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Σε πίεση 
διεθνώς, 
οι τιμές 
βάμβακος
∆εύτερη εβδοµάδα πιέσεων 
για τις τιµές του βάµβακος 
διεθνώς, κάνουν το σύσπορο 
να χάνει το φράγµα των 80 
λεπτών το κιλό. ∆ολάριο 
και τυφώνες τα τελευταία 
αναχώµατα στις τιµές. 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 12, 35

Ενίσχυση
για νέες 
φυτεύσεις
Με το κόστος εκρίζωσης να 
ξεπερνά τα 500 ευρώ το 
στρέµµα και τη φύτευση για 
τις δυναµικές καλλιέργειες τα 
2.500 ευρώ, η Αναδιάρθρωση 
µοιάζει µε καλή ευκαιρία. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 16-17

Πλήρες 
πρόγραμμα 
λιπάνσεων 
με λύσεις  
Eurocereal
Με πλήρες πρόγραµµα λιπάνσεων 
στο σκληρό σιτάρι υπό τις οδηγίες 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α, ο 
Θεσσαλός καλλιεργητής, Κώστας 
Παναγούλης έγραψε µέση 
απόδοση 390 κιλά το στρέµµα 
και πρωτεΐνη έως 17%.

FARMING REPORT σελ. 42

Πρόσθετο βάρος
τα ακριβά επιτόκια
Περιορίζεται στο 50% η επιδότηση αγροτών μέσω Αναπτυξιακού, 

υψηλές οι απαιτήσεις σε ρευστό για να έχει τύχη ο φάκελος σελ. 27-30

Σε ρεαλιστική βάση το πριµ για ζωοτροφές
Στην ενίσχυση 91 εκατ. 
ευρώ και οι πωλήσεις 
ζωντανών ζώων. σελ. 8
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με ασυγκόµιστο ένα µέρος των πρώιµων και µεσοπρώιµων 
ποικιλιών µήλων, οι παραγωγοί εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα 
όψιµα Fuji, µήπως ισοφαρίσουν οριακά τις απώλειες. Ανοδικά η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στα 435 ευρώ ο τόνος FOB. Λίγα και µε 
ποιοτικά προβλήµατα τα ρόδια Wonderful, που δεν φτάνουν να 
καλύψουν τις εξαγωγές. Στα 32 λεπτά, σε επίπεδα χαµηλότερα 
από των ευρωπαϊκών αγορών η εγχώρια αγορά καλαµποκιού.

Περονόσπορος στην αγγουριά
Αναµένεται είσοδος του περονόσπορου 
σε καλλιέργειες µε υπαίθριες αγγουριές 
όπου επικράτησαν έντονες βροχές 
στις περιοχές των νοµών Καρδίτσας, 
Τρικάλων, Μαγνησίας, Λάρισας και 
Φθιώτιδας σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου. Σε περίπτωση προσβολής, 
ο παραγωγός θα παρατηρήσει στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων να 
εµφανίζονται στρογγυλές ή γωνιώδεις 
κίτρινες κηλίδες και στην κάτω επιφάνεια 
του φύλλου να σχηµατίζονται υπόλευκες 
εξανθήσεις.  Καθοριστικός παράγοντας 
για την ανάπτυξη και τη µετάδοση της 
ασθένειας είναι η υγρασία και ο χρόνος 
διαβροχής των φύλλων. ∆ύο µε έξι 
ώρες δρόσου είναι αρκετές για 
την πραγµατοποίηση της µόλυνσης. 
Η ασθένεια ευνοείται από υγρό καιρό 
µε θερµοκρασίες από 15ο έως 25ο C.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους από 
το Βόλο, συστήνεται η αποµάκρυνση των 
προσβεβληµένων από τον περονόσπορο 
φύλλων, καθώς και ο ψεκασµός 
των φυτών µόλις εµφανισθούν 
τα πρώτα συµπτώµατα µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 
Στη συνέχεια προτείνεται επανάληψη 
του ψεκασµού µετά από 8 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 01-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, 
µε αραιές νεφώσεις στα δυτικά, 
τα κεντρικά και τα βόρεια και 
πιθανότητα τοπικών βροχών. 
Άνεµοι ήπιας έντασης νότιοι 
νοτιοανατολικοί κατά τόπους 
στα δυτικά ως µέτριας έντασης. 
θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Κυριακή 02-10-2022
Λίγες νεφώσεις βαθµιαία 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
στα βόρεια και κυρίως 
στα δυτικά, µε πιθανότητα 
σποραδικών καταιγίδων. 
Άνεµοι ήπιας έντασης από 
νότιες διευθύνσεις µε σταδιακή 
στροφή σε βόρειους µέτριους. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια.

∆ευτέρα 03-10-2022 
και Τρίτη 04-10-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά 
τόπους αυξηµένες, µε τοπικές 
βροχές στα ανατολικά και 
τα νότια της χώρας. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία σε 
πτώση σε όλη τη χώρα, µε 
επιστροφή σε κανονικά για 
την εποχή επίπεδα. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 05-10-2022 
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
κατά τόπους αυξηµένες, µε 
πρόσκαιρες τοπικές βροχές 
στα ανατολικά και τα νότια. 
Άνεµοι µέτριοι από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Πέµπτη 06-10-2022 και 
Παρασκευή 07-10-2022
Παροδικές νεφώσεις σε όλη τη 
χώρα, µε τοπικές βροχές στα 
ανατολικά και τα νότια. Άνεµοι 
βόρειοι ήπιας έντασης και στο 
Αιγαίο µέτριοι. Θερµοκρασία 
στα ίδια επίπεδα. 

Άνεµοι ήπιας 
έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις 
3 έως 5 µποφόρ, 
κατά τόπους στα 
πελάγη και δυτικά 
µέτριας έντασης 
έως 6 µποφόρ.
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Ο µόνος δρόµος για να προχωρήσει µια αγροτι-
κή επιχείρηση είναι οι επενδύσεις. Φυσικά 
µε αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραµ-
µάτων. Όλων των διαθέσιµων προγραµµά-
των. Είτε του ΠΑΑ, είτε του Αναπτυξιακού, 
είτε του Ταµείου Ανάκαµψης.

Βεβαίως, εκτός από τις όποιες επιχορηγήσεις, 
χρειάζονται και κεφάλαια. Κατ’ αρχήν ίδια 
κεφάλαια και σε δεύτερο χρόνο δανειακά. 

Χωρίς ένα αξιόλογο ποσοστό ιδίων κεφαλαί-
ων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σχεδιά-
ζει κανείς επενδύσεις. Πρώτον, γιατί η επο-
χή του… όλα βολεύονται, έχει περάσει ανε-
πιστρεπτί. Αυτό σηµαίνει ότι κανένα project 
δεν µπορεί να υλοποιηθεί µόνο µε το σκέ-
λος της επιχορήγησης. Όποιος επιχειρεί κά-
τι τέτοιο, απλά κινδυνεύει να χάσει λεφτά. 

∆εύτερον, γιατί, ειδικά υπό τις παρούσες περι-
στάσεις, ούτε ο δανεισµός αποτελεί βιώσι-
µη λύση. Όπως πηγαίνουν τα πράγµατα, το 
επιτόκιο αναφοράς επί του οποίου θα γίνο-
νται σύντοµα οι τιµολογήσεις των τραπε-
ζών, πιθανότατα να φθάσει το 6,5%, εφό-
σον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ-
χωρήσει τον σχεδιασµό αύξησης των επι-
τοκίων περί του οποίου έχει προϊδεάσει. 

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µε πραγµατικά τραπεζικά 
επιτόκια πέριξ του 10% κανένα επενδυτικό 
σχέδιο στον τοµέα της πρωτογενούς παρα-
γωγής δεν µπορεί να είναι βιώσιµο, ειδικά 
όταν επιδιώκεται το 50% της επένδυσης να 
«τρέξει» µε δανεισµό. Είναι επιβεβληµένη ό-
σο ποτέ η ίδια συµµετοχή. Άλλωστε και οι ί-
διες οι τράπεζες δεν πρόκειται να αναλάβουν 
τη χρηµατοδότηση project σε τέτοια ποσοστά 
(50%), όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι 
τα επιτόκιά τους καθίστανται απαγορευτικά. 

Επιστρέφοντας ωστόσο στην αρχή, θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό από τους αγρότες ότι καµιά 
αγροτική επιχείρηση δεν µπορεί να προχω-
ρήσει, δηλαδή να βελτιώσει την παραγωγι-
κότητά της και να είναι ανταγωνιστική, χωρίς 
να σχεδιάσει νέες σοβαρές επενδύσεις. Ειδι-
κά τώρα που οι τεχνολογικές εξελίξεις, µε α-
φετηρία την ψηφιακή προσέγγιση των πραγ-
µάτων, τρέχουν µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. 

Πως όµως να τρέξουν, από αγρότες, οι επενδύ-
σεις στην αγροτική παραγωγή, όταν η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων στη χώρα µας «έρχεται» από δι-
αδοχικά δύσκολα χρόνια και διανύει φάση 
απόλυτης παρακµής; Πάντοτε ήταν δύσκο-
λα τα πράγµατα στη γεωργία, µόνο που τώ-
ρα η κατάσταση µοιάζει αδιέξοδη. Από τη 
µια η ανάγκη να γίνουν, και µάλιστα ταχύ-
τατα, επενδύσεις εκσυγχρονισµού των εκµε-
ταλλεύσεων είναι πολύ µεγάλη και από την 
άλλη, δεν υπάρχουν λεφτά. Καθόλου λεφτά.

Είναι η πρώτη φορά που δεν αρκεί το οργανωτι-
κό πνεύµα σε µια εκµετάλλευση, δεν αρκεί 
η ύπαρξη κτηµατικής περιουσίας, τεχνογνω-
σίας και επίµονης προσωπικής εργασίας. 
∆εν αρκεί ακόµα, να είσαι νέος και µε καλές 
σπουδές. Χρειάζονται κεφάλαια!    Agrenda

Φράζουν το δρόμο 
τα ακριβά επιτόκια

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,95650

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,33052

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,95319

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89407

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
140,550

• Το ροµπότ τροφοδοσίας GEA DairyFeed 
F4500 «βολεύει» 300 αγελάδες σελ. 20
• Χωρίς περιορισµό στις καλλιέργειες το 
πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης σελ. 16-17

• Οι πωλήσεις σε ζων βάρος από την ΑΑ∆Ε 
για την ενίσχυση ζωοτροφών σελ. 8-9
• Ακόµα µία ευκαιρία για την επιδότηση 
αρδευτικού µέσω Αναπτυξιακού σελ. 18

• Ζητούµενο τα 30 λεπτά για τα όψιµα µήλα 
ποικιλίας Fuji τον Οκτώβριο σελ. 36
• Μικρότερες ποσότητες, υποβαθµισµένη 
ποιότητα φέτος για τα ρόδια σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στα 30 ευρώ το στρέµµα για τα ό-
σπρια, στα 17 ευρώ για τα κτηνο-
τροφικά ψυχανθή και στα 51 ευρώ 
για τους σπόρους σποράς, δείχνει 
να ανεβαίνει η συνδεδεµένη ενί-
σχυση του 2023 στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, µε βάση τα στρέµµατα 
που έλαβαν φέτος το πριµ καθώς 
κρίθηκαν επιλέξιµα για τη συνδε-
δεµένη ενίσχυση. Αντίθετα, µειω-
µένο στα 8 ευρώ υπολογίζεται το 
πριµ στη νέα προγραµµατική πε-
ρίοδο για τα σανοδοτικά ψυχαν-
θή, στα 41 ευρώ στα πορτοκάλια 
και στα 47 ευρώ για τη βιοµηχα-
νική ντοµάτα. 

Τα παραπάνω νούµερα προκύ-
πτουν εφόσον δεν υπάρξει κα-
µία µεγάλη µεταβολή στα καλλι-
εργούµενα στρέµµατα στις παρα-
πάνω καλλιέργειες το 2023, και 
φυσικά, εφόσον οι νέες προϋπο-
θέσεις που θα µπουν για τις συν-
δεδεµένες δεν «πετάξουν» αρκετό 
κόσµο έξω. Στη βιοµηχανική ντο-
µάτα πάντως εφόσον επιβεβαιω-
θεί και στο τελικό σχέδιο της ΚΑΠ 
πως τίθεται ως όρος η στάγδην άρ-
δευση και τυχόν αποκλεισµός α-
γροτεµαχίων λόγω έλλειψης υδα-
τικών πόρων, η συνδεδεµένη σί-

γουρα θα αυξηθεί. Για παράδειγ-
µα στα µήλα, όπως έχει γράψει ή-
δη η Agrenda, θα πριµοδοτούνται 
µόνο τα ΠΟΠ, κάτι που σηµαίνει 
ότι από τα 92.000 στρέµµατα που 
έλαβαν συνδεδεµένη φέτος, θα 
υπάρξει σαφής µείωση, άρα και 
αύξηση του ποσού, κοντά στα 44 
ευρώ το στρέµµα. Από εκεί και 
πέρα, όπως επιβεβαιώνει στην 
Agrenda και ο αντιπρόεδρος της 
ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, το 
ροδάκινο µένει εκτός συνδεδεµέ-
νων ενισχύσεων, ενώ αντίθετα το 
πορτοκάλι χυµοποίησης θα είναι 
κανονικά στο καθεστώς.

Για την έγκριση του στρατηγι-
κού Σχεδίου, αναµένεται πλέον το 
τυπικό του θέµατος, σύµφωνα µε 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργο Γεωργαντά, καθώς έ-
χει υπάρξει συµφωνία µε την ΕΕ. 
Όσον αφορά τις συνδεδεµένες ο 
κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι η ΕΕ έ-
χει κάνει παρατηρήσεις σε όλα τα 

κράτη µέλη, επισηµαίνοντας την 
ανάγκη εξορθολογισµού µέσω πιο 
αυστηρών κριτηρίων µε κυρίαρχο 
αυτό της ανταγωνιστικότητας. Συ-
γκεκριµένα ανέφερε: «Εµείς ως 
χώρα, σηµείωσε ο υπουργός, δι-
αχρονικά έχουµε στηρίξει µεγά-
λο αριθµό τέτοιων προϊόντων µε 
λογικές και σκοπιµότητες που εί-
ναι κατανοητές σε εµάς που γνω-
ρίζουµε τον πρωτογενή τοµέα της 
χώρας µας, πλην όµως η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση θέτει κανόνες και κρι-
τήρια όπου βασικότερο είναι αυ-
τό της ανταγωνιστικότητας και α-
πό αυτό το δεδοµένο,  αναµένου-
µε ότι θα υπάρξει ένας -µικρός θέ-
λουµε να πιστεύουµε- περιορισµός 
των κατηγοριών που εµείς επιδο-
τούµε σήµερα µέσω των συνδεό-
µενων ενισχύσεων».

Ως εκ τούτου, µέσα στο µήνα α-
ναµένεται να ανακοινωθούν και 
επίσηµα οι επιλογές του ΥΠΑΑΤ 
όσον αφορά τις άµεσες ενισχύ-
σεις και το νέο ΠΑΑ. 

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως 
το γεγονός ότι αυξάνεται το προ-
βλεπόµενο µπάτζετ των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων από 200 
στα 240 εκατ. ευρώ, σηµαίνει ό-
τι θα επηρεαστεί ο προϋπολογι-
σµός της βασικής ενίσχυσης και 
άρα και τα δικαιώµατα του 2023. 

Με 30 ευρώ τα όσπρια 
πέφτουν στα 8 ευρώ τα σανοδοτικά  

Οι τιμές των 

συνδεδεμένων με 

βάση τα επιλέξιμα 

στρέμματα του 2021 

δείχνουν αύξηση 

της επιδότησης 

σε όσπρια και 

κτηνοτροφικά 

ψυχανθή. Θα 

ενισχύονται μόνο 

ΠΟΠ μήλα, οριστικά 

εκτός το συμπύρηνο 

ροδάκινο

Νέες προϋποθέσεις
Οι οποίες αλλαγές θα 

ισχύσουν εφόσον οι νέες 
προϋποθέσεις που θα µπουν 

για τις συνδεδεµένες δεν 
«πετάξουν» αρκετούς έξω

Αύξηση
Στη βιοµηχανική ντοµάτα 
πάντως εφόσον 
επιβεβαιωθεί και στο 
τελικό σχέδιο της ΚΑΠ 
πως τίθεται ως όρος 
η στάγδην άρδευση 
και τυχόν αποκλεισµός 
αγροτεµαχίων λόγω 
έλλειψης υδατικών πόρων, 
η συνδεδεµένη ενίσχυση 
σίγουρα θα αυξηθεί.

ΠΟΠ
Στα µήλα, όπως έχει 
γράψει ήδη η Agrenda, 
θα πριµοδοτούνται µόνο τα 
ΠΟΠ, κάτι που σηµαίνει ότι 
από τα 92.000 στρέµµατα 
που έλαβαν συνδεδεµένη 
φέτος, θα υπάρξει σαφής 
µείωση, άρα και αύξηση 
του ποσού, κοντά στα 
44 ευρώ το στρέµµα. 

Μπάτζετ
Το γεγονός ότι αυξάνεται 
το προβλεπόµενο µπάτζετ 
των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων από 200 
στα 240 εκατ. ευρώ, 
σηµαίνει ότι θα επηρεαστεί 
ο προϋπολογισµός της 
βασικής ενίσχυσης και 
άρα και τα δικαιώµατα 
του 2023. 

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΟΣΠΡΙΑ

ΡΥΖΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

ΜΗΛΑ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
ΠΟΣΑ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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∆εν προχωρά η συνδεδεµένη σε βοοειδή 
αποκλειστικά για ντόπια κοπάδια 
Φαίνεται πως δεν προχωρά η πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει 
συνδεδεµένη ενίσχυση αποκλειστικά στην ελληνική βοοτροφία, 
αποκλείοντας από αυτήν τα ζώα που εισάγονται για πάχυνση. Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχτηκε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε 
µε τους κτηνοτροφικούς συλλόγους ΑΜΘ, πως η πρόθεση της χώρας 
να ενισχύσει µόνο την εγχώρια παραγωγή βρίσκει αντιστάσεις από 
την Κοµισιόν και µάλλον θα κινηθούν σε µια λογική ενίσχυσης και 
των εισαγόµενων ζώων, κάτι που θα µειώσει σηµαντικά τα πριµ ανά ζώο.

Οι συνδεδεµένες θα αναθεωρούνται και δεν 
αποκλείονται µεγάλες αλλαγές εντός της περιόδου  
Με την αύξηση του προϋπολογισµού των συνδεδεµένων ενισχύσεων, 
µειώνεται η βασική (τσεκ) και αντίστροφα, καθώς είναι συγκοινωνούντα 
δοχεία όσον αφορά τα κονδύλια. Έτσι, µε την απόφαση της Ελλάδας 
να αυξήσει τα χρήµατα των συνδεδεµένων (µένει να φανεί και στο τελικό 
πλάνο) στα 240 εκατ. ευρώ από τα 200 εκατ., που είχε προβλέψει, 
αυτό θα έχει αντίκτυπο στη βασική ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, θα υπάρξει 
αναθεώρηση του πλάνου των συνδεδεµένων εντός της νέας περιόδου προς 
την κατεύθυνση όµως της αφαίρεσης προϊόντων παρά της πρόσθεσης. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Κοντά στα 35 εκατ. ευρώ φέρεται 
να προσεγγίζει το ποσό του προ-
ϋπολογισµού των συνδεδεµένων 
που θα αφιερωθεί στο καλαµπό-
κι. Όσον αφορά το ποσό ενίσχυ-
σης τα πάντα θα εξαρτηθούν από 
τα επιλέξιµα στρέµµατα. Χωρίς κα-
νέναν περιορισµό, δηλαδή ούτε γε-
ωγραφικά κριτήρια, ούτε εδαφο-
λογικά τα επιλέξιµα στρέµµατα υ-
πολογίζονται στα 925.000, φέρνο-
ντας το ποσό του πριµ στα 36 ευ-
ρώ το στρέµµα. Ωστόσο, το πιο πι-
θανό όπως επιβεβαιώνουν και πη-
γές κοντά στο σχεδιασµό της νέας 
ΚΑΠ είναι να υπάρξει τελικώς πε-
ριορισµός στη στήριξη σε περιοχές 
µε υδατική καταπόνηση ή σε αγρο-
τεµάχια που δεν διαθέτουν αποδο-
τικά συστήµατα άρδευσης. 

Ένα τέτοιο πλάνο εκτιµάται πως 
θα φέρει τελικώς το νούµερο των 
υπό υποστήριξη στρεµµάτων στα 
670.000 περίπου, φέρνοντας το τε-
λικό εκτιµώµενο ποσό στα 50 ευρώ 
το στρέµµα. Ειδικότερα όσον αφο-
ρά το ποσό ο σχεδιασµός στοχεύει 
στο να υπάρξει  ένα σαφές κίνητρο 
για περισσότερα στρέµµατα οπότε 
το πριµ θα πρέπει να ανταγωνίζε-
ται αυτό που δίνεται για την ειδική 
βάµβακος το οποίο υπενθυµίζεται 

είναι 70 ευρώ το στρέµµα. 
Στις υπόλοιπες δύο νέες επιλέξι-

µες καλλιέργειες, το κριθάρι και το 
µαλακό σιτάρι, αυτές συνάδουν µε 
την οδηγία-πλαίσιο 2000/60 για τα 
νερά, αφού πρόκειται για ξηρικές 
καλλιέργειες και δεν πρόκειται να 
τεθούν περιορισµοί, παρά µόνο το 
«καρτελάκι» των 18 κιλών πιστο-
ποιηµένου σπόρου. Όπως εκτιµά-
ται, το στρεµµατικό πριµ που θα ι-
σχύσει µε βάση τη διαίρεση (προ-
βλεπόµενο συνολικό ποσό διά τα 
στρέµµατα), µπορεί να φθάσει και 
το διπλάσιο από το προβλεπόµενο 
στις συγκεκριµένες καλλιέργειες, 
ήτοι περί τα 20 ευρώ το στρέµµα.  

Η έκθεση του Ελεγκτικού
Οι περιορισµοί όσον αφορά τα νε-

ρά για τις υδροβόρες καλλιέργειες 
όπως για παράδειγµα θεωρείται το 
καλαµπόκι, θα λάβουν υπόψη τους 
την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου µε θέµα «Βιώ-
σιµη Χρήση των υδάτων στη γεωρ-

γία». Σε αυτήν την έκθεση φωτο-
γραφίζεται στην Ελλάδα µε χάρτη 
(βλ. πάνω) η Θεσσαλία, όπου φαί-
νεται ότι δίνονται συνδεδεµένες ε-
νισχύσεις ενώ υπάρχει καταπόνη-
ση των υδάτων. «Οι κανόνες της ΕΕ 
για την προαιρετική συνδεδεµένη 
στήριξη ορίζουν ότι «κάθε συνδε-
δεµένη στήριξη που χορηγείται (…) 
πρέπει να συνάδει µε τα λοιπά µέ-
τρα και τις πολιτικές της Ένωσης», 
πράγµα που σηµαίνει ότι η Επιτρο-
πή έχει την ευχέρεια να απορρίπτει 
ασύµβατα καθεστώτα. Η Επιτροπή 
δεν αξιολόγησε τον αντίκτυπο των 
προτεινόµενων µέτρων στη βιώσι-
µη χρήση των υδάτων. Κανένα από 
τα κράτη µέλη / περιφέρειες που ε-

ξετάσαµε δεν είχε εισαγάγει εχέγ-
γυα για τη χρήση των υδάτων, ό-
πως περιορισµούς στη στήριξη σε 
περιοχές µε υδατική καταπόνηση 
ή σε αγροτεµάχια που δεν διαθέ-
τουν αποδοτικά συστήµατα άρδευ-
σης», αναφέρει συγκεκριµένα η 
έκθεση. Αυτό δεν σηµαίνει φυσι-
κά απαραίτητα ότι θα αποκλειστεί 
η Θεσσαλία από κάποιες συνδε-
δεµένες, αλλά πως είναι πιο πιθα-
νό εκεί να τεθούν συγκεκριµένοι 
περιορισµοί για τη λήψη τους. Ό-
πως και να έχει υπάρχουν προφα-
νώς και άλλες περιοχές στην Ελλά-
δα µε καταπονηµένο υδροφόρο ο-
ρίζοντα και αντίστοιχα θα τεθούν 
και εκεί περιορισµοί. 

«Κλειδώνει»
στα 50 ευρώ 
το καλαμπόκι  
Βέβαιος ο περιορισμός των συνδεδεμένων στις 
περιοχές με υδατική καταπόνηση. Κανένας 
περιορισμός σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι πέρα 
από το «καρτελάκι» των 18 κιλών ανά στρέμμα

Για την πορεία του ελληνικού 
φακέλου απάντησε στη Βουλή 
ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντάς, 
ο οποίος υποστήριξε ότι θα 
εγκριθεί και τυπικά εντός του 
µήνα. Η ανακοίνωση του 
υπουργείου αναφέρει µεταξύ 
άλλων: «Εντός του Σεπτεµβρίου 
αναµένεται η συµφωνία και 
στη συνέχεια η κύρωση 
του Στρατηγικού Σχεδίου 
της χώρας µας για τη νέα ΚΑΠ. 
Επισηµαίνοντας τα νέα 
δεδοµένα που επιβάλλουν 
λύσεις, ανέφερε τα εξής:

 Ενεργειακή αυτονοµία.
 Εντατικότερη αξιοποίηση 

των ΑΠΕ.
 Μείωση τους κόστους 

εισροών µε ενθάρρυνση 
επενδύσεων σε νέες και 
ψηφιακές τεχνολογίες, όπως 
η γεωργία ακριβείας.

 Προώθηση του συνεργατισµού 
και της συλλογικής οργάνωσης 
των παραγωγών για την 
ισχυροποίηση της θέσης τους 
στην αλυσίδα αξίας.

 ∆ιεύρυνση των 
χρηµατοδοτικών εργαλείων 
και των εργαλείων διαχείρισης 
κινδύνου για την προστασία του 
εισοδήµατος των παραγωγών 
σε σχέση µε απρόβλεπτες 
εξωγενείς κρίσεις, οικονοµικές, 
κλιµατικές, επιδηµιολογικές, 
επισιτιστικές.
Σε αυτά τις επισηµάνσεις 
που προκύπτουν από τα νέα 
δεδοµένα που έχουν 
δηµιουργηθεί, δόθηκαν 
επαρκείς απαντήσεις.».

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΠ

Εγκρίνεται 
και επίσημα 

Ξηρικές καλλιέργειες
Στο κριθάρι και το µαλακό 

σιτάρι, που συνάδουν µε την 
οδηγία-πλαίσιο 2000/60 

για τα νερά, δεν πρόκειται 
να τεθούν περιορισµοί

Ελλάδα
Θεσσαλία

8,0 %

Διαπιστωθείσα παράβαση

Δεν διαπιστώθηκε παράβαση

Αγροτεμάχια για τα οποία 
υποβάλλεται αίτηση 
για Συνδεδεμένες (2019)

Τοποθεσία των αγροτεμαχίων
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μήνας πληρωµών για τους αγρότες, κατά 
το σύνηθες, ο Οκτώβριος, αρχής γενοµένης 
από την επόµενη εβδοµάδα µε την εξόφλη-
ση της ενιαίας ενίσχυσης και των προγραµ-
µάτων της περσινής χρονιάς, σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες. Μαζί αναµένεται να πλη-
ρωθεί και η δηµοσιονοµική πειθαρχία του 
2021 περί τα 16 µε 17 εκατ. ευρώ.

Από ‘κει και πέρα, το βάρος πέφτει στην 
πίστωση της προκαταβολής του τσεκ, µε τους 
αρµόδιους να έχουν διαρρεύσει πληρωµή 
περί τις 20 Οκτωβρίου και στόχο πριν την 
έκθεση Agrotica, κάτι που τεχνικά θεωρεί-
ται εφικτό, µόλις «τρέξουν» οι απαραίτητοι 
διασταυρωτικοί έλεγχοι από τους διοικητι-
κούς του Οργανισµού Πληρωµών. 

Εκεί που υπάρχει «θέµα» είναι στο ζή-
τηµα των µεταβιβάσεων. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει ακόµα η α-
παραίτητη επεξεργασία και όπως είναι η 
κατάσταση των δηλώσεων µέχρι τώρα, υ-
πάρχει κίνδυνος να µην πληρωθεί µεγά-

λο µέρος των µεταβιβάσεων µε την προ-
καταβολή. Μέχρι τουλάχιστον την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν υ-
πήρχαν ακόµα τα αποτελέσµατα των αι-
τήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων ενι-
αίας ενίσχυσης του 2022. Ωστόσο αυτοί 
που γνωρίζουν, λένε ότι µόλις βγουν οι 
σχετικές πράξεις και µάθουν οι παραγω-
γοί που είχαν υποβάλλει αίτηση, αν έγι-
νε δεκτή η µεταβίβαση δικαιωµάτων ή ό-
χι, προκειµένου να µπορέσουν -αν χρεια-
στεί- να προσκοµίσουν συµπληρωµατικά 
δικαιολογητικά, τότε δεν αποκλείεται να 
βγουν οι χρόνοι και τελικά να µην «ξεµεί-
νουν» για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου.

Εν τω µεταξύ, µε την πίστωση των 35,7 
εκατ. ευρώ στους λογαριασµούς των δι-
καιούχων Νέων Αγροτών στις περιφέρει-

ες Αττικής, Πελοποννήσου και Ιονίου ο-
λοκληρώνεται η διαδικασία πληρωµής 
της πρώτης δόσης στους ενταγµένους του 
προγράµµατος, ενώ πλέον ενστάσεις ξεκι-
νούν γύρω στα µέσα Οκτωβρίου. 

Με 35,7 εκατ. κλείνει η πρώτη δόση 
Νέων, Οκτώβριο οι εν δυνάµει

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση των προβλε-
πόµενων ελέγχων από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννή-
σου και Ιονίων Νήσων, 1.379 δικαιούχοι 
θα πληρωθούν συνολικά 35.729.750 ευρώ.

Ανά περιφέρεια, έγιναν οι εξής πληρωµές:
 Στην Περιφέρεια Αττικής σε 131 δικαι-

ούχους καταβλήθηκαν 3.330.250 ευρώ
 Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε 1.099 

δικαιούχους καταβλήθηκαν 28.399.000 ευρώ
 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε 149 

δικαιούχους καταβλήθηκαν 4.000.500 ευρώ
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

πληρωµής της πρώτης δόσης, πλέον παίρ-
νουν σειρά οι εν δυνάµει δικαιούχοι και οι 
δικαιωµένοι από τις ενστάσεις. Το ζήτηµα  
είναι η ταχύτητα µε την οποία θα πραγµα-
τοποιηθεί η αξιολόγηση, ενώ σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, αναµένεται ξανά οι 8 πε-
ριφέρειες που πλήρωσαν πρώτες την α’ 
δόση, να προηγηθούν στην πληρωµή. Το 
ρεαλιστικό σενάριο είναι να έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία µέχρι τα µέσα του Ο-
κτωβρίου ώστε να µπορέσουν µετά να γί-
νουν οι πιστώσεις. ∆εν είναι βέβαια απα-
ραίτητο να γίνουν ταυτόχρονα, καθώς ί-
σως, προηγηθούν είτε οι πληρωµές των 
δικαιωµένων ενστάσεων είτε οι αιτήσεις 
των εν δυνάµει δικαιούχων. Στις υπόλοι-
πες 5 Περιφέρειες οι σχετικές πληρωµές, 
αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το Νο-
έµβριο. Κοντά στα 100 εκατ. ευρώ υπολο-
γίζεται το ποσό που «χρωστά» ακόµη το 
πρόγραµµα Νέων Αγροτών.

Χωρίς την  
αμειψισπορά 
στη νέα σεζόν 
οι αροτραίες
Την εξαίρεση από την υποχρέωση 
αµειψισποράς και αγρανάπαυσης που 
αφορά τη λήψη του τσεκ το 2023, 
προβλέπει εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ, 
που αφορά τις αροτραίες εκτάσεις 
άνω των 100 στρεµµάτων, ωστόσο 
όπως φαίνεται, οι παραγωγοί που 
θα χρησιµοποιήσουν την 
«παρέκκλιση» θα αποκλειστούν 
από ορισµένα πριµ πρασινίσµατος.
Συγκεκριµένα η εγκύκλιος λέει 
ότι για το έτος υποβολής αιτήσεων 
ΟΣ∆Ε 2023, οι δικαιούχοι άµεσων 
ενισχύσεων δύνανται: α) να µην 
εφαρµόσουν την αµειψισπορά όπως 
περιγράφεται στο ΚΓΠΚ 7 
ή/και β) να µην εφαρµόσουν την 
πρώτη απαίτηση του ΚΓΠΚ 8 όσον 
αφορά τη γη υπό αγρανάπαυση. 
Στις εκτάσεις αυτές δεν επιτρέπεται 
η καλλιέργεια αραβόσιτου, σπόρων 
σόγιας ή πρεµνοφυών δασών µικρού 
περίτροπου χρόνου (επίσπορες).
Το παραπάνω αφορά τη λήψη 
της βασικής ενίσχυσης (τσεκ) µόνο 
για το 2023. Παρακάτω όµως 
η εγκύκλιος λέει πως η παραπάνω 
παρέκκλιση δεν δύναται να 
εφαρµοστεί από όσους θέλουν 
να λάβουν ορισµένες ενισχύσεις 
από το πρασίνισµα. Συγκεκριµένα 
αναφέρεται ότι: «Επισηµαίνεται ότι, 
οι ανωτέρω παρεκκλίσεις, δεν 
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 
που οι δικαιούχοι επιλέξουν 
να εφαρµόσουν οικολογικά 
προγράµµατα του άρθρου 31 
ή/και γεωργοπεριβαλλοντικές, 
κλιµατικές και άλλες δεσµεύσεις 
διαχείρισης του άρθρου 70 του Καν. 
(ΕΕ) 2021/2115, όταν οι δεσµεύσεις 
των παρεµβάσεων αυτών 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ΚΓΠΚ 
7 ή την πρώτη απαίτηση του ΚΓΠΚ 8».

Σιγουρεύει 
η προκαταβολή,   

κλείνουν τα τεφτέρια
Τεχνικά εφικτή μια πληρωμή στις 20 Οκτωβρίου, 

με τους διασταυρωτικούς να ξεκινούν από βδομάδα

Ανοίγει ο δρόµος για να δοθούν προκαταβολές στους 
παραγωγούς που είχαν ζηµιές τις καλλιέργειές τους από τις 
χαλαζοπτώσεις στα τέλη του περασµένου Ιουνίου, καθώς στις 
29 Σεπτεµβρίου ψηφίστηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με το νοµοθέτηµα 
αυτό, όπως είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς στη ραδιοφωνική 
συχνότητα του Flash 99,4, «ανάβει το πράσινο φως» προς 

τον ΕΛΓΑ, ώστε να βάλει τη διαδικασία στις ράγες και εντός 
τριµήνου να πιστωθούν οι προκαταβολές στους δικαιούχους. 
«Αφορά ζηµιές στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, 
Ξάνθης, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πέλλας», ανέφερε 
ο υπουργός και διευκρίνισε πως «σε ένα τρίµηνο θα έχουν 
δοθεί τα χρήµατα». Υπάρχουν, βέβαια και πληροφορίες 
που κάνουν λόγο για πληρωµή µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου. 

Με τροπολογία αποζημιώσεις για χαλάζι Ιουνίου

∆ήλωση αποθεµάτων 
Παρατείνεται η υποχρέωση δήλωσης 
αποθεµάτων για τρεις ακόµη µήνες 
και µέχρι τις 28 ∆εκεµβρίου 2022

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Α’ ∆ΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

3.330.250

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3.330.250 3.330.250

131 1.099 149



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Παραγραφή χρεών 
10ετίας στον ΕΦΚΑ  
με νέο ασφαλιστικό
Και νέα ρύθμιση με 24 δόσεις για οφειλές σε εκκρεμότητα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ  
gogos@agronews.gr

Ένα μίνι ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο αναμένεται ότι θα κα-
τατεθεί προς επεξεργασία α-
πό την αρμόδια επιτροπή της 
Βουλής την ερχόμενη εβδο-
μάδα, στις διατάξεις του οποί-
ου προβλέπεται και η πολυα-
ναμενόμενη ρύθμιση για την 
παραγραφή παλιών -άνω της 
δεκαετίας- οφειλών αγροτών 
σε ΕΦΚΑ-ΟΓΑ. Συγκεκριμένα, 
στις διατάξεις του νέου νο-
μοσχεδίου, προβλέπεται ότι 
θα παραγράφονται χρέη α-
γροτών από ασφαλιστικές ει-
σφορές προς τον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, 
ενώ παράλληλα εισάγεται και 
νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση με 
24 δόσεις έναντι 12 δόσεων 
για τις οφειλές που μένουν 
σε εκκρεμότητα. 

Μένει να φανεί αν κατά την 
επεξεργασία του νομοσχεδίου 
θα εισαχθεί και η πρόβλεψη 
για αύξηση του ορίου οφει-
λών προς τον ΕΦΚΑ – ΟΓΑ για 
τη διευκόλυνση των αγροτών 
στην έκδοση σύνταξης. Υπεν-
θυμίζεται ότι η κυβέρνηση ε-
πεξεργαζόταν τον διπλασια-
σμό του ποσού που μπορεί 
να χρωστά ένας ασφαλισμέ-
νος στον ΕΦΚΑ – ΟΓΑ προκει-
μένου να καταθέσει φάκελο 
συνταξιοδότησης. Μέχρι σή-
μερα, προϋπόθεση για να κα-
ταθέσει ένας ασφαλισμένος 
αίτημα συνταξιοδότησης, εί-
ναι οι οφειλές του προς τον 
ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τα 
6.000 ευρώ. 

Η ρύθμιση που φέρεται ότι 
επεξεργάζεται το υπουργείο 
Εργασίας και αναμένεται να 
επεκταθεί και στην περίπτω-
ση των αγροτών, είναι να δι-

πλασιάσει το ποσό οφειλής 
από τα 6.000 στα 12.000 ευ-
ρώ, ώστε να εκδοθεί η σύντα-
ξη και στη συνέχεια να παρα-
κρατείται ένα ποσό από αυτήν 
μέχρι την εξόφληση.

Πάγωμα στις αυξήσεις 
εισφορών

Πάγωμα στην αύξηση των 
αγροτικών εισφορών στο ΕΦ-
ΚΑ από το 2023 δρομολογείται 
με ΚΥΑ του υπουργείου Εργα-
σίας, σε μια κίνηση που εφό-
σον υλοποιηθεί, θα εμποδίσει 
το φούσκωμα των ασφαλιστι-
κών υποχρεώσεων με ένα πο-
σοστό 8 με 9%. Πρόκειται για 
το γνωστό θέμα που αναδεί-
χθηκε προ ολίγων ημερών, 
το οποίο έχει να κάνει με μια 
διάταξη στον ασφαλιστικό νό-
μο του Βρούτση, που προβλέ-
πει για το 2023 αύξηση των α-
σφαλιστικών εισφορών κατά 
το ύψος του πληθωρισμού του 
περασμένου έτους. 

Οι τελευταίες πληροφορίες 
θέλουν την κυβέρνηση και τον 
υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηγά-
κη, να διαμορφώνουν τις τε-
λικές τους αποφάσεις, συνυ-
πολογίζοντας το κόστος της ε-
νέργειας που οδηγεί σε αύξη-
ση στις τιμές των προϊόντων, 
αξιολογώντας το ως στρέβλω-
ση που επιτρέπει την αναστο-
λή των διατάξεων του νόμου.

Οι τελικές αποφάσεις θα λη-
φθούν τον Ιανουάριο του νέ-
ου έτους, όταν και θα «κλει-
δώσει» το ύψος του πληθω-
ρισμού για το 2022, με τις τε-
λευταίες εκτιμήσεις της Κομι-
σιόν, να τοποθετούν το ποσο-
στό στο 8,5 με 9%. Άλλωστε, 
οι εισφορές των μη μισθωτών 
πληρώνονται με καθυστέρη-
ση δύο μηνών. 

Σύνταξη 
Το υπουργείο Εργα-
σίας επεξεργάζεται 

ρύθμιση για διπλασια-
σμό του ποσού οφει-
λής από 6.000 στα 
12.000 ευρώ, ώστε 

να εκδοθεί η σύνταξη 
και στη συνέχεια να 
παρακρατείται ένα 
ποσό από αυτή έως 

την εξόφληση

Αμετάβλητες για το 2023 οι 6 ασφαλιστικές κατηγορίες αγροτών 
Οι ασφαλιστικές κατηγορίες που διαμορφώνονται για τους αγρότες, θα μείνουν για το 
2023 αμετάβλητες, ενώ η κατάταξη σε μία εξ αυτών παραμένει υποχρεωτική. Η επιλογή 
βέβαια είναι ελεύθερη και δηλώνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η κατάταξη 
στον κλάδο υγείας ακολουθεί υποχρεωτικά την κατηγορία του κλάδου σύνταξης. 
Μάλιστα, το ποσό εισφοράς του κλάδου υγείας, μετά τη 2η ασφαλιστική κατηγορία, 
παραμένει σταθερό. Αλλά κι όταν ο ασφαλισμένος επιλέξει μια από τις 6 κατηγορίες, 
μπορεί να αλλάξει. Η αλλαγή επιτρέπεται μία φορά τον χρόνο.
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Τον τρόπο που θα βοηθήσει να πιάσουν τόπο 
τα 91 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης στους κτηνο-
τρόφους, συνεχίζει να αναζητά ο υπουργός 
Γιώργος Γεωργαντάς, σε µια προσπάθεια να 
υποστηριχθούν οι µονάδες που παράγουν, 
να έχει πραγµατική αξία αυτή η ενίσχυση και 
να δοθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε κά-
θε περίπτωση πριν από το τέλος του χρόνου. 
Τις τελευταίες ηµέρες, ο σχεδιασµός της κα-

τανοµής τροποποιείται διαρκώς, αφού οµολο-
γουµένως η προσπάθεια να εξασφαλιστεί α-
πό ένα µικρό κονδύλι για όλους τους τοµείς 
της κτηνοτροφίας και από κάτι, είναι σύνθε-
τη υπόθεση, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για 
το κατά πόσο η προσέγγιση που θέλει να α-
κολουθήσει το υπουργείο, ανταποκρίνεται σε 
πραγµατικά δεδοµένα και δεν έρχεται να ενι-
σχύσει και δραστηριότητες που στρεβλώνουν 
την αγορά για τους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Μέχρι στιγµής, η πρώτη προσέγγιση του θέ-
µατος από το υπουργείο λέει ότι από το νέο 
σύνολο ενίσχυσης ύψους 91 εκατ. ευρώ, 60 
θα δοθούν στον κλάδο της αιγοπροβατοτρο-
φίας, 20 στην αγελαδοτροφία και 11 εκατ. ευ-
ρώ θα µοιρασθούν σε χοιροτροφία και πτηνο-
τροφία (αυγών και κρέατος).

Από ‘κει και πέρα, όπως επισηµαίνει στην 
Agrenda ο κ. Γεωργαντάς, στόχος του υπουρ-
γείου είναι η ενίσχυση να συνδεθεί µε τον αριθ-
µό των ζώων και την πραγµατική παραγωγή.

Πάνω στην κατεύθυνση που θέλει να ακο-
λουθήσει η ηγεσία του υπουργείου πάντως, 
και µε βάση τα όσα επιτάσσουν οι κοινοτικοί 
κανόνες, η ενίσχυση θα κλιµακώνεται βάσει 
κλάσεων (πχ. από 10 µέχρι 70 ζώα 400 ευρώ, 
από 70 µέχρι 150 1.100 ευρώ κοκ)

Επ’ αυτού ο υπουργός δεσµεύεται ότι η µέ-
ση ενίσχυση για τα µικρά ζώα, δηλαδή για τα 
αιγοπρόβατα, θα είναι πιθανότητα κάτι παρα-
πάνω από 5 ευρώ το κεφάλι. Για τα βοοειδή, 

στην συνάντηση που είχε ο υπουργός µε εκ-
προσώπους από τους κτηνοτροφικούς συλ-
λόγους ΑΜΘ την περασµένη Τετάρτη 28 Σε-
πτεµβρίου (βλ. ρεπορτάζ σελ. 9), απέφυγε να 
αναφέρει ποσό, παρά µόνο ότι οι κλάσεις θα 
σχηµατιστούν σε 10 µε 50 ζώα, 51 µε 100 κοκ.

Προκειµένου να διευκολυνθεί ο κατ’ εξο-
χήν στόχος που σχετίζεται µε την ενίσχυση 
των πραγµατικά παραγωγικών µονάδων, θα 
υπάρξει συνδυασµός δύο παραµέτρων:

α) Των στοιχείων που προκύπτουν από το 
Μητρώο Άρτεµις (συµπληρωµατικά ΑΑ∆Ε) α-
ναφορικά µε τον αριθµό ζώων της κάθε εκ-
µετάλλευσης και τις πωλήσεις γάλακτος και 
κρέατος αυτών και

β) Των στοιχείων τζίρου της προηγούµενης 
χρονιάς, δηλαδή των στοιχείων βάσει των ο-
ποίων έγινε και η προηγούµενη πληρωµή της 
ειδικής ενίσχυσης (2% επί του τζίρου)   

Ανησυχίες από κτηνοτρόφους που 
µεταποιούν και ετεροεπαγγελµατίες

Πάνω σε αυτό, οι πρώτες ενστάσεις από τον 
κλάδο, έχουν να κάνουν µε την ανησυχία ότι 
τα δηλωθέντα ζώα δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα. Όµως, όπως επισηµαίνουν 
άνθρωποι της αγοράς, ούτε τα τιµολόγια πώ-
λησης διευκολύνουν, αφού σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις εκδίδονται για καλύψουν παρανό-
µως εισαγόµενο γάλα και κρέας. Όσοι στέκο-
νται στην προσέγγιση αυτή, αντιπροτείνουν 

την αξιοποίηση των τιµολογίων αγοράς ζωο-
τροφών, κάτι που όµως δεν φαίνεται να πλη-
ροί τα κριτήρια της Κοµισιόν.

Ήδη η κατεύθυνση που δείχνει να παίρνει 
το πράγµα, φέρνει τις πρώτες αντιδράσεις και 
ανησυχίες, τόσο από την πλευρά αιγοπροβα-
τοτρόφων που µεταποιούν το γάλα από τις µο-
νάδες τους οι ίδιοι και υπάρχουν εµπλοκές 
ως προς τα παραστατικά που µπορούν να α-
ξιοποιήσουν για να διεκδικήσουν ενίσχυση, 
όσο και από ετεροεπαγγελµατίες κτηνοτρό-
φους οι οποίοι αν και είναι παραγωγικοί σε 
αυτό το απαιτητικό οικονοµικό περιβάλλον, 
µπορεί να εµφανίζουν εισοδήµατα από άλλες 
δραστηριότητες και ως εκ τούτου να χάνουν 
την ενίσχυση. Φαίνεται πάντως ότι ακόµα δεν 
υπάρχει τεκµηριωµένο πλάνο επιδότησης, το 
οποίο αφού διαµορφωθεί θα πρέπει να πάει 
στις Βρυξέλλες για έγκριση και στη συνέχεια 
να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πίστωση.

Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη Παρα-
σκευή 23 Σεπτεµβρίου, ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, συνα-
ντήθηκε µε εκπροσώπους της ΕΘΕΑΣ και του 
ΣΕΚ σε διαδοχικές συναντήσεις, µε τον πυρή-
να της συζήτησης να είναι η επερχόµενη ενί-
σχυση των κτηνοτρόφων µε 91 εκατ.

Ούτε 2 ευρώ το κεφάλι 
η προηγούµενη στήριξη

Βέβαια, όπως επισηµαίνει η Άννα Μόσχου, 
αγελαδοτρόφος και ταµίας στον Αγροτικό Συ-
νεταιρισµό ∆ηµητριακών και Κτηνοτροφι-
κών Προϊόντων Καστοριάς, «αν είναι η στή-
ριξη που ευαγγελίζονται, να θυµίζει το περι-
βόητο 2%, τότε ας τα κρατήσουν». Η ίδια έλα-
βε λιγότερο από 200 ευρώ για 80 µάνες και 
55 µοσχάρια που δηλώθηκαν το 2021 στη µο-
νάδα της τον περασµένο Απρίλιο, κάτι που ό-
πως θα πει δεν αρκεί ούτε για µισό τόνο κα-
λαµπόκι τον οποίο καταναλώνουν τα ζώα της 
σε ούτε τρεις ηµέρες.

Δικαιότερα ναι νωρίτερα
όχι το πριμ για ζωοτροφές
Έντονες οι αντιδράσεις για 

την άντληση στοιχείων 
από τη βάση Άρτεμις, 
αφού βοοτρόφοι που 

πουλάνε ζων βάρος δεν 
έχουν εγγραφές στο 

εν λόγω Μητρώο 

Η ενίσχυση θα 
κλιµακώνεται βάσει 
κλάσεων (πχ. από 10 
µέχρι 70 ζώα 400 
ευρώ, από 70 µέχρι 
150, 1.100 ευρώ 
κ.ο.κ) και για τα µικρά 
ζώα, δηλαδή για τα 
αιγοπρόβατα, θα 
είναι πιθανότατα κάτι 
παραπάνω από 
5 ευρώ το κεφάλι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα στοιχεία πωλήσεων όπως αποτυπώνο-
νται στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε θα αξιοποι-
ήσουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, προκειµένου να υπολογι-
στεί η ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών 
(τα 91 εκατ. ευρώ) σε όσους κτηνοτρόφους 
διαθέτουν σε ζων βάρος τα κοπάδια τους και 
βάσει του υφιστάµενου σχεδιασµού, µένουν 
εκτός ενίσχυσης.

Για την ενσωµάτωση των δεδοµένων της 
ΑΑ∆Ε στην εξίσωση που θα υπολογίσει την 

επιδότηση της αγοράς ζωοτροφών ενηµέ-
ρωσε ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, εκ-
προσώπους των κτηνοτροφικών συλλόγων 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συ-
ναντήθηκαν µαζί του στο υπουργείο την Τε-
τάρτη 28 Σεπτεµβρίου.

Νωρίτερα είχαν εκφραστεί σοβαρές αντιρ-
ρήσεις από επαγγελµατίες του κλάδου της βο-
οτροφίας αναφορικά µε την άντληση στοι-
χείων αποκλειστικά από τη βάση δεδοµέ-
νων Άρτεµις.

Μια σηµαντική µερίδα βοοτρόφων που 
πουλάνε ζων βάρος σε παχυντές αλλά και ο-

ρισµένων αιγοπροβατοτρόφων που επίσης 
πωλούν τα ζώα τους σε παχυντές, δεν έχουν 
παρουσία στο εν λόγω Μητρώο.

Ακόµα πάντως και µε το παράθυρο της Α-
Α∆Ε, οι περισσότεροι βοοτρόφοι της συγκε-
κριµένης κατηγορίας και πάλι αδικούνται, α-
φού ειδικά φέτος, το εµπόριο αφήνει εκτός 
από τις παρτίδες που παραγγέλνει τα θηλυ-
κά µοσχάρια. Ενώ άλλες χρονιές σε µια πα-
ραγγελία, από αυτές που κλείνονται τέτοιες 
ηµέρες, οι παχυντές δέχονταν και 2 µε 3 θη-
λυκά µοσχάρια, φέτος λόγω του κόστους των 
ζωοτροφών δεν τα παίρνουν, αφήνοντας τα 
«αµανάτι» στους κτηνοτρόφους. Έτσι, ενώ 
οι µονάδες έχουν µπει σε έξοδα για να τα-
ΐσουν τις µάνες και τα µοσχάρια, στο τέλος 
θα εµφανίσουν παραστατικά για έναν πολύ 
µικρότερο αριθµό επί του ζωικού κεφαλαί-
ου που διαχειρίστηκαν.

Όπως αναφέρει ο βοοτρόφος Νίκος ∆ηµό-
πουλος, από τη συνάντηση που διήρκησε 1,5 
ώρα, το µόνο θετικό που προέκυψε, ήταν η 
προσθήκη των κτηνοτρόφων που πωλούν σε 
ζων βάρος µοσχάρια και αρνιά στη λίστα µε 
τους δικαιούχους της επικείµενης ενίσχυσης.

Αναφορικά µε τα υπόλοιπα ζητήµατα που 
απασχολούν τους κτηνοτρόφους ΑΜΘ, ο υ-
πουργός φέρετε να υποστήριξε ότι σε όσες 
περιφέρειες δεν προχωρά η διαµόρφωση 
σχεδίων βόσκησης, τότε το υπουργείο θα 
αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου µε ί-
διους πόρους. Φυσικά κάτι τέτοιο δείχνει 
πως τελικά η χώρα δεν θα προλάβει να ει-
σέλθει στη νέα ΚΑΠ µε έτοιµα σχέδια βό-
σκησης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ε-
νισχύσεις των κτηνοτρόφων.

Παράθυρο η ΑΑΔΕ  
και για τις πωλήσεις 
σε ζων βάρος
Στην εξίσωση για τον υπολογισμό της ενίσχυσης 
για την αγορά ζωοτροφών θα ληφθούν υπόψη βάσει 
των όσων είπε στους κτηνοτρόφους ο υπουργός, 
τα στοιχεία πωλήσεων στην ΑΑΔΕ σε ζων βάρος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ως τέλη 2023 
οι έκτακτες 
ενισχύσεις 
σε αγρότες
Στην απόφαση να παραµείνει 
ανοιχτό το προσωρινό πλαίσιο κρίσης 
για ακόµα έναν χρόνο, µέχρι και τον 
∆εκέµβριο του 2023, προχώρησαν 
οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ στο 
Συµβούλιο της 26ης Σεπτεµβρίου 
στις Βρυξέλλες, εξασφαλίζοντας έτσι 
τη δυνατότητα κατανοµής νέων 
κρατικών ενισχύσεων σε 
πληττόµενους κλάδους αγροτικής 
παραγωγής. Η προθεσµία έληγε στο 
τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ 
πρόκειται για τη ρύθµιση βάσει της 
οποίας κατανεµήθηκε η ενίσχυση 40 
εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους 
(2% επί του τζίρου) και της στήριξης 
για την αγορά λιπασµάτων 60 εκατ. 
ευρώ προς πληρωµή τους 
επόµενους µήνες. Η εξέλιξη αυτή, 
δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο 
να προχωρήσει στην πληρωµή της 
ενίσχυσης για τα λιπάσµατα µετά το 
2022, ίσως στις αρχές του 2023, 
αφού σε διαφορετική περίπτωση και 
απουσία κάποιου έτοιµου πλάνου, 
ενδέχεται η επερχόµενη ενίσχυση να 
γινόταν βιαστικά και µε σηµαντικές 
παραλείψεις. Από την άλλη, µένει 
ανοιχτό το ενδεχόµενο νέων κύκλων 
κρατικών ενισχύσεων, αφού κοινή 
εκτίµηση υπουργών και Κοµισιόν, 
ήταν ότι διατηρηθούν οι παράµετροι 
κρίσης που επιβαρύνουν τις 
παραγωγικές διαδικασίες στη 
γεωργία. Επί της δυνατότητας αυτής 
στάθηκε και ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, ο 
οποίος ζήτησε πρόσθετη ενωσιακή 
χρηµατοδότηση, πέραν της ΚΑΠ, για 
το µετριασµό των επιπτώσεων των 
αλλεπάλληλων κρίσεων στον 
γεωργικό τοµέα, καθώς όπως τόνισε, 
«φαίνεται ότι η τρέχουσα κατάσταση 
δεν είναι έκτακτη ούτε παροδική».
Η παράταση ενός έτους στο 
προσωρινό πλαίσιο κρίσης ήταν 
κοινό αίτηµα 15 κρατών µελών, 
µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Με 
βάση αυτό, τα κράτη µπορούν να 
θεσπίσουν µηχανισµούς χορήγησης 
έως 35.000 ευρώ σε πληττόµενες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στη γεωργία, την αλιεία και τις 
υδατοκαλλιέργειες και έως 400.000 
ευρώ ανά επιχείρηση που πλήττεται 
σε όλους τους άλλους τοµείς.
Σηµειώνεται πως η ειδική ενίσχυση 
ζωοτροφών που προέρχεται από το 
ΠΑΑ έχει διορία (τυπική) για να 
δοθεί έως τις 15 Οκτωβρίου 2023 
και δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση.
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Νέα ΚΥΑ 
Επικίνδυνη στροφή
για τα λιπάσματα,
ζορίζει τους μικρούς
Η πλειοψηφία των συντελεστών του κλάδου αντιδρά 
στην νέα ΚΥΑ που θέλει λιπάσματα «παλαιού τύπου»

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τεράστια αναστάτωση στη εγχώρια α-
γορά λιπασµάτων, επιφέρει η εσπευ-
σµένη αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο 
παραγωγής των προϊόντων θρέψης, 
σε µια χρονική περίοδο µάλιστα που 
και το τελευταίο κιλό λιπάσµατος εί-
ναι απαραίτητο για την υποστήριξη της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Σε πείσµα των προτάσεων που έχουν 
κατατεθεί από τη συντριπτική πλειοψη-
φία των συντελεστών του κλάδου και 
φυσικά της επίσηµης θέσης του Συν-
δέσµου Παραγωγών και Εµπόρων Λι-

πασµάτων (ΣΠΕΛ), το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, επιλέγει, την τε-
λευταία µάλιστα στιγµή, να επιβάλει 
τις αυστηρότερες των προδιαγραφών 
στην παραγωγή και πιστοποίηση των 
λιπασµάτων, δίνοντας µάλιστα προ-
θεσµία µόλις µέχρι τις 15 ∆εκεµβρί-
ου για την προσαρµογή των συντελε-
στών του κλάδου στο νέο καθεστώς. 

Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ό-
τι η εξέλιξη αυτή θα περιορίσει κατά 
πολύ την προσφορά λιπασµάτων στην 
εγχώρια αγορά, όταν οι ελλείψεις των 
προϊόντων θρέψης διεθνώς είναι µε-
γάλες και θα πυροδοτήσει νέα περαι-
τέρω αύξηση των τιµών παραγωγού, 
τόσο λόγω ελλείψεων όσο και λόγω 
επιβάρυνσης στα κόστη παραγωγή 
των εγχώριων παικτών. 

Τη στροφή της τελευταίας στιγµής 
στο  θεσµικό πλαίσιο που προωθεί-

ται για τα λιπάσµατα,  καταγγέλλουν 
σύσσωµοι οι εκπρόσωποι του κλάδου 
(ΣΠΕΛ), αφήνοντας σοβαρές αιχµές σε 
βάρος της κυβέρνησης και ειδικότερα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
ως προς τους λόγους που υπαγόρευ-
σαν αυτή τη στροφή. 

Εκπρόσωποι του κλάδου πάντως, ε-
κτιµούν ότι πίσω από την κυβερνητική 
στροφή βρίσκεται η «εθνική βιοµηχα-
νία λιπασµάτων», η διοίκησης της οποί-
ας βλέπει το νέο Κοινοτικό Κανονισµό 
1009/2019 ως µια καλή ευκαιρία για 
να βρεθούν εκτός αγοράς οι περισσό-
τεροι εγχώριοι -κατά βάση- δραστήρι-
οι παίκτες στην παραγωγή και εµπο-

ρία λιπασµάτων. 

Με ηµεροµηνία 
λήξης η ΚΥΑ

Τα δύο βασικά και 
προβληµατικά στοιχεία 
της ΚΥΑ έχουν να κά-
νουν σύµφωνα µε εκ-
προσώπους του ΣΠΕΛ, 
µε την ηµεροµηνία λή-
ξης της απόφασης, αλ-
λά και µε την υποχρέ-
ωσή τους να αναγρά-
φεται στην συσκευα-

σία των προϊόντων η έκφραση «παλαι-
ού τύπου». Η ηµεροµηνία λήξης, έρχε-
ται επί της ουσίας να παρατείνει την α-
βεβαιότητα στους συντελεστές του κλά-
δου, αφού σε διάστηµα λιγότερο των 
τριών µηνών, η αγορά θα επανέλθει 
στην κατάσταση που βρισκόταν µέχρι 
πρότινος, δηλαδή στην αµηχανία πε-
ρί του τι µέλλει γενέσθαι µε τους κανό-
νες κυκλοφορίας των προϊόντων της. 

Το άλλο σχετίζεται µε την αναγρα-
φή «παλαιού τύπου» στις συσκευασί-
ες των λιπασµάτων που θα κυκλοφο-
ρήσουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ΚΥΑ. Πρόκειται, όπως σχολιάζουν από 
τον ΣΠΕΛ, για µια υποχρέωση που α-
δικεί την εικόνα των προϊόντων, αφού 
ο νέος κανονισµός της ΕΕ δεν ρυθµί-
ζει την ποιότητα ή την τεχνολογία των 
προϊόντων και άρα δεν τίθεται θέµα δι-
άκρισης σε παλαιού και νέου τύπου. 

∆εν υπάρχει
πιστοποίηση
για τα µέτρα
της εγχώριας
παραγωγής
Αν και στο διάστηµα αυτό θα µπορούσαν 
να τρέξουν οι διαδικασίες πιστοποίησης 
για βασικά προϊόντα των εταιρειών, δεν 
ισχύει το ίδιο για τα «κατά παραγγελία» 
προϊόντα, τα οποία αποτελούν και την 
ειδικότητα των περισσότερων µικρών 
παραγωγών λιπασµάτων στη χώρα. 
Όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του 
ΣΠΕΛ, σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 
Πορτογαλία, όπου η φυτική παραγωγή 
ξεφεύγει από τις τεράστιες εκτάσεις των 
µεγάλων καλλιεργειών και το στοιχείο 
του µικροκλίµατος είναι ο κανόνας και 
όχι η εξαίρεση, δεν µπορεί να υπάρξει µια 
µόνο συνταγή. Οι µικρές εταιρείες του 
κλάδου ξεχώρισαν γιατί εξυπηρετούν 
την ανάγκη της αγοράς σε εξειδικευµένα 
στις ανάγκες των παραγωγών προϊόντα. 
Για τον λόγο αυτό, η παρουσία µιας 
παράλληλης εθνικής νοµοθεσίας 
αποτελεί προτεραιότητα του κλάδου 
και όχι η εξασφάλιση παρατάσεων.  

Ο νέος κανονισµός 
της Ε.Ε δεν ρυθµίζει 
την ποιότητα ή την 
τεχνολογία των 
προϊόντων και άρα δεν 
τίθεται θέµα διάκρισης 
παλαιού και νέου τύπου.

Η νέα 
απόφαση, 
εκτιµούν  
εκπρόσω-
ποι του 
κλάδου 
θα περιο-
ρίσει κατά 
πολύ την 
προσφορά 
λιπασµά-
των.
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Δυσεύρετα και σε πολλές περιπτώσεις και 
με ποιοτικά προβλήματα θα είναι τα ρόδια 
της ποικιλίας «Wonderful», η οποία αδυνα-
τεί να σηκώσει κεφάλι από τα απόνερα των 
μεγάλων περσινών ζημιών από παγετό. «Η 
εικόνα δεν είναι καλή. Πέρυσι στην περί-
οδο της ανθοφορίας είχαμε θερμοκρασίες 
-11 έως -12oC, με συνέπεια να χαθεί η πα-
ραγωγή και φυτικό κεφάλαιο. Το 80% έως 
90% της ποικιλίας Wonderful, σε όλη την 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα έχει καταστρα-
φεί», τονίζει ο Γρηγόρης Γκουντόπουλος, 

παραγωγός από την Αγιά Λάρισας.
Ενόψει της έναρξης της συγκομιδής, ο 

ίδιος τονίζει πως «από τα δέντρα που γλί-
τωσαν, οι ποσότητες είναι πολύ μικρές και 
δεν θα φτάσουν για εξαγωγές, με συνέπεια 
να προκύπτει κίνδυνος απώλειας αγορών, 
ενώ υπάρχουν και θέματα με την ποιότη-
τα, που σημαίνει πως θα πάνε για χυμό».

Για την πρώιμη ποικιλία Acco, σύμφωνα 
με τον ίδιο, το εμπόριο πλήρωσε 0,50 έως 
και 0,80 ευρώ και σε κάποιες εξαιρετικές 
περιπτώσεις η τιμή έφτασε και στο 1 ευρώ.

Γράφει χασούρα φέτος το ρόδι 
 Μικρές ποσότητες, υποβαθμισμένη ποιότητα, δεν αρκούν για εξαγωγές 
 Ζημιές από πέρυσι στο 80% έως και 90% σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα 
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Σ
την αγορά μας η εξαγωγή σκλη-
ρού σίτου φαίνεται να παίρνει λί-
γο τα πάνω της και κυμαίνεται 
στα 435 ευρώ ο τόνος FOB λιμά-

νι μας. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι 
Καναδοί «τσίμπησαν» λίγο τις τιμές τους 
κι αυτό έφερε ένα κλικ καλύτερα επίπε-
δα τιμών και για τη σοδειά μας. Μην ξε-
χνάμε πως έχουμε τους ίδιους πελάτες, 
τους ιταλικούς μύλους, αλλά φυσικά δι-
αφορετικές ποιότητες.

     Η βάση (το πριμ) επί του χρηματιστη-
ρίου στο βαμβάκι δείχνει πτωτικό, αλλά α-
κόμα δεν έχουμε βιώσει κάποια σοβαρή 
μείωση, καθώς οι εκκοκκιστές αντιστέκο-
νται. Γίνονται ελάχιστες μικροπωλήσεις 
σε κλωστήρια της Αιγύπτου ή της Τουρκί-
ας, οι οποίες όμως δεν θα είναι αρκετές 
ώστε να κρατήσουν τη βάση μας σε υψη-
λά επίπεδα μόλις γεμίσουν με βαμβάκια 
οι αποθήκες των εκκοκκιστηρίων. Το δο-
λάριο σημειώνει υψηλό εικοσαετίας ένα-
ντι του ευρώ. Κάτω από τα 100 σεντς ανά 
λίμπρα υπάρχει ενδιαφέρον για αγορές.   

  Η παγκόσμια παραγωγή κερασιού 
το 2022-2023 προβλέπεται να αυξηθεί 
και να ανέλθει στα 4,7 εκατ. τόνους, κά-
τι που αποδίδεται κυρίως στην ολοένα 
και αυξανόμενη παραγωγή σε Τουρκία 
και Χιλή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Η παρα-
γωγή της ΕΕ αναμένεται να δει ανάκαμ-
ψη, εκτιμά το USDA, από τις αντίξοες συν-
θήκες ανάπτυξης του περασμένου έτους, 
αυξάνοντας κατά 60.000 τόνους την πα-
ραγωγή σε 727.000 τόνους.

Ανοδικά η εξαγωγή 
σκληρού, 435 ευρώ 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

01/09 08/09 15/09 22/09 29/09

471,62
466,50

479,89
487,47

481,69

Αύξηση
Την αύξηση από 20% έως 50% 

στην τιμή που ζητούν οι παραγω-
γοί, δεν φαίνεται να μπορεί να 

«σηκώσει» η κατανάλωση

Ζημιά 
«Η περσινή ζημιά στο φυτικό 
κεφάλαιο ξεπερνά το 80%», 

λέει ο γενικός διευθυντής του 
ΑΣΟΠ Δράμας Π. Αθανασιάδης

Υποβάθμιση 
Προβλήματα ποιότητας αντι-

μετωπίζει η φετινή παραγωγή 
στις περισσότερες παραγωγικές 

περιοχές της χώρας

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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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

290

117,10

3,85

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

420

290

109,5

3,94

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

420

296

101,5

3,98

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

302

102,7

4,04

615,00

1452,4

21,50

87,40

150,97

125,14

420

312

95,80

3,97

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

427

312

97,50

3,94

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09

530 505

485 482,5 482,5 495

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος 377 375

367 362 362 368

Τιμές παραγωγού 
ροδιού
(ευρώ το κιλό)

Ποικιλία Acco  0,50-0,80

Εξαιρετικές περιπτώσεις  1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Acco  0,50-0,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Καύσιμο στη ντόπια 
αγορά σκληρού η 
άνοδος στη Φότζια

Εξαντλούνται οι 
αντοχές στο βαμβάκι 
που χάνει τα 90 σεντς 

Ζητούµενο τα 30 λεπτά τον 
Οκτώβριο για τα όψιµα Fuji 
Σε αντίθεση µε πρώιµες και µεσοπρώιµες 
ποικιλίες µήλων, στις οποίες έχει µείνει 
ασυγκόµιστο ένα µέρος της φετινής 
σοδειάς, οι παραγωγοί ελπίζουν στα 
όψιµα Fuji, προκειµένου να µετριάσουν 
έστω οριακά τη φετινή τους «χασούρα».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Δεν φτάνει
για εξαγωγή 
η λειψή σοδειά 
στα ρόδια φέτος
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Ανασφάλεια, κλιµατικά σοκ, αύξηση των 
τιµών τροφίµων, τόσα «ταυτόχρονα εξω-
γενή σοκ» που καθιστούν εύθραυστο τον 
κόσµο, σύµφωνα µε την επικεφαλής του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που 
προβλέπει παγκόσµια ύφεση.

Μιλώντας στην έναρξη του ετήσιου φό-
ρουµ του ΠΟΕ στη Γενεύη, η γενική διευ-
θύντρια του ΠΟΕ Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεά-
λα υπογράµµισε ότι ο Οργανισµός ανέ-
µενε προηγουµένως µια «ανάκαµψη µε-
τά την πανδηµία. Αλλά τώρα πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε µια ύφεση που πλησι-
άζει», δήλωσε η ίδια, πριν διευκρινίσει 
ότι πρόκειται για «παγκόσµια ύφεση».

Βραχυπρόθεσµα, η πρώτη ανησυχία της 
είναι να γνωρίζουµε «πώς να εξασφαλί-
σουµε επισιτιστική ασφάλεια» στον κό-
σµο, εξήγησε, δηλώνοντας ανήσυχη για 
τα θέµατα πρόσβασης στην ενέργεια. Η 
ίδια δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως α-
ναµένει ότι οι προβλέψεις για την αύξηση 
του παγκόσµιου εµπορίου θα αναθεωρη-
θούν προς τα κάτω από το 3% της  σηµερι-
νής εκτίµησης για το 2022, επικαλούµε-
νη την επισιτιστική και ενεργειακή κρίση.

Την ανάγκη πρόβλεψης αποζη-
µίωσης για ζηµιές από αγριόχοι-
ρους και λοιπά σαρκοφάγα ζώα 
ανέδειξε ο υπουργός Γιώργος Γε-
ωργαντάς σε τοποθέτηση στο Συµ-
βούλιο των υπουργών Γεωργίας 
της ΕΕ στις Βρυξέλλες, τη ∆ευτέ-
ρα 26 Σεπτεµβρίου. Τα σοβαρά 
ζητήµατα που προκαλούνται σε 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις εξαι-
τίας των αυξανόµενων πληθυ-
σµών σαρκοφάγων ζώων στην 
Ευρώπη έθεσε η Αυστρία, µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας, να κάνει ιδιαίτερη 
µνεία στην αύξηση του πληθυ-
σµού των αγριόχοιρων στην Ελ-
λάδα, την οποία χαρακτήρισε ως 
εκρηκτική µε καταστροφικές συ-
νέπειες στις καλλιέργειες και τό-
νισε την ανάγκη πρόβλεψης α-
ποζηµίωσης. 

Παράλληλα ο υπουργός ενη-
µέρωσε για τις επιπτώσεις σε γε-
ωργικούς τοµείς της χώρας, λό-
γω των προβληµάτων διασύν-
δεσης µε την Ουκρανία και των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων 
των τελευταίων µηνών. Επισή-
µανε τις µειώσεις στις αποδό-
σεις καλλιεργειών σιτηρών και 
οπωροκηπευτικών, λόγω από-
τοµων εναλλαγών µεταξύ ανοµ-

βρίας και έντονων βροχοπτώσε-
ων και τις δυσχέρειες στη διακί-
νηση νωπών οπωροκηπευτικών 
µεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. 

Όσον αφορά σε θέµατα παρα-
γωγής, κατά την τοποθέτησή του 
ο υπουργός, εξέφρασε σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά µε το στόχο 
µείωσης των εκποµπών αµµωνί-
ας και µεθανίου στην γεωργία, 
προτείνοντας το κατώτατο όριο 
για τις κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις να καθοριστεί στη βάση 
επικαιροποιηµένης εκτίµησης α-
ντικτύπου, στην οποία θα λαµβά-
νονται επαρκώς υπόψη τα διαφο-
ρετικά συστήµατα εκτροφής στα 
κράτη µέλη. Αυτό είναι πολύ ση-
µαντικό και συνδέεται µε τη βιω-
σιµότητα και την προοπτική της 
εκτατικής κτηνοτροφίας µικρής 
κλίµακας της Ελλάδας, αλλά ε-
πίσης είναι σηµαντικό για την α-
ναλογική και αποδοτική εφαρ-
µογή της νέας Οδηγίας. 

Ζήτησε να εξεταστεί προσεκτι-
κά ο κατάλληλος ορισµός  των 
ευαίσθητων περιοχών και να λη-
φθούν υπόψη  οι διαφορετικές 
αφετηρίες των κρατών µελών, 
όσον αφορά στο φιλόδοξο στό-
χο της µείωσης της χρήσης φυ-
τοπροστατευτικών στη γεωργία.

Πολλαπλά 
σοκ φέρνουν 
ύφεση λέει 
ο ΠΟΕ

Αποζημιώσεις από Ευρώπη 
για ζημιές από αγριόχοιρους 

«Όλοι οι δείκτες καταδεικνύουν σε 
αριθµούς προς τα κάτω», δήλωσε 

η γενική διευθύντρια του ΠΟΕ, 
Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, στις 

εκτιµήσεις της για το παγκόσµια 
εµπόριο.

Ο αντιπρόεδρος της 
ΕΘΕΑΣ Χρήστος 
Γιαννακάκης και ο 
γενικός διευθυντής 
Μόσχος Κορασίδης,  
µε στελέχη δύο 
εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται 
σε Βιετνάµ και 
Ταϊλάνδη.

Πρωτοβουλία για εργάτες γης από το Βιετνάµ
και την Ταϊλάνδη αναλαµβάνει η ΕΘΕΑΣ

Με τις ανάγκες σε εργατικά χέρια στη χώρα µας να καίνε τους παραγωγούς 
ενόψει και της ελαιοκοµιδής αλλά και στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 
ουδέν νεότερο επί της παρούσης από το κυβερνητικό πεδίο. Εντούτοις, σε 
θεσµικό επίπεδο, το θέµα τέθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε στις 17 
Σεπτεµβρίου ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Χρήστος Γιαννακάκης και ο γενικός 
διευθυντής Μόσχος Κορασίδης, µε αντιπροσωπεία στελεχών δύο κορυφαίων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε Βιετνάµ και Ταϊλάνδη, που δήλωσαν ότι 
ήδη στέλνουν εργάτες γης στο Ισραήλ, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρεs, 
διαβεβαιώνοντας προς θα κινηθούν άµεσα για αποστολή εργατικού 
δυναµικού και στη χώρα µας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εκδηλωθεί προς 
στην ΕΘΕΑΣ άµεσα το ενδιαφέρον συνεταιρισµών, αγροτών, κτηνοτρόφων 
και καλλιεργητών θερµοκηπίου, έτσι ώστε να σταλούν τα σχετικά αιτήµατα 
στις εν λόγω εταιρείες για την συντοµότερη δυνατή κάλυψη των απαιτήσεων.
Έγινε επίσης διεξοδική συζήτηση για τα αγροτικά προϊόντα και τις περαιτέρω 
δυνατότητες συνεργασίας σε εµπορικό επίπεδο. Μάλιστα, 4 µε 7 Οκτωβρίου 
τη χώρα µας θα επισκεφθει η πρόεδρος εταιρείας εισαγωγής τροφίµων.

Καταστροφική
Ο υπουργός Γιώργος 
Γεωργαντάς έκανε 

ιδιαίτερη µνεία στην 
αύξηση του πληθυσµού 

των αγριόχοιρων 
στην Ελλάδα, την 

οποία χαρακτήρισε ως 
εκρηκτική µε καταστρο-

φικές συνέπειες στις 
καλλιέργειες



Σε ανοδική διάθεση  
δημητριακά, ελαιόλαδο
υπό πίεση το βαμβάκι
Τα περισσότερα εμπορεύματα έχουν κατοχυρώσει νέο εύρος 
τιμών, υψηλότερο από εκείνο στο οποίο κινούνταν το 2020   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανεπαρκής προσφορά, δεδοµένη ζήτη-
ση και πεποίθηση πως η συνδυαστική 
συνθήκη του πολέµου, των καιρικών 
αναποδιών και των µεταφορικών επι-
πλοκών θα επικρατήσουν και το 2023, 
διατηρούν το πάνω χέρι στις αγορές α-
γροτικών εµπορευµάτων. Τα γραφήµα-
τα µε την πορεία των τιµών δείχνουν 

πως τα περισσότερα ε-
µπορεύµατα έχουν κα-
τοχυρώσει ένα νέο εύ-
ρος τιµών, υψηλότερο 
από εκείνο µέσα στο ο-
ποίο κινούνταν ως το 
2020, αλλά σηµαντικά 
πιο κάτω από τις κορυ-
φές που σχηµατίστηκαν 
την περασµένη άνοιξη.  

Ένα από τα κρίσιµα 
ερωτήµατα έχει να κά-
νει µε το κατά πόσο η 
αγορά µπορεί να βρε-
θεί ξανά σε εκείνες τις 
κορυφές που προηγή-
θηκαν της καλοκαιρι-

νής διόρθωσης. 
Σ’ αυτή τη συγκυρία, η ανοδική δι-

άθεση είναι κοινή σε όλα τα αγροτικά 
προϊόντα που είτε συγκοµίζονται/πα-
ράγονται την περίοδο αυτή (καλαµπό-
κι, ελαιόλαδο), είτε παραµένουν ακό-
µα σε σχετική αφθονία στις αποθήκες 
των παραγωγών (όπως το σιτάρι και το 
κριθάρι). Εξαίρεση αποτελεί το βαµβά-

κι, που φαίνεται ότι ακολουθεί την πο-
ρεία των υπόλοιπων εµπορευµάτων και 
των χρηµατιστηρίων αξιών, για τις αγο-
ρές των οποίων οι ανησυχίες γύρω α-
πό τις προοπτικές της οικονοµίας επι-
δρούν καταλυτικά. 

Ενδεικτικό αυτής της νέας κατάστα-
σης, είναι η εξέλιξη των τιµών στο κα-
λαµπόκι, αφού παρά την πρακτική αύ-
ξηση της διαθεσιµότητας λόγω συγκο-
µιδής, οι τιµές δείχνουν να διατηρού-
νται σε επίπεδα άνω των 300 ευρώ ο τό-
νος σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε την 
µεσοπρόθεσµη προοπτική να υπαγο-
ρεύει άνοδο. Στην ελληνική αγορά έ-
χουν κατοχυρωθεί τα 32 λεπτά το κιλό 
στο εµπόριο, εκτός από τις περιπτώ-
σεις «χρεωµένων» σε εµπόρους παρα-
γωγούς, οι οποίοι υπόκεινται πιέσεις. 

Από καλό σηµείο εκκίνησης ξεκίνη-
σε η αγορά στο ελαιόλαδο, µε την πρώ-
τη πράξη στην εγχώρια αγορά να γρά-
φει τα 4,90 ευρώ το κιλό στους Αγίους 
Αποστόλους Λακωνίας. 

Η τελευταία εβδοµάδα, είδε την τιµή 
για το σκληρό σιτάρι να ανακάµπτει 
σε όλα τα εµπορικά κέντρα της Ευρώ-
πης, ακολουθώντας το µαλακό, το ο-
ποίο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 350 
ευρώ ο τόνος στη Γαλλία. Η Φότζια ενι-
σχύθηκε µε 12,5 ευρώ ο τόνος και στα 
495 ευρώ βρίσκεται πολύ κοντά στην 
ανάκτηση των 500. 

Από την άλλη το βαµβάκι υποχωρεί 
σταθερά τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, 
χωρίς να διαφαίνονται στον ορίζοντα 
πειστικές αφορµές ανόδου.

Στη συγκοµιδή
Η ανοδική διάθεση 

είναι κοινή σε όλα τα 
αγροτικά προϊόντα 
που συγκοµίζονται/

παράγονται 
την περίοδο αυτή

Εξαίρεση
Το βαµβάκι δεν 

φαίνεται να ακολου-
θεί την πορεία των 
υπόλοιπων εµπο-
ρευµάτων, για τις 

αγορές των οποίων 
οι ανησυχίες γύρω 
από τις προοπτικές 

της οικονοµίας 
επιδρούν καταλυτικά 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Δεν αρκεί η φετινή σοδειά,
έντονη ζήτηση για καλαμπόκι

Με τα συµβόλαια Νοεµβρίου στην 
Ευρώπη να βρίσκονται στα 340 
ευρώ ο τόνος, τη φυσική αγορά να 
φορτώνει µε FOB στα 345 ευρώ, 
τα βουλγαρικά καλαµπόκια να 

φτάνουν στην Ελλάδα µε τιµές άνω 
των 350 ευρώ, ήδη από τα τέλη 

Σεπτεµβρίου, φαίνεται πως το έλλειµµα 
στην ευρωπαϊκή αγορά είναι σοβαρό. Η εγχώρια αγορά 
διατηρείται την περίοδο αυτή στα 32 λεπτά το κιλό στο 
χωράφι, µε το εµπορικό ενδιαφέρον έντονο. Φαίνεται ότι 
κατά τους χειµερινούς µήνες η τιµή θα ενισχυθεί, αφού οι 
µόνοι που λείπουν από το παζάρι την περίοδο αυτή είναι 
οι κτηνοτρόφοι, µε εξαίρεση ορισµένες µεγάλες 
χοιροτροφικές µονάδες.
Οι τελευταίες εκτιµήσεις του Υπουργείου Γεωργίας των 
ΗΠΑ (USDA) για την παγκόσµια παραγωγή καλαµποκιού 
το 2022/23 αναθεωρήθηκαν ελαφρώς πτωτικά σε 
1.172,6 εκατ. τόνους (από 1.179,6 εκατ. τόνους), 
προερχόµενες από πτωτική αναθεώρηση για την 
παραγωγή σε Ε.Ε. (σε 58,8 εκατ. τόνους -1,2 εκατ. 
τόνους) και ΗΠΑ (σε 354,2 εκατ. τόνους -10 εκατ. 
τόνους), η οποία αντισταθµίζεται από ανοδική 
αναθεώρηση για την παραγωγή σε Κίνα και Ουκρανία. 
Η κατανάλωση αναµένεται µειωµένη σε 1.180,2 εκατ. 
τόνους (από 1.184,6 εκατ. τόνους), όπως και το παγκόσµιο 
εµπόριο κατά 1,5 εκατ. τόνους χαµηλότερα σε 184,7 εκατ. 
τόνους, καθώς το ακριβό δολάριο καθιστά λιγότερο 
ανταγωνιστικές τις αµερικανικές εξαγωγές καλαµποκιού. 
Ταυτόχρονα, τα αποθέµατα προβλέπονται µειωµένα σε 
304,5 εκατ. τόνους (από 306,7 εκατ. τόνους), µε τον 
δείκτη αποθέµατα/κατανάλωση να αναµένεται να 
διαµορφωθεί σε 25,80% από 25,88%. Όλα τα παραπάνω 
λειτουργούν θετικά για την τιµή του καλαµποκιού. 
Επιπλέον, οι περιορισµένες προµήθειες, εξαιτίας των 
καιρικών συνθηκών, αποτέλεσαν έναν ακόµη παράγοντα 
στήριξης στην τιµή του προγενέστερα. 
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ΒΑΜΒΑΚΙ

Υποχωρεί στα χαμηλά, εφικτή 
η επιστροφή στα 100 σεντς

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Με 4,90 ευρώ ξεκινά 
η νέα ελαιοκομική σεζόν

Απώλειες σε όλα τα συµβόλαια 
και συνεδριάσεις µε υψηλή 
µεταβλητότητα διαµορφώνουν 
τα δεδοµένα για τη διεθνή 
αγορά βάµβακος, µε την 

εγχώρια να πληρώνει το 
σύσπορο από τα 81 λεπτά 

παραδοτέα στο εκκοκκιστήριο 
(Καραγιώργος) µέχρι και τα 77 λεπτά, σε περιπτώσεις 
εκκοκκιστών µε πιο επιθετική εµπορική στρατηγική 
(Μάρκου). 
Η διεθνής τιµή έχασε µε µεγάλη ευκολία όλα τα 
επίπεδα που θεωρούνταν στηρίγµατα τις τελευταίες 
δύο εβδοµάδες, ενώ στις τελευταίες συνεδριάσεις να 
εκδηλώθηκε µια ενδιαφέρουσα διελκυστίνδα που από 
την µια πλευρά πίεζε για τιµές στα 85 σεντς η λίµπρα 
και από την άλλη προσπαθούσε για ανάκτηση των 90 
σεντς. ∆ιεθνείς αναλυτές θεωρούν ότι µια επιστροφή 
στα 100 σεντς η λίµπρα θα µπορούσε να είναι εφικτή, 
µόνο σε µια περίπτωση κατά την οποία οι ανησυχίες 
για την παγκόσµια οικονοµία υποχωρούσαν. Τα 
δεδοµένα της προσφοράς είναι θετικά, µε τις σοδειές 
µειωµένες σε Αµερική και Πακιστάν. Ταυτόχρονα, δεν 
αποκλείεται µια επιστροφή της ζήτησης αφού πλέον, µε 
τη διεθνή τιµή στα χαµηλά του εύρους, τα κλωστήρια 
αναµένεται ότι θα αναζητήσουν να αναπληρώσουν 
κάποια από τα αποθέµατά τους που αγοράστηκαν σε 
αρκετά υψηλότερα επίπεδα (όπως τα 120 και τα 130 
σεντς που επικράτησαν τους πρώτους µήνες της 
άνοιξης). 
Σε αυτήν τη φάση πάντως, και εστιάζοντας στην 
εγχώρια παραγωγή, το βασικό υποστηρικτικό  στοιχείο 
είναι το φθηνό ευρώ, που έχασε ακόµα και τα 96 σεντς 
έναντι του δολαρίου. Σε περίπτωση που η ισοτιµία 
ευρώ/δολάριο βρισκόταν σε αντίστοιχα µε τα περσινά 
επίπεδα, τότε η τιµή για το σύσπορο µετά βίας θα 
έπιανε τα 60 λεπτά το κιλό. 

Τους πρώτους 300 τόνους 
αγουρέλαιου απο την ποικιλία 
Αθηνολιάς αγόρασε η τοσκανέζικη 
Alta Maremma από τον 
συνεταιρισµό Αγίων Αποστόλων 

στη Λακωνία, µε τα συµβόλαια να 
αποδίδουν στους παραγωγούς 4,90 

ευρώ. Η συµφωνία που ανακοινώθηκε πριν 
από λίγες ηµέρες αποτελεί την πρώτη εµπορική κίνηση της 
νέας ελαιοκοµικής περιόδου για την Ελλάδα µε τον 
συνεταιρισµό Αγίων Αποστόλων να συνιστά βαρύµετρο εδώ 
και µερικά χρόνια για την εγχώρια αγορά. Ίσως για αυτό 
ορισµένοι παραγωγοί της περιοχής δυσαρεστήθηκαν από την 
έκβαση της συµφωνίας, αφού ο πήχης φέτος είχε 
τοποθετηθεί στα 5 ευρώ, ενώ πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε από 
τα 4,20 ευρώ το κιλό για να υποχωρήσει µετά από µερικές 
ηµέρες στα 3,70 ευρώ. Πάντως, η απόσταση της πράξης από 
τον φετινό στόχο είναι µικρή, ενώ σχετικά µικρή ειναι και η 
ποσότητα ελαιολαδου που κλείστηκε, µε δεδοµένο ότι ο 
συνεταιρισµός φέτος αναµένει περί τους 2.000 τόνους 
έξτρα παρθένου αγουρέλαιου. Η δυναµική της φετινής 
χρονιάς επιτρέπει την διατήρηση του επιπέδου αυτού ενώ 
αφήνει περιθώρια και για κάτι καλύτερο, ακόµα και όταν 
ξεκινήσουν «οι λαδιές» στα γειτονικά χωριά αλλά και τα 
παραγωγικά κέντρα της υπόλοιπης Λακωνίας. Υπενθυµίζεται 
ότι φέτος τα δεδοµένα της παραγωγής στην Ευρώπη 
δείχνουν µια ποσότητα της τάξης των 1,5 εκατ. τόνων για 
όλες τις κατηγορίες ελαιολαδου. Όση παραγωγή δηλαδή είχε 
το 2021 µόνη της η Ισπανία. Σε αυτήν την «αναδουλειά» 
µόνο ο ελληνικός ελαιώνας δείχνει φορτωµένος, οπότε 
ακόµα και ένας ενδεχόµενος περιορισµός της ζήτησης λόγω 
του ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος, δεν µπορεί να 
αποτελέσει δικαιολογία γοα πιέσεις στος τιµές. Ειδικά στην 
πρώτη ποιοτική κατηγορία και στα έξτρα παρθένα µε τρεις 
γραµµές, τα οποία θα είναι ακόµα λιγότερα εξαιτίας της 
υποβάθµισης που έχει υποστεί η λιγοστή παραγωγή που 
έµεινε στα ελαιόδεντρα της Ισπανίας και της Ιταλίας.

ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Ανάκαμψη τιμών στα σιτηρά,
ώθηση από Καναδά, Μ. Θάλασσα

Η έντονη µεταβλητότητα και η 
συγκράτηση πρόσφατων κερδών σε 
επίπεδα τιµών πάνω από τα 350 
ευρώ ο τόνος στο µαλακό σιτάρι, 
συµπαρασύρουν την αγορά 

σκληρού σίτου στην Ευρώπη, η 
οποία πέρα από το ευάλωτο διεθνές 

σκηνικό, ευννοείται και από την ανοδική 
πορεία που καταγράφουν οι τιµές εξαγωγής του Καναδά. 
Την περασµένη εβδοµάδα, η Φότζια έγραψε κέρδη 12,5 
ευρώ ο τόνος στις δύο πρώτες ποιοτικές κατηγορίες, µε την 
τιµή να ανακτά τα 495 ευρώ, µια ανάσα από το ψυχολογικό 
όριο των 500 ευρώ. Η ελληνική αγορά διατηρείται σε 
χαµηλά επίπεδα, ωστόσο ήδη το εµπόριο υποχρεώθηκε σε 
αύξηση των τιµών, αφού το FOB των 420 ευρώ που 
επιχειρήθηκε προ ολίγων ηµερών δεν βρήκε ανταπόκριση 
από παραγωγούς. Με τα χαµηλά του εύρους να βρίσκονται 
στα 38 λεπτά τιµή παραγωγού, η εδραίωση σε άνω των 40 
λεπτών θα αποτελέσει µια επικύρωση του ανοδικού κλίµατος 
που παρατηρείται στις υπόλοιπες χώρες. Οι παγκόσµιες 
προοπτικές για την αγορά σιταριού το 2022-2023 (έκθεση 
USDA) αφορούν υψηλότερες προµήθειες, ενισχυµένη 
κατανάλωση, αυξηµένες εξαγωγές και τελικά αποθέµατα. Η 
παραγωγή αναµένεται ενισχυµένη σε 783,9 εκατ. τόνους 
(από 779,6 εκατ. τόνους), προερχόµενη από τη Ρωσία (91 
εκατ. τόνους) και την Ουκρανία (20,5 εκατ. τόνους). Η 
κατανάλωση αναθεωρήθηκε ανοδικά σε 791,0 εκατ. τόνους 
(από 788,6 εκατ. τόνους), λόγω της υψηλότερης χρήσης του 
σε ζωοτροφές, σπόρους και βιοµηχανία. Οι εισαγωγές και οι 
εξαγωγές αναθεωρούνται ανοδικά, λόγω ενισχυµένης 
σοδειάς και αυξανόµενης ζήτησης. Εκτιµήσεις της αγοράς 
µιλούν για πιθανή συνέχιση των ανοδικών πιέσεων στην τιµή 
του σιταριού, από περαιτέρω κλιµάκωση της έντασης Ρωσίας 
Ουκρανίας, καθώς η τελευταία προέβη σε ανακατάληψη των 
εδαφών της στα βόρεια σύνορα µε τη Ρωσία, και από τις 
ανησυχίες για επερχόµενη ξηρασία στην Αργεντινή, που 
επιβαρύνουν τις διεθνείς προµήθειες σιτηρών για το 2023.
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Οι βροχές σήμα 
για μολύνσεις
Γλοιοσπόριο και κυκλοκόνιο στους 
ελαιώνες λόγω αύξησης υγρασίας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι ψεκασµοί στον ελαιώνα στις 
αρχές Οκτωβρίου είναι πολύ 
σηµαντικοί δεδοµένου ότι ο ε-
λαιόκαρπος είναι ευαίσθητος 
και έτοιµος να συλλεχθεί. Ση-
µαντικότεροι εχθροί την τρέ-
χουσα περίοδο είναι το γλοιο-
σπόριο και το κυκλοκόνιο, οι 
οποίοι προκαλούν σχεδόν πά-
ντα ζηµιές οικονοµικής αξίας 
για τον παραγωγό και χρίζουν 
άµεσης αντιµετώπισης.

Κυκλοκόνιο
Στην περίπτωση του κυκλο-

κονίου, ο βροχερός καιρός που 
επικρατεί, σε συνδυασµό µε την 
σηµαντική αύξηση της υγρασί-
ας και την πτώση της θερµοκρα-
σίας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυ-
νος για την ανάπτυξη της ασθέ-
νειας. Σύµφωνα µε τους γεω-

πόνους από το Περιφερειακό 
Κέντρο Φυτοπροστασίας Ιωαν-
νίνων, απαιτείται άµεσα ψεκα-
σµός µε καλό λούσιµο των δέ-
ντρων και επανάληψή του µε-
τά από 20 ηµέρες περίπου, αν 
συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. 
Πρέπει επίσης να προσεχτούν 
ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ποικι-
λίες (Καλαµών) καθώς και οι ε-
λαιώνες που βρίσκονται σε πε-
ριοχές µε υγρασία. Συνίσταται 
επίσης η πραγµατοποίηση κλα-
δέµατος αραίωσης της κόµης 

µετά τη συγκοµιδή, µε σκοπό 
τη βελτίωση του αερισµού και 
του φωτισµού στο εσωτερικό 
των δέντρων, ειδικά σε πυκνο-
φυτεµένους ελαιώνες.

