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Επιδότηση
για αγορές 
σε όμορα  
αγροτεμάχια
Με προϋπολογισµό 230 εκατ. ευρώ προκηρύσσονται 
τον ∆εκέµβριο τα Σχέδια Βελτίωσης που για πρώτη φορά 
θα επιδοτούν την αγορά γης σε γειτονικά αγροτεµάχια 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 10

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 7, 18-19, 49

Οκτώβριο ‘21 
µε Σεπτέµβριο 
‘22 η ενίσχυση 
για λιπάσµατα

Νέα συμβόλαια 
με 24 λεπτά το 
κριθάρι βύνης 

ΦΑΚΕΛΟΣ  σελ. 27-30

ΣABBATO: Πελαγίας οσ.  Μήνας 10ος, Εβδ. 40η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:27 - ∆ύση 17:58 ΣΕΛΗΝΗ: 13 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

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

    
Έως 60.000 ευρώ 
τα τιμολόγια τρακτέρ 
για τον Αναπτυξιακό 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 16-17

Συν 10 ευρώ στο τσεκ 
για όποιον εκτελέσει 
αγρανάπαυση 10%

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5

Η µόδα ξεκινάει από το χωράφι  
Ταυτότητα και υπεραξία 
για το ελληνικό βαµβάκι µε  
το FiberMax CSF. σελ. 42
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα 76 λεπτά το σύσπορο, µετά από µία εβδοµάδα έντονων 
διακυµάνσεων στο χρηµατιστήριο. Κατακόρυφη µείωση 23,7% 
στην παραγωγή του καλαµποκιού, καταγράφει η έκθεση της 
Κοµισιόν, δίνοντας «σήµα» ανόδου. Οι προσδοκίες παραγωγών 
και ελαιοτριβαίων τοποθετούν τη γραµµή εκκίνησης για την 
επερχόµενη παραγωγή ελαιολάδου πάνω από τα 4,50 ευρώ. 
Ανοδικά η εξαγωγή σκληρού σίτου στα 440 ευρώ ο τόνος FOB. 

Αλτεναρίωση στην πατάτα
Ιδιαίτερη προτίµηση στο κλίµα της 
νότιας Ευρώπης δείχνει ο µύκητας 
Alternaria solani, υπεύθυνος για την 
εκδήλωση της οµώνυµης ασθένειας 
στην πατάτα και σε κηπευτικά, όπως 
ντοµάτα και µελιτζάνα. Σε πολλές 
περιοχές η ασθένεια είναι ενδηµική 
και οι ζηµιές που προκαλεί στις 
καλλιέργειες είναι µεγαλύτερες από 
αυτές του περονόσπορου. Το 
παθογόνο είναι ένας χαρακτηριστικός 
παρασιτικός µύκητας των αδύναµων 
φυτών, προσβάλει τα φύλλα, όταν τα 
φυτά είναι στρεσαρισµένα λόγω 
ζεστού και ξηρού καλοκαιριού. Στους 
κονδύλους η ασθένεια εκδηλώνεται 
µε κυκλικές ακανόνιστες κηλίδες 
ελαφρώς βυθισµένες, σκούρου 
χρώµατος. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι από το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών Αχαΐας 
συνιστούν οι φυτείες που βρίσκονται 
σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από 
την ασθένεια να προστατεύονται µε 
επταήµερες επεµβάσεις, ζητώντας να 
ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και 
του νέου φυλλώµατος. Σηµειώνουν 
επίσης οι ειδικοί ότι η προστασία για 
τον περονόσπορο πρέπει να είναι 
κυρίως προληπτική.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 08-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας. 
Στην ανατολική και νότια χώρα 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές 
κυρίως στα νότια. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους στο 
Αιγαίο ισχυροί µε εξασθένηση 
από το βράδυ. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο κυρίως ως προς 
τις µέγιστες τιµές. 

Κυριακή 09-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
παροδικές αραιές νεφώσεις και 
πιθανότητα ασθενών τοπικών 
βροχών τις πρωινές ώρες στην 
Κρήτη. Άνεµοι ήπιας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις και 
στο νοτιοανατολικό Αιγαίο µε 
την ίδια διεύθυνση κατά τόπους 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 10-10-2022 
και Τρίτη 11-10-2022
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
και κατά διαστήµατα 
πυκνότερες µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στα βόρεια 
και δυτικά. Άνεµοι µεταβλητοί 
ασθενείς ήπιας έντασης, στο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Αιγαίο πρόσκαιρα µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα κεντρικά και 
τα βόρεια της χώρας. 

Τετάρτη 12-10-2022 ως 
Παρασκευή 14-10-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στα δυτικά, τα 
κεντρικά και τα βόρεια. Άνεµοι 
ήπιας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις και στα δυτικά και 
τα νότια µέτριας έντασης 
δυτικοί βορειοδυτικοί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης στα 
δυτικά από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 
6 µποφόρ, στο 
Αιγαίο πρόσκαιρα 
βόρειοι άνεµοι έως 
7 µποφόρ.
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Η επιλογή Γεωργαντά να επιδοτηθεί, µέσα από 
τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, η αγορά αγροτικής 
γης έχει ενδιαφέρον. Σ’ αυτή τη φάση βέβαια, 
γίνεται λόγος µόνο για αγροκτήµατα τα οποία 
είναι όµορα µε εκτάσεις τις οποίες έχει ήδη 
στην κατοχή του και καλλιεργεί ο αγρότης. 

Ακόµα κι αν η εµβέλεια εφαρµογής του µέτρου εί-
ναι κάπως περιορισµένη, πρόκειται για ρύθ-
µιση η οποία ξεφεύγει από τη ρηχή αντιµετώ-
πιση των θεµάτων αγροτικής πολιτικής. Απα-
ντάει σε πραγµατική ανάγκη των γνήσιων ε-
παγγελµατιών του αγροτικού χώρου και βά-
ζει ένα λιθαράκι στο τεράστιο ζήτηµα της δι-
εύρυνσης του αγροτικού κλήρου, προς όφε-
λος εκείνων που τιµούν το αγροτικό επάγγελ-
µα και στηρίζουν την αγροτική παραγωγή. 

Σίγουρα χρειάζεται να γίνουν ακόµα πολλά σ’ αυ-
τή την υπόθεση. Η επιλογή Γεωργαντά δεν θα 
επιλύσει από τη µια µέρα στην άλλη το µείζον 
διαρθρωτικό πρόβληµα της ελληνικής γεωρ-
γίας που είναι το ιδιοκτησιακό. Ανοίγει ωστό-
σο θαρραλέα αυτό το ζήτηµα και όταν ένα τέ-
τοιο σοβαρό θέµα τίθεται επί τάπητος, ανοίγει 
και ένα παράθυρο για την επίλυσή του.  

Είναι από τις λίγες φορές που µια πολιτική επιλο-
γή ξεφεύγει της πεπατηµένης. Είναι πολλά 
χρόνια τώρα που η κεντρική διοίκηση δεν πα-
ράγει πολιτικές. Η δηµόσια διοίκηση έχει πά-
ψει να προσφέρει ιδέες και οι εκάστοτε κυ-
βερνώντες περιορίζονται σε απλή διαχείριση 
της καθηµερινότητας, είτε «πουλώντας» µε 
πελατειακούς όρους του κοινοτικό χρήµα, εί-
τε µοιράζοντας αποζηµιώσεις και οικονοµική 
στήριξη, όταν δεν µπορεί να γίνει διαφορετι-
κά (θεοµηνίες και οικονοµικές καταστροφές).  

Μ’ αυτή την έννοια, η ιδέα της επιδότησης των α-
γροτών για την αγοράς γης, έστω και όταν 
πρόκειται για µόνο για τα όµορα αγροκτήµα-
τα, δηλαδή για αγροτεµάχια που συνορεύουν 
µε την ιδιόκτητη εκµετάλλευση του παραγω-
γού, επιχειρεί να βάλει τα πράγµατα σε µια 
άλλη σειρά. Ξεκινάει από µια πραγµατική α-
νάγκη που είναι η ανάπτυξη των αγροτικών 
των εκµεταλλεύσεων µε σταδιακή διεύρυνση 
των εκτάσεων τις οποίες διαχειρίζονται και 
βρίσκει έναν πρακτικό τρόπο αξιοποίησης 
κοινοτικών πόρων σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα συµβάλει 
στην προσέγγιση του στόχου, το σίγουρο εί-
ναι ότι τέτοιου είδους αποφάσεις ενθαρρύ-
νουν την αγροτική δραστηριότητα, επιβρα-
βεύουν τους νέους που επιλέγουν το αγροτι-
κό επάγγελµα, έρχονται να τονίσουν ότι δεν 
έχει χαθεί ακόµα η ελπίδα της πολιτικής και 
µάλιστα προς όφελος των πολλών που επιµέ-
νουν στο δρόµο της παραγωγής. 

