
πολύ καλό επενδυτικό πλάνο και 

να µείνει εκτός του Μέτρου, επει-
δή αντί για 11.00 το πρωί, οριστικο-
ποίησε την αίτησή του στις 11.05. 
Με συνοπτικές διαδικασίες λοιπόν 
µετά τη Μεταποίηση και τον Αγρο-
τουρισµό έκλεισε και η 3η πρό-
σκληση του Ταµείου Ανάκαµψης  
που αφορά τον αγροτικό τοµέα, 
µετά από την υποβολή αιτήσεων 
από συνολικά 413 ΑΦΜ τα οποία 
θα µοιραστούν περίπου 397 εκατ. 
ευρώ επιδοτήσεις, εφόσον εγκρι-
θούν και υπερδεσµεύσεις.  Ανα-
λυτικότερα στο πρόγραµµα «Εκ-
συγχρονισµός του Πρωτογενούς 
Τοµέα» υποβλήθηκαν:  73 αιτήσεις 
από δικαιούχους επιχειρήσεις του 
εµπορικού δικαίου (πλην ατοµικές) 
και 163 αιτήσεις από δικαιούχους 
Συλλογικούς Φορείς. Τελικό ποσό 
αιτούµενης ∆ηµόσιας Ενίσχυσης 
147.166.500 εκατ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά στο Υποέργο Και-
νοτοµία και πράσινη µετάβαση στη 
µεταποίηση προέκυψαν 90 αιτή-
σεις. Οι αιτήσεις αφορούν στο σύ-
νολο της επικράτειας της χώρας 
και ποσοστό 73,04% απευθύνεται 
σε ΜΜΕ (27,96% της αιτηθείσας δη-
µόσιας δαπάνης αφορά σε µεγάλες 
επιχειρήσεις).  Οµοίως, σε ό,τι αφο-
ρά στο Υποέργο Πράσινος Αγροτου-
ρισµός το ΠΣ σταµάτησε να δέχεται 
αιτήσεις, όταν υπερκαλύφθηκε το 
ποσό της δηµόσιας δαπάνης κατά 
50% (87 αιτήσεις). Οι αιτήσεις αφο-
ρούν στο σύνολο της επικράτειας 
της χώρας και ποσοστό που αγγί-
ζει το 95% υποβλήθηκε από ΜΜΕ.

Συνέχεια διαβουλεύσεων
για την Αναδιάρθρωση  
Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις που 
τρέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε παραγωγικούς φορείς 
της χώρας µε σκοπό την κατάρτιση 
της µελέτης που θα χρησιµοποιηθεί 
για το πρόγραµµα Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών. Στη µελέτη γίνεται 
προσπάθεια να αποτυπωθούν 
όσο πιο κοντά γίνεται στην 
πραγµατικότητα τα κόστη που θα 
πρέπει να καλύψει το µέτρο όπως 
και οι προθέσεις των παραγωγών 
για τις ποικιλίες που σχεδιάζουν 
να φυτέψουν, µε τη χρήση 
ερωτηµατολογίου. Οι σχετικές 
συναντήσεις αναµένεται να 
συνεχιστούν έως τα τέλη του 
Σεπτεµβρίου καθώς το πρόγραµµα 
Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών 
έχει σχεδιαστεί να ανοίξει 
στις 20 Οκτωβρίου. Ωστόσο αν 
δεν ολοκληρωθεί η σχετική µελέτη, 
το πρόγραµµα δεν ανοίγει όπως 
και να έχει. Όπως έχει γίνει 
γνωστό το Μέτρο θα τρέξει µέσω 
των συλλογικών σχηµάτων και 
θα καλύπτει µέρος του κόστους 
φύτευσης των νέων ποικιλιών 
που θα προτιµηθούν. 

α) αν δεν έχουν υποβάλει ακόµα το 
πρώτο αίτηµα πληρωµής, αυτό πρέ-
πει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 
και δεν µπορεί να υπολείπεται του 
20% της δηµόσιας δαπάνης.

β) αν έχουν υποβάλει πρώτο αί-
τηµα πληρωµής πριν τις 31/8/2022 
και αυτό υπολείπεται του 20 % της 
δηµόσιας δαπάνης, πρέπει µέχρι τις 
30/11/2022 να υποβάλλουν και άλ-
λο αίτηµα πληρωµής ώστε αθροιστι-
κά τα αιτήµατα πληρωµής να ξεπερ-
νούν το 20% της δηµόσιας δαπάνης.

Αιτήσεις
Στο πρόγραµµα Εκσυγ-

χρονισµός του Πρωτογενή 
Τοµέα υποβλήθηκαν 73 

αιτήσεις από επιχειρήσεις 
και 163 αιτήσεις από 
Συλλογικούς Φορείς
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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.  

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Το Καθεστώς «Ενίσχυση 
Τουριστικών Επενδύσεων»
στα πλαίσια του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
θα παραµείνει ανοιχτό για 
αιτήσεις έως 5 ∆εκεµβρίου. 
Το καθεστώς «Μεταποίηση 
& Εφοδιαστική αλυσίδα» 
θα παραµείνει ανοιχτό 
για αιτήσεις έως 
τις 31 Οκτωβρίου.

Γενετική Βελτίωση
Μετατίθεται η ηµεροµηνία 
έναρξης υποβολής 
αιτήσεων ενίσχυσης 
στο υποέργο του Ταµείου 
Ανάκαµψης «Γενετική 
Βελτίωση Ζώων» για 
την 12η Οκτωβρίου 2022. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣMΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΤΟMΕΑ

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μετά την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου 
Sportsman 570 το 2021, η Polaris παρουσία-
σε µια ποικιλία ειδικών εκδόσεων, συµπερι-
λαµβανοµένου του Sportsman 570EPS Agri 
Pro Edition. Το Agri Pro σχεδιάστηκε µε πλή-
θος νέων χαρακτηριστικών που διευκολύνουν 
τη λειτουργία του οχήµατος στις εργασίες για 
τις οποίες προορίζεται.

Συγκεκριµένα, το Sportsman 570EPS στην 
έκδοση Agri Pro Edition είναι το πρώτο αγροτι-

κού προσανατολισµού µοντέλο που φέρει την 
εφαρµογή Polaris Ride Command µε δυνατό-
τητα λήψης, επιτρέποντας στους αναβάτες να 
χρησιµοποιούν GPS καθώς και να προγραµµατί-
ζουν τον περιοριστή ταχύτητάς του µε τη χρήση 
της τεχνολογίας geofencing. Έτσι, οι αναβάτες 
µπορούν να ορίσουν µία ταχύτητα µέσα σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή και άλλη ταχύτητα έξω 
από αυτήν. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργασίες χα-
µηλής ταχύτητας, όπως το κούρεµα, η ρυµούλ-
κηση ή ο ψεκασµός µπορούν να περιοριστούν 
σε µια συγκεκριµένη περιοχή µε περιφράξεις, 
ενώ σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων µπο-

Ειδικές εκδόσεις 
Polaris Sportsman 
σε αγροτική εκδοχή  
Το πρώτο αγροτικού προσανατολισμού μοντέλο 
που φέρει την εφαρμογή Polaris Ride Command

Νέα γενιά Fusion 4 
χορτοδετικών
Με τρεις εκδόσεις 
-standard, Pro και Plus- 
διαθέσιµες έρχεται η νέα 
γενιά χορτοδετικών Fusion 
4. Τα δύο τελευταία µο-
ντέλα επωφελούνται από 
συστήµατα ελέγχου συµ-
βατά µε ISObus, ενώ γενι-
κά η πρόσληψη του υλικού 
είναι η µεγάλη αλλαγή την 
οποία θα παρατηρήσει κα-
νείς από την πρώτη στιγµή.

Ανανεωµένες οι 
VBP 7100 της Kuhn
Χορτοδετικό βαρέος τύπου 
που προσφέρει σταθερά 
υψηλή απόδοση σε όλες τις 
συνθήκες καλλιέργειας, χα-
ρακτηρίζει η Kuhn το VBP 
7100, το οποίο δύναται να 
παράγει µε µεγάλα, πυκνά 
δεµάτια άχυρου. Η σειρά 
αποτελείται από δύο µοντέ-
λα: το VBP 7160 για µπάλες 
διαµέτρου 80 έως 160 εκ. 
και το VBP 7190 για µπάλες 
διαµέτρου 80 έως 185 εκ.

Βελτιώσεις για το 
Grimme GH Oeko
Τα παρελκόµενα της σειράς 
GH της Grimme, κατάλληλα 
για δηµιουργία κορυφο-
γραµµών µεγάλου όγκου 
σε σειρές πατάτας και λαχα-
νικών, βελτιώνονται για 
το 2023 στους τοµείς της 
ακρίβειας και της ευκολίας 
χρήσης µε αρθρωτό σχεδια-
σµό και νέες επιλογές για 
τη διαµόρφωση του µηχα-
νήµατος για ένα ευρύ φά-
σµα εφαρµογών.

Νέοι κινητήρες 
Stage V στα Farmall
Η κατασκευάστρια Case IH 
εξοπλίζει µε νέους κινητή-
ρες τα τρακτέρ Farmall. 
Το νέο σύνολο θα βρίσκεται 
στα Farmall 90 A των 90 
ίππων, στα 100 A και 100 C 

Χορτοκοπτικά 
Fendt Slicer 860
Τα πίσω χορτοκοπτικά 
Fendt Slicer 860 και 960 
µε βελτιωµένη σχεδίαση 
για καλύτερη κατανοµή 
βάρους παρουσιάστηκαν 
το 2021 και τώρα ενώνο-
νται µε το πίσω χορτοκο-
πτικό Fendt Slicer 860 
στις εκδόσεις µε κύλινδρο 
ή δόντια ξήρανσης για 
το 2022-2023. Tα Fendt 
Slicer 860 KC µε νέο ξη-
ραντικό δοντιών παράγει 
µια ιδανική επιφάνεια, 
λειτουργεί µε µειωµένες 
στροφές και αυξάνει 
την απόδοση καυσίµου. 

µε 100 ίππους, στο 110 C 
µε 110 ίππους και 120 C µε 
120 ίππους. Η Case IH πα-
ρουσίασε τα νέα τρακτέρ 
Farmall στη διεθνή έκθεση 
πατάτας Potato Europe, στο 
Αννόβερο. Η σειρά Farmall 
αποτελείται από εννέα µο-
ντέλα µε ισχύ από 80 έως 
120 ίππους.  Τα µοντέλα δι-
αθέτουν τώρα τον νέο τε-
τρακύλινδρο κινητήρα 
3,6 λίτρων FPT F5.
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Η TractorGPS στην 
Πανέβρια Έκθεση 
με τα drones XAG
Η TractorGPS, συµµετείχε στην Πανέβρια Αγροτική Έκθε-
ση Φερών, 10-14 Σεπτεµβρίου 2022 στον υπαίθριο χώρο 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Φερών, ανανεώνοντας τις 
ήδη υπάρχουσες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τον αγροτικό 
κόσµο της ευρύτερης περιοχής του Έβρου, ανταλλάσσο-
ντας χρήσιµες γνώσεις για τις εξελίξεις στον αγροτικό το-
µέα και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες εποι-
κοδοµητικές σχέσεις συνεργασίας.

Η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών διοργανώνεται µε 
επιτυχία κάθε Σεπτέµβρη από το 1996, µε στόχο την προ-
ώθηση των τοπικών προϊόντων, την προβολή των αγρο-
τικών επιχειρήσεων, την ανάδειξη των περιφερειακών α-
γροτικών συνεταιρισµών και την ανάπτυξη του αγροτουρι-
σµού, ενώ φέτος αποτέλεσε «πόλο έλξης» από αγρότες και 
κτηνοτρόφους από την γύρω περιοχή και όλη τη Θράκη.

Η TractorGPS είχε την ευκαιρία και παρουσίασε σειρά και-
νοτόµων λύσεων και τεχνολογιών αιχµής που λύνουν τα 
χέρια του σύγχρονου αγρότη, ενισχύουν την αποτελεσµα-
τικότητα και την ανταγωνιστικότητα του και δηµιουργούν 
στον σύγχρονο αγρότη ιδιαίτερο συγκριτικό αποτέλεσµα.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για συστήµατα αυτό-
µατης πλοήγησης, συστήµατα ισοπέδωσης, υγρασιόµε-
τρα, ποµπούς laser και χειριστήρια ισοπέδωσης της πα-
γκοσµίως γνωστής εταιρίας Trimble - αποκλειστικός α-
ντιπρόσωπος της οποίας είναι η Tractor Gps για Ελλάδα 
και Κύπρο -  υπήρξε ιδιαίτερα µεγάλο, αποδεικνύοντας έ-
µπρακτα την µεγάλη ανάγκη των Ελλήνων αγροτών για 
καινοτόµες λύσεις που λύνουν τα χέρια του παραγωγού.

Τα επαναστατικά αγροτικά XAG Drones συγκέντρω-
σαν το µεγαλύτερο θαυµασµό και το έντονο ενδιαφέρον 
των επισκεπτών του περιπτέρου της εταιρίας, ενώ πλή-
θος κόσµου παρακολούθησαν την πτήση (demo flight) 
που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 12/09/2022 στον 
υπαίθριο χώρο της έκθεσης.

Στην επίδειξη σε πραγµατικό χρόνο, οι θεατές έγιναν 
µάρτυρες των τεχνολογιών αιχµής XAG Drones και είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά την συσκευή που ενσω-
µατώνει 4 εργασίες Ψεκασµό, Λίπανση, Σπορά, Χαρτογρά-
φηση Φυτοϋγείας, δηµιουργώντας στον σύγχρονο αγρό-
τη ιδιαίτερο συγκριτικό αποτέλεσµα, µειώνοντας τα κόστη 
του και αυξάνοντας την παραγωγικότητα του.

Αποκλειστικός διανοµέας των επαναστατικών 
αγροτικών XAG Drones για Ελλάδα και Κύπρο, 
η TractorGPS

Η TractorGPS είναι υπερήφανη για την εµπιστοσύνη 
του αγροτικού κόσµου όλα αυτά τα χρόνια και δεσµεύε-
ται και παραµένει πάντα δίπλα στο σύγχρονο Έλληνα α-
γρότη και παραγωγό, προσφέροντάς του καινοτόµες λύ-
σεις και τεχνολογίες αιχµής που του λύνουν τα χέρια και 
εξασφαλίζουν το µέλλον κάθε αγροτικής επιχείρησης.

Η εταιρεία ανανεώνει το ραντεβού της µε όλο τον αγρο-
τικό κόσµο της ευρύτερης περιοχής του Έβρου.

ρεί να υπάρχει διαφορετική ταχύτητα. Το Agri 
Pro είναι διαθέσιµο σε πράσινο Sage, ενώ χρη-
σιµοποιούνται έγχρωµα πλαστικά και ατσάλι-
νοι τροχοί 12 ιντσών µε ελαστικά Carlisle 25 
ιντσών, καθώς και µεταλλικές µπροστινές και 
πίσω βάσεις για σταθερή αντοχή.

Το ηλεκτρικό υποβοηθούµενο σύστηµα δι-
εύθυνσης (EPS) και ένα πλήρως ενσωµατωµέ-
νο σύστηµα πέδησης κινητήρα (EBS) διατίθε-
νται στον βασικό εξοπλισµό του Sportsman 
570 Agri Pro Edition 2021. Το EBS έχει ανα-
πτυχθεί για να επιτρέπει µια πιο ελεγχόµε-
νη εµπειρία οδήγησης ανεξάρτητα από τον 
τύπο εδάφους, µαζί µε έναν νέο συµπλέκτη 

για οµαλή εµπλοκή σε χαµηλότερες ταχύτη-
τες, ιδανικός για εργασίες όπου απαιτείται α-
κρίβεια γύρω από το αγρόκτηµα, όπως ο το-
πικός ψεκασµός, η υποστήριξη ενός τρέιλερ 
και η πλοήγηση σε στενές λωρίδες.

Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια, το Sportsman 
Agri Pro έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως λει-
τουργικό µηχάνηµα και συνοδεύεται από µια 
βάση τοποθετηµένη στο τιµόνι µε ενσωµατω-
µένο φως εργασίας LED και ενσωµατωµένη 
θύρα φόρτισης µπαταρίας, προβολείς LED 
και ενσωµατωµένα φλας.

Polaris Pro HD 3.500 LB
Στο δρόµο της ανθεκτικότητας κινείται το Pro 

HD της Polaris, που προσθέτει ικανότητα έλξης 
1.588 κιλών µε τεχνολογία αυτόµατης διακο-
πής λειτουργίας. Η εγκατάσταση είναι εύκο-
λη χάρη στο προκαλωδιωµένο πλαίσιο, επο-
µένως δεν χρειάζεται να κοπεί κανένα πάνελ, 
αφού όλα έχουν δροµολογηθεί µε ασφάλεια.  
Κατασκευασµένο για να αντέχει σε θερµοκρα-
σίες -29°C και να λειτουργεί πλήρως βυθισµέ-
νο κάτω από το νερό, το σχοινί µήκους 15 µέ-
τρων διαθέτει τυπική λειτουργία έλξης καθώς 
και ανάκτηση υψηλής ταχύτητας και έτσι α-
νακτάται το ανοιχτό καλώδιο πέντε φορές πιο 
γρήγορα σε σχέση µε τον «συµβατικό» χρόνο. 

Εργασίες µε ακρίβεια
Οι εργασίες χαµηλής ταχύτητας, 
όπως το κούρεµα, η ρυµούλκηση 

ή ο ψεκασµός µπορούν να περιορι-
στούν σε µια συγκεκριµένη 

περιοχή µε περιφράξεις
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Κάστρα 
στην άμμο

 ∆ιαχρονικό: Πολιτεία που δεν 
έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι 
οικοδοµή στην άµµο. Α. Κοραής. 

 Nutri score;: Η σήµανση στην 
συσκευασία των τροφίµων «Nutri 
score» υποβαθµίζει τα προϊόντα 
«Μεσογειακής ∆ιατροφής». 
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
κατατάσσεται στην D κατηγορία, 
ενώ η Coca-Cola στην B κατηγορία!!

 Εco2adapt: Ξεκίνησε το νέο 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα 
µε τίτλο «Ecosystem-based 
Adaptation & Changemaking to 
Shape, Protect & Maintain the 
Resilience of Tomorrow’s Forests», 
eco2adapt (Πρόγραµµα «Ορίζων 
Ευρώπη» N° 101059498), για τους 
επόµενους 60 µήνες, όπου µετέχει 

το Τµήµα 
∆ασολογίας 
του ΓΠΑ, 
Καρπενήσι. 
Στόχος 
η ανάπτυξη 
ενός πλαισίου 
προσαρµογής 
των δασικών 

οικοσυστηµάτων στην κλιµατική 
αλλαγή βάσει των χαρακτηριστικών 
τους, µε λύσεις εµπνευσµένες από 
την ίδια τη φύση. Από την Ελλάδα 
επιλέχθηκε το δάσος βαλανιδιάς 
του Ξηρόµερου Αιτωλοακαρνανίας. 
Dasarxeio.gr, 3/9/2022

 Μέτρον άριστον: Η ζάχαρη 
µεταβάλλει το µικροβίωµα του 
εντέρου, πυροδοτώντας µια αλυσίδα 
που οδηγεί σε µεταβολικές 
ασθένειες, προδιαβήτη και αύξηση 
του σωµατικού βάρους, σύµφωνα µε 
µια νέα µελέτη που 
πραγµατοποιήθηκε σε ποντίκια. 
Τα ποντίκια έδειξαν τα συµπτώµατα 
σε τέσσερις (4) εβδοµάδες όταν 
σιτίστικαν µε την δυτικού τύπου 
διατροφή, που περιέχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά και 
ζάχαρη. Όµως, η έλειψη ζάχαρης 
δεν βοήθησε όλα τα ποντίκια– 
µεταξύ εκείνων που δεν είχαν 
καθόλου νηµατοειδή βακτήρια εξ 
αρχής, η εξάλειψη της ζάχαρης δεν 
είχε ευεργετική επίδραση και τα ζώα 
έγιναν παχύσαρκα και ανέπτυξαν 
διαβήτη. Πανεπιστήµιο Columbia. 
www.sciencedirect.com, ecozen.gr, 
10/9/2022.
                *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Το σφοδρό κύµα ανατιµήσεων, απόρ-
ροια της ενεργειακής κρίσης, και η µεί-
ωση του διαθέσιµου εισοδήµατος αλ-
λάζουν τις αγοραστικές συνήθειες των 
καταναλωτών που στρέφονται όλο και 
περισσότερο σε προϊόντα ιδιωτικής ετι-
κέτας των σούπερ µάρκετ µε κριτήριο 
την τιµή κι όχι τη συσκευασία ή την ποι-
ότητα. Ενδεικτική η ετήσια έρευνα του 
Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονοµι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε τυχαίο 
δείγµα 1.500 νοικοκυριών µε µηχανο-
γραφηµένο σύστηµα CATI, που έδειξε 
ότι το 31,8% των προϊόντων που αγο-
ράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ 
µάρκετ είναι ιδιωτικής ετικέτας, από τα 
υψηλότερα που έχει καταγραφεί τα τε-
λευταία χρόνια. Η συντριπτική πλειοψη-
φία του δείγµατος 86,4% (από 72,9% πέ-
ρυσι) θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας έχουν καλύτερη τιµή.

Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας είναι 
ότι το 31,6% (31,2% πέρυσι) των ερωτη-
θέντων πιστεύει ότι είναι προϊόντα χει-
ρότερης ποιότητας και το 57,5% (52,5% 
πέρυσι) ίδιας ποιότητας, ενώ το 10,9% 
(16,3% πέρυσι) τα θεωρεί ανώτερης α-

πό τις µάρκες των κατασκευαστών.
Επίσης, το 44,8% (38,9% πέρυσι) του 

δείγµατος βρίσκει τις συσκευασίες των 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χειρότε-
ρες, το 10,8% (11,4% πέρυσι) καλύτερες 
και το 44,4% (49,7% πέρυσι) εφάµιλλες 
µε εκείνες των καθιερωµένων µαρκών.

Σε ερώτηση σφαιρικής αξιολόγη-
σης των προϊόντων, το 29,4% (28,6% 
πέρυσι) των ερωτηθέντων θεωρεί τις ι-
διωτικές ετικέτες χειρότερες, το 11,5% 
(15,9% πέρυσι) καλύτερες, ενώ το 59,1% 
(55,8% πέρυσι) ίδιες µε τις µάρκες των 
επώνυµων κατασκευαστών. Αναφορι-
κά µε τον βαθµό ικανοποίησης του κα-
ταναλωτή από τα προϊόντα ιδιωτικής ε-
τικέτας, δυσαρεστηµένοι δήλωσαν το 
4,9% (5,3% πέρυσι), ικανοποιηµένοι το 
63,1% (56,8% πέρυσι), ενώ ούτε το ένα 

ούτε το άλλο είναι το 32% (37,9 πέρυσι).
«Οι καταναλωτές αναζητούν οικονο-

µικότερες αγοραστικές επιλογές και η 
συµπεριφορά τους ενισχύει το µερίδιο 
αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέ-
τας, στον βαθµό που αυτά συνεχίζουν 
να προσφέρονται σε αισθητά χαµηλό-
τερες τιµές» δηλώνει στο ΑΠΕ, ο Γεώρ-
γιος Μπάλτας, καθηγητής του τµήµατος 
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικο-
νοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κα-
τά τον ίδιο, η ισχύς των προϊόντων ι-
διωτικής ετικέτας επηρεάζεται αρκετά 
από µακροοικονοµικούς παράγοντες. 
Το συνολικό µερίδιο αγοράς της ιδιω-
τικής ετικέτας τείνει να αυξάνεται όταν 
επιδεινώνονται οι οικονοµικές συνθή-
κες, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται 
σε προϊόντα χαµηλότερης τιµής.

Η ακρίβεια πριμοδοτεί 
τα... ιδιωτικής ετικέτας 
και εκτοπίζει τα προϊόντα 
ταυτότητας Ιδιωτικής ετικέτας είναι 1 στα 3 προϊόντα 

στο καλάθι του καταναλωτή, βάσει έρευνας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας.

∆εκαπλάσια ταχύτητα ανάπτυξης έναντι 
των επώνυµων προϊόντων µέσα σε ένα χρόνο

Με βάση τις  έρευνες, οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε 
φθηνότερα brands και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για να διατηρήσουν τα 
επίπεδα κατανάλωσης και το µέγεθος του καλαθιού.
Η µεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην 
ελληνική αγορά αποδεικνύεται από τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών IRI 
που δείχνουν ότι οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν κατά 10,2% από τον 
Ιανουάριο έως τον Ιούλιο φέτος, µε µερίδιο αγοράς στο 15,9% από 14,8% 
το 2021. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις σε αξία των επώνυµων προϊόντων το ίδιο 
διάστηµα αυξήθηκαν κατά 1,2%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις ταχυκίνητων 
καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ µάρκετ σε αξία είχαν άνοδο 2,8%, 
που οφείλεται στις ανατιµήσεις και όχι σε αύξηση κατανάλωσης. Πιο ειδικά, 
οι πωλήσεις έφτασαν τα 4,79 δισ. ευρώ από 4,66 δισ. ευρώ πέρυσι.

ΙΕΛΚΑ
Το πρόβληµα 
των ανατι-
µήσεων το 

σηµαντικότερο 
για το 52% των 
καταναλωτών

Αξία
Οι πωλήσεις 
σε αξία των 
προϊόντων 
ιδιωτικής 

ετικέτας αυξή-
θηκαν 10,2% 
Ιανουάριο µε 

Ιούλιο

Τιµή
Η τιµή είναι 
το νούµερο 
ένα για τις 

επιλογές του 
86,4% των 

καταναλωτών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Σε µικτά αποτελέσµατα αναµένεται να 
οδηγήσουν τη φετινή συγκοµιδή κρα-
σιού τα ακραία καιρικά φαινόµενα, σε 
κεντρικά παραγωγικά κέντρα της Ευρώ-
πης. Η σοδειά του 2022, σύµφωνα µε ε-
κτιµήσεις της Copa-Cogeca αν και δεν 
προδιαγράφεται άφθονη, χαρακτηρίζε-
ται ως εξαιρετική χάρη στις προσπάθει-
ες που καταβάλλουν οι αµπελουργοί. 
Συνολικά, η συγκοµιδή 2022-2023 χα-
ρακτηρίζεται από τον αντίκτυπο της ξη-
ρασίας και των καυτών θερµοκρασιών 
που µαίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και οδηγούν σε συγκοµιδή ιζηµάτων και 
µειωµένες αποδόσεις. Το θετικό είναι ό-
τι τα σταφύλια βρίσκονται σε πολύ κα-
λή φυτοϋγειονοµική κατάσταση, προµη-
νύοντας κρασιά εξαιρετικής ποιότητας.

Η παραγωγή κρασιού στην ΕΕ προβλέ-
πεται να παραµείνει περίπου σταθερή σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, αλλά υ-
πολείπεται του µέσου όρου της πενταε-
τίας (2017-2021) µε σηµαντικές διαφο-
ρές στο εσωτερικό κάθε χώρας ως απο-
τέλεσµα ξηρασιών και υψηλών θερµο-
κρασιών που καταγράφονται κατά τους 
ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς µήνες.

Οι τρεις κύριες χώρες παραγωγής, Ι-
ταλία, Γαλλία και Ισπανία, αναµένεται 
να παράγουν 130,2 εκατ. εκατόλιτρα, 
αντιπροσωπεύοντας µια ελαφρά αύξη-
ση (+1,1%) από τα 128,7 εκατ. εκατόλι-
τρα που παρήχθησαν το 2021-2022 και 
µια µικρή πτώση (-2,1%) από ο µέσος ό-
ρος της πενταετίας των 132,9 εκατ. εκα-
τόλιτρων. Μειώσεις στις αποδόσεις κα-
ταγράφονται στις περισσότερες από τις 
άλλες χώρες παραγωγής.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της πρόβλε-
ψης, ο Luca Rigotti, πρόεδρος της Οµά-
δας Εργασίας Copa-Cogeca για το κρα-
σί δήλωσε: «Αν και δεν είναι άφθονη, 
η σοδειά του 2022 έχει «σωθεί» σε µε-
γάλο βαθµό χάρη στις προσπάθειες των 
αµπελουργών. Ωστόσο, φέτος παραµέ-
νει πρόκληση η αύξηση του κόστους 
των µεταφορών, του γυαλιού, του χαρ-

τονιού, των φυτοϋγειονοµικών προϊό-
ντων και της ενέργειας, που επιδεινώ-
νει το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής».

Την ίδια, ώρα, οι οινοποιητικοί συνε-
ταιρισµοί και ενώσεις οινοποιών Ισπα-
νίας, Γαλλίας και Ιταλίας σε συνάντηση 
τους στο Conegliano στις 13 και 14 Σε-
πτεµβρίου προειδοποιήσαν για την οικο-
νοµική και κοινωνική βιωσιµότητα του 
αµπελοοινικού τοµέα στο πλαίσιο αλλη-
λοδιαδόχων κλιµατικών, οικονοµικών 
και γεωπολιτικών κρίσεων, ζητώντας «α-
ποζηµίωση για την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους» και «έκτακτα µέτρα στή-
ριξης και ευελιξίας, παρόµοια µε εκείνα 
που τέθηκαν σε εφαρµογή για την αντι-
µετώπιση της πανδηµίας του Covid-19» 
(απόσταξη κρίσης, ενίσχυση αποθεµα-
τοποίησης, αυξηµένα ποσοστά ενίσχυ-
σης… αλλά όχι εκρίζωση). 

ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Εξαιρετική, αν και όχι άφθονη, 
η φετινή σοδειά του οίνου 
σε παραγωγικά κέντρα της ΕΕ

Με 10 αγροτικά προϊόντα στην κορυφή 
της αγροδιατροφής η Κεν. Μακεδονία 

Όστρακα, ρύζι, γάλα, αυγά και µέ-
λι, βρίσκονται στην πρώτη πεντά-
δα από τα δέκα αγροτικά προϊόντα 
που καθιστούν την περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας κορυφαία στον 
κλάδο της αγροδιατροφής µε ηγε-
τικό ρόλο στις εξαγωγές και στο ε-
θνικό προϊόν. Σύµφωνα µε τα οικο-
νοµικά στοιχεία για την προγραµ-
µατική περίοδο 2021-2027, από το 
One Stop Liaison Office του Μηχα-
νισµού Υποστήριξης Καινοτοµίας 
και Επιχειρηµατικότητας της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, η «χρυσή» πεντά-
δα των προϊόντων είναι:

Όστρακα: Με αποκλειστική 
εκτροφή του µεσογειακού µυδιού 
και το 67% της συνολικής οστρακο-
καλλιέργειας η περιφέρεια οδηγεί 
την Ελλάδα στην 6η θέση στην ΕΕ-
27, ως προς τον όγκο παραγωγής 
µαλακίων υδατοκαλλιέργειας και 
στην 8η προς την αξία παραγωγής.