Γλοιοσπόριο
Το Γλοιοσπόριο ή Παστέλλα 

είναι µυκητολογική ασθένεια 
που προσβάλλει κυρίως τους 
καρπούς όταν πλησιάζουν στην 
ωρίµανση ή όταν είναι ώριµοι, 
προκαλώντας χαρακτηριστική 
σήψη (συρρίκνωση). Ο µύκη-
τας είναι ιδιαίτερα ζηµιογόνος 
σε πυκνοφυτεµένους µε κακό 
αερισµό ελαιώνες, σε αργιλώ-
δη – µη στραγγιζόµενα εδάφη, 
σε συνθήκες υψηλής σχετικής 
υγρασίας και έντονων βροχο-
πτώσεων, όταν επικρατούν θερ-
µοκρασίες 10 - 25οC και όταν υ-
πάρχουν πολλές πληγές στους 
καρπούς από νύγµατα του δά-
κου της ελιάς.

Τα τελευταία έτη η ασθένεια 
παρουσιάζει σηµαντική επέκτα-
ση σε πολλές περιοχές που δεν 
αντιµετώπιζαν παλιότερα πρό-
βληµα και προκαλεί σοβαρές 
ζηµιές στα ελαιόδεντρα, σηµα-
ντική απώλεια της παραγωγής 
και υποβάθµιση της ποιότητας 
του ελαιόλαδου. Η καταπολέ-
µηση µπορεί να γίνει το φθι-
νόπωρο όταν ο καρπός αρχί-
ζει να ωριµάζει, µε κάποιο α-
πό τα εγκεκριµένα µυκητοκτό-
να σκευάσµατα.

Καπνιά
Η καπνιά είναι η µαυρίλα στα 

φύλλα και τους βλαστούς που 
οφείλεται στη δευτερογενή α-
νάπτυξη µυκήτων πάνω σε µε-
λιτώµατα κοκκοειδών. Οι φθι-
νοπωρινοί ψεκασµοί για τις 
µυκητολογικές ασθένειες της 
ελιάς µπορούν να καταπολε-
µήσουν και την καπνιά.

Ψεκασµός µε χαλκούχα για τη βοτρυοσφαίρια στη φιστικιά 
Σε δενδροκοµεία µε φιστικιές στην Κεντρική Ελλάδα που δεν ψεκάστηκαν 
επαρκώς κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή δεν γινόταν 
σωστή κάλυψη των δέντρων µε ψεκαστικό υγρό, οι προσβολές είναι 
έντονες και συνοδεύονται από φυλλόπτωση, σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
της ∆ΑΟΚ Βόλου. Τα συµπτώµατα της ασθένειας αυτή την εποχή είναι 
χαρακτηριστικά, καθώς παρατηρούνται ξηράνσεις φύλλων, καρπών και 

ταξικαρπιών καθώς και ολόκληρων κλάδων. Να σηµειωθεί πως τα προσβεβληµένα 
όργανα που αποµένουν πάνω στα δέντρα αποτελούν πηγή µολύσµατος για την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο. Οι γεωπόνοι από τον Βόλο συνιστούν τη συλλογή 
και καταστροφή όλων των προσβεβληµένων οργάνων πριν πέσουν τα φύλλα, διότι 
την τρέχουσα περίοδο διακρίνεται η προσβεβληµένη από την υγιή βλάστηση. Επίσης, 
προτείνεται η αποµάκρυνση και καταστροφή των ξερών, πεσµένων στο έδαφος 
φύλλων ή ενσωµάτωσή τους µε ελαφρύ φρεζάρισµα. Για τον περιορισµό του 
πρωτογενούς µολύσµατος την επόµενη καλλιεργητική περίοδο συνιστάται ψεκασµός 
των φύλλων µε χαλκούχο σκεύασµα, πριν ή µετά την πτώση τους στο έδαφος.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Καλαµών
Ιδιαίτερη προσοχή στην 

αντιµετώπιση του κυκλο-
κόνιου σε ελαιώνες µε 
ευαίσθητες ποικιλίες 

όπως η Καλαµών

Τετράνυχος στην πεπονιά
Συνεχίζεται η εµφάνιση του τετράνυχου 
στις πρώιµες καλλιέργειες µε υπαίθριες 
πεπονιές στους νοµούς Μαγνησίας, 
Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και 
Φθιώτιδας, αφού οι καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν 
την ανάπτυξη του Tetranychus urticae. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσβολή 
εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο 
χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται 
συνεχής επιθεώρηση από τους 
παραγωγούς όπως επισηµαίνουν 
οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ Βόλου. 
Συνίσταται η διενέργεια ψεκασµών 
µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής 
(3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, 
µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για 
την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. Ο τετράνυχος (Tetranychus 
urticae) τρέφεται διεισδύοντας στον 
φυτικό ιστό µε τα στοµατικά τους 
µόρια και βρίσκονται κυρίως στο κάτω 
µέρος των φύλλων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Doble 1,8 EC, Invert 
1,8 EW
FMC Hellas: Asteria Ultra 1.8 EC, Zoro 
1.8 EW
Syngenta: Vertimec 1.8 EC/ Voliam 
Targo 063SC

Ωίδιο στη ντοµάτα θερµοκηπίου
Αυξητικές είναι οι τάσεις προσβολών 
από το ωίδιο τόσο στις πρώιµες όσο 
και στις όψιµες καλλιέργειες µε 
ντοµάτες θερµοκηπίου, σύµφωνα µε 
τις παρατηρήσεις των γεωπόνων από 
το Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου. Η ανάπτυξη και µετάδοση 
του παθογόνου µύκητα Leveillula taurica
ευνοείται από τις τρέχουσες καιρικές 
συνθήκες. Συνήθως, στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται 
κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες 
ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 
10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια 
εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή 
καστανή εξάνθηση. Τα κονίδια του 
µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα 
και προκαλούν την διασπορά της 
ασθένειας. Οι γεωπόνοι από τον Βόλο 
συνιστούν να γίνει καταπολέµηση 
του παθογόνου µύκητα (µόνο 
όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του), 
µε εγκεκριµένα και εκλεκτικά 
ωιδιοκτόνα σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Nimrod 25 EC, Mavita 
250 EC
BAYER Hellas: Flint 50WG, Flint Max 
75WG
Syngenta: Taegro WP, Cidely Top 
125/15 DC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Εξαίρεση 
η Βοιωτία

Στη φετινή συγκυ-
ρία των χαµηλών 

αποδόσεων εξαίρεση 
αποτελεί ο κάµπος της 
Κωπαΐδας, µε το µέσο 

όρο αποδόσεων 
στα πρώτα χέρια 

στα 370 κιλά

Μειωμένες 15% δείχνουν 
οι αποδόσεις στο βαμβάκι
Οι βαμβακοπαραγωγοί μιλούν για υψηλές προδιαγραφές πρώτης ύλης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αποδόσεις που δεν ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες για τη φετινή χρονιά 
διαπιστώνουν οι παραγωγοί από το 
πρώτο χέρι στη συγκοµιδή βάµβακος 
που βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδόν σε ό-
λα τα παραγωγικά κέντρα της χώρας. 
Κοντά στο 30% βρίσκεται η συγκοµιδή 
σε Βοιωτία και Θεσσαλία, ενώ βορειό-
τερα, στη Μακεδονία οι µηχανές έχουν 
περάσει από το 20 µε 25% των εκτάσε-
ων. Οι αποδόσεις δείχνουν στις περισ-
σότερες περιοχές µειωµένες κατά 10 µε 
15% συγκριτικά µε πέρυσι, ωστόσο, µε 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κά-
ποια αιφνιδιαστική νεροποντή, οι ποι-
ότητες σε γενικές γραµµές ανταποκρί-
νονται σε υψηλών προδιαγραφών πρώ-
της ύλης. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, ε-
νώ η χρονιά κυλούσε ενθαρρυντικά και 

από άποψη παραγωγής και τιµών, επί-
µονες βροχοπτώσεις έκοψαν στη µέση 
τη συγκοµιδή, καθιστώντας απροσπέ-
λαστα για αρκετές ηµέρες τα χωράφια.

Εξαίρεση στη φετινή συγκυρία των 
χαµηλών αποδόσεων φαίνεται ότι εί-
ναι η Βοιωτία, µε τα χωράφια στον κά-
µπο της Κωπαΐδας να δείχνουν έναν 
µέσο όρο αποδόσεων στα πρώτα χέρια 
κοντά στα 370 κιλά, ενώ οι παραγωγοί 
υπολογίζουν άλλα 80 κιλά στα δεύτε-
ρα χέρια. Από την άλλη, στη Θεσσαλία 
οι υψηλές θερµοκρασίες που σηµειώ-
θηκαν κατά την πρώτη εβδοµάδα του 
Σεπτεµβρίου και έπειτα από µια εβδο-
µάδα βροχοπτώσεων στα τέλη Αυγού-
στου, µάλλον επιβάρυναν τα φυτά, ε-
νώ µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις 
ακούγονται και προσβολές από έντοµα. 

Στα παραγωγικά κέντρα της Μακε-
δονίας, γύρω από τη Θεσσαλονίκη και 
στην Ηµαθία, οι καιρικές συνθήκες στο 

τελευταίο στάδιο ανάπτυξης των φυ-
τών άφησαν αντίκτυπο στις αποδόσεις. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, βροχοπτώ-
σεις το τελευταίο 20ήµερο υποβάθµι-
σαν ελαφρώς τις ποιότητες ενώ και οι 
µηχανές µαζεύουν λιγότερο σύσπορο 
συγκριτικά µε πέρυσι. 

Ειδικά τα λιγότερο φροντισµένα χω-
ράφια, φάνηκε ότι επηρεάστηκαν ως 
προς τις αποδόσεις τους από τις και-
ρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του 
Αυγούστου, όταν επικράτησαν αρκε-
τά χαµηλές υγρασίες κάτι που σε συν-
δυασµό µε τις άµυνες που έπαιξαν φέ-
τος οι παραγωγοί στις καλλιεργητικές 

δαπάνες και ιδίως στα ποτίσµατα, είχε 
ως αποτέλεσµα να ζοριστούν τα φυτά. 

Σε κάθε περίπτωση, µε τις ποιότητες 
στα περισσότερα βαµβακοχώραφα να 
προϊδεάζουν για αξιόλογη ίνα, το βα-
σικό µέληµα των παραγωγών είναι η 
εξέλιξη των τιµών, µε τη διόρθωση στη 
διεθνή αγορά να αποθαρρύνει προς το 
παρόν κλεισίµατα. Σίγουρα κερδισµέ-
νοι βγαίνουν όσοι προχώρησαν σε 
προπωλήσεις µέχρι και τις αρχές του 
Σεπτεµβρίου, όταν η τιµή που πλήρω-
νε η εγχώρια αγορά, µαζί µε τα πριµ, 
βρέθηκε για λίγες ηµέρες ακόµα και 
πάνω από το 1 ευρώ το κιλό.
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Κάλυψη 
350 ευρώ
για τα έξοδα 
εκρίζωσης, έως  
2.100 η ενίσχυση 
για φυτεύσεις
Επιλέξιμες θα είναι όλες οι καλλιέργειες 
στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, έως 
τις 10 Οκτωβρίου δημοσιεύεται η μελέτη 
κόστους για τα έξοδα που θα καλύπτονται

ΤΩΝ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ &
ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Χωρίς περιορισµό στις καλλιέργειες που θα µπορούν 
να φυτευτούν, θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα Ανα-
διάρθρωσης Καλλιεργειών, µε τη σχετική µελέτη κό-
στους να δηµοσιεύεται έως τις 10 Οκτωβρίου, ώστε 
να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στις 22 του µήνα.

Όπως µεταφέρθηκε από την οµάδα γεωπόνων που 
διαχειρίζεται το πρόγραµµα, δεν προβλέπεται τελι-
κά χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα για το διαφυ-
γόν εισόδηµα. «Αυτό το χρονικό διάστηµα µειωµένης 
παραγωγής ή µηδενική δεν προβλέπεται να χρηµα-
τοδοτηθεί. Μόνο δαπάνες εκρίζωσης νέων ποικιλι-
ών και φύτευσης», ανέφερε συγκεκριµένα σε ηµε-
ρίδα στην Κόρινθο για το πρόγραµµα αναδιάρθρω-
σης ο Κωνσταντίνος Τσιµπούκας που είναι ο επικε-
φαλής της οµάδας του ΓΠΑ που εκπονεί τη µελέτη 
κόστους. Η επιδότηση θα είναι στο 70% των δαπα-
νών και όλα τα τιµολόγια που θα κοπούν θα είναι 
στο όνοµα της νοµικής οντότητας, δηλαδή του συλ-
λογικού σχήµατος που θα κάνει την αίτηση. Ο αγρό-
της θα βάζει από την τσέπη του το υπόλοιπο 30%. Η 
νέα φύτευση θα παραχωρείται µε χρησιδάνειο στον 
αγρότη και µετά θα γίνεται µεταβίβαση κυριότητας 
στο φυσικό πρόσωπο.

Ουσιαστικά στη σχετική µελέτη δεν θα προτείνο-
νται ποικιλίες αλλά προδιαγραφές αυτών (π.χ να εί-
ναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι πρώιµες κ.λπ), 
µε τον κάθε συνεταιρισµό να είναι ελεύθερος να ε-
πιλέξει καλλιέργεια και ποικιλία µε βάση τις σχετι-

κές προδιαγραφές για την περιοχή του. Φυσικά, δεν 
είναι απαραίτητο να γίνει ολική αλλαγή καλλιεργη-
τικής οµάδας. Ένας συνεταιρισµός µπορεί για παρά-
δειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι που έχει φτά-
σει στα όρια της παραγωγικής του ηλικίας και να ξα-
ναφυτεύσει την ίδια ποικιλία. Όσον αφορά τα κόστη 
που θα καλύπτονται στο 70% αυτά θα οριστούν από 
τη µελέτη και θα είναι οριζόντια και όχι ανά περιο-
χή. «Ο συνεταιρισµός πρέπει να ξέρει τι θέλει να κά-
νει και θα πάρει το ρίσκο, εµείς θα τον βοηθήσουµε 
µε τις προδιαγραφές», ξεκαθάρισε ο κ. Τσιµπούκας.

∆εν θα γίνει πρόταση ποικιλιών από τη µελέτη
Στην οµάδα του Γεωπονικού συµµετέχουν επίσης 

οι καθηγητής Πέτρος Ρούσος και η Κατερίνα Μπινιά-
ρη. Στην παρέµβασή του ο Πέτρος Ρούσος κατέστη-
σε σαφές πως «εµείς δεν επιλέγουµε ποικιλίες. Είναι 
κάτι εξαιρετικά δύσκολο έως και επικίνδυνο να βγει 
κάποιος και να επιλέξει µια ποικιλία για µια περιο-
χή που δεν γνωρίζει. Εσείς ξέρετε καλύτερα ποια εί-
ναι η ανθεκτικότερη και ποια ζητά η αγορά. Με βά-
ση τα όσα θα µας πείτε θα προσπαθήσουµε, µε τη 
χρήση κλιµατικών δεδοµένων αν είναι δυνατό ακό-
µη και 15 ετών, να σας βοηθήσουµε να επιλεγούν 
εκείνες οι ποικιλίες που θα µειώσουν το ρίσκο, θέ-
τοντας το πλαίσιο για την επιλογή τους, προστατεύ-
οντας τον παραγωγό. ∆εν είµαστε όµως µάντεις για 
να σας πούµε ότι η τάδε ή η δείνα ποικιλία θα συµπε-
ριφερθεί έτσι σε 5 χρόνια, ούτε από άποψη κλιµατι-
κή, ούτε και εµπορική». Από την οµάδα των καθη-
γητών του ΓΠΑ επισηµάνθηκε πάντως πως ο χρόνος 

Ουσιαστικά στη σχετική µελέτη 
κόστους που θα συντάξει το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο δεν θα προτείνονται 
ποικιλίες αλλά προδιαγραφές αυτών (π.χ 

να είναι ανθεκτικές στο ψύχος, να είναι 
πρώιµες κ.λπ), µε τον κάθε συνεταιρισµό 

να είναι ελεύθερος να επιλέξει καλλιέργεια 
και ποικιλία µε βάση τις σχετικές 

προδιαγραφές για την περιοχή του.
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των 1,5 µηνών που τους δόθηκε για να εκπονήσουν 
τη µελέτη είναι εξαιρετικά ασφυκτικός προκειµένου 
να γίνει µια άκρως επιστηµονική προσέγγιση, αλλά 
όπως σηµείωσαν το αποδέχθηκαν, λόγω της µεγά-
λης σηµασίας που έχει το πρόγραµµα.

Απαραίτητο για τα γερασµένα αµπέλια
Από την πλευρά της η κα. Μπινιάρη ανάφερε πως 

στα επιτραπέζια σταφύλια είναι εξαιρετικά σηµαντι-
κό να εκριζωθούν αγροτεµάχια λόγω γήρανσης του 
υλικού. «Το πρόγραµµα είναι ένα καλό ερέθισµα για 
να καλυφθούν κάποια έξοδα και να µπούµε σε µία 
άλλη κατεύθυνση. Θέλει προσοχή ποια ποικιλία θα 
µπει και που», ανέφερε. Η ίδια πρόσθεσε όσον αφο-
ρά το κόστος εγκατάστασης, πως προφανώς παρα-
τηρούνται διακυµάνσεις στις τιµές, και αυτό έχει να 
κάνει τις υποστυλώσεις. «Τα πιο ακριβά, σε σχήµα 
λύρας έχουν περισσότερα σίδερα-σύρµατα, ενώ το 
γραµµικό ή το κύπελλο έχει µικρότερες τιµές», είπε.

Τα εκτιµώµενα κόστη εκρίζωσης και φύτευσης
Όπως αναφέρει στην Agrenda ο ∆ιευθυντής Πω-

λήσεων της Vitro Hellas, Άρης Κωνσταντινίδης που 
έχει γνώση της διαβούλευσης που γίνεται, το ενδι-
αφέρον για το πρόγραµµα είναι µεγάλο ώστε να 
µπουν εµπορικές ποικιλίες και µε σύγχρονο τρόπο. 
«Υπάρχουν φυτεύσεις ακόµη σε κύπελλα µε πολύ υ-
ψηλό κόστος και αυξηµένα εργατικά. Θα πρέπει να 
µπουν οι καλλιεργητές πλέον στη λογική της γραµ-
µικής φύτευσης», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης. Ό-
σον αφορά τα κόστη, ο ίδιος εκτιµά πως το κόστος 

εκρίζωσης για µία καλλιέργεια φτάνει τα 500 ευρώ 
αλλά στην περίπτωση γραµµικής φύτευσης είναι 
µεγαλύτερο. Για την εγκατάσταση της νέας φυτεί-
ας (οργώµατα, πάσσαλοι, προµήθεια υλικού κ.λπ) 
το κόστος για πυκνή φύτευση στην κερασιά φτάνει 
τα 2.500 ευρώ, το ίδιο σε µήλα, αχλάδια ενώ σε ρο-
δάκινο και νεκταρίνι τα 1.800 ευρώ. Στα βερίκοκα 
τα κόστος κυµαίνεται µεταξύ 2.200 και 2.500 ευρώ 
και στο ακτινίδιο µεταξύ 2.500 και 3.000 ευρώ. Α-
ναφορικά µε τη ζήτηση και µε βάση τα όσα έχει συ-
ζητήσει και ο ίδιος µε συλλογικά σχήµατα που συ-
νεργάζεται, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα κί-
τρινα ακτινίδια για αυτούς που έχουν πράσινα και 
σε κερασιές, βερικοκιές που είναι ανθεκτικές στη 
σάρκα, στους ιούς και απαιτούν λιγότερες ώρες ψύ-
χους το χειµώνα.

Αναφορικά µε το γεγονός ότι δεν θα καλύπτεται 
το διαφυγόν εισόδηµα για το χρόνο που απαιτείται 
έως ότου η νέα φύτευση να φτάσει στο φουλ της πα-
ραγωγής, ο κ. Κωνσταντινίδης λέει είναι πολύ ση-
µαντικό να εκµεταλλευτούν οι καλλιεργητές νέες 
τεχνικές και ποικιλίες που είναι σε θέση να µπουν 
γρήγορα στην παραγωγή. «Για παράδειγµα στο µή-
λο υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η φύτευση και να 
πάρει τον πρώτο χρόνο ο καλλιεργητής 10-20 µή-
λα το δέντρο, δηλαδή 500 κιλά το στρέµµα, για να 
πάρει ίσως τα έξοδά του πίσω σε πρώτη φάση. Στον 
τρίτο χρόνο θα είναι φουλ παραγωγική», ανέφερε 
ο ίδιος. Φυσικά το ζήτηµα εδώ είναι να γίνονται οι 
σωστές φροντίδες από το πρώτο έτος εγκατάστα-
σης για να υπάρξουν και τα σωστά αποτελέσµατα.

Οριζόντια
Τα κόστη που θα 
καλύπτονται στο 
70% θα οριστούν 

από τη µελέτη 
και θα είναι 

οριζόντια και όχι 
ανά περιοχή 

Οι γραµµικές
καλλιέργειες
θα προτιµηθούν
Αναφορικά µε το µοντέλο που θα 
ακολουθηθεί, επισηµάνθηκε πως 
στο πρόγραµµα θα ενταχθούν 
οι γραµµικές καλλιέργειες, οι οποίες 
θα υποστηριχθούν από το πρόγραµµα 
και στην υποδοµή των πασσάλων 
στήριξης και ό,τι άλλο απαιτηθεί, 
προκειµένου σε δεύτερο επίπεδο, µέσω 
άλλων δράσεων να µπορέσουν 
τα κτήµατα να σκεπαστούν και µε 
αντιχαλαζικά δίχτυα και να βελτιώσουν 
περαιτέρω την παραγωγικότητα, 
µειώνοντας το κόστος.
Ως προς την υποχρέωση ολοκλήρωσης 
της επένδυσης, υπογραµµίστηκε πως  

αυτή θα πρέπει να 
έχει συντελεστεί 
µέχρι 31 Μαΐου του 
2025, ενώ η 
είσπραξη του 
τελευταίου ευρώ 
επιχορήγησης από 
τους δικαιούχους θα 
πρέπει να έχει γίνει 
το αργότερο έως 
τις 31 ∆εκεµβρίου 
του 2025.
«Η έναρξη των 

πληρωµών µπορεί να γίνει µε την 
ολοκλήρωση του 10% του 
προγράµµατος, είτε πρόκειται για 
εκριζώσεις, είτε επαναφυτεύσεις ή άλλη 
δράση που θα περιλαµβάνεται σε αυτό 
που θα προκύπτει από τη σχετική µελέτη 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών», εξήγησε ο κ. Γιαννακάκης. 
∆ιευκρίνισε µάλιστα, πως υπάρχει η 
δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί το έργο 
µε την έκδοση κάποιας τραπεζικής 
εγγυητικής επιστολής προς το ΥπΑΑΤ 
και οι δικαιούχοι να λάβουν το σύνολο 
της επιχορήγησης ή να γίνει εκχώρηση 
της επιχορήγησης προς το τραπεζικό 
σύστηµα και εκείνο να χρηµατοδοτήσει 
το νοµικό πρόσωπο και όταν το 
τελευταίο εισπράξει τις επιδοτήσεις 
να τις πάρει η τράπεζα.
«Άρα έχουν διασφαλιστεί όλες 
οι χρηµατοδοτήσεις για να µπορέσει 
να τρέξει το πρόγραµµα», είπε ο 
αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, ενώ τόνισε 
ότι «όλες οι τιµολογήσεις θα γίνουν στο 
όνοµα του νοµικού προσώπου». Ο ίδιος 
ξεκαθάρισε ακόµη πως «µετά τη λήξη 
του προγράµµατος υπάρχει υποχρέωση 
να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία 
χρόνια στο όνοµα του νοµικού 
προσώπου οι αναδιαρθρωµένες 
εκτάσεις, ενώ µετά το πέρας της 
τριετίας η όποια υποδοµή θα 
µεταβιβαστεί στα φυσικά πρόσωπα».

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

Αποκλείονται οινοστάφυλα και 
ελιές από τις δενδρώδεις φυτείες 
∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ταµείου 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, βάσει κοινής απόφασης των υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών, έχουν µόνο συλλογικότητες 
(σ. σ. συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, ανώνυµες εταιρείες 
αναγνωρισµένες, ΙΚΕ και ΕΠΕ) οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο 
αγροτικών συνεταιρισµών και από τις δενδρώδεις φυτείες αποκλείονται µόνο τα 
οινοστάφυλα και οι ελιές. Όσον αφορά τη µέγιστη επιχορήγηση που δικαιούται 
να λάβει από τη δράση ένα νοµικό πρόσωπο, αυτή ανέρχεται στα 500 χιλ. ευρώ 
και ως ποσοστό αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής δαπάνης που θα µπορεί να 
γίνει, που µεταφράζεται πως κάθε συλλογικότητα θα έχει δικαίωµα να εντάξει 
δράσεις αναδιάρθρωσης έως 700 χιλ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος 
της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, το όριο που έχει τεθεί θεωρείται µικρό 
από την ΕΘΕΑΣ, η οποία, ήδη, έχει καταθέσει αίτηµα αναπροσαρµογής του, 
στα 3 εκατ. ευρώ, καθώς το ενδιαφέρον, ειδικά από ορισµένες συλλογικότητες 
είναι αυξηµένο και θα είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί.

Πληρωµές
Η έναρξη των 

πληρωµών 
µπορεί να 

γίνει µε την 
ολοκλήρωση 
του 10% του 

προγράµµατος
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Σχέδια Βελτίωσης & Αναπτυξιακός

Κρίσιμη επένδυση 
η στάγδην άρδευση, 
και δεύτερη ευκαιρία 
για επιχορηγήσεις

 Επιπλέον μοριοδότηση στα νέα Σχέδια Βελτίωσης
σε φακέλους με δαπάνες για νέας τεχνολογίας αρδευτικά 
συστήματα, έως 30 Οκτωβρίου η αξιολόγηση του Μ. 4.1.2

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ακόµη µία ευκαιρία για την επι-
δότηση αρδευτικού εξοπλισµού έ-
χουν οι αγρότες της χώρας µε την 
έναρξη των αιτήσεων στα πλαίσια 
του Αναπτυξιακού Νόµου την ερ-
χόµενη βδοµάδα. Την ίδια ώρα 
οι φάκελοι του Μέτρου 4.1.2 βρί-
σκονται πλέον σε στάδιο αξιολό-
γησης, µε το σχετικό χρονοδιά-
γραµµα των Περιφερειών να θέτει 
στόχο να έχει τελειώσει η σχετική 
διαδικασία έως τις 30 Οκτωβρίου. 

Ο νέος εξοπλισµός άρδευσης ε-
ξελίσσεται πάντως σε µία κρίσιµου 
χαρακτήρα επένδυση, όχι µόνο λό-
γο των φαινοµένων ξηρασίας και 
της ιδιαίτερης καταπόνησης του υ-
δροφόρου ορίζοντα σε περιοχές 
της χώρας. Αλλά και λόγο των νέ-
ων προϋποθέσεων που σχεδιάζε-
ται να τεθούν όσον αφορά τη λή-
ψη ορισµένων συνδεδεµένων ενι-
σχύσεων στη νέα ΚΑΠ. Παράλλη-
λα η ζήτηση αναµένεται να αυξη-
θεί για συστήµατα άρδευσης λό-
γω και του προγράµµατος αναδι-
άρθρωσης καλλιεργειών που θα 
ξεκινήσει τις ερχόµενες ηµέρες. 

Ειδικότερα πάντως, όσον αφο-
ρά τον Αναπτυξιακό Νόµο, για να 
επιδοτηθούν δαπάνες σε αρδευ-
τικό εξοπλισµό θα πρέπει να συ-
νοδεύονται από µελέτη εξοικο-
νόµησης ύδατος (βλ. σελ. 27-30). 

Τα αρδευτικά θα προβλεφθούν 
στα Σχέδια Βελτίωσης 2022

Σηµειώνεται εδώ πως οι δαπά-
νες για επενδύσεις που αφορούν 
την ορθολογική χρήση ύδατος, θα 
επιδοτούνται κατά προτεραιότητα 
στα νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα 
προκηρυχθούν εντός του έτους. Σε 
αντίθεση µε το 2017 που το πρό-

∆ιορία έως τις 15 Οκτωβρίου έχουν 
οι οχτώ Περιφέρειες της χώρας που 
άνοιξαν σε πρώτη φάση τη διαδικα-
σία των εντάξεων Νέων Αγροτών, 
για να ολοκληρώσουν την αξιολό-
γηση των ενστάσεων και των εν δυ-
νάµει δικαιούχων. Μετά θα εκδοθεί 
ο νέος πίνακας δικαιούχων και στη 
συνέχεια (κατά πάσα πιθανότητα το 
Νοέµβριο) θα γίνει η πληρωµή της 
πρώτης δόσης. Οι 8 περιφέρειες εί-
ναι: ∆υτική Μακεδονία, ∆υτική Ελλά-
δα, Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μα-
κεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, 
Ανατ. Μακεδονία-Θράκη. 

Σηµειώνεται πως την περασµένη 
εβδοµάδα πιστώθηκε στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων του προγράµ-
µατος των Νέων Αγροτών, τριών Πε-
ριφερειών της χώρας η πρώτη δόση. 
Συγκεκριµένα, µετά την ολοκλήρω-
ση των προβλεπόµενων ελέγχων α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες των Πε-
ριφερειών Αττικής, Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων, 1.379 δικαιούχοι 
πληρώθηκαν συνολικά 35.729.750 
ευρώ. Πλέον µένουν οι Περιφέρειες 
Νοτίου και Βορείου Αιγαίου (221 και 

507 δικαιούχοι αντίστοιχα). Στο Βό-
ρειο Αιγαίο έχει εγκριθεί ήδη η διά-
θεση πίστωσης ύψους 19.490.000, 
κάτι που σηµαίνει ότι η πληρωµή θα 
ολοκληρωθεί σύντοµα. Αντίθετα στο 
Νότιο Αιγαίο δεν έχει υπάρξει ακό-
µη η σχετική απόφαση. 

Με βάση πάντως τον τρόπο που 
τηρείται το χρονοδιάγραµµα, για να 
κλείσουν οι εκκρεµότητες  των νέων 
αγροτών σε όλες τις περιφέρειες θα 
φτάσουµε τέλη Νοεµβρίου. Άλλω-
στε, σε σχέση µε την προωθούµενη 

Μέχρι 15 Οκτωβρίου εξέταση

γραµµα δεν επιδοτούσε αρδευτικό 
εξοπλισµό και έπρεπε να βγει ξεχω-
ριστό Μέτρο, φαίνεται πλέον ότι α-
πό την περιγραφή της νέας προκή-
ρυξης θα είναι δυνατή η προσθή-
κη δαπανών για αρδευτικά συστή-
µατα σε έναν φάκελο µαζί µε τον 
υπόλοιπο εξοπλισµό που χρειάζε-
ται ο αγρότης. 

Σε 9 µήνες, 545 αιτήσεις
Ειδικότερα όσον αφορά την πο-

ρεία των φακέλων στο Μέτρο 4.1.2 
(προϋπολογισµού 37 εκατ. ευρώ) 
σηµειώνεται πως δεν υπήρξε το α-
ναµενόµενο ενδιαφέρον από πλευ-
ράς παραγωγών, κυρίως λόγω της 
πολυπλοκότητας του προγράµµα-
τος και των απαιτήσεων που είχε. 
Συγκεκριµένα έγιναν 545 αιτήσεις 
σύµφωνα µε στοιχεία από το ΠΣΚΕ, 
µε την πρόσκληση να µένει ανοιχτή 
για 9 µήνες ύστερα από πολλαπλές 
παρατάσεις. Όσον αφορά την αξιο-
λόγηση αυτή αναµένεται να τελειώ-
σει όπως προαναφέρθηκε έως τις 
30 Οκτωβρίου, ώστε να βγουν οι α-
ποφάσεις ένταξης το Νοέµβριο και 
ύστερα όποιος δικαιούχος το επι-
θυµεί να είναι σε θέση να υποβά-
λει αίτηµα πληρωµής. Το πιο πιθα-
νό σενάριο πάντως µε βάση τη ζή-
τηση, είναι να ικανοποιηθούν σχε-
δόν όλες οι αιτήσεις από τα διαθέ-
σιµα κονδύλια. 

Αναδιάρθρωση
Η ζήτηση για επενδύσεις 

στάγδην αναµένεται να αυξηθεί 
λόγω και του προγράµµατος 

αναδιάρθρωσης καλλιεργειών 
που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο

Για επιδότηση 
της στάγδην 
άρδευσης 
απαιτείται η 
απόδειξη δυνητικής 
εξοικονόµισης 
ύδατος στην 
εκµετάλλευση.
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Νοέμβριος
Η αξιολόγηση των φακέλων 
του Μέτρου 4.1.2 αναµένεται να 
τελειώσει ως τις 30 Οκτωβρίου, 
ώστε να βγουν οι αποφάσεις 
ένταξης το Νοέµβριο και ύστερα 
όποιος δικαιούχος το επιθυµεί 
να είναι σε θέση να υποβάλει 
αίτηµα πληρωµής.

Ζήτηση
Η ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί 
για συστήµατα άρδευσης 
λόγω και του προγράµµατος 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών 
που αναµένεται να ξεκινήσει 
τις ερχόµενες ηµέρες. 

Απαιτήσεις
Στο Μέτρο 4.1.2 δεν υπήρξε 
το αναµενόµενο ενδιαφέρον 
από πλευράς παραγωγών, λόγω 
κυρίως της πολυπλοκότητας 
του προγράµµατος και 
των απαιτήσεων που είχε. 



εν δυνάμει

Διπλή προκήρυξη
ΕΣΠΑ για τις ΜμΕ
ύψους 1 δις ευρώ 
Ένα δισ. ευρώ για µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις από τα κονδύ-
λια του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 
που θα διοχετευθούν µέσω δύο 
προκηρύξεων του προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα ανακοίνωσε 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης. 

Η πρώτη δράση αφορά στην 
«Ψηφιακή Μετάβαση των ΜµΕ», 
µε τον πρώτο κύκλο προκηρύ-
ξεων να περιλαµβάνει πόρους 
300 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτή-
σεων θα ξεκινήσει τέλος Οκτω-
βρίου και θα αφορά χρηµατο-
δοτήσεις επιχειρηµατικών σχε-
δίων επιχειρήσεων µε χαµηλή 
ψηφιακή ετοιµότητα.

Η δεύτερη δράση αφορά στην 
«Πράσινη Μετάβαση των ΜµΕ» 
που περιλαµβάνει πόρους 700 
εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσε-
ων θα ξεκινήσει τέλος Νοεµβρί-
ου και αφορά στην αναβάθµι-
ση της παραγωγικής λειτουρ-
γίας των ΜµΕ µε την αξιοποίη-
ση λύσεων φιλικών προς το πε-
ριβάλλον και οι οποίες θα κα-
ταστήσουν τις επιχειρήσεις πε-

ρισσότερο ανταγωνιστικές. Στο 
πλαίσιο της συγκεκριµένης πρό-
σκλησης, εκτός της επιχορήγη-
σης των παραγωγικών παγίων 
θα επιχορηγείται και η εγκατά-
σταση ηλιακών panels σε ΜµΕ, 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για ίδια κατανάλωση, όχι 
όµως για «net metering». 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα 
ενταχθούν στις παραπάνω δρά-
σεις λαµβάνουν ενισχύσεις µε 
τη µορφή της επιχορήγησης και 
οι υποβολές των σχεδίων από 
τους ενδιαφερόµενους θα γί-
νουν ηλεκτρονικά στο Πληρο-
φοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγησή 
τους θα γίνει µε τη διαδικασία 
FIFO (First In-First Out). ∆ηλα-
δή θα αξιολογούνται οι προτά-
σεις κατά χρονική ηµεροµηνία 
οριστικοποίησης των φακέλων. 
Έτσι, δεν αποκλείεται οι πρώτες 
εκταµιεύσεις να γίνουν ακόµη 
και πριν από το τέλος του έτους.

Όπως τόνισε ο κ. Τσακίρης 
που είναι αρµόδιος για το ΕΣ-
ΠΑ και τις ∆ηµόσιες επενδύ-
σεις, κατά την διάρκεια του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου του Βιο-
τεχνικού Επιµελητηρίου Αθή-
να, συνολικά, µέσω του νέου 
προγράµµατος, αναµένεται να 
διατεθούν περί τα 4 δισ. ευρώ 
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
3 δισ. ευρώ µέσω δράσεων και 
1 δισ. ευρώ µέσω χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων.

Προειδοποίηση για
«σπουδαστές» Νέους 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε σχετική εγκύκλιο προειδοποιεί 
τους Νέους Αγρότες, πως έχει 
πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων 
φοιτητών/φοιτητριών στα ΑΕΙ της 
Χώρας καθώς και σπουδαστών / 
σπουδαστριών στα δηµόσια και 
ιδιωτικά ΙΕΚ της Χώρας και θα 
πραγµατοποιεί σχετικό ετήσιο 
έλεγχο ώστε να εξακριβώνεται πως 
οι δικαιούχοι δεν σπουδάζουν. «Στο 
παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις 
δικαιούχων που επικαλέστηκαν 
άγνοια της συγκεκριµένης 
προϋπόθεσης µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά 
την εφαρµογή του µέτρου. Συνεπώς 
παρακαλούµε να ενηµερωθούν 
οι δικαιούχοι να µην αποκτήσουν 
την ιδιότητα του φοιτητή/σπουδαστή 
εγγραφόµενοι σε ΑΕΙ ή δηµόσια/
ιδιωτικά ΙΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, 
καθώς η ενέργεια αυτή 
διασταυρώνεται και θα οδηγεί 
στην απένταξη του δικαιούχου 
και στην αναζήτηση της πρώτης 
δόσης ως αχρεωστήτως 
καταβληθείσας», αναφέρει. 

νέα προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίω-
σης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων αποκάλυψε πως 
στο αµέσως προσεχές διάστηµα (σ.σ 
κοντά στην έκθεση Agrotica) θα βγει 
η προαναγγελία µε την περιγραφή 
του αντικειµένου και άλλες κρίσιµες 
παραµέτρους του προγράµµατος, ε-
νώ ως προς την πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος εξέφρασε την ε-
κτίµηση ότι «θα είναι στον αέρα τέ-
λος Νοεµβρίου, αρχές ∆εκεµβρίου».

Ηλιακά πάνελ
Στο πλαίσιο της επιχορή-
γησης των παραγωγικών 
πάγιων θα επιχορηγείται 
και η εγκατάσταση ηλι-

ακών πάνελ σε µικροµε-
σαίες για ιδία κατανάλωση
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
H προθεσµία υλοποίησης 
του 20% των σχεδίων 
βελτίωσης - ∆ράσεις: 4.1.1 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της 
εκµετάλλευσης» και 4.1.3 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στη χρήση 
ΑΠΕ καθώς και στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Ελλάδας 2014-2020» 
είναι για όλη τη χώρα 
η 30ή Νοεµβρίου 2022. 

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

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΤΕΛΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

300
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΤΩΝ ΜµΕ

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΤΩΝ ΜµΕ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η GEA λανσάρει το GEA DairyFeed F4500, 
ένα ροµπότ τροφοδοσίας που λειτουργεί 
αυτόνοµα, χωρίς πολλές παρεµβάσεις από 
τον διαχειριστή του στάβλου. Ως ένας από 
τους κορυφαίους κατασκευαστές συστηµά-
των αρµέγµατος και σίτισης, η GEA εστιάζει 
στην παροχή αυτοµατισµών και ψηφιακών 
λύσεων στους αγρότες για πιο βιώσιµη και 
ανθεκτική παραγωγή γάλακτος, ενώ ταυτό-
χρονα µεριµνά και για την ευελιξία χρήσης. 

Βασισµένο σε σχεδόν 35 χρόνια εµπειρίας 
στη σίτιση, το νέο GEA DairyFeed F4500 έχει 
σχεδιαστεί για να αναλαµβάνει αυτό το έργο 
τροφοδοσίας ανεξάρτητα και µπορεί να χει-
ριστεί κοπάδια έως και 300 αγελάδων. Ταυ-
τόχρονα, χρησιµοποιεί καινοτόµο τεχνολο-
γία αισθητήρων για τη µείωση της σπατάλης 
ζωοτροφών στο ελάχιστο, εξοικονοµώντας 
χρόνο, χρήµα και φυσικούς πόρους.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, το ροµπότ τρο-
φοδοσίας λειτουργεί αποκλειστικά µε ηλε-
κτρική ενέργεια και µπορεί να επαναφορτι-
στεί µε φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, 

Ρομπότ ταΐσματος 
DairyFeed F4500 
για 300 αγελάδες
Στόχος οι μονάδες γαλακτοπαραγωγής να μειώσουν 
το αποτύπωμα άνθρακα και το λειτουργικό τους κόστος

H AGROHELLAS 
στην αναδιάρθρωση 
των καλλιεργειών
Η Agrohellas διαθέτει το δικό της φυτώριο παραγωγής και 
διακίνησης άριστης ποιότητας πιστοποιηµένου φυτικού 
υλικού στα Γιαννιτσά, Πέλλας. Είναι γεγονός ότι υπάρ-
χουν πολυάριθµοι παράγοντες που µπορούν να επηρεά-
σουν την αποτελεσµατικότητα µιας επένδυσης στον πρω-
τογενή τοµέα. Ένας από τους πιο σηµαντικούς για την ε-
πιτυχία εγκατάστασης ενός νέου οπωρώνα είναι η σωστή 
επιλογή του φυτικού κεφαλαίου.  ∆έουσα προσοχή πρέ-
πει να δοθεί στα παρακάτω ερωτήµατα: 

Ποιο φυτικό είδος;  
Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει σαφής εικόνα στον 

παραγωγό καλλιεργητή αναφορικά µε το ποιες είναι οι δεν-
δρώδεις καλλιέργειες που έχει στη διάθεση του. Ποιες πα-
ρουσιάζουν έντονο εµπορικό ενδιαφέρον τόσο στην ευ-
ρωπαϊκή όσο και στην παγκόσµια αγορά φρούτων. Πρέπει 
λοιπόν να γίνει σαφές ότι η επιλογή του φυτικού είδους 
είναι ίσως ο πιο σηµαντικός παράγοντας τον οποίο ο κά-
θε καλλιεργητής πρέπει να εξετάσει µε πολλή προσοχή.

Σε ποια περιοχή; 
Έχει ιδιαίτερη σηµασία η επιλογή της καλλιέργειας να 

γίνει µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µικροκλίµα-
τος της εκάστοτε περιοχής καθώς ο παράγοντας της κλιµα-
τικής αλλαγής µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην προσπάθεια 
αυτή. Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι η σωστή επιλογή 
είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ανθεκτικότητα που πα-
ρουσιάζουν τα διάφορα φυτικά είδη στην κλιµατική αλλαγή. 
∆ηλαδή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες συγκέ-
ντρωσης ψυχρών ωρών (chilling hours), στην ευαισθησία 
στους ανοιξιάτικους παγετούς, στις έντονες βροχοπτώσεις 
αλλά και στην αντοχή τους σε περιόδους έντονης ξηρασίας.

Ποιο το κόστος παραγωγής; 
Τέλος, είναι εξίσου σηµαντική η υπενθύµιση ότι το κό-

στος παραγωγής µιας νέας δενδρώδης καλλιέργειας απο-
τελεί και θα αποτελεί ένα σοβαρό κριτήριο για τη επιλογή 
του νέου φυτικού είδους που καλείται να επιλέξει ο παρα-
γωγός. Πρέπει να τονιστεί ότι ακόµη και αν οι καλλιεργη-
τές έχουν επιλέξει ορθά την ποικιλία στην δεδοµένη πε-
ριοχή που θέλουν να αναδιαρθρώσουν, ακόµη και αν έ-
χουν προµηθευτεί πιστοποιηµένα υγιή φυτά, όλη η επέν-
δυση µπορεί να εκτροχιαστεί γιατί δεν αφιερώθηκε ο α-
παιτούµενος χρόνος στον υπολογισµό του συνολικού κό-
στους παραγωγής της επόµενης πολυετούς καλλιέργειας. 

Η Agrohellas παρέχει  την απαραίτητη τεχνογνωσία και 
τις σωστές συµβουλές ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
νέων καλλιεργειών τους.

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

(AGRONOMIST, NURSERY MANAGER)
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Πιστοποίηση 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ 
ΑΕΒΕ για προϊόντα 
λίπανσης από TÜV 
AUSTRIA Hellas
Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την εταιρεία ΕΛΛΑ-
ΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, µε την CE πιστοποίηση σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του νέου Κανονισµού 1009/2019 (FPR) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλή και αποτελεσµατικά 
προϊόντα λίπανσης. Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, έχει καθε-
τοποιηµένη παραγωγή λιπασµάτων που ξεπερνά τους 
800.000 τόνους το χρόνο. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas µε την πολλαπλασιαστικής αξί-
ας CE πιστοποίηση παρέχει αξιοπιστία και αντικειµενικό-
τητα, σχετικά µε την ασφάλεια και την αποτελεσµατικό-
τητα των προϊόντων λίπανσης, στους Οργανισµούς που 
το επιλέγουν. Η αξιόπιστη CE πιστοποίηση µε την υπο-
γραφή κύρους της TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία έχει ε-
γκριθεί ως ένας από τους πρώτους Κοινοποιηµένους Φο-
ρείς στην EE που περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων 
NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει παγκοσµίως 
και τους τρεις τύπους πιθανών αξιολογήσεων συµµόρφω-
σης (full scope). Ο πρώτος περιλαµβάνει την Ενότητα Α1 
(Εσωτερικός Έλεγχος της Παραγωγής πλέον της ∆οκιµής 
Προϊόντων Υπό Εποπτεία), 
ο δεύτερος την Ενότητα 
B+C (Εξέταση τύπου ΕΕ, 
αξιολόγηση συµµόρφω-
σης που επαληθεύει και 
βεβαιώνει ότι ο τεχνικός 
σχεδιασµός ενός προϊό-
ντος λίπανσης πληροί τις 
απαιτήσεις του FPR) και ο τρίτος περιλαµβάνει την Ενότητα 
D1 (Πιστοποίηση ∆ιασφάλισης Ποιότητας, που διασφαλί-
ζει τη συµµόρφωση του συστήµατος διαχείρισης ποιότη-
τας για την παραγωγική διαδικασία σύµφωνα µε τον FPR). 

Ο  Οικονοµικός ∆ιευθυντής της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ, 
κ. Αν. Χριστόπουλος δήλωσε: «Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ 
επιδίωξή µας είναι να κατοχυρωθούµε στη συνείδηση 
των πελατών και των προµηθευτών µας, ως αξιόπιστος 
και µακροπρόθεσµος συνεργάτης, που προσφέρει άρ-
τια και ποιοτικά προϊόντα και εξατοµικευµένες λύσεις µε 
βάση τις ανάγκες τους. ∆έσµευσή µας είναι να παρακο-
λουθούµε από κοντά τις εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα, 
να ανταποκρινόµαστε στις αλλαγές και τις προκλήσεις 
της εποχής µας και να συνδέσουµε άρρηκτα το όνοµά 
µας µε την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας. Φιλοδο-
ξούµε να συµβάλουµε στην παγίωση µιας ορθολογικής 
λιπαντικής αγωγής, η οποία θα µεγιστοποιεί την εκµε-
τάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και ταυ-
τόχρονα θα εξασφαλίζει την εξοικονόµηση πόρων και 
θα µειώνει τις δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Και σε αυτές τις προσπάθειές µας έχουµε τους καλύτε-
ρους συνεργάτες µαζί µας, όπως είναι ο διεθνής οργα-
νισµός πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA».