Ήδη, η αποστασιοποίηση Γεωργαντά από µηχα-
νισµούς και στερεότυπα, αφήνει περιθώρια 
για ελεύθερη σκέψη και εµπνευσµένες πολι-
τικές. Ο ίδιος και η κυβέρνησή του, µόνο να 
κερδίσουν έχουν από παρόµοιες αποφάσεις. 
Κι αυτό γιατί ο δρόµος της υποταγής στη δια-
πλοκή και τα λεγόµενα µεγάλα συµφέροντα, 
έχει γίνει ξεκάθαρα αδιέξοδος.         Agrenda

Όμορα χωράφια, 
έξυπνη πολιτική

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,99150

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34828

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,97262

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87649

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
142,662

• Tο πρώτο αυτόνοµο ψεκαστικό στους 
οπωρώνες µέσω John Deere σελ. 20-37
• Επιδότηση αγοράς όµορων χωραφιών 
στα νέα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18-19

• Ταυτότητα και υπεραξία στο βαµβάκι 
µε το project CSF της BASF σελ. 42
• Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου οι δηλώσεις 
συγκοµιδής των οινοστάφυλων σελ. 15

• Στοίχηµα η παραµονή στα 4,90 ευρώ για 
τα αγουρέλαια της νέας σεζόν σελ. 36
• Νέα άνοδος στην εξαγωγή σκληρού σίτου  
στα 440 ευρώ ο τόνος FOB σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το γεγονός πως παραιτούνται του 
δικαιώµατος λήψης ενίσχυσης ύ-
ψους 11,9 ευρώ το στρέµµα στο βαµ-
βάκι, 8,7 ευρώ στα χειµερινά σιτηρά 
και 9,1 ευρώ στα ψυχανθή, θα πρέ-
πει να γνωρίζουν οι παραγωγοί που 
θα ακολουθήσουν τις παρεκκλίσεις 
που ορίζει η εγκύκλιος Μπαγινέτα 
(Αριθ. Πρωτ. 988/287247), σχετικά 
µε τη γη υπό αγρανάπαυση. 

Συγκεκριµένα, στις 29 Σεπτεµβρί-
ου και µε το τελικό στρατηγικό σχέ-
διο της ΚΑΠ ακόµη να αντιµετωπίζε-
ται ως «απόρρητο µυστικό» από τους 
επιτελείς του υπουργείου, εκδόθηκε 
εγκύκλιος που ορίζει κάποιους από 
τους όρους βασικής ενίσχυσης που 
αφορούν στο ΟΣ∆Ε 2023. Εκεί ανα-
φέρεται πως οι παραγωγοί αροτραί-
ων εκτάσεων άνω των 100 στρεµ-
µάτων θα πρέπει να αφήσουν γη 
υπό αγρανάπαυση τουλάχιστον το 
4% της εκµετάλλευσής τους και ει-
δικότερα όσοι παράγουν ψυχανθή 
το 7%, εφόσον θέλουν να λαµβά-
νουν βασική ενίσχυση. Κάτι τέτοιο 
δεν θα ισχύσει ως υποχρέωση κατά 
παρέκκλιση για το 2023  και οι γε-
ωργοί µπορούν να καλλιεργήσουν 
εκεί φυτά για παραγωγή τροφίµων 
(εξαιρείται το καλαµπόκι). 

Ωστόσο, ο «διάβολος» κρύβεται στις 
λεπτοµέρειες καθώς παρακάτω η εγκύ-
κλιος αναφέρει στην παράγραφο 3β: 
«Επισηµαίνεται ότι, οι ανωτέρω παρεκ-
κλίσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2 του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κα-
νονισµού (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτρο-
πής, δεν εφαρµόζονται στις περιπτώ-
σεις που οι δικαιούχοι επιλέξουν να 
εφαρµόσουν οικολογικά προγράµµα-
τα του άρθρου 31 ή/και γεωργοπερι-
βαλλοντικές, κλιµατικές και άλλες δε-
σµεύσεις διαχείρισης του άρθρου 70 
του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, όπως προ-
βλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της 
Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027, ό-
ταν οι δεσµεύσεις των παρεµβάσε-
ων αυτών υπερβαίνουν τις απαιτή-
σεις του ΚΓΠΚ 7 ή την πρώτη απαί-
τηση του ΚΓΠΚ 8». 

Τα ποσά που χάνει ο παραγωγός
Η παραπάνω παράγραφος ουσια-

στικά αναφέρει πως όποιος ακολου-
θήσει την παρέκκλιση δεν θα µπορεί 

να λάβει ενίσχυση από το νέο πρασί-
νισµα που αφορά την αγρανάπαυση 
στο 10% των καλλιεργούµενων εκτά-
σεών τους (Κωδικός Παρέµβασης Π1-
31.2 - Επέκταση της εφαρµογής περι-
οχών οικολογικής εστίασης). 

Το ύψος της ενίσχυσης που θα χά-
σει λοιπόν ο παραγωγός είναι:

  Καλαµπόκι: 6,8 ευρώ το στρέµµα.
 Πατάτα: 38,5 ευρώ το στρέµµα.
 Σακχαρότευτλα: 7,8 ευρώ το στρέµµα.
 Κηπευτικά: 50,5 ευρώ το στρέµµα.
 Βαµβάκι: 11,9 ευρώ το στρέµµα.
 Χειµερινά σιτηρά: 8,7 ευρώ το 

στρέµµα.
 Χειµερινά ψυχανθή: 9,1 ευρώ 

το στρέµµα.
Τα παραπάνω ποσά ορίζονται στο 

Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ που πή-
γε στην ΕΕ τον περασµένο ∆εκέµ-
βριο και παρουσιάζονται µε επιφύ-
λαξη µέχρι το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης να φροντίσει να ενηµε-
ρώσει τους παραγωγούς για τον τε-
λικό σχεδιασµό που συµφωνήθηκε 
µε την ΕΕ. Η σχετική δράση πάντως 
είναι βέβαιο πως θα ενεργοποιηθεί. 
Παράλληλα η εγκύκλιος αναφέρει 
ότι «µετά την έγκριση του Στρατηγι-
κού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023 -2027 α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εκ-
δοθεί το αναγκαίο νοµοθετικό πλαί-
σιο σχετικά µε την αιρεσιµότητα (σ.σ 
όροι λήψης του τσεκ)».

Χωρίς αγρανάπαυση 10%   
μείον 10 ευρώ το στρέμμα το τσεκ

Η παρέκκλιση από 

την υποχρέωση 

αγρανάπαυσης 

για το 2023 που 

περιγράφει η 

εγκύκλιος του 

γενικού γραμματέα, 

θα κοστίσει 

για όποιον την 

ακολουθήσει γύρω 

στα 10 ευρώ το 

στρέμμα επιδοτήσεις

Απώλειες ενίσχυσης
Ο παραγωγός θα χάσει από 

την ενίσχυση 6,8 ευρώ 
το στρέµµα στο καλαµπόκι 
και 11,9 ευρώ το στρέµµα 

στο βαµβάκι

100 στρμ.
Οι παραγωγοί αροτραίων 
εκτάσεων άνω των 100 
στρεµµάτων θα πρέπει 
να αφήσουν γη υπό 
αγρανάπαυση τουλάχιστον 
το 4% της εκµετάλλευσής 
τους και ειδικότερα όσοι 
παράγουν ψυχανθή 
το 7%, εφόσον θέλουν 
να λαµβάνουν βασική 
ενίσχυση.  

Εξαίρεση
Η παράγραφος 3β λέει 
ότι «οι παρεκκλίσεις δεν 
ισχύουν 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 υπερβαίνουν 
τις απαιτήσεις του ΚΓΠΚ 7 
ή την πρώτη απαίτηση 
του ΚΓΠΚ 8». 

Πλαίσιο
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, 
«µετά την έγκριση του 
Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΑΠ 2023 -2027 
από την ΕΕ, θα εκδοθεί 
το απαραίτητο νοµοθετικό 
πλαίσιο σχετικά µε την 
αιρεσιµότητα (σ.σ όροι 
λήψης του τσεκ)». 
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Χωρίς το φόβο απώλειας ενισχύσεων 
η παρέκκλιση από την αµειψισπορά 2023 
Από την άλλη η παρέκκλιση από την αµειψισπορά το 2023, µπορεί 
να γίνει χωρίς απώλειες επιδοτήσεων τουλάχιστον µε τα µέχρι σήµερα 
δεδοµένα. Η υποχρέωση αυτή αφορά εκµεταλλεύσεις µε εκτάσεις 
αροτραίων καλλιεργειών άνω των 10 εκταρίων, όπου πρέπει 
να εφαρµόζεται αµειψισπορά.  Από την υποχρέωση εξαιρούνται 
οι βιοκαλλιεργητές, οι εκµεταλλεύσεις ρυζιού και εκείνες που 
χρησιµοποιούν άνω του 75% της αρόσιµης γης για την παραγωγή 
αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ψυχανθών. 