 Ρύζι: Της αντιστοιχεί το 87% 
του πρωτογενούς εισοδήµατος που 
δηµιουργείται από την παραγωγή 
ρυζιού στην Ελλάδα, το 89% εθνι-
κών γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Γάλα: Η περιφέρεια κατέχει 
την πρώτη θέση στην παραγωγή 
αγελαδινού (µερίδιο 50%) και γί-

δινου γάλακτος, αλλά και την α-
ποκλειστική παραγωγή του βου-
βαλίσιου, µε επίτευξη της υψηλό-
τερης µέσης τιµής σε εθνικό επί-
πεδο. Επιπλέον καταγράφεται το 
14% των επιχειρήσεων µεταποίη-
σης γάλακτος στην Ελλάδα (886 
επιχειρήσεις), µε µερίδιο 24% στο 
συνολικό κύκλο εργασιών 587 πε-
ρίπου εκατ. ευρώ και 25% στους α-
πασχολούµενους σε αυτόν.

Αυγά: Στη 2η θέση η περιοχή 
στη χωροταξική κατανοµή της πα-
ραγωγής αυγών µε 22,82% και µε 
34% στην κατανοµή των µονάδων 
εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής.

Μέλι: Αποτελεί τη δεύτερη πε-
ριφέρεια σε κατανοµή κυψελών 
(107.490 το 2016), µε µερίδιο 14% 
στο συνολικό δυναµικό της χώρας.

Επιπλέον ηγέτιδα περιφέρεια α-
ναδεικνύεται και στα εισοδήµατα α-
πό την άσκηση αγρο-κτηνοτροφι-
κής δραστηριότητας αναφορικά µε:

 την καλλιέργεια δηµητριακών 
(µερίδιο 32% στο σύνολο)

 την καλλιέργεια βιοµηχανι-
κών φυτών (επίσης 32% µερίδιο)

 την καλλιέργεια και εµπορία 
των νωπών φρούτων

 την εκτροφή βοοειδών (25%).

Μαγεύει 
οινοχόους  
ο σαµιακός
αµπελώνας
«Ήρθαν για λίγο, 
µαγεύτηκαν πολύ». 
Αυτό αναφέρει σε 
ανακοίνωση του ο 
Ενιαίος Οινοποιητικός 
Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Σάµου, 
για την επίσκεψη 
γνωριµίας µε τον 
σαµιακό αµπελώνα 
διακεκριµένων 
οινοχόων από την 
Ευρώπη, οι οποίοι 
εργάζονται σε 
εστιατόρια που 
διαθέτουν αστέρια 
Michelin και έχουν 
διακριθεί σε διεθνείς 
διαγωνισµούς.
Συµµετείχαν στις 
γευσιγνωστικές 
δοκιµές και έκαναν 
διθυραµβικά σχόλια 
για τα «Αρχέγονα 
Εδάφη» και τη σειρά 
«Φυσικών Οίνων». 

Ο πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας 
Copa-Cogeca, Luca Rigotti.

Αγελαδινό γάλα
Η περιφέρεια κατέχει 
την πρώτη θέση στην 

παραγωγή αγελαδινού 
(µερίδιο 50%), γίδινου 

και βουβαλίσιου 
γάλατος
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Φωνές για παρέµβαση στην ελεύθερη αγορά, 
µέσω της νέας εργαλειοθήκης της Κοµισιόν για 
τον έλεγχο και τη λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, ακούγονται στο εσωτερικό της Ε.Ε.
 Εννέα χώρες της ΕΕ συµπεριλαµβανοµένων 
του Βελγίου, της ∆ανίας, της Ολλανδίας και της 
Σλοβενίας, σύµφωνα µε άρθρο του Politico, δι-
ατυπώνουν την ανησυχία ότι οι κανόνες «µυ-
ρίζουν» κρατικό καπιταλισµό κινεζικού τύ-
που ενάντια στην οικονοµία του laissez-faire.

Το νέο εργαλείο έκτακτης ανάγκης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διαχείριση των 
δυσλειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
που παρουσίασε τη ∆ευτέρα 19 Σεπτεµβρί-
ου η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Margrethe 
Vestager, θα παρακολουθεί τα προϊόντα σε 
υψηλή ζήτηση, θα απαιτεί τη συγκέντρωση ο-
ρισµένων αγαθών και θα απαιτεί από τις εται-
ρείες να δίνουν προτεραιότητα σε ορισµένες 
παραγγελίες. Επίσης θα δίνει τη δυνατότητα 
- σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης-  να απα-
γορεύσει τις εξαγωγές µεταξύ χωρών της ΕΕ.

Το Μέσο Έκτακτης Ανάγκης Ενιαίας Αγο-

ράς» (SMEI), όπως αναφέρει άρθρο του Politico, 
δέχεται σοβαρές επικρίσεις πως θα εκχωρή-
σει στις ρυθµιστικές αρχές των κρατών ευρεί-
ες εξουσίες ώστε να παρεµβαίνουν στις επι-
χειρηµατικές αποφάσεις. 

«Φοβόµαστε ότι το νέο εργαλείο θα είναι 
πολύ παρεµβατικό, δίνοντας στην Επιτροπή 
την εξουσία να κατευθύνει τις βιοµηχανίες σε 
περιόδους µη κρίσης», ανέφερε στο Politico 
ένας αξιωµατούχος της ΕΕ.

Το προσχέδιο κανόνων εξουσιοδοτεί την 
Επιτροπή να επιβάλλει στα κράτη της ΕΕ να 
αναδιοργανώσουν τις αλυσίδες εφοδιασµού 
και να αυξήσουν τις προµήθειες αγαθών που 
σχετίζονται µε την κρίση το συντοµότερο δυ-
νατό, συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης 
ή του επαναπροσδιορισµού των υφιστάµενων 
παραγωγικών ικανοτήτων ή της δηµιουργίας 
νέων και της διάθεσης στην αγορά αγαθών 
που σχετίζονται µε την κρίση.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί 
Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Στην αλληλουχία 
κρίσεων των τελευταίων ετών, εργαστήκαµε 
σκληρά για να διατηρήσουµε την οµαλή λει-
τουργία της ενιαίας αγοράς, να διατηρήσου-
µε ανοικτά τα σύνορα και τις αλυσίδες εφο-
διασµού µας και να διασφαλίσουµε τη δια-
θεσιµότητα των προϊόντων και των υπηρεσι-
ών που χρειάζονται οι πολίτες µας. Αλλά πρέ-
πει να είµαστε καλύτερα προετοιµασµένοι να 
προβλέψουµε και να ανταποκριθούµε στην 
επόµενη κρίση. Αντί να βασίζεται σε ad hoc 
αυτοσχέδιες δράσεις, το µέσο έκτακτης ανά-
γκης για την ενιαία αγορά θα αποτελέσει δι-
αρθρωτική απάντηση για τη διατήρηση της ε-
λεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, 
των προσώπων και των υπηρεσιών σε αντί-

«Φοβόµαστε ότι το νέο εργαλείο έκτακτης 
ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

για τη διαχείριση των δυσλειτουργιών 
της εφοδιαστικής αλυσίδας θα είναι πολύ 

παρεµβατικό, δίνοντας στην Επιτροπή 
την εξουσία να κατευθύνει τις βιοµηχανίες 

σε περιόδους µη κρίσης», δήλωσε στο 
Politico ένας αξιωµατούχος της ΕΕ.

Από το laissez-faire
στον κρατικό καπιταλισμό;
Ανησυχίες για παρεμβατική εργαλειοθήκη της Κομισιόν στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το Μέσο Έκτακτης Ανάγκης Ενιαίας 
Αγοράς», αναφέρει το Politico, δέχεται 
σοβαρές επικρίσεις πως θα εκχωρήσει 
στις ρυθµιστικές αρχές των κρατών 
ευρεία εξουσία, ώστε να παρεµβαίνουν 
σε επιχειρηµατικές αποφάσεις.
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ξοες περιστάσεις. Το µέσο έκτακτης ανάγκης 
για την ενιαία αγορά θα εξασφαλίσει καλύτε-
ρο συντονισµό µε τα κράτη µέλη, θα συµβά-
λει στην πρόληψη και τον περιορισµό των ε-
πιπτώσεων µιας πιθανής κρίσης στη βιοµη-
χανία και την οικονοµία µας, και θα εφοδιά-
σει την Ευρώπη µε εργαλεία που διαθέτουν 
οι διεθνείς εταίροι µας ενώ εµείς όχι.

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν λανθασµέ-
νες ή παραπλανητικές πληροφορίες κινδυ-
νεύουν µε πρόστιµα έως και 300.000 ευρώ, 
ενώ εκείνες που δεν συµµορφώνονται µε µια 
εντολή για την ιεράρχηση βασικών προϊόντων 
ενδέχεται να πληγούν µε ηµερήσιες περιοδι-
κές χρηµατικές ποινές ύψους 1,5% του µέσου 
ηµερήσιου τζίρου.

Οι βιοµηχανικοί όµιλοι, ακόµη και τα συν-
δικάτα διαβλέπουν κινδύνους µε τον τρόπο 
που συντάχθηκε η πρόταση.

Ο Martynas Barysas της BusinessEurope, 
του µεγαλύτερου εργοδοτικού οµίλου της πε-
ριοχής, λέει ότι η Ευρώπη «κινδυνεύει να βλά-
ψει την πραγµατική ικανότητα των επιχειρή-
σεων να ανταποκρίνονται σε κρίσεις εάν οι 
εταιρείες αναγκαστούν να αποκαλύψουν ε-
µπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε 
τα αποθέµατα και την παραγωγική ικανότη-
τα ή αν τους πει ποια παραγωγή πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα. Οι διατάξεις που υπε-
ρισχύουν του δικαίου των συµβάσεων θα ή-
ταν επίσης προβληµατικές», είπε.

Ενιαία αγορά εδώ και 30 χρόνια
Πάντως, εδώ και 30 σχεδόν χρόνια, η ενι-

αία αγορά είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτη-
µα της ΕΕ, καθώς προσφέρει βεβαιότητα, εύρος 
και ένα παγκόσµιο εφαλτήριο για τις εταιρείες 
µας, αλλά και ευρεία διαθεσιµότητα ποιοτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλω-
τές. Ωστόσο, σε πρόσφατες κρίσεις, και ιδίως 
τις πρώτες ηµέρες της πανδηµίας COVID-19, 
οι επιχειρήσεις και οι πολίτες υπέστησαν πε-
ριορισµούς εισόδου, διαταραχές του εφοδια-
σµού και έλλειψη προβλεψιµότητας των κα-
νόνων, που κατακερµάτισαν την ενιαία αγορά. 
Οι ενδοενωσιακοί εξαγωγικοί περιορισµοί και 
οι ταξιδιωτικοί περιορισµοί, που θεσπίστηκαν 
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας αλλά, σε 
πολλές περιπτώσεις, ήταν πληµµελώς σχεδι-
ασµένοι και δικαιολογηµένοι για τον συγκε-
κριµένο σκοπό, διατάραξαν την ελεύθερη κυ-
κλοφορία εµπορευµάτων, υπηρεσιών και προ-
σώπων, προκαλώντας οικονοµικό κόστος και 
καθυστερήσεις και παρεµποδίζοντας τη συνο-
λική αντιµετώπιση της κρίσης.

Κατακερματισμός και κρίση 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 

roupas@agronews.gr

Η Κοµισιόν µε το νέο εργαλείο έκτακτης ανάγκης ε-
πιχειρεί να δείξει πυγµή και να πείσει πως έχει πάρει 
το µάθηµά της µετά τα φαινόµενα ελλείψεων που έ-
πληξαν την ευρωπαϊκή οικονοµία κατά τη διάρκεια 
της πανδηµίας COVID-19, ενώ όπως υποστηρίζει τα 
µονοµερή µέτρα προκάλεσαν κατακερµατισµό, µε 
αποτέλεσµα να επιδεινωθεί η κρίση και να επηρεα-
στούν ιδίως οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρό-
εδρος για µια Ευρώπη Έτοιµη για την Ψηφιακή Ε-
ποχή, δήλωσε σχετικά: «Χρειαζόµαστε νέα εργα-
λεία που θα µας επιτρέπουν να αντιδρούµε γρήγο-
ρα και συλλογικά. Έτσι, κάθε φορά που θα έχουµε 
µια νέα κρίση, θα µπορούµε να διασφαλίσουµε ό-
τι η ενιαία αγορά µας θα παραµένει ανοικτή και ότι 
τα εµπορεύµατα ζωτικής σηµασίας θα παραµένουν 
διαθέσιµα για την προστασία των Ευρωπαίων πολι-
τών. Κι αυτό θα καταστεί εφικτό µε το νέο µέσο έ-
κτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά».

Το µέσο έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά συ-
µπληρώνει άλλα νοµοθετικά µέτρα της ΕΕ για τη δια-
χείριση κρίσεων, όπως ο µηχανισµός πολιτικής προ-
στασίας της Ένωσης, καθώς και τους κανόνες της ΕΕ 
για συγκεκριµένους τοµείς, για τις αλυσίδες εφοδι-
ασµού ή για προϊόντα όπως προϊόντα που σχετίζο-
νται µε την υγεία, τους ηµιαγωγούς ή την επισιτιστι-
κή ασφάλεια, που προβλέπουν ήδη στοχευµένα µέ-
τρα αντιµετώπισης κρίσεων. Θεσπίζει δε, πλαίσιο δι-
αχείρισης κρίσεων για τον εντοπισµό των διαφόρων 
απειλών για την ενιαία αγορά και για τη διασφάλι-
ση της οµαλής λειτουργίας της µε τους εξής τρόπους:

∆ηµιουργία αρχιτεκτονικής διαχείρισης κρίσεων 
για την ενιαία αγορά: Ο νέος θα περιλαµβάνει διά-
φορα στάδια — καταστάσεις επείγοντος χαρακτήρα, 
επαγρύπνησης και λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. 
Το πλαίσιο σχεδιασµού για καταστάσεις έκτακτης α-
νάγκης επιτρέπει στην Επιτροπή και τα κράτη να δη-

µιουργήσουν ένα δίκτυο συντονισµού και επικοινω-
νίας για την αύξηση της ετοιµότητας. Επιπλέον, όταν 
εντοπίζεται απειλή για την ενιαία αγορά, η Επιτροπή 
θα µπορεί να ενεργοποιεί την κατάσταση επαγρύπνη-
σης. Τέλος, σε περίπτωση κρίσης µε ευρύ αντίκτυπο 
στην ενιαία αγορά, το Συµβούλιο θα µπορεί να ενερ-
γοποιεί την κατάσταση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. 

Πρόταση νέων δράσεων για την αντιµετώπιση των 
απειλών για την ενιαία αγορά: Στην κατάσταση επα-
γρύπνησης, τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Ε-
πιτροπή, θα επικεντρωθούν στην παρακολούθηση 
των αλυσίδων εφοδιασµού στρατηγικά σηµαντικών 
εµπορευµάτων και υπηρεσιών που έχουν προσδιορι-
στεί, καθώς και στη δηµιουργία στρατηγικών αποθε-
µάτων σ’ αυτούς τους τοµείς. Όταν ενεργοποιηθεί η 
κατάσταση λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, η ελεύθε-
ρη κυκλοφορία στην ενιαία αγορά θα διατηρείται µε 
την κατάρτιση µαύρης λίστας απαγορευµένων περι-
ορισµών και, γενικότερα, µε τον ενισχυµένο και γρή-
γορο έλεγχο των µονοµερών περιορισµών. Η Επιτρο-
πή µπορεί επίσης να συστήσει τα κράτη µέλη να δια-
σφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των αναγκαίων για την 
αντιµετώπιση κρίσεων εµπορευµάτων, διευκολύνο-
ντας την επέκταση ή την αναπροσαρµογή της χρή-
σης γραµµών παραγωγής ή επιταχύνοντας τη χορή-
γηση αδειών. Τέλος, µπορεί επίσης να συστήσει στα 
κράτη µέλη να κατανέµουν µε στοχευµένο τρόπο τα 
στρατηγικά αποθέµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τη 
φάση επαγρύπνησης. Θα εφαρµοστούν επίσης νέ-
οι κανόνες για τη διευκόλυνση των δηµόσιων συµ-
βάσεων για τα σχετικά εµπορεύµατα και υπηρεσίες.

Σε έκτακτες περιστάσεις, η Επιτροπή µπορεί να α-
πευθύνει στους οικονοµικούς φορείς στοχευµένα αι-
τήµατα παροχής πληροφοριών, τα οποία µπορούν να 
καταστούν δεσµευτικά. Μπορεί επίσης να τους ζητά 
να αποδέχονται παραγγελίες µε προτεραιότητα για 
προϊόντα που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση 
κρίσεων. Οι επιχειρήσεις πρέπει είτε να συµµορφώ-
νονται µε τα αιτήµατα αυτά είτε να εξηγούν τους σο-
βαρούς λόγους που δικαιολογούν τυχόν άρνηση.
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Γραµµές 
παραγωγής

Η Επιτροπή καλεί 
τα κράτη µέλη 

να διασφαλίζουν 
τη διαθεσιµότητα 
των αναγκαίων 
για την αντιµε-
τώπιση κρίσεων 
εµπορευµάτων

Έγκριση
Οι προτάσεις θα 
συζητηθούν από 
το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο της 

Ε.Ε. Μετά την 
έγκρισή τους, θα 

τεθούν σε ισχύ την 
20ή ηµέρα από τη 
δηµοσίευσή τους

∆ίδαγµα
Η δέσµη µέτρων 

για µέσο έκτακτης 
ανάγκης αντλεί 
διδάγµατα από 
την πανδηµία 

και τις αδυναµίες 
της ΕΕ για την 
ενιαία αγορά
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Σε ξαφνική αδικαιολόγητη αύξηση κόστους και 
σε αδυναµία υλοποίησης εγκεκριµένων επενδύ-
σεων αγροτών που πρέπει να ολοκληρωθούν ά-
µεσα και αφορούν το Ταµείο Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας οδηγεί σύµφωνα µε την Εθνική Έ-
νωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, η επιβολή τέ-
λους χαρτοσήµου στα έντοκα δάνεια, τις λοιπές 
χρηµατοδοτήσεις και τους τόκους αυτών, ύψους 
2,4%, η οποία έχει κριθεί µη νόµιµη από το ΣτΕ.

Το θέµα θέτει σε επιστολή - παρέµβαση της η 
ΕΘΕΑΣ προς τον υπουργό Οικονοµικών Χρ. Στα-
ϊκούρα, τον υφυπουργό Οικονοµικών Απ. Βεσυ-
ρόπουλο και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  
Γ. Γεωργαντά, ζητώντας την απόσυρση της διάτα-
ξης που αναστατώνει την υλοποίηση των επεν-
δύσεων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, των 
Οµάδων Παράγωγών και των συνεταιρισµών.

«Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η εξαίρεση κατα-

βολής χαρτοσήµου, ειδικά για επενδύσεις που 
αφορούν προγράµµατα του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας και ανθεκτικότητας παραγωγής προ-
ϊόντων των εκµεταλλεύσεων, της µεταποίησης, 
των εξαγωγών και των προγραµµάτων προώθη-
σης των αγροτικών προϊόντων για την βελτίω-
σης της διείσδυσης σε νέες αγορές», αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Διαγραφή χαρτόσημου επενδύσεων αγροτών θέτει η ΕΘΕΑΣ

Συγχωνεύσεις 
στάβλων, αγορά 
κοπαδιών και 
συνεταιριστική 
μονάδα 500 ζώων 
για αντιστάθμιση 
της μείωσης του 
ζωικού κεφαλαίου 
δρομολογεί η 
δραστήρια ΕΑΣ Νάξου

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση για τη δηµιουργία σταβλικών 
εγκαταστάσεων, όπου θα έχει στην κατοχή 
της το 51%, ενώ το υπόλοιπο 49% θα ανήκει 
στους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους, µε 
προϋπόθεση την εισφορά ζωικού κεφαλαί-
ου από πλευράς τους, προχωράει η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάξου. Η εν λό-
γω κίνηση γίνεται µε σκοπό να αποτελέσει 
κίνητρο για παραγωγούς που έχουν κοπάδι 
µε πάνω από δέκα αγελάδες και προσβλέπει 
στην ανάσχεση της σφαγής ζώων από αρκε-
τούς κτηνοτρόφους λόγω των έντονων πιέ-
σεων που δέχονται από το αυξηµένο κόστος 
παραγωγής και ζωοτροφών, όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος της Ένωσης, ∆ηµήτρης Καπούνης.

«Έχουµε ενταχθεί σε πρόγραµµα που επι-
δοτείται µέσω ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία συ-
νεταιριστικού στάβλου µε δυνατότητα φιλο-
ξενίας 500 ζώων. Η Ένωση θα αγοράσει κά-
ποια δικά της ζώα. Ταυτόχρονα όµως ένας 
παραγωγός που σκέφτεται να εγκαταλείψει 
το επάγγελµα ή το κόστος είναι υψηλό και 
δεν µπορεί να ανταποκριθεί, θα µπορεί να 
φέρνει τα ζώα του, να εξετάζονται από τον 
κτηνίατρο και τα υγιή να εντάσσονται στη 
νέα µονάδα. Εκτός από την εισφορά σε ζω-
ικό κεφάλαιο, κάθε παραγωγός θα έχει υ-
ποχρέωση να παραδίδει µία ή δύο φορές α-
νά έτος την παραγωγή από καλαµπόκι, κρι-
θάρι ή τριφύλλι από καλλιέργεια 10 στρεµ-
µάτων γης. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο εκάστοτε 
κτηνοτρόφος ανάλογα µε τον αριθµό των 
ζώων που θα φέρνει θα γίνεται µέτοχος στο 
σχήµα που δηµιουργείται. Θα φτάσουµε έ-
τσι σταδιακά στη στελέχωση µίας συνεταιρι-

στικής µονάδας 500 ζώων, όπου η ΕΑΣ Νά-
ξου θα έχει το 51% των µετοχών και το υπό-
λοιπο 49% θα ανήκει στους παραγωγούς. Ε-
πίσης, ο παραγωγός που αρµέγει και βγάζει 
100 κιλά γάλα, θα πληρώνεται την αξία αυ-
τού καθαρή χωρίς κόστη. Πρακτικά ροχωρά-
µε σε συγχωνεύσεις στάβλων για την καλύ-
τερη διαχείριση του κόστους». 

Μπόνους 0,10 ευρώ για το επιπλέον γάλα
Ο συνεταιρισµός αγοράζει στο 0,60 ευρώ 

το αγελαδινό γάλα από τους παραγωγούς, 
µε τους οποίους έχει ήδη κλείσει συµβόλαια. 
Το επιπλέον γάλα του παραγωγού θα πλη-

ρώνεται µε επιπλέον 0,10 ευρώ το κιλό. Στο 
πρόβειο ο συνεταιρισµός προσανατολίζεται 
για τιµή 1,40 ευρώ και στο κατσικίσιο 0,70 
ευρώ. «Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα 
αυξηθεί η εισκόµιση γάλακτος. Αυτή τη στιγ-
µή µας λείπουν 8 τόνοι την ηµέρα, τους οποί-
ους εκτιµώ ότι θα καταφέρουµε να καλύψου-
µε έως τις αρχές Μαρτίου, φτάνοντας τους 36 
τόνους ηµερησίως του 2021 τόσο µε τη συ-
γκεκρµένη κίνηση όσο και µε την αύξηση 
ζωικού κεφαλαίου που πραγµατοποιούµε». 

Την ίδια στιγµή ο συνεταιρισµός προχω-
ράει στην εισαγωγή ολλανδικών αγελάδων 
καθώς και αγελάδων ράτσας Σβιτς, για να 

Με τα καινούργια 
ζώα θα προστε-
θούν περίπου 3-4 
τόνοι γάλακτος 
επιπλέον σε ηµε-
ρήσια βάση έως το 
τέλος του έτους.

Εισαγωγή αγελάδων στη Νάξο
Στάβλος 500 ζώων 
με συμμέτοχο 
τον παραγωγό 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ
ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ

 �2021�

ΕΛΛΕΙΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2022

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ
(2.000 ΤΟΝΟΙ 
πωλούνται στον Όµηρο)

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ
11.000-12.000

4.000

36

ΤΟΝΟΙ / HMEΡΑ
8
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Τα επιχειρηµατικά πλάνα των νέων αγροτών υ-
ποστηρίζει ενεργά η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς 
αναγνωρίζει πως η χρηµατοδότησή τους είναι 
παράγοντας καθοριστικής σηµασίας για την α-
νάπτυξη των γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων.

Το ζήτηµα της στήριξης των νέων αγροτών 
από την Τράπεζα Πειραιώς ανέλυσε ο Director 
Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας  Πειραι-
ώς κ. Αλέξης Πολυτάκης, µιλώντας στο 28ο Συ-

νέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγρο-
τών που πραγµατοποιήθηκε 16-18 Σεπτεµβρί-
ου στην Αιδιψό.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει πλήρως 
την ανάγκη για ηλικιακή ανανέωση του αν-
θρώπινου δυναµικού στον αγροτικό τοµέα. Για 
το σκοπό αυτό, συµβάλει στην ενίσχυση όλων 
των νέων αγροτών της χώρας (και όχι περιο-
ριστικά των 12.000 υπό ένταξη νέων αγροτών 

στο Μέτρο 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης), ώστε να µπορέσουν να αντιµετω-
πίσουν δυναµικά τις δυσκολίες και να ανταπο-
κριθούν στις προκλήσεις. Με µια δέσµη ενερ-
γειών και πρωτοβουλιών χρηµατοδοτικής υ-
ποστήριξης, από την αγορά γης µέχρι τον µη-
χανολογικό εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύ-
σεων τους, υποστηρίζει τους νέους αγρότες 
για να αξιοποιήσουν το αγροτικό επιχειρείν.

Στηρίζει επενδύσεις νέων αγροτών η Τράπεζα Πειραιώς

Στα όρια της κατάρρευσης ακροβατεί η 
καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών, 
σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς η 
ζήτηση είναι σχεδόν µηδενική από τις 
αγορές, µε συνέπεια τα σταφύλια να µέ-
νουν άκοπα µέσα στα αµπέλια, φέρνο-
ντας σε απόγνωση τους παραγωγούς.

«Μιλάµε για την απόλυτη καταστρο-
φή. ∆εν υπάρχει πλέον µέλλον µε το 
σταφύλι. Μας έχουν βγάλει από τις α-
γορές, οι Ισπανοί κι οι Ιταλοί και θέλουν 
να µας βάλουν στη συµβολαιακή που 
είναι ό,τι χειρότερο. Έχουν πετάξει τη 
σουλτανίνα», ανέφερε στην Agrenda, 
ο Γιώργος ∆ανιηλίδης, παραγωγός α-
πό το Ελαιοχώρι Καβάλας. Όπως µας ε-
νηµερώνει για την ώρα σχεδόν το 80% 
της παραγωγής µένει πάνω στα αµπέ-
λια και µόνο λίγες ποσότητες από την 
ποικιλία Ιτάλια και ορισµένα Μοσχά-
τα κόβονται για κάποιους Ρουµάνους 
και Βούλγαρους εµπόρους, ενώ οι ε-
ξαγωγείς κόβουν από τα δικά τους και 
δεν παίρνουν άλλα. «∆εν υπάρχει εν-
διαφέρον. Απέχουν. Παρακαλάµε µε 
50 λεπτά το κιλό και δεν έρχονται να 
κόψουν», τονίζει ο κ. ∆ανιηλίδης, συ-
µπληρώνοντας πως το κοστολόγιο από 
500 ευρώ το στρέµµα πήγε φέτος στα 
1.000 ευρώ και έσοδα δεν υπάρχουν. 

∆ραµατική χαρακτηρίζει την κατάστα-
ση φέτος για τους παραγωγούς του ε-
πιτραπέζιου σταφυλιού και ο Γιώργος 
Τσελέπης, γεωπόνος από το Ορφάνι 

Καβάλας. «Η έλλειψη ενδιαφέροντος 
είναι τέτοια ώστε οι παραγωγοί είναι σε 
απόγνωση. ∆εν είναι υπερβολή να σας 
πω ότι φέτος είναι τυχεροί όσοι χτυπή-
θηκαν από το χαλάζι (σ.σ του Ιουλίου), 
διότι αυτοί τουλάχιστον θα πάρουν µια 
αποζηµίωση», µας είπε ο κ. Τσελέπης.

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που µε-
ταφέρει και ο παραγωγός Γιώργος Πα-
παδόπουλος, πρόεδρος της οµάδας πα-
ραγωγών «Μακεδονικοί Αµπελώνες», 
που καλλιεργεί επιτραπέζια σταφύλια 
Crimson. «Η αγορά είναι διαλυµένη. 
∆εν πουλιέται ούτε κιλό. Τα σταφύλια 
είναι µέσα στα χωράφια. Τις σουλτα-
νίνες δεν τις ζητά κανένας, ενώ ελάχι-
στες ποσότητες κόβονται από Crimson, 
µε τιµή 0,60- 0,80 ευρώ και µπαίνου-
µε µέσα µε τα τσαρούχια», σηµειώνει.

Μεγάλος προβληµατισµός επικρατεί 
και στα παραγωγικά κέντρα της Κρύας 
Βρύσης Γιαννιτσών και της Βροντούς, 
στην Πιερία, όπου καλλιεργείται κυρί-
ως η ποικιλία Crimson. «Τα σταφύλια 
είναι έτοιµα εδώ και 20 ηµέρες και α-
πό τους 12 παραγωγούς µέλη µας, µό-
νο δύο έχουν κόψει µικρές ποσότητες. 
∆εν έχουν έρθει οι έµποροι καθόλου. 
Ελπίζουµε να υπάρξει κάποια αποζη-
µίωση γιατί η µειωµένη ζήτηση συναρ-
τάται µε τα απόνερα του πολέµου στην 
Ουκρανία», αναφέρει ο παραγωγός 
Σάκης Κούσης, πρόεδρος της οµάδας 
παραγωγών «Α.Σ. Αιγαίς». Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ενισχύσει το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Η 
εισαγωγή, σύµφωνα µε τον κ. Καπούνη, γί-
νεται από την Τσεχία. «Ήδη έχουµε παραλά-
βει 68 ζώα και συνολικά θα παραλάβουµε πά-
νω από 90. Από αυτές, περίπου 30 αγελάδες 
είναι ενήλικες και έχουν ήδη παραγωγική 
δραστηριότητα. Οι υπόλοιπες βρίσκονται σε 
στάδιο εγκυµοσύνης περίπου 7 µηνών, ενώ 
το επιπλέον φορτίο που θα έρθει σε λίγες η-
µέρες αποτελείται από µικρά έως 12 µηνών 
ζώα, τα οποία θα αναλάβει να εκθρέψει η Έ-
νωση και στη συνέχεια µε εµφύτευση σπέρ-
µατος θα φροντίσουµε να τις καταστήσου-
µε αναπαραγωγικές και να τις παραδώσου-
µε στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς». 

Από τα ζώα που µπαίνουν µ’ αυτόν τον τρό-
πο στην παραγωγή θα προστεθούν περίπου 
3-4 τόνοι γάλακτος επιπλέον σε ηµερήσια 
βάση έως και το τέλος του έτους. Η ΕΑΣ Νά-
ξου βρίσκεται σε αναζήτηση αγοράς και άλ-
λων ζώων για αναπαραγωγή, δεδοµένου ότι 
όσες ήδη έχει παραγγείλει έχουν υψηλό κό-
στος που υπερβαίνει τα 2.800 ευρώ για κάθε 
αγελάδα. «Αυτή τη στιγµή προσανατολιζόµα-
στε σε µικρά ζώα, τα οποία θα εκτρέφουµε µε 
δικές µας ζωοτροφές και στόχος µας είναι να 
προχωρήσουµε σε αναπαραγωγή». 