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, κ. 
Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: « Η TÜV AUSTRIA Ηellas πρω-
τοπορώντας για µια ακόµη φορά απαντά στις σύγχρονες 
προκλήσεις της εποχή µας και του επιχειρηµατικού κό-
σµου στην Ελλάδα και στον κόσµο, παρέχοντας αξιόπι-
στες υπηρεσίες πιστοποίησης, όντας ένας από τους ελά-
χιστους οργανισµούς παγκοσµίως που έχουν ήδη εγκρι-
θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1009/2019 για 
την ασφάλεια των προϊόντων λίπανσης».

χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας. Σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι επί-
σης το ότι δεν απαιτείται σηµαντική παραµε-
τροποίηση στο αγρόκτηµα για την τοποθέτη-
ση του ροµπότ και οι αποθήκες ζωοτροφών 
µπορούν επίσης να τοποθετηθούν εύκολα 
όπως απαιτείται. 

Πιο συγκεκριµένα, η εγκατάσταση του GEA 
DairyFeed F4500 περιλαµβάνει επίσης την 
αυτόµατη χαρτογράφηση του αγροκτήµα-
τος µε τη βοήθεια σαρωτών λέιζερ, συµπε-
ριλαµβανοµένου του ορισµού των σηµείων 
αναφοράς και της διαδροµής οδήγησης. 

Μόλις γεµίσουν κατάλληλα οι αποθήκες, 
το ροµπότ κάνει όλη την υπόλοιπη εργα-
σία: ζυγίζει µε ακρίβεια το βέλτιστο µείγ-
µα για κάθε οµάδα ζώων συµπεριλαµβα-
νοµένων των πρόσθετων, τα αναµειγνύει 

και τα ταΐζει στις επιθυµητές ώρες. Το ιδα-
νικκό µείγµα, το µέγεθος της µερίδας και 
η συχνότητα ταΐσµατος βελτιώνουν τελικά 
την απόδοση καθώς και την ευηµερία και 
την υγεία των αγελάδων. Ταυτόχρονα, µει-
ώνεται το αποτύπωµα CO2, καθώς οι αγε-
λάδες γαλακτοπαραγωγής υψηλής απόδο-
σης εκπέµπουν λιγότερο µεθάνιο λόγω της 
βέλτιστης διατροφής.

∆ιαφορετικοί αισθητήρες επιτρέπουν στο 
ροµπότ να µετράει τα υπολείµµατα, να αναµι-
γνύει την ποιότητα και τη σύνθεση τροφοδο-
σίας, επιτρέποντας αυτόµατες προσαρµογές 
στις ρουτίνες τροφοδοσίας και τις αναφορές. 
Το ροµπότ είναι συνδεδεµένο µε το σύστηµα 
διαχείρισης αγέλης GEA DairyNet και µπορεί 
εύκολα να παρακολουθείται και να ελέγχεται 
από κινητές συσκευές σε πραγµατικό χρόνο. 

«Εκτός από το να παρέχει στα αγροκτήµα-
τα µέγιστη ευελιξία στις καθηµερινές τους 
διαδικασίες, κάνει τη δουλειά ενός αγρότη 
πιο ελκυστική, µε καλύτερη ισορροπία µε-
ταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής», ση-
µειώνει η κατασκευάστρια. 

Η GEA θα παρουσιάσει το νέο ροµπότ τρο-
φοδοσίας για πρώτη φορά στην εµπορική 
έκθεση EuroTier από τις 15 έως τις 18 Νο-
εµβρίου στο Ανόβερο της Γερµανίας.

Αυτόνοµο τάισµα
Το νέο GEA DairyFeed F4500 έχει 
σχεδιαστεί για να αναλαµβάνει το 
έργο τροφοδοσίας και µπορεί να 

χειριστεί κοπάδια έως 300 αγελάδων 
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Έλληνας θα πει
∆ιαχρονικό: Έλληνας 

(σκωπτικά) σηµαίνει: να µπαίνεις στο 
Ιταλικό αµάξι σου, να βάζεις Ρωσική 
βενζίνα, να πας στο Γερµανικό 
σούπερ µάρκετ, να αγοράζεις 
Ολλανδικό κρέας και Τουρκικά 
λαχανικά, για να γυρίσεις σπίτι σου 
και να κάτσεις στα Σουηδικά έπιπλά 
σου, ώστε να δεις Αµερικάνικες 
σειρές, στην Ιαπωνική TV, 
περιµένοντας ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας στην Ελλάδα!!  

Ανοχύρωτο: Mε τη ζηµιά που 
γίνεται στις Μουριές, µε αυτό που 
έγινε στους Φοίνικες, µε αυτό που 
γίνεται στα Πλατάνια, φαίνεται ότι 
είµαστε ανοχύρωτοι. Αν περάσει η 
Xyllela έχουµε καταστραφεί σαν 
τοπίο, σαν παραγωγή, σαν παράδοση 
και είναι ντροπή να λειτουργούµε 
και να έχουµε ιδρύµατα και σχολές 

που παίρνουν 
αψήφιστα 
ανάλογες ήττες 
στο φυτικό υλικό 
της χώρας µας. 
Μπορούµε να 
προχωρήσουµε 
έτσι χωρίς 
στρατηγική/

τακτική, χωρίς σύγχρονα εργαλεία 
όπως δεντρολόγιο; Κ. Τάτσης. www.
peegep.gr, 11/9/2022

Βιοµηχανία up: Αύξηση 
38,9% παρουσίασε ο Γενικός 
∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη 
Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και 
εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο 
2022, σε σύγκριση µε τον 
αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 
2021, έναντι αύξησης 25,1% που 
σηµειώθηκε κατά τη αντίστοιχη 
σύγκριση του έτους 2021 µε το 
2020, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. 
epixeiro.gr 19/9/2022 

Απολογισµός ∆ΕΘ: 212.363 
επισκέφθηκαν την 86 ∆ΕΘ, 10-
18/9/2022, στους 1500 περίπου 
εκθέτες, από τους οποίους 19 οι 
κρατικές συµµετοχές και 49 
Επιµελητήρια, ενώ 343 
επιχειρήσεις αξιοποίησαν την 
οµπρέλα των Επιµελητήριων τους. 
Έγιναν 1000 επιχειρηµατικά 
ραντεβού µεταξύ αραβικών και 
ελληνικών επιχειρήσεων, µε τη 
συµβολή του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). 
exposgreece.gr, 21/9/2022.              

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Από τον Απρίλιο του 2022, πάνω από τις 
πλαγιές του όρους Μελίτωνα στη Σιθω-
νία της Χαλκιδικής, όπου απλώνεται ο 
ιδιόκτητος βιολογικός µη αρδευόµενος 
αµπελώνας του «Κτήµατος Πόρτο Καρ-
ρά», συνολικής έκτασης 4.750 στρεµ-
µάτων, φυσά... φρέσκος άνεµος ανα-
νέωσης. Οι αλλαγές που φέρνει η νέα 
εποχή στο ιστορικό Κτήµα περιλαµβά-
νουν µεταξύ άλλων, την αναγέννηση 
του µεγαλύτερου βιολογικού αµπελώ-
να στην Ευρώπη, την εστίαση κυρίως 
σε εµβληµατικές ποικιλίες, λιγότερες 
ετικέτες και την προαγωγή δραστηριο-
τήτων «πράσινου τουρισµού».

Πίσω από το «mega project» που έχει 
πάρει την κωδική ονοµασία «New Era» 
(Νέα Εποχή) και προβλέπει το revival (α-
ναγέννηση), το rebranding (µετονοµα-
σία) και το repositioning (επανατοπο-
θέτηση), του «Domaine Porto Carras», 
βρίσκεται µια νέα οµάδα επαγγελµατι-
ών, µε µακρά διαδροµή στο χώρο, έχο-
ντας καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους.

«Πάµε στην αναγέννηση του αµπε-
λώνα και ποιος καλύτερος να κάνει 
κάτι τέτοιο, από τη Χαρούλα Σπινθη-

ροπούλου, η οποία έχει µελετήσει τα 
τελευταία χρόνια όλο τον ελληνικό α-
µπελώνα και γνωρίζει όλες τις τεχνι-
κές για το πώς µπορεί να γίνει µε επιτυ-
χία», αναφέρει στο Wine Trials και την 
Agrenda, ο Χρήστος Κατσάνος, ο οποί-
ος έχει αναλάβει τη θέση του project 
και marketing manager. Στην οµάδα έ-
χουν ενταχθεί ο Παναγιώτης Γεωργιά-
δης, ως υπεύθυνος και αυτός στον α-
µπελώνα, καθώς και άλλοι νέοι έµπει-
ροι συνεργάτες, ενώ συµµετέχει επίσης 
κι η παλιά οµάδα της οινολόγου, Φρό-
σω ∆ρόσου, µε επικεφαλής όλων τον 
Σεργκέι Σµιρνόφ, το νέο διευθύνοντα 
σύµβουλο του «Domaine Porto Carras».

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων 
του mega project «New Era» είναι η 
αναγέννηση του ιστορικού αµπελώ-

να του Πόρτο Καρράς, µε το µοναδικό 
terroir που συνδιαµορφώνουν, µαζί µε 
τον αµπελώνα του κτήµατος, το πευκό-
δασος της περιοχής και οι απέραντοι ε-
λαιώνες της Σιθωνίας. «Τα πρέµνα του 
αµπελώνα είναι άνω των 50 ετών και 
έπρεπε να µπουν σε φάση αναγέννη-
σης µε σωστό κλάδεµα και καλύτερη δι-
αχείριση εδάφους και νερού», διευκρι-
νίζει ο κ. Κατσάνος, αποκαλύπτοντας 
πως από τα 4.750 στρέµµατα της έκτα-
σης του αµπελώνα, λειτουργικά, σή-
µερα, είναι γύρω στα 2.000. Ο στόχος, 
όπως, εξηγεί, είναι να αυξάνει το κοµ-
µάτι που είναι λειτουργικό και να αξιο-
ποιηθεί η προσαρµοστικότητα των πρέ-
µνων -που έχουν αποκτήσει λόγω της 
ηλικίας τους- στην κλιµατική αλλαγή 
για την παραγωγή ποιοτικών κρασιών.

Επίλεκτη ομάδα βάζει μπρος
αναγέννηση του ιστορικού 
αμπελώνα του Κτήματος 
Πόρτο Καρράς Η γνωστή γεωπόνος, οινολόγος Χαρούλα 

Σπινθηροπούλου αναλαμβάνει το πρότζεκτ 
«New Era» των παραμελημένων πρέμνων 

Αλλαγές προωθούνται και στις ετικέτες, 
µε περιορισµό στις υφιστάµενες 28.

Έµφαση στις εµβληµατικές ποικιλίες Μαλαγουζιά, 
Ληµνιό, Ασύρτικο και αλλαγές στις ετικέτες

Το βάρος θα πέσει σε εµβληµατικές ποικιλίες όπως Μαλαγουζιά, Ληµνιό, 
Ασύρτικο από τις ελληνικές και cabernet sauvignon και cabernet franc 
από τις διεθνείς, χωρίς, όµως, να υπολείπονται και οι υπόλοιπες ποικιλίες 
όπως ροδίτης, merlot και syrah. Αλλαγές προωθούνται και στις ετικέτες. 
Έτσι, από τις 28 διαφορετικές ετικέτες που υπάρχουν τώρα, σταδιακά θα 
περιοριστούν και θα συνδυαστούν, µε ανάδειξη µονοποικιλιακών οίνων από 
ασύρτικο, µαλαγουζιά, ληµνιό κλπ, και διαφόρων χαρµανιών. «Λεπτοµέρειες 
για το project, που θα υλοποιηθεί σε βάθος 7ετίας, θα ανακοινωθούν αρχές 
του 2023. Αυτό που µπορεί να ειπωθεί είναι ότι θα προβλέπει παρεµβάσεις 
για την ανακαίνιση του Μελισάνθη experience hall, την ανάδειξη της 
ιστορικής κάβας του Πόρτο Καρρά και για τη δηµιουργία προϋποθέσεων 
ώστε να είναι επισκέψιµο το Κτήµα» µας ανέφερε ο κ. Κατσάνος.

7ετία
Λεπτοµέρειες 
για το project 

θα ανακοι-
νωθούν στις 

αρχές του 
2023

Πρέµνα
Τα πρέµνα 

του αµπελώνα 
είναι άνω των 

50 ετών

Λειτουργικά
Από τα 4.750 

στρέµµατα 
λειτουργικά, 
σήµερα είναι 
περί τα 2.000 

στρέµµατα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Για τροποποιητική απόφαση που θα 
επαναφέρει τον χρόνο απόσταξης των 
διήµερων στις 3,5 ώρες δεσµεύεται ο 
υφυπουργός Οικονοµικών Απόστολος 
Βεσυρόπουλος. Το αίτηµα είχε διατυ-
πωθεί σε διαδοχικές συναντήσεις εκ-
προσώπων του κλάδου µε στελέχη της 
κυβέρνησης και στις 28 Σεπτεµβρίου, 
σε συνάντηση του Βεσυρόπουλου µε 
τον δήµαρχο Τυρνάβου, Βασίλη Κό-
κουρα, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι 
το ζήτηµα θα διευθετηθεί. Σήµερα, ο 
χρόνος απόσταξης στο νέο ρυθµιστικό 
πλαίσιο που διέπει τους κανόνες λει-
τουργίας των διήµερων είναι µειωµέ-
νος στις 3 ώρες. Οι αµβυκούχοι ζητούν 
επαναφορά της διάρκειας στις τρισή-
µισι ώρες, αφού όπως λένε, σε αυτά 
τα χρονικά περιθώρια δεν µπορούν να 
εξαντλήσουν το ποσό παραγωγής των 
500 λίτρων άνυδρης αιθυλικής αλκο-
όλης που επιτρέπει ο νόµος.

Αρχικά το ζήτηµα ανέδειξαν εκπρό-
σωποι του Συλλόγου Αµβυκούχων Α-
µπελοκαλλιεργητών Τυρνάβου, σε συ-
νάντηση που είχαν προ ολίγων ηµε-
ρών µε τον βουλευτή Ν∆ Λάρισας, Μά-
ξιµο Χαρακόπουλο, ο οποίος στη συ-
νέχεια µεταβίβασε τον προβληµατισµό 
των αµβυκούχων στο υπουργείο Οικο-
νοµικών. Όπως επεσήµαναν ο πρόε-
δρος του Συλλόγου,  Αντώνης Τσικρι-
τσής, και τα µέλη του ∆.Σ. Κωνσταντί-
νος Φράγκος και  Μαρία Μπακαβέλου, 
στην πρόσφατη εγκύκλιο Ε.2061/2022 
της ΑΑ∆Ε και την Α.1102/2022 Υ.Α 
(ΦΕΚ Β/4073/29.7.2022), ως απόρροια 
του νόµου 4916/2022, µπορούν πλέ-
ον να χρησιµοποιούν για απόσταξη 
και ολόκληρο το σταφύλι οινοποιή-
σιµων ποικιλιών, όχι µόνο στέµφυ-
λα µε µέγιστο χρονικό διάστηµα α-
πόσταξης τα 4 διήµερα. Ωστόσο, πα-
ρότι αυτή είναι µια θετική και καλο-
δεχούµενη αλλαγή,  το γεγονός ότι 
στη νέα νοµοθεσία µειώνεται ο χρό-

νος απόσταξης (καζανιάς) στις 3 ώ-
ρες, αντί των 3,5 ωρών που ίσχυε, 
τους στερεί χρόνο από τη διαδικα-
σία απόσταξης και συνεπώς αδυνα-
τούν να παράξουν τις µέγιστες νόµι-
µες ποσότητες -500 λίτρα άνυδρης 
αιθυλικής αλκοόλης κατ’ έτος ανά 
παραγωγό. Σύµφωνα µε τους διήµε-
ρους παραγωγούς, η µείωση του χρό-
νου της «καζανιάς», λαµβάνοντας υ-
πόψη και τις αποδόσεις που προβλέ-
πονται από τη νοµοθεσία, περιορίζει 
τον χρόνο απόσταξης ολόκληρων οι-
νοποιήσιµων σταφυλιών στα 3 διήµε-
ρα και 6 ώρες -έχουν δηλαδή απώλεια 
42 ωρών. Η επαναφορά του χρόνου 
της «καζανιάς» είναι απαραίτητος ώ-
στε να µην αναγκαστούν να κάνουν 
εκπτώσεις στην ποιότητα των αποσταγ-
µάτων τους, όπως λένε.

Καζανιά στις 3,5 ώρες ζητούν
οι αμβυκούχοι, φέρνει
απόφαση ο Βεσυρόπουλος

Συσπειρώνεται η αλυσίδα παραγωγής 
κρέατος, επανασυστήνει την κτηνοτροφία

Να επανασυστήσει στο καταναλω-
τικό κοινό την κτηνοτροφία και τα 
προϊόντα κρέατος, που σήµερα δέ-
χονται µία ιδιαίτερη πολεµική και 
ενοχοποιούνται για περιβαλλοντι-
κά κυρίως ζητήµατα θα επιχειρή-
σει ο κυοφορούµενος Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσµος ∆ιεπαγγελµατικών Ορ-
γανώσεων Κρέατος. Μάλιστα, βα-
σικός σκοπός του νέου φορέα εί-
ναι να αποτελέσει καθοριστικό πα-
ράγοντα υπεράσπισης των συµφε-
ρόντων των Ευρωπαίων κτηνοτρό-
φων και καταναλωτών, αρχής  γε-
νοµένης  από την  επαναδιαπραγ-
µάτευση αποφάσεων που ενοχο-
ποιούν την κτηνοτροφία και την 
κατανάλωση κρέατος. Επίσης θα 
πρέπει να συζητηθούν σοβαρά οι 
όποιες αλλαγές θα πρέπει να  γί-
νουν στο  πλαίσιο των  στόχων της 
«πράσινης  συµφωνίας» µε τη συν-
δροµή των µελών αλλά και της ε-
πισιτιστικής ασφάλειας.

Σύµφωνα µε εκπροσώπους της 
της Ελληνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Κρέατος είναι προφα-
νές ότι θα πρέπει να αντιµετωπιστεί 
η εκτεταµένη ενοχοποίηση της κτη-
νοτροφίας, σε σχέση µε τα προβλή-
µατα του περιβάλλοντος και τους 

ρύπους, που προέρχονται κυρίως 
από τη βιοµηχανία, τις µεταφο-
ρές και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ολοκληρώθηκαν στο Παρίσι οι 
διαβουλεύσεις των έξι βασικών ι-
δρυτικών µελών του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσµου ∆ιεπαγγελµατικών Ορ-
γανώσεων Κρέατος, της Γαλλικής 
INTERBEV, της Ελληνικής EDOK, η 
οποία συµµετείχε µε τριµελή αποστο-
λή, της Ιταλικής INTERCARNEITALIA, 
των Ισπανικών PROVACUNO και 
INTEROVIC και της Πολωνικής 
POLISH BEEF ASSOCIATION.

Αρχικά στη συνεδρίαση µελετή-
θηκε, συµφωνήθηκε και υπογρά-
φηκε, το πλαίσιο των βασικών αρ-
χών λειτουργίας  και οι στόχοι του 
Συνδέσµου. Επίσης αποφασίστη-
καν οι πρωτοβουλίες και οι δρά-
σεις για το µέλλον της κτηνοτρο-
φίας και του τοµέα του κρέατος, ε-
νώ ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στη 
δηµιουργία ενός αποδεκτού, από 
όλους τους εταίρους, ορισµού της 
βιωσιµότητας της κτηνοτροφίας 
στην ΕΕ. Συζητήθηκαν και οι δια-
πραγµατεύσεις µε ακόµη τέσσερις 
ευρωπαϊκές χώρες, που ήδη συµ-
φωνήθηκε να αποτελέσουν και αυ-
τές ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου. 

Με οικολογικές 
ανησυχίες 
η επιστροφή 
του Octoberfest
Μετά από µία διετία 
αποχής, λόγω της 
πανδηµίας, επέστρεψε 
το φεστιβάλ µπύρας 
µε ιστορία 200 ετών, 
Octoberfest. Το 
διάσηµο φεστιβάλ του 
Μονάχου – από 17 
Σεπτεµβρίου έως 3 
Οκτωβρίου- φέτος 
έχει νέο αέρα αλλά 
και πιο οικολογικές 
αναζητήσεις. 
Χορτοφαγικά... 
λουκάνικα στο µενού 
και φυσικά η βαυαρική 
µπύρα, που ρέει 
άφθονη. Στις φετινές 
προσθήκες και 
εκπλήξεις, αυτοκίνητα 
βγαλµένα από ρετρό 
ταινίες, καρουσέλ, και 
τρενάκι του τρόµου!

Στη νέα νοµοθεσία µειώνεται 
ο χρόνος απόσταξης στις 3 ώρες.

«Πράσινη 
συµφωνία»

Στόχοι «πράσινης  
συµφωνίας», επισιτι-
στική ασφάλεια και 

απενοχοποίηση κτηνο-
τροφίας στην ατζέντα 

του νέου φορέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΡΕΑΤΟΣ

Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ

ΜΕΣΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ
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ΠΑΓΩΝΗΣ

Εκεί που η παράδοση 
γίνεται ποιότητα στην 
πλαγιά του Κιθαιρώνα
Πειραματισμοί που συνδέουν παραδοσιακά προϊόντα με 
τυροκομικά χωρίς λιπαρά ή αλάτι στις Ερυθρές Αττικής

Πρατήριο λιανικής 
Στις Ερυθρές Αττικής 

η εταιρεία διαθέτει 
και πρατήριο λιανικής 

πώλησης, το οποίο 
αποτελεί στην πράξη 
τη βιτρίνα της επιχεί-

ρησης, σύµφωνα 
µε την κ. Παγώνη

Στα νέα προϊόντα της εταιρείας 
η γραβιέρα µε φιστίκι Αιγίνης 
αλλά και το αγελαδινό 
αλειφωτό τυρί µε λίγο αλάτι, 
προϊόν φυσικής στράγγισης.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mε τουλάχιστον 70 χρόνια 
διαδροµής στον τοµέα της 
κτηνοτροφίας και της γα-
λακτοπαραγωγής, η οικο-
γενειακή επιχείρηση Παγώ-
νη που εδρεύει στις Ερυθρές 
Αττικής, έχει καταφέρει σήµε-
ρα να συνδέσει την παραδοσια-
κή γαλακτοκοµία και τυροκοµία µε τις 
σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Εκτός από προϊ-
όντα όπως είναι η φέτα, το πρόβειο γιαούρτι, το 
πλήρες αγελαδινό γιαούρτι µε 10% λιπαρά, έχει 
παρουσιάσει και προϊόντα όπως είναι το άπαχο 
πρόβειο τυρί µε 0,5% λιπαρά. που έρχεται να α-
παντήσει στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις ή 
σε διατροφικές ιδιαιτερότητες των καταναλωτών 
που αναζητούν προϊόντα µε λιγότερα λιπαρά. Α-
νάµεσα στα νέα προϊόντα είναι η γραβιέρα µε φι-
στίκι Αιγίνης αλλά και το αγελαδινό αλειφωτό 
τυρί µε λίγο αλάτι, προϊόν φυσικής στράγγισης.

«Την αρχή έκανε ο παππούς µου, ο οποίος δι-

ατηρούσε ένα καζάνι στο υπόγειο του 
σπιτιού µε παραγωγή 50 έως 60 κι-
λών γιαουρτιού την ηµέρα. Η οικο-
γένειά µου ξεκίνησε από την πα-
ραγωγή γιαουρτιού άλλωστε», α-
ναφέρει στην Agrenda η διευθύ-

ντρια παραγωγής και µέλος της ε-
πιχείρησης, Νατάσα Παγώνη. «Κά-

ποια στιγµή εντόπισα µία πολύ πα-
λιά άδεια στάβλου, η οποία χρονολογεί-

ται στη δεκαετία του 1950. Ο παππούς µου ε-
κτός από τη µεταποίηση είχε δραστηριότητα και 
ως κτηνοτρόφος, µε ένα αρκετά µεγάλο κοπάδι 
για τα δεδοµένα της εποχής, περίπου 300 ζώων». 

Η εταιρεία εκτός από τις παραγωγικές εγκατα-
στάσεις στις Ερυθρές Αττικής, διαθέτει και πρα-
τήριο λιανικής πώλησης στην ίδια περιοχή. Πρό-
κειται για ένα κατάστηµα, το οποίο σύµφωνα µε 
την κ. Παγώνη «έχει γράψει τη δική του ιστορία, 
αποτελώντας τη βιτρίνα της επιχείρησης. Εκεί εί-
τε οι πελάτες λιανικής, είτε οι πελάτες χονδρικής 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µία πλήρη ά-
ποψη για τα προϊόντα που παράγουµε». 

Η Νατάσα Παγώνη αποτελεί την τρίτη γενιά της τυροκοµικής οικογένειας που εδρεύει 
στις Ερυθρές Αττικής, εξελίσσοντας την παραγωγή τυροκοµικών µε πειράµατα 
στο πλαίσιο του διδακτορικού που εκπονεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Νατάσα Παγώνη
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Ο µεγαλύτερος όγκος του εισκοµι-
ζόµενου γάλακτος είναι πρόβειο, ε-
νώ µόλις το 10% των συνολικών πο-
σοτήτων είναι αγελαδινό. Η «Παγώ-
νης» προµηθεύεται το γάλα της α-
πό την Εύβοια, τη Βοιωτία, τις Ερυ-
θρές και κατά περίπτωση αγοράζει 
ποσότητες από την Κρήτη. Η Νατά-
σα Παγώνη υπολογίζει ότι σε ετή-
σια βάση εισκοµίζονται περίπου 750 
τόνοι πρόβειου γάλακτος και περί-
που 75 τόνοι αγελαδινού. 

Η ίδια διαβλέποντας ότι οι δια-
τροφικές συνήθειες αλλάζουν, κά-
νει αρκετούς πειραµατισµούς που 
την οδηγούν σε νέα προϊόντα. Αυ-
τή την περίοδο µάλιστα εκπονεί το 
διδακτορικό της στο ΓΠΑ και στο Ερ-
γαστήριο Γαλακτοκοµίας µε αντικεί-
µενο τα άπαχα και ανάλατα τυριά. 
«Σκοπός µας είναι να απευθυνθού-
µε σε µία οµάδα καταναλωτών, η ο-
ποία εκτός από προϊόντα µε µειωµέ-
να λιπαρά, επιθυµούν και το λίγο α-
λάτι στη διατροφή τους. Πρόκειται 
για µία έρευνα που πραγµατοποιώ 
στο πλαίσιο του διδακτορικού µου». 

«Εκτός από το να διερευνούµε τις 
νεότερες τάσεις της αγοράς, διατη-

ρούµε και σεβόµαστε τα παραδοσι-
ακά µας προϊόντα, τα οποία αποτε-
λούν και το κυριότερο µέρος της δου-
λειάς µας», συµπληρώνει.

«Παράγουµε προϊόντα όπως εί-
ναι το πρόβειο γιαούρτι, το στραγ-
γιστό, η κρέµα ή το ρυζόγαλο αλλά 
και η φέτα σε βαρέλι ή σε δοχείο, ε-
νώ έχουµε κυκλοφορήσει το άπαχο 
πρόβειο γαλακτοκοµικό προϊόν µε 
0,5% λιπαρά. Αρχικά κυκλοφόρη-
σε µε 2% λιπαρά και στην πορεία τα 
λιπαρά του οριστικοποιήθηκαν στο 
προαναφερόµενο ποσοστό. Είναι ένα 
προϊόν που συγκεντρώνει την προ-
τίµηση από διαφορετικές κατηγορί-
ες καταναλωτών. ∆εν είναι λίγοι ε-
κείνοι που προσέχουν τη διατροφή 
τους και θέλουν ένα τυρί χαµηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά που να 
υποκαθιστά τη φέτα», εξηγεί η ίδια. 
Το συγκεκριµένο προϊόν κυκλοφο-
ρεί µε δύο διαφορετικές ετικέτες, ή-
τοι ως «Παγώνης άπαχο 0,5%» αλ-
λά και ως «Freevia». Με την ετικέ-
τα Freevia η Παγώνης έχει καταφέ-
ρει να εισάγει το προϊόν στα σούπερ 
µάρκετ σε συνεργασία µε την εµπο-
ρική εταιρεία «Ορίζοντες». 

Αγορά γάλακτος από παραγωγούς 
σε Εύβοια, Βοιωτία, Ερυθρές και Κρήτη

ΕΡΥΘΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

H εταιρεία Παγώνης, που εδρεύει στις Ερυθρές 
Αττικής ,συνεργάζεται µε περίπου

50 κτηνοτρόφους στην Αττική, την Εύβοια
 και τη Βοιωτία, εισκοµίζοντας 

περίπου 750 τόνους πρόβειου γάλακτος
 και 75 τόνους αγελαδινού σε ετήσια βάση 

Εξαγωγές
Η Παγώνης έχει έντονη 

εξαγωγική παρουσία σε 12 
χώρες και σε 3 ηπείρους, 
όπου διοχετεύεται το 17% 

της παραγωγής της

ΕΡΥΘΡΕΣ
ΑΤΤΙΚΗ

UNILEVER
Προαναγγελία
αποχώρησης Jope
Την αποχώρησή του από το «τιµόνι» 
της Unilever στα τέλη του 2023 
προανήγγειλε ο διευθύνων του 
οµίλου Alan Jope. «Καθώς 
προσεγγίζω την πέµπτη χρονιά ως 
διευθύνων σύµβουλος, και µετά από 
περισσότερα από 35 χρόνια στην 
Unilever, πιστεύω πως τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγµή να αρχίσει το 
διοικητικό συµβούλιο επισήµως την 
έρευνα για τον διάδοχό µου», είπε.

FOODSTANDARD
O I.Τσάκνης 
νέος τεχνικός 
διευθυντής
Η foodstandard ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της µε τον 
Καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη σαν 
Τεχνικό ∆ιευθυντή. Ο κ. Τσάκνης θα 
έχει σηµαίνοντα διοικητικό ρόλο 
στους γεωπόνους που απασχολεί η 
εταιρεία και στη διοίκηση των έργων, 
συµβάλλοντας µε την εµπειρία του 
στη µεταφορά της γνώσης αλλά και 
της καινοτοµίας στο σύνολο του 
αγροδιατροφικού κλάδου.

ΔΙΡΦΥΣ
Αντιπρόεδρος
ο Κ.Μαρλαφέκας
Ο Κωνσταντίνος Μαρλαφέκας 
ορίστηκε νέος αντιπρόεδρος στο 
∆Σ της εταιρείας Εµφιάλωσης 
Νερού ∆ίρφυς Α.Ε. Ο Νίκος Σέρρας 
παραµένει πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος και στα υπόλοιπα µέλη ο 
Σπ. Αντωνίου τεχνικός διευθυντής 
και ο Κωνσταντίνος Κολιοβέτας 
οικονοµολόγος και εκπρόσωπος 
µετόχου µικρότερου ποσοστού.

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

agrenda@agronews.gr

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Όντας γόνος οικογένειας µε αγροτική πα-
ράδοση από το 1966 στην περιοχή της Λά-
ρισας, ο Κώστας Παναγούλης δεν είδε πο-
τέ τη βασική λίπανση στο σκληρό σιτάρι ως 
µία υπόθεση ρουτίνας. 

Ο ίδιος είναι παραγωγός από το 1992, κλεί-
νοντας αισίως 30 χρόνια στο αγροτικό επιχει-
ρείν. Καλλιεργεί περίπου 2.000 στρέµµατα 
σκληρού σιταριού, ενώ διαθέτει επίσης 300 
στρέµµατα µε βιοµηχανική ντοµάτα και άλ-
λα 200 µε ακρόδρυα. Συµπληρωµατικά, πα-
ράγει σε µικρότερες εκτάσεις ελαιοκράµβη, 
βαµβάκι, κριθάρι, καλαµπόκι, σύκα και µή-
λα.  Ας σηµειωθεί πως η καλλιέργεια των α-
κρόδρυων γνωρίζει σηµαντική ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια στο νοµό Λάρισας, µε πολ-
λές νέες φυτεύσεις σε ετήσια βάση. 

Ο Κώστας Παναγούλης συνεργάζεται την 
τελευταία τριετία µε την Timac Agro | ΛΥ∆Α, 
έχοντας προηγουµένως γίνει αποδέκτης θε-
τικών σχολίων από συνάδελφους παραγω-
γούς, αποφασίζοντας να κάνει τις πρώτες 
του δοκιµές αρχικά στην βιοµηχανική ντο-
µάτα και στη συνέχεια στο σκληρό σιτάρι.

Ιδανική σύνθεση για τα σιτηρά
Στο σκληρό σιτάρι, ο Κώστας Παναγού-

λης εµπιστεύεται για τη βασική λίπανση το 
Duofertil Eurocereal και όπως λέει ο ίδιος, 
το αποτέλεσµα τον δικαιώνει. «Αυτό που εί-
δα είναι πως τα φυτά δεν κρεµάσανε και δεν 
κιτρινίσανε πριν εφαρµόσω την επιφανειακή 
λίπανση. Έµειναν πράσινα και µε ζωντάνια 
µέσα στο χειµώνα». Όπως εξηγεί ο παραγω-
γός , η σταδιακή αποδέσµευση των θρεπτι-

κών στοιχείων του Duofertil Eurocereal ε-
πέτρεψε στο σιτάρι να µένει χορτάτο καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του φθινόπωρου και του χει-
µώνα, δίχως να παρουσιαστούν συµπτώµατα 
τροφοπενίας, παρά τις έντονες βροχές που 
συνήθως οδηγούν σε φαινόµενα έκπλυσης 
του παρεχόµενου λιπάσµατος. 

Όπως συµπληρώνει η Παναγιώτα Μαντά-
κου, Business Development & Regulatory 
Officer της Timac Agro | ΛΥ∆Α, η τεχνολο-
γία MPPA DUO που περιέχει το Duofertil 

Eurocereal προστατεύει τις λιπαντικές µο-
νάδες δίνοντας έµφαση στον φώσφορο.

Το MPPA DUO προστατεύει τον παρεχό-
µενο φώσφορο από δεσµεύσεις ασβεστίου 
τόσο σε αλκαλικά όσο και σε όξινα εδάφη. 
Παράλληλα κινητοποιεί και ξεµπλοκάρει 
θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται στο έδα-
φος, τα οποία ήταν δεσµευµένα από προη-
γούµενες λιπάνσεις και τα καθιστά διαθέσι-
µα στο φυτό. Επίσης περιέχει µια πρόδροµη 
ορµόνη κυτοκινίνης , το XCK, που διεγείρει 

Από δεξιά προς τα αριστερά, η Γεωργία 
Ντελή, τοπική Σύµβουλος Θρέψης της 

Timac Agro | ΛΥ∆Α, ο παραγωγός Κώστας 
Παναγούλης , ο συντάκτης της Agrenda  

Γιάννης Ρούπας και ο Βασίλης Παναγούλης

Υγιή και αποδοτικά σιτηρά 
με βασική λίπανση Eurocereal
Έως και 17% πρωτεΐνη στο σκληρό σιτάρι υπό τις οδηγίες της Timac Agro | ΛΥΔΑ

Στα αριστερά, η Χριστίνα Χατζηµιχαήλ και 
στα δεξιά η αδερφή της και συνιδιοκτήτρια 
του καταστήµατος γεωργικών εφοδίων 
της οικογένειας, Ιωάννα Χατζηµιχαήλ.
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το µεταβολισµό του φυτού και την ανάπτυ-
ξη του ριζικού συστήµατος µε αποτέλεσµα 
την καλύτερη απορρόφηση νερού και θρε-
πτικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας µια άρι-
στη εγκατάσταση καλλιέργειας µε εύρωστα 
και ζωηρά φυτά, ανθεκτικότερα σε µυκητο-
λογικές ασθένειες. 

«Ας τονίσω επίσης πως η διαφορά που εί-
δα αφορά χωράφια στα οποία είχα ρίξει λί-
πασµα σωστά, κάνοντας χρήση σύγχρονου 
λιπαντή µε GPS. Το Duofertil Eurocereal α-
πέδωσε καλύτερα αποκλειστικά λόγω της σύ-
στασης του και των ιδιοτήτων του. Όλες οι 
υπόλοιπες παράµετροι που θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα ήταν 
πανοµοιότυπες», επισηµαίνει ο παραγωγός. 

Παρά τον δύσκολο περσινό χειµώνα, όπου 
έπεσαν περισσότερα χιλιοστά βροχής από το 
ιδανικό, τα χωράφια του Κώστα Παναγούλη 
απέδωσαν κατά µέσο όρο 390 κιλά το στρέµ-
µα, µε πρωτεΐνη έως και 17%.  Έχοντας σύµ-
βαση µε την Barilla για παραδόσεις σκληρού 
σιταριού, κάθε διόρθωση στη παραγωγή που 
οδηγεί σε ποιοτικότερο σιτάρι µετράει.

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που διαθέ-
τει επίσης το Eurocereal είναι η καλή κοκκο-
µετρία, που οδηγεί σε οµοιόµορφη διασπο-
ρά. «Έχοντας έναν σωστό λιπαντήρα και έ-
ναν ποιοτικό κόκκο, µπορώ εγώ να ορίσω 
το πώς θα λιπάνω. Αν το λίπασµά µου είναι 
σκόνη, δεν γίνεται δουλειά», συµπληρώνει 
ο Κώστας Παναγούλης. 

Πρωιµότητα στη ντοµάτα µε Fertiactyl
Οι πρώτες επιτυχείς δοκιµές µε προϊόντα 

της Timac Agro | ΛΥ∆Α για τον Κώστα Πα-
ναγούλη έγιναν στα 300 στρέµµατα βιοµη-
χανικής ντοµάτας που διαθέτει. Όπως εξη-
γεί ο Αλέξης Ζωσιµάς, διευθυντής πωλήσε-
ων της Timac Agro | ΛΥ∆Α  σε Θεσσαλία, Πι-
ερία και Φθιώτιδα, το Fertiactyl GZ µε σύν-
θεση 13-0-5 είναι o πλέον κατάλληλος βιο-
διεγέρτης για την επιτυχή εγκατάσταση των 
καλλιεργειών και την πρώιµη ανάπτυξη των 
φυτών. Περιέχει όλα τα πλεονεκτήµατα της 
τεχνολογίας Fertiactyl Complex τα οποία εί-
ναι τα χουµικά-φουλβικά οξέα, η γλυκίνη-
µπεταίνη και η ζεατίνη.

«Το Fertiactyl GZ ενισχύει την ανάπτυξη 
του ριζικού συστήµατος για µεγαλύτερη ε-
ξερεύνηση του εδάφους και καλύτερη ικα-
νότητα θρέψης, ενώ διεγείρει τη φωτοσυν-
θετική λειτουργία των φυτών για την παρα-
γωγή περισσότερης ενέργειας», συµπληρώ-
νει ο Αλέξης Ζωσιµάς. 

Για αντοχή στο αβιοτικό στρες 
και σταθερά υψηλές αποδόσεις
Τριάντα χρόνια λειτουργίας συµπλήρωσε πριν λί-
γο καιρό το κατάστηµα γεωργικών εφοδίων της 
οικογένειας Χατζηµιχαήλ επί της Περιφερειακής 
Οδού της Λάρισας. Το κατάστηµα το τρέχουν η 
Ξανθή και ο Αναστάσιος Χατζηµιχαήλ, ενώ ετοι-
µάζονται να αναλάβουν οι κόρες τους Χριστίνα 
και Ιωάννα Χατζηµιχαήλ ως δεύτερη γενιά.

Η συνεργασία της οικογένειας µε την Timac 
Agro | ΛΥ∆Α  µπαίνει πλέον στον τέταρτο χρό-
νο της µε τις προοπτικές να είναι ολοένα και κα-
λύτερες. Πέραν του Duofertil Eurocereal, που α-
γοράζουν πελάτες όπως ο Κώστας Παναγούλης 
για τη βασική λίπανση στα σιτηρά, ένα σηµαντι-
κό κοµµάτι του πελατολόγιου της επιχείρησης 
δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση και στους διαφυλ-
λικούς βιοδιεγέρτες της Timac Agro | ΛΥ∆Α ό-
πως το Fertileader Magical και Fertileader Elite, 
σηµειώνουν οι αδερφές Χατζηµιχαήλ, για τα ο-
πωροφόρα της περιοχής. Όπως επιβεβαιώνει η 
Ιωάννα Χατζηµιχαήλ, µπορεί στην περιοχή να ε-
πικρατούν κυρίως οι εκτατικές καλλιέργειες, ω-
στόσο τα τελευταία χρόνια επεκτείνονται σηµα-
ντικά και τα ακρόδρυα.  

Ο πατέρας των αδερφών Χατζηµιχαήλ και ι-
δρυτής της επιχείρησης, Αναστάσιος, εξηγεί στην 
Agrenda πως το αγροτικό εισόδηµα της περιο-
χής της Λάρισας, µαζί µε τα Φάρσαλα, προέρχε-
ται χονδρικά κατά 20% από το βαµβάκι, περίπου 
30% από δενδρώδεις και το υπόλοιπο 50% από 
τα σιτηρά (κυρίως το σκληρό). 

Οι δύο αδερφές συµπληρώνουν επίσης πως 
παρά τις ανατιµήσεις στα κόστη θρέψης την τε-
λευταία καλλιεργητική περίοδο, δεν παρουσιά-
στηκε µείωση στον όγκο πωλήσεων λιπασµάτων 
στην περιοχή, κάτι που αποδίδουν κυρίως στις υ-
ψηλότερες τιµές πώλησης των αγροτικών εµπο-
ρευµάτων και στις καλύτερες τιµές που αναµέ-
νονται για τα ακρόδρυα. Σηµειώνεται πως λόγω 
έλλειψης ποιοτικής γης και του ανάγλυφου της 
περιοχής, οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στη Λάρι-

σα δεν παρουσιάζουν αύξηση, µε την επένδυση 
στην αύξηση των αποδόσεων να µοιάζει µονό-
δροµος µε αναµενόµενο θετικό οικονοµικό απο-
τέλεσµα για τον παραγωγό στη φετινή συγκυρία. 

Καλύτερη απορρόφηση στοιχείων 
µε το Fertileader Magical

Το Fertileader Magical είναι ένα λίπασµα βι-
οδιεγέρτης, κατάλληλος για διαφυλλικές εφαρ-
µογές και ειδικά σχεδιασµένος για καλλιέργειες 
που εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε µαγνή-
σιο (Mg) και ασβέστιο (Ca) εξηγεί στην Agrenda η 
τοπική σύµβουλος θρέψης της Timac Agro | ΛΥ-
∆Α, Γεωργία Ντελή. Το σκεύασµα ενσωµατώνει 
την τεχνολογία Seactiv® Complex, η οποία βελτι-
ώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων 
και την κίνηση των θρεπτικών ουσιών µέσα στο 
φυτό, ενώ αυξάνει τη φωτοσυνθετική δραστηρι-
ότητα µέσω της παράτασης της διάρκειας ζωής 
των χλωροπλαστών (StayGreen effect). Επιπρο-
σθέτως, συντελεί σε υψηλότερη αντοχή στο αβι-
οτικό στρες των φυτών ενώ ενισχύει τις φυσιο-
λογικές διεργασίες τους. Παράλληλα, βελτιστο-
ποιεί τη φωτοσύνθεση των φύλλων, εξασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα οµοιόµορφη θρέψη, έντονη 
ανθοφορία και υψηλές αποδόσεις.

Fertileader Elite για ποιοτικά χαρακτηριστικά
Το δεύτερο σκεύασµα, κατάλληλο για διαφυλ-

λική εφαρµογή, που έχει κερδίσει τους Λαρισαί-
ους παραγωγούς, είναι το Fertileader Elite, µε ει-
δική σύνθεση 9-0-6 + 12% CaO + 0,1% Β. «Το Elite 
είναι ειδικά σχεδιασµένο για καλλιέργειες που 
εµφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ασβέστιο, 
ενώ σε συνδυασµό µε την τεχνολογία Seactiv ε-
πιτυγχάνεται µια βέλτιστη ποιοτική ωρίµανση, 
προστατεύοντας την καλλιέργεια από τις αβιοτι-
κές καταπονήσεις» καταλήγει η Παναγιώτα Μα-
ντάκου, Business Development & Regulatory 
Officer της Timac Agro | ΛΥ∆Α.
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Fertileader 
Magical
Λίπασµα – 

βιοδιεγέρτης 
κατάλληλος για 

διαφυλλικές 
εφαρµογές 

Fertiactyl GZ
Βιοδιεγέρτης για 

γρήγορη ριζοβολία 
και αντοχή στις αβιο-
τικές καταπονήσεις

Duofertil 
Eurocereal 

Ολοκληρωµένη 
λύση για τη βασική 
λίπανση σιτηρών

Από δεξιά προς τα αριστερά, η Παναγιώτα Μαντάκου, η Γεωργία 
Ντελή, ο Αλέξης Ζωσιµάς και η Βασιλεία Αγγελοπούλου.
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Την άρση του περιορισµού µετάκλησης ενός 
εργάτη για κάθε 40 στρέµµατα καλλιεργή-
σιµης έκτασης, όπως ακριβώς είχε πραγµα-
τοποιηθεί και για την ελαιοκοµική περίοδο 
2020-2021 λόγω της πανδηµίας φαίνεται να 
εξετάζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργος Γεωργαντάς, προκειµένου να αντι-
µετωπιστεί το θέµα της έλλειψης εργατικού 
δυναµικού ενόψει της επικείµενης ελαιοκο-

µικής περιόδου. Το ζήτηµα έθεσε, στον υ-
πουργό, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής 
Μαντάς ζητώντας την απλοποίηση των προ-
ϋποθέσεων για τη µετάκληση εργατών γης 
από άλλες χώρες.

Ο κ. Γεωργαντάς αφού µελέτησε το ζήτη-
µα µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, δεσµεύτηκε 
για άµεση παρέµβαση ώστε να αρθεί ο συ-
γκεκριµένος περιορισµός. Επίσης ενηµέρω-

σε τον κ. Μαντά ότι πρόκειται να µεριµνή-
σει για την έκδοση σχετικής υπουργικής α-
πόφασης µέχρι το τέλος του µήνα σε συνερ-
γασία µε το υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
άρθρο 16 του Ν.4783/2021 αναφορικά µε 
την αντιστοίχιση στρεµµάτων καλλιεργήσι-
µης έκτασης και αριθµού εργατών που µπο-
ρούν να προσκληθούν.

Προς άρση ο περιορισμός μετάκλησης εργάτη γης ανά 40 στρμ.