Πανηγύρια για την έγκριση του ΣΣ της ΚΑΠ, ενώ 
οι παραγωγοί δεν ξέρουν ούτε τις συνδεδεµένες   
H ανακοίνωση περί «ολοκλήρωση των διµερών επαφών για το Στρατηγικό 
Σχέδιο της Νέας ΚΑΠ 2023-2027» και τις «επιτυχίες του ελληνικού 
κλιµακίου» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε κανέναν 
σοφότερο. Για το ποιες είναι οι τελικές λίστες συνδεδεµένων, πού θα 
κάτσει η µπίλια µε τη θεωρητική µέση αξία δικαιωµάτων, ποιοι θα είναι 
δικαιούχοι του Εθνικού Αποθέµατος, τι θα γίνει µε την επιλεξιµότητα 
των βοσκοτόπων, ποιες είναι οι τελικές δράσεις στο πρασίνισµα και άλλα 
πολλά που απασχολούν πράγµατι τους παραγωγούς, δεν αναφέρεται λέξη.  

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το χάρτη ορεινών και µειονεκτι-
κών περιοχών που θα ισχύσει για 
τα καθεστώτα επιδοτήσεων και 
προγραµµάτων της νέας ΚΑΠ δη-
µοσίευσε το ΥΠΑΑΤ, βάζοντας τέ-
λος σε σενάρια περαιτέρω αναθε-
ώρησης µετά από εκείνη που έγι-
νε το 2018. Η εξισωτική αποζηµί-
ωση θα συνεχίσει να πιστώνεται 
σε ορεινές και µειονεκτικές περι-
οχές ωστόσο από το 2023 καταρ-
γείται η µικρή επιδότηση της τάξε-
ως των 2,5 ευρώ το στρέµµα που 
λάµβαναν έως σήµερα οι πρώην 
µειονεκτικές περιοχές. Το ύψος 
της επιδότησης είναι για τις ορει-
νές περιοχές 12 ευρώ το στρέµµα 
και ελαφρώς αυξηµένο στα 8,8 ευ-
ρώ το στρέµµα (από 8,1 ευρώ) για 
τις µειονεκτικές. Όπως γίνεται και 
φέτος, το ύψος της ενίσχυσης µε-
τά τα 200 στρέµµα µειώνεται προ-
οδευτικά ως εξής:

1. Για το τµήµα της έκτασης της 
εκµετάλλευσης έως και 200 στρµ.: 
χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.

2. Για το τµήµα της έκτασης της εκ-
µετάλλευσης, µεγαλύτερο από 200 
έως και 250 στρµ.: χορηγείται το 80% 
της ενίσχυσης.

3. Για το τµήµα της έκτασης της 
εκµετάλλευσης, µεγαλύτερο από 

250  έως και 300 στρµ.: χορηγεί-
ται το 50% της ενίσχυσης.

4. Για το τµήµα της έκτασης της εκ-
µετάλλευσης, πέραν των 300 στρµ. 
εκταρίων, δεν χορηγείται ενίσχυση.

Από εκεί και πέρα, δικαιούχοι θα 
είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 
τα οποία: α) είναι ενεργοί γεωργοί 
και β) ασκούν γεωργική δραστηρι-
ότητα εντός των ορεινών περιοχών 
και η έδρα της εκµετάλλευσής τους 
βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές. 

Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται απα-
ραίτητα να κατοικεί κάποιος σε ορει-
νές περιοχές για να λάβει εξισωτική, 
αρκεί να διατηρεί αγροτεµάχιο εκεί. 
Σηµειώνεται εδώ πως στο προσχέδιο 
της νέας ΚΑΠ δεν περιλαµβάνεται 
ο περιορισµός περί της µη πληρω-
µής εξισωτικής σε άµεσα συνταξιού-
χους. Κάτι τέτοιο µένει να φανεί αν 
θα προστεθεί στο τελικό σχέδιο της 
νέας ΚΑΠ, που είναι πάντως και το 
πιθανότερο. Ο προϋπολογισµός της 
εξισωτικής παραµένει στα 255 εκατ. 
ευρώ, παρόµοιος δηλαδή µε φέτος. 

Προσαύξηση ενισχύσεων για 
Νέους και Σχέδια Βελτίωσης και 
αγροτουρισµός µόνο στα ορεινά

Πέρα από την εξισωτική οι κάτοι-
κοι ορεινών και µειονεκτικών πε-
ριοχών θα έχουν και άλλα οφέλη 
στα πλαίσια του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης 2023-2027. 
Συγκεκριµένα προβλέπονται: 

 Προσαύξηση 10% του ποσοστού 
ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης θα 
παρέχεται σε επενδύσεις που υλο-
ποιούνται σε ορεινές και µειονεκτι-
κές περιοχές. ∆ηλαδή θα λάβουν 
50% ενίσχυση για τρακτέρ, παρελ-
κόµενα, 60% ενίσχυση για εξοπλι-
σµό νέας τεχνολογίας και φωτο-
βολταϊκά και 70% για επενδύσεις 

που αφορούν θερµοκήπια, κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις και εξο-
πλισµό νέας γενιάς για λίπανση 
και φυτοπροστασία. 

 Aύξηση κατά 2.500 ευρώ του 
πριµ Νέων Αγροτών εφόσον η πε-
ριοχή µόνιµης κατοικίας των αρ-
χηγών των εκµεταλλεύσεων βρί-
σκεται σε περιοχές ορεινές ή µει-
ονεκτικές. 

 Τα Leader θα επιδοτούν ιδρύ-
σεις καταλυµάτων µόνο στις ορει-
νές περιοχές και σε νησιά µε πληθυ-
σµό µικρότερο των 3.500 κατοίκων.

 Μόρια για ένταξη σε προγράµ-
µατα όπως Βιολογική Γεωργία (µε-
τατροπή), Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελ-
τίωσης κ.α..

Το πλαίσιο 
και ο χάρτης της 
νέας εξισωτικής  
Από το 2023 καταργείται η μικρή επιδότηση 
της τάξεως των 2,5 ευρώ το στρέμμα που 
λάμβαναν οι πρώην μειονεκτικές περιοχές. 
Παράθυρο για πριμ σε συνταξιούχους

Στην παρουσίαση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την επιλογή
των νέων Φορέων που θα 
«τρέξουν» τα προγράµµατα 
Leader στα πλαίσια της νέας 
ΚΑΠ, θα προχωρήσει 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στις 8 Οκτωβρίου 
στη Στυλίδα Φθιώτιδας. Όπως 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, 
η παρουσίαση θα γίνει στα 
πλαίσια της εκδήλωσης µε θέµα 
«Ολοκλήρωση διαβούλευσης 
Πρόσκλησης Leader για την 
επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ 
ΚΑΠ 2023-2027» (Κτίριο του 
Ο.Σ.Κ. ∆ήµου Στυλίδας, 9.30 
π.µ.). Μετά την επιλογή των 
Αναπτυξιακών εταιρειών, 
θα τρέξουν και οι σχετικές 
προκηρύξεις για τις ιδιωτικές 
επενδύσεις µέσα στο επόµενο 
έτος. Στις παρεµβάσεις που 
ξεχωρίζουν περιλαµβάνονται:

Ενίσχυση µεταποιητικών 
µονάδων έως 400.000 ευρώ 
για την παραγωγή µόνο 
τοπικών γεωργικών προϊόντων 
µε ποσοστό ενίσχυσης 
έως 65%.

Ενίσχυση επιχειρήσεων 
µε σχέδια έως 300.000 ευρώ 
στους τοµείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας και παραγωγής 
ειδών µετά την 1η µεταποίηση 
και ύψος ενίσχυσης έως 50%.

Ενίσχυση επιχειρήσεων 
του τουριστικού κλάδου 
για επενδύσεις µόνο σε 
ορεινές περιοχές. 

ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Προκήρυξη 
νέων Leader  

Τέλος τα 2,5 ευρώ
Από το 2023 καταργείται 

η µικρή επιδότηση της τάξεως 
των 2,5 ευρώ το στρέµµα 

που λάµβαναν έως σήµερα οι 
πρώην µειονεκτικές περιοχές 

Yπόμνημα

Ορεινές περιοχές

Περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα

Περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα

Όρια νοµών

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

700 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

100
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

16�17
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Η επεξεργασία των στοιχείων για την προκα-
ταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2022 
εξελίσσεται µε απόλυτα οµαλό τρόπο, διαβε-
βαιώνει την Agrenda ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει σίγουρος 
ότι «θα γίνει µια καλή πληρωµή, χωρίς παρα-
τράγουδα» και ότι είναι πολύ πιθανό η ηµέρα 
πίστωσης των λογαριασµών των δικαιούχων 
παραγωγών να είναι η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. 