Άκοπα στα χωράφια τα επιτραπέζια 
σταφύλια, ανύπαρκτη η ζήτηση 

Crimson
Την ανάγκη αναδι-
άρθρωσης τονίζει 

και ο πρόεδρος του 
ΣΠΕΚΟ Βροντούς, 
Γιώργος Νάτσιος, 
λέγοντας πως «τα 
Crimson είναι µια 

πολυδάπανη ποικι-
λία, που δεν αντέχει 

και δεν έχει και 
ζήτηση»

Αγορά ζώου
σε τιµή κόστους

Κάθε ζώο που αγοράζει 
η ΕΑΣ Νάξου θα δίνεται 
σε παραγωγούς µε τιµή 
κόστους, αναφέρει ο 
∆ηµ. Καπούνης. «Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει ότι η 
κάθε αγελάδα θα δίνεται 
στους παραγωγούς µε 
τιµή 1.700 ευρώ ανά 
µοσχίδα, που θα είναι σε 
στάδιο κύησης. Συνολικά 
θα συγκεντρώσουµε 
70 µικρής ηλικίας 
αναπαραγωγικές 
αγελάδες», εξηγεί. 
Η Ένωση συζητά και για 
αγορά αγελάδων από τη 
Χαλκίδα. «Τα ζώα που 
παραλαµβάνουµε είτε 
θα εξοφλούνται εφάπαξ, 
είτε µε δυνατότητα 
πενταετούς εξόφλησης».
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Η ΕΘΕΑΣ 
δεν θέλει να... 
ζυμώσει, κάνει
προσωρινό 
Συμβούλιο 
Μικρών 
Συνεταιρισμών 
Στη σύσταση προσωρινού Εθνικού 
Συµβουλίου Μικρών Συνεταιρισµών 
προχώρησε η ΕΘΕΑΣ µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μάλιστα, µέχρι 
τα τέλη του έτους το προσωρινό ∆Σ 
θα προχωρήσει σε αρχαιρεσίες µεταξύ 
των µικρών συνεταιρισµών ώστε να 
είναι αιρετή η διοίκηση.
Το προσωρινό ∆.Σ. Εθνικού Συµβουλίου 
Μικρών Συνεταιρισµών έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Tσιόγκας Βλάσης 
(Αγροτικός Συνεταιρισµός Πασίου-
Κλιµεντίου Κιάτου)
Α’ Αντιπρόεδρος: Κόντος Χρήστος 
(Α.Σ. Ροδιού Νοµού Αιτωλοακαρνανίας)
Β’ Αντιπρόεδρος: Χιλετζάκης Μύρος 
(Αγροτικός Συνεταιρισµός Αρχανών 
Βιολογικών και Αγροτικών Προϊόντων - 
Ηρακλείου)
Γενικός Γραµµατέας: 
Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος 
(Α.Σ. Αγίας Μαρίνας «Αγρός» Βέροιας)
Ταµίας: Μαλτεπιώτης Αθανάσιος 
(ΑΕΣ Θράκης)
Μέλη: Ανέστης Γεώργιος (Λιβαδειά 
«Ο ΑΙΧΜΕΑΣ»), ∆ελλής Γεώργιος 
(Α.Σ. Ελαιοπαραγωγών Μέσης 
Κέρκυρας), Καλλιµώρος Γεράσιµος 
(Αγροτικός Συνεταιρισµός Κορυφής), 
Καλογερόπουλος Ιωάννης (Αγία 
Τριάδα Αργολίδας), Κελµάγερ 
Αθανάσιος (Α.Σ. Ανθοπαραγωγών 
Αθηνών ΑΑΣΑ Κεντρική Ανθαγορά 
Αθηνών), Κώνστα Αναστασία 
(Αµπελουργικός Συνεταιρισµός 
Σταµάτας), Μπούργος Σεραφείµ 
(Φυστικοπαραγωγοί Μάκρης 
Φθιώτιδας), Ναλµπαντίδης 
Κωνσταντίνος (Α.Σ. Οµαδικής Επεξ. και 
Πώλησης Φασολιών Εθνικού ∆ρυµού 
Πρεσπών Πελεκάνος), Τσοµπάνος 
Χρήστος (Γεωργικός Συνεταιρισµός 
Σίνδου Α), Καλαντζής Γεώργιος 
(ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ Α.Σ. Επεξεργασίας 
και Πώλησης Οπωροκηπευτικών 
Προϊόντων Αγίου Παύλου Χαλκιδικής).
Αναπληρωµατικό µέλος: Μπαντραλέξης 
Αλέξανδρος (Α.Σ. ∆ένδρων Τυρνάβου, 
Οµάδα Παραγωγών Αργισσα).

Η χαρά του «μαυραγορίτη» 
στη χώρα του πληθωρισμού 
Στους αγρότες πάνε να χρεώσουν τις ανατιμήσεις στο ράφι, παρατηρητές οι αρχές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έλλειµµα συντονισµού και αξιοποίηση του 
ανατιµητικού περιβάλλοντος από τους έ-
χοντες δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δη-
µιουργούν εκρηκτικές καταστάσεις στον 
κλάδο των τροφίµων, οδηγούν σε αφαί-
µαξη τις πλατιές µάζες των καταναλω-
τών και την ίδια στιγµή οξύνουν την πί-
εση προς τους αγρότες και τους κτηνο-
τρόφους, οι οποίοι φθάνουν συνήθως τε-
λευταίοι στο «πάρτι των ανατιµήσεων». 

Οι πληροφορίες θέλουν αυτό τον και-
ρό τους µεσάζοντες να οργιάζουν, καθώς 
πάντοτε, ως γνωστόν, ο πληθωρισµός α-
ποτελούσε τη χαρά του µαυραγορίτη. Στο 
καλαµπόκι για παράδειγµα, σήµερα, ό-
σοι έχουν λεφτά αγοράζουν καλαµπόκι. 
Εκτός βέβαια από τους κτηνοτρόφους. Ό-
χι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν έχουν 
λεφτά για να αγοράσουν. 

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι σε λίγο καιρό, το 
καλαµπόκι που φεύγει σήµερα από τους 
καλλιεργητές µε 30 και 32 λεπτά το κιλό, 
θα φθάσει στους κτηνοτρόφους µε 40 και 
και µε 50 λεπτά, όπως έγινε και τον πε-
ρασµένο χειµώνα. Πού είναι το έλλειµ-
µα συντονισµού; Στην κωλυσιεργία της 

πολιτείας να εξασφαλίσει στους κτηνο-
τρόφους την απαιτούµενη ρευστότητα, έ-
τσι ώστε να αγοράζουν τον καρπό φθη-
νότερα, απευθείας από τους καλλιεργη-
τές και να αποφύγουν τα βαριά τιµολό-
για του ιδιωτικού εµπορίου. 

Σε εκκρεµότητα το αίτηµα για πρόωρη 
προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης

Έχει τεθεί εδώ και καιρό υπόψη των αρ-
µοδίων το αίτηµα για προκαταβολή της 
ενιαίας ενίσχυσης, γνωστού ως τσεκ, έ-
τσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να είναι σε θέ-

ση να προµηθευθούν έγκαιρα τις ζωο-
τροφές τις οποίες έχουν ανάγκη οι µο-
νάδες τους. Σε εκκρεµότητα παραµένει 
επίσης και µια δεύτερη ειδική ενίσχυση, 
η σηµασία της οποίας δεν είναι τόσο µε-
γάλη, θα µπορούσε όµως να διευκολύ-
νει προς την ίδια κατεύθυνση. 

Παράδειγµα: Με µια ρευστότητα της τά-
ξεως των 10.000 ευρώ, ένας κτηνοτρόφος 
σήµερα θα µπορούσε να προµηθευθεί 30 
τόνους καλαµπόκι στην τιµή των 32 λε-
πτών το κιλό περίπου. Αν γι’ αυτή την πο-
σότητα στη διάρκεια του χειµώνα κληθεί 
να πληρώσει 48 λεπτά το κιλό, τότε, αµέ-
σως – αµέσως, επιβαρύνεται µε 5.000 ευ-
ρώ, δηλαδή έχει αµέσως χάσει από το «ε-
µπόριο» τη δεύτερη δόση του τσεκ. 

Όχι το ίδιο σηµαντικό, ωστόσο αρκε-
τά ενδιαφέρον είναι µια ανάλογη «χρη-
µατοδότηση» και για τους καλλιεργητές, 
ειδικά σε ότι αφορά την προµήθεια των 
λιπασµάτων. Να σηµειωθεί ότι µέσα στο 
καλοκαίρι οι τιµές των λιπασµάτων έκα-
ναν κάποια κοιλιά, που υπολογίζεται µέ-
χρι και σε ποσοστό 30%. Σήµερα οι τιµές 
τους παίρνουν πάλι την ανιούσα. Αν µη 
τι άλλο, η έγκαιρη προµήθεια των λιπα-
σµάτων µεταφράζεται σε σηµαντική εξοι-
κονόµηση κόστους.  

Κωλυσιεργία πολιτείας
Η κωλυσιεργία της πολιτείας 
στερεί από ρευστότητα τους 

κτηνοτρόφους να αγοράσουν 
πιο φθηνά τον καρπό απευθείας 
από τους καλλιεργητές και τους 

στέλνει στα βαριά τιµολόγια 
του ιδιωτικού εµπορίου
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Σε νοµοθετική ρύθµιση που θα ξεκλειδώνει 
το καθεστώς έκπτωσης φόρου και σε µη κατ’ 
επάγγελµα αγρότες µικρών νησιών φαίνεται 
ότι κατευθύνεται το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, βάσει ανακοίνωσης της Santo Wines. 
Η υφιστάµενη νέα νοµοθεσία, το ΦΕΚ της οποίας 
δηµοσιεύτηκε προ ολίγων ηµερών, προβλέπει 
έκπτωση φόρου εισοδήµατος 50% ή 30% 
σε επαγγελµατίες αγρότες που παραδίδουν 
την παραγωγή τους σε συνεταιρισµούς ή µέσω 

συµβολαίων σε βιοµηχανίες. Η ένταση της 
έκπτωσης προκύπτει βάσει των ποσοτήτων που 
παραδίδουν, 75% για έκπτωση 50% και 40% για 
έκπτωση 30%. Ωστόσο, ήδη από την περασµένη 
άνοιξη, συνεταιρισµοί νησιών του Αιγαίου και 
η ΚΕΟΣΟΕ, είχαν αναδείξει τη δοµική αδυναµία 
σε αµπελουργούς νησιών να ενταχθούν στη 
ρύθµιση. Κι αυτό γιατί η αγροτική δραστηριότητα 
στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου δεν αποτελεί 
αποκλειστική ενασχόληση, λόγω µικρών κλήρων.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μειωµένες τιµές από τους πα-
ρόχους, αλλά και µια αντίστοι-
χη υποχώρηση του ποσού της ε-
πιδότησης στα αγροτικά τιµολό-
για ρεύµατος για τον Οκτώβριο, 
δίνει στο τέλος µια µικρή αύξη-
ση της τάξης του ενός λεπτού στο 
κόστος της κιλοβατόρας, που από 
τα 14,1 λεπτά τον Αύγουστο και 
τον Σεπτέµβριο, διαµορφώνεται 
πλέον στα 15,1 λεπτά. 

Συνεπώς, τα χαµηλότερα τιµο-
λόγια ηλεκτρικού ρεύµατος που 
φέρνει για τους καταναλωτές τον 
Οκτώβριο η αποκλιµάκωση της 
τιµής του φυσικού αερίου και η 
υποχώρηση της οριακής τιµής 
στη χονδρεµπορική αγορά, µέ-
νουν κυρίως ως σηµείο αναφο-
ράς στους τιµοκαταλόγους των ε-
ταιρειών ενέργειας. Η ισορροπία 
αυτή, είναι ενδεικτική της δεινής 
κατάστασης στην οποία έχει πε-
ριέλθει τους τελευταίους µήνες 
η αγορά ενέργειας σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, αφού όσο και αν υ-
ποχωρήσουν οι τιµές ρεύµατος, 
η ανατίµηση σε σχέση µε τα προ 
κρίσης επίπεδα είναι ακατόρθωτο 
να αφοµοιωθεί, ενώ παράλληλα 
περιορίζονται και οι δυνατότητες 
ενίσχυσης, αφού χαµηλότερες τι-
µές συνεπάγονται µικρότερες εισ-
ροές στα κρατικά ταµεία από την 
φορολόγηση των υπερκερδών.

Πράγµατι υπάρχουν µειώσεις 
στις χρεώσεις αφού αυτές υπο-
χωρούν από τα 78 µε 80 λεπτά 
ανά κιλοβατώρα που διαµορφώ-
θηκαν τον Σεπτέµβριο, στην πε-
ριοχή των 58 µε 60 λεπτών. Ση-
µειώνεται όµως ότι από τα ποσά 
αυτά αφαιρείται η κρατική επιδό-
τηση, η οποία για τον Οκτώβριο 

ανέρχεται συνολικά στα 1,1 δισ. 
ευρώ, έναντι 1,9 δις τον περασµέ-
νο µήνα, κατά τον οποίο, στα α-
γροτικά τιµολόγια η ενίσχυση ή-
ταν της τάξης των 639 ευρώ ανά 
µεγαβατώρα, απορροφώντας το 
90% της αύξησης τότε. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ανατιµή-
σεις σε σχέση µε τα επίπεδα προ 
ενεργειακής κρίσης να έχουν ε-
δραιωθεί στα 5 µε 7 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα. Υπενθυµίζεται ότι 
πριν ξεκινήσει η περιπέτεια της 
ρήτρας αναπροσαρµογής, τα τι-
µολόγια στο αγροτικό ρεύµα δεν 
υπερέβαιναν τα 10 λεπτά ανά κι-
λοβατώρα. Βέβαια, τον περασµέ-
νο χειµώνα οι χρεώσεις έφτασαν 
ακόµα και τα 39 λεπτά µαζί µε τη 
ρήτρα αναπροσαρµογής, πριν αρ-
χίσουν να υποχωρούν σταδιακά 

στην περιοχή των 20 µε 25 λεπτών 
και από τον Ιούλιο και µετά, µετα-
ξύ των 14 και 16 λεπτών το κιλό. 

Οι ανακοινώσεις της περασµέ-
νης Τετάρτης 21 Σεπτεµβρίου, πε-
ριλαµβάνουν οριζόντια επιδότη-
ση που ανέρχεται στα 436 ευρώ 
ανά µεγαβατώρα ή αλλιώς 43,6 
λεπτά ανά κιλοβατώρα σύµφω-
να µε το πλάνο του υπουργείου 
Ενέργειας για τα αγροτικά τιµο-
λόγια ρεύµατος.

Για τον Οκτώβριο η χρέωση ε-
νέργειας σύµφωνα µε τον τιµο-
κατάλογο της ∆ΕΗ διαµορφώνε-
ται στα 58,7 λεπτά ανά κιλοβατώ-
ρα έναντι των 78 λεπτών τον πε-
ρασµένο µήνα. Η τελική χρέωση 
ενέρχειας τον Σεπτέµβριο και τον 
Αύγουστο του 2022 ήταν στα 14,1 
λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ για 

τον Οκτώβριο, βάσει της αφαίρε-
σης τιµής χρέωσης και κρατικής ε-
πιδότησης, προκύπτει τελική χρέ-
ωση της τάξης των 15,1 λεπτών α-
νά κιλοβατώρα, κάτι που µένει να 
φανεί όταν επικαιροποιηθεί ο τι-
µοκατάλογος της ∆ΕΗ έπειτα α-
πό τις ανακοινώσεις του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Κώστα Σκρέκα.

Το πρωί της Τετάρτης 21 Σε-
πτεµβρίου, ο υπουργός ΥΠΕΝ, ε-
ξειδίκευσε το µοντέλο επιδότη-
σης των λογαριασµών ρεύµατος. 
Από τα 1,1 δισ. της συνολικής ε-
νίσχυσης, τα 1 δισ. ευρώ προέρχε-
ται από την ανάκτηση των υπερε-
σόδων των εταιρειών ηλεκτροπα-
ραγωγής και των εσόδων από δη-
µοπρασίες ρύπων και τα 100 εκατ. 
από τον κρατικό προϋπολογισµό.

Οι χρεώσεις στο 
ρεύμα πέφτουν, 

 όχι ο λογαριασμός 
Στα 43,6 λεπτά 

ανά κιλοβατώρα 
η επιδότηση στο 
αγροτικό ρεύμα 

τον Οκτώβριο, 
μειωμένη όπως και 

οι χρεώσεις των 
παρόχων, όμως η τιμή 

στο τιμολόγιο ανέβηκε 
στα 15,1 λεπτά λεπτά 

Έκπτωση φόρου 30% 
στους µη κατ’ επάγγελµα 
αγρότες και των µικρών

νησιών του Αιγαίου 

Προ κρίσης
Όσο και αν υποχωρήσουν 
οι τιµές ρεύµατος, 
η ανατίµηση σε σχέση µε 
τα προ κρίσης επίπεδα είναι 
ακατόρθωτο να αφοµοιωθεί.

Χειμώνας
Τον περασµένο χειµώνα 
οι χρεώσεις έφτασαν ακόµα 
και τα 39 λεπτά µαζί µε 
τη ρήτρα αναπροσαρµογής, 
πριν αρχίσουν να 
υποχωρούν σταδιακά 
στην περιοχή των 20 µε 25 
λεπτών και από τον Ιούλιο 
και µετά, µεταξύ των 14 
και 16 λεπτών το κιλό. 

Οκτώβριος
Για τον Οκτώβριο η χρέωση 
ενέργειας σύµφωνα µε 
τον τιµοκατάλογο της ∆ΕΗ 
διαµορφώνεται στα 58,7 
λεπτά ανά κιλοβατώρα 
έναντι των 78 λεπτών 
τον περασµένο µήνα. 
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ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Όσο αυξάνονται επιτόκια 
και κόστος εξυπηρέτησης 
χρέους, θα πεθάνουν 
πολλά νοικοκυριά ζόµπι, 
εταιρείες ζόµπι, τράπεζες 
ζόµπι, σκιώδεις τράπεζες 
και χώρες ζόµπι. Θα φανεί 
ποιος περπατά ξυπόλυτος. 
Η ύφεση δεν θα είναι ρηχή 
και σύντοµη, αλλά µακρά, 
σοβαρή και άσχηµη».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Για πρώτη φορά φέτος 
εµπλουτίζουµε το 
πρόγραµµα σπουδών των 
ΙΕΚ, εισάγοντας δύο νέες 
πειραµατικές ειδικότητες. 
Γίνεται αντιληπτό ότι η 
περαιτέρω ανάπτυξη της 
τουριστικής εκπαίδευσης 
θα δηµιουργήσει 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
για τη χώρα µας».

KΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«∆εν θα επιτρέψουµε αυτή 
η περίοδος υψηλού 
πληθωρισµού να 
επηρεάσει την οικονοµική 
συµπεριφορά και να 
δηµιουργήσει ένα χρόνιο 
πρόβληµα. Η άνοδος των 
τιµών στην ευρωζώνη 
αποδείχθηκε πολύ πιο 
επίµονη από ό,τι αρχικά 
αναµενόταν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Τα δικά µας παιδιά
Το ότι ο αγροτικός τοµέας 
αντιµετωπίζεται ως ο 
τελευταίος τροχός της αµάξης 
και µόνο όταν έρχονται εκλογές 
προσεγγίζεται παντοιοτρόπως 
ως ευκολόπιστη λεία είναι 
γνωστό. Χρήµατα που έχουν 
προβλεφθεί για τους αγρότες 
ανερυθρίαστα κατανέµονται 
αλλού. Έτσι και οι λίγοι πόροι 
από το Ταµείο Ανάκαµψης για 
τα ψηφιακά µπαστουνάκια.

Χύτρα
Να’χαµε να λέγαµε οι 
ανακοινώσεις για το ρεύµα. 
Πέρα από το µαγείρεµα στη 
χύτρα, τις µονωτικές ταινίες 
στα πορτοπαράθυρα, την αγορά 
ηλιακού κ.λπ. κ.λπ., οι τιµές στο 
ζενίθ, για νοικοκυριά, αγρότες 
και επιχειρήσεις. Τι να σου 
κάνει και η οριζόντια επιδότηση 
των 43,6 λεπτών ανά 
κιλοβατώρα για τα αγροτικά 
τιµολόγια ρεύµατος; 

Ξεπαρεού
Στο δρόµο προς τις εκλογές 
δεν αποκλείεται να βρεθούν 
τα 90 εκατ. ευρώ που 
απαιτούνται για τους περίπου 
3.500 επιλαχόντες νεολαίους. 
Για την ώρα όπως λέει 
ο υπουργός της πλατείας δεν 
υπάρχει κάτι «απτό». Αντίθετα, 
για τους επιλαχόντες των 
Σχεδίων Βελτίωσης του 2017, 
κάτι µπορεί να γίνει, παρότι 
ο Παπαγιαννίδης το αρνείται.

Παρατηµένα χωράφια, ακούει κανείς;

Απόγνωση και απογοήτευση επικρατεί στον αγροτικό κόσµο που…
χόρτασε από τα πακέτα ενίσχυσης σε πετρέλαιο, ζωοτροφές, λιπά-
σµατα… «Καταλάβετε κάτι εσείς στην κυβέρνηση, ότι για να µας εν-
διαφέρουν τα λιπάσµατα πρέπει να έχουµε χωράφια. Έτσι όπως το 
πάτε σε λίγο δεν θα έχουµε. Λύσατε όλα τα αλλά θέµατα; Την Κο-
ρίνθια την είδατε που καταστράφηκε λόγω ξηρασίας και ανοµβρίας; 
Στέρεψαν πηγές και πηγάδια και ξεράθηκαν σταφύλια και κλήµα-
τα», σχολιάζει αγρότης, ενώ άλλος από την Αργολίδα συµπληρώνει 
«τι λίπασµα να ρίξουµε; Έχουν παρατηθεί όλα τα χωράφια. Μια µε 
τους παγετούς, µια µε τη ∆ΕΗ, πρέπει να αλλάξουµε επάγγελµα».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οι πρόσφατες βροχές 
προκάλεσαν ζηµιές 
σε σταφύλια στη 
Θεσσαλία µε τον 
προϊστάµενο του ΕΛΓΑ  
Λάρισας να διαµηνύει 
ότι ζητά στοιχεία 
από τους αγροτικούς 
φορείς της περιοχής, 
ώστε να τα προωθήσει 
στην πλατεία Βάθη.

Εφόσον, µάλιστα 
ο ΕΛΓΑ τελειώσει 
µε τις εκτιµήσεις 
των τελευταίων 
ζηµιών, τότε θα 
ενισχυθούν περαιτέρω 
µε προσωπικό τα 
κλιµάκια για τις 
ενστάσεις, ώστε να 
περατωθεί όσο πιο 
σύντοµα γίνεται 
η σχετική διαδικασία.

Υβρίδια
«Ο µόνος που παράγει 

προϊόν σε αυτήν την χώρα 
είναι ο αγρότης, και είναι 
ο µόνος που δεν υποστηρίζεται 
από το κράτος.

Ο αγρότης ήταν αυτός που 
στις τέσσερις πτωχεύσεις του 
Ελληνικού κράτους ξεχρέωσε 
την Ελλάδα, είναι αυτός 
που συµµετέχει σε Ποσοστό 
Εξαγωγών στο ΑΕΠ 35,5% 
και απασχολεί το 29% 
του εργατικού δυναµικού.

Μπορούν οι γραβατάκιδες 
να βγούν έξω από τα γραφεία 
τους και να δουν πως είναι 
το χωράφι και πως παράγει. 
Μπορούν να υλοποιήσουν τις 
αποφάσεις τους ή θα µας πουν 
συγνώµη αποτύχαµε και άλλη 
µία φορά θα πληρώσουµε 
εµείς τον λογαριασµό». Τα ‘πε 
όλα αγρότης, σε ανάρτηση του 
στο θέµα για την Agrotica και 
τα Σχέδια Βελτίωσης…

;

ΡΑΦΑΕΛ ΝΑ∆ΑΛ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Το τένις είναι ένα άθληµα 
ηττηµένων, χάνουµε κάθε 
εβδοµάδα. Σε εβδοµάδα 
που αγωνιζόµαστε µόνο ο 
ένας κερδίζει το τουρνουά, 
όλοι οι υπόλοιποι χάνουν. 
Αυτό γίνεται φυσικά, η 
ήττα. Ο τρόπος µε τον 
οποίο αντιµετωπίζουµε 
αυτές τις δύο καταστάσεις 
είναι κάτι προσωπικό».

Προβληµατισµένος 
για τα λιπάσµατα, 
πού να πιάσω και 
τις αποζηµιώσεις! 

Έχουν αλλάξει τα πράγµατα µε τις 
αποζηµιώσεις, είπε πρόσφατα από τη ∆ΕΘ 
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Ότι οι αποζηµιώσεις 
για τις ζηµιές από τις πυρκαγιές του 2017 
εξοφλήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2021, φταίεί 
το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο. Αντίθετα, µε 
τον Ιανό, οι βαµβακοπαραγωγοί της Θεσσαλίας 
έκαναν δηλώσεις στις 12 Οκτωβρίου και στις 26 
Νοεµβρίου πήραν προκαταβολή.  

Να χαίρεται δηλαδή ο κόσµος µε τις 
καταστροφές του Ιανού; Αυτό είπε ο πρόεδρος; 
Γιατί, σου λέει, «µέχρι τότε δεν υπήρχε ο θεσµός 
της προκαταβολής αλλά η κυβέρνηση τον 
εφάρµοσε για πρώτη φορά». Ευτυχώς, µάλιστα 
που αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες και 
η εργασία των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. Ευτυχώς 
που δεν το άκουσαν πολλοί από τους πληγέντες.      

«Η κυβέρνηση πήρε την απόφαση ότι 
οι επιλαχόντες του 2017 (σ.σ Σχεδίων Βελτίωσης) 
δεν υφίστανται. ∆εν πρόκειται να δοθούν 
επιπλέον λεφτά», ξεκαθάρισε άλλη µία φορά 
ο γραµµατέας Παπαγιαννίδης. Μάλιστα, τα είπε 
χοντρά, «οι όροι, είναι ξεκάθαροι, τι πάει να πει 
σύλλογος επιλαχόντων; Αυτά είναι σε κάθε γωνία 
να υπάρχει ένας πρόεδρος». Το θέµα είναι ότι 
έρχεται σε αντίθεση µε τον υπουργό της πλατείας, 
που είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµενο ένταξης 
των επιλαχόντων µετά το τέλος Νοεµβρίου. 
Για να δούµε, τι θα δούµε!  

Υπήρξε φέτος, σου λέει, ενδιαφέρον για 
αγορά ελληνικού βαµβακιού από το Ιράν, αντί 
να πάρουν από Ουζµπεκιστάν. Το πρόβληµα, 
βέβαια, είναι ότι τα οικονοµικά µέτρα κατά των 
ιρανικών τραπεζών που έχει επιβάλλει η δύση 
και η υψηλή ποιότητα που ζητούν, «βγάζουν» 
δυσκολίες και µια συµφωνία µοιάζει δύσκολη. 

Το ενδιαφέρον του κόσµου για επενδύσεις 
πάντα είναι µεγάλο. Στην περίπτωση όµως 
του υποέργου «Εκσυγχρονισµός του Πρωτογενή 
Τοµέα», µε µπάτζετ 98,1 εκατ. ευρώ, ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία. Την πρώτη µέρα λειτουργίας 
της πλατφόρµας υποβλήθηκαν, σου λέει, 236 
αιτήσεις, που υπερκάλυψαν το ποσό της ∆ηµόσιας 
Ενίσχυσης κατά 150%. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε!

∆ύσκολα για τους οινοπαραγωγούς σε Ισπανία, 
Γαλλία και Ιταλία. Εκπρόσωποί των χωρών 
συναντήθηκαν στο Conegliano, προειδοποίησαν 
για τους κινδύνους στη βιωσιµότητα του 
αµπελοοινικού τοµέα και ζήτησαν αποζηµίωση 
για την αύξηση του ενεργειακού κόστους και 
έκτακτα µέτρα στήριξης όπως αυτά του Covid-1, 
αλλά όχι εκρίζωση, που είναι διαρθρωτικό µέτρο 
και όχι βραχυπρόθεσµο. Στη χώρα µας εν τω 
µεταξύ, κινδυνεύει ο αττικός αµπελώνας, η 
έκταση του οποίου έχει µειωθεί σχεδόν στο µισό. 
Τι ζητάνε; Αποτελεσµατική ελεγκτική στρατηγική, 
µε επιτόπιους ελέγχους και κυρωτικό πλαίσιο 
ώστε να αντιµετωπιστούν οι κακές πρακτικές. 
Για να δουµε!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
το πεδίο της αγοράς αγροτικών προϊό-
ντων, περισσότερο απ’ όλα σ’ αυτή τη φά-
ση, δείχνει να έχει ενδιαφέρον ο τρόπος 
µε τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγµα-

τα µε το πρόβειο γάλα. Είναι ίσως το πιο αντιπρο-
σωπευτικό παράδειγµα του πώς αντιµετωπίζεται ο 
παραγωγός, ακόµα και όταν, όλα τα στοιχεία συνη-
γορούν στη δραµατική αύξηση του κόστους παρα-
γωγής και υπαγορεύουν την ουσιαστική µεταβο-
λή, προς τα πάνω βέβαια, των τιµών παραγωγού. 

Το καλαμπόκι σηματωρός
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ. Το σιτηρέσιο ή αλ-
λιώς φύραµα, προσεγγίζει τον τελευταίο χρόνο τα 
60 λεπτά το κιλό. Η τιµή του τα αµέσως προηγού-
µενα χρόνια δεν ξεπερνούσε σε καµιά περίπτωση 
τα 25 λεπτά το κιλό. Τότε το καλαµπόκι έφθανε 
στον παραγωγό µε 17 λεπτά το κιλό, σήµερα έχει 
34 λεπτά το κιλό. Η εικόνα µάλιστα στην 
πραγµατική αγορά δείχνει ότι, αυτή 
τη στιγµή, καλαµπόκι αγοράζουν 

όλοι, εκτός από τους κτηνοτρόφους. 
Κι αυτό γιατί, οι τελευταίοι δεν διαθέτουν 
το απαραίτητο κεφάλαιο. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το 
χειµώνα τη τιµή του καλαµποκιού θα είναι φωτιά!

Φτάνει να δεις το φύραμα
ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ χρειάζονται κατά µέσο όρο 800 
γραµµάρια φύραµα την ηµέρα. ∆ηλαδή κοντά στα 
300 κιλά φύραµα το χρόνο. Με 60 λεπτά το κιλό, ο 
λογαριασµός γράφει γύρω στα 180 ευρώ το χρόνο 
για τροφή, η κάθε προβατίνα. Αν αποδίδει 150 κι-
λά γάλα το χρόνο, αυτό σηµαίνει ότι φέρνει έσο-
δο 180 ευρώ, δηλαδή τα χρήµατα που εισπράττει 
ο παραγωγός από το γάλα, ίσα – ίσα που φθάνουν 
για να καλύψει τη δαπάνη εκτροφής κάθε παρα-
γωγικού ζώου. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι η δραστηριό-
τητα είναι µη παραγωγική. Ότι ο κτηνοτρόφος θα 
πρέπει να βάλει και από τη τσέπη του. 