Ζητούμενο πλέον 
η άνοδος αυτή 
να αποτελέσει 
«θρυαλλίδα», για 
να δοθούν άλλα 
τουλάχιστον 10 
λεπτά, ώστε η πρώτη 
ποιοτική κατηγορία 
να καθίσει στα 1,30 
ευρώ το κιλό, όπως 
θέλουν οι παραγωγοί

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Βάσιµες αποδείχθηκαν οι προσδοκίες 
που έτρεφαν οι ελαιοπαραγωγοί πρά-
σινης επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής 
για καλύτερη τιµή στο προϊόν, καθώς, 
µέσα στο Σαββατοκύριακο, ντόπιοι µε-
ταποιητές κυκλοφόρησαν τιµοκαταλό-
γους στο 1,20 ευρώ το κιλό για τα 110 
τεµάχια και ελαφρώς «τσιµπηµένες» 
και τις επόµενες δύο πρώτες κατηγο-
ρίες τεµαχισµού.

Τον κύκλο της αύξησης της τιµής πα-
ραγωγού στο 1,20 ευρώ το κιλό, τον ά-
νοιξε ο Sithonia Olives, µια µεσαίας δυ-
ναµικότητας επιχείρηση από τη Χαλκι-
δική και µε διαφορά λίγων ωρών, ακο-
λούθησαν, µε ανακοινώσεις τιµοκατα-
λόγων η ∆ΕΑΣ κι η Olive Hellas, οι ο-
ποίες συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των 
µεγαλύτερων «παικτών» του κλάδου.

Το ζητούµενο πλέον είναι αν και πότε 
θα ευθυγραµµιστούν και οι άλλοι ισχυ-
ροί του χώρου µε τη νέα τιµή και κατά 
πόσο η κίνηση αυτή µπορεί να αποτε-
λέσει «θρυαλλίδα», για να δοθούν άλ-
λα τουλάχιστον 10 λεπτά ανά κιλό, ώ-
στε η πρώτη ποιοτική κατηγορία να κα-
θίσει στα 1,30 ευρώ το κιλό, όπως θα 
ήθελαν οι παραγωγοί, διότι διαφαίνε-
ται ότι υπάρχει ζήτηση για ελιές από τη 
µεταποίηση.

«Από καθόλου, κάτι είναι και τα επι-
πλέον 10 λεπτά το κιλό που έδωσαν οι 
τοπικοί µεταποιητές», λέει ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σηµά-

ντρων, Βαγγέλης Μισαηλίδης και θεω-
ρεί ως µάλλον βέβαιο ότι θα ακολουθή-
σουν στο 1,20 ευρώ το κιλό και οι µε-
ταποιητές που έως τώρα είχαν βγει µε 
τιµοκαταλόγους στο 1,10 ευρώ το κι-
λό, ενώ δεν αποκλείει «να δούµε τις ε-
πόµενες µέρες να τσιµπάει η τιµή άλ-
λο ένα 10λεπτο, µε δεδοµένο ότι η ζή-
τηση είναι ζωηρή για ελιές».

Ανάλογες ελπίδες τρέφει κι ο Παύλος 
Γιαλαγκολίδης, πρόεδρος του Α.Σ. Φλο-
γητών, ο οποίος σηµειώνει ότι η φετινή 
χρονιά είναι σηµαντική για τους µεταποι-
ητές. «Γνωρίζουν πως η επόµενη δεν θα 

έχει την ίδια στρεµµατική απόδοση, διότι 
τα δέντρα θα είναι κουρασµένα µια και 
φέτος είναι φορτωµένα. Αυτό έχει ως α-
ποτέλεσµα να ψάχνουν για ελιές για να 
εξυπηρετήσουν τα φετινά συµβόλαιά τους, 
αλλά να «χτίσουν» κι αποθέµατα, αφού 
από πέρυσι, λόγω της περιορισµένης πα-
ραγωγής, δεν έχει µείνει τίποτα στις δε-
ξαµενές τους», τονίζει χαρακτηριστικά, 
ενώ δεν παραλείπει να επισηµάνει πως 
«οι µικροί µεταποιητές πληρώνουν έως 
και 20 λεπτά παραπάνω, για να εξασφα-
λίσουν πρώτη ύλη, αλλά µιλάµε για πε-
ριορισµένες ποσότητες».

Η συγκοµιδή 
προς το παρόν 
φαίνεται να έχει 
προχωρήσει 
γύρω στο 30% 
της ηρτηµένης 
παραγωγής.

Πληθαίνουν οι ενδιαφερόμενοι
Αθόρυβα πάνω 
από 1,20 ανεβαίνει  
η ελιά Χαλκιδικής
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

DEAS S.A. OLIVELLAS 

SITHONIA OLIVES S.A.

ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΛΟ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
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Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει την υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων των αγροτών, των συνερ-
γατικών σχηµάτων και των αγροτικών επιχειρή-
σεων, µε την προσφορά των κατάλληλων χρη-
µατοδοτικών λύσεων που προσαρµόζονται στο 
προφίλ και στις ανάγκες κάθε επενδυτή. 

Το θέµα της αξιοποίησης των ευκαιριών που 
δηµιουργούν οι δράσεις της Αγροδιατροφής του 
Ταµείου Ανάκαµψης, του νέου Αναπτυξιακού Νό-

µου και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µε τη χρηµατοδοτική στήριξη της Τράπεζας 
Πειραιώς παρουσίασε ο Senior Director Αγροτι-
κής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς Ιωάννης 
Χανιωτάκης, µιλώντας σε ηµερίδα µε θέµα «Ευ-
καιρίες και Προοπτικές του Αγροδιατροφικού Το-
µέα» στο πλαίσιο της Πανελλήνια Έκθεσης Λα-
µίας, το Σάββατο 24 Σεπτεµβρίου. Παράλληλα, 
αναφέρθηκε στη σηµασία της επιλογής των κα-

τάλληλων επενδύσεων που θα είναι «έξυπνες, 
πράσινες και αποτελεσµατικές». Η Τράπεζα Πει-
ραιώς αντιλαµβάνεται τη συµβολή των επενδύ-
σεων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
ανθεκτικότητας του Αγροτικού Τοµέα καθώς και 
στη βιώσιµη ανάπτυξή του. Για το σκοπό αυτό, έ-
χει διαµορφώσει ένα ευέλικτο πρόγραµµα χρη-
µατοδοτήσεων που περιλαµβάνει δάνεια έναντι 
επιχορηγήσεων και επενδυτικά δάνεια. 

Λύσεις Πειραιώς στα επενδυτικά σχέδια αγροτών και ομάδων

Τιµές που θα καλύπτουν το αυξηµένο 
κοστολόγιό τους, αναµένουν οι παρα-
γωγοί ακτινιδίου για τη φετινή παραγω-
γή, σχεδόν δύο εβδοµάδες πριν µπουν 
στα κτήµατα για τη συγκοµιδή, µε το ε-
µπόριο να συνεχίζει πάντως να παίζει 
άµυνα, τηρώντας «σιγή ιχθύος».

«Καταλαβαίνουµε ότι έχουν επέλθει 
αυξήσεις στο κόστος συσκευασίας, απο-
θήκευσης και µεταφορικών των εµπό-
ρων, αλλά και το δικό µας κόστος πα-
ραγωγής ανέβηκε σε πολύ µεγάλο πο-
σοστό. Τα προϊόντα πρέπει να πληρω-
θούν για να βγει η χρονιά και για να α-
ποφύγουµε τον κίνδυνο για πληµµελείς 
φροντίδες και υπολιπάνσεις των κτηµά-
των του χρόνου» τονίζει στην Agrenda 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού Νέστου και γενικός γραµµατέας 
της ΕΑΣ Καβάλας, Σάββας Αργυράκης, 
προσθέτοντας πως «για την ώρα, για τα 
Hayward, δεν ακούγεται κάτι για τιµές».

Στα πρώιµα της ποικιλίας Green Light 
που έχουν αρχίσει να µαζεύονται στην 
περιοχή, ο κ. Αργυράκης ανέφερε ότι κά-
ποιοι έµποροι έδωσαν 20 λεπτά προκα-
ταβολή στους παραγωγούς κι άφησαν 
ανοικτή την τιµή µε την προοπτική να 
δώσουν αργότερα την όποια διαφορά 
υπάρξει από το σηµείο που θα ισορρο-
πήσει η αγορά. Η ΕΑΣ Καβάλας, ωστό-
σο, για τα εµπορεύσιµα µεγέθη φρού-
των της ποικιλίας πλήρωσε 70 λεπτά το 
κιλό, αρκετά χαµηλότερα, από πέρυσι.
Για την εξέλιξη φέτος της καλλιέργει-

ας στην περιοχή της Καβάλας, όπου εί-
ναι φυτεµένα περί τα 23.000 στρέµµατα 
µε ακτινίδια, ο συνοµιλητής µας εξηγεί 
πως αν εξαιρεθούν κάποια λίγα κτήµα-
τα, που χτυπήθηκαν από το χαλάζι τέλη 
Αυγούστου, αρχές Σεπτεµβρίου, η χρο-
νιά πήγε καλά και αναµένεται απόδοση 
στους 4-4,5 τόνους/στρέµµα για τα κτή-
µατα στην πεδιάδα του Νέστου. Αντίθε-
τα, στην δυτική πλευρά, στο Παγγαίο και 
το δυτικό κοµµάτι της Ξάνθης, η ζηµιά 
από το χαλάζι Ιουνίου είναι σηµαντική.

Καλή παραγωγή, µε τονάζ στους 3,5-
4 τόνους το στρέµµα και ποιοτικά φρού-
τα, αναµένουν και τα µέλη του ΠΕΣΚΟ 
Κονταριώτισσας στο νοµό Πιερίας, µε 
τον πρόεδρο της Οργάνωσης, Γιάννη 
Μιχαλήτσιο να τονίζει στην Agrenda 
πως για τα Hayward «έρχονται έµπο-
ροι από την Ελλάδα, την Ιταλία και την 
Ισπανία, βλέπουν τα κτήµατα, αλλά για 
τις τιµές δεν λένε τίποτε ακόµη. Εµείς, 
πάντως, περιµένουµε να είναι ικανοποι-
ητικές γιατί το κοστολόγιο έχει αυξηθεί 
τουλάχιστον 25% σε σχέση µε πέρυσι».

Στην ποικιλία Τσεχελίδη που συγκο-
µίζεται ήδη τοπικά, ο κ. Μηχαλήτσιος 
µας είπε πως ακούγεται ότι έχουν κλεί-
σει συµφωνίες στα 50-53 λεπτά, από 65 
λεπτά την ίδια περίοδο πέρυσι, µε το ε-
µπόριο να επικαλείται τη µειωµένη ζή-
τηση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. 
Αβεβαιότητα και αφωνία ως προς τις τι-
µές και στον κάµπο της Άρτας.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Η συγκοµιδή προς το παρόν φαίνε-
ται να έχει προχωρήσει γύρω στο 30% 
της ηρτηµένης παραγωγής και τουλά-
χιστον µέχρι τώρα οι µεταποιητές, όπως 
παραδέχονται και οι παραγωγοί, δεν ή-
ταν τόσο αυστηροί µε τους τεµαχισµούς 
στηρίζοντας εµµέσως την τιµή του προ-
ϊόντος. Μένει πλέον να φανεί αν η αύ-
ξηση στο 1,20 ευρώ το κιλό, οδηγήσει 
σε πιο αυστηρή εφαρµογή των κατη-
γοριοποιήσεων ή θα διατηρηθεί η «ε-
λαστικότητα».

Αγκάθι ακόµα τα εργατικά χέρια 
Το εργατικό παραµένει το µεγάλο αγκά-

θι για τους παραγωγούς, αφού είναι δυ-
σεύρετα τα χέρια και η συγκοµιδή που α-
ναµένεται περί τους 120.000 τόνους, «α-
γκοµαχά», σε σηµείο ώστε να διατυπώ-
νονται φόβοι ότι κάποιες ελιές θα µαυρί-
σουν και θα οδηγηθούν στην ελαιοποί-
ηση. Η έλλειψη εργατών έχει οδηγήσει 
και σε αύξηση κόστους συλλογής και η 
κλούβα αποζηµιώνεται µε 2,70 έως και 
3 ευρώ, ανάλογα το κτήµα και επιβαρύ-
νει το συνολικό κόστος παραγωγής µε 
13-15 λεπτά το κιλό.

Ελαστικότητα
Μέχρι τώρα οι 
µεταποιητές 

δεν ήταν τόσο 
αυστηροί µε τους 

τεµαχισµούς 
στηρίζοντας 
εµµέσως την 

τιµή του 
προϊόντος

Ανοικτό και αβέβαιο το μέτωπο τιμών
στο ακτινίδιο λίγο πριν την συγκομιδή

Κόστος ενέργειας,
µικροκαρπία

Αγωνία επικρατεί και 
στους εµπόρους, 
τυποποιητές, για τους 
οποίους ο «ελέφαντας 
στο δωµάτιο» είναι το 
ενεργειακό κόστος, ενώ 
την ίδια ώρα η 
προβληµατίζει η 
µικροκαρπία και η 
πεσµένη κατανάλωση, 
έως και 30% στην 
ευρωπαϊκή αγορά. 
Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Ακτινιδίου, 
Χρήστο Κολιό, υπάρχει 
έντονος σκεπτικισµός 
από όλους για το αν θα 
αποθηκεύσουν φέτος 
ακτινίδια. Κατά τον ίδιο, 
το κόστος συσκευασίας 
και ψύξης, µε τα 
σηµερινά δεδοµένα, 
υπολογίζεται στα 45-50 
λεπτά το κιλό, έναντι 
20-22 λεπτών πέρυσι.
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Με αοριστίες και κλισέ... 
ασφυκτιά ο κόσμος της παραγωγής
ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 

panagos@agronews.gr

Έλλειµµα στρατηγικής, επικοινωνιακά κλισέ και 
αοριστολογία χωρίς µέτρο, χαρακτηρίζει τις δη-
µόσιες τοποθετήσεις των υπευθύνων στα θέµα-
τα που αφορούν στον αγροτικό τοµέα, λογική  
στην οποία δείχνει να εγκλωβίζεται όσο περνά-
ει ο καιρός και η ηγεσία της νεοσύστατης Εθνι-
κής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών. 

Σε τρεις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν 
το περασµένο Σαββατοκύριακο σε Λαµία, Σέρρες 
και Ελασσόνα, ιδίως στην Ελασσόνα και στις ο-
ποίες παραβρέθηκαν αντίστοιχα σηµαίνοντα κυ-
βερνητικά και συνεταιριστικά στελέχη του αγρο-
τικού χώρου, κοινός παρονοµαστής είναι οι συ-
χνές αναφορές στις ίδιες πολιτικές κορώνες και 
στα χιλιοειπωµένα ρητορικά κλισέ. Σε λέξεις και 

φράσεις χωρίς βαθύτερο νόηµα, οι οποίες απα-
ντούν κατά βάση στην ανάγκη… να έχουµε κά-
τι να πούµε.  

Λιµνάζει το θέµα των βοσκοτόπων 
Σκιαγραφώντας επί της ουσίας κοινωνικό 

προφίλ µε κοινοτικό χρήµα, είτε αυτό συνδέε-
ται µε θεσµοθετηµένα κοινοτικά προγράµµατα 
(π.χ. των βιολογικά), είτε µε ανακατανοµές κον-
δυλίων που χαρακτηρίζονται ενισχύσεις για υ-
πέρβαση της δυσµενούς συγκυρίας (υψηλά κό-
στη εισροών - ζωοτροφές, λιπάσµατα κ.α.), οι 
ιθύνοντες περιορίζουν την ατζέντα της δηµό-
σιας συζήτησης στα… εύκολα. 

Κάπως έτσι, το επόµενο διάστηµα (Σεπτέµβρι-
ος – ∆εκέµβριος 2022) το θέµα αναµένεται να εί-
ναι η κατανοµή στους κτηνοτρόφους της ειδικής 
ενίσχυσης ύψους 91 εκατ. ευρώ στην οποία ανα-

φέρθηκε και ο πρωθυπουργός από το βήµα της 
∆ΕΘ. Για τους παροικούντες της Ιερουσαλήµ εί-
ναι ηλίου φαεινότερο ότι το εν λόγω κονδύλι ω-
χριά µπροστά στη σπατάλη πόρων η οποία συ-
ντελείται από την µη αξιοποίηση του κανονισµού 
Omnibus για τις βοσκήσιµες γαίες. Είναι ο Κανο-
νισµός που παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίη-
σης δικαιωµάτων άµεσων ενισχύσεων σε επιλέ-
ξιµα βοσκοτόπια από δραστήριους παραγωγούς 
ορεινών περιοχών. Η όλη διαδικασία λιµνάζει ε-
δώ και χρόνια, καθώς, οι αρµόδιες αρχές και υ-
πηρεσίες µεταθέτουν -ενδεχοµένως και σκόπιµα- 
την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης, τα οποία θα µπορούσαν να βάλουν τάξη 
στο σηµερινό άδικο, παράτυπο και αντιαναπτυξι-
ακό καθεστώς της λεγόµενης «τεχνικής λύσης».

Έτσι, αναφερόµενος στη Φέτα, κατά τη διάρ-
κεια της οµώνυµης γιορτής στην Ελασσόνα, ο υ-

Η πρόσφατη 
γιορτή Φέτας στην 

Ελασσόνα, αν μη τι 
άλλο ανέδειξε την 

ένδεια πολιτικής 
που κρατά σε 

ρόλο επαίτη τους 
παραγωγούς, 

και αρκείται σε 
ρητορικά κλισέ  

περί... προστασίας 
και διασφάλισης 

του όγκου 
παραγωγής
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πουργός, Γιώργος Γεωργαντάς, επισήµανε ότι 
«το συγκεκριµένο προϊόν στη συνείδηση των 
καταναλωτών ταυτίζεται µε τη Ελλάδα και τό-
νισε ότι οι προοπτικές της στις διεθνείς αγο-
ρές είναι ανοδικές». «Μέληµα της πολιτείας», 
είπε, «είναι η διασφάλιση του όγκου παραγω-
γής στο γάλα ώστε να µην υπάρξουν προβλή-
µατα στην παραγωγή της Φέτας». 

Έµµεση ενίσχυση µεταποίησης
Αρκεί, αλήθεια, κατά την άποψη του υπουρ-

γού, η διασφάλιση του όγκου παραγωγής και 
µόνο; Αν οι προοπτικές της Φέτας στις διεθνείς 
αγορές είναι, όπως λέει, ανοδικές, πως ερµη-
νεύεται αυτό στις τιµές παραγωγού και πως ε-
ντάσσεται η συµµετοχή του παραγωγού στην 
υπεραξία του προϊόντος; Μήπως οι συγκυρι-
ακές ενισχύσεις, δήθεν για την κάλυψη του 
κόστους παραγωγής δεν είναι τίποτα άλλο α-
πό έµµεση ενίσχυση της µεταποιητικής βιο-
µηχανίας, ώστε να βρίσκει φθηνή πρώτη ύ-
λη; Ειδικά στην Ελασσόνα, ο υπουργός, είχε 
την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά πολ-
λούς κτηνοτρόφους. Γνώρισε κάποιον ευτυχι-
σµένο προβατοτρόφο; 

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ), Παύ-
λος Σατολιάς, µέχρι πότε θα αρκείται να ονο-

µάζει τη Φέτα «ελληνικό χρυσό» και να ικετεύει 
τη στήριξη της πολιτείας προκειµένου να αντι-
µετωπισθεί το κόστος παραγωγής και ιδιαίτε-
ρα των ζωοτροφών ή να καλεί, βάζοντάς τους 
µάλιστα στο ίδιο τσουβάλι, συνεταιρισµούς, 
µεταποιητές και εξαγωγείς να παρέχουν -γε-
νικώς- στήριξη (τουτέστιν ελεηµοσύνη), γιατί, 
όπως είπε, «οι κτηνοτρόφοι δεν µπορούν να 
σηκώσουν µόνοι τους το κύµα της ακρίβειας, 
των εφοδίων και της ενέργειας». 

∆ηλαδή, αν µπορούσαν, µπορεί και να το 
σήκωναν! Αυτό είναι που χρειάζεται ο κόσµος 
της παραγωγής; Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη της 
ελληνικής κτηνοτροφίας; Με µποναµάδες από 
το κράτος και ελεηµοσύνες από τους άλλους 
κρίκους της αλυσίδας αξίας. Αυτή θα είναι α-
πό δω και µπρος η συνεισφορά της κορυφαί-
ας -όπως θέλει να λέγεται- συνεταιριστικής ορ-
γάνωσης του χώρου, δηλαδή της αντικαταστά-
τριας της ΠΑΣΕΓΕΣ;

∆εν φθάνουν οι αερολογίες των πολιτικών, 
είναι ανάγκη και ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ να ε-
παναλαµβάνει ανούσια κάθε τόσο χιλιοειπω-
µένες φράσεις περί «της αξίας της τοπικής πα-
ραγωγής και του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος 
αποτελεί κυρίαρχο µοχλό της αγροτικής και 
της εθνικής οικονοµίας»; Εκτός κι αν κάτι ξέ-
ρει που εµείς οι υπόλοιποι δεν το ξέρουµε!  

Περισσότερο
ενδιαφέρον για την
τοπική παραγωγή
ζητάει ο Σατολιάς
«Χωρίς την στήριξη της 
κτηνοτροφίας, ειδικά στις ορεινές 
περιοχές, δεν θα υπάρχει η 
συνέχιση της παραγωγής 
εξαιρετικών προϊόντων όπως η 
ΠΟΠ Φέτα. Η πολιτεία πρέπει να 
κατευθύνει σωστά τις 
χρησµοδοτήσεις για να παράγουν 
γάλα και κρέας». Με τα λόγια αυτά 
ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος 
Σατολιάς,θέλησε από το βήµα της 
Γιορτής Φέτας, στην Ελασσόνα να 
δώσει επείγοντα χαρακτήρα για 
την άµεση στήριξη της 
παραγωγικής κτηνοτροφίας.
Μάλιστα, σε συνάντηση του στο 
συνεταιρισµό αιγοπροβατοτρόφων 
Ελασσόνας «ΓΑΛΑ ΕΛΑΣΣ» ο κ. 
Σατολιάς, τόνισε πως θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί:

το πρόβληµα του κόστους 
παραγωγής και ιδιαίτερα των 
ζωοτροφών, µε την αξιοποίηση 
όλων των κοινοτικών και εθνικών 
κονδυλίων πριν είναι αργά για 
τους κτηνοτρόφους. 

η προστασία των ΠΟΠ 
προϊόντων και ιδιαίτερα της 
Φέτας. 
«Η νοθεία των αγροτικών 
προϊόντων και ειδικά των ΠΟΠ και 
ΠΓΕ δεν µπορεί να αφήνεται να 
προστατευθεί µε διοικητικά 
πρόστιµα», επισήµανε ο κ. 
Σατολιάς, εξηγώντας ότι τα 
διοικητικά πρόστιµα δεν 
λειτουργούν αποτρεπτικά. «Η 
επιβολή των ποινών πρέπει να 
αλλάξει επί το αυστηρότερο και η 
διοικητική ποινή να συνεπάγεται 
αυτεπάγγελτη δίωξη ώστε να µην 
υπάρχει µόνο το διοικητικό 
πρόστιµο το οποίο φαίνεται ότι δεν 
λειτουργεί τελικά.», τόνισε.ΕΘΕΑΣ 

Δεν φθάνουν οι αερολογίες των 
πολιτικών είναι ανάγκη κι ο 
πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ να επα-
ναλαμβάνει τα περί ελληνικού 
χρυσού και να ικετεύει στήριξη

Διευκόλυνση
Οι κτηνοτρόφοι στο πλαίσιο της 
Γιορτής Φέτας ζήτησαν ταμει-
ακές διευκολύνσεις για έγκαιρη 
αγορά ζωοτροφών πριν περάσουν 
στα χέρια των εμπόρων

Μέλημα
«Μέλημα της πολιτείας», είπε, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
είναι η διασφάλιση του όγκου 
παραγωγής στο γάλα ώστε να 
μην υπάρξουν προβλήματα στην 
παραγωγή της Φέτας

Αριστερά: Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. 
Γεωργαντάς στη διάρκεια 
φόρουµ στην Ελασσόνα στο 
πλαίσιο της Γιορτής Φέτας 
µε τον τοµεάρχη αγροτικού 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Σ. Αραχωβίτη.

Κάτω δεξιά: Κατά τη διάρκεια 
σύσκεψης στα νέα γραφεία 
της τοπικής οργάνωσης της 
Ν∆ Ελασσόνας στο ∆ηµαρχείο 
Ελασσόνας παρουσία τοπικών 
βουλευτών και της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
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ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ ΕΡΙΑΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Παρασύρθηκε από την 
«παροδικό» πληθωρισµό 
και αποκοιµήθηκε στο 
«τιµόνι» της νοµισµατικής 
πολιτικής. Τώρα η Fed 
φλερτάρει µε αχαλίνωτες 
αυξήσεις επιτοκίων για να 
αντιµετωπίσει τον υψηλό 
πληθωρισµό.Είναι πλέον 
αναγκασµένη να αυξάνει 
επιθετικά τα επιτόκια».

ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟ
«Πριν ασκήσεις κριτική για 
την κατανόηση µου και τον 
σεβασµό µου στη µόδα, σου 
ζητώ να επανεκτιµήσεις τι 
εσύ πιστεύεις ότι σηµαίνεις, 
γιατί µε όσα έχω δει το 
στιλ σου είναι παραπάνω 
από προσβλητικό και 
εντελώς λάθος. Μην 
ξαναµιλήσεις για µένα, 
εκτός αν στο ζητήσω εγώ».

ΑΝΤΟΝΙ ΜΠΛΙΝΚΕΝ 
ΥΠΕΞ ΗΠΑ
«∆εν θα ήταν προς το 
συµφέρον κανενός εάν οι 
διαρροές φυσικού αερίου 
στους αγωγούς Nord 
Stream προκλήθηκαν από 
επίθεση ή σαµποτάζ, ενώ 
συνεχίζεται η ενεργειακή 
αντιπαράθεση Ρωσίας-ΕΕ. 
Υπάρχουν αναφορές που 
υποδηλώνουν ότι µπορεί 
να ήταν δολιοφθορά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Ο ΠΟΥΛΑΣ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ  Ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ταϊλανδέζικο
Για τις φετινές, τις επόµενες, τις 
µεθεπόµενες… ποιες τελικά 
ανάγκες αναζητούνται εργατικά 
χέρια; Όλοι κάνουν επαφές, 
όµως στο τέλος οι παραγωγοί 
λένε ότι είτε τα µαζεύουν µόνοι 
τους, είτε τα αφήνουν άκοπα 
τα προϊόντα στα χωράφια και τα 
δέντρα. Για τη δε, κτηνοτροφία 
δεν το συζητάµε… Πάντως εκεί 
στην ΕΘΕΑΣ, το ψάχνουν από 
Βιετνάµ και Ταϊλάνδη.

Επικηρυγµένοι
«Έξι µήνες συζητάνε για την 
ενίσχυση στις ζωοτροφές, και 
στο τέλος µοιράζουν ψίχουλα ! 
Με καλαµπόκι 18,50 ευρώ το 
σακί και 2 ευρώ το πετρέλαιο, 
θα περάσουµε κακό χειµώνα. 
Την άνοιξη θα χρεοκοπήσουµε! 
Θέµα χρόνου να µπούµε στα 
κατάστιχα του ΟΑΕ∆ και νας 
µας επικηρύξουν τράπεζες και 
εφορία!». Σχόλιο αγρότη για τα 
91 εκατ. στους κτηνοτρόφους.

Περί αυτάρκειας
Ενωσιακή χρηµατοδότηση 
ζήτησε ο υπουργός της 
πλατείας στις Βρυξέλλες όχι 
µόνο για τα… αγριογούρουνα 
που πλήττουν τις καλλιέργειες, 
αλλά και για τις επιπτώσεις 
των αλλεπάλληλων κρίσεων 
στον γεωργικό τοµέα. Άραγε 
ξέρει πως πάµε από αυτάρκεια 
σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως 
στάρι, κρέας, γάλα και τυρί; 
∆εν ρωτά τον Καπούνη;

Κατάθεση στεφάνου στη µνήµη της Φέτας

Καλή η γιορτή Φέτας και τα φωτογραφικά εσταντανέ, αλλά 
σε λίγο -όπως πάνε τα πράγµατα- θα γιορτάζεται χωρίς τους 
βασικούς της συντελεστές…τους παραγωγούς. Καλά τα είπε 
και η προεδράρα, ο Παύλος από την Ελασσόνα, όµως από 
την εµπειρία του εδώ και τόσα χρόνια βλέπει να έχει αλλά-
ξει κάτι προς το καλύτερο και συµφερότερο για τον κτηνο-
τρόφο; Όσο για τη νοθεία στα ΠΟΠ/ΠΓΕ, τι να λέµε; Μνη-
µείο και οι αποφάσεις και τα διοικητικά πρόστιµα που έρ-
χονται και…µετά από λίγο παρέρχονται.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Να παραµείνει ανοιχτό 
το προσωρινό πλαίσιο 
κρίσης έως ∆εκέµβριο 
2023 αποφάσισαν 
οι υπουργοί 
Γεωργίας της ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας νέες 
κρατικές ενισχύσεις. 
Ποιοι δύνανται όµως 
χωρίς πρόσθετους 
ενωσιακούς πόρους;

Καµπανάκια χτυπάει 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ 
Νάξου ∆ηµήτρης 
Καπούνης για την 
ΠΟΠ γραβιέρα καθώς 
όπως λέει, «εάν δεν 
δοθούν επιδοτήσεις 
και ενισχύσεις στον 
Κτηνοτρόφο, γάλα 
στην Νάξο δεν θα 
υπάρχει στο τέλος 
του χρόνου».

Υβρίδια
Στο σφυρί αναµένεται να 

βγουν τα εργοστάσια της ΕΒΖ 
(σ.σ έρχεται λέει νέος 
διαγωνισµός) µε τον εκ 
µισθωτή δύο εξ αυτών να 
τα θέλει…χάρισµα και να 
διατείνεται πως είναι έτοιµος 
για σπορές 20.000 
στρεµµάτων. Αλήθεια τώρα;

Οι αυξηµένες ευαισθησίες 
προέκυψαν και µε τον πόλεµο 
της Ουκρανίας και τις ανάγκες 
για περισσότερες εισαγωγές 
ζάχαρης, οι οποίες έγιναν 
και πιο ακριβές.

Το ότι η χώρα µας
ήταν αυτάρκης και 
η τευτλοκαλλιέργεια και 
η ΕΒΖ κραταιά το θυµάται 
κανείς; Κοντή η µνήµη και 
για το πως οδηγήθηκε 
στην σηµερινή κατάσταση.

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Μου λείπει πολύ ο Ρότζερ 
Φέντερερ. Θα ήθελα πολύ 
να τον δω πίσω στο tour. 
Εκείνος είναι ο λόγος που 
όταν ξεκίνησα να παίζω 
ήθελα να κάνω backhand 
µε το ένα χέρι. Εκείνος 
είναι ο λόγος που 
κυνήγησα το όνειρο 
της επαγγελµατικής 
καριέρας στο τένις».

Ακριβή 
στ’ αµύγδαλα 
και φθηνή...
στο πρόβειο!  

Ζώνουν τα φίδια τους βοοτρόφους. Φοβούνται ότι 
θα χάσουν το δεύτερο πακέτο οικονοµικής στήριξης 
για ζωοτροφές. Μπορεί ο υπουργός Γεωργαντάς 
να είπε ότι «η ενίσχυση θα καταβληθεί µε βάση 
τα τιµολόγια και τη δηλωµένη και στοιχειοθετηµένη 
παραγωγή γάλακτος και κρέατος», ωστόσο αν 
η συλλογή των στοιχείων γίνει µε βάση το ισοζύγιο 
κρέατος του ΕΛΓΟ, τότε την πάτησαν.  

Κι αυτό γιατί θα φανεί ο αριθµός ζώων που πηγαίνει 
στα σφαγεία. Όµως οι αγελαδοτρόφοι, µέρος της 
παραγωγής τους το πουλάνε σε παχυντές κι αυτό 
δεν θα φαίνεται στη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων. 
Οι παχυντές δίνουν όλη την παραγωγή τους στα 
σφαγεία, οπότε θα λάβουν κανονικά όλη την ενίσχυση 

Αν πάλι, καταβληθεί η ενίσχυση µε βάση το κρέας 
στο σφαγείο µεγάλο µέρος της ενίσχυσης θα το 
εισπράξουν τα εισαγόµενα µοσχάρια που πάνε 
στην πάχυνση. Αυτό σηµαίνει ότι «τυχερά» θα είναι
 τα εισαγόµενα σε βάρος της ντόπιας παραγωγής. 
Άσε που οι αγελαδοτρόφοι κρατάνε και το 15% 
περίπου από τα θηλυκα για ανανέωση κοπαδιού. Κι 
άλλη χασούρα δηλαδή! Τι ζητούν; Το υπουργείο να 
πάρει τα στοιχεία από την Κτηνοτροφική Βάση γιατί 
µόνο εκεί αναγράφεται ο πραγµατικός αριθµός 
του κοπαδιού. Θα ακουστούν άραγε;  

Με αρνητικό πρόσηµο και αντίθετα από τις 
προσδοκίες για επίπεδα του 2020 οι εξαγωγές 
θερινών φρούτων φέτος. Η µείωση, µάλιστα, της 
τάξης περίπου του 14%, σύµφωνα µε στοιχεία των 
εξαγωγέων, οφείλεται στην υποκατανάλωση στις 
κύριες αγορές, αλλά και στην έλλειψη εργατών γης. 

Μεγάλο το πρόβληµα µε τα µήλα. ∆εν µας 
έφταναν η παλαιότερη απώλεια της ρωσικής 
αγοράς και το εµπάργκο της Λευκορωσίας, τώρα 
το κλείσιµο της αγοράς της Αιγύπτου, η οποία 
τα τελευταία χρόνια παραλαµβάνει το 66% 
της ελληνικής παραγωγής, ήρθε και «φράκαρε» 
την κατάσταση. Στόχο τώρα βάλαµε την αγορά της 
Μέσης Ανατολής, αλλά θέλει -σου λέει- ένα µε δύο 
χρόνια για να πετύχει και να «πιάσουµε» µερίδια. 

Οι βουλευτές, πάντως, ζήτησαν από τον υπουργό 
της πλατείας αποζηµιώσεις µέσω de minimis 
και αυτός δεσµεύτηκε ότι θα αξιοποιήσει κάθε 
χρηµατοδοτικό εργαλείο στήριξης των παραγωγών. 
Τα γνωστά δηλαδή. Ξεπέταγµα µε ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας, εν ευθέτω χρόνο.... 

Χαµός γίνεται, σου λέει, καθώς «µεγάλοι παίχτες» 
της ενέργειας έχουν βαλθεί να κατασκευάσουν 
τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα πολλών µεγαβάτ, 
δεσµέυοντας εκατοντάδες έως χιλιάδες στρέµµατα 
αγροτικών εκτάσεων στον θεσσαλικό κάµπο. 
Το ενοίκιο από 200 έως 250 ευρώ το στρέµµα 
ετησίως φαίνεται να δελεάζει αρκετούς αγρότες. 
Ωστόσο, ο οµοότιµος καθηγητής Φάνης Γέµτος 
αναρωτιέται γιατί δεν γίνεται ένας χωροταξικός 
σχεδιασµός και δεσµεύονται παραγωγικά χωράφια, 
αντί χέρσα ή ξεροβούνια για την ανάπτυξη 
των φωτοβολταϊκών. Έλα µου ντε!  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η
ιστορία δείχνει ότι ο τοµέας οικονοµικής 
δραστηριότητας που συνδέεται µε την α-
γροτική παραγωγή, είναι ο πλέον ανθε-
κτικός, ακόµα και σε περιόδους ύφεσης. 

Οι άνθρωποι το τελευταίο που περιορίζουν εξαιτίας 
της οικονοµικής στενότητας είναι το φαγητό, επο-
µένως η δαπάνη για τρόφιµα θεωρείται ανελαστι-
κή, άρα η ζήτηση δεν παρουσιάζει σοβαρές διακυ-
µάνσεις. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί λόγο εφησυχα-
σµού για κανέναν, πολύ δε περισσότερο για τους ί-
διους τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. 

Πιο ακριβό και το χρήμα
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ οι αγρότες στο σύ-
νολό τους είδαν το κόστος παραγωγής να αυξά-
νεται, µε ορισµένες δαπάνες, όπως των λιπασµά-
των, των καυσίµων και γενικά της ενέργειας να ε-
πιβαρύνουν κατά πολύ την παραγωγική δραστη-
ριότητα. Τώρα έχουν σειρά τα επιτόκια. ∆εν απο-
κλείεται, µέχρι τις αρχές το επόµενου έ-
τους το κόστος του χρήµατος να έχει 
διπλασιασθεί. Σε µια δραστηριό-

τητα µε χαµηλούς συντελεστές κέρδους, 
όπως είναι η αγροτική, όλα αυτά θέτουν επ’ αµ-
φιβόλω τη βιωσιµότητα για τη συντριπτική πλει-
οψηφία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Τώρα που το θέλαμε
ΠΕΡΙΤΤΟ ΝΑ ΠΟΥΜΕ βέβαια ότι η επιβάρυνση 
του κόστους του χρήµατος έρχεται σε µια κρίσι-
µη καµπή για τον αγροτικό τοµέα, ιδίως στη χώ-
ρα µας. Έρχεται την ώρα που οι τεχνολογικές ε-
ξελίξεις επιβάλλουν µια ουσιαστική περαιτέρω ε-
πένδυση σε ψηφιακά συστήµατα και τεχνολογίες 
αιχµής και την ώρα που δείχνουν να ξετυλίγονται 
µια σειρά από αναπτυξιακά προγράµµατα, στα ο-
ποία, ειδικά οι νέοι αγρότες, απέδιδαν βαρύνουσα 
σηµασία. Τώρα τα πράγµατα δυσκολεύουν πολύ.

Διπλή ταρίφα ο λαδιάς  
ΕΚΤΟΣ ΟΜΩΣ από τα «αρµυρά» επιτόκια, µεγά-

λα παράπονα υπάρχουν και για τον τρόπο µε τον 
οποίο «ξεδιπλώνονται» τα προγράµµατα και ειδι-
κά σ’ αυτή τη φάση οι αγροτικές πτυχές που συν-
δέονται µε το ταµείο ανάκαµψης και ανθεκτικό-
τητας (ΤΑΑ). ∆εν θέλω να πιστέψω τη φηµολο-
γία που σέρνεται και θέλει την «ταρίφα» (για να 
έχεις ελπίδες σε κάποιο από αυτά τα προγράµµα-
τα) να έχει φθάσει στο 15%. Θα µείνω στην πολυ-
πλοκότητα που τα συνοδεύει, το έλλειµµα ενηµέ-
ρωσης των άµεσα ενδιαφεροµένων, και των µε-
λετητών συµπεριλαµβανοµένων, αλλά και την α-
πουσία αξιόπιστων κριτηρίων για τη διαδικασία 
έγκρισης ή απόρριψης αυτών.  

Αγανακτούν και οι ημέτεροι
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΟΙ στο κυβερνών κόµ-
µα τεχνοκράτες και σύµβουλοι επιχειρήσεων δη-
λώνουν απογοητευµένοι από το πνεύµα που κυ-
ριαρχεί στον τρόπο µε τον οποία αυτά συντάσσο-

νται και φυσικά από τις αδυναµίες που 
παρουσιάζουν σε πολλά σηµεία 

τα οποία έχουν να κάνουν βέ-
βαια µε το αν λαµβάνουν υ-

πόψη την οικονοµική πραγ-
µατικότητα στον ευαίσθητο 
τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής και της αγροδιατρο-
φής γενικότερα. Για µια ακό-
µα φορά, κρίσιµα προγράµ-
µατα, µε τεράστιους προϋ-
πολογισµούς για τα ελλη-
νικά δεδοµένα, κινδυνεύ-
ουν να χαθούν στο «πηγά-
δι» της γραφειοκρατίας και 
των συστηµάτων διαπλοκής. 

Κύριε διευθυντά των δίσκων
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΓΜΑ που µε ανησυχεί, είναι η 
αοριστία µε την οποία αντιµετωπίζουν τα αγρο-
τικά ζητήµατα, όχι µόνο οι κυβερνώντες, όχι µό-
νο οι επιτελείς της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και 
οι θεσµικοί εκπρόσωποι του αγροτικού κόσµου. 
Εν προκειµένω, οι διοικούντες της Εθνικής Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισµών. Θα συνιστούσα 
στον φίλο µου, πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, Παύλο Σα-
τολιά, να αφήσει τα γενικόλογα περί πυλώνων 
της οικονοµίας και προϊόντων ταυτότητας και 
να πιάσει, µαζί µε τον νεόφερτο διευθυντή, επί-
σης φίλο µου, Μόσχο Κορασίδη, ένα – ένα τα θέ-
µατα και σε βάθος. Ας ξεκινήσουν π.χ. από το τι 
προβλέπει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της νέ-
ας ΚΑΠ για τις οργανώσεις των παραγωγών και 
τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Αν θέλουν να εί-
ναι χρήσιµοι στον αγροτικό κόσµο.  

Στο πηγάδι της διαπλοκής
Κρίσιµα προγράµµατα, µε τεράστια 

µπάτζετ κινδυνεύουν να χαθούν 
στο «πηγάδι» της γραφειοκρατίας 

και των συστηµάτων διαπλοκής 

Ο 
ευρωπαϊκός «τρόπος ζωής» ήταν 
ανέκαθεν µια ασαφής έννοια, ω-
στόσο - µετά την Covid-19 - συ-
νοδευόταν από µια νέα γενιά η 

οποία αποζητούσε την «dolce vita». Στο νέο 
γραφείο της Citigroup στη Μάλαγα της Ισπα-
νίας, τα κατώτερα τραπεζικά στελέχη αµείβο-
νται µε το ήµισυ του ετήσιου µισθού των οµο-
λόγων τους στο Λονδίνο - 100.000 δολάρια, 
σύµφωνα µε πληροφορίες - µε αντάλλαγµα 
την ευκαιρία να ζουν στην ηπειρωτική Ευρώ-
πη. Πιο παραδοσιακές ώρες εργασίας, Μεσό-
γειος, χαµηλότερο κόστος διαβίωσης και µε-
γαλύτερο προσδόκιµο ζωής - το είδος της ή-
πιας ισχύος για την οποία αρέσκεται να είναι 
γνωστή η Ευρώπη. Αυτός τουλάχιστον είναι 
ο στόχος της. Ωστόσο η οικονοµική πραγµα-
τικότητα την οποία αντιµετωπίζει η ήπειρος 
καθώς η Ρωσία εντείνει τον πόλεµό της κατά 
της Ουκρανίας φαντάζει πολύ διαφορετική.

Ένα πολυετές σοκ στο βιοτικό επίπεδο επι-
κρέµεται ως σοβαρή απειλή επάνω από χώ-
ρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και 
ιδιαίτερα η Γερµανία, καθώς οι πραγµατικοί 
µισθοί πέφτουν ταχύτερα από ό,τι στις ΗΠΑ, 
όπου η ζωή θα φαντάζει σταδιακά πιο γλυκιά. 
Οι Ευρωπαίοι θα έρθουν σύντοµα αντιµέτω-

ποι µε λιγότερη ε-
νέργεια, λιγότερη 
παραγωγή, λιγό-
τερο διαθέσιµο ει-
σόδηµα, µεγαλύ-
τερο πληθωρισµό 
και υψηλότερο κό-
στος εισαγωγών. 
Καθώς η Ευρώπη 
προσπαθεί να α-

ποµακρυνθεί από την εξάρτησή της από το 
πάλαι ποτέ φθηνό ρωσικό αέριο η ελπίδα ό-
τι ο οικονοµικός πόνος θα έχει τελειώσει ως 
την άνοιξη εξασθενεί. […] Οι οικονοµολό-
γοι της Deutsche Bank και της Barclays προ-
βλέπουν οικονοµική συρρίκνωση της ζώνης 
του ευρώ κατά 2,2% και 1,1%, αντίστοιχα, το 
επόµενο έτος. Η ενέργεια και τα τρόφιµα α-
ντιπροσωπεύουν πολύ µεγαλύτερο µερίδιο 
των δαπανών για το εισοδηµατικά κατώτερο 
20% του πληθυσµού σε σχέση µε το ανώτε-
ρο 20%.[…] Το αυξανόµενο ενεργειακό κό-
στος έχει οδηγήσει µία στις 10 γερµανικές 
εταιρείες να µειώνει ή να διακόπτει την πα-
ραγωγή, σύµφωνα µε έρευνα γερµανικής 
βιοµηχανικής ένωσης. […]

Καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας Εµανου-
έλ Μακρόν λέει µε ειλικρινή στόµφο στον 
λαό του ότι η εποχή της «αφθονίας»  έχει τε-
λειώσει, οι Αµερικανοί ξοδεύουν περισσότε-
ρα, καθώς οι τιµές της βενζίνης υποχωρούν.
[…] Όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις, η dolce 
vita της Ευρώπης πρόκειται σύντοµα να γί-
νει πολύ λιγότερο γλυκιά.

*AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Τέλος ευρωπαϊκής
dolce vita

ΤOY  ΛΑΪΟΝΕΛ ΛΟΡΕΝΤ*
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Φωτιές έχει ανάψει στη Θεσσαλία, η αναφορά του 
υπουργού Γιώργου Γεωργαντά, σε κατ’ ιδίαν συ-
ζήτηση µε γυναίκα κτηνοτρόφο στην Ελασσόνα, 
ότι το επίπεδο του 1,70 ευρώ το κιλό, ως τιµή πα-
ραγωγού, θα µπορούσε να είναι «δίκαιη τιµή» για 
το πρόβειο γάλα, τουλάχιστον υπό τις παρούσες 
περιστάσεις. Τα όσα ακολούθησαν τη συγκεκρι-
µένη αναφορά, υποχρέωσαν, όπως λέγεται τον 
υπουργό να… αποσύρει τη συγκεκριµένη από-
στροφο του λόγου, ωστόσο, ο απόηχός της ηχεί 
ακόµα στα χωριά του κάµπου.   

Και όλα αυτά, ενώ εισέρχεται στην πλέον κρίσι-
µη φάση της η διαπραγµάτευση για την τιµή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος που θα ισχύσει κατά τη 
νέα γαλακτική περίοδο. Τα χρονικά περιθώρια έ-
χουν στενέψει πλέον δραµατικά και η πίεση που 
ασκείται σε όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές για 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γίνεται κάτι παραπάνω 
από ασφυκτική, καθώς µπήκαµε στον Οκτώβριο.

Η αγωνία για το τί θα γίνει, καθώς ο κόµπος 

πλησιάζει επικίνδυνα στο χτένι, ήταν διάχυτη και 
στην Πανελλήνια Γιορτή Φέτας & Γαστρονοµίας, 
23 - 25 Σεπτεµβρίου στην Ελασσόνα και κυριάρ-
χησε στα πολλά «πηγαδάκια» που στήθηκαν µε-
ταξύ παραγωγών, µεταποιητών, πολιτικών παρα-
γόντων και επισκεπτών στην εκδήλωση.

«Μέχρι τώρα όλοι παίζουν άµυνα. Η είσοδος, 
όµως, στον Οκτώβριο δεν αφήνει άλλα περιθώ-
ρια για να παραµένει η κατάσταση ρευστότητας. 
Οι µεταποιητές και εκπρόσωποι των µεγάλων 
συνεταιριστικών οργανώσεων από την περιοχή, 
πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους, γιατί οι υπο-
χρεώσεις τρέχουν, ο κόσµος έχει υπογράψει ε-
πιταγές και πρέπει να πάρει χρήµατα για να τις 
εξυπηρετήσει», µεταφέρθηκε στην Agrenda από 
πηγή, η οποία µετείχε ενεργά στις «ζυµώσεις κά-
τω από το ραντάρ» της γιορτής στην Ελασσόνα.