Η όλη διαδικασία, όπως έχει επανειληµµέ-
νως ειπωθεί αρµοδίως, είναι τεχνικά εφικτό να 
ολοκληρωθεί µε βάση το παραπάνω χρονοδι-
άγραµµα, καθώς µένουν απλά να «τρέξουν» 
οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι από 
τους διοικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών.

Εν τω µεταξύ, µέσα στην επόµενη εβδοµά-
δα αναµένεται να γίνουν και κάποιες πιστώ-
σεις που θα αφορούν εξόφληση της ενιαίας 
ενίσχυσης και των προγραµµάτων της περσι-
νής χρονιάς, µαζί µε τη δηµοσιονοµική πει-
θαρχία του 2021 περί τα 16 µε 17 εκατ. ευ-
ρώ, προκειµένου να κλείσουν οι εκκρεµότη-

τες του 2021 -όπως επιβάλλει ο κοινοτικός κα-
νονισµός- για να µπει σε τροχιά η πληρωµή 
αρχικά της ενιαίας και κατόπιν των προγραµ-
µάτων του 2022. 

Μέσα στον µήνα, σύµφωνα µε όσα έχουν γί-
νει γνωστά και µετά την ολοκλήρωση της πλη-
ρωµής της πρώτης δόσης στους ενταγµένους 
του προγράµµατος των Νέων Αγροτών, πλέ-
ον παίρνουν σειρά οι εν δυνάµει δικαιούχοι 
και οι δικαιωµένοι από τις ενστάσεις. Σύµφω-
να µε τις πληροφορίες, το ρεαλιστικό σενάριο 
είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µέχρι 
τα µέσα του Οκτωβρίου ώστε να µπορέσουν µε-
τά να γίνουν οι πιστώσεις. Ωστόσο δεν είναι 
απαραίτητο να γίνουν ταυτόχρονα, καθώς θα 
µπορούσε να προηγηθούν είτε οι πληρωµές 
των δικαιωµένων ενστάσεων είτε οι αιτήσεις 

των εν δυνάµει δικαιούχων. Στις υπόλοιπες 5 
Περιφέρειες οι σχετικές πληρωµές, αναµένεται 
να ολοκληρωθούν έως το Νοέµβριο. 

∆ιορθώσεις σε αγρούς µε συγκυριότητα 
δηµοσίου έως 1η Νοεµβρίου

Εν τω µεταξύ, τα απαραίτητα έγγραφα, µε-
ταξύ των οποίων και το σχετικό απόσπασµά 
του Κτηµατολογικού Πίνακα και του διαγράµ-
µατος µέχρι την 1η Νοεµβρίου καλούνται να 
προσκοµίσουν οι αγρότες, για την επιδιόρθω-
ση του σφάλµατος 54350 στις δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε 2022, το οποίο εµφανίζεται σε αγροτεµά-
χια µε συγκυριότητα δηµοσίου. 

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
προχώρησε σε διευκρινίσεις για τις περιπτώ-
σεις διευθέτησης λαθών που εµφανίζονται 
στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε λόγω συγκυριότητας δι-
καιούχων ή ο εκµισθωτών των δικαιούχων µε 
κύριο φορέα του ελληνικού δηµοσίου. Ειδικό-
τερα, αναφέρει τα εξής:

«Προκειµένου να διευθετηθούν τυχόν ζητή-
µατα κατά τα οποία ο δικαιούχος ή ο εκµισθω-
τής του δικαιούχου είναι συγκύριος / συνδι-
καιούχος σε έκταση που στο λειτουργούν κτη-
µατολόγιο εµφανίζεται κύριος φορέας του ελ-
ληνικού δηµοσίου (εµφάνιση κωδικού λάθους 
54350), θα πρέπει µέχρι την 01/11/2022 να α-
ποσταλούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξής:

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

-Στην περίπτωση που συγκύριος / συνδικαι-
ούχος µε τον φορέα του δηµοσίου είναι ο εκ-
µισθωτής του δικαιούχου ΕΑΕ 2022, το σχετι-
κό κτηµατολογικό απόσπασµα του εκµισθωτή 
(Κτηµατολογικού Πίνακα και ∆ιαγράµµατος).

Η παραπάνω διαδικασία αφορά αποκλειστι-
κά σε περιπτώσεις συγκυριότητας όπου επί της 
εν λόγω έκτασης ο πολίτης / δικαιούχος είναι 
κύριος ποσοστού επί της έκτασης και αυτό έχει 
καταγραφεί στο λειτουργούν κτηµατολόγιο».

Άλλοι πήραν 
άλλοι όχι, 
από το 
αποθεματικό 
κρίσης 
Μπερδεµένους άφησε τους αγρότες 
η πίστωση των 26,2 εκατ. ευρώ από 
το αποθεµατικό κρίσης, στις αρχές 
της εβδοµάδας, καθώς πολλοί 
παραγωγοί έµειναν εκτός, χωρίς να 
έχουν δοθεί διευκρινήσεις για τη 
µέθοδο µε την οποία επιλέχθηκαν οι 
δικαιούχοι (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 46).
Προϋπόθεση η εφαρµογή µεθόδων 
παραγωγής φιλικών στο περιβάλλον 
και η αποφυγή της στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού και της αγοράς. 
Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι παραγωγοί 
που εφαρµόζουν µεθόδους όπως η 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και το 
Κοµφούζιο, αλλά δεν πιστώθηκαν 
χρήµατα στους λογαριασµούς τους.
Η ανακοίνωση του υπουργείου λέει 
ότι «πιστώθηκαν οι λογαριασµοί 
20.346 παραγωγών µε την έκτακτη 
οικονοµική ενίσχυση 26.234.891,46 
ευρώ, που κατανεµήθηκε στη χώρα 
µας από το αποθεµατικό κρίσης της 
Κοµισιόν, ώστε να αντιµετωπιστούν 
οι συνέπειες της Ουκρανικής κρίσης 
και να ενισχυθεί η στήριξη της 
παραγωγής στον αγροτικό τοµέα.
Η ενίσχυση αφορά:
α) παραγωγούς µέλη Οργανώσεων 
Παραγωγών (Ο.Π.) του τοµέα των 
οπωροκηπευτικών που υλοποιούν 
δράσεις στο στόχο «Περιβάλλον» σε 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2022,
β) τους αµπελοκαλλιεργητές, 
οινοποιήσιµων αµπελώνων, των 
νησιών Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους
γ) τους βιο-καλλιεργητές 
επιτραπέζιου σταφυλιού και 
οινοποιήσιµων αµπελώνων, 
κορινθιακής σταφίδας και ξηρής 
σουλτανίνας σε όλη τη χώρα.
Η συνολική επιλέξιµη έκταση 
ανέρχεται σε 36.086 εκτάρια, ενώ 
η ενίσχυση ανά επιλέξιµη έκταση 
ανήλθε σε 727,01 ευρώ ανά 
εκτάριο».

Πιθανότητα 
για τσεκ Τετάρτη 19

βλέπει ο Γεωργαντάς
Ο υπουργός διαβεβαιώνει για «καλή πληρωμή, χωρίς 
παρατράγουδα», ενώ η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά 

Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία των ενστάσεων, θα 
προγραµµατιστεί πληρωµή για το υπόλοιπο 30% των 
πληγέντων από παγετούς Φεβρουαρίου-Απριλίου 2021 των 
οποίων οι καλλιέργειες ήταν σε προανθικό στάδιο, µαζί µε τους 
επιπλέον δικαιούχους που θα προκύψουν. Αυτό διαµήνυσε ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος στον βουλευτή 
Πέλλας της Ν∆ Λάκη Βασιλειάδη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν 

επίσης για την προκαταβολή στους ζηµιωθέντες παραγωγούς 
λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων της 23ης Ιουνίου 
στην Πέλλα, για την οποία ψηφίστηκε σχετική τροπολογία. Από 
το υποκατάστηµα της Βέροιας λένε ότι σύντοµα τελειώνει η 
εκτιµητική διαδικασία, ενώ ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ενηµέρωσε 
ότι ο φορέας έχει δώσει την έκθεσή του στο υπουργείο, καθώς 
όπως είναι γνωστό ο Κανονισµός δεν καλύπτει τη βροχόπτωση. 