Υπόθεση απλής αναλογικής
ΤΑ ΕΞΟ∆Α συντήρησης µιας κτηνοτροφικής µο-

νάδας δεν περιορίζονται µόνο στην εκτροφή. Εί-
ναι και πολλά άλλα, όπως το ρεύµα, τα καύσιµα, 
οι τόκοι, τα κτηνιατρικά φάρµακα κ.α., το κόστος 
των οποίων επίσης έχει αυξηθεί κατά πολύ. Αν 
τον καιρό που το καλαµπόκι είχε 17 λεπτά το κι-
λό το πρόβειο γάλα πλησίαζε το 1,20 ευρώ το κι-
λό, χωρίς αυτό να αφήνει και θεαµατικά κέρδη, 
τώρα που το καλαµπόκι κινείται σταθερά πάνω 
από τα 34 λεπτά το κιλό, ποια θα πρέπει να θεω-
ρείται δίκαιη τιµή για το πρόβειο γάλα;   

Προσκύνημα στις αλυσίδες
ΝΑ ΠΟΥΜΕ Ε∆Ω ότι η τιµή της φέτας ήδη έχει 
διπλασιαστεί στο ράφι, όπως και όλα τα γαλακτο-
κοµικά είδη, µε τις αλυσίδες λιανικής να επικα-
λούνται αυξήσεις στην τιµή αγοράς αυτών των 
προϊόντων από τους µεταποιητές. Μια παρένθε-
ση. Το καινούργιο ελαιόλαδο δεν έχει βγει ακό-

µα στην αγορά, δεν έχει καν αρχίσει 
η ελαιοσυλλογή και τα σούπερ 

µάρκετ ανακοινώνουν ήδη νέ-
ους τιµοκαταλόγους µε αυξή-
σεις πολύ πάνω από ένα ευ-
ρώ, προφανώς ενόψει της 
αύξησης της τιµής παραγω-
γού στο ελαιόλαδο. 

Μήνα το μήνα
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ όµως 
στο πρόβειο γάλα, τι γίνε-
ται φέτος; Αντί να βρεθεί 
ένας κοινός τόπος ανάµε-
σα στους παραγωγούς και 

τους γαλατάδες, οι τελευταίοι, µπροστά στον κίν-
δυνο οι τιµές να τους… ξεφύγουν, έχουν οργα-
νωθεί µεταξύ τους και το πάνε µήνα – µήνα. Κα-
µιά συµφωνία για τη νέα χρονιά, βλέποντας και 
κάνοντας και χωρίς τυµπανοκρουσίες. Είχες τι-
µή 1,20, άντε πάρε 1,25, είχε ένα 1,30, άντε πάρε 
1,35. Κάποιοι έσπευσαν να δώσουν και προκα-
ταβολές, δεσµεύοντας για τα καλά τους παραγω-
γούς, χωρίς να έχουν πει κουβέντα για την τιµή. 

Στη φέτα κρίνεται η κάλπη
ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ αυτή η κατάσταση κανείς δεν ξέ-
ρει. Τι θα µείνει στο τέλος απ’ αυτή την πολιτική 
κανείς δεν θέλει να σκεφθεί. Σοβαρές οργανώ-
σεις που να εκπροσωπούν τους παραγωγούς δεν 
υπάρχουν, αυτοί που παριστάνουν τους εκπρο-
σώπους έχουν λουφάξει από νωρίς, η περιβόητη 
διεπαγγελµατική της φέτας γέρνει µονόπατα, ο 
Γεωργαντάς ανησυχεί µην ανέβει κι άλλο το τυ-
ρί και χάσει το κόµµα του την Αθήνα.  

Σφουγγοκωλάριοι
Σοβαρές οργανώσεις που να 

εκπροσωπούν τους παραγωγούς δεν 
υπάρχουν, αυτοί που παριστάνουν τους 

εκπροσώπους έχουν λουφάξει από νωρίς

Σ
ε γενικές γραµµές, ο κόσµος πιστεύ-
ει ότι ο πληθωρισµός είναι κακός και 
ότι οι κυβερνήσεις παλεύουν να τον 
κρατήσουν µακριά τους. Ότι ο πλη-

θωρισµός απλώς... εµφανίζεται αιφνίδια σαν 
αρχαία µάστιγα. Και µπορεί οι κυβερνήσεις να 
προσπαθούν να τον τιθασεύσουν, όµως ο πλη-
θωρισµός θα «εξουδετερωθεί» είτε ως εκ θαύ-
µατος είτε από την παρέµβαση ενός ήρωα που 
θα τον «σκοτώσει». Αυτό ήταν το αφήγηµα της 
δεκαετίας του 1970. Στην πραγµατικότητα οι ί-
διες οι κυβερνήσεις δηµιουργούν πληθωρισµό 
για να αθετήσουν τα δάνειά τους, όταν τα χρέη 
και οι δεσµεύσεις τους έχουν διογκωθεί υπερ-
βολικά για να συνεχίσουν να τα εξυπηρετούν. 
Εάν ξεσπάσει πόλεµος και τα χρέη γίνουν ανε-
ξέλεγκτα, τότε έρχεται ο πληθωρισµός. Πληθω-
ρισµός έως τη δεκαετία του 1980 σήµαινε ότι 
οι κυβερνήσεις «έσβηναν» τα τροµερά επίπε-
δα χρέους από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Σή-
µερα παραδέχονται ότι αυτό γινόταν, καθώς ο 
χρόνος που έχει παρέλθει από εκείνα τα γεγο-
νότα προστατεύει τους «ενόχους». Η πανδηµία 
δηµιούργησε παρόµοιες οικονοµικές παρενέρ-
γειες και χορηγείται το ίδιο φάρµακο.

Μια από τις παρενέργειες είναι ότι οι κυβερ-
νήσεις εθίζονται στο τύπωµα χρήµατος, αφού 

έχουν διαπιστώσει 
πως η διαδικασία 
αυτή σώζει την κα-
τάσταση σε περιό-
δους έκτακτης ανά-
γκης, και κάθε φο-
ρά που αντιµετω-
πίζουν πρόβληµα 
καταφεύγουν στο 
ίδιο φάρµακο. Το 

«σφυρί της τόνωσης» κάνει κάθε πρόβληµα 
να µοιάζει πως λύνεται µε «ένα πληθωριστικό 
καρφί». Ας δούµε τις τιµές της ενέργειας. Είναι 
πρόβληµα. Ας δούµε τον πληθωρισµό. Και αυ-
τός είναι πρόβληµα. Ωστόσο, το ένα πρόβλη-
µα «διορθώνει» το άλλο. Με τις τιµές ενέργειας 
στα ύψη, ο πληθωρισµός εξαφανίζεται σε µια 
στιγµή ύφεσης. […] Αν αυξήσεις την προσφο-
ρά χρήµατος χωρίς να αυξήσεις τα αγαθά που 
µπορεί να αγοράσεις µε το φρέσκο χρήµα, θα 
έχεις πληθωρισµό. Αν σταµατήσεις να τυπώ-
νεις νέο χρήµα, ο πληθωρισµός σταµατά. […] 

Για πόσο καιρό; Αυτό εξαρτάται από το πό-
σο µπορούν να κρατηθούν οι πολιτικοί µα-
κριά από τα πιεστήρια και κάτι τέτοιο δεν φαί-
νεται πολύ πιθανό, αφού ΗΠΑ, Ευρώπη και Η-
νωµένο Βασίλειο µπορούν να έχουν πρόσβα-
ση στις παλέτες µε το χαρτί. Αν συνεχίσουν να 
διασώζουν τους ψηφοφόρους τους για... ψη-
φοθηρικούς λόγους, τότε ο πληθωρισµός θα 
τρέξει για πολύ καιρό[…].

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ADVFN

Το σφυρί
της τόνωσης

ΤOY  ΚΛΕΜ ΤΣΕΪΜΠΕΡΣ*
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Μ
ετά την εκ νέου κατοχύρωση της ονοµασί-
ας ΚΑΛΑΜΑΤΑ και για τις ελιές ΚΑΛΑΜΩΝ, 
που αποτελούσε µονόδροµο για την υπε-
ράσπιση της ελαιοκαλλιέργειας στη χώρα 

µας, επείγει να αντιµετωπιστεί και µια άλλη εκκρεµότη-
τα, η διαχείριση των βοσκήσιµων γαιών της κτηνοτρο-
φίας και ειδικά της αιγοπροβατοτροφίας. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρα-
λάβαµε στο ΥΠΑΑΤ το 2015, από τη συγκυβέρνηση Ν∆ 
και ΠΑΣΟΚ, ήταν τα πρόστιµα ύψους 1,3 δις ευρώ που 
µας είχαν επιβληθεί τα προηγούµενα χρόνια, εξαιτίας 
της κακής διαχείρισης των βοσκοτόπων.

Αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα µε το ν.4351/2015 
για τις βοσκήσιµες γαίες, εντάσσοντας σε αυτές  
περί τα 79 εκατ. στρ. εκτάσεις δασικού χαρακτή-

ρα που βόσκονται, ενώ παράλληλα στόχος µας ήταν να 
οριοθετήσουµε ως βοσκοτόπους, τις δασικές εκείνες ε-
κτάσεις που έχουν χαµηλή ξυλώδη βλάστηση και γενι-
κά µπορούν να καλύψουν τις απαραίτητες επιλεξιµότη-
τες για τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας. Πρόκειται για 
ένα νόµο ορόσηµο για τη ζωική παραγωγή(*).

Ταυτόχρονα βέβαια προχωρήσαµε στη σύνταξη των 
προσωρινών διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ανα-
λαµβάνοντας και τη νοµική δέσµευση για τη σύνταξη 
των οριστικών Σχεδίων Βόσκησης. 

Έτσι πετύχαµε ένα σηµαντικό πρώτο στόχο: Να πείσου-
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει ανάλογα και 
τον ορισµό των βοσκοτόπων στο κανονισµό Οmnibus, 
εξασφαλίζοντας µ’ αυτό να γίνουν επιλέξιµες προς ενί-
σχυση αρκετές βοσκήσιµες γαίες. 

Και είχαµε τα πρώτα αποτελέσµατα: Αυξήσαµε τις επι-
λεξιµότητες, πράγµα που µας απέφερε την επιστροφή 
445 εκατ. ευρώ από τα πρόστιµα που µας 
είχαν επιβληθεί από ελέγχους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα χρό-
νια 2009 έως και 2011, κυρί-
ως γιατί συνέβαιναν εικονι-
κές µετακινήσεις του ζωικού 
πληθυσµού. Ανάλογο απο-
τέλεσµα επιστροφών θα υ-
πάρξει µελλοντικά και για τα 
υπόλοιπα πρόστιµα της πε-
ριόδου 2012-2014, εναντίον 
των οποίων έχει γίνει από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανάλογη 
µε τη προηγούµενη προσφυγή. 

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2016 -2019 
δεν υπήρξαν αστοχίες στη διαχείριση των βοσκο-
τόπων. Πρόστιµα όµως ενδέχεται να µπουν µε 

τη νέα προγραµµατική περίοδο, δηλαδή από το 2023 
και µετά, όταν θα αρχίσει να υλοποιείται το στρατηγικό 
σχέδιο για τον αγροτικό χώρο που κατέθεσε η σηµερι-
νή κυβέρνηση, αλλά και γιατί καθίσταται υποχρεωτική 
η εφαρµογή της οδηγίας Omnibus που πρόσφατα εν-
σωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία και προϋποθέ-
τει τη σύνταξη των οριστικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων 
Βόσκησης, γιατί αυτά θα τεκµαίρουν τη χρήση των βο-
σκήσιµων εκτάσεων. 

Μόνον τότε θα αξιοποιηθούν σωστά αυτές οι ε-
κτάσεις και ταυτόχρονα θα δοθεί οριστικό τέ-
λος στα πρόστιµα που απειλούν το ζωτικότερο 

τοµέα της αγροτικής δραστηριότητας, την κτηνοτροφία.
Η δουλειά που κάναµε για την ενσωµάτωση του κα-

νονισµού Omnibus στην ελληνική νοµοθεσία ήταν πο-
λύ σηµαντική. Ένας κανονισµός που αποτέλεσε και την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της α-
ναθεώρησης του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. 
Στην τελική διαµόρφωσή της συµµετείχαµε ως κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διαδικασία, βάζοντας ως στόχο 
την αποδοτική εφαρµογή του. 

Για να προχωρήσουν όµως οι ενισχύσεις της κτηνο-
τροφίας πρέπει να συµµορφωθούµε πλήρως µε τις περι-
βαλλοντικές δεσµεύσεις που αποτυπώνονται στο Στρα-
τηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που κατέθεσε µε µεγάλη καθυστέ-
ρηση η σηµερινή κυβέρνηση και στην υποχρέωσή µας 
για την ολοκλήρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βό-
σκησης (∆.Σ.Β.).

Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο της 
χώρας µας, οι κτηνοτρόφοι µπορούν 
να ενισχυθούν µέσω µίας µόνο ετή-

σιας παρέµβασης που αφορά στην περι-
βαλλοντική διαχείριση και βελτίωση των 
µόνιµων βοσκοτόπων, η οποία υλοποι-
είται από δύο δράσεις την πρώτη, που 
αφορά τη βελτίωση της περιβαλλοντι-
κής κατάστασης βοσκήσιµων γαιών 
σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίν-

δυνο ερηµοποίησης , λόγω διάβρωσης 
και τη δεύτερη που αφορά στην  εφαρµο-

γή προγράµµατος εµπλουτισµού και βελτι-
στοποίησης του σιτηρεσίου. Η πρώτη δέσµευ-

ση αφορά τους µη µετακινούµενους κτηνοτρόφους και 
η δεύτερη τους µετακινούµενους. 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη εφαρµογή του µέτρου αυ-
τού χωρίς να έχει ακόµα ολοκληρώσει τη σύνταξη των 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης παρά τις µεγαλεπήβο-
λες εξαγγελίες. Από το σχεδιασµό του µέτρου είναι φα-
νερό ότι εγκαταλείπει τη σύνταξη τους καθώς µετατίθε-
ται στην ευθύνη του κτηνοτρόφου η κατάρτιση ετησίου 
Σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπου της εκµετάλλευσης µε 
τη συνδροµή «πιστοποιηµένου» συµβούλου. Με δεδο-
µένο ότι το Στρατηγικό Σχέδιο δεν έχει εγκριθεί ακόµα, 
τίθεται υπό αµφισβήτηση αν υπάρχει επάρκεια χρόνου 
για την έγκαιρη προετοιµασία των κτηνοτρόφων και την 
πιστοποίηση των συµβούλων µέχρι το τέλος του 2022.

Ηµη ολοκλήρωση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βό-
σκησης κάνει ασαφή τα κριτήρια µε τα οποία θα 
οριστούν οι βοσκότοποι που έχουν προτεραιότη-

τα, βρίσκονται δηλαδή σε κακή κατάσταση και αντιµετω-
πίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης. Είναι επίσης γνωστό ό-
τι µε την τεχνική λύση είναι διαφορετικοί αυτοί που κα-
τανέµονται στους κτηνοτρόφους από αυτούς που χρη-
σιµοποιούνται για βόσκηση. Τα ερωτήµατα πολλά: Πώς 
θα εφαρµοστεί το µέτρο; Πώς θα µετακινηθούν σε ορει-
νότερους βοσκότοπους οι κτηνοτρόφοι των νησιών; Υ-
πάρχει σχεδιασµός για τον τρόπο και τις περιοχές στις ο-
ποίες θα µετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι; Πότε θα καθορι-
στούν οι νέοι αυτοί βοσκότοποι; Πότε θα ενηµερωθούν 
οι κτηνοτρόφοι για την υλοποίηση του µέτρου αυτού;

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η συνεχιζόµενη και γε-
νικευµένη ανυπαρξία στήριξης της ελληνικής 
κτηνοτροφίας προδιαγράφει την άµεση κατάρ-

ρευσή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει την άµεση ολοκλή-
ρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, την ουσι-
αστική αποκατάσταση των υποβαθµισµένων βοσκοτό-
πων µε κατάλληλα για βόσκηση είδη, την εξασφάλιση ε-
παρκούς στήριξης των κτηνοτρόφων και µέσω του Στρα-
τηγικού Σχεδίου της χώρας µας. 

(*) Αυτός ήταν κυριολεκτικά νόµος Αποστόλου

Όταν αξιοποιηθούν τα βοσκοτόπια 
μπορεί να δουν φως οι κτηνοτρόφοι

*Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ευβοίας 

και πρώην υπουργού

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Σύσσωµη η οινική 
γκάµα 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 
αποσταγµάτων, που θα προσφέρουν τη γνωριµία 
µε τον βορειοελλαδίτικο αµπελώνα. Στα ΒορΟινά 
συµµετέχουν τα 32 µέλη της ένωσης «Οινοποιοί 
Βορείου Ελλάδος». Για πληροφορίες 
στο www.winemakersofnorthgreece.gr.

Γιορτή «Φέτα και 
Γαστρονοµία» έως 
25 Σεπτεµβρίου 
Η επαρχία της Ελασσόνας είναι η µεγαλύτερη 
γαλακτοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδας µε 
δυναµική παρουσία στο χώρο αιγοπροβατοτροφίας 

και τυροκοµίας. 
Στο πλαίσιο αυτό 
καθιέρωσε τον 
εορτασµό  της φέτας, 
Η φετινή Πανελλήνια 
Γιορτή «Φέτα 
και Γαστρονοµία, 
Ελασσόνα 2022» θα 
πραγµατοποιηθεί στις 
23-25 Σεπτεµβρίου 

και θα αφορά µια µεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκής 
εµβέλειας στην οποία θα συµµετέχουν φορείς 
του ∆ηµόσιου Τοµέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
αντιπροσωπείες Πρεσβειών, παραγωγοί φέτας, 
παραγωγοί γάλακτος, επιχειρήσεις εξοπλισµού, 
συσκευασίας και τεχνογνωσίας στο τοµέα της 
παραγωγής και διάθεσης φέτας, Ερευνητικά και 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 
φορείς και επιχειρήσεις διάθεσης φέτας.

∆ιεθνές Φεστιβάλ 
για την Ελιά στις 
24-25 Σεπτεµβρίου 
O Σύλλογος «Ελαίας Νήσος 
Λέσβος» συνδιοργανώνει 
µε την Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου το 1ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο – Φεστιβάλ για την 
Ελιά , µε τίτλο ELIA Lesvos 
Confest, το τριήµερο 23 -25 
Σεπτεµβρίου 2022 στη 
Λέσβο. Το ELIA Confest,  
αποτελεί µια καινοτόµο 
µορφή πολυθεµατικής 
εκδήλωσης, που συνδυάζει 
την επιστηµονική διάσταση 
ενός Συνεδρίου, µε τον 
πολιτιστικό χαρακτήρα ενός 
Φεστιβάλ, αλλά και ενός 
θεµατικού event για τον 
Ελαιοτουρισµό.Πληροφορίες: 
www.elialesvosconfest.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΕΣΒΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Μαθήµατα οινικής 
ιστορίας στο Κτήµα 
Γεροβασιλείου

Τη ∆ευτέρα, 26 Σεπτεµβρίου 2022, 
στις 19:00, το Μουσείο Οίνου του 
κτήµατος Γεροβασιλείου φιλοξενεί 
την καθηγήτρια ιστορίας στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών Μαρία Ευθυµίου σε διάλεξη 
µε θέµα: Παγκόσµια Ιστορία: θέµατα 
διατροφής. Η ανθρωπότητα, επί 
εκατοµµύρια χρόνια, τρεφόταν µε 
λίγα είδη, µε τοπικά αναπτυσσόµενα 
φυτά και ζώα. Η Γεωργική, Εµπορική 
και Βιοµηχανική Επανάσταση άλλαξαν 
άρδην την διατροφή του ανθρώπου 
πλουτίζοντάς την σε ασύλληπτο 
βαθµό. Στο πλαίσιο της διάλεξης, 
το Μουσείο θα είναι επισκέψιµο 
(18:00-19:00), ενώ η είσοδος 
θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες: gerovassiliou.gr/el

ΕΠΑΝΟΜΗ 
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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 Χιώτι-
κα. Γεννάνε τον Οκτώβριο. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6945/507072.

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου 
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή 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, περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6971/953876.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 15 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 αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 200 πρόβατα γερµανοχιώτικα .Πε-
ριοχή Τριταίας Νοµού Αχαΐας.Γεννάνε απο τέ-
λος Σεπτέµβρη. Τηλ 6975/599826

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

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

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

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

Πωλούνται γίδια ,Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6977/372728, 6977/571760

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 
αποκοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας. 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 φυτώρια από ροδιές ,ποι-
κιλίας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102. 

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός 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.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 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 Σι-
µετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σποροπα-
ραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρίζει, 
δεν πλαγιάζει µε πολλή πρωτείνη απο παραγω-
γό. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλούνται γλυκάνισος, ρεβύθια βρα-
στερά. Περιοχή µεσηµέρι Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6977/761510.

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

Πωλούνται κυψέλες µεταχειρισµένες πατά-
ρια και τελάρα.Νέα Κερδύλια Σερρών. Τηλ. 
6944/501367.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδο-
τηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ.6977/277554.

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

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης,πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 µέ-
τρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήποτε χρή-
ση. Τηλ.6949/474535. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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 200 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 2700 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

∆ιευθετείται µε Κοινή Υπουργική Α-
πόφαση που συνυπογράφουν τέσσε-
ρα υπουργεία (Προστασίας Πολίτη, 
Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος) το ζήτηµα της παρά-
νοµης χρήσης δηλητηριασµένων δο-
λωµάτων σε πολλά είδη άγριας πανί-
δας, προσβλέποντας να µπει φραγ-
µός στην εξαφάνιση προστατευόµε-
νων ειδών. Μάλιστα, πέρα από τις ε-
νέργειες για τον έλεγχο και διερεύ-
νηση των περιστατικών, ενεργοποι-
ούνται µέτρα φύλαξης σε περιοχές µε 
συχνά περιστατικά δηλητηρίασης, ε-
νώ πρόσθετη ασπίδα για τη βιοποι-
κιλότητα και τα οικοσυστήµατα οι πέ-
ντε εκπαιδευµένοι βέλγικοι ποιµενι-
κοί, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση 
των χειριστών τους, θα συνδράµουν 
σε προληπτικές περιπολίες για τον ε-
ντοπισµό και την αποµάκρυνση δη-
λητηριασµένων δολωµάτων σε προ-
στατευόµενες περιοχές της Θράκης, 
της Ηπείρου, της ∆υτικής Θεσσαλί-
ας και της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας.

Να σηµειωθεί πως το προηγούµε-
νο θεσµικό πλαίσιο άφηνε πολλά κε-
νά ως προς το ποιες ήταν οι αρµόδι-
ες αρχές σε περίπτωση περιστατικού 
δηλητηρίασης, καθιστώντας δύσκο-
λη την αποτροπή των δραστών. Πα-

ρότι η χρήση δηλητηριασµένων δο-
λωµάτων είναι απαγορευµένη από 
το 1993, δυστυχώς εξακολουθούν 
να χρησιµοποιούνται, µε στόχο µε-
γάλα και µεσαία θηλαστικά -λύκους, 
τσακάλια, αρκούδες και αλεπούδες ή 
σκύλους εργασίας (τσοπανόσκυλα, 
κυνηγόσκυλα, τρουφόσκυλα) αλλά 
και πτωµατοφάγα αρπακτικά που-
λιά (γυπαετός, όρνιο, ασπροπάρης).

Όπως γνωστοποιούν σε κοινό δελτίο 
Τύπου οι οργανώσεις Άνιµα, Αρκτού-
ρος, ΑΝΙΜΑ, Ελληνική Εταιρία Προ-

στασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙ-
ΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Καλλιστώ, Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και WWF 
Ελλάς, «η εν λόγω ΚΥΑ, αποτελούσε 
για χρόνια πάγιο αίτηµα της Οµάδας 
Εργασίας και αισθανόµαστε ότι µας 
φέρνει πιο κοντά στην αντιµετώπιση 
αυτού του περιβαλλοντικού εγκλήµα-
τος που έχει οδηγήσει προστατευόµε-
να είδη στην εξαφάνιση».  

Με την ΚΥΑ προβλέπεται η σύντα-
ξη Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης καθώς 
και εξειδικευµένες δράσεις.

Απαγορευµένα 
από το 1993

Παρότι η χρήση δηλητηρι-
ασµένων δολωµάτων είναι 
απαγορευµένη από το 1993, 
δυστυχώς χρησιµοποιούνται

Μέριµνα για εργάτες γης
από αγρότες Ιεράπετρας
Σχετικά µε το ζήτηµα της έλλειψης 
εργατικού προσωπικού στις 
αγροτικές δραστηριότητες 
ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος 
Ιεράπετρας καλεί τους Έλληνες 
που θέλουν να εργαστούν στον 
πρωτογενή να επικοινωνήσουν µε 
τα γραφεία του Συλλόγου. Ακόµα, 
ενηµερώνει ότι αναλαµβάνει τη 
σύνταξη των φακέλων για 
µετάκληση εργατών γης από 
Τρίτες χώρες και για ζευγάρια από 
Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο.

Ψηφιοποιείται ο κλάδος
της µελισσοκοµίας 
Στο δρόµο προς την πλήρη 
ψηφιοποίηση της ελληνικής 
µελισσοκοµίας κινούνται οι αρµόδιες 
αρχές του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε διορθωτικές κινήσεις 
για καταγραφή ισοζυγίων. Συµβολική 
και η παράδοση της πρώτης 
ατοµικής ψηφιακής µελισσοκοµικής 
ταυτότητας στον πρόεδρο  
της Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών 
Συλλόγων Ελλάδος κ. Αν. Ποντίκη 
από τον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Σίµο Κεδίκογλου.

Αγωνία για συρρίκνωση
του αττικού αµπελώνα
Ανησυχούν για την ταχεία 
συρρίκνωση του αττικού 
αµπελώνα οι πρόεδροι των 
αµπελουργικών και οινοποιητικών 
συνεταιρισµών Αττικής καθώς 
όπως διαπιστώθηκε από το 2003 
µέχρι το 2021, ο αµπελώνας έχει 
µειωθεί σχεδόν στο ήµισυ, (έκταση 
2003: 112.447 στρέµµατα, έκταση 
2021: 62.230 στρέµµατα). 
Την ίδια ώρα, διατυπώνονται 
πιεστικά αιτήµατα για πριµοδότηση 
της οριστικής εγκατάλειψης.

Nέα συµβουλευτική
από τη Bayer Ελλάς
H Bayer Ελλάς ξεκινά νέο κύκλο 
του προγράµµατος Level-up, 
ανανεωµένο σε Level-up| G4A, 
για υποστήριξη και συµβουλευτική 
νεοφυών επιχειρήσεων, σε 
κλάδους Υγείας, Αγροδιατροφής. 
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
ξεκινά στις 19 Σεπτεµβρίου 2022 
και θα ολοκληρωθεί στις 17 
Οκτωβρίου 2022. Η έναρξη του 
β’ κύκλου είναι στις 16 Νοεµβρίου 
2022 και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.

Πρόσθετη ασπίδα σε προστατευόµενες περιοχές Θράκης, Ηπείρου, ∆υτικής Θεσσαλίας και ∆υτικής Στερεάς 
Ελλάδας, οι πέντε εκπαιδευµένοι βέλγικοι ποιµενικοί που θα συνδράµουν σε περιπολίες εντοπισµού.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Φύλακες της πανίδας
5 βέλγικοι ποιμενικοί
Διευθετείται με ΚΥΑ η παράνομη χρήση δολωμάτων σε είδη άγριας 
πανίδας, η οποία ενεργοποιεί μέτρα προφύλαξης και περιπολίες

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 ίπ-
πων 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 
Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6980/048507.
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Βραδιές Εθνικών
πριν το Κατάρ
Τελικές πρόβες ενόψει του Παγκοσμίου

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ως πρόβες τζενεράλε για το Μου-
ντιάλ θεωρούνται τα παιχνίδια του 
Nations League που πραγµατοποι-
ούνται έως και την ερχόµενη Τρί-
τη, µε τις οµάδες που θα δώσουν 
το παρών στο Κατάρ, να δοκιµά-
ζουν συστήµατα και 11άδες πριν 
τη σπουδαιότερη γιορτή του ποδο-
σφαίρου. Στα µατς του Σαββάτου 
24 του µήνα που ξεχωρίζουν πε-
ριλαµβάνεται το παιχνίδι της Πορ-
τογαλίας που θα βρίσκεται στα τε-
λικά του Παγκοσµίου, η οποία φι-
λοξενείται από την Τσεχία. 

Την ίδια ώρα έχει προγραµµα-
τιστεί και το δεύτερο παιχνίδι του 

2ου Οµίλου της League A Ισπα-
νία-Ελβετία (αµφότερες «µουντια-
λικές»). Η Ελλάδα που βρίσκεται 
στο τρίτο γκρουπ δυναµικότητας 
(Leage C) και έχει «κλειδώσει» την 
πρώτη θέση στον όµιλό της, φιλο-
ξενείται από την Κύπρο. 

Στα νέα πρόσωπα της Εθνικής 
βρίσκεται ο 18χρονος στόπερ του 
ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. 
Την Κυριακή, η Γαλλία που καλεί-
ται να υπερασπιστεί τον τίτλο της 
παγκόσµιας πρωταθλήτριας το Νο-
έµβριο, θα έχει δύσκολη αποστο-
λή απέναντι στη ∆ανία. Τέλος, τη 
∆ευτέρα, όλα τα µάτια θα βρίσκο-
νται στο Γουέµπλεϊ, όπου τα «λιο-
ντάρια» της φιλόδοξης Αγγλίας θα 
υποδεχτούν τη Γερµανία. 

Στο Λονδίνο βρίσκεται η «αφρόκρεµα» του τένις για 
το Laver Cup που διεξάγεται 23-25 Σεπτεµβρίου. Το 
τουρνουά θα αποτελέσει το κύκνειο άσµα του Ρότζερ 
Φέντερερ στο επαγγελµατικό τένις, όπως ανακοίνωσε 
ο ίδιος πριν από λίγες ηµέρες. Ο Ελβετός θρύλος 
και ο Τσιτσιπάς θα είναι συµπαίκτες στην οµάδα της 
Ευρώπης που στοχεύει στην πέµπτη διαδοχική κατάκτηση. 

Το τελευταίο τουρνουά
του Ρότζερ Φέντερερ   

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Σλοβενία – Νορβηγία 19.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Τουρνουά Π. Γιαννακόπουλος)

Τελικός 21.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Σερβία – Σουηδία 21.45 Novasports 4HD

Τσεχία – Πορτογαλία 21.45 Novasports 3HD

Ισπανία – Ελβετία 21.45 Novasports 2HD

Κύπρος – Ελλάδα 21.45 ALPHA

Ποδόσφαιρο (Nations League)

Ανδόρα – Λετονία 16.00 Novasports Prime

Ουαλία - Πολωνία 21.45 Novasports 4HD

Αυστρία – Κροατία 21.45 Novasports 3HD

Ολλανδία – Βέλγιο 21.45 Novasports 2HD

∆ανία – Γαλλία 21.45 Novasports 1HD
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Κύπρος – Ελλάδα 21.45 ALPHA
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Ουαλία - Πολωνία 21.45 Novasports 4HD

Αυστρία – Κροατία 21.45 Novasports 3HD
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∆ανία – Γαλλία 21.45 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Βασιλικότεροι
του βασιλέως 
στις διευθετήσεις  
για τα λιπάσματα 

Λιγοστεύουν   
τα κοπάδια, πιο 
πολύ το «συσσίτιο» 
στις ζωοτροφές  

Τρόπο και τόπο 
υποσχέθηκε από 
την Ελασσόνα 
ο Γεωργαντάς

∆εν το βάζει κάτω ο CR7
Tο Μουντιάλ του Κατάρ δεν 
θα είναι η τελευταία µεγάλη 
διοργάνωση του Κριστιάνο 
Ρονάλντο. Όπως ανέφερε µεγάλος 
του στόχος είναι να αγωνιστεί 
και στο Euro 2024 παρά 
το γεγονός ότι θα είναι 39 ετών. 
«Ελπίζω να συνεχίσω να είµαι 
µέλος της Εθνικής οµάδας για 
αρκετά χρόνια ακόµη. Αισθάνοµαι 
ότι έχω κίνητρο, οι φιλοδοξίες 
µου είναι υψηλές», τόνισε.