Πυκνώνουν οι επαφές για συµφωνίες
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορί-

ες, τις τελευταίες ηµέρες πύκνωσαν οι επαφές 
ανάµεσα στις δύο αντισυµβαλλόµενες πλευρές, 
αλλά η ίσως πιο καθοριστική εβδοµάδα, για να 
βγει «λευκός καπνός» από τη διαπραγµάτευση, 
είναι η επόµενη, καθώς προγραµµατίζονται νέ-
ες συναντήσεις για να κλείσει το κεφάλαιο τιµές.

«Όλοι περιµένουν το σήµα από τις συµφωνίες 
που θα κλείσουν µεγάλοι συνεταιρισµοί όπως ο 
Φάρµες Λιβαδίου, ο Γάλα Ελασσόνας και φυσι-
κά ο µεγάλος Συνεταιρισµός Θεσσαλίας για να 
έχουν ένα σηµείο αναφοράς», µας αναφέρθηκε, 
µε την επισήµανση πως «το ενδιαφέρον για το 
γάλα είναι πολύ µεγάλο. Υπάρχει µια πίεση, δι-
ότι έχουν αυξηθεί υπέρµετρα τα κόστη παραγω-
γής των κτηνοτρόφων και των µεταποιητών και 
υπό την έννοια αυτή πρέπει να βρεθεί µια χρυ-

σή τοµή, να µην πάθει κανείς ζηµιά, γιατί δια-
φορετικά αν βγει χαµένος ο ένας από τους δύο».

Μέχρι και την ώρα που γράφτηκαν αυτές οι 
γραµµές, πάντως, κανείς δεν ήθελε να προκατα-
λάβει τη συζήτηση για το πού θα κάτσει τελικώς 
η µπίλια. Αλλά, όπως τονίστηκε στην Agrenda, 
από έµπειρο συνοµιλητή µε γνώση των εξελίξε-
ων, «µε δεδοµένο ότι σήµερα για τα πρώιµα γά-
λατα από κοπάδια στην Άρτα και στην Πρέβεζα 
η τιµή που πληρώνει η µεταποίηση έχει φθάσει 
ήδη στο 1,50 ευρώ για το πρόβειο, είναι προ-
φανές πως οι συµφωνίες για τη νέα περίοδο θα 
πρέπει να κινηθούν από εκεί και πάνω, λαµβά-
νοντας βεβαίως υπόψη το πρόσθετα κόστη και 
φυσικά τις δυσµενείς εξελίξεις στο µέτωπο των 
χρηµατοοικονοµικών (επιτόκια). Ειδικά οι µεγά-
λοι συνεταιρισµοί θα πρέπει να τύχουν της µε-
ταχείρισης που τους αναλογεί, καθώς εξασφα-
λίζουν µεγάλες ποσότητες πρώτης ύλης, διευκο-
λύνοντας τους τυροκόµους».

Για τους µεµονωµένους παραγωγούς, στον α-
ντίποδα, δεν θα είναι τόσο εύκολο να διεκδική-
σουν ανάλογα υψηλές τιµές, καθώς οι µεταποι-
ητές είτε τους έχουν προµηθεύσει ζωοτροφές, 
είτε τους έχουν δώσει προκαταβολές σε ρευστό, 
µε συνέπεια να έχουν το πάνω χέρι στη µεταξύ 
τους διαπραγµάτευση.

Γιορτή... καλλιέργειας δηµοσίων σχέσεων
Και αν αυτά συζητήθηκαν στο παρασκήνιο της 

Γιορτής, στο προσκήνιο η ατζέντα είχε χαρακτή-
ρα κυρίως καλλιέργειας… δηµοσίων σχέσεων, 
µε τους εκπροσώπους των πολιτικών κοµµάτων, 
προεξάρχοντας του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να δίνουν 
βροντερό «παρών», να συνοµιλούν και να φω-

τογραφίζονται µε παραγωγούς και τυροκόµους.
Στο χαιρετισµό του ο υπουργός Αγροτικής Α-

νάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς επανέλαβε ότι 
ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ το ποσό που θα δοθεί 
ως ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για να αντι-
µετωπίσουν τις επιπτώσεις στο κόστος παραγω-
γής, που έχει προκαλέσει ο πόλεµος στην Ου-
κρανία. Ανέφερε ακόµη πως ο βασικός άξονας 
της στήριξης είναι η δηλωµένη και στοιχειοθε-
τηµένη παραγωγή γάλακτος και κρέατος, θα κα-
τανεµηθούν στην αιγοπροβατοτροφία 60 εκατ. 
ευρώ, και ανάλογες ενισχύσεις θα δοθούν στη 
βοοτροφία, στην πτηνοτροφία (κρεατοπαραγω-
γό και αυγοπαραγωγό) και τη χοιροτροφία ενώ 
τόνισε ότι εξετάζεται να δοθούν κίνητρα ώστε να 
ενισχυθεί η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών και ότι για 
το νέο έτος θα υπάρξει στήριξη αρκετών εκατοµ-
µυρίων ευρώ επιπλέον στους παραγωγούς, µέ-
σω των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Έρχονται περισσότεροι έλεγχοι στο ράφι
Υποστήριξε ακόµη -µιλώντας στο fourm- πως 

τα ισοζύγια γάλακτος έχουν λειτουργήσει θετικά 
στο να δίνουν µια εικόνα για τις περιπτώσεις νο-
θείας της φέτας και παραδέχθηκε πως θα πρέπει 
να πυκνώσουν οι έλεγχοι και στο ράφι, µέσα από 
συγκεκριµένα φίλτρα και διαδικασίες. «Είναι µια 
πρόταση που έχει κάνει και η ∆ιεπαγγελµατική 
Φέτας, η οποία είναι ρεαλιστική και το επόµενο 
διάστηµα θα προσπαθήσουµε να την υλοποιή-
σουµε», ανέφερε, ενώ προανήγγειλε νοµοθετι-
κές ρυθµίσεις ώστε το πλαίσιο ελέγχων να γίνει 
πιο καθαρό και πιο αυστηρό, ώστε να προστατεύ-
ονται οι παραγωγοί και τα ελληνικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων Θεσσαλίας, Γιάννης Γκουρουµπίνος 
αναφέρθηκε στη δράση της Οµοσπονδίας, ενώ έ-
κανε ιδιαίτερη µνεία και στο γεγονός ότι 33% της 
εθνικής παραγωγής φέτας παρασκευάζεται στη 
Θεσσαλία, η οποία δικαιωµατικά είναι η πρωτεύ-
ουσας της φέτας και ίσως θα έπρεπε να αποτελεί 
και την έδρα της ∆ιεπαγγελµατικής.

Αίτηµα για ταµειακή διευκόλυνση παραγωγών
Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΚ, Μιχάλης Τζιότζιος, α-

φού έκανε µια αναφορά στη φέτα και στον αγώ-
να που έγινε για την κατοχύρωσή του, ζήτησε τα 
περίπου 400 εκατ. ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί 
για τα βοσκοτόπια, από τη νέα αναθεώρηση του 
2003, µέσω της ενιαίας ενίσχυσης, να δίδονται 
µόνο στους πραγµατικούς κτηνοτρόφους. Επί-
σης, επανάλαβε την ανάγκη να γίνεται έγκαιρα 
µια ταµειακή διευκόλυνση προς τους παραγω-
γούς, που έχουν να λαµβάνουν επιδότηση, και 
να την παίρνουν τουλάχιστον ένα µήνα νωρίτε-
ρα, για να αγοράζουν ζωοτροφές πριν αυτές πε-
ράσουν στα χέρια του εµπορίου. «∆ιαθέτω 500 
ζώα ελευθέρας βοσκής και χρειάζοµαι 70 τόνους 
καρπό το χρόνο. Αν τον αγοράσω από το χωρά-
φι θα τον πάρω 10-15 λεπτά φθηνότερα και θα 
εξοικονοµήσω από 7.000 έως 10.000 ευρώ, που 
είναι πολύ σηµαντικό», τόνισε.

Άλλα θέµατα που έθιξαν οι κτηνοτρόφοι εί-
χαν να κάνουν µε την ανάγκη να ενισχυθούν 
οι έλεγχοι για την προστασία της Φέτας, να µει-
ωθεί ο ΦΠΑ στο 6% για το γάλα και το κρέας, να 
υπάρξει τροπολογία για το ενεργειακό, ώστε οι 
µονάδες και οι ποµόνες να είναι αυτόνοµες, 
αλλά και να υπάρξει ειδική µέριµνα για τους 
µετακινούµενους και ορεινούς κτηνοτρόφους 
που έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα.

Στο 1,70 φέρνει τον πήχη
για πρόβειο ο Γεωργαντάς
 Μπήκε ο Οκτώβριος, 

και το παιχνίδι άμυνας,  
για τη νέα τιμή στο πρόβειο 

γάλα, εκ μέρους της 
βιομηχανίας,  με επίκληση 
τα υψηλά κόστη, δεν πείθει
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Τριήµερο γεµάτο
µε προϊόντα της 
ηπειρώτικης γης
Με προϊόντα της καρποφόρας ηπειρώτικης γης 
θα πληµµυρίσει το Ζάππειο Μέγαρο το τριήµερο 
της 30ής Σεπτεµβρίου, 1ης και 2ας Οκτωβρίου 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
συνδιοργανώνουν η Επιτροπή Ολυµπίων και 
Κληροδοτηµάτων (Ε.Ο.&Κ.) µε την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο θεσµό των 
«Ολυµπίων 2022» που οραµατίστηκε ο εθνικός 
ευεργέτης Ευαγγέλης Ζάππας, έχοντας ως στόχο 
την πολιτιστική και οικονοµική άνθιση του τόπου 
µέσα από σηµαντικές διοργανώσεις κύρους και 
ακτινοβολίας. Εξαρχής τα «Ολύµπια», που 
επαναλαµβάνονται κάθε τέσσερα χρόνια όπως 
επιτάσσει η διαθήκη του δωρητή που συντάχθηκε 
το 1860, στόχευαν στην εξέλιξη, τη διεύρυνση 
και την ανάπτυξη τόσο της αγροτικής όσο και της 
εµποροβιοµηχανικής δραστηριότητας των 
Ελλήνων. Πληροφορίες στο www. zappeion.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η διεθνής έκθεση 

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

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

Oι συνθήκες από το µέτωπο 

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

H Biofach Saudi Arabia θα 
ανοίξει τις πόρτες της για 
πρώτη φορά από τις 7 έως 9 
Νοεµβρίου στο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό και Εκθεσιακό 
Κέντρο του Ριάντ. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
biofach-saudiarabia.com

Κλείνοντας 100 χρόνια, 

η µεγάλη γαλλική έκθεση 
για τον γεωργικό κλάδο, 
SIMA, επιστρέφει στις 
6-10 Νοεµβρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.en.simaonline.com

Στις 8-10 Νοεµβρίου η 
Gulfood Manufactoring, η 
µεγαλύτερη έκθεση Β2Β για 
υψηλής αξίας τρόφιµα στο 
Dubai World Trade Centre.

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

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

Η βραβευµένη έκθεση 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ επιστρέφει 
από το Σάββατο 4 έως 
τη ∆ευτέρα 6 Φεβρουαρίου 
2023 στο Mec Παιανίας.

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

Το 20ο Πανελλήνιο 
Φυτοπαθολογικό 
Συνέδριο 3-6/10
Το 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο θα 
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου στο 
συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Porto 
Palace». Εκεί θα παρουσιαστούν πρωτότυπες 
ερευνητικές εργασίες και εικονογραφηµένα 

κείµενα (posters) που θα καλύπτουν όλους τους 
κλάδους της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας 
στη φυτοπαθολογία. Επίσης, θα πραγµατοποιηθούν 
διαλέξεις ή συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε 
επίκαιρα προβλήµατα της φυτοπαθολογίας στην 
Ελλάδα. Οι εγγραφές των συνέδρων έχουν ήδη 
ξεκινήσει. Η διαµονή των συνέδρων, εφόσον το 
επιθυµούν µπορεί να γίνει στο ξενοδοχείο Porto 
Palace. Χρήσιµες πληροφορίες και νέα του 
συνεδρίου στην ιστοσελίδα www.20.phytopath.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σεµινάριο 
για το ελαιόλαδο 
στις 5 Οκτωβρίου
Το Επιµελητήριο Μαγνησίας 
και ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
Ελαιολάδου «ΑΤΗΕΝΑ» 
πραγµατοποιούν την Τετάρτη 
5 Οκτωβρίου δωρεάν 
εκπαιδευτικό σεµινάριο για 
ελαιοπαραγωγούς, 
τυποποιητές και εµπόρους 
της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Σκοπός του 
σεµιναρίου είναι η βελτίωση 
των γνώσεών τους σχετικά 
µε τις ορθές πρακτικές 
καλλιέργειας και 
διαχείρισης ελαιόκαρπου 
και της συγκοµιδής του, για 
την παραγωγή και την 
τυποποίηση ελαιολάδου 
υψηλής ποιότητας. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
δυνατότητα των 
συµµετεχόντων να 
δοκιµάσουν 10 βραβευµένα 
ελαιόλαδα από χώρες του 
εξωτερικού, τα οποία δεν 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 
Συµµετοχές στο τηλέφωνο 
του Επιµελητηρίου 
Μαγνησίας 24210-94700.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΖΑΠΠΕΙΟ

Έως 7 Οκτωβρίου υποβολή 
παραστατικών συµµόρφωσης 
για τα Νιτρικά.

Από 12 Οκτωβρίου αιτήσεις για 
τη Γενετική Βελτίωση Ζώων.

Έως 17 Οκτωβρίου αιτήσεις 
στο νέο Level Up G4A της Bayer 
για συµβουλευτική νεοφυών σε 
υγεία και αγροδιατροφή.

Μέχρι 30 Οκτωβρίου εγγραφή 
στο ΜΑΑΕ για όσους κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την επιστροφή 
ΕΦΚ πετρελαίου.

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

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

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

Παράταση ισχύος έως 30 
Νοεµβρίου για πιστοποιητικά 
βιοκαλλιεργητών ελαιώνα 
Άµφισσας.

Παρατείνεται έως 28 
∆εκεµβρίου η υποχρεωτική 
δήλωση αποθεµάτων γεωργικών 
προϊόντων.

ΠΑΡΙΣΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έρχεται η Sial Paris
15-19 Οκτωβρίου

Ολοκληρώνονται οι προετοιµασίες 
για τη µεγαλύτερη ∆ιεθνή Έκθεση 
της χρονιάς, τη Sial Paris, 15 – 19 
Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία, για πέντε ηµέρες, να 
γνωρίσουν πρώτοι τις νέες τάσεις 
στον κλάδο τροφίµων και ποτών. 
Από τη χώρα µας, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, η 
Περιφέρεια Κρήτης και η 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. 
Πολλές εταιρείες θα έχουν επίσης τη 
στήριξη διαφόρων Επιµελητηρίων, 
όπως των Επιµελητηρίων Ηρακλείου, 
Χανίων, Λασιθίου, Κοζάνης, 
Χαλκιδικής κ.ά.. Καθηµερινά θα 
λαµβάνουν χώρα events 
γευσιγνωσίας στον ειδικό χώρο 
«Taste Area», που θα αναδεικνύουν 
τον πλούτο της ελληνικής 
γαστρονοµίας και την ποιότητα των 
εγχώριων προϊόντων. Για 
πληροφορίες: www.sialparis.com.
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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 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 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 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.

Πωλούνται 100 µάνες,15 ηµερών(γεννηµένα) 
γερµανικά µε Lacaune.Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6937/510240.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. 
Τηλ.6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται αχλάδια ποκιλίας Σισσυ,περιοχή 
Σερρών. Τηλ. 6937/253885.

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

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

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.

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

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

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

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2. Τηλ. 
6946/306101.

Πωλείται φακή για σπόρο. Ποικιλία Σάµος. Πε-
ριοχή Φάρσαλα. Τηλ.6934/405572. 

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 συζητήσιµη. 
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 στρέµµατα, περιο-
χή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ.6946/482582.

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

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

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

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

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

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

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

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώ-
ληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
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 Ξυλόκα-
στρο, 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 χορτολι-
βαδικής 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 Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6942/226598.

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµµά-
των εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρόµο 
Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδαφος, 
µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φωτοβολ-
ταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τιµή αναλό-
γως 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 Χριστίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας 
Nakayama πετρελαίου 10 ίππων καινούριο 
ή ανταλλάσσεται µε άλλο µηχάνηµα,περιοχή 
Αθήνα. Τηλ.6942/228503.

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 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.

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

Μια µικρή ανάσα στην αντιµετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης ενόψει του χει-
µώνα δίνει απόφαση του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, η οποία αυξάνει 
τη χρηµατοδότηση για την υλοτόµη-
ση ξυλείας προκειµένου οι κάτοικοι 
των ορεινών και µειονεκτικών περι-
οχών να καλύψουν δωρεάν τις ανά-
γκες τους σε καύσιµη ύλη.

Συγκεκριµένα, µε την εγκύκλιο που 
υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Γιώργος Αµυράς 
δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους 
ορεινών περιοχών της χώρας να προ-
βούν, είτε οργανωµένα ως κοινότητα 
είτε ατοµικά, στην υλοτόµηση ξυλεί-
ας, υπό την εποπτεία των οικείων δα-
σικών υπηρεσιών, για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους για τη χειµερινή πε-
ρίοδο. Υπενθυµίζεται ότι, ήδη, διατί-
θενται δωρεάν ή µε συµβολικό αντί-
τιµο, καυσόξυλα από τους ∆ασικούς 
Συνεταιρισµούς Εργασίας (∆ΑΣΕ) προς 
τους κατοίκους σε όλη την Ελλάδα.

Φέτος, το υπουργείο διέθεσε 4.500.000 
ευρώ, την υψηλότερη πίστωση της τε-
λευταίας δεκαετίας, προς τις υπηρε-
σίες Επιθεώρησης Εφαρµογής ∆ασι-
κής Πολιτικής: Μακεδονίας-Θράκης, 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Πελοπον-

νήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
για κάλυψη των ατοµικών αναγκών 
των κατοίκων στις ορεινές περιοχές. 
Μάλιστα, το 2021 το ποσό ήταν στα 
3,5 εκατ. το 2020 στα 3 εκατ. ενώ το 
2014 στις µόλις 90.000 ευρώ.  

Στο µεταξύ, εντολή για εντατικοποί-
ηση των ελέγχων από τις ∆ασικές Υ-
πηρεσίες για φαινόµενα αισχροκέρ-
δειας στην αγορά των καυσόξυλων ε-
ξέδωσε ο κ. Αµυράς, καθώς η αύξηση 
της ζήτησης είναι πιθανόν να αποτε-
λέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης και 

αισχροκέρδειας από επιτήδειους. Οι 
εντατικοί έλεγχοι στοχεύουν:

 στην αντιµετώπιση της λαθροϋ-
λοτοµίας καυσόξυλων είτε από ιδιώ-
τες για ιδία χρήση, είτε από ιδιώτες 
για εµπορία, είτε από αλλοδαπούς ό-
µορων χωρών, καθώς επίσης και στη 
µεταφορά και διακίνηση παρανόµως 
υλοτοµηµένων καυσόξυλων.

 στην παρακολούθηση της δρα-
στηριότητας των εµπλεκοµένων σε ό-
λα τα στάδια της διακίνησης των νο-
µίµως υλοτοµηµένων καυσόξυλων.

Συµβολικό αντίτιµο
Ήδη διατίθενται δωρεάν ή 

µε συµβολικό αντίτιµο, καυ-
σόξυλα από τους ∆ασικούς 
Συνεταιρισµούς Εργασίας

Μνηµόνιο συνεργασίας
για την αλιεία της Αµοργού
Μνηµόνιο Συνεργασίας για την 
προσωρινή παύση της αλιευτικής 
δραστηριότητας και τη συλλογή 
απορριµµάτων από τη θαλάσσια 
περιοχή της Αµοργού, υπογράφηκε 
µεταξύ του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και συµβαλλόµενους 
φορείς. Η πρωτοβουλία 
«Αµοργόραµα» µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνει αποχή των αλιέων 
από την αλιευτική δραστηριότητα 
τους µήνες αναπαραγωγής, δηλαδή 
τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Άνοιγµα στην Μάλτα
από το ∆ήµο Αριστοτέλη
Ελαιόλαδο, οίνο, µπύρα Ιερισσού, 
ψαρικά και µύδια Ολυµπιάδας, ήταν 
ορισµένα από τα αναγνωρισµένα 
µε τοπικό σήµα προϊόντα που 
φίλεψε ο ∆ήµος Αριστοτέλη 
Χαλκιδικής, Μαλτέζους tour 
operator 16-20 Σεπτεµβρίου. Ο 
∆ήµος επιχειρεί σηµαντικό άνοιγµα 
στην τουριστική αγορά της Μάλτας 
µέσα από στοχευµένη παρουσίαση, 
στρατηγικές συνεργασίες 
και καθολική συµµετοχή 
επαγγελµατιών στην προώθηση.

Πρωτιά για ΓΠΑ
στον «EU TalentOn
Η ερευνητική οµάδα του έργου 
Soilfix του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών κέρδισε το 
πρώτο βραβείο (8.000 ευρώ) 
στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό 
Έρευνας και Καινοτοµίας «EU 
TalentOn», 14-18 Σεπτεµβρίου στο 
Leiden της Ολλανδίας. Επικεφαλής 
της οµάδας ο πρόεδρος Συλλόγου 
Αποφοίτων του ΓΠΑ Αλέξανδρος 
Ταταρίδας. Στην εκδήλωση 
συµµετείχαν 104 νέοι ερευνητές 
ηλικίας µεταξύ 21 και 35 ετών.

Σηµείο αναφοράς για το
Συκούριο το αµύγδαλο 
Την ανάγκη αναδιάρθρωσης µε πιο 
ανθεκτικές στον παγετό και όψιµες 
ποικιλίες ή που αντέχουν καλύτερα 
στην κλιµατική αλλαγή, ώστε να 
διασφαλίζεται το εισόδηµα των 
αµυγδαλοπαραγωγών, τόνισε ο 
βουλευτής Λαρίσης της Ν∆ Μ.
Χαρακόπουλος στην 20η Γιορτή 
Αµυγδάλου, που διοργανώθηκε 
στο Συκούριο από τον δήµο 
Τεµπών. «Πρέπει να εντείνουµε 
τις προσπάθειες στην κατεύθυνση 
της εξωστρέφειας», είπε ο ίδιος.

Με την εγκύκλιο Αµυρά, δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους να υλοτοµήσουν και οι ίδιοι ξυλεία 
για να ζεστάνουν τα σπίτια τους και να καλύψουν τις ανάγκες της επερχόµενης χειµερινής περιόδου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Δωρεάν καυσόξυλα
σε κατοίκους ορεινών
Αυξάνεται στα 4,5 εκατ. ευρώ η πίστωση για υλοτόμηση ξυλείας 
προκειμένου να καλυφθούν δωρεάν οι ανάγκες σε καύσιμη ύλη

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

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

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

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

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE πλά-
τος κοπής 2.80. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

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

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

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

Πωλείται πρεσα Welger 530 µε σκοινί. Τηλ 
6982/551234.

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων σε 
καλή κατάσταση, περιοχή Σερρών, τιµή 25.000 
ευρώ. Τηλ.6947/445778.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 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 Αι-
τωλοακαρνανίας. Τηλ.6980/048507.



Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Oκτωβρίου 2022Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Τέσσερις θέλουν 
για το απόλυτο
Επανεκκίνηση για τα ματς Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έτοιµες για τον 3ο γύρο του Τσά-
µπιονς Λιγκ είναι οι οµάδες µε τα 
µατς να διεξάγονται 4-5 Οκτωβρί-
ου. Πιο συγκεκριµένα, την Τρίτη 
δεσπόζει το σπουδαίο µατς ανά-
µεσα σε Ίντερ και Μπαρτσελόνα. 
Οι δύο οµάδες βρίσκονται ισόβαθ-
µες µε 3 πόντους, ενώ η Μπάγερν 
λογικά θα συνεχίσει το απόλυτο 
σε νίκες απέναντι στην Βικτόρια 
Πλζεν. Στον πρώτο όµιλο, η Ατ-
λέτικο Μαδρίτης φιλοξενείται α-
πό την Κλαµπ Μπριζ, και σε περί-
πτωση ήττας θα βρεθεί στο -6 α-
πό την κορυφή. 

Με την πλάτη στον τοίχο υποδέ-

χεται η Τσέλσι την Μίλαν την ερ-
χόµενη Τετάρτη, καθώς η «Μπλε» 
βρίσκονται στον πάτο µε µηδέν 
βαθµούς και µε νέα απώλεια η 
υπόθεση πρόκρισης αποµακρύ-
νεται επικίνδυνα. Την ίδια ηµέ-
ρα, για το απόλυτο στις νίκες πά-
νε Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερ-
µέν και Μάντσεστερ Σίτι ενάντια 
σε Σαχτάρ, Μπενφίκα και Κοπεγ-
χάγη αντίστοιχα.  

Στο Γιουρόπα Λιγκ τώρα, την ερ-
χόµενη Πέµπτη ο Ολυµπιακός θέλει 
στο «Καραϊσκάκης» να πάρει τους 
πρώτους του βαθµούς στον όµιλο 
απέναντι στην Καραµπάκ. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει την ίδια µέρα 
και το µατς της Οµόνοιας απένα-
ντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην πίστα Marina Bay στη Σιγκαπούρη θα διεξαχθεί 
την Κυριακή το 17ο Grand Prix της χρονιάς. Ο Μαξ 
Φερστάπεν αν κερδίσει και στη Σιγκαπούρη - έχει 
πέντε συνεχόµενες νίκες – σφραγίζει µαθηµατικά 
το δεύτερο παγκόσµιο τίτλο του. Αλλά και να µην 
κερδίσει την Κυριακή απλά να ανέβει στο πόντιουµ 
δεν φαίνεται να χάνει τον τίτλο.

Γίνεται πρωταθλητής 
στη Σιγκαπούρη  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τότεναµ 14.30 Novasports Premier League

Formula 1 (Σιγκαπούρη)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Ρόµα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Λεβαδειακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Ουόριορς – Ουίζαρντς 08.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Formila 1 (Σιγκαπούρη)

Αγώνας 14.55 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μαν. Σίτι – Μαν. Γιουνάιτεντ 16.00 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Ατρόµητος Αθηνών 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 21.30 Novasports Prime
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 2 Οκτωβρίου

Σάββατο 1 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Μερεµέτια 
αντί πολιτικής 
στη γεωργία 
μέχρι τις εκλογές

Ακριβός    
ο σπόρος λειψά 
τα λιπάσματα 
στις φθινοπωρινές  

Χαµένοι  
στα διαχειριστικά 
με τον Omnibus 
και τα βοσκοτόπια 

Πρεµιέρα στην Ευρωλίγκα
Πρεµιέρα κάνει την ερχόµενη 
εβδοµάδα η Ευρωλίγκα, µε 
τις δύο ελληνικές οµάδες να 
έχουν µπροστά τους πολύ δύσκολη 
αποστολή απέναντι σε ισπανικές 
οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, 
ο Παναθηναϊκός αντιµετωπίζει 
την ερχόµενη Πέµπτη στο ΟΑΚΑ 
την Ρεάλ Μαδρίτης που ίσως 
παραταχθεί χωρίς τον Χάνγκα, 
ενώ ο Ολυµπιακός θα φιλοξενηθεί 
από τη Μπαρτσελόνα. 

Κληρώνει για Ελλάδα
Η οµάδα του Γκουστάβο Πογιέτ 
θα µάθει στις 9 Οκτωβρίου 
τις οµάδες που θα αντιµετωπίσει 
στην προκριµατική φάση του Euro. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στο τέταρτο 
γκρουπ δυναµικότητας. Μαζί 
της είναι οι Γεωργία, Τουρκία, 
Καζακστάν, Λουξεµβούργο, 
Αζερµπαϊτζάν, Κόσοβο, 
Βουλγαρία, Νησιά Φερόε 
και Βόρεια Μακεδονία. 

Ματς Κυπέλλου για ΑΕΛ
Για την προσεχή Κυριακή 2 
Οκτωβρίου και ώρα 16:00, στο 
γήπεδο της Ναυπάκτου, ορίστηκε 
ο αγώνας Ναυπακτιακός Αστέρας 
µε την ΑΕΛ, στα πλαίσια της 3ης 
φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. 
Σηµειώνεται πως τα παιχνίδια 
είναι νοκ-άουτ, δηλαδή δεν 
υπάρχει ρεβάνς. Εκ των 
πραγµάτων η ΑΕΛ µαταίωσε 
το φιλικό παιχνίδι που ήταν 
προγραµµατισµένο για 
το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στα 
Τρίκαλα µε την οµώνυµη οµάδα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΓΙΑ ΦΡΟΎΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

Κυκλοφορεί 8 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA





Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Oκτωβρίου 2022

Δυσεύρετα και σε πολλές περιπτώσεις και 
με ποιοτικά προβλήματα θα είναι τα ρόδια 
της ποικιλίας «Wonderful», η οποία αδυνα-
τεί να σηκώσει κεφάλι από τα απόνερα των 
μεγάλων περσινών ζημιών από παγετό. «Η 
εικόνα δεν είναι καλή. Πέρυσι στην περί-
οδο της ανθοφορίας είχαμε θερμοκρασίες 
-11 έως -12oC, με συνέπεια να χαθεί η πα-
ραγωγή και φυτικό κεφάλαιο. Το 80% έως 
90% της ποικιλίας Wonderful, σε όλη την 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα έχει καταστρα-
φεί», τονίζει ο Γρηγόρης Γκουντόπουλος, 

παραγωγός από την Αγιά Λάρισας.
Ενόψει της έναρξης της συγκομιδής, ο 

ίδιος τονίζει πως «από τα δέντρα που γλί-
τωσαν, οι ποσότητες είναι πολύ μικρές και 
δεν θα φτάσουν για εξαγωγές, με συνέπεια 
να προκύπτει κίνδυνος απώλειας αγορών, 
ενώ υπάρχουν και θέματα με την ποιότη-
τα, που σημαίνει πως θα πάνε για χυμό».

Για την πρώιμη ποικιλία Acco, σύμφωνα 
με τον ίδιο, το εμπόριο πλήρωσε 0,50 έως 
και 0,80 ευρώ και σε κάποιες εξαιρετικές 
περιπτώσεις η τιμή έφτασε και στο 1 ευρώ.

Γράφει χασούρα φέτος το ρόδι 
 Μικρές ποσότητες, υποβαθμισμένη ποιότητα, δεν αρκούν για εξαγωγές 
 Ζημιές από πέρυσι στο 80% έως και 90% σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα 
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Σ
την αγορά μας η εξαγωγή σκλη-
ρού σίτου φαίνεται να παίρνει λί-
γο τα πάνω της και κυμαίνεται 
στα 435 ευρώ ο τόνος FOB λιμά-

νι μας. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι 
Καναδοί «τσίμπησαν» λίγο τις τιμές τους 
κι αυτό έφερε ένα κλικ καλύτερα επίπε-
δα τιμών και για τη σοδειά μας. Μην ξε-
χνάμε πως έχουμε τους ίδιους πελάτες, 
τους ιταλικούς μύλους, αλλά φυσικά δι-
αφορετικές ποιότητες.

     Η βάση (το πριμ) επί του χρηματιστη-
ρίου στο βαμβάκι δείχνει πτωτικό, αλλά α-
κόμα δεν έχουμε βιώσει κάποια σοβαρή 
μείωση, καθώς οι εκκοκκιστές αντιστέκο-
νται. Γίνονται ελάχιστες μικροπωλήσεις 
σε κλωστήρια της Αιγύπτου ή της Τουρκί-
ας, οι οποίες όμως δεν θα είναι αρκετές 
ώστε να κρατήσουν τη βάση μας σε υψη-
λά επίπεδα μόλις γεμίσουν με βαμβάκια 
οι αποθήκες των εκκοκκιστηρίων. Το δο-
λάριο σημειώνει υψηλό εικοσαετίας ένα-
ντι του ευρώ. Κάτω από τα 100 σεντς ανά 
λίμπρα υπάρχει ενδιαφέρον για αγορές.   

  Η παγκόσμια παραγωγή κερασιού 
το 2022-2023 προβλέπεται να αυξηθεί 
και να ανέλθει στα 4,7 εκατ. τόνους, κά-
τι που αποδίδεται κυρίως στην ολοένα 
και αυξανόμενη παραγωγή σε Τουρκία 
και Χιλή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ. Η παρα-
γωγή της ΕΕ αναμένεται να δει ανάκαμ-
ψη, εκτιμά το USDA, από τις αντίξοες συν-
θήκες ανάπτυξης του περασμένου έτους, 
αυξάνοντας κατά 60.000 τόνους την πα-
ραγωγή σε 727.000 τόνους.

Ανοδικά η εξαγωγή 
σκληρού, 435 ευρώ 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

01/09 08/09 15/09 22/09 29/09

471,62
466,50

479,89
487,47

481,69

Αύξηση
Την αύξηση από 20% έως 50% 

στην τιμή που ζητούν οι παραγω-
γοί, δεν φαίνεται να μπορεί να 

«σηκώσει» η κατανάλωση

Ζημιά 
«Η περσινή ζημιά στο φυτικό 
κεφάλαιο ξεπερνά το 80%», 

λέει ο γενικός διευθυντής του 
ΑΣΟΠ Δράμας Π. Αθανασιάδης

Υποβάθμιση 
Προβλήματα ποιότητας αντι-

μετωπίζει η φετινή παραγωγή 
στις περισσότερες παραγωγικές 

περιοχές της χώρας

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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)

ΚΡΙΘΑΡΙ (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

290

117,10

3,85

547,30

1442,2

19,94

90,85

143,65

129,17

420

290

109,5

3,94

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

420

296

101,5

3,98

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

302

102,7

4,04

615,00

1452,4

21,50

87,40

150,97

125,14

420

312

95,80

3,97

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

427

312

97,50

3,94

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09

530 505

485 482,5 482,5 495

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος 377 375

367 362 362 368

Τιμές παραγωγού 
ροδιού
(ευρώ το κιλό)

Ποικιλία Acco  0,50-0,80

Εξαιρετικές περιπτώσεις  1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Υψηλό δολάριο και υποτονική ζήτηση πιέζουν περαιτέρω το βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Συνεχίζονται οι πιέσεις στη διεθνή 
αγορά βάµβακος, µε τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου να έχουν χάσει και 
το στήριγµα των 90 σεντς.

Ανοδική αντίδραση αποτυπώνει η νέα 
λίστα της Φότζια για τις τιµές του 
σκληρού σίτου, οι οποίες ενισχύθηκαν 
µε 12,5 ευρώ σε όλες τις ποιότητες. 

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

Σε ανοδικό κανάλι η αγορά 
κτηνοτροφικού κριθαριού στην 
Ευρώπη όσο οι εξελίξεις στο µέτωπο 
της Ουκρανίας φουσκώνουν τις τιµές.

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

Έπειτα από συνεχόµενες πτωτικές συ-
νεδριάσεις που έκοψαν σχεδόν 100 
ευρώ ο τόνος στην τιµή σκληρού σί-
του, η Φότζια επιστρέφει στα θετικά, 
ανακτώντας κάποιο από το χαµένο 
έδαφος, γράφοντας κέρδη 12,5 ευ-
ρώ ο τόνος στις δύο πρώτες ποιοτι-
κές κατηγορίες, σε µια εξέλιξη που 
παρέσυρε ανοδικά και την ελληνι-
κή αγορά, µε τα FOB να διαµορφώ-
νουν τα 435 ευρώ έπειτα από τα χα-
µηλά των 420 ευρώ.

Το σήµα ανόδου στην αγορά σκλη-
ρού σίτου έπεσε την περασµένη εβδο-
µάδα, µε τα δεδοµένα να ανατρέπο-
νται τόσο από την πτωτική αναθεώ-
ρηση της παραγωγής στον Καναδά, 
όσο και από το γενικευµένο κλίµα 
που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές σιτηρών εξαιτίας της κλιµάκωσης 
του πολέµου στην Ουκρανία. Βέβαια, 
ακόµα οι ισορροπίες στην ευρωπα-
ϊκή και διεθνή αγορά σκληρού, δεν 

υπαγορεύουν επιστροφή στα υψηλά 
των 50 λεπτών που πλήρωνε η αγο-
ρά στο ξεκίνηµα του ελληνικού αλω-
νισµού τον περασµένο Ιούνιο. Προς 
το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ό-
τι η τιµή µπορεί να διεκδικήσει ξα-
νά τα επίπεδα αυτά, αφού παρά τη 
µειωµένη έναντι των αρχικών εκτι-
µήσεων σοδειά του Καναδά, η χώ-
ρα εξακολουθεί να αναµένει υπερ-
διπλάσιες ποσότητες από πέρυσι, ε-
νώ και οι Καναδοί µεσίτες ακολου-
θούν επιθετική εµπορική πολιτική, 
ειδικά στη γαλλική αγορά.

Στη Φότζια, οι τιµές στη νέα λίστα 
ενισχύθηκαν κατά 12,5 ευρώ ο τό-
νος. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύ-
εται στα 490-495 ευρώ ο τόνος. Για 
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και πρω-
τεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 480-483 ευρώ 
ο τόνος. Στη Γαλλία έχουν σταθερο-

ποιηθεί οι τιµές στα επίπεδα των 440 
ευρώ ο τόνος.

Λιγότερο υποσχόµενος Καναδάς
Μικρότερη των αρχικών εκτιµή-

σεων φαίνεται ότι θα είναι η σοδειά 
του Καναδά, µε την στατιστική υπη-
ρεσία της χώρας αλλά και το υπουρ-
γείο γεωργίας να ρίχνουν τις προσ-
δοκίες για τις αποδόσεις στα 200 κι-
λά το στρέµµα (30 bushels/acre) ε-
πικαλούµενες τις καιρικές συνθήκες 
των τελευταίων εβδοµάδων. Οι προ-
ηγούµενες εκτιµήσεις τοποθετούσαν 
τη σοδειά του Καναδά στους 6,5 ε-
κατ. τόνους  το 2022, ενώ πλέον το 
επικρατέστερο σενάριο τη θέλει ακό-
µα και κάτω από τους 6 εκατ. τόνους.

Ανακάµπτει η Φότζια, καύσιµο στη ντόπια αγορά
Επιστρέφουν θετικά τα ιταλικά χρηµατιστήρια, µε την πρώτη ποιότητα σκληρού στα 495 ευρώ
 Oι ισορροπίες στην αγορά δεν υπαγορεύουν επιστροφή στα υψηλά των 50 λεπτών του Ιουνίου

Σε επίπεδα χαµηλότερα από 
εκείνα που διαµορφώνουν 
οι ευρωπαϊκές αγορές κινείται 
η εγχώρια αγορά καλαµποκιού, 
µε τα 32 λεπτά να αποτελούν 
πλέον τον κανόνα στις πράξεις. 
Η διατήρηση των τιµών σ’ αυτή 
τη ζώνη εδώ και 2 εβδοµάδες, 
αποδίδεται από ανθρώπους 
της αγοράς στις εισαγωγές 
βουλγάρικου καλαµποκιού που 
φτάνει περίπου µε 360-370 
ευρώ στα Μέγαρα. Η διαφορά 
ανάµεσα στην τιµή παραγωγού 
και την τιµή στην πιάτσα των 
Μεγάρων, έρχεται να γεµίσει 
από τα µεταφορικά και κυρίως, 
από το κέρδος των εµπόρων.
Στη Γαλλία, τα ενεργά 
συµβόλαια Νοεµβρίου, έπιασαν 
τα 340 ευρώ ο τόνος, ενώ 
οι φορτώσεις γίνονται µε 345 
έως 350 ευρώ. Τις ισορροπίες 
επηρεάζει η αγωνία για 
περαιτέρω κλιµάκωση της 
έντασης στην Ουκρανία και οι 
ανησυχίες για την κατανάλωση, 
αφού περιθώρια απορρόφησης 
των τιµών αυτών από τους 
κτηνοτρόφους εξαντλούνται 
σε παγκόσµιο επίπεδο. 

ΣΤΑ 32 ΛΕΠΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ 
ΡΥΘΜΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

Υψηλό δολάριο και υποτονική ζήτηση πίεσαν 
το βαµβάκι στα πρόσφατα χαµηλά του. Βέβαια, 
όλα τα εµπορεύµατα και τα χρηµατιστήρια αξιών 
βρίσκονταν παράλληλα υπό πίεση, οπότε η πτώση 
ήταν γενικευµένη. Από τη µια µεριά οι αναλυτές 
θεωρούν το βαµβάκι υπερ-πουληµένο και πως 
αξίζει µια γερή ανοδική αντίδραση, αλλά από 
την άλλη ο φόβος της παγκόσµιας ύφεσης και 
τα µέτρα για αντιµετώπιση του πληθωρισµού 
(υψηλότερα επιτόκια) δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο, αναγκάζοντας και τους επενδυτές 
να βγαίνουν από τις ανοδικές τους θέσεις.  

ΝEA ΥOΡKH
Το µοτίβο παραµένει το ίδιο µε τη ζήτηση να είναι 
αναιµική και την προσφορά ολοένα αυξανόµενη. 
Τα στοκ στα εκκοκκιστήρια αρχίζουν να χτίζονται, 
ενώ φορτώσεις δείχνουν πως θα καθυστερήσουν 
καθώς τα κλωστήρια δεν βιάζονται να παραλάβουν 
τα βαµβάκια. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι στο προσεχές 
διάστηµα η πίεση για πωλήσεις θα ενταθεί µε 
αποτέλεσµα οι µικροπωλήσεις που γίνονται για 
Αίγυπτο ή Τουρκία να µην είναι αρκετές, ώστε 
να κρατήσουν σταθερό το χρηµατιστηριακό πριµ. 
Ευτυχώς το δολάριο ολοένα και δυναµώνει, 
µετριάζοντας κάπως τη χρηµατιστηριακή πτώση. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆εν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τιµή 
µπορεί να επανέλθει στα 50 λεπτά. 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Μικρότερη των αρχικών 

εκτιµήσεων η σοδειά του 

Καναδά, µε τις αποδόσεις 

περί τα 200 κιλά

Συνεδρίαση 27/09/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος’22 88,09 -0,28

Μάρτιος ‘23 85,39 -0,55
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Στην υψηλή αποτίµηση που είχε 
το βαµβάκι νωρίτερα αποδίδει η 
Τράπεζα Πειραιώς τις πιέσεις επί 
της τιµής το τελευταίο διάστηµα, 
µε τις εκτιµήσεις της στο δελτίο 
τιµών αγροτικών εµπορευµάτων, 
να στέκονται στην ευνοϊκή παρά-
µετρο που διαµορφώνουν τα δε-
δοµένα της προσφοράς. Μάλιστα 
η τράπεζα υποστηρίζει ότι  οι κίν-
δυνοι που ελλοχεύουν σχετικά µε 

τις καιρικές συνθήκες (πληµµύ-
ρες στο Πακιστάν, ξηρασία στις 
ΗΠΑ, La-Ninia) πιθανά να συνε-
χίσουν να ευνοούν την τιµή του.

Οι τελευταίες εκτιµήσεις του 
USDA κάνουν λόγο για ενίσχυση 
της παγκόσµιας παραγωγής βαµ-
βακιού το 2022-2023 σε 118,45 
εκατ. µπάλες (από 117,01 εκατ. 
µπάλες), προερχόµενη από ανο-
δική αναθεώρηση για την Ινδία, 

την Κίνα, τη Βραζιλία και το Πα-
κιστάν. Αν και οι εκτιµήσεις για 
την παραγωγή προβλέπονται ε-
νισχυµένες, η κατανάλωση εκτι-
µάται µειωµένη σε 118,63 εκατ. 
µπάλες (από 119,09 εκατ. µπά-
λες). Οι εκτιµήσεις για το παγκό-
σµιο εµπόριο βαµβακιού διατηρή-
θηκαν στις 44,6 εκατ. µπάλες, µε 
τον δείκτη αποθέµατα/κατανάλω-
ση σε 71,54% από 69,50%.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στο 35% βρίσκεται η διαδικασία 
συγκοµιδής βάµβακος στη Θεσ-
σαλία, ενώ εξίσου προχωρηµένη 
φαίνεται να είναι και στα χωρά-
φια της Βοιωτίας, σε µια συγκυ-
ρία ωστόσο κατά την οποία η διε-
θνής αγορά δείχνει το σκληρό της 
πρόσωπο στους καλλιεργητές, µε 
τις τιµές να προσεγγίζουν τα χα-
µηλά περιόδου, σε µια συνθήκη 
που αποθαρρύνει αρκετούς από 
το να φιξάρουν τιµές.

Η προσπάθεια ανοδικής αντί-
δρασης στα συµβόλαια ∆εκεµβρί-
ου στις αρχές της περασµένης ε-
βδοµάδας, απέτυχε µε την αγο-
ρά έκτοτε να καταλήγει σε πτωτι-
κές συνεδρίες, κάτι που µαρτυρά 
ότι οι αντοχές διατήρησης των τι-
µών σε επαφή µε τα 90 σεντς ανά 
λίµπρα εξαντλούνται. Καταλύτης 
της πτώσης εδώ και αρκετές ηµέ-
ρες είναι οι προοπτικές της παγκό-
σµιας οικονοµίας, µε την αγορά 
βάµβακος να έχει χάσει πάνω από 
10 σεντς από τότε που ανακοινώ-
θηκαν τα αποτελέσµατα πληθωρι-
σµού στις ΗΠΑ (πριν από περίπου 
δύο εβδοµάδες), ενώ το σήµα της 
πτώσης ήρθε και από την απόφα-
ση της FED για περαιτέρω αύξη-
ση των επιτοκίων. Το κλίµα αυ-
τό αναµένεται να διατηρηθεί και 
τους χειµερινούς µήνες, αφού ο 
κεντρικός Τραπεζίτης των ΗΠΑ 
Τζερόµ Πάουελ δήλωσε πως θα 
επανέλθει µε περισσότερες αυ-
ξήσεις στα επιτόκια δανεισµού.

Έχει διαµορφωθεί λοιπόν ένα 
συµπαγές οικονοµικό τοπίο που 

αποθαρρύνει προς το παρόν τη 
ζήτηση για ίνα.

Στην εγχώρια αγορά, το σύσπο-
ρο πληρώνεται στα 80 µε 81 λε-
πτά το κιλό παραδοτέα στην πόρ-
τα του εκκοκκιστηρίου (Καραγιώρ-
γος), ενώ ακούγονται και χαµη-
λότερες τιµές από Μάρκου και άλ-
λες µικρότερες επιχειρήσεις που 
βρίσκονται κάτω από το όριο των 
80 λεπτών. Σ’ αυτή τη συγκυρία, 
το µόνο που συγκρατεί τις τιµές 
για το ελληνικό σύσπορο είναι το 
ισχυρό δολάριο, µε την ισοτιµία 
µε το ευρώ να έχει υποχωρήσει 
πλέον στα 96 σεντς, κάτι που βελ-

τιώνει σηµαντικά τις τιµές. Ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι µε την περ-
σινή ισοτιµία στα 1,20 δολάρια, 
το βαµβάκι θα πληρωνόταν σή-
µερα 60 λεπτά. Βέβαια το ισχυρό 
δολάριο είναι που επιβαρύνει τις 
αµερικανικές εξαγωγές, κάτι που 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διε-
θνή τιµή βάµβακος.