Τον άλλο μήνα το υπόλοιπο 30% για προανθικό

Γενετική βελτίωση ζώων 
Από τις 12 Οκτωβρίου έναρξη υποβο-
λής αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο 

Γενετική Βελτίωση Ζώων 
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Επιδότηση αγοράς όμορων 
αγροτεμαχίων με τα νέα Σχέδια
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε 75.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  panagos@agronews.gr

Τη δυνατότητα επιδότησης της αγοράς 
όµορων αγροτεµαχίων µε πρόγραµµα 
από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, µελετά ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώρ-
γος Γεωργαντάς. Οι πληροφορίες θέλουν 
την κυβέρνηση να εντάσσει στα αγροτι-
κά προγράµµατα την αγορά αγροτικής 
γης, σε µια προσπάθεια να διευκολυν-
θεί η διεύρυνση του αγροτικού κλήρου 
και να ενισχυθούν οι προσπάθειες των 
Νέων Αγροτών να διευρύνουν ουσιαστι-
κά τις εκµεταλλεύσεις τους. Σηµειωτέ-
ον ότι σχετική κατεύθυνση υπάρχει επ’ 
αυτού και από τις κοινοτικές αρχές, ω-
στόσο µέχρι σήµερα καµιά κυβέρνηση 
δεν επέλεξε αυτόν το δρόµο. Η καινο-
τοµία πάντως στην όλη υπόθεση είναι 
η ενίσχυση των αγροτών µόνο για την 
αγορά όµορων αγροτεµαχίων, κάτι που 
φέρνει για πρώτη φορά στη συζήτηση 

ο σηµερινός υπουργός.
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής: 
«∆υο καινοτοµίες και τρεις ακόµη ει-

δήσεις ανακοίνωσε από την εκποµπή 
«Συνδέσεις» της κρατικής τηλεόρασης 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώρ-
γος Γεωργαντάς. Πρώτη καινοτοµία στο 
πλαίσιο του προγράµµατος των Σχεδί-
ων Βελτίωσης που φέτος είναι ενισχυ-
µένο στα 230 εκατ. ευρώ, είναι η δυνα-
τότητα σε αγρότες να επιδοτηθούν για 
την αγορά όµορων αγροτεµαχίων. Με 
τον τρόπο αυτό ο κ. Γεωργαντάς θέλει 
να καταπολεµήσει, στο βαθµό του δυ-
νατού, το µεγάλο πρόβληµα του πρω-
τογενούς τοµέα, που είναι η µεγάλη κα-
τάτµηση αγροτικής γης. Έτσι, δηλαδή 
µε τη συνένωση αγροτεµαχίων εκτιµά-
ται ότι θα δηµιουργηθούν οικονοµίες 
κλίµακος στην παραγωγή.

∆εύτερη καινοτοµία, στο πλαίσιο κι 
αυτή των Σχεδίων Βελτίωσης του οποί-

ου η πρόσκληση θα δοθεί στη δηµοσιό-
τητα τον ∆εκέµβρη, θα είναι η επιδότη-
ση σε παραγωγούς για την κατασκευή ή 
χρήση προκατασκευασµένων οικίσκων 
για τη στέγαση εργατών γης.

Ακόµα, ο κ. Γεωργαντάς ανακοίνωσε 
ότι στο πλαίσιο της αναζήτησης θεσµι-
κών λύσεων για µείωση της ενεργεια-
κής κατανάλωσης, επιδοτούνται 75.000 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις για την τοπο-
θέτηση φωτοβολταϊκών».

Οικονοµίες 
κλίµακας 

Με τη συνένωση 
αγροτεµαχίων 

εκτιµάται ότι θα 
δηµιουργηθούν 

οικονοµίες κλίµακος 
στην παραγωγή

Εργάτες γης
Καινοτοµία, στο 

πλαίσιο των 
Σχεδίων Βελτίωσης, 

η επιδότηση σε 
παραγωγούς για την 
κατασκευή οικίσκων 

για τη στέγαση 
εργατών γης
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα καλοστηµένο «σύστηµα» κοινών 
απατεώνων, υπάρχει κίνδυνος να δι-
καιωθεί αν δεν ληφθούν εγκαίρως µέ-
τρα για τον αποκλεισµό τους από τις 
νέες ενισχύσεις ύψους 91 εκατ. ευρώ 
που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση 
για αγορά ζωοτροφών και θα πληρω-
θούν µέχρι τον προσεχή ∆εκέµβριο.

Είναι εκείνοι που µπορεί να είχαν 
κάποτε παραγωγικά ζώα, κυρίως πρό-
βατα αλλά όχι µόνο, µπορεί όµως και 
να µην είχαν ποτέ κανονική εκτροφή 
(µονάδα), δήλωναν ωστόσο και δηλώ-
νουν ακόµα ζώα στο ΟΣ∆Ε. Σε κάποιες 
µάλιστα περιπτώσεις, πολλά, χιλιάδες 
ζώα. Γι’ αυτά τα ζώα που δεν έχουν αλ-
λά τα δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε, διαθέτουν 
και τιµολόγια πώλησης γάλακτος. Κι 
αυτό, γιατί χρειάζεται καµιά φορά οι 
γαλατάδες να κόβουν τιµολόγια ακό-
µα κι αν δεν αγοράζουν γάλα. Κάλυµ-
µα στα ισοζύγια του Άρτεµις. 

Έτσι, κάποιος που δηλώνει 1.500 
ανύπαρκτα πρόβατα θα πάρει αύριο 
τουλάχιστον 7.500 ευρώ. Τα οποία 
θα στερηθούν εκείνοι οι πραγµατικοί 
παραγωγοί που τρώνε τη ζωή τους στο 
κοπάδι. Που κάνουν αµάν να ταΐσουν 
τα ζώα τους, τώρα που οι ζωοτροφές έ-
χουν φθάσει στα ύψη. Τι θα κάνει λοι-
πόν για όλα αυτά ο Γεωργαντάς;

Ένας µέσος αιγοπροβατοτρόφος 
στην Ελλάδα, µε 200 πρόβατα ζωικό 
κεφάλαιο, εφόσον η ενίσχυση για τις 
ζωοτροφές δώσει ένα µέσο ποσό στή-
ριξης της τάξης των 5 ευρώ ανά κεφά-
λι, έχει λαµβάνειν 1.000 ευρώ από τον 
κουµπαρά των 91 εκατ. Για κάποιον 
που πασχίζει καθηµερινά ώστε να συ-
ντηρήσει 200 ζώα που σε ετήσια βά-
ση µε τις σηµερινές τιµές ζωοτροφών 
καναλανώνουν 180 ευρώ φύραµα το 
κεφάλι, το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην 
τροφή για 5,5 παραγωγικά πρόβατα.

Ο προβληµατισµός προέρχεται α-
πό παραγωγικά τµήµατα του κλάδου 
και έχει να κάνει µε την επιλογή των 
υπηρεσιών του υπουργείου να στρα-
φούν στα δηλωµένα ζώα στο Άρτεµις 
και στα τιµολόγια από τις παραδόσεις 
γάλακτος και ζώων. Μάλιστα, κάτι τέ-

τοιο έρχεται να αφήσει χωρίς σεντ ε-
νίσχυσης και ορισµένους που αν και 
ζουν τη ζωή τους µέσα στο στάβλο ή 
πάνω στο βουνό, δεν κόβουν πάντοτε 
τιµολόγια για τις πωλήσεις τους. Ήδη 
αρκετές τέτοιες περιπτώσεις κάλεσαν 
την Agrenda ρωτώντας αν υπάρχουν 
για αυτούς περιθώρια ενίσχυσης. Αρ-
κετοί συνοµιλητές εκφράζουν την α-
γωνία τους ότι και αυτήν τη φορά θα 
χαθούν πόροι από τους πραγµατικούς 
κτηνοτρόφους.

Το υπουργείο είχε από νωρίς δηλώ-
σει ότι δεν θέλει να λάβει υπόψιν του 
αποκλειστικά τα δηλωθέντα ζώα, γιατί 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατι-
κότητα. Η προβληµατική βάση δεδοµέ-
νων εξαιτίας της κακοδιαχείρισης των 
προηγούµενων ετών και των προβλη-

µατικών ελέγχων είναι ένα διαφορετι-
κό κεφάλαιο συζήτησης που δεν είναι 
της παρούσης, ωστόσο η διαπίστωση 
αυτή είναι κοινή και στους κόλπους 
των παραγωγικών δυνάµεων του κτη-
νοτροφικού κόσµου. Αν όµως τα δη-
λωµένα ζώα στο ΟΣ∆Ε είναι µια φορά 
παραπλανητικά, τότε τα τιµολόγια στο 
Άρτεµις µπορεί να είναι δέκα. «Πολλά 
τιµολόγια εκδίδονται εικονικά. Υπάρ-
χουν και άλλοι που κόβουν τιµολόγια 
για να να φέρουν στη χώρα ζωικό κε-
φάλαιο, πολλές φορές παράτυπα» α-
ναφέρει συνοµιλητής της Agrenda. 