Στο Top 5 ο Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνµπο 
βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα 
του Ευρωµπάσκετ. Ο Greek Freak 
συγκεκριµένα αποχώρησε από 
το Eurobasket 2022 µε 29,3 
πόντους, 8,8 ριµπάουντ, 4,7 ασίστ, 
1,5 κλεψίµατα, 0,8 κοψίµατα 
και 32,7 βαθµούς στην αξιολόγηση 
κατά µέσο όρο, επιβεβαιώνοντας 
ότι είναι ο καλύτερος παίκτης 
του κόσµου.

Εύκολη κλήρωση για ΑΕΛ
Με Άρη Βούλας/Νέα Αρτάκη – 
Ναυπακτιακός Αστέρα η ΑΕΛ 
µπαίνει στο Κύπελλο Ελλάδας 
µετά την 4η φάση. Εν τω µεταξύ, 
οι «βυσσινί» επιβεβαίωσαν στον 
φιλικό αγώνα µε τη Νίκη Βόλου 
(0-2) που διεξήχθη το περασµένο 
Σάββατο στο δηµοτικό στάδιο της 
Νεάπολης πως δίκαια 
χαρακτηρίζονται ως το µεγάλο 
φαβορί από τον Α’ Όµιλο της 
Super League 2 για να επιστρέψει 
στα σαλόνια του επαγγελµατικού 
ποδοσφαίρου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Κεντρική Δοκιμή 

Deutz Fahr 
6135C  

Οι μηχανικοί της SDF  χρησιμοποίησαν το 
δοκιμασμένο και αξιόπιστο CVT και πρό-

σθεσαν μερικά βήματα δημιουργώντας 
έτσι το νέο 6C RV Shift. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ



Κόντρα για 
μία φωτό
Ο Κιλιάν Μπαπέ 
αποφάσισε να µη λάβει µέρος στη 
φωτογράφιση που έχει 
προγραµµατιστεί την Τρίτη µε την 
Εθνική οµάδα της Γαλλίας, µετά 
την άρνηση από πλευράς 
Οµοσπονδίας να «τροποποιήσει 
τη συµφωνία» για τα δικαιώµατα 
εικόνας των παικτών.
Ο 23χρονος σούπερ σταρ και οι 
εκπρόσωποί δήλωσαν πως 
«λυπούνται βαθιά που καµία 
συµφωνία δεν µπόρεσε, όπως 
ζητήθηκε, να επιτευχθεί πριν από 
το Παγκόσµιο Κύπελλο», γι’ αυτό 
το θέµα που έχει ήδη προκαλέσει 
διαµάχη από τον Μάρτιο. Από την 
πλευρά της, η Γαλλική 
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (FFF) 
δεν προχώρησε σε κάποια 
ανακοίνωση. Όλα αυτά 
διαδραµατίστηκαν την ηµέρα που 
ο αστέρας των πρωταθλητών 
Γαλλίας και της Εθνικής οµάδας 
έγινε γνωστό πως είναι ο πιο 
ακριβοπληρωµένος παίκτης στον 
πλανήτη.

Ο νεαρότερος 
της Premier
Ο Ίθαν Νουανέρι σε ηλικία 15 
ετών και 181 ηµερών έγινε o 
νεότερος ποδοσφαιριστής που 
έχει πάρει χρόνο συµµετοχές σε 
αγώνα της πρώτης κατηγορίας 
της Αγγλίας. Ο νεαρός 
µεσοεπιθετικός έκανε 
συγκεκριµένα το ντεµπούτο του 
στα τελευταία λεπτά (90’+2) της 
αναµέτρησης της Άρσεναλ µε την 
Μπρέντφορντ. Το ρεκόρ µέχρι 
πρότινος ανήκε στον Χάρβεϊ 
Έλιοτ της Λίβερπουλ, ο οποίος 
είχε αγωνιστεί σε ηλικία 16 ετών 
και 30 ηµερών.

 Περισσεύει ο θυµός στους 
καλλιεργητές επιτραπέζιας πράσι-
νης ελιάς Χαλκιδικής µε τις τιµές 

που έβγαλαν οι µεγάλοι παίκτες του κλά-
δου της µεταποίησης. Το µήνυµα που τους 
στέλνουν είναι ότι από του χρόνου θα ψά-
χνουν µε το «µακαρόνι» την ποιότητα, διότι 
µε 1,10 ευρώ τα 110 τεµάχια και στήσιµο στα 
0,70 – 0,80 ευρώ το κιλό, είναι ακατόρθωτο 
να µπει αγρότης να καλλιεργήσει σωστά και 
τα χωράφια θα ρηµάξουν. Ένα καλό λίπασµα 
για του χρόνου, όπως λένε δηκτικά, είναι το 
«0-0-0», το οποίο είναι και σε… προσφορά.  

Όσο για την προτροπή ΠΕΜΕΤΕ προς 
τους µεταποιητές-µέλη της να δώσουν κα-
λύτερες τιµές στην ελιά για να συνεχίζουν 
να παίρνουν ποιοτικό προϊόν και να µην χά-
σουν αγορές, αυτή δεν φαίνεται να περνά 
στην πράξη, εξοργίζοντας ακόµη περισσό-
τερο τους παραγωγούς που σχολιάζουν ποι-
κιλοτρόπως… Το άλλο µεγάλο θέµα 
που καίει τους ελαιοκαλλιεργητές, εκτός από 
την ανακοινωθείσα τιµή, την οποία χαρακτηρί-
ζουν «καθαρή ληστεία», είναι αυτό των εργα-
τικών χεριών. Είναι τόσο µεγάλη η ένδεια σε 
σχέση µε τις συγκοµιστικές ανάγκες, ώστε σε 
πολλές περιπτώσεις διεξάγεται άτυπος «πλει-
στηριασµός» µεταξύ παραγωγών, όσον αφο-
ρά στο µεροκάµατο που τους προσφέρουν, 
για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα τους µείνει 

το προϊόν στα φέτος δέντρα. Κάποιοι, πάντως, 
δεν θα το αποφύγουν. Μαύρα σύν-
νεφα έχουν συσσωρευτεί φέτος πάνω από 
την καλλιέργεια του επιτραπέζιου σταφυ-
λιού, αφού η ζήτηση είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτη και το προϊόν µένει ατρύγητο πάνω στα 
κλήµατα και µέρα µε τη µέρα σαπίζει. Είναι 
τέτοια η απογοήτευση των παραγωγών, σε 
σηµείο ώστε στα χωριά του Παγγαίου Κα-
βάλας, «τυχεροί» θεωρούνται όσοι έχασαν 
την παραγωγή τους από τη χαλαζόπτωση 
του Ιουλίου, γιατί τουλάχιστον αυτοί κάτι 
θα πάρουν φέτος από αποζηµιώσεις (λέµε 
τώρα). Οι υπόλοιποι έχουν σηκώσει τα χέ-
ρια.  Μέσα σε αυτό το κλίµα, που πυ-
ροδοτεί περαιτέρω η ενεργειακή και πληθω-
ριστική πίεση, ο αγροτικός κόσµος πορεύε-
ται επί της ουσίας µόνος του, ακούγοντας για 
πολιτικές, πακέτα στήριξης, ψηφιακούς µετα-
σχηµατισµούς (σ.σ. επιστροφή στα µπαστου-
νάκια) και τα ρέστα!  Επί του τελευταίου, απα-
σφάλισαν έστω και αργά οι γεωτεχνικοί του 
υπουργείου της πλατείας κάνοντας λόγο για 
φαραωνικό έργο της κατ’ επίφαση µόνο «ευ-
φυούς γεωργίας» που βρίσκεται σε ανοικτή 
διαγωνιστική διαδικασία. «∆εν θα αφήσουµε 
τα συµφέροντα του ΟΣ∆Ε να µπουν από την 
πίσω πόρτα στην ευφυή Γεωργία και να χρε-
ώνουν τους Αγρότες πάλι µε µεγάλα έξοδα», 
λένε σε ανακοίνωση τους. O ΓΥΛΟΣ

Βραδιές Εθνικών στο Nations League πριν το Παγκόσµιο Κύπελλο σελ. 54 • Ο Φέντερερ στο τελευταίο του τουρνουά σελ. 54

Ελαφρύ πάτημα
Στο profi Οκτωβρίου φιλοξενείται ένας 
πλήρες οδηγός για την επιλογή των 
κατάλληλων ελαστικών και για τους 
παράγοντες που θα πρέπει να προσέξει ο 
παραγωγός κατά την εφαρµογή τους, για 
µέγιστη εξοικονόµηση καυσίµων.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Έναν αφέντη,
τον Λαυρέντη 

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

ΤΡΥΓΟΣ ΤΟΥ JULES BASTIEN�LEPAGE �1848 � 1884�
Αυτός ο πίνακας του Jules Bastien-Lepage έχει να κάνει µε την κίνηση. Η γυναίκα γυρίζει προς τους άντρες στο αµπέλι σαν να καλούν 
ο ένας τον άλλον. Το βλέµµα του παρατηρητή ακολουθεί αυτόµατα το δικό της, ενώ πίσω από το λόφο µοιάζει να πλανάται µια καταιγίδα.
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H 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην 
εγχώρια αγορά  πήγε αρκετά 
χαμηλά στα 420 ευρώ ο τόνος 
FOB σε λιμάνι μας κάτι που α-

νησχυχεί, καθώς πολλά σιτάρια είναι αγο-
ρασμένα με υψηλότερη τιμή. Φαίνονται α-
πό έξω κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποί-
ησης και ανάκαμψης στον Καναδά, οπότε 
οι αναλυτές θεωρούν ότι για την ώρα τα χα-
μηλότερα επίπεδα δεν είναι πολύ πιθανά.

  Η βάση (το πριμ) επί του χρηματιστηρί-
ου στην ελληνική αγορά βάμβακος μειώνε-
ται με αργούς ρυθμούς για την ώρα, καθώς οι 
εκκοκκιστές προβάλουν αντίσταση. Βέβαια το 
βαμβάκι τώρα μαζεύεται οπότε σε δυο εβδο-
μάδες που θα γεμίζουν οι αποθήκες με δέμα-
τα θα είναι δύσκολο να μην δούμε πίεση για 
πωλήσεις και επομένως μείωση του πριμ. Η 
Αίγυπτος χαμήλωσε ήδη της τιμές της και α-
πό την Τουρκία επικρατεί ασυνήθιστη ησυ-
χία (μόνο μικροδουλειές). Να σημειωθεί ότι 
το να πέσει η βάση δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι η τελική τιμή που θα λαμβάνουμε θα μει-
ώνεται, καθώς μπορεί το χρηματιστήριο να 
ενισχυθεί περισσότερο. Ευτυχώς το δολάριο 
«κρατάει» δυνατά, με τους εμπορικούς οίκους 
να μπορούν να πληρώσουν τα 107 σεντς.   

  Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να 
αρχίσει η συγκομιδή των ακτινιδίων Hayward, 
με την παραγωγή να έχει καλύτερο μέγε-
θος, αλλά και ποιότητα. Πέρυσι, οι μέσες τι-
μές που έλαβαν οι παραγωγοί στον Πυργετό 
για τα Hayward ήταν γύρω στα 1 ευρώ το κι-
λό, με τις φετινές συμφωνίες να έχουν ξεκι-
νήσει στα 80 λεπτά το κιλό. Ειδικότερα, στον 
νομό Άρτας η παραγωγή εκτιμάται ότι θα κυ-
μανθεί περί τους 40.000 με 45.000 τόνους.

Ξανά προς τα πάνω 
«βλέπει» το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

25/08 01/09 08/09 15/09 22/09

472,57 471,62
466,50

479,89
487,47

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

413

385

113,75

3,82

545,90

1386,0

20,56

100,50

144,25

132,25

413

377

117,10

3,85

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

420

375

109,5

3,94

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

420

367

101,5

3,98

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

367

101,5

3,98

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

362

95,80

3,97

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

ΚΡΙΘΑΡΙ  
ευρώ/τόνος 

18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09

282

530 530
505

485 482,5 482,5

290 290
296

302
312

Σε νέα δεδομένα αγοράς αναμένεται να ξε-
κινήσουν οι κοπές στη φθινοπωρινή καλλι-
έργεια θερμοκηπιακής ντομάτας, με τα πα-
ραγωγικά κέντρα της νότιας Ελλάδας να πα-
ραδίδουν τις πρώτες ποσότητες το επόμε-
νο δεκαπενθήμερο και τις εκτιμήσεις να θέ-
τουν τιμή εκκίνησης στα 1,20 με 1,30 ευρώ.

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας 
περιόδου, που αναμένεται να ενταθεί τους 
χειμερινούς μήνες, είναι τα αυξημένα κο-
στολόγια των θερμοκηπίων στην Ευρώπη, 
που επιφέρουν περιορισμό εισαγωγών στην 

ελληνική αγορά, ενώ δεν αποκλείεται στη 
συνέχεια να ενισχύσουν τη ζήτηση για το 
εγχώριο προϊόν, επηρεάζοντας και τις τιμές. 

Σ’ αυτή τη δεύτερη φάση που αποδίδεται 
στην ενεργειακή κρίση, αναμένεται να ω-
φεληθεί κυρίως η παραγωγή της Κρήτης, 
που βγαίνει στην αγορά στα τέλη Δεκεμ-
βρίου. Μεσοσταθμικά ο Οκτώβριος διαμορ-
φώνει τιμές για την πρώτη κατηγορία ντο-
μάτας περί τα 90 με 95 λεπτά, ωστόσο φέ-
τος διευκολύνεται το σενάριο των 1,20 ευ-
ρώ και μάλιστα με προοπτικές διατήρησης.

Πάνω από το εύρος για τη ντομάτα
 Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης στα 1,20 με 1,30 ευρώ το κιλό 
 Η ενεργειακή κρίση ωφελεί την παραγωγή της Κρήτης στα τέλη Δεκεμβρίου

Εισαγωγές
Με τα σημερινά δεδομένα,  

οι εισαγωγές ντομάτας από την 
Ευρώπη καθίστανται ασύμφορες

Αύξηση 
Μεσοσταθμικά ο Οκτώβριος 
διαμορφώνει τιμές για την 
πρώτη κατηγορία ντομάτας 
γύρω στα 90 με 95 λεπτά

Άνοιξη
Την περασμένη άνοιξη η αγορά 
έπιασε υψηλά στα 1,60 ευρώ  

το κιλό

Αγορά 
θερμοκηπιακής 
ντομάτας (ευρώ το κιλό)

Έναρξη  1,20 

Υψηλά προηγούμενης περιόδου  1,60

Μέση τιμή 5ετίας  0,90
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Προ των πυλών η πίεση στο χρηµατιστηριακό πριµ
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Έχασε το στήριγµα των 100 και 97 
σεντς το χρηµατιστήριο βάµβακος 
µε την αγορά υπό πίεση λόγω 
ανησυχιών για την κατανάλωση.

Χωρίς κάποια µεταβολή έκλεισε 
η νέα λίστα τιµών στη Φότζια όσο 
τα µηνύµατα στην αγορά δίνουν 
σήµα για ανοδική αντίδραση.

Αµετάβλητη η τιµή καλαµποκιού 
στην Ιταλία, όσο εξασθενεί η επιρροή 
της πίεσης συγκοµιδής, και οι µικρές 
σοδειές επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Νέα κέρδη ωθούν στα 312 ευρώ ο τόνος 
την τιµή στο κτηνοτροφικό κριθάρι στην 
ευρωπαϊκή αγορά, µε τις εξαγγελίες 
Πούτιν να δίνουν σήµα ανόδου.

Υποχωρεί η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία 
έπειτα από ένα ανοδικό σερί για 
πάνω από ένα µήνα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Περαιτέρω υποχώρηση της διεθνούς 
τιµής βάµβακος επεφύλαξαν οι συνε-
δριάσεις στο χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης, µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρί-
ου 2023 να έχουν απολέσει και τα 95 
σεντς έναντι των 103 σεντς που δια-
τηρούσαν την περασµένη εβδοµάδα. 
Στην εγχώρια αγορά, το σύσπορο πλη-
ρώνεται στα 82 λεπτά, έναντι των 85 λε-
πτών την περασµένη εβδοµάδα και 95 
έως 99,5 λεπτών στις αρχές του µήνα.

Η πτώση των προηγούµενων ηµε-
ρών έκοψε σχεδόν 10 σεντς από τη 
διεθνή τιµή και αναµένεται να συνε-
χιστεί, αφού υψηλότερα επιτόκια συ-
νεπάγονται πιο ακριβό χρήµα και άρα 
πιο προσεκτικές οικονοµικές κινήσεις 
των αγορών. Σηµειώνεται ότι µεσοβδό-
µαδα η οµοσπονδιακή τράπεζα των Η-
ΠΑ, Fed ανέβασε κατά 75 µονάδες βά-
σεις τα επιτόκια, ενώ άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο για νέες αυξήσεις που θα 
µπορούσαν να ανεβάσουν το κόστος 

δανεισµού από 3,25% που είναι σήµε-
ρα στο 4% (δηλαδή άλλες 75 µονάδες) 
ή ακόµα και στο 5% εντός του 2023.

Βασική ανησυχία των αγορών παρα-
µένει η κατανάλωση, µε τα περισσότε-
ρα κλωστήρια να αναφέρουν γεµάτες 
αποθήκες, αφού τελευταία κατέφθα-
σαν και παλαιότερες παραγγελίες τους, 
σε µια συγκυρία κατά την οποία φαίνε-
ται ότι η ζήτηση για ίνα υποχωρεί. Αν 
και τα δεδοµένα της φετινής παραγω-
γής θα µπορούσαν να υποστηρίξουν 
µια επιστροφή της τιµής στα περιοχή 
των 100 µε 105 σεντς σύµφωνα µε δι-
εθνείς αναλυτές, για όσο καιρό οι προ-
οπτικές τις κατανάλωσης σκεπάζονται 
από τις αγωνίες για την παγκόσµια οι-
κονοµία, αυτό δύσκολα θα συµβεί. Αυ-
τό για τις τιµές του σύσπορου σηµαίνει 
ότι το σενάριο επιστροφής σε τιµές ά-
νω των 90 λεπτών δείχνει περισσότε-
ρο ανέφικτο παρά ρεαλιστικό. Στα θε-
τικά πάντως, το δολάριο παραµένει ι-
σχυρό, µε την ισοτιµία µε το ευρώ να έ-
χει υποχωρήσει και πάλι στα 99 σεντς.

 Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι περισ-

σότεροι παραγωγοί δεν έχουν κλείσει 
ακόµα τα βαµβάκια τους, µε εκείνους 
που πρόλαβαν τα πρόσφατα υψηλά, να 
ανταποκρίνονται στο 25% της φετινής 
ελληνικής παραγωγής. Καταλύτης α-
νόδου ή περαιτέρω πτώση σ’ αυτές τις 
νέες ισορροπίες, θα είναι η επερχόµε-
νη έκθεση προσφοράς-ζήτησης του 
USDA. Αναµένεται η παγκόσµια παρα-
γωγή να υποχωρήσει από τα 118 εκατ. 
δέµατα. Στα 118 εκατ. δέµατα βρίσκε-
ται και η παγκόσµια κατανάλωση. Σε 
περίπτωση που οι νέες εκτιµήσεις του 
USDA δεν µεταβάλουν την παγκόσµια 
κατανάλωση, η διεθνής τιµή διατηρεί-
ται στην τροχιά των 100 σεντς. Αρκεί έ-
ως τότε να µην υπάρξει περαιτέρω επι-
δείνωση των οικονοµικών δεδοµένων. 

Υποχωρεί στα 82 λεπτά η τιµή στο σύσπορο
Χλωµή η ανάκτηση κορυφών σύντοµα, υψηλότερα επιτόκια από τη FED, ακριβότερο το χρήµα
 Βασική ανησυχία των αγορών η κατανάλωση, µε γεµάτες αποθήκες τα περισσότερα κλωστήρια Μικρότερη των αρχικών 

εκτιµήσεων φαίνεται ότι θα 
είναι η σοδειά του Καναδά, 
µε τη στατιστική υπηρεσία της 
χώρας αλλά και το υπουργείο 
γεωργίας να ρίχνουν τις 
προσδοκίες για τις αποδόσεις 
στα 200 κιλά το στρέµµα, 
επικαλούµενες τις καιρικές 
συνθήκες. Οι προηγούµενες 
εκτιµήσεις ανέφερεαν 6,5 
εκατ. τόνους για το 2022, 
ενώ το επικρατέστερο σενάριο 
πλέον θέλει σοδειά 6,1 εκατ. 
τόνων. Πρόκειται για το 
«αισιόδοξο» σενάριο µείωσης 
παραγωγής κατά 400.000 
τόνους έναντι προσδοκιών, 
µε συντηρητικούς αναλυτές να 
µην αποκλείουν ενδεχόµενο 
για τελικό τονάζ κάτω από 
τους 5,8 εκατ. τόνους. Ήδη τα 
FOB του Καναδά κάλυψαν το 
40% περίπου των απωλειών 
τους τελευταίους 2 µε 3 
µήνες και διαπραγµατεύονται 
στα 411 ευρώ ο τόνος. 
Ανάκαµψη είχε και η γαλλική 
αγορά, που επέστρεψε 
στα 450 ευρώ ο τόνος.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ 
Ο ΚΑΝΑ∆ΑΣ ΚΑΙ Η 
ΓΑΛΛΙΑ ΣΕ ΑΝΟ∆Ο

Η πλειονότητα των εµπορευµάτων κατέγραφε 
απώλειες, αναµένοντας την επίσηµη ανακοίνωση 
της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) περί νέας 
αύξησης των επιτοκίων. Φυσικά ο σκοπός είναι να 
τιθασεύσουν τον πληθωρισµό, εντούτοις οι αυξήσεις 
των επιτοκίων συνήθως ενδυναµώνουν το δολάριο 
και παράλληλα πιέζουν τα εµπορεύµατα, των οποίων 
δυσκολεύονται οι εξαγωγές. Στην προκειµένη
το βαµβάκι, αφού αρχικά σηµείωσε νέα χαµηλά 
διµήνου, υπό την αίσθηση πως πλέον είναι υπερ-
πουληµένο και πως είχε προεξοφλήσει την άνοδο 
των επιτοκίων, αντέδρασε ανοδικά. 

ΝEA ΥOΡKH
Στις περισσότερες σεζόν, όταν έρχεται η συγκοµιδή 
βιώνουµε τη λεγόµενη πίεση στη χρηµατιστηριακή 
βάση (πριµ), εξαιτίας της αίσθησης πως θα υπάρξει 
σύντοµα µεγάλη προσφορά βάµβακος και παράλληλα 
διάθεση των εκκοκκιστών για πωλήσεις. Φέτος αυτή 
η πίεση γίνεται ολοένα και πιο εµφανής, δεδοµένου 
ότι η αύξηση της προσφοράς συνδυάζεται µε 
αδύναµη ζήτηση. Ήδη η Αίγυπτος που πλήρωνε 
κάποιες καλές τιµές µέχρι πρότινος έχει µειώσει 
τις τιµές των προσφορών της, ενώ από Τουρκία 
όποτε εµφανίζονται κλώστες οι ζητήσεις αφορούν 
πολύ µικρές ποσότητες µε άµεσες φορτώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η διεθνής τιµή διατηρείται στην 
τροχιά των 100 σεντς.

ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
Το σενάριο επιστροφής σε 

τιµές άνω των 90 λεπτών 

το κιλό δείχνει περισσότερο 
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Το ελληνικό ρύζι έχει σηµα-
ντικές προοπτικές, αλλά υ-
πάρχουν πολλά προβλήµα-
τα που πρέπει να αντιµετω-
πιστούν εκτιµά ο Αναστάσι-
ος Πιστιόλας, επικεφαλής της 
Agrino και αντιπρόεδρος του 
Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ελ-
λάδος. «Είναι η αθρόα εισα-
γωγή ρυζιού από τρίτες χώρες 
µε πολύ χαµηλούς δασµούς 

και χωρίς να υπόκεινται στα 
ίδια στάνταρντ για φυτοφάρ-
µακα, που έχει επιφέρει µε-
γάλη πίεση ιδιαίτερα στο µα-
κρύσπερµο ρύζι. Έχουµε επί-
σης το πρόβληµα µε τις ελλη-
νοποιήσεις που πρέπει επιτέ-
λους να παταχθεί, διότι έρχο-
νται ρύζια από τρίτες χώρες 
και παίρνουν ελληνική ση-
µαία χωρίς να είναι προφα-

νώς ελληνικά, ενώ θα πρέπει 
να λυθεί και το θέµα της κα-
τηγοριοποίησης του ρυζιού, 
µέσω της θέσπισης κριτηρί-
ων, ώστε να ελέγχεται ότι το 
ρύζι που αγοράζει ο κατανα-
λωτής είναι Καρολίνα, γλασέ 
και ούτω καθ’ εξής. ∆ιότι, αυ-
τή τη στιγµή υπάρχει µια σχε-
τική ελευθεριότητα, να το πω 
κοµψά», είπε χαρακτηριστικά.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Να ξαναπιάσουν το… νήµα από 
εκεί που το άφησαν µε το κλείσι-
µο της εµπορικής σεζόν του 2022, 
όταν τα µεσόσπερµα ρύζια έπια-
σαν τα 480 -490 ευρώ ο τόνος, τα 
µακρύσπερµα τα 440 ευρώ και οι 
«Καρολίνες» τα 500 ευρώ ο τόνος, 
ευελπιστούν οι Έλληνες ορυζο-
καλλιεργητές λίγο πριν µπουν 
στα χωράφια τους για το ξεκίνη-
µα του φετινού αλωνιού.

Με συµµάχους την ενθαρρυντι-
κή εικόνα των χωραφιών τους, τό-
σο από άποψη αποδόσεων, όσο 
και ποιότητας και ένα διεθνές πε-
ριβάλλον, που ανοίγει το δρόµο 
για αύξηση των εξαγωγών και των 
µεριδίων σε νέες κι υφιστάµενες 
αγορές, οι παραγωγοί εκτιµούν 
ότι ο στόχος είναι εφικτός, αλλά 
και δικαιολογηµένος, καθώς το 
κόστος παραγωγής εκτοξεύτηκε.

«Φέτος έχουµε αρκετούς οιω-
νούς να είναι µε το µέρος µας. Ή-
ταν χρονιά µε µεγάλη επάρκεια 
σε νερό και µια οµαλή καλλιεργη-
τική περίοδο, κάνοντας την ορυ-
ζοκαλλιέργεια να εµφανίζει πο-
λύ καλά δείγµατα παραγωγής. Α-
πό την άλλη έχουµε την πολύ µει-
ωµένη παραγωγή και τη χαµηλή 
ποιότητα στην Ιταλία, λόγω της 
ξηρασίας, που σηµαίνει ότι θα α-
νοίξουν για το ελληνικό ρύζι πε-
ραιτέρω δρόµοι προς την αγορά 
της Ευρώπης. Μια πολύ σηµαντι-
κή παράµετρος επίσης, έχει να 
κάνει µε την Ινδία, η οποία έχει 
µπλοκάρει τις εξαγωγές της. Αυ-
τό θα µπορούσε να επιφέρει µε-

γάλες ανακατατάξεις γενικότερα 
στο εµπόριο ρυζιού φέτος», εξη-
γεί στην Agrenda ο Γιώργος Μπό-
τας, παραγωγός και γραµµατέας 
του Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας.

Το ευνοϊκό διεθνές περιβάλ-
λον επισηµαίνει και ο Χρήστος 
Γκαντζάρας, πρόεδρος του Συνε-
ταιρισµού Α’ Χαλάστρας. «Πλέον 
έχουµε στραφεί και σε άλλες α-
γορές, όπως η Ευρώπη και εάν 
τα µεταφορικά διατηρηθούν σε 
υψηλές τιµές, εκτιµώ πως θα εί-
ναι µια πάρα πολύ καλή χρονιά 
για το ελληνικό ρύζι, καθώς τα 
αυξηµένα κόµιστρα καθιστούν 

ασύµφορες τις εισαγωγές στην 
Ευρώπη από τρίτες χώρες», το-
νίζει ο κ. Γκαντζάρας.

«Επιβάλλεται να ξεκινήσουµε 
φέτος µε υψηλές τιµές, πρώτα - 
πρώτα γιατί ξοδέψαµε απεριόρι-
στα χρήµατα για να βγάλουµε τη 
χρονιά. Η σεζόν πέρυσι έκλεισε 
µε τις τιµές να φτάνουν µέχρι και 
τα 49 λεπτά στα µεσόσπερµα και 
µεγάλες ποσότητες ρυζιού που-
λήθηκαν µε πάνω από 40 λεπτά, 
κάτι που έδωσε µια καλή ανάσα 
στους παραγωγούς», αναφέρει 
ο Γιώργος Μπότας, αλλά σπεύ-
δει να συµπληρώσει πως «έχου-
µε αύξηση στο κοστολόγιο, που 
σχεδόν αγγίζει το 100% και ο κό-
σµος είναι µουδιασµένος γιατί έ-
χοντας περάσει από τους γεωπό-
νους και τους βενζινάδες, για να 
πάρουν το λογαριασµό και να ξέ-
ρουν τί οφείλουν, πραγµατικά έ-
πεσαν τα αφτιά τους. Είναι τερά-
στια τα έξοδα και υπάρχει ανη-

συχία για το αν οι τιµές του προ-
ϊόντος θα είναι τέτοιες που να το 
καλύψουν».

Ως µια από τις πιο δύσκολες χρο-
νιές των τελευταίων ετών, χαρα-
κτηρίζει τη φετινή, από την πλευ-
ρά του ο Αναστάσιος Πιστιόλας, 
επικεφαλής της Agrino και αντι-
πρόεδρος του Συνδέσµου Ορυζό-
µυλων Ελλάδος. «Αντίστοιχα προ-
βλήµατα µε τους παραγωγούς έχει 
η βιοµηχανία και θα έλεγα ακόµη 
περισσότερα, διότι εµάς µας έπια-
σε η πίεση σε όλους τους συντε-
λεστές του κόστους παραγωγής 
από πέρυσι. Θα κάνουµε όµως 
ό,τι µπορούµε µαζί µε τους παρα-
γωγούς για να ανταπεξέλθουµε», 
ανέφερε ο ίδιος στην Agrenda.

Οι σχετικές αναφορές, µαζί µε 
την επισήµανση πως το ελληνι-
κό ρύζι άρχισε να ανακτά και τις 
αγορές της Μέσης Ανατολής και 
της Ευρώπης, έγιναν κατά την 
παρουσίαση του προγράµµατος 
EU Rice, που υλοποιούν η Αγρο-
τική Εταιρική Σύµπραξη Θεσσα-
λονίκης και η Ρυθµιστική Αρχή 
ρυζιού ΠΟΠ Βαλένθια.