Στο διεθνές τοπίο λοιπόν, οι α-
νησυχίες για την παγκόσµια οικο-
νοµία εντείνονται, κάτι που απο-
τυπώνεται και στην τιµή του βα-
ρελιού µε το αµερικανικό WTI να 
υποχωρεί στη ζώνη των 75 δολα-
ρίων, έναντι των 85-90 πριν από 
µερικές εβδοµάδες. Στη συνέχεια 
βέβαια η αγορά πετρελαίου έδειξε 
µια ανοδική αντίδραση, µε την τι-
µή να ανακάµπτει στα 82 δολάρια 
το βαρέλι. Όπως σχολιάζουν διε-
θνείς αναλυτές, αυτό το περιβάλ-
λον δεν προσφέρει πολλές αφορ-
µές για µια ανοδική πορεία προς 
τα 100 σεντς ανά λίµπρα. Ωστόσο, 

από την πλευρά της παραγωγής 
και της προσφοράς, όλα τα δεδο-
µένα θα µπορούσαν να σχηµατί-
σουν ένα ανοδικό κανάλι.

Στηρίγµατα ανόδου η αγορά θα 
αναζητήσει στην επόµενη έκθε-
ση του αµερικανικού υπουργεί-
ου Γεωργίας (USDA) που αναµέ-
νονται για τις 12 Οκτωβρίου και 
αρκετοί ανυποµονούν να δουν 
µια αποφασιστική µείωση στην 
σοδειά των ΗΠΑ. Βέβαια, έχει πλέ-
ον καταστεί σαφές πως τα δεδοµέ-
να της προσφοράς δεν απασχο-
λούν ιδιαίτερα τις αγορές. Σ’ αυτή 
τη φάση, οι ανταλλαγές στα χρη-
µατιστήρια περιορίζονται στις ει-
δήσεις για τις προοπτικές της πα-
γκόσµιας οικονοµίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, µε 
το βαµβάκι να βρίσκεται κοντά στα 
χαµηλά περιόδου, δεν αποκλείε-
ται να ενεργοποιηθεί η ζήτηση, α-
φού ακόµα και αν τα κλωστήρια 
αναφέρουν µειωµένες παραγγε-
λίες για ίνα, έχουν πλέον στα χέ-
ρια τους να αντικαταστήσουν µε-
ρικά ακριβά αποθέµατα εκκοκκι-
σµένου βαµβακιού µε φθηνότερα.

Χαµηλά του εύρους η διεθνής αγορά βάµβακος
Το δολάριο παρέχει στήριξη στο σύσπορο
Εξαντλούνται οι αντοχές διατήρησης των τιµών σε επαφή µε τα 90 σεντς

Στη γενική εικόνα ευνοείται το βαµβάκι
παρά τις πιέσεις, σύµφωνα µε την Πειραιώς

ΖΗΤΗΣΗ
Μειωµένες παραγγελίες 

για ίνα από τα κλωστήρια, 

που έχουν πλέον να αντικα-

ταστήσουν µερικά ακριβά 

αποθέµατα εκκοκκισµένου 

βαµβακιού µε φθηνότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ
Η ισοτιµία ευρώ δολαρίου 

έχει υποχωρήσει πλέον στα 

96 σεντς, κάτι που βελτιώνει 

σηµαντικά τις τιµές

Σ
την αγορά µας υπάρχει 
µια ελαφρά ανοδική τά-
ση στις τιµές εξαγωγής 
σκληρού σίτου προς τα 

435 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, 
δεδοµένου ότι τα επίπεδα των 420 
ευρώ ο τόνος δεν περπάτησαν. Οι 
Καναδοί ανέβασαν λίγο τις τιµές 
στις προσφορές τους κι αυτό φαί-
νεται να επιδρά και στις ελληνι-
κές τιµές, καθώς η εξαγωγή µας 
προορίζεται επίσης για την Ιτα-
λία. Στο εσωτερικό οι τιµές πα-
ραγωγού κυµαίνονται µεταξύ 38-
40 λεπτών το κιλό, ενώ εκτιµάται 
πως µεγάλες ποσότητες είναι α-
κόµα αποθηκευµένες και θα δια-

τεθούν για 
πώληση αρ-
γότερα. 

Στα σκλη-
ρά σιτάρια, 
η Φότζια ε-

πιστρέφει στα θετικά, ανακτώντας 
κάποιο από το χαµένο έδαφος, 
γράφοντας κέρδη 12,5 ευρώ ο 
τόνος στις δύο πρώτες ποιοτικές 
κατηγορίες. Συγκεκριµένα για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου διαπραγµατεύεται στα 490-
495 ευρώ ο τόνος. Για τη δεύτε-
ρη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 
kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 
11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
κυµαίνεται στα 480-483 ευρώ ο 
τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές έχουν 
σταθεροποιηθεί στα επίπεδα των 
440 ευρώ ο τόνος. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η πτώση των προηγούµενων ηµε-
ρών φαίνεται πως κινητοποίησε 
τους αγοραστές, οι οποίοι βρή-
καν ευκαιρία να βγουν και να κα-
λύψουν ανάγκες τους. Ένα άλλο 
θέµα που απασχολεί τους αναλυ-
τές είναι η επιστράτευση πολλών 
παραγωγών από πλευράς Ρωσίας. 
Κάτι τέτοιο µειώνει το δυναµικό, 
που ασχολείται µε τα χωράφια κι 
αυτό µπορεί να έχει αντίκτυπο στις 
παραγωγές της Ρωσίας.

 Στη Γαλλία, τέλος, η ανάκαµψη 
στο Σικάγο σε συνδυασµό µε την 
πτώση του ευρώ έναντι του δολα-
ρίου επανάφερε τις τιµές στα επί-
πεδα των 348 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΛΙΓΟ  ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
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Στις όψιµες ποικιλίες, όπως τα Fuji, που θα αρχίσουν να συγκοµίζονται µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου, προσβλέπουν, πλέον, 
οι παραγωγοί µήλων στη Βόρεια Ελλάδα, µήπως και µετριάσουν, έστω και οριακά, το πρωτόγνωρο εµπορικό… Βατερλό, που ζει φέτος το προϊόν.

«Κάποιες ποσότητες θα µείνουν στα αζήτητα. Εµείς φέτος 
σκοπεύουµε να συγκεντρώσουµε περίπου 20.000 τόνους, 
από 13.500 πέρυσι, αλλά δυστυχώς δεν µπορούµε να απορ-
ροφήσουµε όλη την παραγωγή», επισηµαίνει στην Agrenda 
ο πρόεδρος της ΓΕΟΚΑ, ∆ήµος Μωυσίδης και αναφέρει πως 
«έχουµε νοικιάσει άλλα 7 ψυγεία µε στάνταρντ τιµή στα 8 
λεπτά το κιλό και αν αυξηθούν κι άλλο οι τιµές στην ενέρ-
γεια τους επόµενους µήνες, δεν ξέρουµε πού θα καταλήξει».

Για τη διάθεση των προϊόντων η ΓΕΟΚΑ αξιοποιεί συνερ-
γασίες που έχει στην Αίγυπτο και αναµένει από το ∆εκέµ-
βριο και µετά να ανοίξουν και οι αγορές του Ισραήλ, του 

Λιβάνου και της Ιορδανίας, που τώρα έχουν δασµούς. «Μέ-
χρι τώρα έχουν εξαχθεί γύρω στους 1.000 τόνους, έναντι 
διπλάσιας ποσότητας πέρυσι, καθώς υπάρχει δυσκολία α-
πορρόφησης από την ελληνική αγορά, αφού τα σούπερ 
µάρκετ πουλάνε ακριβά στον καταναλωτή, ενώ ο παραγω-
γός πουλά χαµηλότερα», επισηµαίνει.

Στο µεταξύ, σε µια προσπάθεια να διευκολύνει τη διάθε-
ση των αυξηµένων ποσοτήτων µήλων αλλά και να τονώ-
σει την κατανάλωση σε µια περίοδο έντονων ανατιµήσε-
ων, ο Συνεταιρισµός Ζαγοράς αποφάσισε να µειώσει την 
χονδρική τιµή διάθεσης των ξακουστών µήλων της περιο-
χής. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, φέτος πρόκειται να 
προκύψει χαµηλότερη από τη συνήθη τιµή λιανικής, ώστε 
οι καταναλωτές να συνεχίσουν να επιλέγουν τα µήλα Ζα-
γορίν, τα οποία επί πολλά χρόνια διατηρούσαν σταθερή τι-
µή παρά τις διακυµάνσεις στην αγορά.   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ µε τις πρώιµες και µε-
σοπρώιµες ποικιλίες, που εµφανί-
ζουν σοβαρά προβλήµατα διάθεσης, 
µε συνέπεια να µένει ασυγκόµιστο 
ένα µέρος της φετινής σοδειάς και 
οι αγρότες να υποχρεώνονται να δί-
νουν το προϊόν µε ανοικτές τιµές, 
πολύ πιο κάτω από το κόστος παρα-
γωγής, στα Fuji τα µηνύµατα είναι 

λίγο πιο αισιόδοξα. «Φαίνεται πως 
υπάρχει µια κινητικότητα ως προς 
τη ζήτηση από το εµπόριο και ευελ-
πιστούµε ότι τα Fuji θα πάνω καλύ-
τερα από ό,τι έχει συµβεί µε τις άλ-
λες ποικιλίες µήλων έως τώρα. Ω-
στόσο κι εδώ µιλάµε για αγορές µε 
ανοικτές τιµές», τονίζει ο γεωπόνος 
Βαγγέλης Μάινος από την Πέλλα.

ΩΣ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ χαρακτηρίζει την κα-
τάσταση ο παραγωγός Παναγιώτης 
Ελευθεριάδης, µε εκµετάλλευση 80 
στρεµµάτων, στο χωριό Πύργοι. «Το 
80%-90% των µήλων έχει φύγει µε 
ανοικτές τιµές και δεν ξέρουµε και 
τί θα πάρουµε στο τέλος. Οι έµπο-
ροι επικαλούνται την ενεργειακή 

κρίση, τον πόλεµο και την ανασφά-
λεια των καταναλωτών και υποτίθε-
ται ότι δεν θα έπαιρναν µήλα, γιατί 
δεν ήξεραν πως θα ανταποκριθεί η 
αγορά, αλλά τελικά µε τις ανοικτές 
τιµές τα σκούπισαν. Κάποια τα κρα-
τάµε µε την ελπίδα ότι αργότερα θα 
πιάσουµε έστω 30 λεπτά», µας είπε.

ΓΙΑ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ», που έχει 
στηθεί από το εµπόριο µε τις ανοι-
κτές τιµές, κάνει λόγο και µεγάλος 
παραγωγός από την περιοχή της 
Πέλλας, ο οποίος θέλησε να διατη-
ρήσει την ανωνυµία του. Όπως µας 
ανέφερε, έχει ανοίξει ο Ασκός του 

Αιόλου φέτος, γύρω από το ελληνι-
κό µήλο, σηµειώνοντας πως σε πα-
ραγωγικά κέντρα της Βορείου Ελλά-
δος, είναι πιθανό να µείνει παραγω-
γή στα δέντρα και αγρότες να παρα-
τήσουν την καλλιέργεια, γιατί δεν έ-
χουν τα χρήµατα να τη συνεχίσουν. 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑ και από τα παρα-
γωγικά κέντρα των παρόχθιων χω-
ριών της Βεγορίτιδας, αλλά και των 
γειτονικών νοµών, ο έµπειρος γε-
ωπόνος επισηµαίνει πως η χρονιά 
αν και ξεκίνησε µε τους καλύτερους 
οιωνούς παραγωγικά και ποιοτικά, 
καταλήγει καταστροφική. «Το εµπό-
ριο δεν ρισκάρει να αποθεµατοποι-

ήσει µεγάλους όγκους, µε τις τερά-
στιες αυξήσεις που έχουν επέλθει 
στην ενέργεια και µε την αβεβαιό-
τητα που κυριαρχεί στην αγορά, µε 
συνέπεια η διάθεση των προϊόντων 
να εµφανίζει δυσκολίες και να γί-
νεται µε ανοικτή τιµή, ενώ προβλή-
µατα υπάρχουν και µε τα εργατικά 
χέρια», λέει ο κ. Μάινος.

Ο Ι∆ΙΟΣ ΜΑΣ ΑΝΕΦΕΡΕ πως πέρυ-
σι το «στήσιµο» στους Πύργους, ό-
που η παραγωγή κυµαίνεται κοντά 
στους 20.000 τόνους ετησίως, ήταν 
στα 45 – 50 λεπτά το κιλό και φέτος 
στην καλύτερη περίπτωση θα κινη-
θεί στα 20-25 λεπτά το κιλό. «∆υστυ-
χώς έχουν πουληθεί µήλα φέτος και 

µε 17-18 λεπτά το κιλό. Οι παραγω-
γοί είναι απελπισµένοι γιατί τα έξο-
δά τους έχουν εκτοξευτεί και προ-
σπαθούν να πάρουν ό,τι µπορούν. 
Οι έµποροι το εκµεταλλεύονται κι 
αλωνίζουν. Φτάσαµε να πουλάµε 
πολύ πιο κάτω από ότι όταν είχαµε  
δραχµές, πριν σχεδόν 25 χρόνια».

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως εξη-
γεί στην εφηµερίδα Αgrenda ο 
πρόεδρος της ΓΕΟΚΑ, ∆ήµος Μω-
υσίδης, η ετήσια παραγωγή του 
νοµού ανέρχεται περίπου στους 
60.000 τόνους και φέτος, λόγω 
της κατάστασης που επικρατεί 

στην αγορά, υπολογίζεται πως 
γύρω στους 20.000 τόνους θα 
πάνε για χυµοποίηση, µε την τι-
µή που δίνει η οργάνωση περί τα 
7 λεπτά το κιλό, παρά να «σκο-
τώσουν» την παραγωγή τους µε 
12 ή 15 λεπτά το κιλό. 

Αναζητούνται νέες αγορές 
για να μη μείνουν στα αζήτητα 
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PEPSICO ΗELLAS: Στο ποσό 
των 171 εκατ. ευρώ ανήλθε ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

της PepsiCo Hellas το 2021, 
αυξημένος κατά 41,5% σε σχέση με 
το 2020 οπότε και διαμορφώθηκε 
στα 120,8 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των 
πωλήσεων προκύπτει και από τη 
συγχώνευση της Tasty Foods ΑΒΓΕ 
με την PepsiCo HBH Μ. ΕΠΕ.

USSEC: Το Συμβούλιο Εξαγωγών 
Σπόρων Σόγιας ΗΠΑ ανταποκρίθηκε 
στο αίτημα των πελατών του για 
πιστοποίηση βιωσιμότητας της σόγιας 
που προμηθεύονται, σε όλο το μήκος 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 
Πρωτόκολλο Βιωσιμότητας της 
Αμερικανικής Σόγιας επεκτάθηκε  
ώστε να επιτρέπει τη μεταβίβαση των 
πιστοποιητικών έως και τέσσερις φορές. 

ΜΕΛΙΣΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ: Τα καθαρά 
κέρδη της βιομηχανίας ζυμαρικών 
Μέλισσα - Κίκιζας υποχώρησαν κατά 
85,66% στις 729.490 ευρώ, ο τζίρος 
κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας 
πωλήσεων και της ενσωμάτωσης της 
εξαγορασθείσας Terra Creta, αυξήθηκε 
κατά 5,4% στα 77,9 εκατ. ευρώ και 
αντιστάθμισε τη μείωση του όγκου  
σε σχέση με το υψηλό 2020 λόγω  
της πανδημίας. Το κόστος από την 
μεταβολή αποθεμάτων - αναλώσεις 
υλών και υλικών αυξήθηκε κατά 15,1%.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ο κύκλος εργασιών της 
βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το α’ 
εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε 
83,39 εκατ. ευρώ έναντι 70,23 εκατ. 
το 2021 (+18,7%). Τα λειτουργικά 
κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 7,50 
εκατ., έναντι 14,65 εκατ. το 2021, τα 
κέρδη προ φόρων σε 5,07 εκατ., έναντι 
12,58 εκατ. Στον κλάδο γιαουρτιού οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν +17,3% σε αξία. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με τον προβληματισμό να επιμένει για 
τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας 
σε ένα περιβάλλον ολοένα και υψηλότε-
ρων επιτοκίων καθώς οι κεντρικές τράπε-
ζες συνεχίζουν τη μάχη για να ελέγξουν 
τον πληθωρισμό, και με τις μετοχές να δι-
απραγματεύονται σε bear market, υπάρ-
χουν φωνές αισιοδοξίας. Αυτή τη στιγμή 
η «αγέλη» σκέφτεται πτωτικά, ωστόσο, ι-
στορικά μιλώντας, η αντίθετη επιλογή, σε 
τέτοιες περιπτώσεις, συχνά αποδεικνύεται 
ότι παρέχει πλεονέκτημα. Σε αυτό το πνεύ-
μα, η Mary Callahan Erdoes της JPMorgan 
υποστηρίζει πως σε αυτή την ταραγμένη 
αγορά, οι ευκαιρίες αφθονούν.

«Ενώ ο κόσμος είναι επικεντρωμένος σε 
όλα τα γεγονότα του «μαύρου κύκνου», 
θα εμφανιστούν «λευκοί κύκνοι», δήλω-
σε η Erdoes, Διευθύνων Σύμβουλος της 
JPMorgan Asset & Wealth Management, 

στη σύνοδο κορυφής επενδυτών του CNBC 
Delivering Alpha στη Νέα Υόρκη.

Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι φωνές στο 
εσωτερικό της ΕΚΤ για νέα επιθετική αύ-
ξηση των επιτοκίων κατά 75 μ.β. τον Ο-
κτώβριο. «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 
75 μονάδες βάσης (μ.β.) τον Οκτώβριο», 
δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τρά-
πεζας της Λιθουανίας Gediminas Simkus, 
στο Bloomberg. Οι υπεύθυνοι χάραξης πο-
λιτικής της ΕΚΤ Peter Kazimir και Robert 
Holzmann έχουν ταχθεί υπέρ της αύξησης 
κατά 75 μονάδες βάσης, ενώ ο Olli Rehn 
απαρίθμησε τις 75 μονάδες βάσης ως μία 
αποδεκτή επιλογή. Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα 
επιτόκια κατά 125 μονάδες βάσης συνο-
λικά στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της 
και υποσχέθηκε περαιτέρω αυξήσεις, κα-
θώς ο πληθωρισμός αυξάνεται προς το 10%.

BOUTARI
Η Οινοποιία Μπουτάρη κατάφερε να 
συνδυάσει αρμονικά την παλαίωση 
ουίσκι σε βαρέλια από κρασί, σε 
συνεργασία με τους Irish Distillers 
και Spot Whiskeys. Η νέα σειρά 
Greek Wine Single Cask περιλαμβάνει 
4 νέα Green Spot Irish Single Pot 
Whiskeys 10 ετών με την παλαίωση 
σε βαρέλια που πριν είχαν Vinsanto 
και Αμπελιαστό από Σαντορίνη.

ZAGORIN
Τα μήλα «ZAGORIN», που καλλιεργούνται 
στις πανέμορφες πλαγιές του Πηλίου και 
συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της 
Ζαγοράς, ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στις 
Κεντρικές Λαχαναγορές και βρίσκονται 
στα ράφια μαναβικής γνωστών αλυσίδων 
και φρουταγορών. Σε μία κίνηση που θα 
εκτιμηθεί, φέτος ο Συνεταιρισμός μείωσε 
τη τιμή χονδρικής που διατηρούσε σε 
σταθερό εύρος πάνω από μια 10ετία.

Ταραγμένη αγορά, 
κρυμμένες ευκαιρίες

 «Λευκούς κύκνους» βλέπει η JPMorgan 
 Προς νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,7340 +10,88%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2,3800 +9,17%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 1,7300 +8,13%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ. Α.Β.Ε.Ε. 2,2400 +6,67%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡΙΣΤ. 0,8770 +6,17%

ΕΤ. ΥΔ/ΣΕΩΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ.Α.Ε. 3,6100 -9,98%

BIOKARPET S.A. 1,5200 -7,88%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ 0,4680 -6,02%

CAIRO MEZZ PLC 0,1236 -4,92%

MERMEREN KOMBINAT AD PRIL. 45,2000 -4,64%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 29,336.65 -1.17%
 NASDAQ Comp 10,773.74 -2.51%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,272.98 -1.87%
Λονδίνo FTSE 100 6,881.59 -1.77%
Φρανκφούρτη  DAX-30 11,975.55 -1.71%
Παρίσι CAC-40 5,676.87 -1.53%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,126.99 -0.92%
Τόκιο NIKKEI-225 26,422.05 +0.95%
 
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

Ο ακριβός δανεισμός για εισηγμένες 
και ο καθησυχασμός αναλυτών
Tο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε στη ζώνη 
των 790 μονάδων, ακολουθώντας τη πορεία που 
δείχνουν το αρνητικό διεθνές κλίμα αλλά η 
αύξηση των αποδόσεων του 10ετούς ελληνικού 
ομολόγου στο 10%. Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι 
οι αναλυτές που καθησυχάζουν για τη νέα άνοδο 
του κόστους δανεισμού της χώρας, αφού όπως 
λένε το ισχυρό ταμειακό μαξιλάρι, σε συνδυασμό 
με τη δομή του ελληνικού χρέους, καθιστούν την 
Ελλάδα θωρακισμένη έναντι των αναταράξεων 
στις αγορές ομολόγων. 
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Καμιά προσπάθεια επίλυσης στα προβλήματα 
με εργόσημο και πίνακες προσωπικού ως τώρα

Π
ολλές φορές αναρωτιέµαι γιατί είναι τόσο 
δύσκολο να λυθεί ένα πρόβληµα από τη 
∆ιοίκηση του εκάστοτε υπουργείου και η 
απάντηση είναι πάντα η ίδια: εµπλέκονται 

πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τις περισσότερες φορές δε 
γνωρίζουν το αντικείµενο. Και µπο-
ρεί να µην το κάνουν επίτηδες, ό-
µως όταν το θέµα επανέρχεται συ-
χνά στο προσκήνιο και παρά ταύ-
τα δεν υπάρχει ανταπόκριση, προ-
βληµατίζοµαι είναι η αλήθεια. Για 
το εργόσηµο έχω αρθρογραφήσει 
ουκ ολίγες φορές και θα συνεχίσω 
να το κάνω, µέχρι επιτέλους να κα-
ταλάβει κάποιος το τεράστιο πρόβλη-
µα που εξακολουθεί να υφίσταται.

ΜΕ ΤΗΝ 44116/∆1.14687/2019 από-
φαση συγκροτήθηκε Οµάδας Ερ-
γασίας Εργοσήµου και Τίτλου Κτή-
σης,  «…µε σκοπό την επεξεργασία 
προτάσεων για την αναδιοργάνωση 
του θεσµικού πλαισίου του Εργόση-
µου και του Τίτλου Κτήσης…… Έργο 
της εν λόγω οµάδας είναι η αξιολόγη-
ση και κωδικοποίηση των διατάξεων 
που αφορούν το Εργόσηµο και στον 
Τίτλο Κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και 

η κατάθεση προτάσεων για τη δηµιουργία ενός ενιαί-
ου θεσµικού πλαισίου για όλες τις επαγγελµατικές κατη-
γορίες, συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτών. Η ο-
µάδα, στο πλαίσιο των εργασιών της, θα εξετάσει και τις 
συνέπειες του υφιστάµενου πλαισίου, αλλά και του προ-
τεινόµενου, στα θέµατα απασχόλησης συνταξιούχων..».

Η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε µία φορά στις 
19.11.19 για τη συγκρότηση και κατανοµή αρµοδιο-
τήτων και άλλη µία τον Ιανουάριο του 2020. Και µε-

τά το …κενό. Στο ενδιάµεσο έχουν 
υπάρξει αρκετές επιβολές προστί-
µων σε αγρότες που απασχολούν 
προσωπικό το οποίο πληρώνεται 

µε εργόσηµο, αλλά οι συχνές αλλαγές στους συµβού-
λους και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες δεν 
έχει επιτρέψει µέχρι σήµερα να γίνουν οι συναντή-
σεις για την εξεύρεση λύσης. Απόδειξη του πόσο δύ-
σκολα µπορεί να βρει ένας άνθρωπος άκρη, είναι οι 
απαντήσεις σε ερωτήσεις που έγιναν επί του θέµατος. 

ΣΤΙΣ 24.02.20, λίγο µόλις καιρό από την 1η συνάντη-
ση της επιτροπής, µε το αρ.πρωτ.66 απαντητικό έγγρα-
φο προς τη Βουλή των Ελλήνων, ο τότε υπουργός Γ. 
Βρούτσης απάντησε στο ερώτηµα του βουλευτή Ιωάννη 
Καλλιάνου (αρ.πρωτ.3471/22.01.20. ερώτηση) σχετι-
κά  µε τις ασφαλιστικές εισφορές µισθωτών ιδιωτικού 
ή δηµοσίου τοµέα. Ο υπουργός σηµειώνει ότι «…έχει 
συγκροτηθεί οµάδα εργασίας µε σκοπό την επεξεργα-
σία προτάσεων για την αναδιοργάνωση του θεσµικού 
πλαισίου του εργοσήµου και του τίτλου κτήσης. Έργο 
της εν λόγω οµάδας είναι η αξιολόγηση και κωδικο-
ποίηση των διατάξεων που αφορούν το εργόσηµο….».

ΣΤΙΣ 30.11.20, τίθεται εκ νέου ερώτηµα από τους βου-
λευτές κ.κ. Χαρά Κεφαλίδου και Γιώργο Μουλακιώτη 
(αρ. πρωτ. 991/160/26.10.20), σχετικά µε την εφαρ-

µογή του άρθρου 32 του ν.4670/2020 σε µισθωτούς 
που ασκούν παράλληλη δραστηριότητα αµειβόµενη 
µε τίτλο κτήσης και τα πορίσµατα της επιτροπής για 
την επίλυση των θεµάτων ασφάλισης των αµειβόµε-
νων µε εργόσηµο. Η απάντηση του υφυπουργού κ. 
Τσακλόγλου ήταν η κάτωθι: «Το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων αναγνωρίζει τα ζητήµα-
τα που έχουν ανακύψει σχετικά µε την ασφάλιση µέ-
σω Παραστατικού Παρεχοµένων Υπηρεσιών και βρί-
σκεται σε στάδιο προχωρηµένης επεξεργασίας σχεδί-
ου διάταξης για τη συνολική αντιµετώπιση τους, τόσο 
ως προς την ασφάλιση και τις εισφορές των αµειβόµε-
νων µε Παραστατικό Παρεχοµένων Υπηρεσιών, αλλά 
και ως προς τα ζητήµατα παράλληλης ασφάλισης και 
της σχέσης της ασφάλισης αυτής µε άλλες µορφές υπα-
γωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ύστερα και από τις 
εργασίες της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε».

ΣΧΕ∆ΟΝ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ µετά και µέχρι σήµερα, η επιτροπή 
ουδέποτε κλήθηκε να συνεδριάσει, να συζητήσει και 
να καταλήξει σε προτάσεις προς το υπουργείο Εργα-
σίας, για το θέµα που δηµιουργήθηκε, άλλωστε λίγο 
µετά ξεκίνησε η πανδηµία και µέχρι σήµερα τα πράγ-
µατα παραµένουν δύσκολα. Τα πρόστιµα όµως εξα-
κολουθούν να υφίστανται στους αγρότες. 

Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θέµατα, όχι µόνο στο 
υπουργείο Εργασίας αλλά σε όλη τη ∆ιοίκηση, όχι 
τώρα, πάντα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να τα 
παρακολουθούν και να τα γνωρίζουν όλα. Έχουν ό-
µως υποχρέωση ΟΛΟΙ όσοι ασκούν ∆ηµόσια ∆ιοίκη-
ση, να ακούν, να δίνουν σηµασία, να προσέχουν, να 
αφουγκράζονται, να συγκεντρώνουν πληροφορίες, 
να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του κάθε προβλήµα-
τος και µετά να λαµβάνουν αποφάσεις.

Μόνο δύο φορές
Η Οµάδα Εργασίας 

Εργοσήµου και Τίτλου 
Κτήσης συνεδρίασε ως 
τώρα µόνο δύο φορές

Πρόστιµα
Υπάρχουν πρόστιµα σε 

αγρότες που απασχολούν 
προσωπικό που πληρώ-

νεται µε εργόσηµο 

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)

Εργόσηµου συνέχεια
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι και στις δύο 
ερωτήσεις, το θέµα αφορούσε αµοιβή µε 
εργόσηµο µεν, αλλά για εργαζοµένους άσχετα 
µε τη γη. ∆ηλαδή από «τσόντα» πήρε τη µπάλα 
και τους απασχολούµενους µε εργόσηµο, 
πράγµα που καθιστά την αργοπορία αυτή του 
υπουργείου Εργασίας ακόµη πιο στενάχωρη. 

Ασφάλιση αλιέων
Τέθηκε ερώτηµα από βουλευτή για την 

ασφάλιση των αλιεργατών, το οποίο 
κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα σε υπουργείο 

Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Παραδόξως το ΥΠΑΑΤ απάντησε άµεσα 

λέγοντας «δεν είναι αρµοδιότητα µου», όχι 
όµως και το Εργασίας, το οποίο µέχρι την 
ηµέρα που γράφεται το άρθρο, απάντησε. 

∆ιαπιστώνεται έλλειµµα στα θέµατα 
ασφάλισης των ανθρώπων στον 

πρωτογενή τοµέα, ή µου φαίνεται;
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6 στα 10 τρακτέρ
Οι ταξινοµήσεις γεωρ-

γικών ελκυστήρων 
µειώθηκαν σε καθεµία 

από τις επτά µεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές αγορές, 

αλλά εξακολουθούν να 
αντιπροσωπεύουν πάνω 

από έξι στα δέκα τρακτέρ 
που είναι ταξινοµηµένα 

στην Ευρώπη

Ανησυχεί τους ευρωπαίους  
κατασκευαστές αγροτικών 
μηχανημάτων το υψηλό 
κόστος ενέργειας και οι 
διακοπές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οι αυξήσεις τιµών της αλυσίδας εφοδιασµού και οι 
διακοπές στην παραγωγή οδηγούν σε ένα αρνητι-
κό πρώτο εξάµηνο τις ταξινοµήσεις τρακτέρ, σύµφω-
να µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευ-
αστών Γεωργικών Μηχανηµάτων- CEMA.

 Οι εγγραφές γεωργικών τρακτέρ για το πρώτο ε-
ξάµηνο µειώθηκαν κατά 8,1%, σε σύγκριση µε το ε-
ναρκτήριο εξάµηνο του 2021. Ο αριθµός των µηχα-
νηµάτων που έχουν ταξινοµηθεί σε κάθε µήνα του 
έτους µέχρι σήµερα είναι χαµηλότερος από ό,τι πριν 
από ένα χρόνο. Ωστόσο, ενώ το έτος ξεκίνησε σχε-
δόν στο ίδιο επίπεδο µε το 2021 για τον Ιανουάριο  
(-2% έναντι 01/21) και τον Φεβρουάριο του 2022 (-
5%), ενώ περαιτέρω αναταραχές που συνδέονται µε 
την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση πρόσθεσαν 
τον αντίκτυπό τους µε αποτέλεσµα οι ταξινοµήσεις  
να µειωθούν πιο απότοµα τον Μάρτιο (-7%), τον Α-
πρίλιο (-12%),  το Μάιο (-5%) και τον Ιούνιο (-15%). 
Καθώς το πρώτο εξάµηνο του 2021 σηµειώθηκαν 
ασυνήθιστα ισχυρές ταξινοµήσεις, ήταν ίσως ανα-
µενόµενη µια µείωση, ενώ  ο αριθµός των γεωργι-
κών τρακτέρ που ταξινοµήθηκαν το πρώτο εξάµη-
νο του 2022 παραµένει ακόµα ο δεύτερος υψηλό-

τερος σε διάστηµα οκτώ ετών. Συνολικά, περίπου 
108.800 τρακτέρ ταξινοµήθηκαν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη το πρώτο εξάµηνο του 2022, σύµφωνα µε 
αριθµούς που προέρχονται από τις εθνικές αρχές. 
Από αυτές τις ταξινοµήσεις, 31.900 τρακτέρ είχαν ι-
σχύ κινητήρα 37 kW (50 hp) και κάτω και 76.900 ι-
σχύ 38 kW και άνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευ-
αστών Γεωργικών Μηχανηµάτων- CEMA θεωρεί ό-
τι 81.800 από αυτά τα οχήµατα είναι γεωργικά τρα-
κτέρ. Τα υπόλοιπα αποτελούνται από µια ποικιλία 
οχηµάτων που µερικές φορές ταξινοµούνται ως τρα-
κτέρ, τα οποία περιλαµβάνουν τετράτροχα ποδήλα-
τα, side-by-side, τηλεχειριστές ή άλλο εξοπλισµό. 

Τα σχέδια µείωσης της ενέργειας δηµιουργούν 
πρόσθετη αβεβαιότητα

Ο αριθµός των τρακτέρ που ταξινοµήθηκαν στην 
Ευρώπη κατά το πρώτο εξάµηνο του 2022 θα ήταν 
αναµφίβολα ακόµη µεγαλύτερος εάν δεν υπήρχε η 
συνεχιζόµενη διακοπή των παγκόσµιων αλυσίδων ε-
φοδιασµού. Αυτό οφείλεται κυρίως στον µακροπρό-
θεσµο αντίκτυπο της Covid-19, που επιδεινώθηκε 
µετά τον Φεβρουάριο του 2022 λόγω της τρέχουσας 
γεωπολιτικής κατάστασης. Αυτές οι διαταραχές οδή-
γησαν τόσο σε σηµεία συµφόρησης στην προµήθεια 
πρώτων υλών και εξαρτηµάτων στους κατασκευα-
στές όσο και σε αυξήσεις τιµών για τα ίδια αγαθά.

Αναφέρονται πρόσθετες ανησυχίες σχετικά µε τον 
πιθανό αντίκτυπο των µέτρων που στοχεύουν στην 
προετοιµασία της Ευρώπης για πιθανές µελλοντικές 
διακοπές του ενεργειακού εφοδιασµού και υψηλές 
τιµές, µε πολύ σηµαντικό αντίκτυπο στον εφοδιασµό.

Αυξάνονται οι τιµές των γεωργικών προϊόντων
Τους τελευταίους µήνες η ζήτηση για τρακτέρ και 

άλλα γεωργικά µηχανήµατα στην Ευρώπη παραµέ-
νει ισχυρή, βοηθούµενη από τις υψηλές τιµές των 

γεωργικών προϊόντων, οι οποίες σύµφωνα µε τον 
παγκόσµιο δείκτη τιµών των τροφίµων που δηµο-
σιεύτηκε από τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωρ-
γίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO), έφθασαν σε πρω-
τοφανή επίπεδα νωρίτερα µέσα στο έτος. Ωστόσο, 
την ίδια στιγµή, οι αγρότες αντιµετώπισαν µια άνευ 
προηγουµένου αύξηση τιµών για ορισµένες βασικές 
εισροές, όπως τα καύσιµα, τα λιπάσµατα και οι ζω-
οτροφές. Σύµφωνα µε τη CEMA,καθώς οι τιµές εν-
δέχεται να παραµείνουν ασταθείς για κάποιο χρο-
νικό διάστηµα, το µέλλον των γεωργικών εισοδη-
µάτων είναι εξαιρετικά αβέβαιο.

Οι ταξινοµήσεις δεν κατανέµονται το ίδιο σε όλο 
το εύρος της ισχύος τρακτέρ

Οι ταξινοµήσεις γεωργικών ελκυστήρων τον Ι-
ανουάριο έως τον Ιούνιο του 2022 ήταν ίσες ή χα-
µηλότερες µε το αντίστοιχο διάστηµα  το 2021, ε-
κτός από τα µικρότερα µηχανήµατα (22 kW και κά-
τω). Οι µεγαλύτερες πτώσεις ήταν για µηχανές µε-
ταξύ 23kW και 96kW. 

Πάνω από τα µισά από τα εγγεγραµµένα τρακτέρ 
ήταν σε αυτό το εύρος ισχύος, αλλά οι ταξινοµήσεις 
µειώθηκαν κατά 16% µεταξύ 2021 και 2022. 

Λιγότερα κατά 8,1% 
τρακτέρ πουλήθηκαν 
στην ΕΕ το α’ εξάμηνο

Σταθερό επιχειρηµατικό
κλίµα δείχνει το
βαρόµετρο της CEMA
Το τελευταίο βαρόµετρο της 
CEMA δείχνει ότι ο γενικός 
δείκτης επιχειρηµατικού 
κλίµατος για τη βιοµηχανία 
γεωργικών µηχανηµάτων στην 
Ευρώπη συνέχισε την πλάγια 
κίνησή του, σε θετικό επίπεδο, 
µετά την απότοµη πτώση 
στην πορεία του ρωσικού 
πολέµου κατά της Ουκρανίας. 
Τον Σεπτέµβριο, ο δείκτης 
υποχώρησε ελαφρά στα 
επίπεδα Ιουνίου, καταλήγοντας 
και πάλι στις 13 µονάδες (σε 
κλίµακα από -100 έως +100).
Οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας διατήρησαν 
αµετάβλητες τις προοπτικές 
του κύκλου εργασιών τους για 
ολόκληρο το έτος 2022 στο 
+5% περίπου και προβλέπουν 
περαιτέρω ελαφρά αύξηση 
του κύκλου εργασιών το 2023, 
αν και σε χαµηλό µονοψήφιο 
εύρος. Οι αυξήσεις των τιµών 
και τα σηµεία συµφόρησης από 
προµηθευτές συνεχίζουν να 
προκαλούν τον κλάδο, αλλά 
παρατηρείται κάποια ελαφρά 
χαλάρωση. Επί του παρόντος, 
το 31% των εταιρειών 
σχεδιάζει προσωρινή διακοπή 
παραγωγής λόγω ελλείψεων 
τις επόµενες 4 εβδοµάδες.
Η περιφερειακή ανάλυση από 
την αγορά δείχνει µειωµένα 
επίπεδα εµπιστοσύνης για 
ορισµένες, µεγαλύτερες, 
ευρωπαϊκές αγορές. Σύµφωνα 
µε την έρευνα, εξάλλου, η 
ανάγκη για επενδύσεις σε όλες 
σχεδόν τις αγορές τελικών 
πελατών, εκτός από Ρουµανία 
και Ανατολική Ευρώπη, 
φαίνεται να έχει εξαντληθεί.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ  ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΣΤΗΝ ΕΕ (ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2022)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΥΠ. ΧΩΡΕΣ

15%

14%

12%

8%

6%

5%

3%

37%
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με 220 στρέµµατα µοιρασµένα σε σιτηρά, καλα-
µπόκι, σόγια και κηπευτικά, όλα καλλιεργηµένα 
µε απαιτητικές βιολογικές µεθόδους, αλλά και 
εργαστήρι µεταποίησης / συσκευαστήριο καθώς 
και εστιατόριο εντός της εκµετάλλευσης, η φάρ-
µα του Κροάτη Νταβίντ Πέγιτς, αποτελεί το πρό-
τυπο το οποίο θα ήθελε η Κοµισιόν να ακολου-
θήσουν αρκετές µικρές και µεσαίου µεγέθους α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις από εδώ και στο εξής. 

Όταν πριν από λίγες ηµέρες, µε αφορµή την 
ηµέρα βιολογικών προϊόντων της ΕΕ (23 Σεπτεµ-
βρίου), η Κοµισιόν ανακοίνωσε τους οχτώ νικη-
τές του πρώτου διαγωνισµού βιολογικής παρα-
γωγής, οι επιλογές της δηµιούργησαν εντυπώ-
σεις. Μέσα στους 8 διακριθέντες, βρίσκεται και 
ο Κροάτης αγρότης, ο οποίος καλλιεργεί µε τις 
πιο απαιτητικές µεθόδους της βιολογικής γεωρ-
γίας τις εκτάσεις του, µεταποιώντας τα παράλλη-
λα σε 18 διαφορετικούς κωδικούς, από σάλτσες 
και τουρσιά µέχρι αλεύρια και αρτοσκευάσµατα. 

Αν σταθεί κανείς στο συµβολικό κοµµάτι των 

βραβείων, θα διαπιστώσει ότι η βιολογική κτη-
νοτροφία βρίσκεται εκτός κάδρου. Αντίθετα, οι 
διακρίσεις στο παραγωγικό κοµµάτι της αλυσί-
δας των βιολογικών περιορίζονται σε µια παρα-
γωγό µανιταριών από την Ισπανία (µε το µανιτά-
ρι να αποτελεί την κατ’ εξοχήν εναλλακτική του 
κρέατος στα χορτοφαγικά µενού) αλλά και το ε-
ντυπωσιακό αγρόκτηµα της Κροατίας όπου µετα-
ξύ άλλων µεταποιείται η σόγια σε τόφου (µια πα-
λιά εναλλακτική των τυροκοµικών προϊόντων). 

Με δεδοµένο ότι πρόκειται για τα πρώτα βρα-
βεία, ο συµβολικός χαρακτήρας επισκιάζει το ε-
ορταστικό ύφος της υπόθεσης. Φαίνεται δηλα-
δή ότι όταν η Κοµισιόν µιλά για βιολογική γε-
ωργία, µιλά για µια εντελώς διαφορετική αντί-
ληψη επί του τροφίµου, σε µεγάλο βαθµό ξένη 
προς τις συνήθειες της πολύπλευρης ευρωπαϊ-
κής γαστρονοµικής κουλτούρας. Σε κάθε περί-
πτωση, οι εκµεταλλεύσεις που διακρίθηκαν, δεί-
χνουν και το δρόµο της µεταποίησης. 

Οι νικητές έρχονται από την Αυστρία, το Βέλ-
γιο, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ισπανία, την Ι-
ταλία, την Κροατία και τη Σουηδία και αντιπρο-
σωπεύουν, όλες και όλοι, την ανάπτυξη και την 

καινοτοµία του ευρωπαϊκού τοµέα και την αξια-
κή αλυσίδα βιολογικών προϊόντων, καθώς και τη 
συµβολή τους στη µείωση των επιπτώσεων της 
γεωργίας στο κλίµα και στο περιβάλλον. 

Απονεµήθηκαν οκτώ βραβεία:
Βραβείο καλύτερης παραγωγού βιολογικών 

προϊόντων στη Ναζαρέτ Ματέος Άλβαρεζ στην 
Ισπανία. Η νεαρή παραγωγός διατηρεί µονάδα 
παραγωγής βιολογικών µανιταριών στη βόρεια 
Ισπανία. Ανέπτυξε µια µοναδική µέθοδο καλλιέρ-
γειας που µεγιστοποιεί την ποιότητα των προϊό-
ντων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις εισροές 
και µειώνοντας δραστικά την κατανάλωση νερού.

Βραβείο καλύτερου παραγωγού βιολογικών 
προϊόντων στον Ντάβιντ Πέγιτς στην Κροατία. Ο 
Πέγιτς διαχειρίζεται την παλαιότερη βιολογική 
εκµετάλλευση κοντά στο Ζάγκρεµπ Κροατίας, µε 
πάνω από 60 διαφορετικές καλλιέργειες. Η εκµε-
τάλλευση αναλαµβάνει και δραστηριότητες εκ-
παίδευσης, κατάρτισης και παροχής συµβουλών, 
ενώ διαθέτει επίσης αρτοποιείο και εστιατόριο.

Βραβείο καλύτερης βιολογικής περιφέρειας 
στην Οξιτανία στη Γαλλία. Τα βιολογικά προϊό-

Επιβραβεύσεις με νοήματα  
για τους βιοκαλλιεργητές της Ευρώπης
Μικρές εκμεταλλεύσεις και μικρομεσαίοι μεταποιητές φιλοτεχνούν το ώριμο βιολογικό όραμα των Βρυξελλών

Κορυφαία γυναίκα βιοπαραγωγός η Ναζαρέτ 
Άλβαρες για τα ισπανικά µανιτάρια της. 
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ντα αποτελούν προτεραιότητα για την ανάπτυξη 
της Οξιτανίας, στη νότια Γαλλία. Επί του παρό-
ντος, η βιολογική γεωργία καλύπτει το 19% του 
συνόλου των γεωργικών εκτάσεων, δηλαδή 608 
285 εκτάρια και 13.265 γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις. Στόχος είναι το σύνολο των γεωργικών ε-
κτάσεων µε βιολογικά να φτάσει το 30% ως το 
2030. Ακολουθείται ολοκληρωµένη προσέγγιση 
που περιλαµβάνει συµπεριληπτική περιφερεια-
κή διακυβέρνηση και ολόκληρη την αξιακή αλυ-
σίδα, από την παραγωγή έως την κατανάλωση.

Βραβείο καλύτερου βιολογικού δήµου στο Ζέ-
εχαµ στην Αυστρία. Η πόλη αυτή, στη βορειοδυ-
τική Αυστρία, είναι µέλος του δικτύου «Organic 
Cities Network Europe». Τα δηµόσια κυλικεία 
στην πόλη, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία µαγει-
ρεύουν και σερβίρουν 100% βιολογικά τρόφιµα. 
Υπάρχει επίσης εντατική συνεργασία µε τουρι-
στικές υποδοµές, για την εισαγωγή βιολογικών 
προϊόντων στη γαστρονοµία και στα ξενοδοχεία.

Βραβείο καλύτερης βιολογικής «βιοπεριφέ-
ρειας» στην Associazione Bio-Distretto Cilento 
στην Ιταλία. Η «βιοπεριφέρεια» Cilento επενδύ-
ει στη βιώσιµη και τοπική παραγωγή τροφίµων, 

συνδυάζοντας τουριστικές πρωτοβουλίες όπως οι 
«βιοπαραλίες» και οι «βιοδιαδροµές». Αυτό ωφε-
λεί τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνι-
κή συνοχή και την αναζωογόνηση της περιοχής.

Βραβείο καλύτερης βιολογικής ΜΜΕ στο 
Goodvenience.bio στη Γερµανία. Η επιχείρηση 
αυτή απασχολεί δέκα υπαλλήλους και παράγει βι-
ολογικούς ζωµούς, σούπες, σάλτσες, µπαχαρικά 
και έλαια, όλα χειροποίητα. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στη βιώσιµη, κυκλική και καινοτόµο παραγωγή και 
στην προώθηση της υγιεινής διατροφής µέσω ε-
νός ιστολογίου µε συνταγές και βίντεο µαγειρικής.

Βραβείο καλύτερης επιχείρησης λιανικού ε-
µπορίου βιολογικών τροφίµων στη La ferme à 
l’arbre de Liège στο Βέλγιο. Αυτό το µικρό σού-
περ µάρκετ που βρίσκεται σε γεωργική εκµετάλ-
λευση πωλεί βιολογικά προϊόντα όπως κρέας 
και αλεύρι από ολόκληρη την περιοχή, ήδη από 
το 1978. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη 
βιώσιµη και κυκλική παραγωγή, χρησιµοποιεί 
πράσινη ενέργεια, αποφεύγει τις συσκευασίες 
και περιορίζει τις εκποµπές από τις µεταφορές 
εστιάζοντας στις προµήθειες τοπικής διάστασης.