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τον 
υφιστάµενο σχεδιασµό, θα υπάρξει 
συνδυασµός δύο παραµέτρων:

α) Των στοιχείων που προκύπτουν 
από το Μητρώο Άρτεµις αναφορικά 

µε τον αριθµό ζώων της κάθε εκµε-
τάλλευσης και τις πωλήσεις γάλακτος 
και κρέατος.

β) Των στοιχείων τζίρου της προη-
γούµενης χρονιάς, δηλαδή των στοι-
χείων βάσει των οποίων έγινε και η 
προηγούµενη πληρωµή της ειδικής 
ενίσχυσης (2% επί του τζίρου).

Σ’ αυτή την κατεύθυνση και µε βά-
ση τα όσα επιτάσσουν οι κοινοτικοί 
κανόνες, η ενίσχυση θα κλιµακώνε-
ται βάσει κλάσεων (πχ. από 10 µέχρι 
70 ζώα 400 ευρώ, από 70 µέχρι 150 
1.100 ευρώ κοκ). Επ’ αυτού ο υπουρ-
γός δεσµεύεται σε πρόσφατες δηλώ-
σεις του στην Agrenda ότι η µέση ενί-
σχυση για τα µικρά ζώα, δηλαδή για 
τα αιγοπρόβατα, θα είναι πιθανότητα 
κάτι παραπάνω από 5 ευρώ το κεφάλι.  

Χωρίς κανένα ποσό στους 
λογαριασµούς τους παραµένουν 
περίπου 180.000 αγρότες 
δικαιούχοι της επιστροφής του 
ΕΦΚ πετρελαίου, που πιστώθηκε 
έπειτα από πολλές καθυστερήσεις 
αλλά και µε πολλή προχειρότητα 
τον Αύγουστο. Όπως θυµούνται 
αρκετοί, πρόθεση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν να 
υπάρξει µια διορθωτική πληρωµή 
τον Σεπτέµβριο, τόσο για τους 
αγρότες που είχαν εκκρεµότητες 
αναφορικά µε την παρουσία τους 
στη λίστα του ΜΑΑΕ αλλά και 
µε το IBAN τους στην ΑΑ∆Ε. 
Πολλοί ήταν όµως και εκείνοι που 
έλαβαν αρκετά λιγότερα χρήµατα 
από όσα τους αντιστοιχούσαν 
βάσει της λίστας ετήσιας 
κατανάλωσης που δηµοσίευσε 
το υπουργείο στο σχετικό ΦΕΚ. 
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι 
ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
του υπουργείου δείχνουν να 
έχουν αφήσει πίσω τους την 
υπόθεση αγροτικό πετρέλαιο και 
σε σχετική ερώτηση της Agrenda 
χρειάστηκαν επεξηγήσεις, ώστε 
να θυµηθούν περί τίνος πρόκειται. 
Την ίδια ώρα, οι κλήσεις στην 
Agrenda από παραγωγούς που 
αναµένουν ακόµα την πίστωση 
αυξάνονται. Απ’ ό,τι φαίνεται, 
τελικά θα υπάρξει µια συνολική 
πίστωση τέλος Οκτωβρίου για 
όλους όσοι αναµένουν ακόµα 
την επιστροφή, αφού τότε λήγει 
και η προθεσµία για εγγραφή 
των αγροτών στο ΜΑΑΕ, έπειτα 
από την παράταση που δόθηκε 
την επόµενη της πληρωµής 
του πετρελαίου (τέλη Αυγούστου), 
προκειµένου να τακτοποιήσουν 
οι δικαιούχοι τυχόν εκκρεµότητες. 
Μάλιστα, υποτίθεται ότι 
οι υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε είχαν 
εκκινήσει από τότε διαδικασία 
επανελέγχων για να διαπιστώσουν 
τα ποσά που µπήκαν στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων 
και τις αποκλίσεις από αυτά 
που έπρεπε να είχαν πιστωθεί.
Στο µεταξύ ο Σεπτέµβριος 
πέρασε και η ΑΑ∆Ε µαζί µε 
τη Βάθη πετούν τη µπάλα 
στην εξέδρα αναφορικά 
µε τον ορίζοντα πίστωσης 
της διορθωτικής πληρωµής.

180.000 ΑΓΡΟΤΕΣ

Απλήρωτοι 
ακόμα για ΕΦΚ 
πετρελαίου

Με ανύπαρκτα ζώα, δηλωμένα στο ΟΣΔΕ

Πρώτοι στην ουρά 
για τη νέα επιδότηση

Η ενίσχυση ύψους 90 εκατ.
για ζωοτροφές στους 

κτηνοτρόφους, σύµφωνα 
µε τα όσα µετέφερε 

ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης στον βουλευτή 

Λάρισας, Χ.Κέλλα 
θα καταβληθεί µέσα 

στο ∆εκέµβριο.

Χαράς ευαγγέλια για απατεώνες που συντηρούν κάποιοι γαλατάδες
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Ποσό ενίσχυσης µε τη µορφή άµεσων 
επιχορηγήσεων αναµένεται ότι θα λά-
βουν µέχρι το τέλος του 2022 µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις και αγρότες, έπειτα 
από την έγκριση σχετικού ελληνικού 
προγράµµατος από την Κοµισιόν, συ-
νολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνω-
στά, το ποσό επιδότησης ανά δικαιούχο 
(µικροµεσαία επιχείρηση ή αγρότη) θα 
καθορίζεται ανάλογα µε την τιµή χον-
δρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργει-
ας στην αγορά, ενώ ειδικά για τον Ο-
κτώβριο η επιδότηση διαµορφώνεται 
στα 398 ευρώ/MWh. Οι πρώτες πληρο-
φορίες θέλουν τη διαδικασία της ενί-
σχυσης να γίνεται µε µια εφάπαξ πλη-
ρωµή, η οποία θα λαµβάνει υπ’ όψιν 
της τον µηνιαίο µέσο όρο της χονδρι-
κής τιµής ρεύµατος (Οκτώβριος, Νοέµ-
βριος και ∆εκέµβριος) από τον οποίο 
θα προκύπτει ένα ποσό που στη συνέ-
χεια θα πιστωθεί στους δικαιούχους.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση 
της Κοµισιόν, στο µέτρο θα µπορούν 
να υπαχθούν µη οικιακοί καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται 
από την κρίση, οι οποίοι είτε

i) έχουν συνάψει σύµβαση για µε-
ταβλητό τιµολόγιο παροχής ηλεκτρι-
κής ενέργειας και η παροχή ενέργει-
ας δεν υπερβαίνει τα 35 kVA·

ii) λειτουργούν ως αρτοποιεία (ανε-

ξάρτητα από το όριο παροχής)· ή
iii) έχουν αγροτικό τιµολόγιο (ανε-

ξάρτητα από το όριο παροχής).
Από την 1η Οκτωβρίου 2022 και ε-

ξής, το µέτρο θα καλύπτει την κατα-
νάλωση έως και 2.000 kWh µηνιαί-
ως για µη οικιακούς καταναλωτές η-
λεκτρικής ενέργειας µε παροχή ενέρ-
γειας έως και 35 kVA. Στο πλαίσιο αυ-
τού του προγράµµατος, οι επιλέξιµοι 
δικαιούχοι θα δικαιούνται να λαµβά-
νουν περιορισµένα ποσά ενίσχυσης 
µε τη µορφή άµεσων επιχορηγήσεων. 

Το µηνιαίο ποσό επιδότησης ανά εται-
ρεία θα καθορίζεται ανάλογα µε την 
τιµή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής 
ενέργειας στην αγορά.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελλη-
νικό πρόγραµµα συνάδει µε τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται στο πλαί-
σιο κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση

i) δεν θα υπερβαίνει τα 62 000 ευ-
ρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποι-
είται στην πρωτογενή παραγωγή γε-
ωργικών προϊόντων, τα 75 000 ευρώ 
ανά επιχείρηση που δραστηριοποιεί-

ται στον τοµέα της αλιείας και της υδα-
τοκαλλιέργειας και τα 500 000 ευρώ 
ανά επιχείρηση που δραστηριοποιεί-
ται σε όλους τους άλλους τοµείς· και

ii) θα χορηγηθεί έως 31/12/2022.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρα-

σµα ότι το ελληνικό πρόγραµµα είναι 
αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό 
για την άρση σοβαρής διαταραχής της 
οικονοµίας κράτους µέλους, σύµφωνα 
µε το άρθρο 107 παρ. 3 στοιχείο β) της 
ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζο-
νται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης.

Επιστροφή χρημάτων για ρεύμα
Πίστωση στα αγροτικά τιμολόγια μέχρι τέλη 2022, με έγκριση του ελληνικού προγράμματος από την Κομισιόν

Από 1η Οκτωβρίου 2022 και 
εξής, το µέτρο θα καλύπτει 

την κατανάλωση έως και 
2.000 kWh µηνιαίως για 

µη οικιακούς καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας 

µε παροχή ενέργειας έως 
και 35 kVA. 