Υψηλές αποδόσεις, ζηµιές στην Ιταλία
Ανοίγει δρόµος για το ελληνικό ρύζι
Στόχος η αύξηση εξαγωγών και µεριδίων σε νέες κι υφιστάµενες αγορές

Ευκαιρία για κατοχύρωση θέσης 
η κάµψη εισαγωγών αυτή την περίοδο

ΠΕΡΣΙΝΗ ΣΕΖΟΝ 
Η σεζόν πέρυσι έκλεισε µε 

τις τιµές να φτάνουν µέχρι 

και τα 49 λεπτά στα µεσό-

σπερµα και µεγάλες ποσό-

τητες ρυζιού πουλήθηκαν µε 

πάνω από 40 λεπτά το κιλό

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
Τα αυξηµένα κόµιστρα 

καθιστούν ασύµφορες τις 

εισαγωγές ρυζιού στην Ευρώπη 

από τρίτες χώρες

Σ
την αγορά µας η εξαγωγή 
σκληρού σίτου πλέον δια-
πραγµατεύεται στα 420 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 

για τα χαµηλής ποιότητας σιτάρια, αλ-
λά δεν µπορούµε να πούµε πως σε αυ-
τές τις τιµές υπάρχει διάθεση πώλη-
σης από τους εµπόρους και τους εξα-
γωγείς.  Μην ξεχνάµε πως αρκετές πο-
σότητες ήταν αγορασµένες σε υψηλό-
τερες τιµές, εποµένως η εξαγωγή τώ-
ρα δεν είναι κερδοφόρα. Παράλληλα, 
οι τιµές παραγωγού στη Θεσσαλία κυ-
µαίνονται στα 38 λεπτά το κιλό. Μεσο-
πρόθεσµα, οι τιµές παγκοσµίως θα ε-
πηρεαστούν κυρίως από την επιθετι-
κότητα των προσφορών του Καναδά.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη νέα 
λίστα της Φότζια επιτέλους σταθεροποι-

ήθηκαν. Συγκε-
κριµένα για τα 
ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% 

και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου διαπραγµατεύεται στα 477,5-
482,5 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/
hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
467,5-470,5 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
ειχαµε µικρή ανάκαµψη της τάξης των 
ευρώ ο τόνος, η οποία κατά κύριο λό-
γο δικαιολογείται από την πτώση του 
ευρώ έναντι του δολαρίου και το γεγο-
νός πως οι ευρωπαϊκές σοδειές αρχί-
ζουν να γίνονται πιο ανταγωνιστικές 
λόγω της ισοτιµίας. Στον Καναδά για 
τρίτη εβδοµάδα σηµειώθηκε ανοδική 
αντίδραση, παρά το πολύ δυνατό δο-
λάριο, µε τα FOB στα 411 ευρώ ο τόνος.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η κλι-
µάκωση του πολέµου κατόπιν του δι-
αγγέλµατος Πούτιν και η επαναφορά 
της έντασης στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έφερε και τη ραγδαία ανά-
καµψη στα µαλακά σιτάρια. Η συµφω-
νία του διαδρόµου εξαγωγής δηµητρι-
ακών από την Ουκρανία µπορεί και να 
αµφισβητηθεί. Αυτά τα νέα, σε συνδυ-
ασµό µε την αύξηση επιτοκίων από την 
Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ φέρνει για 
άλλη µια φορά υψηλή µεταβλητότητα 
και αβεβαιότητα στα σιτηρά. Στη Γαλ-
λία είχαµε επίσης άνοδο, µε βοήθεια 
και από το ολοένα φτηνότερο ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου. Οι τιµές έπιασαν 
τα 347 ευρώ ο τόνος, µε µια αύξηση 
της τάξης των 20 ευρώ στην εβδοµάδα. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ 
ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ
ΡΥΖΙΑ

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΑ
ΡΥΖΙΑ

ΚΑΡΟΛΙΝΕΣ
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Οδηγός η δίψα 
από το εμπόριο 

Προκαταβολές 
31 λεπτά με
κλείσιμο τιμής
από την ΕΒΟΛ

Στην πίεση 
της συγκο-

µιδής αποδίδεται από ανθρώπους 
της αγοράς η στασιµότητα που εµ-
φανίζουν την τελευταία οι τιµές 
του καλαµποκιού, που διατηρούν 
τα 33 λεπτά το κιλό για τις καλές 
ποιότητες µε υψηλά ποσοστά πρω-
τεΐνης, την ώρα που το εµπόριο πι-
έζει για εκπτώσεις 1 µε 2 λεπτά το 
κιλό και οι παραγωγοί διεκδικούν 
το επίπεδο των 35 λεπτών. Με τις 
µηχανές που βρίσκονται στα χω-
ράφια να µαζεύουν ικανοποιητι-
κές αποδόσεις σε καρπό, φαίνε-
ται ότι προς το παρόν και οι δύο 
πλευρές της αγοράς εξυπηρετού-
νται ως προς τις αξιώσεις τους. Οι 
µεν οργανωµένοι παραγωγοί που 
προσδοκούν τα 35 λεπτά για τις 
παραγωγές τους, βάζουν τα καλα-
µπόκια στην αποθήκη. Όσοι δεν 
διαθέτουν τους χώρους ή τη ρευ-
στότητα για κάτι τέτοιο, κατευθύ-
νονται προς το ελεύθερο εµπόριο 
είτε κλείνοντας ποσότητες είτε δι-
ατηρώντας ανοιχτές τιµές, για δι-

άστηµα περίπου ενός µήνα. 
∆εν λείπουν φυσικά και οι πε-

ριπτώσεις των «χρεωµένων» πα-
ραγωγών, πάνω στους οποίους 
πατάει το εµπόριο για πίεση των 
τιµών, στο πνεύµα της αποφυγής 
να πιάσει από νωρίς η αγορά «τα-
βάνι» όπως έγινε στην περίπτωση 
των σιτηρών. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, οι έµποροι πληρώνουν γύρω 
στα 30 λεπτά το κιλό, χτίζοντας έ-
να καλό έρεισµα για συγκράτηση 
των τιµών, τουλάχιστον µέχρι να 
τελειώσει ο αλωνισµός.

Σε κάθε περίπτωση, οι µόνοι 
που απουσιάζουν από την αγο-
ρά ελλείψει ρευστότητας, είναι 
οι κτηνοτρόφοι, µε το εµπόριο 
να «χτυπάει» όσες ποσότητες βρί-
σκει, κάτι που προϊδεάζει για µια 
δυνατή ανοδική πορεία των τιµών 
τους επόµενους µήνες.

Άλλωστε και οι ισορροπίες στην 
ευρωπαϊκή αγορά δεν αφήνουν πε-
ριθώρια διόρθωσης των τιµών, λό-
γω των χαµηλών αποδόσεων, αλ-
λά και των ακριβών µεταφορικών.

Μια νέα κίνηση που αποτυπώνει την 
ανοδική τάση στην εγχώρια αγο-
ρά καλαµποκιού έρχεται από τη συ-
νεταιριστική οργάνωση ΕΒΟΛ, η ο-
ποία ανακοίνωσε προκαταβολή στα 
31 λεπτά το κιλό µε κλείσιµο τιµής 
στις 20 Οκτωβρίου, κάτι που έρχε-
ται να σπάσει τα σταγανά του εµπο-
ρίου στον θεσσαλικό κάµπο, που πι-
έζει για τα 30 λεπτά κλειστά. Σ’ αυ-
τή την τιµή των 30 λεπτών προσαρ-
µόζεται και η προσφορά του συνε-
ταιρισµού ΘΕΣγη για παράδοση στα 
σιλό της οργάνωσης στη Μαγνησία. 
Αλλά και η Ένωση Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών Ορεστιάδας, που ανα-
κοίνωσε πριν από λίγες ηµέρες τι-
µές για τους παραγωγούς-µέλη της, 
πληρώνει 30 λεπτά το κιλό κλειστά.

Η κίνηση πάντως της ΕΒΟΛ να δώ-
σει προκαταβολή 31 λεπτά το κιλό 
µαρτυρά ότι η τάση στην αγορά κα-
λαµποκιού παραµένει ανοδική και 
δεν αποκλείεται µέχρι την εκκαθά-
ριση (σε ένα µήνα δηλαδή) η αγορά 
να βρίσκεται πιο κοντά στον στόχο 
των 35 λεπτών που θέτουν οι περισ-
σότεροι παραγωγοί φέτος.

Παρά τις µεγάλες σοδειές σιτηρών στη Ρωσία, αβέβαιη η εξαγωγική δυναµική της χώρας προς 
τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ προεξοφλείται και περιορισµός των εξαγωγών της Ουκρανίας

Ανοδικά τα σιτηρά μετά τις απειλές Πούτιν 

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΑΓΟΡΑ

Οι φόβοι περαιτέρω κλιµάκωσης των πολεµικών 
συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα, µεταφράζονται 
ως ρίσκο στις ευρωπαϊκές αγορές σιτηρών, οι οποίες 
έγραψαν σηµαντικές αυξήσεις στον απόηχο των 
εξαγγελιών Πούτιν περί επιστράτευσης. Παρά τις 
µεγάλες σοδειές στη Ρωσία (ειδικά για µαλακό σίτο), 
µπαίνουν πολλά ερωτηµατικά στην εξαγωγική δυναµική 
της χώρας προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ 
πλέον προεξοφλείται περιορισµός των εξαγωγών 
της Ουκρανίας, λίγους µήνες µετά τη σύναψη της 
συµφωνίας περί απελευθέρωσης αποθεµάτων της.
Πλέον η Γαλλία βρίσκεται κοντά στα 340 ευρώ 
για τα συµβόλαια Νοεµβρίου, χωρίς να υπολογίζονται 
τα µεταφορικά, που παραµένουν ακριβά. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η µεταφορά ενός φορτηγού από τη 
Θεσσαλονίκη ως τα Μέγαρα, ανεβάζει περίπου 40 
ευρώ το κόστος στον τόνο. Έτσι κρίνεται ασύµφορη 
για αρκετούς παράγοντες της αγοράς, η εισαγωγή 
από Βουλγαρία, ειδικά στα νότια της Ελλάδας. ∆εν 
αποκλείεται µια νέα, ίσως τελευταία πίεση των τιµών 
µόλις ξεκινήσουν οι κοπές στη Σόφια της Βουλγαρίας, 
όπου και πάλι οι αποδόσεις φαίνονται µειωµένες και 
η ζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υψηλή.  Π. ΓΚΟΓΚΟΣ
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TÜV AUSTRIA HELLAS:  
Νέο σχήμα πιστοποίησης με  
την ονομασία «ok vegan» 

παρουσιάζει η TÜV Austria 
Hellas, το οποίο καθορίζει τις ουσίες 
από τις οποίες θα πρέπει τα προϊόντα 
ενός Οργανισμού να είναι  
πλήρως απαλλαγμένα ώστε  
να συμμορφώνονται με τη vegan 
ιδεολογία, όπως ορίζει το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 23662:2021.

GENERAL MILLS: Η General Mills, 
εταιρεία επώνυμων καταναλωτικών 
ειδών τροφίμων (με προϊόντα όπως 
Cheerios και Haagen-Dazs), ανακοίνωσε 
κέρδη για το α’ τρίμηνο χρήσης που 
αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι 
αναμενόταν, στα 820 εκατ. δολάρια, 
από τα 627 εκατ. δολάρια ένα χρόνο 
πριν. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 3,9% στα 
4,72 δισ., αντίστοιχα με τις εκτιμήσεις.

ΑGRINO: Αναφορικά με τα εταιρικά 
αποτελέσματα της χρήσης 2021, 
δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, 
τα στοιχεία της Agrino, αποτυπώνουν 
θετική εικόνα, βελτιωμένη από την 
αντίστοιχη περσινή που ήταν ήδη 
επιτυχημένη. Ο κύκλος εργασιών  
της Agrino ανήλθε στα 34,5 εκατ. από 
33,5 εκατ.(+ 3%). Ο δείκτης EBITDA 
σημείωσε περαιτέρω άνοδο σε 4,6 
εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ενώ  
η καθαρή κερδοφορία διατηρήθηκε 
σταθερή στα 2,7 εκατ. ευρώ. Οι 
εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 2%. 

ΚΑΡΑΛΗΣ: Ανάπτυξη 5,72% 
κατέγραψε το 2021 η ηπειρωτική 
γαλακτοβιομηχανία Καράλης, η οποία 
έκλεισε τη χρονιά με τζίρο 39,11 εκατ. 
ευρώ. Παράλληλα, το κόστος 
πωληθέντων αυξήθηκε κατά 8% 
περίπου, στα 33,82 εκατ. ευρώ,  
από 31,32 εκατ. ευρώ το 2020.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Τα χειρότερα έρχονται» προειδοποιεί το 
σύμβολο της Wall Street,  Κάρλ Άικαν, 
σύμφωνα με τον οποίο δεν αποτελεί έκ-
πληξη η ύφεση της αγοράς λόγω πλη-
θωρισμού, ενός «τρομερού πράγματος» 
- όπως λέει - που δεν μπορείς να αντι-
μετωπίσεις και οδήγησε μέχρι και στην 
πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο 
Άικαν κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές 
δαπάνες για τα τρέχοντα δημοσιονο-
μικά δεινά της χώρας. «Τυπώσαμε πά-
ρα πολλά χρήματα και πιστεύαμε ότι το 
πάρτι δεν θα τελείωνε ποτέ. Και το πάρ-
τι τελείωσε», είπε. Ωστόσο, ο 86χρονος 
δισεκατομμυριούχος επενδυτής μίλησε 
και για τομείς επενδυτικών «Νομίζω ότι 
πολλά πράγματα είναι φθηνά και θα γί-
νουν φθηνότερα», είπε, δείχνοντας τις 
εταιρείες στον τομέα της διύλισης πετρε-
λαίου και των λιπασμάτων. 

Την ίδια στιγμή, επενδυτικοί οίκοι, ό-
πως η JP Morgan θεωρούν λάθος την υ-
περβολική χαλάρωση της πολιτικής της 
Fed έως το 2021, λάθος και την υπερβο-
λική σύσφιξη του 2022 όπως αποτυπώ-
νεται με τις διαδοχικές αυξήσεις επιτο-
κίων (σ.σ 3η στις 75 μ.β) για να δαμά-
σει τον πληθωρισμό, αγνοώντας τα τε-
ράστια επίπεδα χρέους. 

Στην Γηραιά Ήπειρο, σύμφωνα με την 
Goldman Sachs η κρίση στο φυσικό αέριο 
«εξαφανίζει» την ανάπτυξη της Ευρωζώ-
νης με τον οίκο να αλλάζει τις προβλέ-
ψεις του από μια ήπια σε μια μέτρια ύφε-
ση. Συνολικά, τώρα προβλέπει ανάπτυξη 
+0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2022 (έναντι 
-0,1% προηγουμένως), -0,4% το τέταρτο 
τρίμηνο (από -0,2% πριν), -0,5% το πρώ-
το τρίμηνο του 2023 (έναντι +0,2%) και 
-0,1% το δεύτερο τρίμηνο (έναντι +0,4%).

Τrata
Στα ράφια των Lulu Hypermarket στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπαίνει 
άμεσα ο καπνιστός τόνος Trata. 
Στόχος της εξωστρεφούς κίνησης 
εξαγωγών είναι ο καπνιστός τόνος 
της Konva ΑΕΒΕ, με την είσοδό του, 
να κερδίσει με την ξεχωριστή του 
γεύση την προτίμηση της εκεί αγοράς. 
Άλλωστε, πρόκειται για μια χώρα που 
αρέσκεται στα ιχθυηρά-θαλασσινά.

Τσάνταλης
Τα οινοποιεία Τσάνταλη, με ιστορία 
πάνω από 130 χρόνια επαναπιστοποίησε 
η TÜV HELLAS (TÜV NORD), με βάση 
το τεχνικό πρωτόκολλο IFS Food 
Version 7 για παραγωγή και εμφιάλωση 
κρασιού, αποσταγμάτων και ούζου. 
Πρόκειται για μια σημαντική πιστοποίηση 
καθώς η Τσάνταλη αποτελεί σημαντικό 
πρεσβευτή της ελληνικής οινοποιίας  
και αποσταγματοποιίας σε 55 χώρες.

Ρίχνει αυτοκρατορίες  
ο άκρατος πληθωρισμός

 Το πάρτι τέλειωσε, τα χειρότερα έρχονται 
 Κλειστοί οι διακόπτες ανάπτυξης της ευρωζώνης
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0975 +18,18%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,9220 +15,25%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2,0000 +9,89%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ. ΟΙΚΙΣΤ. ΛΑ 0,9680 +8,76%

ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1750 +8,70%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,2000 -20,00%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 1,5600 -7,14%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,7620 -5,93%

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 0,9280 -4,33%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,7540 -4,31%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 30,086.40 -0.32%
 NASDAQ Comp 11,071.19 -1.33%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,441.28 - 1.45%
Λονδίνo FTSE 100 7,163.57 - 1.02%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,575.71 - 1.50%
Παρίσι CAC-40 5,941.58 - 1.49%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,343.74 -0.82%
Τόκιο NIKKEI-225 27,153.83 -0.58%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 1,75 15.06.2022 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  -0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 1,25 16.06.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,250 16.06.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M 1,108% 01.01.2022
EURIBOR -1M -0,512  01.06.2022

Καθ΄οδόν για τις 800 μονάδες,  
με τους πωλητές στο τιμόνι 
Αφού έχασε την περασμένη εβδομάδα τα 
στηρίγματα των 830 και 820 μονάδων, οι 
συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
αρχής γενομένης την προσεχή Δευτέρα μάλλον 
θα κινηθούν προς την πτωτική διάσπαση και των 
800 μονάδων. Το διεθνές περιβάλλον σε καμία 
περίπτωση δεν θα μπορούσε να ευνοήσει τους 
ελληνικούς τίτλους, με την εγχώρια αγορά να 
θεωρείται από αυτές με υψηλό ρίσκο, όσο οι 
συναλλακτικές διαφορές σε ευρώ και δολάριο 
αποθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές. 
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Οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, από τα 
μεγάλα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης

Τ
ον Μάιο δηµιουργήθηκε πρόβληµα στην 
πληρωµή των αποζηµιώσεων των κτηνο-
τρόφων, γιατί σύµφωνα µε πληροφορίες 
«…Το τεχνικό λάθος εντοπίζεται στη λίστα 

µε τους ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστωση. Συγκε-
κριµένα, κατά τη σύνταξη της λίστας 
µε τους επιλέξιµους ΚΑ∆, ακούγε-
ται ότι δε συµπεριελήφθησαν υπο-
κατηγορίες των βασικών Κωδικών 
Αριθµού ∆ραστηριότητας από 01.41 
έως 01.49 και κυρίως οι ΚΑ∆ 01.50.1 
και 01.50.10 που αφορούν µικτές 
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηρι-
ότητες, υπό τους οποίους λειτουρ-
γούν πολλές κτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις µε ιδιοπαραγωγή ζωο-
τροφών. Οι ίδιες πηγές που αποδί-
δουν το λάθος σε παράληψη υπαλ-
λήλου λόγω βιασύνης να προχω-
ρήσουν οι υπηρεσίες στην έγκαιρη 
πίστωση, διαβεβαιώνουν για την ε-
πίσπευση των διαδικασιών της συ-
µπληρωµατικής πληρωµής…». Οι 
Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας, 
(γνωστοί ως  ΚΑ∆) κάθε οικονοµι-
κής οντότητας, έχουν δηµιουργήσει 
τεράστια προβλήµατα τα τελευταία 
χρόνια στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο 

βασικότερος λόγος είναι η έλλειψη γνώσης/επικοινω-
νίας µε τη βάση. Τους ανθρώπους δηλαδή που διαχει-
ρίζονται την καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κα-
νείς υπηρεσιακός δεν απευθύνθηκε κάπου να ρωτή-
σει και να µάθει πως λειτουργούν οι ΚΑ∆. «Τι µας λες 
ρε φίλε;» η εύλογη ερώτηση κάποιου στα µέχρι τώρα 
γραφόµενα µου.

Έστω ένας κτηνοτρόφος ο οποίος βρισκόταν µέχρι 
τώρα στο ειδικό καθεστώς, καθώς τα κριτήρια τζίρου 

και επιδοτήσεων δεν του δηµιουρ-
γούσαν την υποχρέωση ένταξης 
στο κανονικό καθεστώς.

Από την 01.01.20 εντάχθηκε (εί-

τε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά) στο κανονικό καθε-
στώς. Πράγµα που σηµαίνει ότι υποχρεωτικά έχει δη-
λώσει ΚΑ∆ µε τα είδη στα οποία δραστηριοποιείται: π.χ. 
εκτροφή αιγοπροβάτων (01.45), καλλιέργεια µηδικής 
(01.19.10.04) και καλλιέργεια καλαµποκιού (01.11.2).

Η κύρια δραστηριότητά του είναι η εκτροφή των ζώ-
ων, ενώ οι υπόλοιπες δύο καλλιέργειες είναι αποκλει-
στικά για την παραγωγή ζωοτροφών για τα ζώα του.

Την επόµενη χρονιά (2021) αποφασίζει να καλλιερ-
γήσει σιτάρι ζέας, έπειτα από µία συµφωνία που έκανε 
και θεωρεί ότι είναι προσοδοφόρα γι’ αυτόν.

Υπάρχει έστω και ένας που πιστεύει ότι την καλλιέρ-
γεια σίτου (01.11.1) έχει πάει να τη δηλώσει στη ∆ΟΥ, 
κάνοντας προσθήκη δραστηριότητας; Ή να το πω δια-
φορετικά: υπάρχει έστω κι ένας γεωργός ή κτηνοτρό-
φος, που να έχει κάνει αυτή την ενέργεια;
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ.!!

Το γεγονός ότι δεν είναι δηλωµένος ο ΚΑ∆ της 

καλλιέργειας σίτου του παραδείγµατος, σηµαίνει ό-
τι ο άνθρωπος αυτός δεν καλλιέργησε; Επίσης όχι!

Κι όµως! Αυτός ο άνθρωπος πιθανόν θα χάσει οτιδή-
ποτε από όποια πλεονεκτήµατα πιθανόν να προκύψουν.
ΛΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Προφανώς ναι! Το πρόβλη-
µα (σε κάθε δουλειά, δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα) πά-
ντα ήταν και είναι η αντίληψη. Πρέπει να µπορείς να 
αντιληφθείς άµεσα το πρόβληµα και να µπορείς επί-
σης να στροφάρεις για την εξεύρεση λύσης. 

Θες να δεις τι καλλιεργεί ο «x» Παπαδηµητρίου; Ά-
ντλησε από το ΟΣ∆Ε τη δήλωση καλλιέργειας, δες τι 
έχει δηλώσει αυτός, βγάλε τα συµπεράσµατα µε τους 
µαθηµατικούς τύπους που –έτσι και αλλιώς- χρησιµο-
ποιείς και δώσε του ό,τι του αναλογεί. Όχι να ψάχνεις 
τους ΚΑ∆ (µάθαµε και τους ΚΑ∆ τώρα) από τους οποίους 
δεν µπορεί να εξαχθεί κανένα ασφαλές συµπέρασµα.

Το άλλο µεγάλο πρόβληµα αφορά κάποια γραφεία 
που συντάσσουν προγράµµατα ή δηλώσεις καλλιέρ-
γειας. Μερικά από τα απίστευτα που συµβαίνουν κα-
τά κόρον:

 Ζητάνε από τους αγρότες να τους αυξήσουν οι λο-
γιστές το αγροτικό εισόδηµα για να µη χάσουν την ι-
διότητα του επαγγελµατία αγρότη (είναι εγκληµατίες). 

 Ζητάνε να αλλαχθούν οι ΚΑ∆ γιατί µπορεί να έ-
χουν πρόβληµα -λένε- στο µέλλον, µε τυχόν προγράµ-
µατα (θα τρελαθούµε εντελώς…).

 Τροµοκρατούν νέους αγρότες λέγοντας τους ότι 
έπρεπε να µπουν σε βιβλία την µέρα που πήραν την ε-
πιδότηση, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

 Λένε στους αγρότες ότι έχουν υποχρέωση να µπουν 
σε βιβλία.

 Και τελικά, αντί να ασχοληθούν µε τα θέµατα της 
αρµοδιότητας τους, ασχολούνται ως ξερόλες µε τα πά-
ντα που δεν τους αφορούν.

Ιδιοπαραγωγή
Οι ΚΑ∆ 01.50.1, 01.50.10 
αφορούν κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις µε ιδιο-
παραγωγή ζωοτροφών

Κριτήρια
Τζίρος και επιδοτήσεις 

δηµιουργούν την 
υποχρέωση ένταξης στο 

κανονικό καθεστώς

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)

Προσοχή στο e-mail βοηθού 
Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». Λέει 
η απόφαση ότι είναι καλό να βάλετε κι ένα ακόµη 
email από δικό σας άτοµο. E-mail βοηθού 
σηµαίνει ότι η ευθύνη για την όποια ενηµέρωση 
περνά στο «βοηθό». Αν ο φορολογούµενος δεν 
ενηµερωθεί για κάτι που έστειλε η Φορολογική 
αρχή, την ευθύνη αναλαµβάνει ο βοηθός. 
Συνεπώς απαιτείται µεγάλη προσοχή σε όποιον 
δηλώσει βοηθός, γιατί αναλαµβάνει την πλήρη 
ευθύνη της εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. 

Ο καθένας στο είδος του και όχι ό,τι να ‘ναι

Στο µελετητή πας για να σε ενηµερώσει για 
τυχόν προγράµµατα, στο γραφείο του φορέα 

Α’ για να σου συντάξει τη δήλωση 
καλλιέργειας και στο λογιστή πας για να 

έχεις τη φορολογική ενηµέρωση. Ό,τι άλλο 
κάνεις, είσαι καταδικασµένος -αργά ή 
γρήγορα- να πάθεις ζηµιά. Γι’ αυτό να 

προσέχετε τι ακούτε και -κυρίως- από ποιον. 
Και αν δεν είστε σίγουροι, ζητήστε γραπτώς. 

Να δούµε τότε πόσοι από τους ξερόλες έχουν 
τα κότσια να γράψουν όλες αυτές τις 

αερολογίες που σας λένε…



MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατικός Τειρεσίας,
ποινές για μη αποδείξεις 
στην πλατφόρμα myData

Nομοσχέδιο «σκούπα» με ευνοϊκές ρυθμίσεις  
για γονικές παροχές, αγρότες και επιχειρήσεις 

ΤΗΣ  Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ  
giouroukeli@agronews.gr

Με τις ιδιωτικές οφειλές σε Ε-
φορία, Ταμεία και Τράπεζες 
να ξεπερνούν τα 250 δισ. ευ-
ρώ, η κυβέρνηση προωθεί ά-
μεσα σχέδιο νόμου που προ-
βλέπει τη σύσταση  της «Ανε-
ξάρτητης Αρχής Πιστοληπτι-
κής Αξιολόγησης», πιο απλά 
τον «κρατικό Τειρεσία».
Μέσω των στοιχείων θα αξιο-
λογείται η πιστοληπτική δυνα-
τότητα ενός φυσικού ή νομι-
κού προσώπου και θα κρίνε-
ται π.χ. το κατά πόσον μπορεί 
να πάρει νέο δάνειο ή να πλη-
ρώνει το ύψος της δόσης που 
έχει συμφωνήσει με μια εται-
ρεία διαχείρισης στο πλαίσιο 
της ρύθμισης του δανείου του.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο 
«σκούπα» του υπουργείου Οι-
κονομικών προβλέπει πρόστι-
μα και λουκέτα έως και 10 η-
μέρες από την 1η Οκτωβρίου 
του 2022 σε επιχειρήσεις που 
δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα 
των αποδείξεων από τους φο-
ρολογικούς μηχανισμούς στην 
πλατφόρμα myDATA. 

Επίσης περιλαμβάνει, ευνοϊ-
κές ρυθμίσεις για γονικές παρο-
χές, αγρότες και επιχειρήσεις:

Γονικές παροχές - δωρεές: 
Κατά τη διενέργεια γονικών 
παροχών και δωρεών χρημα-
τικών ποσών μέσω χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων, η ο-
ποία πραγματοποιήθηκε από 
την 1η.10.2021 μέχρι και την 
9-9- 2022, λογίζεται ως μετα-
φορά χρημάτων η ανάληψη 
χρηματικού ποσού από ατομι-
κό ή κοινό τραπεζικό λογαρια-
σμό του δωρητή και κατάθεση 

του ίδιου ποσού εντός 3 εργά-
σιμων ημερών σε ατομικό λο-
γαριασμό του δωρεοδόχου ή 
σε κοινό λογαριασμό του δω-
ρεοδόχου με τον ίδιο δωρητή 
ή τρίτο πρόσωπο.

Επιχορήγηση μη κατά κύ-
ριο επάγγελμα αγροτών:  Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου 
παρατηρούνται σημαντικές και 
εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό 
πληγεισών αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων ή σε μέγεθος κατα-
στροφής, με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, δύ-
ναται να παρέχεται επιχορήγη-
ση ποσοστού που δεν ξεπερνά 
το 50% της επιχορήγησης σε 
φυσικά πρόσωπα που δεν εί-
ναι κατά κύριο επάγγελμα α-
γρότες αλλά κατέχουν αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις. 

Οι κάτοχοι των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων έχουν υπο-
χρέωση να υποβάλουν τη δή-
λωση ενιαίας ενίσχυσης στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Δι-
αχείρισης Ελέγχου και να έ-
χουν καταβάλλει την ειδική 
ασφαλιστική εισφοράς στον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωρ-
γικών Ασφαλίσεων, με την ε-
πιφύλαξη των εξαιρέσεων α-
πό την υποχρεωτική ασφάλι-
ση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 
του ν. 3877/2010. 

Επιχορήγηση αγροτών: Δι-
καιούχοι είναι είτε φυσικά πρό-
σωπα που είναι κατά κύριο ε-
πάγγελμα αγρότες είτε νομι-
κά πρόσωπα κάτοχοι αγροτι-
κών εκμεταλλεύσεων, που έ-
χουν υποβάλει τη δήλωση ε-
νιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ και έ-
χουν καταβάλλει την ασφα-
λιστική εισφορά στον ΕΛΓΑ. 

Παράταση 
για χρέη

Παρατείνονται μέχρι 
και την 31η.5.2023 οι 

προθεσμίες καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών 
στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά 
Κέντρα/ Κέντρα Βεβαί-

ωσης και Είσπραξης 
Οφειλών και δόσεων 

ρυθμίσεων των επιχει-
ρήσεων που πλήττονται 

από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία
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Νέο οινοποιείο και είσοδος
στο Viognier για το Κτήμα Αϊβαλή

  Στο 1 εκατ. ευρώ το κόστος 
του νέου οινοποιείου

  Αγορές αμπελιών, στόχος 
8 στρέμματα Chardonnay 
και ως 6 στρέμματα Ασύρτικο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση µε την οποία θα δηµιουργήσει 
νέο οινοποιείο στη Νεµέα προχωράει ο οινο-
ποιός Χρήστος Αϊβαλής. Το νέο οινοποιείο θα 
βρίσκεται στο Πετρί της Νεµέας µε το συνολικό 
ύψος της επένδυσης να υπερβαίνει το 1 εκατ. 
ευρώ, όπως λέει ο οινοποιός και επικεφαλής 
του φερώνυµου κτήµατος, Χρήστος Αϊβαλής. 