Βραβείο καλύτερου βιολογικού εστιατορίου στο 

Lilla Bjers στη Σουηδία, στο νησί Γκότλαντ στη 
Βαλτική Θάλασσα. Είναι βιολογικό αγρόκτηµα 
και εστιατόριο που λειτουργεί σύµφωνα µε την 
έννοια «από τον σπόρο στο πιάτο». Σε µια γεωρ-
γική εκµετάλλευση που διατηρεί τη βιοποικιλό-
τητα και είναι απαλλαγµένη από ορυκτά καύσι-
µα περιλαµβάνονται 300 διαφορετικές καλλι-
έργειες. Το εστιατόριο έχει καταστεί κόµβος για 
την κατάρτιση νεαρών παραγωγών και σεφ βι-
ολογικών γεωργικών προϊόντων.

Τα βραβεία βιολογικής παραγωγής της ΕΕ α-
νταµείβουν διάφορους παράγοντες της αξιακής 
αλυσίδας βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι έχουν 
αναπτύξει ένα καινοτόµο, βιώσιµο έργο που α-

ποτελεί πηγή έµπνευσης και αποφέρει πραγµα-
τική προστιθέµενη αξία στη βιολογική παραγω-
γή και κατανάλωση. Τα διοργανώνουν από κοι-
νού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικο-
νοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή των Περιφερειών, η COPA-COGECA και 
η IFOAM Organics Europe, µε τη συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
στην κριτική επιτροπή για τα βραβεία.

Στην τελετή απονοµής των βραβείων, ο επίτρο-
πος Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, δή-
λωσε: «Έχω εντυπωσιαστεί από την ιστορία κά-
θε νικητή. Πρόκειται για απίστευτα αφοσιωµέ-
να άτοµα, οργανώσεις και ιδρύµατα, τα οποία έ-
χουν προωθήσει τη βιολογική παραγωγή πολύ 
πριν γίνει µόδα, συχνά σε πολύ δύσκολες συν-
θήκες. Προέρχονται από όλη την ΕΕ, αποδεικνύ-
οντας ότι η βιολογική παραγωγή είναι ζωντανή 
παντού και ότι η βιολογική αριστεία µπορεί να 
βρίσκεται παντού. Μου δίνουν πολλές ελπίδες 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιολογικής πα-
ραγωγής και για τα οφέλη που µπορεί να αποφέ-
ρει στους γεωργούς µας, στις αγροτικές κοινότη-
τες και στην κοινωνία στο σύνολό της».

Φαίνεται από τα αποτελέσµατα
 του διαγωνισµού ότι όταν η Κοµισιόν 
µιλά για βιολογική γεωργία, προωθεί 

µια εντελώς διαφορετική αντίληψη επί 
του τροφίµου, σε µεγάλο βαθµό ξένη 
προς τις συνήθειες της πολύπλευρης 

ευρωπαϊκής γαστρονοµικής 
κουλτούρας.

Το βραβείο καλύτερου παραγωγού 
βιολογικών προϊόντων πήγε στον 
Ντάβιντ Πέγιτς από την Κροατία ο 

οποίος διαχειρίζεται την παλαιότερη 
βιολογική εκµετάλλευση κοντά 
στο Ζάγκρεµπ, µε πάνω από 60 

διαφορετικές καλλιέργειες.
 Η εκµετάλλευση αναλαµβάνει και 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
παροχής συµβουλών, ενώ διαθέτει 

επίσης αρτοποιείο και εστιατόριο.

18 διαφορετικοί κωδικοί 
Στους 8 διακριθέντες και ένας 

Κροάτης αγρότης, που καλλιεργεί 
µε τις πιο απαιτητικές µεθόδους 

της βιολογικής γεωργίας τις 
εκτάσεις του, µεταποιώντας τα 
σε 18 διαφορετικούς κωδικούς
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Ο Συνεταιρισμός Μετεώρων στήνει
ζώνη γάλακτος και νέο τυροκομείο

 Απεξάρτηση από τη βιομηχανία
στόχος της «Αγρογάλ» 

Το 70% της παραγωγής θα είναι 
φέτα και το 30% γιαούρτι

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στη σύσταση ζώνης γάλακτος στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Καλαµπάκας, προχωράει ο 
Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός 
Μετεώρων «Αγρογάλ», µε σκοπό να προβεί 
στη συνέχεια στην καθετοποίηση της παρα-
γωγής µε την κατασκευή παραγωγικής µο-
νάδας γαλακτοκοµικών προϊόντων. Όπως 
λέει ο πρόεδρος του Αγρογάλ, ∆ηµήτρης 
Κόττης στην Agrenda, ήδη η διοίκηση του 
συνεταιρισµού έχει εκπονήσει µελέτη που 
αφορά τη δηµιουργία σταθµού συγκέντρω-
σης και την οργάνωση της ζώνης γάλακτος 
στην περιοχή. «Η συγκεκριµένη µελέτη α-
ναµένεται να κατατεθεί στην αρµόδια διεύ-
θυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης προς έγκριση έως και τις 30 Οκτωβρί-
ου. Στόχος µας είναι να κάνουµε πράξη την 
καθετοποίηση της παραγωγής µας µε τη δη-
µιουργία τυροκοµείου έτσι ώστε ο κάθε πα-

ραγωγός να πληρώνεται 
µε βάση τα κέρδη που θα 
προέρχονται από την πα-
ραγωγική µονάδα και την 
πώληση των προϊόντων». 

Επιµέρους µελέτη έχει 
εκπονηθεί σύµφωνα µε 
τον κ. Κόττη εκτός από την 
οργάνωση της ζώνης γα-
λακτος και για την κατα-
σκευή της µονάδας παρα-
γωγής. Η µελέτη προβλέ-
πει ότι από το σύνολο της 
παραγωγής το 70% θα εί-
ναι φέτα και το υπόλοιπο 
30% γιαούρτι. «Η υλοποί-
ηση της επένδυσης εκτι-
µάται θα ξεκινήσει εντός 
της επόµενης διετίας. Το 

ύψος αυτής εκτιµάται σε περίπου 2 εκατ. ευ-
ρώ και θα ενταχθεί σε πρόγραµµα ενίσχυ-
σης επενδύσεων», εξηγεί ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού. 

«Στόχος µας είναι να µην αποτελεί κύριο 
µέληµα του παραγωγού η τιµή στο γάλα αλ-
λά η εκκαθάριση των κερδών στο τέλος κά-
θε χρονιάς», συµπληρώνει. «Μ’ αυτόν τον 
τρόπο θα επιδιώξουµε να περιορίσουµε δρα-
στικά την εξάρτησή µας από τη βιοµηχανία 
µε προοπτική να αυξηθούν οι τιµές στο γά-
λα µας  τα παραγόµενα προϊόντα, τα οποία 

θα αποκτήσουν προστιθέµενη αξία µέσω της 
επώνυµης ετικέτας που θα φέρουν στη συ-
σκευασία τους», επισηµαίνει µεταξύ άλλων. 

Η συγκεκριµένη κίνηση έχει τον δικό της 
συµβολισµό σε µία χρονική περίοδο όπου τα 
κοστολόγια είναι ιδιαίτερα υψηλά για τους 
παραγωγούς, µε την βιοµηχανία να µην έχει 
ακόµη προχωρήσει στην ανακοίνωση τιµών 
για το γάλα που αγοράζει. «Ήδη λόγω της 
υφιστάµενης κατάστασης υπάρχουν κτηνο-
τρόφοι – µέλη του συνεταιρισµού που έχουν 
σφάξει ζώα για να µειώσουν το λειτουργι-
κό τους κόστος», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

«Εάν δεν υπογραφεί συµφωνητικό 
µε τη βιοµηχανία δεν θα παραδώσουµε 
γάλα από 1η Οκτωβρίου»

Ο ίδιος τονίζει ότι εάν δεν υπογραφεί συµ-
φωνητικό µε την γαλακτοβιοµηχανία, οι πα-
ραγωγοί του Αγρογάλ δεν θα παραδώσουν 
το γάλα από 1η Οκτωβρίου και ύστερα. 

Ο συνεταιρισµός αριθµεί 72 µέλη, εκ των 
οποίων τα 20 ασχολούνται µε τη φυτική πα-
ραγωγή και την παραγωγή καλαµποκιού, 
κριθαριού και σιτηρών που στη συνέχεια δι-
οχετεύονται στους κτηνοτρόφους ως πρώτη 
ύλη για ζωοτροφές. Τα υπόλοιπα 52 µέλη 
δραστηριοποιούνται στη γαλακτοπαραγω-
γή το σύνολο της οποίας διοχετεύεται στη 
βιοµηχανία. Οι ράτσες που εκτρέφονται εί-
ναι χιώτικες και καραγκούνικα, ενώ οι κτη-
νοτροφικές µονάδες βρίσκονται στις περιο-
χές Καλαµπάκας, Τρικάλων και Καρδίτσας. 

Επένδυση 2 
εκατ. ευρώ

Η υλοποίηση της 
επένδυσης εκτιµάται 
θα ξεκινήσει εντός 
της επόµενης διε-

τίας. Το ύψος αυτής 
εκτιµάται σε περίπου 
2 εκατ. ευρώ και θα 

ενταχθεί σε πρό-
γραµµα ενίσχυσης 

επενδύσεων», εξηγεί 
ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού

Με ιδιόκτητη 
εγκατάσταση 
αποθήκευσης 
και διανοµής 
ζωοτροφών
 Ο Αγρογάλ δηµιουργήθηκε το 
2017 και σε αυτόν συµµετέχουν 
κτηνοτρόφοι µε µικρής και µέσης 
δυναµικότητας κοπάδια. 
∆ιαθέτει ιδιόκτητη εγκατάσταση 
αποθήκευσης και διανοµής 
ζωοτροφών, από όπου 
προµηθεύονται τις απαιτούµενες 
ποσότητες οι κτηνοτρόφοι. 
Η συνολική του παραγωγή 
ανέρχεται στα 1,5 εκατοµµύρια 
κιλά γάλακτος ανά παραγωγική 
περίοδο (15.000 τόνοι πρόβειο 
και γίδινο). Φέτος έχει µειωθεί 
η παραγωγή διότι δεν ταΐζονται 
σωστά τα ζώα λόγω της κρίσης 
που εµφανίζεται στις ζωοτροφές. 
Σε ό,τι αφορά το κόστος 
παραγωγής έχει αυξηθεί σε έως 
και 40% σε σχέση µε πέρυσι, 
επισηµαίνει ο ∆. Κόττης. 

ΣΥΝΟΛΟ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΟΝΟΙ / ΕΤΟΣ

 15.000

ΜΕΛΗ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

72

2

 ΕΝΤΟΣ 2ΕΤΙΑΣ
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Ανοδικά ο 
τζίρος για την 
Ολυµπιακή 

Ζυθοποιία
Αύξηση των πωλήσεων 

µπύρας και επιστροφή 
στην κερδοφορία σήµανε 
το 2021 για την Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία, η οποία από 
τα 109,29 εκατ. ευρώ που 
ήταν ο τζίρος της το 2020, 
πέρυσι το αντίστοιχο ποσό 
ανήλθε στα 141,5 
εκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο 
απείχε σηµαντικά από 
τα προ πανδηµίας επίπεδα 
τζίρου καθώς το 2019 ήταν 
στα 158,48 εκατ. ευρώ. 
Το 2020 η δεύτερη τη τάξει 
ζυθοποιία στην Ελλάδα µε 
βάση της οικονοµικές της 
επιδόσεις, είχε ζηµίες 
µετά από φόρους 4,58 
εκατοµµύρια ευρώ το 2020, 
ενώ το 2021 είχε κέρδη 
10,96 εκατοµµύρια ευρώ. 

Απαγορευτικές 
γραµµές ΠΟΥ στην 
βιοµηχανία οίνου
Ανησυχεί την βιοµηχανία 
οίνου έγγραφο του 
Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας για αυξήσεις ειδικών 
φόρων και µείωση της κατά 
κεφαλήν κατανάλωσης 
αλκοόλ κατά 10% το 2025. 
Μεταξύ άλλων µέτρων, 
το έγγραφο υποστηρίζει τη 
θέσπιση ενός φορολογικού 
συστήµατος βασισµένου 
στον βαθµό του αλκοόλ 
και τη θέσπιση ελάχιστης 
τιµής, του οποίου θα 
αναπροσαρµόζονται στους 
ρυθµούς πληθωρισµού για 
να διασφαλιστεί ότι οι τιµές 
δεν θα γίνουν πιο προσιτές 
µε την πάροδο του χρόνου. 

Παράταση δήλωσης 
αγροτικών 
αποθεµάτων 
έως τέλη 2022
∆ηµοσιεύτηκε η απόφαση 
3993/2022 στην εφηµερίδα 
της κυβερνήσεως, η οποία 
προβλέπει παράταση της 
υποχρεωτικής δήλωσης 
αποθεµάτων γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων» 
για χρονικό διάστηµα τριών 
(3) µηνών από την έναρξη 
ισχύος στις 28/09/2022, 
δηλαδή έως τις 28 
∆εκεµβρίου.

ΝΕΑ

Παρατάθηκε η δυνατότητα αναγραφής στην 
ετικέτα κρασιών προέλευσης ΕΕ που εισάγο-
νται στη Μεγάλη Βρετανία της διεύθυνσης του 
εισαγωγέα ή/και εµφιαλωτή µε έδρα την ΕΕ, 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2023 (από 30 Σεπτεµ-
βρίου 2022 που ήταν η προηγούµενη προθε-
σµία), όπως ενηµερώνει το γραφείο της ελ-
ληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Ειδικότερα 
και σύµφωνα µε επικαιροποιηµένες οδηγίες:

Αν το κρασί παράχθηκε στην ΕΕ µέχρι την 
1η Μαΐου 2021, µπορεί:

να φέρει στην ετικέτα τη διεύθυνση εισα-
γωγέα ή εµφιαλωτή µε έδρα την ΕΕ, τη Μεγά-
λη Βρετανία ή τη Βόρεια Ιρλανδία,

να πωλείται στη Μεγάλη Βρετανία από ε-
µπόρους χονδρικής µέχρι την 1η Μαΐου 2023,

να πωλείται στη Μεγάλη Βρετανία από ε-
µπόρους λιανικής µέχρι εξαντλήσεως των α-
ποθεµάτων.

Αν το κρασί παράχθηκε από τις 2 Μαΐου 
2021 και έπειτα, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
φέρει στην ετικέτα τη διεύθυνση του εισαγω-
γέα ή του εµφιαλωτή µε έδρα τη Μεγάλη Βρε-
τανία και όχι αυτών µε έδρα την ΕΕ.

Κρασιά που διατίθενται στην αγορά της Βό-
ρειας Ιρλανδίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
φέρουν στην ετικέτα την επωνυµία και τη δι-
εύθυνση του εισαγωγέα ή του εµφιαλωτή µε 
έδρα την ΕΕ ή τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ολοκληρώθηκε εντός του 2022 το ε-
πενδυτικό σχέδιο της γαλακτοβιοµη-
χανίας Εβροφάρµα, ύψους 4,2 εκατ. 
ευρώ για την επέκταση του στραγγι-
στού γιαουρτιού. Η Εβροφάρµα ανα-
µένει επιχορήγηση σε ποσοστό 50% α-
πό αντίστοιχο πρόγραµµα του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ο-
ποίο και είναι ενταγµένο το  σχέδιο. 

Στο µεταξύ, αυξηµένες κατά 12% ή-
ταν το α’ εξάµηνο του 2022 οι πωλή-
σεις της γαλακτοβιοµηχανίας σε σχέ-
ση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2021, 
φτάνοντας τα 19,70 εκατ. ευρώ. Ωστό-
σο, το µεικτό ενοποιηµένο περιθώριο 
ανήλθε σε 3,05 εκατ. ευρώ, έναντι 3,38 
εκατ. ευρώ, µειωµένο κατά 10%, ενώ 
το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά α-
πό φόρους ανήλθε σε ζηµιές 22.000 
ευρώ, έναντι κέρδους 660.000 ευρώ 
της προηγούµενης χρήσης.

Η εταιρεία διατηρεί συγκρατηµένη 
αισιοδοξία για σταδιακή βελτίωση των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων για το υ-
πόλοιπο της χρήσης.

Με ίδιους όρους
το 2023 σήμανση 
κι εμπορία οίνων 
στο Ην. Βασίλειο

Αύξηση 12% 
για πωλήσεις
α’ εξαμήνου   
Εβροφάρμα

Ξανά κοντά στην εξυγίανση βρίσκεται ο συνεται-
ρισµός ΘΕΣγάλα, όπως υποστηρίζουν πηγές που 
βρίσκονται κοντά στον φορέα. Σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρουν στην Agrenda έχει επέλθει προφορική 
συµφωνία για την απόκτηση των εµπορικών ση-
µάτων και των περιουσιακών στοιχείων του συνε-
ταιρισµού από ιδιώτη επενδυτή µε ταυτόχρονη δι-
αγραφή δανείων προς τις συµβαλλόµενες τράπε-
ζες Πειραιώς, Eurobank και Συνεταιριστική Θεσσα-
λίας. O ΘΕΣγάλα βρίσκεται για δεύτερη φορά στο 
κατώφλι της εξυγίανσης καθώς είχε προηγηθεί το 
2020 η ένταξή του στις διατάξεις του άρθρου 106β. 

Ο επενδυτής έχει ήδη καταθέσει το επιχειρη-
µατικό σχέδιο για την επόµενη µέρα, το οποίο ε-

πίσης αποτελεί µέρος της προφορικής συµφω-
νίας µε τις τράπεζες και την υφιστάµενη διοίκη-
ση του ΘΕΣγάλα. Εφόσον πέσουν οι τελικές υπο-
γραφές κάτι που κατά τις ίδιες πηγές θεωρείται 
πλέον θέµα χρόνου, θα ακολουθήσει η κατάθε-
ση για έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης στο Πο-
λυµελές Πρωτοδικείο της Λάρισας. 

Στην πασαρέλα
της εξυγίανσης 
ο ΘΕΣγάλα

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΦΕΙΛΕΣ

ΠΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟ

20
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

8

6

6

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα υψηλά χρέη του ΘΕΣγάλα οδηγούν 
σε πισωγυρίσµατα ιδιώτη επενδυτή
Από τη διαδικασία αποχώρησε πρόσφατα η 
γαλακτοβιοµηχανία Όµηρος, ενώ στο προσκήνιο το 
τελευταίο διάστηµα βρέθηκε εκ νέου - σύµφωνα µε 
πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται από πλευράς 
του συνεταιρισµού - η επιχειρηµατική οικογένεια 
Καντώνια που έχει στην ιδιοκτησία της τη βιοµηχανία 
διέλασης αλουµινίου Cosmos Aluminium. Το συνολικό 
ύψος οφειλών του συνεταιρισµού ανέρχεται στα 
20 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνει υποχρεώσεις προς 
τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, παραγωγούς. Το σχέδιο 
εξυγίανσης ορίζει την αύξηση του χρονικού ορίου 
αποπληρωµής των δανείων και κούρεµα 20% εκ των 
συνολικών υποχρεώσεων σε λοιπούς προµηθευτές και 
παραγωγούς. Από τις συνολικές οφειλές τα 8 εκατ. 
ευρώ αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, 
τα 6 εκατ. ευρώ σε οφειλές προς παραγωγούς και τα 
υπόλοιπα σε υποχρεώσεις προς το ελληνικό δηµόσιο. 
Ο σχεδιασµός προβλέπει τη δηµιουργία επιµέρους 
εταιρείας στην οποία θα περάσουν τα περιουσιακά 
στοιχεία του συνεταιρισµού (εµπορικά σήµατα και 
εγκαταστάσεις), ενώ οι σηµερινοί συνεταιριστές θα 
καταστούν συνεργάτες- παραγωγοί.     Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Είσοδο στην ζώνη ΠΟΠ της Νά-
ουσας επιχειρεί το δίδυµο Γερο-
βασιλείου – Τσακτσαρλή που 
πριν από λίγες ηµέρες απέκτη-
σε τον περιποιηµένο αµπελώνα 
µε το Ξινόµαυρο του Κτήµατος 
Ταραλά στη θέση Πολλά Νερά, 
ενώ τα τελευταία χρόνια είτε µε 
εξαγορές είτε µε την κατασκευή 
νέου οινοποιείου, έχει επεκτα-
θεί από τη Βιβλία Χώρα της Κα-
βάλας, στη Γουµένισσα, τη Σα-
ντορίνη και την Πελοπόννησο.

Με 75 στρέµµατα βιολογικού 
αµπελώνα να εντάσσονται στο 
δυναµικό των έµπειρων οινο-
ποιών και επιχειρηµατιών που 
βρίσκονται πίσω από τη Βιβλία 
Χώρα, το Μικρό Κτήµα Τίτος, το 
Κτήµα ∆ύο Ύψη και τη Μικρά Θή-
ρα, οι Βαγγέλης Γεροβασιλείου 
και Βασίλης Τσακτσαρλής, φτιά-
χνουν µια γερή βάση για µια εν-
δεχόµενη νέα έδρα στη Νάουσα.

Πρόκειται για έναν «καλό και 
περιποιηµένο αµπελώνα» θα α-
ναφέρει ο Βασίλης Τσακτσαρλής 
στην Agrenda, τον οποίο θα δια-
χειριστούν για την επόµενη δι-
ετία πριν προχωρήσουν στην ε-
πόµενη κίνηση, η οποία δεν α-
ποκλείεται να αφορά στην οινο-

ποίηση µιας ετικέτας ΠΟΠ Νάου-
σα. «Μας αρέσουν οι ΟΠΑΠ ζώ-
νες» θα σχολιάσει ο συνοµιλη-
τής µας. Υπενθυµίζεται ότι µόλις 
πέρυσι κυκλοφόρησε στην αγο-
ρά η Γουµένισσα από το Μικρό 
Κτήµα Τίτος, το τελευταίο µέχρι 
πρότινος απόκτηµα του κτήµα-
τος Βιβλία Χώρα, που ιδρύθηκε 
1974 από τον αείµνηστο Τίτο Ευ-
τυχίδη και εξαγοράστηκε το 2018 
από το οινικό ντουέτο. Πρόκει-
ται για ένα οινοποιείο που βρί-
σκεται στους πρόποδες του ό-
ρους Πάικου, περιτριγυρισµέ-
νο από αιωνόβιες βελανιδιές, 
ενώ οι 45 στρεµµάτων αµπελώ-
νες του βρίσκονται πλάι στον 
ποταµό Σείριο. Γύρω στο 2016, 
οι δύο οινολόγοι απέκτησαν το 
«Κτήµα Κόκκαλη» στη Σκαφι-
διά της Ηλείας, το οποίο µετεξε-
λίχθηκε στο Κτήµα ∆ύο Ύψη και 
το 2017 ίδρυσαν το «Κτήµα Μι-
κρά Θήρα» µαζί µε την έµπειρη 
οινολόγο Ιωάννα Βαµβακούρη, 
µε το µπουτίκ οινοποιείο να υ-
ποδέχεται φέτος για πρώτη φορά 
τον τρύγο της Θηρασιάς.

Η επέκταση στη Νάουσα, το-
ποθετεί τους Γεροβασιλείου και 
Τσακτσαρλή στην καρδιά της ζώ-
νης του Ξινόµαυρου. Βέβαια και 
στη Γουµένισσα το Ξινόµαυρο α-
ποτελεί σήµα κατατεθέν, µε το 

ΠΟΠ της ζώνης αυτής όµως να 
απαιτεί στο µπλεντ και την ατί-
θαση Νεγκόσκα ή Ποπόλκα ό-
πως ονόµαζαν οι παλαιότεροι 
την ερυθρή ποικιλία που συµ-
µετέχει στα νόστιµα κρασιά της 
περιοχής σε ποσοστό 40 µε 30%. 

Σύµφωνα µε τον κ. Τσακτσαρ-
λή, η κίνηση στη Νάουσα µε την 
εξαγορά από την οικογένεια Τα-
ραλά, δεν προβλέπει την εξαγο-
ρά των εγκαταστάσεων του κτή-
µατος, µε την επιχείρηση να εξα-
κολουθεί να υφίσταται υπό την 
ονοµασία «Έλινος Α.Ε.».

Παλαιότερο δηµοσίευµα του 
WineTrails παρουσιάζει την πο-
ρεία της οικογένειας Ταραλά, 
που ίδρυσε το 2006 την εται-
ρεία «Έλινος Α.Ε.» η οποία λει-
τουργεί έως σήµερα µε πρωτα-
γωνιστή το Ξινόµαυρο, οινοποι-

ώντας το και ως ερυθρό αφρώ-
δες. Το «Έλινος», είναι η εταιρι-
κή ονοµασία εµπνευσµένη από 
τη λέξη «έλιξ» και τα γυρίσµατα, 
τους έλικες, που κάνουν τα κλα-
διά του αµπελιού. Η ιστορία της 
«Έλινος Α.Ε.» ξεκινάει από τις 
αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο 
Νικόλαος Ταραλάς έφερε στην 
γη της Ηµαθίας τις αµπελουργι-
κές του γνώσεις από την Ανατο-
λική Ρωµυλία από την οποία κα-
ταγόταν. Το 2006, οι άνθρωποι 
του κτήµατος κατασκεύασαν το 
οινοποιείο στην περιοχή φυτεία 
και αγόρασαν στα Πολλά Νερά 
Ηµαθίας, λίγο µετά τη Νάουσα, 
έκταση 90 στρεµµάτων. Έτσι απέ-
κτησαν συνολικά 110 στρέµµατα 
µαζί µε τα αµπελοτόπια που εί-
χαν ήδη στη Φυτεία και στη Πυ-
λαία Θεσσαλονίκης.

0 Χρήστος Ταραλάς και η οινολόγος Άρτεµις Τουλάκη. Το «Έλινος», είναι η εταιρική ονοµασία από τη λέξη «έλιξ» και τα γυρίσµατα, τους έλικες, που κάνουν τα πρέµνα.

Το δίδυµο των οινολόγων Γεροβασιλείου – Τσακτσαρλή που 
πριν από λίγες ηµέρες εξαγόρασε τον περιποιηµένο αµπελώνα 
µε το Ξινόµαυρο του Κτήµατος Ταραλά στη θέση Πολλά Νερά.

Με το ξινόμαυρο 
Ταραλά η Βιβλία
Χώρα πάει Νάουσα
Γεροβασιλείου-Τσακτσαρλής εξαγοράζουν 75 στρμ. 
βιολογικού αμπελώνα με Ξινόμαυρο του Ταραλά 

ΠΟΠ Νάουσα
Πρόκειται για έναν 

«καλό και περιποιηµένο 
αµπελώνα» αναφέρει ο 
Βασίλης Τσακτσαρλής 

στο WineTrails

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Oκτωβρίου 2022

75 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

250 
ΜΕΤΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
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Την ερχόµενη βδοµάδα ανοίγει ο Αναπτυξια-
κός Νόµος για φακέλους αγροτών προϋπολο-
γισµού 100.000 έως 200.000 ευρώ, µε το σχε-
τικό ΦΕΚ (5052 Β’/2022) ωστόσο να περιορίζει 
στο 50% το ύψος της επιδότηση για τον πρωτο-
γενή τοµέα, ενώ αρχικά µε βάση το Νόµο προ-
βλεπόταν 70% για µικρές επιχειρήσεις. Σε πρώτη 
φάση η προκήρυξη των 150 εκατ. ευρώ θα έχει 
διάρκεια 3 µήνες, µε τα 75 εκατ. αφορούν την 
κλασική επιδότηση επί του κόστους και τα άλ-
λα 75 εκατ. την φοροαπαλλαγή, το leasing και 
την κάλυψη του µισθολογικού κόστους. Προφα-
νώς, για τους αγρότες, η επιλογή κινήτρου εί-
ναι ανοιχτή, καθώς οι επενδύσεις έως 200.000 
ευρώ είναι «ελεύθερη» και ως εκ τούτου µπορεί 

άνετα να επιλέξει την επιδότηση. Μετά, το 2023 
δηλαδή θα υπάρξει νέος κύκλος αιτήσεων, ενώ, 
σκοπός είναι η αξιολόγηση των φακέλων να έ-
χει διάρκεια το πολύ 2 µήνες ώστε να υλοποι-
ούνται άµεσα οι επενδύσεις.

Ωστόσο, εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη το βά-
ρος των ακριβών επιτοκίων, το οποίο είναι το ε-
πόµενο µεγάλο αγκάθι που καλούνται να δια-
χειριστούν οι «στεγνές» από ρευστό στην πλει-
οψηφία τους αγροτικές επιχειρήσεις. Μπορεί 
λοιπόν να ανοίγει ο Αναπτυξιακός αλλά µε τα 
επιτόκια δανεισµού από το Γενάρη να προσεγ-
γίζουν το 10% και τα κόστη από τα σίδερα µέ-
χρι τα εργατικά να είναι διπλά και τριπλά, δεν 
βγαίνει πέρα επενδυτικό πλάνο µε µισό επιδό-
τηση, µισό δάνειο. Πρέπει να υπάρχει ρευστό-
τητα, και ως εκ τούτου µιλάµε πλέον για λίγες 
περιπτώσεις που θα µπουν στη διαδικασία προ-

σκόµισης φακέλων µε ένα αξιόλογο ποσοστό ι-
δίων κεφαλαίων. 

Μένουν οι προηγούµενες παθογένειες
Πρώτον: Όροι όπως «αρχική επένδυση» και 

«ολοκληρωµένου χαρακτήρα» στις προϋποθέ-
σεις έγκρισης των επενδύσεων παραµένουν, 
που ήταν αιτία απορρίψεων επενδυτικών σχε-
δίων κυρίως στη φυτική παραγωγή. 

∆εύτερον: ∆εν προβλέπει αύξηση του ποσο-
στού 20% για σχέδια νέων γεωργών. 

Τρίτον: ∆εν ορίζεται σαφώς η επιλεξιµότητα 
των τρακτέρ και των αυτοκινούµενων οχηµάτων, 

Τέταρτον: Το θεσµικό του Αναπτυξιακού (νό-
µος και ΚΥΑ) δεν κάνει πουθενά αναφορά για 
τις συλλογικές επενδύσεις και δεν περιλαµβά-
νεται ρύθµιση για τις συλλογικές επενδύσεις, 
καθώς και οι σχετικοί ΚΑ∆. 

Ήρθε ο Αναπτυξιακός, 
ανέβηκαν και τα επιτόκια
Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις για τους αγρότες, αρκεί να διαθέτουν ίδια κεφάλαια

Νέοι αγρότες
Ο Αναπτυξιακός πρέπει 
να συµµορφωθεί µε την 

ενωσιακή στρατηγική για 
την πρωτογενή παραγωγή 

και να προβλέψει, κατ’ 
ελάχιστον, αύξηση του 

ποσοστού ενίσχυσης 20% στα 
επενδυτικά σχέδια των νέων
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Υψηλό ρίσκο απορρίψεων 
στη φυτική παραγωγή
Στην πράξη, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, ο κίνδυνος απόρριψης είναι μεγάλος και 
μόνο οι κτηνοτρόφοι μπορούν να τεκμηριώσουν έναν ολοκληρωμένο επενδυτικό φάκελο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο πρόγραµµα για τον πρωτογενή τοµέα σύµφω-
να µε την ΚΥΑ µπορούν να ενισχυθούν εκµεταλλεύ-
σεις όλων των τύπων φυτικής και ζωικής παραγω-
γής. Εφόσον όµως µόνο, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 
τα επενδυτικά σχέδια αφορούν είτε ίδρυση νέας µο-
νάδας, είτε σε επέκταση υφιστάµενης µονάδας, είτε 
σε εκσυγχρονισµό (θεµελιώδης αλλαγή της παρα-
γωγικής διαδικασίας). Όλοι αυτοί οι όροι είναι δύ-
σκολο όµως να αποδεχτούν στη φυτική παραγωγή. 
Όσον αφορά την «ίδρυση» οι περιπτώσεις πραγµα-
τικής «ίδρυσης» είναι περιορισµένες αφού η πλειο-
ψηφία των επενδυτών διαθέτει ήδη γεωργική εκµε-
τάλλευση. Η «επέκταση» βρίσκει εφαρµογή στην ζω-
ική παραγωγή λόγω της άδειας λειτουργίας. Στη φυ-
τική παραγωγή; Όσον αφορά τη «θεµελιώδη αλλα-
γή» είναι καινούργιο, αλλά ως γνωστό σχεδόν ποτέ 
ο εκσυγχρονισµός µιας γεωργικής εκµετάλλευσης 
δεν αφορά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.  

Συνεπώς, στην πράξη, χωρίς περαιτέρω διευκρι-
νίσεις µόνο οι κτηνοτρόφοι µπορούν να τεκµηριώ-
σουν τα παραπάνω µε ασφάλεια και ως εκ τούτου 
οι γεωργοί ουσιαστικά δεν µπορούν να υποβάλουν 
αίτηµα στον Αναπτυξιακό χωρίς να ρισκάρουν έντο-
να µε την απόρριψη. 

Αναλυτικότερα η ΚΥΑ µεταξύ άλλων προβλέπει:

Άρθρο 2 Γενικές προδιαγραφές
1. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ως φορείς 

υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µπορούν να υπο-
βάλλουν αιτήσεις µόνο οι πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 702/2014.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας απόφασης, µπορεί να 

αφορούν είτε σε ίδρυση νέας µονάδας, είτε σε επέ-
κταση υφιστάµενης µονάδας, είτε σε εκσυγχρονισµό 
(θεµελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), 
µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, υφιστάµενης µονάδας, 
υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4887/2022 και της απόφασης προκήρυξης του ε-
κάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόµου. 
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού η µονάδα µπορεί 
να αυξήσει τη δυναµικότητά της, εφόσον αυτό δεν 
αντίκειται σε συγκεκριµένες κάθε φορά εθνικές ή 
κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί µε τις απα-
ραίτητες αδειοδοτήσεις, µε την επιφύλαξη των ορι-
ζόµενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 3 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια- 
Προδιαγραφές- Προϋποθέσεις

1. Με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχι-
στον ένας από τους ακόλουθους στόχους:

α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της 

βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, ιδίως 
µέσω της µείωσης του κόστους παραγωγής ή της 
βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής, 

β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των 
συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής µεταχεί-
ρισης των ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 
επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ,

γ. η δηµιουργία και βελτίωση υποδοµής που συν-
δέεται µε την ανάπτυξη, την προσαρµογή και τον εκ-
συγχρονισµό της γεωργίας.

2. Στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, 
δύναται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρω-
τογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζε-
ται στο σηµείο 5 του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθµ. 702/2014 της επιτροπής, στους ακόλουθους 
τοµείς, τα οποία αφορούν συγκεκριµένα:

α. στον τοµέα φυτικής παραγωγής: Εκµεταλλεύ-
σεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστηµάτων 
φυτικής παραγωγής, όπως συµβατική, πιστοποιηµέ-
νη - ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υ-
πό κάλυψη (θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας µα-
νιταριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

β. στον τοµέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφι-
στάµενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισµό υφι-
στάµενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφο-
νται στον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Υπάγονται επενδυ-
τικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσε-
ων και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους πε-
ριορισµούς και όρους που τίθενται, που αφορούν:

αα) Βοοτροφικές µονάδες.
ββ) Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες.
γγ) Χοιροτροφικές µονάδες.
δδ) Μονάδες µονόπλων.
εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
στστ) Μονάδες εκτροφής θηραµάτων και θηρα-

µατικών ειδών.
ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
ηη) Σηροτροφικές µονάδες.
θθ) Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, 

κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
ιι) Μονάδες εκτροφής κονίκλων, µέχρι το όριο δυ-

ναµικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
ιαια) Πτηνοτροφικές µονάδες
γ. στον τοµέα φυτικής παραγωγής υπάγονται ε-

πενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γε-
ωργικών προϊόντων της περ. α, αποκλειστικά από 
την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρή-
σεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

δ. Στις επιλέξιµες δραστηριότητες της απόφασης 
αυτής περιλαµβάνεται και η καλλιέργεια του φυτού 
της φαρµακευτικής κάνναβης µε το επενδυτικό σχέ-
διο που υποβάλλεται να είναι ενιαίο και να αφορά 
τη δηµιουργία καθετοποιηµένης µονάδας (παραγω-
γική διαδικασία της καλλιέργειας του φυτού και της 
µεταποίησης για την παραγωγή ελαίου).

Τα ποσοστά
ενίσχυσης για
τον πρωτογενή
Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 
σύµφωνα µε το Άρθρο 2 
παράγραφος 4 της ΚΥΑ για τα 
επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς 
τοµέα είναι: 
α. Το 75% του ποσού των επιλέξιµων 
δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που 
πραγµατοποιούνται στα µικρά νησιά 
του Αιγαίου Πελάγους. ∆ηλαδή 
όλα τα νησιά Αιγαίου εκτός από 
την Κρήτη και την Εύβοια.
β. Το 40% του ποσού των 
επιλέξιµων δαπανών, στα επενδυτικά 
σχέδια που πραγµατοποιούνται 
στην Περιφέρεια Αττικής.
γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιµων 
δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που 
πραγµατοποιούνται στις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της χώρας.
Εφόσον επιλέξει ο αγρότης να 
χρηµατοδοτηθεί µε το κίνητρο της 
επιχορήγησης, τότε θα λάβει το 80% 
των παραπάνω ποσοστών, δηλαδή 
60% στα Νησιά του Αιγαίου, 32% 
στην Αττική και 40% στις υπόλοιπες 
περιφέρειες της χώρας. Το 100% 
των σχετικών ποσοστών θα λάβουν 
οι επενδύσεις σε ορεινές περιοχές, 
στην παραµεθόριο και σε 
βιοµηχανικά πάρκα.  

Άρθρο 2 
Τα επενδυτικά σχέδια 
αφορούν ίδρυση νέας 

µονάδας, είτε σε επέκταση 
υφιστάµενης µονάδας, 
είτε σε εκσυγχρονισµό 

(θεµελιώδης αλλαγή της 
παραγωγικής διαδικασίας)
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Το πρόβλημα με τα τρακτέρ 
και τα αυτοκινούμενα μένει
Ο ν. 4887/2022 στην περίπτωση αγ) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 7 ορίζει «αγ. Την α-
γορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρο-
νων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκα-
ταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που 
κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµε-
νης µονάδας »

Η προϋπόθεση «εντός του χώρου» δηµιουρ-
γεί πληθώρα ερωτηµάτων για την επιλεξιµό-
τητα, κατ’ αρχάς, των τρακτέρ και άλλων αυ-
τοκινούµενων µηχανηµάτων και οχηµάτων 
µε την ΚΥΑ να µην υπεισέρχεται σε περαιτέ-
ρω διευκρινίσεις, κάτι που µπορεί να οδη-
γήσει ξανά σε απορρίψεις τέτοιων δαπανών. 

Σηµειώνεται εδώ σύµφωνα µε τον Νόµο 
(α.6§1αα) πως οι δαπάνες για κτιριακές ε-
γκαταστάσεις (π.χ στάβλους) αθροιστικά δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνό-
λου των ενισχυόµενων δαπανών. Η σχέση 
αυτή είναι περιοριστική για επενδύσεις στη 
ζωική παραγωγή (πχ αιγοπρόβατα) και ανα-
γκάζει τους µελετητές να προσθέτουν δαπά-
νες εξοπλισµού προκειµένου να πετύχουν τη 
σχέση 45/55 Ο συντελεστής αυτός διαµορ-
φώνεται στο 60% για τα θερµοκήπια. Το Άρ-
θρο 3 της ΚΥΑ σχετικά µε τις επιλέξιµες δα-
πάνες θέτει γενικές οδηγίες και δεν απαριθ-
µεί συγκεκριµένες επενδύσεις. Αναφέρει:

Άρθρο 3 Επιλέξιµες ∆απάνες 
Επιλέξιµες δαπάνες του επενδυτικού σχε-

δίου είναι:
α. οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων 

της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4887/2022, 
µε εξαίρεση τις δαπάνες των παρ.: αβ, αε, βα. 
(σ.σ εδώ περιλαµβάνεται όλος ο πάγιος εξο-

πλισµός που απαιτείται σε µία αγροτική εκ-
µετάλλευση, οι κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λπ, 
χωρίς να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις).

β. οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύ-
σεων του άρθρου 7 της οικείας προκήρυξης.

Μη επιλέξιµες δαπάνες είναι όσες σχετί-
ζονται µε:

α. την αγορά δικαιωµάτων παραγωγής και 
δικαιωµάτων ενίσχυσης µονοετών και πολυ-
ετών φυτών,

β. τη φύτευση µονοετών φυτών,
γ. τις εργασίες αποστράγγισης,
δ. την αγορά ζώων,
ε. τις επενδύσεις µε σκοπό τη συµµόρφω-

ση µε τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.
στ. το κεφάλαιο κίνησης,
ζ. τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται µέσα 

στο πλαίσιο των υποχρεωτικών µέτρων της ο-
δηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την 
προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπαν-
ση γεωργικής προέλευσης, µε την επιφύλα-
ξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣ-
ΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της παρούσας, µπορούν να 
ενισχυθούν βάσει των καθεστώτων ενίσχυ-
σης του νόµου 4887/2022, στο πλαίσιο των 
οριζόµενων στο εδάφιο (α) της παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου, δαπάνες επενδύσεων για ε-
ξοπλισµό και εγκαταστάσεις άρδευσης, µό-
νο εφόσον ισχύουν τα αναφερόµενα στο Μέ-
ρος ΙΙ, κεφάλαιο 1 παρ. 1.1 σηµεία 149, 150 
και 151 των Κατευθυντήριων Γραµµών σχε-
τικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργι-
κό και τον δασονοµικό τοµέα και στις αγρο-
τικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

Η προϋπόθεση 
«εντός του 
χώρου» 
δηµιουργεί 
πληθώρα 
ερωτηµάτων 
για την 
επιλεξιµότητα, 
κατ’ αρχάς, 
των τρακτέρ 
και άλλων 
αυτοκινούµενων 
µηχανηµάτων.

Tο συνολικό ποσό
για επιχορήγηση,

χρηµατοδοτική
µίσθωση

Tο συνολικό
ποσό για 

φοροαπαλλαγή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 75
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

75
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ

100.000 - 200.000

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΩΝ

50.000

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΑΠΟ

�ΕΥΡΩ�
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Ασαφείς όροι 
ενίσχυσης 
στην αγροτική 
μεταποίηση
Καλύπτεται όλο το φάσμα 
παραγωγής από μονάδες για 
ελιές μέχρι ξηραντήρια για τσάι 

Μία ακόµη ΚΥΑ που εκδόθηκε στα πλαίσια 
του καθεστώτος Αγροδιατροφής του Αναπτυ-
ξιακού Νόµου αφορά τις επενδύσεις στην 
αγροτική µεταποίηση (ΦΕΚ 5053/Β’/2022). 
Εκεί, δεν αποσαφηνίζονται τα ποσοστά ενί-
σχυσης όπως γίνεται στον πρωτογενή το-
µέα και έτσι θεωρητικά χρησιµοποιείται ο 
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων. Βέβαια 
όταν µία αγροτική επιχείρηση θέλει να κά-
νει επενδύσεις στην εκµετάλλευση παράλ-
ληλα µε δαπάνες για µία µονάδα µεταποί-
ησης, είναι άγνωστο µε ποιον τρόπο θα υ-
πολογίζεται η ενίσχυση. 

Υπενθυµίζεται πως ο Χάρτης Περιφερει-
ακών Ενισχύσεων προβλέπει τα εξής ποσο-
στά ενίσχυσης:

 Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νη-
σιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%

 Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσ-
σαλία, ∆υτική Ελλάδα: 50%

 Αττική: 15-25%
 Νότιο Αιγαίο: 30%

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι µέγιστες 
εντάσεις ενίσχυσης µπορούν να αυξηθούν 
κατά 10% για επενδύσεις που πραγµατοποι-
ούνται από µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 
20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων, 
εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 ε-
κατ. ευρώ. Για τις περιοχές δίκαιης µετάβα-
σης εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ (5053/Β’/2022) τα υ-
παγόµενα επενδυτικά σχέδια πρέπει να τη-
ρούν τις εξής προδιαγράφες:

Άρθρο 2 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια
1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 

4887/2022 δύναται να υπάγονται επεν-
δυτικά σχέδια του τοµέα της µεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζε-
ται στο σηµείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., απο-
κλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενί-
σχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζε-
ται µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες του σχε-
δίου, τα οποία αφορούν συγκεκριµένα σε:

α. Κρέας  - πουλερικά  - κουνέλια (σφα-
γεία, τεµαχιστήρια, µονάδες παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων και προϊόντων µε βά-
ση το κρέας, αλλαντικών, µονάδες διαχεί-

ρισης ζωικών υποπροϊόντων).
β. Γάλα (µονάδες αξιοποίησης γάλακτος 

και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων).
γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυ-

γών, παραγωγή νέων προϊόντων).
δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι - Σηρο-

τροφία - σαλιγκάρια).
ε. Ζωοτροφές.
στ. ∆ηµητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξή-

ρανση δηµητριακών, επεξεργασία για πα-
ραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης κ.λπ.).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ρα-
φιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, 
µονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών, 
κ.λπ.), περιλαµβανοµένων και των επεν-
δυτικών σχεδίων µονάδων επεξεργασίας 
και τυποποίησης ελαιολάδου.

η. Οίνος.
θ. Οπωροκηπευτικά.
ι. Ακρόδρυα - καρποί µε κέλυφος
ια. Κτηνοτροφικά φυτά
ιβ. Όσπρια.
ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εµπορία αν-

θέων).
ιδ. Πολλαπλασιαστικό υλικό.
ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από 

φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
ιστ. Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά 

για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
ιζ. Επεξεργασία νέων - εναλλακτικών - 

καινοτόµων καλλιεργειών (ιπποφαές, α-

ρώνια, γκότζι µπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζα-

χαροκάλαµου.
κ. Επεξεργασία λιναριού και βιοµηχανι-

κής κάνναβης.
κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου 

φελλού και απορριµµάτων αυτού.
κβ. Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή 

χωρίς καφεΐνη, κελύφη και φλούδες καφέ, 
υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ.

κγ. Τσάι, έστω και αρωµατισµένο, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον εκτελεστικό κα-
νονισµό 2021/1832 της Επιτροπής όπως ι-
σχύει κάθε φορά.

κδ. Αρτύµατα (Μπαχαρικά) σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στον εκτελεστικό κανονισµό 
2021/1832 της Επιτροπής όπως ισχύει κά-
θε φορά.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας, δεν 
µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενι-
σχύσεων του ν. 4887/2022:

α. σε περιπτώσεις που αφορούν στην µε-
ταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊ-
όντων όπως αυτά ορίζονται µε την οδηγία 
2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την 
παραγωγή ζωοτροφών, και

β. σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύ-
σεων ή περιορισµών που ορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.).

Ελαιοτριβεία, 
ραφιναρίες 
ελαιολάδου, 
σπορελαιουργεία, 
μονάδες 
επεξεργασίας 
βρώσιμων ελαιών 
κ.λπ. βρίσκονται 
στις επιλέξιμες 
επενδύσεις
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