Ένα νέο πρόγραµµα διακανονισµού οφει-
λών από 500 έως 3.000 ευρώ ανακοίνω-
σε η ∆ΕΗ το οποίο λειτουργεί παράλληλα 
µε τα υφιστάµενα πακέτα ρύθµισης χρε-
ών. Η συγκεκριµένη µορφή διακανονι-
σµού ισχύει για όλους τους πελάτες της 
∆ΕΗ, ήτοι και για τα αγροτικά τιµολόγια 
ενώ καταληκτική προθεσµία ρύθµισης 
ορίζεται η 10η Νοεµβρίου, σύµφωνα µε 
επίσηµη ενηµέρωση από την εταιρεία. 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό, οι πε-
λάτες µε ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς 
µπορούν να ρυθµίσουν τις οφειλές τους 
µε ένα νέο πρόγραµµα διακανονισµού έ-
ξι δόσεων, µε κίνητρο για συνέπεια στην 
αποπληρωµή, η επιβράβευση µε την επι-
στροφή της προκαταβολής κατά την εξό-
φληση του διακανονισµού. 

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο των διευκολύνσεων που επε-
ξεργάζεται η ∆ΕΗ για όσους δυσκολεύ-
ονται να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες 
που συνεπάγεται η ενεργειακή κρίση, ό-
πως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύ-
που της εταιρείας.

Τα ποσά της επιβράβευσης και άρα της 
προκαταβολής, διαµορφώνονται σύµφω-
να µε το ύψος της οφειλής. Έτσι, για ο-
φειλές από 500 έως 1.000 ευρώ, η προ-
καταβολή και η επιστροφή διαµορφώ-
νονται στα 50 ευρώ. Στην επόµενη κλί-
µακα, για οφειλές µέχρι 2.000 ευρώ, το 
ποσό της προκαταβολής διαµορφώνε-
ται στα 100 ευρώ. Για την τελευταία κλί-
µακα, για οφειλές από 2.000,01 ευρώ έ-
ως 3.000 ευρώ, η προκαταβολή και η α-
ντίστοιχη επιστροφή διαµορφώνονται 
στα 200 ευρώ.

Αυξήσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ
Έπειτα από τη λήξη τον περασµένο Μάρ-

τιο της αναστολής χρέωσης ΥΚΩ που συ-

νοδεύουν τους λογαριασµούς ρεύµατος 
της ∆ΕΗ, αναµένεται να υπάρξουν αυξή-
σεις που θα περάσουν και στα αγροτικά 
τιµολόγια, σύµφωνα µε διαρροές. Πρό-
κειται για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ), από την αύξηση των οποίων το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προσδοκά να συγκεντρώσει περί τα 300 
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για τον Μόνι-
µο Μηχανισµό Αντιστάθµισης Κινδύνου, 
έναν καινούριο «κουµπαρά» που προο-
ρίζεται για την αντιµετώπιση µελλοντι-
κών ενεργειακών κρίσεων. 

Από τις νέες αυξήσεις στις ΥΚΩ, που α-
νακοινώθηκαν από το ΥΠΕΝ τον Αύγου-
στο, επιβαρύνονται νοικοκυριά, µικρές ε-
πιχειρήσεις, µεσαίου µεγέθους βιοµηχα-
νίες, αγρότες και δήµοι. Για τους αγρό-
τες, όσοι εντάσσονται στη χαµηλή τάση, 
η αύξηση υπολογίζεται σε 140%, ενώ ό-
σοι διαθέτουν εγκαταστάσεις (ψυγεία, α-
ποθήκες, µεταποίηση) και ανήκουν στη 
µέση τάση θα πληρώσουν ΥΚΩ αυξηµέ-
να πάνω από 200%.

Σε 6 δόσεις οφειλές έως 3.000 ευρώ στη ΔΕΗ
ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΕΗ
ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΕΗ

6 ∆ΟΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

500,00 � 1.000,00

1.000,01 � 2.000,00

2.000,01� 3.000,00

50

100

200
Για οφειλές 500 έως 1.000 ευρώ, 
η προκαταβολή και η επιστροφή 
διαµορφώνονται στα 50 ευρώ. 
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Λιπάσματα 
Με τιμολόγια αγοράς 
το τελευταίο 12μηνο 
τα 60 εκατ. ενίσχυση 
Νέες αυξήσεις από 8,5% έως 20% στους βασικότερους 
κωδικούς θρέψης προεξοφλεί η αγορά από βδομάδα 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο κύβος ερρίφθη για την ενίσχυση 
των αγροτών για αγορά λιπασµά-
των η οποία, σύµφωνα µε όλες τις 
ενδείξεις θα προχωρήσει άµεσα µε 
ποσοστό βάσει των τιµολογίων αγο-
ράς τους από τους αγρότες.

Οι πληροφορίες θέλουν να επιλέ-
γεται ως επιλέξιµη περίοδος το διά-
στηµα από 1η Οκτωβρίου 2021 µέ-
χρι 30 Σεπτεµβρίου 2022, έτσι ώστε 
να καλυφθεί µια ολόκληρη καλλιερ-

γητική περίοδος για όλες τις καλλι-
έργειες. Μάλιστα, ο χρόνος της πλη-
ρωµής, τοποθετείται βάσει δηλώσε-
ων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιώργου Γεωργαντά µέχρι τα τέ-
λη Νοεµβρίου.

Με βάση το ποσό των 60 εκατ. ευ-
ρώ που πρόκειται να διατεθεί, η επι-
δότηση θα καλύψει περίπου το 12% 
των τιµολογίων αγοράς ή το 25% 
περίπου της αύξησης της τιµής του 
προϊόντος που έχουν επιβαρυνθεί 
οι αγρότες.

Σε ποσοστό από 8,5% έως 20% 
οι νέες αυξήσεις

Εν τω µεταξύ, νέες αυξήσεις στις 
τιµές των λιπασµάτων επίκεινται τις 
προσεχείς ηµέρες µε τις τελευταίες 
πληροφορίες να θέλουν τις βιοµη-

χανίες να ενηµερώνουν τα καταστή-
µατα εφοδίων για την έκδοση νέων 
τιµοκαταλόγων που αφορούν σε α-
νατιµήσεις από 8,5% µέχρι και 20% 
ανάλογα τον κωδικό.

Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, υ-
πήρξαν κάποιες µικρές µειώσεις που 
αφορούσαν κυρίως την τιµή της ου-
ρίας, που δεν ξεπέρασαν ωστόσο το 
5% στα καταστήµατα εφοδίων. Μάλι-
στα, εδώ και λίγο καιρό οι τιµές για 
τους περισσότερους κωδικούς έχουν 
ανακτήσει τα προηγούµενα υψηλά 
τους επίπεδα, ενώ πλέον δεν απο-

κλείονται και ελ-
λείψεις στην α-
γορά εξαιτίας της 
γενικότερης κα-
τάστασης µε την 
ενεργειακή κρί-
ση στην Ευρώ-
πη. Υπό αυτήν 
την έννοια, µια 
επίσπευση του ε-
φοδιασµού των 
αγροτικών µο-
νάδων µε τα α-
παραίτητα προ-
ϊόντα θρέψης ε-
νόψει των φθι-
νοπωρινών σπο-

ρών, θα µπορούσε να εξοικονοµήσει 
ρευστότητα απαραίτητη για το υπό-
λοιπο της καλλιεργητικής περιόδου, 
η οποία διαφαίνεται ίσως πιο απαι-
τητική και από την προηγούµενη.

Στη δεδοµένη περίοδο, οι πιο ε-
µπορικοί κωδικοί λίπανσης που α-
γοράζονται, αφορούν το 16-20-0 και 
στο 20-20-0, που καλύπτουν τις ανά-
γκες των σιτηρών σε βασική θρέψη. 
Σήµερα η τιµή για ένα 40κιλο σακί 
ανέρχεται στα 35 ευρώ στην περί-
πτωση του κωδικού 16-0-0, έναντι 
28 ευρώ πέρυσι και των 16 µε 17 
ευρώ που στοίχιζε παλιά, πριν ξεκι-
νήσει η ιστορία µε την κρίση των λι-
πασµάτων. Τις επόµενες ηµέρες, η 
τιµή για τον κωδικό αυτό αναµένε-
ται ότι θα προσεγγίσει τα 38 ευρώ, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. 