Ο ίδιος αναφέρει στην Agrenda πως το νέο 
οινοποιείο θα διαθέτει υπόγειες κάβες, µε και-
νοτόµο στοιχείο το γεγονός ότι τα κρασιά θα 
παλαιώνουν σε φυσική θερµοκρασία στον ει-
δικά διαµορφωµένο χώρο, ο οποίος θα βρί-
σκεται σε βάθος 6 µέτρων. Τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι φιλικά προς το πε-
ριβάλλον και ανακυκλώσιµα. «Το καινούργιο 
οινοποιείο θα µας βοηθήσει να αναδείξουµε 
ακόµα περισσότερο την ποιοτική πλευρά της 
Νεµέας. Μέληµά µας αποτελεί να προβάλου-

µε την κουλτούρα της πε-
ριοχής, εάν υποθέσουµε ό-
τι ο αµπελώνας της Νεµέας 
καλύπτει ένα πολύ µεγάλο 
φάσµα οινικής περιοχής για 
τα δεδοµένα της Ελλάδας, ό-
που στα µάτια µου φαντάζει 
ως µία µικρογραφία της ευ-
ρύτερης οινικής ζώνης της 
Μεσογείου», εξηγεί ο ίδιος. 

Η νέα εγκατάσταση θα 
ολοκληρωθεί έως τον Αύ-
γουστο του 2023. Το υφι-
στάµενο οινοποιείο θα πα-

ραµείνει ενεργό µαζί µε το καινούργιο, λει-
τουργώντας ως χώρος υποδοχής των επισκε-
πτών. Σ’ αυτό θα διενεργούνται οι γευσιγνω-
σίες και πιθανώς να δηµιουργηθούν και ο-
ρισµένοι αποθηκευτικοί χώροι για τις ανά-
γκες του Κτήµατος.

Στο δηµιουργικό πεδίο ο Χρήστος Αϊβαλής 
ετοιµάζει αυτή τη στιγµή ένα κρασί από την 
λευκή ποικιλία Viogner, µε βιολογικά σταφύ-
λια που προέρχονται από νεότερες φυτεύσεις 
του Κτήµατος Αϊβαλή. Το εν λόγω κρασί θα 
βγει στην αγορά τον προσεχή Ιανουάριο, έ-
χοντας περάσει για 4 µήνες από καινούργια 
δρύινα γαλλικά βαρέλια. «Πρόκειται για µία 
νέα προσπάθεια µε µία πολύ δύσκολη ποικι-
λία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 
Viogner έτεινε να εξαφανιστεί από τον γαλ-

λικό αµπελώνα, καθότι αποτελεί µία ποικι-
λία µε αρκετές ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για 
µία ποικιλία που ανέδειξαν στην Ελλάδα οι-
νοποιεία όπως αυτά των Σκούρα και Γεροβα-
σιλείου. Επιθυµία µου είναι να προχωρήσου-
µε όλοι µαζί στα ίδια βήµατα».

Το Κτήµα Αϊβαλή προβαίνει επίσης σε αγο-
ρές νέων αµπελιών, ενώ στοχεύει να φυτεύ-
σει περίπου 8 στρέµµατα Chardonnay και έως 
6 στρέµµατα Ασύρτικο. Επιδίωξη του Χρήστου 
Αϊβαλή είναι να αποκτήσει παραγωγική αυ-
τάρκεια και στις συγκεκριµένες ποικιλίες, ενώ 
όλα τα κρασιά θα είναι vegan και βιολογικά. 

Αναφερόµενος στα χαρακτηριστικά της φε-
τινής χρονιάς ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν πα-
ρουσιάζει τα ιδανικά στοιχεία που είχαν τόσο 
το 2020 όσο και το 2021 που τις χαρακτηρίζει 
ως «υπέρλαµπρες χρονιές». «Είναι µία δύσκο-
λη χρονιά που θα παλέψουµε να βγάλουµε 
καλά κρασιά. Η φετινή περίοδος έχει τον χα-
ρακτήρα της – µετά από έντονες βροχοπτώ-
σεις πριν τον τρύγο και παρατεταµένη ζέστη 
- και προσαρµοζόµαστε για να ικανοποιήσου-
µε το απαιτητικό µας πελατολόγιο. Σε ό,τι α-
φορά την απόκλιση των δύο προηγούµενων 
ετών µε το φετινό είναι περιορισµένη, σε βαθ-
µό που τουλάχιστον µπορούµε να ικανοποι-
ήσουµε τους θαυµαστές του αγιωργίτικου». 

Υπόγειες κάβες
Το νέο οινοποιείο 

θα διαθέτει 
υπόγειες κάβες, 
όπου τα κρασιά 
θα παλαιώνουν 

σε φυσική θερµο-
κρασία στον ειδικά 

διαµορφωµένο 
χώρο σε βάθος 

6 µέτρων

Εκτός 
Ελλάδας
ταξιδεύει 
το 60% της
παραγωγής
Στο ερώτηµά µας για την εξέλιξη 
της φετινής συγκοµιδής των 
σταφυλιών, ο Χρήστος Αϊβαλής 
κάνει λόγο για έναν «δύσκολο 
τρύγο. Επιδίωξή µου πάντως είναι 
να προσαρµόζεται κατάλληλα 
το αµπέλι για να µπορεί ακόµα 
και σε δύσκολες κλιµατικές 
συνθήκες να αποδίδει ένα καλό 
αποτέλεσµα». Το Κτήµα Αϊβαλή 
αποτελεί µία αµιγώς εξαγωγική 
επιχείρηση, όπου οι µεγαλύτερες 
ποσότητες να διοχετεύονται 
στην Αµερική και στη Γερµανία. 
Το 60% της παραγωγής ταξιδεύει 
εκτός Ελλάδας, µε τον Χρήστο 
Αϊβαλή να οδηγείται στην 
απόφαση λόγω της υψηλής 
ζήτησης που υπήρχε από τη 
βρετανική αγορά, να διακόψει 
την διάθεση των κρασιών του 
εκεί προκειµένου να είναι σε 
θέση να προσφέρει ετικέτες µε 
βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
που ο ίδιος έχει θέσει.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΕΤΟΣ

ΦΙΑΛΕΣ
 60.000 60% 

1

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΑΓΕΤΑΙ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ � ΗΠΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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Το 50% του σπόρου που θα χρησιµοποιηθεί φέ-
τος στο σκληρό σιτάρι θα είναι πιστοποιηµένος, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς, στελέχη της 
οποίας εκφράζουν την πεποίθηση πως ο κλάδος 
των εισροών θα ανταποκριθεί πλήρως στην α-
παίτηση για το «καρτελάκι» των 18 κιλών, χω-
ρίς όµως να αποκλείονται µικροελλείψεις σε ο-
ρισµένα παραγωγικά κέντρα της χώρας. Παράλ-
ληλα, όλα δείχνουν πως µεσοσταθµικά η αύξη-
ση του κόστους αγοράς σπόρου για τον παραγω-
γό θα κυµανθεί γύρω στο 18-20%, όχι µόνο λό-
γο της τιµής της πρώτης ύλης αλλά και των ανα-
τιµήσεων σε ρεύµα και συσκευασία. Κάτι όµως 
που ισχύει και για τον ιδιοπαραγώµενο σπόρο. 
Σε κάθε περίπτωση όµως η συνδεδεµένη ενίσχυ-
ση θα είναι σε θέση να καλύψει το 100% του ε-
πιπλέον κόστους που προκύπτει από τη διαφο-
ρά µεταξύ της αγοράς αποκλειστικά πιστοποιη-
µένου σπόρου και της ιδιοπαραγωγής, εκτιµά-

νε στελέχη της αγοράς.
«Ακόµη και αν σε όλα τα καλλιεργούµενα 

στρέµµατα έµπαινε πιστοποιηµένος σπόρος, τό-
τε θα µιλάγαµε για µία συνδεδεµένη κοντά στα 
5,5 ευρώ το στρέµµα το 2023 (σ.σ η ενδεικτική 
τιµή είναι 10 ευρώ). Με αυτό σαν δεδοµένο, η ι-
διοπαραγωγή σπόρου κοστίζει 500 ευρώ ο τό-
νος, και η αγορά πιστοποιηµένου 700 ευρώ. 
Τα 250 ευρώ από την αγορά θα καλυφθούν α-
πό τη συνδεδεµένη ενίσχυση», ανέφερε συγκε-
κριµένα o πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
της Alpha Seeds, Μιχάλης Ανατολίτης. Αναφο-
ρικά µε τη ζήτηση ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Αν λά-
βουµε υπόψη ότι κατά µέσο όρο ένας παραγω-
γός βάζει 22 κιλά το στρέµµα σπόρο, ο πιστο-
ποιηµένος σπόρος θα έχει µερίδιο 50% στους 
τόνους που θα µπουν, οπότε θα ανέβει προφα-
νώς και η ζήτηση». 

Από την άλλη, ο προϊστάµενος Ανάπτυξης Προ-
ϊόντων στον Τοµέα Σπόρων Σποράς της Κ&Ν Ευ-
θυµιάδης, Γιάννης Εµµανουήλ, υποστηρίζει ότι 
η αγορά θα εξισορροπήσει όσον αφορά τους τό-
νους πιστοποιηµένου σπόρου που θα κληθεί να 

καλύψει, καθώς θα αγοράσουν λιγότεροι αλλά 

περισσότερα κιλά. «Η αγορά θα εξισορροπήσει 
όσον αφορά τους τόνους, καθώς κάποιοι παρα-

γωγοί ίσως νοµίζουν ότι τελικά θα χάσουν από 

τη συνδεδεµένη», ανέφερε στην Agrenda λέγο-

ντας πάντως χαρακτηριστικά πως «µε τη συνδε-

δεµένη ο παραγωγός θα βάλει σπόρο χωρίς ε-

πιπλέον κόστος», θεωρώντας και αυτός πως το 

ποσό που θα δοθεί θα είναι σε θέση να καλύ-

ψει τη διαφορά. Απόλυτα σίγουρος πως η αγο-

ρά δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβληµα να 
καλύψει τη ζήτηση για πιστοποιηµένο σπόρο ό-

χι µόνο σε σκληρό σιτάρι αλλά και σε µαλακό 

και κριθάρι, δήλωσε µε τη σειρά του ο επικεφα-

λής της F.A.S. Βασίλης Μιχαήλ. Αναφορικά µε 

τις προθέσεις σποράς, αν και οµολογουµένως 
είναι ακόµη αρκετά νωρίς για ασφαλείς εκτιµή-

σεις, ο ίδιος είπε ότι το σκληρό φέτος µπορεί να 

πάρει κάποια στρέµµατα από την ελαιοκράµβη 

και αν είναι να χάσει από κάπου είναι από τη µη-

δική κυρίως στη Β. Ελλάδα λόγω του προγράµ-

µατος βιολογικής γεωργίας που έτρεξε φέτος. 

Αυξημένος προϋπολογισμός 
για συνδεδεμένη στο σκληρό   
Πιστοποιημένος σπόρος 18 κιλά, ακριβαίνει το σακί, μέχρι 11 ευρώ η ενίσχυση  
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> Η τιµή σκληρού σίτου δείχνει να κρατιέται στα επίπεδα που έχει διαµορφώσει 
όλη την εµπορική σεζόν, δίνοντας τον τόνο και για την έναρξη της νέας χρονιάς

H ΦΕΤINH ΣΟ∆ΕΙΑ
∆ΕΝ �ΧΟΡΤΑΣΕ� ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, 
ΚΡΑΤΑ ΑΝΟ∆ΙΚΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Φρένο στην πτώση έφεραν οι εξελίξεις των 
τελευταίων ηµερών στην αγορά σκληρού σίτου, 
διαµορφώνοντας νέες ισορροπίες που αφήνει 
σηµαντικά περιθώρια για διατήρηση των τιµών 
στα υψηλά του ιστορικού εύρους τιµών τους 
επόµενους µήνες. Οι δυνάµεις ανάσχεσης των 
πτωτικών πιέσεων στην αγορά, βασίζονται τόσο στην 
κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι εξαγγελίες 
Πούτιν για επιστράτευση αναστάτωσαν τις αγορές 
σιτηρών, που µε τη σειρά τους παρέσυραν την πιο 
αυτόνοµη αγορά σκληρού σίτου, όσο και στα νέα 
δεδοµένα που παρουσιάζει η σοδειά του Καναδά.
Η στατιστική υπηρεσία του Καναδά αλλά και το 
υπουργείο Γεωργίας της χώρας, αναθεώρησαν 
τις αισιόδοξες εκτιµήσεις τους για την επερχόµενη 
σοδειά, κόβοντας τουλάχιστον 400.000 τόνους 
από την συνολική παραγωγή της χώρας. Λίγες 
εβδοµάδες πριν, οι ίδιες αρχές µιλούσαν για µια 
παραγωγή µεταξύ των 6,3 έως 6,6 εκατ. τόνων, 
που πλέον υποχωρούν στους 5,8 έως 6,1 εκατ. 
τόνους. Με εξαίρεση την περσινή καταστροφική 
σοδειά τους, ο Καναδά πετυχαίνει συνήθως µέσες 
αποδόσεις κοντά στα 250 κιλά το στρέµµα, ενώ οι 
τελευταίες εκτιµήσεις, τοποθετούν τη µέση απόδοση 
στα 200 κιλά το στρέµµα. Μάλιστα, παράγοντες της 
αγοράς, ιδίως στην Ιταλία, αναφέρουν ότι η τελική 
παραγωγή στον Καναδά, ίσως βρεθεί και λίγο πάνω 
από τους 5,5 εκατ. τόνους. Σε κάθε περίπτωση, θα 
πρόκειται για έναν διπλασιασµό έναντι των περσινών 
επιδόσεων της χώρας. Υπό αυτήν την έννοια, τα 
FOB του Καναδά επιστρέφουν στα 411 ευρώ ο 
τόνος, έναντι των 360 ευρώ που βρίσκονταν την 
προηγούµενη εβδοµάδα. Ανοδικά κινήθηκε και η 

αγορά στη Γαλλία, που ανέκτησε 20 ευρώ 
ο τόνος επιστρέφοντας στα 450 ευρώ, επίπεδα που 
διατήρησε καθ΄όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. 
Στην Φότζια, οι τιµές έµειναν αµετάβλητες, στα 487,5 
ευρώ ο τόνος, επιβεβαιώνοντας το σενάριο που 
ήθελε την αγορά να βρίσκει τα χαµηλά της.
Στην ελληνική αγορά, όπου η τελευταία µεγάλη 
πράξη αφορά στα 44 λεπτά το κιλό από τον 
συνεταιρισµό Νίκαιας για τα ελεύθερα σιτάρια 
των µελών του, τα οποία απορρόφησε η Μέλισσα, 
παρατηρείται προς το παρόν µια στασιµότητα. 
Το ελεύθερο εµπόριο επιµένει στα 40 λεπτά το κιλό, 
επίπεδα που διαµόρφωσε ήδη από τον περασµένο 
Ιούλιο, ενώ µικρότεροι µεσίτες πιέζουν ακόµα και
για 38 λεπτά το κιλό.
Σ’ αυτή τη συγκυρία, οποιαδήποτε εκτίµηση για 
την πορεία της αγοράς τους επόµενους µήνες 
θα στηριζόταν στο κενό, αφού οι εξελίξεις και 
τα δεδοµένα αλλάζουν διαρκώς. Το µοτίβο 
της αγοράς, που θέλει τις τιµές να διαγράφουν 
µια ανοδική πορεία κατά τους χειµερινούς 
µήνες, δεν µπορεί να αποκλειστεί, ειδικά σε µια 
χρονιά κατά την οποία ο Καναδάς εισέρχεται 
µε άδεια αποθέµατα, η παραγωγή της Ιταλίας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης είναι σηµαντικά 
περιορισµένη, ενώ µεγάλες ανάγκες αναφέρονται 
και στις αγορές της βόρειας Αφρικής.
Το µόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή σοδειά σκληρού 
σίτου δεν είναι αρκετή για αναπλήρωση των 
αποθεµάτων που εξαντλήθηκαν την τελευταία 
διετία, αφήνοντας υποσχέσεις και για την επόµενη 
εµπορική περίοδο που ξεκινά το 2023. Άλλωστε 
και η καλλιεργητική δαπάνη είναι τέτοια που δεν 
θα µπορούσε να δικαιολογήσει µια επιστροφή 
στα επίπεδα τιµών των προηγούµενων ετών.

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ 
Ανοµοιόµορφο βάθος σποράς συνεπάγεται 
ανοµοιόµορφη ανάπτυξη των σποροφύτων, κάτι που 
οδηγεί σε προβλήµατα κατά την µηχανική συγκοµιδή. 
Αυτό που ισχύει ως γενικός κανόνας είναι ότι οι σπόροι 
σπέρνονται σε βάθος 3-4 φορές µεγαλύτερο από το 
µέγεθος τους. Συνήθως αν υπάρχει λίγη υγρασία στην 
επιφάνεια και αναµένονται βροχοπτώσεις, τα χειµερινά 
σιτηρά σπέρνονται ρηχά στα 2,5 µε 4 εκατοστά βάθος.
Ειδικότερα οι παράγοντες που επηρεάζουν το βάθος 
της σποράς είναι:
■ Το µέγεθος του σπόρου: Οι µεγάλοι σπόροι έχουν 
περισσότερα αποθηκευµένα συστατικά, µπορούν να 
βγουν από µεγαλύτερο βάθος εδάφους. Οι µικροί 
σπόροι έχουν αποθηκευµένα λιγότερα θρεπτικά 
συστατικά και τοποθετούνται σε µικρότερο βάθος.
Ο τύπος του εδάφους. Το βάθος σποράς θα πρέπει να 
είναι µικρό σε ένα βαρύ -αργυλώδες- έδαφος. Από 
την άλλη µεριά σε ελαφρά εδάφη -αµµώδη-, υπάρχει 
γρήγορη στράγγιση και ξήρανση ειδικά στην επιφάνεια 
του εδάφους και είναι πιο εύκολο να βγει το φυτό 
στην επιφάνεια του εδάφους. Εποµένως, η επιφανειακή 
σπορά µπορεί µετά από την απορρόφηση της υγρασίας 
από το σπόρο να προκαλέσει ξήρανση του σπόρου και 
γι’ αυτό το λόγο οι σπόροι θα πρέπει να τοποθετηθούν 
σε µεγαλύτερο βάθος.
■ Η υγρασία του εδάφους: Το χαρακτηριστικό 
αυτό συνδέεται µε τη µηχανική σύσταση του 
εδάφους. Τα αργιλώδη εδάφη έχουν µεγαλύτερη 
υδατοχωρητικότητα από τα αµµώδη εδάφη τα οποία 
ξηραίνονται πιο εύκολα και όταν δεν είναι δυνατή 
η άρδευση τους θα πρέπει οι σπόροι να τοποθετούνται 
σε µεγαλύτερο βάθος για να µην υπάρχει ο κίνδυνος 
της ξήρανσης των σπόρων.

ΒΑΘΟΣ ΣΠΟΡΑΣ 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (ΤΙΜΕΣ FOB)
(ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ)
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Με τη συγκυρία στις τιµές των 
αγροτικών εµπορευµάτων να 
παραµένει και φέτος ευνοϊκή, η 
επένδυση στο λίπασµα µε σκοπό 
τη µεγιστοποίηση της παραγωγής 
σκληρού σίτου αποτελεί µία σίγουρη 
επένδυση µέσα σε ένα αβέβαιο 
οικονοµικό περιβάλλον. Επιτυγχάνοντας 
την αρχική ισορροπία σε θρεπτικά 
στοιχεία, καθίσταται αυτοµάτως δυνατή 
η επίτευξη του µέγιστου οικονοµικού 
αποτελέσµατος στη σοδειά, µε κάθε 
ευρώ εισροής να αποφέρει τη µέγιστη 
επιστροφή στην τσέπη του παραγωγού. 
Άλλωστε, πειραµατικά δεδοµένα 
έχουν αποδείξει πως µία ορθή βασική 
λίπανση σε ένα γόνιµο αρδευόµενο 
χωράφι µπορεί να αποφέρει 
στρεµµατικές αποδόσεις έως 700-800 
κιλά ποιοτικού σκληρού σιταριού. 
Η βασική αζωτούχα λίπανση αποτελεί 
τον πιο κρίσιµο παράγοντα ανάπτυξης 
των εµβρυακών ριζών και δηµιουργίας 
επαρκούς αριθµού κόµβων στο 
σταυρό, ώστε να σχηµατιστούν 
πολυπληθή «αδέλφια» µε δυνατό 
ριζικό σύστηµα. Επιπροσθέτως, 
βοηθάει στην ανάπτυξη ικανοποιητικής 
φυλλικής επιφάνειας ενώ συνεισφέρει 
στην αύξηση τόσο του αριθµού 
όσο και του βάρους των σπόρων. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου 
Σιτηρών ΕΘΙΑΓΕ, για να αποδώσει η 

καλλιέργεια πάνω από 400 κιλά κόκκο 
το στρέµµα απαιτούνται τουλάχιστον 
12 κιλά αζώτου, ενώ κάθε 100 κιλά 
επιπλέον παραγωγής ανά στρέµµα 
προϋποθέτουν την επένδυση σε 
3 κιλά περισσότερο άζωτο. Να 
σηµειωθεί επίσης πως σύµφωνα µε 
µελέτη του Παγκόσµιου Ινστιτούτου 
Θρέψης Φυτών, η σχέση µεταξύ της 
αναµενόµενης παραγωγής κόκκων στο 
σιτάρι και της περιεκτικότητάς του σε 
πρωτεΐνη συνδέεται µε την επάρκεια 
και την υψηλότερη παροχή αζώτου. 
Όσον αφορά τον φώσφορο, συνιστάται 
να χορηγείται σε υδατοδιαλυτή µορφή 
στη βασική λίπανση καθώς αποτελεί 
βασικό παράγοντα ανάπτυξης του 
εµβρυακού και κύριου ριζικού 
συστήµατος αλλά και πρόσληψης 
αζώτου. Παράλληλα, σε περιοχές 
χαµηλής βροχόπτωσης αποτελεί 

κρίσιµο παράγοντα παραγωγής υψηλού 
ποσοστού ξηράς ουσίας. Οι συνολικές 
ανάγκες σε φώσφορο για το σκληρό 
σιτάρι υπολογίζονται από 3-5 έως 5,5 
κιλά το στρέµµα. 
Αξίζει να τονιστεί πως πριν ο 
παραγωγός προχωρήσει σε αγορές 
και εφαρµογές, θα πρέπει να θυµάται 
τους τρεις κανόνες που διέπουν τη 
χορήγηση λιπασµάτων: Πρώτον, το 
νόµο της αντικατάστασης, δηλαδή 
όσα θρεπτικά από το χωράφι 
αποµακρύνθηκαν, θα πρέπει µε κάποια 
λίπανση να επιστραφούν. ∆εύτερον, 
το νόµο του ελαχίστου, που αναφέρει 
πως η απόδοση θα εξαρτηθεί από το 
στοιχείο που βρίσκεται σε έλλειψη. 
Και τρίτον, το νόµο της φθίνουσας 
απόδοσης, που σηµαίνει ότι όταν φτάσει 
ένα όριο η παραγωγή, µετά από λίγο θα 
πέφτει ανεξάρτητα της λίπανσης.

> Κάθε 100 κιλά επιπλέον απόδοσης στο στρέµµα απαιτεί 3 κιλά περισσότερο άζωτο 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΖΩΤΟΥ

ΤΟ ΦΘΗΝΟ 
ΚΟΣΤΙΖΕΙ 
ΠΑΝΤΑ ΑΚΡΙΒΑ
Μπορεί η ποσότητα της 
απαιτούµενης λίπανσης να 
καθορίζεται συνήθως από 
τα αποτελέσµατα της 
εδαφολογικής ανάλυσης, ωστόσο 
εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζει 
και η στόχευση του παραγωγού. 
Η ορθολογική χρήση των 
εισροών, έχοντας κατά νου 
τυχόν περιορισµούς (όπως π.χ. 
το µικροκλίµα της περιοχής 
και οι καλλιεργητικές τεχνικές) 
είναι µονόδροµος, ιδίως στο 
σηµερινό σκηνικό ανατιµήσεων 
στα γεωργικά εφόδια. ∆εν 
µπορεί επίσης να παραλειφθεί 
η σηµασία της χρήσης των 
κατάλληλων σκευασµάτων µετά 
από ενδελεχής έρευνα αγοράς. 
Σηµασία δεν έχει µόνο 
η παροχή της αναγκαίας 
ποσότητας θρεπτικών στοιχείων, 
αλλά και το σε ποια µορφή 
θα προσφερθούν στα φυτά. Η 
επιλογή µίας φθηνότερης πρώτης 
ύλης ή ενός ακατάλληλου 
προϊόντος µπορεί τελικώς να 
αποβεί οικονοµικά επιζήµια 
επιλογή για τον καλλιεργητή. 
Από την άλλη, σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΣΠΕΛ, παρατηρείται 
τα τελευταία χρόνια µία µείωση 
της χρήσης λιπασµάτων, η οποία 
επηρεάζει τόσο το ύψος της 
παραγωγής σιτηρών όσο και την 
περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνη, 
χαρακτηριστικό που καθιστά τον 
τελικό κόκκο ακατάλληλο στα 
µάτια αγοραστών όπως η ιταλική 
βιοµηχανία ζυµαρικών.

ΛΙΠΑΝΣΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΓΙΑ ΕΕ 2022/23

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΜ.
21 7,1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
2,5 339.900

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΝΟΙ
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Για την προστασία της καλλιέργειας των σιτηρών και 
την ομαλή ανάπτυξή τους σε αγρούς με ιστορικό υψηλής 
προσβολής από ήρα καθώς και από άλλα πλατύφυλλα 
ζιζάνια είναι αναγκαία η εφαρμογή προφυτρωτικής 
ζιζανιοκτονίας. Με την προφυτρωτική εφαρμογή τα 
φυτά της καλλιέργειας αναπτύσσονται από τα πρώτα 
τους στάδια ανενόχλητα, χωρίς τον ανταγωνισμό 
των ζιζανίων για νερό, φως, θρεπτικά στοιχεία, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας 
και του εισοδήματος του καλλιεργητή. Στο πλαίσιο 
μιας στοχευμένης αντιμετώπισης η Κ&Ν Ευθυμιάδης 
προτείνει την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου CARMINA 
MAX SC για σωστή και αποτελεσματική ζιζανιοκτονία.

Τι είναι το CARMINA MAX SC
Το Carmina Max είναι ζιζανιοκτόνο για την προφυτρωτική 
ή μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων και 
αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών. 
Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες. Δρα τόσο 
σε ζιζάνια που έχουν φυτρώσει κατά τη στιγμή της 

εφαρμογής, όσο και σε ζιζάνια που βλαστάνουν σε 
διάστημα μερικών εβδομάδων μετά από την εφαρμογή. 
Περιέχει δύο δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο 
δράσης το Chlorotoluron και το Diflufenican οι οποίες 
δρουν συμπληρωματικά αλλά και συνεργιστικά 
προσδίδοντας στο Carmina Max μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Λόγω του διαφορετικού τρόπου 
δράσης από τα υπόλοιπα ζιζανιοκτόνα το Carmina 

Max SC αποτελεί σημαντικό εργαλείο διαχείρησης 
της ανθεκτικότητας δύσκολων ζιζανίων (ήρας, άγριου 
σιναπιού κλπ). 

Πλεονεκτήματα χρήσης CARMINA MAX SC
 Ιδανική λύση για τη διαχείριση χωραφιών με ιστορικό 

υψηλής προσβολής από την ήρα. 
 Μίγμα δύο δραστικών ουσιών με συμπληρωματική και 

συνεργιστική δράση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
 Εφαρμόζεται προφυτρωτικά για την έγκαιρη 

καταπολέμηση ζιζανίων (λιγότερος ανταγωνισμός, 
μεγαλύτερη απόδοση - εισόδημα). 
 Έλεγχος των ζιζανίων ακόμα και αυτών που 

φυτρώνουν μερικές εβδομάδες μετά την εφαρμογή. 
Σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση φαινομένων 
ανθεκτικότητας.
 Πολύ αποτελεσματικό ενάντια σε ευρύ φάσμα ζιζανίων.

ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΈΓΟΣ: ΥΠΈΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ 
ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΏΝ, ΤΈΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ & MKT ΦΥΤΏΝ 

ΜΈΓΑΛΉΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑΣ – Κ&Ν ΈΥΘΥΜΙΑΔΉΣ Μ.ΑΒΈΈ

> Αποτελεσματικό ζιζανιοκτόνο για την προφυτρωτική ή μεταφυτρωτική 
καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων από την Κ&Ν Ευθυμιάδης

CARMINA MAX SC ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
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H περίοδος σποράς σιταριού 
πλησιάζει χρονικά, αν και αυτό θα 
εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες 
σε μεγάλο βαθμό. Η διαδικασία 
προετοιμασίας της καλλιεργούμενης 
γης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την βασική λίπανση του σιταριού. Το 
κόστος του λιπάσματος, για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα και όπως διαφαίνεται 
με τις παρούσες συνθήκες, 
ενδεχομένως, να διατηρηθούν οι 
ανοδικές τάσεις. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, γίνεται αντιληπτό ότι η εύρεση 
και υιοθέτηση ορθών οικονομικών, 
στοχευμένων και αποδοτικών 
καλλιεργητικών τεχνικών είναι 
επιτακτική. 
Η στοχευμένη και ορθή χρήση 
λιπασμάτων είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την αποδοτικότητα 
των καλλιεργειών. Πολλές φορές, 
παρατηρείται το φαινόμενο ότι η 
επιλογή του λιπάσματος γίνεται με 
βάση την τιμή του σακιού αγνοώντας 
πολλές βασικές πληροφορίες. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων το 
«φθηνό» σακί δεν αποδεικνύεται 
οικονομικό. Το παραπάνω φαινόμενο 
εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους για την 
πορεία της καλλιέργειας. Συνήθως, 
τέτοιου είδους προϊόντα περιέχουν 
μορφές αζώτου που οδηγούν σε 

μεγάλες απώλειες και φώσφορο σε 
μορφές μη υδατοδιαλυτές. Επίσης, το 
«φθηνό» σακί εγκυμονεί τον κίνδυνο 
να περιέχει λίγες μονάδες θρεπτικών 
στοιχείων, αυξάνοντας ,κατά αυτόν τον 
τρόπο, τον συνολικό όγκο λιπάσματος 
που χρειάζεται για να καλύψει τις 
ανάγκες της καλλιέργειας. Παράλληλα, 
ένα «φθηνό» σακί αραιού τύπου 
αυξάνει κατά πολύ το συνολικό κόστος 
παραγωγής, καθώς η διασπορά 
μεγαλύτερου όγκου λιπάσματος 
στο χωράφι απαιτεί περισσότερες 
εργατοώρες και κατανάλωση 
μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμου. 
Συμπερασματικά, η επιλογή του 
«φθηνού» σακιού είτε δεν καλύπτει 
τις ανάγκες καλλιέργειας έχοντας σαν 
αποτέλεσμα τις μειωμένες αποδόσεις 
και τα μειωμένα έσοδα κατά την 
συγκομιδή, είτε αποδεικνύεται 
δαπανηρή σπαταλώντας πόρους  
όπως καύσιμα και εργατοώρες. 
Για αυξημένη απόδοση σοδειάς 
και παράλληλη μείωση κόστους 
καλλιέργειας, η εταιρεία Gavriel 
προτείνει τα Nutrimore.

Μηδενικές απώλειες Αζώτου
Τα περισσότερα χημικά λιπάσματα 
όπως το 20-10-0, 16-20-0, 20-20-0 κ.α. 
περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού 
αζώτου. Το νιτρικό άζωτο, ξεπλένεται 
πολύ γρήγορα. Από την σπορά μέχρι το 
φύτρωμα μεσολαβούν τουλάχιστον 15-
20 ημέρες, συνεπώς το νιτρικό άζωτο 

δεν φτάνει στο σιτάρι ποτέ. Επίσης, 
λιπάσματα που περιέχουν κοινή ουρία 
όπως τα κοινά blending, χάνουν, λόγω 
εξαέρωσης της αμμωνίας, 30-50% 
του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν, 
από τις πρώτες μέρες της εφαρμογής. 
Για κάθε τρεις μονάδες αζώτου που 
δεν φτάνουν στο φυτό η παραγωγή 
μειώνεται 100 κιλά/στρέμμα.
Τα προϊόντα Nutrimore αποτελούν 
μία ολοκληρωμένη σειρά 
σταθεροποιημένων λιπασμάτων 
ενισχυμένων με τον σταθεροποιητή 
ουρεάσης AGROTAIN.  
Περιέχουν κυρίως ουρεϊκό άζωτο, 
το οποίο είναι σταθεροποιημένο, 
εκμηδενίζοντας τις απώλειες του 
αζώτου κατά την εξαέρωση της 
αμμωνίας, και ένα μέρος αμμωνιακού 
αζώτου. Αντιθέτως, δεν περιέχεται 
νιτρικό άζωτο όπου σε μεγάλο 
βαθμό ξεπλένεται και οδηγείται στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζονται μηδενικές 
απώλειες, μεγιστοποίηση της 
απορρόφησης αζώτου και αύξηση 
σοδειάς κατά 10% τουλάχιστον.

Φώσφορος που δεν φτάνει στα 
φυτά είναι σπατάλη: 
Η δεύτερη παγίδα αφορά στο 
φώσφορο καθώς πολλά λιπάσματα 
περιέχουν φώσφορο χαμηλής 
υδατοδιαλυτότητας. Τα φυτά 
απορροφούν μόνο τον υδατοδιαλυτό 
φώσφορο. Τα Nutrimore περιέχουν 

φώσφορο 95% υδατοδιαλυτό, έτσι 
πετυχαίνουμε άριστη ανάπτυξη της 
ρίζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών 
με ανθεκτικότητα στις ασθένειες. 
Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν 
υψηλό ποσοστό θείου, στοιχείο που 
ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου και 
την παραγωγή πρωτεΐνης, βελτιώνει 
την ποιότητα του σιταριού. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα, την αύξηση της 
κερδοφορίας κατά την συγκομιδή.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα 
φυτά αντιλαμβάνονται μονάδες θρέψης 
και όχι κιλά λιπάσματος. 
Τα Nutrimore παρέχουν πυκνούς 
τύπους λιπάσματος. Για παράδειγμα, 
σε ένα χωράφι 500 στρ. που θα 
πέσουν 20 κιλά/στρέμμα 16-20-0 θα 
χρειαστούν 10 τόνοι λίπασμα ενώ εάν 
χρησιμοποιηθεί λίπασμα Nutrimore 20-
24-0 θα πρέπει να πέσουν 13,5 κιλά/
στρέμμα άρα 6,75 τόνους λιπάσματος 
συνολικά. Το κόστος λίπανσης με 
Nutrimore είναι 15-20% χαμηλότερο σε 
σχέση με λιπάσματα που ξεγελούν με 
την φθηνή τιμή ανά σακί.

Αύξηση των αποδόσεων και 
παράλληλη μείωση του κόστους
Επιλέγοντας πυκνούς τύπους 
Nutrimore, όλες οι μονάδες θρέψης 
που πληρώνει ο παραγωγός φτάνουν 
στα φυτά. Συμπερασματικά, με 
λιγότερα κιλά, μειώνεται το κόστος 
λίπανσης και παράλληλα αυξάνεται  
η απόδοση τουλάχιστον κατά 10%.
Για οικονομική και αποδοτική 
καλλιέργεια στα σιτηρά λοιπόν,  
δε θέλει κόπο, θέλει Nutrimore.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ
MARKETING MANAGER, GAVRIEL

> Το κόστος λίπανσης με Nutrimore είναι 15-20% χαμηλότερο σε σχέση με λιπάσματα που ξεγελούν με την φθηνή τιμή ανά σακί, 
καθώς εφαρμόζονται λιγότερα κιλά, μειώνεται το κόστος λίπανσης και παράλληλα αυξάνεται η απόδοση τουλάχιστον κατά 10%

ΥΨΗΛΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ  
ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ NUTRIMORE 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ

KOINO 20-10-0    20-30 kgr/στρ.  ΚΟΙΝΟ 16-20-0   20-30 kgr/στρ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ:

NUTRIMORE 30-15-0 15-20 kgr/στρ. NUTRIMORE 20-24-0 15-20 kgr/στρ.

NUTRIMORE 25-15-5 15-20 kgr/στρ. NUTRIMORE 20-40-0 10-15 kgr/στρ.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10-20% + ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 10-15%
= ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ
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Ένας από τους σηµαντικότερους 
παράγοντες για τη µεγιστοποίηση 
των αποδόσεων στην καλλιέργεια 
του σκληρού σίτου είναι η θρέψη. 
Για να επιτευχθεί το µέγιστο των 
αποδόσεων και η οικονοµικότερη 
λύση θα πρέπει να γνωρίζει  
ο παραγωγός τη γονιµότητα και τον 
τύπο του εδάφους, την αναµενόµενη 
απόδοση, τα υπολείµµατα της 
προηγούµενης καλλιέργειας, 
την υγρασία του εδάφους και τις 
κλιµατολογικές συνθήκες της 
περιοχής. Το άζωτο (N) είναι ένα από 
τα σηµαντικότερα θρεπτικά στοιχεία 
για την καλλιέργεια του σκληρού 
σιταριού τόσο για την επίτευξη 
υψηλών αποδόσεων όσο και για την 
αύξηση της περιεκτικότητας  
του κόκκου σε πρωτεΐνη που 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
υψηλής ποιότητας.
Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, 
είναι απαραίτητο για τη γρήγορη 
και πρώιµη ανάπτυξη του φυτού. 
Συµβάλλει επίσης θετικά στην 
αύξηση του αδελφώµατος και 
στην ανάπτυξη πλούσιας φυλλικής 
επιφάνειας. Επιπλέον, το άζωτο ως 
δοµικό συστατικό της χλωροφύλλης 
επηρεάζει την ένταση της 
δραστηριότητας της φωτοσύνθεσης 
και συνεπακόλουθα το µέγεθος και 
τον αριθµό των κόκκων ανά στάχυ 
και το βάρος του κόκκου.  
Οι απαιτήσεις του σιταριού είναι  
10-15 κιλά/στρµ., οι οποίες θα πρέπει 
να εφαρµόζονται κατά 1/3 στη βασική 
λίπανση µε ενσωµάτωση και τα 
υπόλοιπα 2/3 σε µια µε δύο δόσεις 
επιφανειακά. Σε εδάφη µε σχετική 
επάρκεια φωσφόρου προτείνονται 
οι τύποι 25-15-0+21SO3 και 36-
16-0 οι οποίοι είναι κατάλληλοι να 
εφοδιάσουν τα φυτά µε άζωτο από  
τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Επίσης, 
η τεχνολογία διπλής παρεµπόδισης 
που διαθέτουν εκµηδενίζει τις 

απώλειες λόγω έκπλυσης και 
εξάτµισης.  
Στην επιφανειακή λίπανση ανάλογα 
µε τον τύπο του εδάφους και το 
στάδιο της καλλιέργειας συνίσταται  
η χρήση 46-0-0, 40-0-0+14SO3, 35-0-
0 και 21-0-0+60SO3. 
Το επόµενο σηµαντικό µακροστοιχείο 
είναι ο φώσφορος (P), ο οποίος 
είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη 
πλούσιου ριζικού συστήµατος 
βοηθώντας έτσι το φυτό να 
προσαρµοστεί στις χαµηλές 
θερµοκρασίες του χειµώνα 
αλλά και στη σκλήρυνση των 
ιστών, χαρακτηριστικό που το 
προστατεύει από το πλάγιασµα. 
Οι λιπαντικές µονάδες που 
απαιτούνται σε φώσφορο είναι 2-
5 κιλά/στρµ. Ολόκληρη η ποσότητα 
του φωσφόρου, θα πρέπει να 
εφαρµόζεται κατά τη βασική λίπανση 
και να ακολουθείται ενσωµάτωση. 
Σε εδάφη όπου κρίνεται αναγκαία 
η προσθήκη φωσφόρου κατάλληλη 
επιλογή αποτελούν οι τύποι 16-20-0, 
12-27-0, 18-46-0 (DAP) λιπασµάτων 
υψηλής υδατοδιαλυτότητας 
φωσφόρου (>93%) και µε ολόκληρη 
την ποσότητα του αζώτου σε 
αµµωνιακή µορφή (µειωµένο 
ποσοστό έκπλυσης). 
Το τρίτο µακροστοιχείο που απαιτείται 
είναι το κάλιο (Κ) που και αυτό 
συµβάλλει καθοριστικά τόσο στην 
απόδοση της καλλιέργειας όσο και 
στην ποιότητα του σιταριού. Το κάλιο 

επηρεάζει την υδατική ισορροπία των 
φυτών αξιοποιώντας αποτελεσµατικά 
το νερό (σηµαντική ιδιότητα λόγω 
των φαινοµένων ανοµβρίας κατά 
τις περιόδους ξεσταχιάσµατος και 
γεµίσµατος του σπόρου). Στη χώρα 
µας η λίπανση µε κάλιο (Κ) δεν 
είναι απαραίτητη σε όλα τα εδάφη. 
Παρόλα αυτά όµως, σε ορισµένες 
περιοχές, αναλύσεις εδάφους έδειξαν 
ότι η προσθήκη Κ είναι αναγκαία. 
Το 15-15-15 (MOP) είναι ικανό να 
καλύψει τις ανάγκες και των τριών 

µακροστοιχείων. 
Επιπρόσθετα, η στρατηγική 
συνεργασία της Agrohellas µε 
την Ολλανδική εταιρεία Eurosolids 
αποδίδει καρπούς αξιοποιώντας 
εξειδικευµένα προϊόντα ειδικής 
θρέψης στην καλλιέργεια του 
σιταριού. ∆ιαφυλλικές εφαρµογές 
µε τους τύπους κρυσταλλικών 
λιπασµάτων WS NPK 20-20-20+TE 
και WS NPK 13-7-24+ MgO+7Cao+TE 
έδειξαν θεαµατικά αποτελέσµατα 
σε φαινόµενα τροφοπενιών και 
στη γενική αύξηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών.  
Συνοψίζοντας, µε συµµάχους την 
τεχνογνωσία, την ποιότητα και την 
άµεση εξυπηρέτηση, η Agrohellas 
προσφέρει ολιστικές λύσεις που 
υποστηρίζουν τον παραγωγό να 
πετύχει τα µέγιστα για ένα βιώσιµο 
µέλλον. Με αξίες της την αξιοπιστία, 
τη συνεργασία, τη συνέπεια και την 
αειφορία ευελπιστεί να συµβάλλει 
αποφασιστικά στον εκσυγχρονισµό 
της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΡΕΨΗΣ  

(CROPS & NUTRITION MANAGER)

> Διαφυλλικές εφαρµογές µε τους τύπους κρυσταλλικών λιπασµάτων WS NPK της Agrohellas έδειξαν θεαµατικά αποτελέσµατα  
σε φαινόµενα τροφοπενιών και στη γενική αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην καλλιέργεια σκληρού σιταριού

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Η εταιρεία FAS έχει ένα μεγάλο 
portfolio από εμπορικές ποικιλίες που 
αποτελείται από 14 ποικιλίες Σίτου 
Σκληρού, πέντε Σίτου Μαλακού, πέντε 
Κριθαριού, τρεις Τριτικάλε και δύο 
Βρώμης. Το χαρτοφυλάκιο αυξάνεται 
ακόμα περισσότερο με την παρουσία 
των ψυχανθών όπου διαθέτει δύο 
ποικιλίες Βίκου, μία Κτηνοτροφικό 
Μπιζέλι, δύο Κουκί, μία Λούπινο,  
δύο Φακή και τέσσερις Μηδική. 
Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία δεν 
επαναπαύεται και επενδύει συνεχώς 
στην έρευνα και στην ανάπτυξη 
νέων ποικιλιών σιτηρών καθώς και 
ψυχανθών. Το breeding των νέων 
ποικιλιών λαμβάνει χώρα σε micro 
plots στους πειραματικούς αγρούς 
της εταιρείας όπου κάθε χρόνο 
καταγράφονται οι παρατηρήσεις των 
φυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης 
τους όπως προσβολές ή ανθεκτικότητα 
εντομολογικών και μυκητολογικών 
ασθενειών, πρωιμότητα ως προς 
το ξεστάχυασμα και το αλώνισμα. 
Στη συνέχεια συγκεντρώνονται 
όλα τα στατιστικά των ποικιλιών 

και γίνονται αναλύσεις ως προς τα 
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και 
έπειτα αξιολογούνται. Καρπός αυτού 
του breeding προγράμματος είναι 
οι ποικιλίες σίτου σκληρού Pyrros, 
Danaos και Pelopas, κριθαριού Felix 
(βυνοποιήσιμη ποικιλία) και Kikeon, 
το τριτικάλε Nissos καθώς και φακής 
η ποικιλία Χαρά (μικρόσπερμη). Στο 
κοντινό μέλλον θα κυκλοφορήσει 
στο εμπόριο ποικιλία «γυμνού» 
κριθαριού ώστε να αλωνίζεται χωρίς 

λέπυρα και να το δίνουμε έτοιμο 
στην βιομηχανία. Επίσης, είναι προς 
εγγραφή νέες ποικιλίες σίτου σκληρού, 
σίτου μαλακού και κριθαριού. Ένα 
ακόμα αρκετά καινοτόμο αντικείμενο 
που είναι ενταγμένο στο breeding 
πρόγραμμα είναι η πειραματική 
καλλιέργεια υβριδίων σίτου σκληρού 
και μαλακού, τα οποία προέρχονται 
από διασταυρώσεις καθαρών σειρών. 
Οι παρατηρήσεις μέχρι στιγμής 
είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες καθώς 

οι παραγωγές των υβριδίων είναι 
αυξημένες κατά 30% σε σχέση με 
αυτές των ποικιλιών. Τα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά ξεπερνούν αυτά που 
ζητάει η βιομηχανία καθώς φτάνουν 
σε ποσοστά πρωτεΐνης 18-19% και 
πάνω από 90% δείκτη χρώματος. 
Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον 
καθώς το breeding πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από πρωτόκολλα, 
μέθοδο, οργάνωση και τεχνογνωσία 
που συνεχώς εμπλουτίζεται από 
διάφορες δράσεις τις εταιρείας και  
από συνεργασίες στο εξωτερικό. 

ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΉΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΏΓΉΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ ΝΕΏΝ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ

ΜΕΓΑΛΉ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΔΉΜΉΤΡΙΑΚΏΝ
ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ FYTO-ANIMAL SERVICES 

▲

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΡΏΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΨΙΜΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

Η εποχή σποράς ξεκινά από αρχές Οκτωβρίου έως μέσα 
Γενάρη, με τον πιο σημαντικό παράγοντα στην επιλογή 
του χρόνου να αποτελούν οι καιρικές συνθήκες, καθώς 
τα σιτηρά καλλιεργούνται σε ξερικά χωράφια με την 
καλλιέργεια κοστολογικά να μην μπορεί να «σηκώσει» 
αρδευτικά κόστη. Για αυτό και οι πρώιμες σπορές το 
φθινόπωρο σε συνδυασμό με έλλειψη βροχών οδηγούν 
σε προβληματικές σπορές, με εξαίρεση το κριθάρι,  
το οποίο έχει σημαντικά λιγότερες απαιτήσεις σε νερό.
Μία πρώιμη σπορά μπορεί να εκθέσει την καλλιέργεια 
σε παγετό ή ξηρασία. Στην πολύ πρώιμη σπορά μπορεί 
να παρουσιαστούν προβλήματα στο φύτρωμα λόγω 
ξηρασίας ή υπερβολική βλαστική ανάπτυξη ενώ σε 
περίπτωση που η σπορά γίνει νωρίς το φθινόπωρο, 
αυξάνονται οι ζημιές από το ψύχος και αυξάνονται  
οι προσβολές των ριζών από σήψεις, ενώ παράλληλα 
μπορεί να εξαντληθεί νωρίς η υγρασία του εδάφους.
Η όψιμη σπορά μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 
των αποδόσεων λόγω μικρότερης διάρκειας της 

καλλιεργητικής περιόδου. Στην όψιμη σπορά καθυστερεί 
το φύτρωμα, μειώνονται οι αποδόσεις, το ριζικό 
σύστημα δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά, παρατηρείται 
καθυστέρηση στην άνθηση, τα φυτά υφίστανται 
εντονότερα την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών 
και της μειωμένης υγρασίας του εδάφους.

Ικανοποιητική πυκνότητα σποράς
Ο σωστός ρυθμός σποράς αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο  
η σπορά καθυστερήσει (πχ αργοπορημένες σπορές 
λόγω καιρικών συνθηκών στα τέλη Δεκεμβρίου), 
τότε αυτομάτως ο αριθμός των σπόρων θα πρέπει να 
αυξηθεί. Ενδεικτική ποσότητα σπόρου σποράς είναι 
για το σιτάρι τα 10-25 κιλό/στρέμμα, στο κριθάρι τα 8-
20 κιλά/στρέμμα, στη βρώμη τα 8-16 κιλά/στρέμμα και 
στη σίκαλη τα 6-14 κιλά/στρέμμα. Επίσης, στα χειμερινά 
σιτηρά εφαρμόζεται γραμμική σπορά με ελαφρά 

κάλυψη του σπόρου με σβάρνισμα, ενώ σημαντικό 
είναι να αφήνονται οι κατάλληλες και ενδεδειγμένες 
αποστάσεις, σπέρνοντας αυστηρά περίπου 2-2,5 
εκατοστά φυτό από φυτό εντός της γραμμής και 12 
εκατοστά γραμμή από γραμμή αναλόγως με 
τις δυνατότητες της εκάστοτε σιταρομηχανής.
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ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ
ΡΑΜΙΡΕΖ (RAMIREZ) ΝΕΟ: Ποικιλία με υψη-
λό ρυθμό πρώτης ανάπτυξης. Φυτό ορθόφυλ-
λο με έντονο πράσινο χρώμα φυλλώματος. Μέ-
σο/πρώιμου έως πρώιμου βιολογικού κύκλου. 
Μέσου ύψους φυτό . Ο σπάδικας είναι μακρύς 
λευκού χρώματος με ξανθά άγανα. Καλή αντοχή 
στις ασθένειες φυλλώματος και ριζικού συστή-
ματος. Σταθερά υψηλές αποδόσεις, με χαμηλή υ-
γρασία συγκομιδής και υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη. Ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας. 
Μέση συνιστώμενη πυκνότητα σποράς για τις 
ποικιλίες σκληρού σιταριού 22 – 23 κιλά/στρ. 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ACHILLE) Ποικιλία ευρείας προ-
σαρμοστικότητας. Ιδιαίτερα σταθερή ως προς την 
παραγωγική της συμπεριφορά. Υπερτερεί των 
άλλων ποικιλιών τόσο στα χαμηλής, όσο και στα 
υψηλής γονιμότητας περιβάλλοντα. Πολύ υψηλή 
απόδοση. Κορυφαίο εκατολιτρικό βάρος και υα-
λώδες. Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την πολύ καλή 
ποιότητα καρπού και μετά τη βροχή. Καλή έως 

πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη. Φυτό με ορθοτενή 
ανάπτυξη, με σκούρου χρώματος φύλλο και κα-
λό αδέλφωμα. Καλή συμπεριφορά στις χειμερι-
νές θερμοκρασίες. Μέσου κύκλου ωρίμανσης. 
Μέσο προς ψηλό φυτό με μακρύ συμπαγή στά-
χυ. Ανθεκτικό στη Σεπτόρια, μέση αντοχή στις 
λοιπές βασικές μυκητολογικές ασθένειες. Άγανα 
μαύρα μακριά και πυκνά. 
ΣΑΝΤΟΥΡ (SANTUR) ΝΕΟ
Μεσοπρώιμη ποικιλία με πολύ καλή προσαρμο-
στική ικανότητα.
Άριστη ποιότητα και μέγιστο δυναμικό παρα-
γωγής.
Μέσου ύψους φυτό.
Μεγάλο βάρος 1.000 σπόρων.
Ανθεκτικό στις Σκωριάσεις, τη Σεπτόρια  
και το Ωίδιο.

ΔΙΑΘΕΣΗ: CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.  

© 2022 Corteva.

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ συνεργάζεται 
με ερευνητικούς και σποροπαραγωγικούς 
οίκους από τους σημαντικότερους στην 
Ευρώπη, οι οποίοι αναπτύσσουν μεγάλα 
ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα 
βελτίωσης ποικιλιών σιτηρών και 
διαθέτει αποκλειστικά τις ποικιλίες τους 
στην Ελληνική αγορά. Αξιολογεί στις 
ελληνικές συνθήκες το νέο γενετικό 
υλικό για την προσαρμοστικότητα και 
την αποδοτικότητά του σε ευρύτερες 
γεωγραφικές περιοχές και διάφορες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες.Επιλέγει 
μοντέρνες ποικιλίες σκληρού και μαλακού 
σιταριού και κριθαριού που συνδυάζουν 
άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά που 
εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις στον 
παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν 
τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και των 
καταναλωτών με τα υψηλής ποιότητας 
χαρακτηριστικά του παραγόμενου 
προϊόντος. MONASTIR: Η ποικιλία 
με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την 
υψηλή ποιότητα. Με άριστα αγρονομικά 
χαρακτηριστικά και μεγάλη αντοχή στη 
Σεπτόρια. Σταθερά στις επιλογές της 
βιομηχανίας ζυμαρικών.
MAESTRALE: Η πολύ πρώιμη 
ποικιλία με τις πολύ μεγάλες αποδόσεις 

και την υψηλή ποιότητα. Με ευρεία 
προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά 
μικροκλίματα και πολύ δυνατό αδέλφωμα. 
Βασική επιλογή της βιομηχανίας 
ζυμαρικών.
SECOLO: Το μοντέρνο μαυραγάνι. 
Η πρώιμη ποικιλία με την καλύτερη 
προσαρμοστικότητα ακόμη και σε μέτριας 
γονιμότητας εδάφη. Έχει άριστη αντοχή σε 
βιοτικά και αβιοτικά stress και εξαιρετική 
ποιότητα σιμιγδαλιού.
EGEO: Πολύ παραγωγική και πρώιμη 
ποικιλία με μεγάλη σταθερότητα υψηλών 
αποδόσεων. Με υψηλή περιεκτικότητα 
πρωτεϊνών και πολύ καλή ποιότητα 
γλουτένης.
RGT LEONDUR: Η νέα πρώιμη 
ποικιλία που διαθέτει πολύ υψηλό 
δυναμικό παραγωγής και μεγάλη 
προσαρμοστικότητα σε διάφορες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. Ξεχωρίζει για 
την πολύ υψηλή ποιότητα καρπού για τη 
βιομηχανία ζυμαρικών.
RGT AVENTADUR: Η νέα πρώιμη 
ποικιλία με μαύρο άγανο και άριστα 
αγρονομικά χαρακτηριστικά. Διακρίνεται 
για το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, 
τις αποδόσεις της και την εξαιρετική 
ποιότητα καρπού.

VENDETTA: Εντυπωσιακών αποδόσε-
ων. Αξιοποιεί ξηρά και άγονα εδάφη. Χα-
ρακτηριστικό της το «stay green». Με 
δείκτη γλουτένης πάνω από 80.
CANNAVARO: Μέσο όψιμη. Πολύ πα-
ραγωγική ειδικά σε πεδινά γόνιμα εδάφη.
GATTUSO: Ποικιλία πολύ πρώιμη, άρι-
στη σε απόδοση με πολύ καλή ποιότητα.
TORREBIANCA: Μεσοπρώιμη με άρι-
στες προδιαγραφές. Πολύ παραγωγική 
με αντοχή στην ξηρασία.
ALEMANNO: Ποικιλία, μέσο πρώιμη. 
Πολύ παραγωγική με άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλό ειδικό βά-
ρος 80-86 kg/hL.
QUADRATO: Υψηλοαποδοτική ποικιλία 
εξαιρετικής ποιότητας με προσαρμοστι-
κότητα σε κάθε περιοχή.
PIETRAFITTA: Κορυφαία ποικιλία σε 
επίπεδο ποιότητας. Ιδανική για ξηροθερ-
μικές περιοχές και εδάφη χαμηλής πα-
ραγωγικότητας.
ADONE: Μέσο όψιμη, πολύ ανθεκτι-
κή στο ψύχος, στις ασθένειες. Ιδανικό για 
την Κ. και Β. Ελλάδα. 

SPARTACO: Ποικιλία μικρού βιολογι-
κού κύκλου. Ασυναγώνιστα υψηλό δεί-
κτη γλουτένης 90-95.
DORATO: Ποικιλία μέσης ανάπτυξης, 
πολύ παραγωγική με ευρεία προσαρμο-
στικότητα.
ACADUR: Ποικιλία υψηλών αποδόσε-
ων με πολύ υψηλή πρωτεΐνη. Πρώιμη 
ποικιλία με σπυρί εξαιρετικού χρώματος 
23-24 (Minolta). Άριστη περιεκτικότητα 
δε γλουτένη (70-75), ιδανική για την μα-
καρονοποιία και την αλευροβιομηχανία.
BRIGANTE: Ποικιλία που εγγράφθηκε 
το 2018, με υψηλό δυναμικό παραγωγής 
και με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πρώιμη ,μέσου ύψους, με μαύρα άγανα 
και μεγάλη αντοχή στη σκωρίαση. Το α-
δέλφωμά της είναι εξαιρετικό ,χρειάζε-
ται μόλις 19 Κg/στρ. σπόρο αυστηρά. το 
2018, με υψηλό δυναμικό παραγωγής 
και με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Πρώιμη ,μέσου ύψους, με μαύρα άγανα 
και μεγάλη αντοχή στη σκωρίαση. Το α-
δέλφωμά της είναι εξαιρετικό ,χρειάζεται 
μόλις 19 Κg/στρ. σπόρο αυστηρά.

H ALFA SEEDS, είναι από τις πρώτες 
εταιρείες στην Ελλάδα που επικεντρώθηκε 
στην διάδοση και ανάπτυξη (εξαιρετικών ) 
ποικιλιών,  σπόρων, σκληρού και μαλακού 
σίτου .
Οι ποικιλίες που αντιπροσωπεύει 
προέρχονται από αξιόλογες συνεργασίες  
με Οίκους του Εξωτερικού .
Οι σπόροι των ποικιλιών αυτών 
σποροπαράγονται και διακινούνται μέσω 
ενός αυστηρά επιλεγμένου δικτύου και 
άλλων σποροπαραγωγικων επιχειρήσεων 
και εμπόρων σπόρων  .
Όντας πρωτοπόρος στην συμβολαιακή 
γεωργία αναδεικνύει , σποροπαράγει και 
διακινεί , μέσω των συνεργατών της, της 
υψηλής ποιότητάς ποικιλίες , για λογαριασμό 
της γνωστής βιομηχανίας ζυμαρικών Misko 
-Barilla , εδώ και 20 χρόνια.
Κοινός Στόχος ο Σπόρος , που συνδυάζει 
την ύψιστη ποιότητα μαζί με την μέγιστη 
παραγωγή που απολαμβάνει την εκτίμηση 
τόσο του παραγωγού όσο και της 
βιομηχανίας ζυμαρικών και αλεύρων .
MERIDIANO: Υψηλή απόδοση και 
σταθερότητα, προσαρμόζεται σε όλα τα 
εδάφη, σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
IRIDE: Πολύ υψηλό δυναμικό απόδοσης, 
από τα πιο υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης 
στην άνθιση. Πολύ υψηλό ειδικό βάρος  
και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
NORMANNO: Μεσο-πρώιμη με πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, υψηλό 
κίτρινο χρώμα και εξαιρετική ποιότητα 
γλουτένης.
LEVANTE: Πολύ υψηλή και σταθερή 
απόδοση στο χωράφι, υψηλή 
προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές 
συνθήκες καλλιέργειας. Υψηλή αντίσταση στο 

πλάγιασμα και στη σκωρίαση. 
ODISSEO: Νέα ποικιλία με πολύ υψηλή 
απόδοση σε συνδυασμό με καλή τελική 
ποιότητα. Καλό αδέλφωμα και καλή ανοχή 
στη Septoria και στη σκωρίαση.
PIGRECO : Άριστη ποιότητα σε υψηλή 
παραγωγή, κυρίως γόνιμα χωράφια. Υψηλή 
περιεκτικότητα πρωτεΐνης, εξαιρετικής 
ποιότητας, για ποιοτικά ζυμαρικά.
SY ATLANTE: NEA ποικιλία, σταθερότητα 
στις υψηλές αποδόσεις, άριστα υαλώδη και 
πολύ καλό χρώμα, υψηλό εκατολιτρικό βάρος.
SY LEONARDO: NEA ποικιλία, καλή 
παραγωγή ακόμα και σε δύσκολες 
συνθήκες, εύκολη στην καλλιέργεια, υψηλή 
περιεκτικότητα γλουτένης, εξαιρετικό 
εκατολιτρικό βάρος.
SY NILO: Υψηλές αποδόσεις σε όλες 
τις καλλιεργητικές περιόδου , πολύ καλό 
αδέρφωμα , ανοχή στις ιώσεις και στην καφέ 
σκωρίαση με Υψηλή ποιότητα γλουτένης .
FUEGO: Απόδοση και σταθερότητα 
απόδοσης ακόμη και σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες , πολύ υψηλό ειδικό βάρος , υψηλή 
ανοχή στις κύριες μυκητολογικές ασθένειες , 
ιδίως στη Σεπτόρια .
VERACE (ΝΕΟ): Εξαιρετική σχέση μεταξύ 
επιπέδου πρωτεΐνης και απόδοσης. 
Συμβολαιακά με Barilla Svevo και Puro: 
SVEVO: Αξεπέραστος συνδυασμός 
ποιότητας και απόδοσης. Πρώιμη ποικιλία 
με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και 
υψηλός κίτρινος δείκτης του σιμιγδαλιού του.
PURO: Μεγάλη ικανότητα συσσώρευσης 
πρωτεϊνών με ποιοτικά χαρακτηριστικά  
για τις ανάγκες της βιομηχανίας ζυμαρικών 
με καλή προσαρμοστικότητα σε συνθήκες 
ξηρασίας .
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