Πάνω από ένα 
ευρώ το κιλό
Αυξητικά αναµένεται ότι θα κινηθούν 
οι τιµές και για τους υπόλοιπους 
τύπους λιπασµάτων που αγοράζουν 
αυτήν την περίοδο οι αγρότες. Ο 
άλλος κωδικός που αξιοποιείται στην 
καλλιέργεια σκληρού σίτου και 
κριθαριού, 20-20-0, διατίθεται στα 
36 ευρώ το 40άρι σακί, έναντι των 
30 πέρυσι και των 18 µε 19 ευρώ το 
2019. Η τιµή του αναµένεται να 
προσεγγίσει τα 40 ευρώ σε λίγες 
ηµέρες, ή αλλιώς 1 ευρώ το κιλό.
Ένα ευρώ το κιλό στοιχίζει σήµερα 
και το λίπασµα που αξιοποιείται στην 
καλλιέργεια ελαιοκράµβης και των 
κηπευτικών, το οποίο περιέχει και 
κάλιο (11-15-15), το οποίο αναµένεται 
να προσεγγίσει τα 43 ευρώ τις 
επόµενες ηµέρες, όταν την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι έφτανε τα 
31 µε 32 ευρώ, ενώ δεν ξεπερνούσε 
τα 22 ευρώ το 2020, πριν ξεκινήσει η 
άνοδος στις τιµές των λιπασµάτων. 
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση 
για τις προοπτικές των αγροτικών 
αγροτών της Κοµισιόν, οι τιµές των 
λιπασµάτων, µεσοσταθµικά, 
παραµένουν στο +110% συγκριτικά 
µε τα επίπεδα του 2019. 

Σήµερα η τιµή για ένα 40κιλο 
σακί ανέρχεται στα 35 ευρώ 
στην περίπτωση του κωδικού 
16-0-0, έναντι 28 ευρώ 
πέρυσι και των 16 µε 17 ευρώ 
που στοίχιζε πριν το 2020.

∆εν απο-
κλείονται 
και ελλεί-
ψεις στην 
αγορά 
λόγω της 
ενεργεια-
κής κρίσης 
στην 
Ευρώπη.
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά «τσίμπησε» λίγο α-
κόμα, στα 440 ευρώ ο τόνος FOB. 
Όσον αφορά την πρόσφατη αγο-

ρά της Τυνησίας, το πιθανότερο να καλυφθεί 
με σιτάρια από Καναδά, καθώς οι ποιότητες εί-
ναι καλές και οι τιμές ανταγωνιστικές.

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος, έχουμε 
μόνο μικροπωλήσεις για Αίγυπτο ή Τουρκία, 
ενώ οι εμπορικοί οίκοι περιστασιακά εμφανί-
ζονται για συγκεκριμένες ζητήσεις και όχι για 
να χτίσουν νέα θέση στο ελληνικό βαμβάκι, 
την οποία θα πουλήσουν αργότερα. Οι πωλή-
σεις κυμαίνονται στους 90.000 τόνους, εντού-
τοις οι φορτώσεις προχωρούν με αργό ρυθμό. 
Αγοραστικό ενδιαφέρον κάτω από τα 95 σεντς. 

Νέα άνοδος στην 
εξαγωγή σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

420

375

290

109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

420

367

296

101,5

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

362

302

102,7

615,00

1452,4

21,50

87,40

150,97

125,14

420

362

312

95,80

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

427

362

312

97,50

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

422

362

313

88,30

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

505

485 482,5 482,5 495

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 3,94 3,98 4,04 3,97 3,94

500

4,03

Καλλιέργεια 
καλαμποκιού στην ΕΕ
Παραγωγή- µείωση 23,7%

Εξαγωγές σιτηρών αύξηση 6,5%

Εισαγωγές %  αύξηση 24,7
�ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ� 

Στα 76 λεπτά το 
σύσπορο, μετά από 
έντονες διακυμάνσεις  

Ανοδικά η εξαγωγή 
σκληρού 440 ευρώ, 
συν 5 ευρώ η Φότζια 

Στοίχηµα η παραµονή στα 
4,90 ευρώ για τα αγουρέλαια
Οι προσδοκίες παραγωγών τοποθετούν 
τη γραµµή εκκίνησης για την παραγωγή 
που επίκειται στη ζώνη των 4,50 ευρώ 
το κιλό, µε δεδοµένη τη διατήρηση των 
4,90 ευρώ που ανακοινώθηκαν στη 
Λακωνία για τα πρώτα αγουρέλαια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σήμα ανόδου 
από Κομισιόν 
για καλαμπόκι
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Εκδόθηκε και η σχετική τροποποιητική 
απόφαση που αυξάνει στις 3,5 ώρες το 
χρόνο µιας µεµονωµένης απόσταξης έ-
πειτα από τις προφορικές δεσµεύσεις του 
υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου 
το προηγούµενο διάστηµα σε εκπροσώ-
πους των διήµερων αποσταγµατοποιών.

Έτσι, µε την µε αριθµό Α.1130/2022, 
η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 
5150/04-10-2022, στην υπό στοιχεία 
Α.1102/27.07.2022 απόφαση Υφυπουρ-
γού Οικονοµικών η παρ. 2 του άρθρου 
16 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αρµόδια Τελωνειακή Αρχή κα-
θορίζει, ανάλογα µε την παραγωγή και 
την ποσότητα των πρώτων υλών που δη-
λώνονται, τον χρόνο απόσταξης για κά-
θε παραγωγό, λαµβάνοντας υπόψη ότι 
ο χρόνος µιας µεµονωµένης απόστα-
ξης (καζανιάς) είναι τρεισήµισι (3,5) ώ-
ρες και ότι ο άµβικας πληρούται µε την 
προς απόσταξη πρώτη ύλη σε ποσοστό 
77% της χωρητικότητάς του. Ο προσδι-
οριζόµενος µε τον τρόπο αυτό συνολι-
κός χρόνος απόσταξης αναγράφεται 
στη χορηγούµενη άδεια απόσταξης».

Σε έναν συσχετισµό των τιµών κα-
λαµποκιού και σόγιας µε το κό-
στος των λιπασµάτων προχώρη-
σε το USDA στην τελευταία του α-
νάλυση σχετικά µε τις προοπτικές 
των τιµών στους βασικές πρώτες 
ύλες για την παρασκευή λιπασµά-
των. Οι αναλυτές του USDA θεω-
ρούν ότι ειδικά η τιµή της άνυδρης 
αµµωνίας θα διατηρηθεί σε επίπε-
δα τιµών άνω των 1.400 δολαρί-
ων ο τόνος, από τα 1300 περίπου 
που είναι σήµερα. Στα υψηλά του 
εύρους θα διατηρηθούν και η πο-
τάσα και η ουρία, ωστόσο δεν α-
ποκλείει µια µικρή υποχώρηση 
των τιµών κατά την εαρινή περίο-
δο, κυρίως λόγω του περιορισµού 
της ζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, 
το USDA εκτιµά ότι για όσο οι τι-
µές του καλαµποκιού και της σό-
γιας παραµένουν στα υψηλά του 
εύρους, ανάλογα υψηλή θα είναι 
και η τιµή των λιπασµάτων. Μάλι-
στα, όπως σχολιάζουν οι συγγρα-
φείς της µελέτης, η σηµερινή τιµή 
για το καλαµπόκι, που είναι υψη-
λότερη απ’ ό,τι την αντίστοιχη πε-
ρίοδο το 2021, δεν αποτυπώνεται 
ακόµα στις τιµές των λιπασµάτων.

Να σηµειωθεί πάντως, ότι η έκ-
θεση δεν λαµβάνει υπόψιν της τις 
ισορροπίες που έχουν διαµορφω-

θεί στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου 
το υψηλό κόστος του φυσικού α-
ερίου υποχρέωσε αρκετές εταιρεί-
ες είτε στο να µειώσουν την παρα-
γωγικότητα των εργοστασίων τους 
είτε να αναστείλουν εντελώς την 
παραγωγή λιπασµάτων σε µεγάλες 
µονάδες. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σµα την αναζήτηση α’ υλών ή και 
τελικών προϊόντων σε άλλα παρα-
γωγικά κέντρα του πλανήτη. Οι τι-
µές της άνυδρης αµµωνίας (NH3) 
παραµένουν σε υψηλά όλων των 
εποχών, έχοντας ξεπεράσει το προ-
ηγούµενο ρεκόρ του 2008 από τον 
Οκτώβριο του 2021. Οι τιµές της ά-
νυδρης αµµωνίας ήταν πάνω από 
1.600 δολάρια ανά τόνο τον Απρί-
λιο και µειώθηκαν στα 1.153 δο-
λάρια ανά τόνο στις 25 Αυγούστου 
2022. Μέσα στον Αύγουστο όµως 
η τιµή της πήρε σχεδόν 200 ευρώ 
και διαµορφώθηκε στις 22 Σεπτεµ-
βρίου στα 1.318 ευρώ ανά τόνο.

Το φωσφορικό διαµµώνιο (DAP) 
και η ποτάσα παραµένουν επίσης 
σε υψηλά επίπεδα. Το DAP ήταν 
πάνω από 1.000 δολάρια τον Ιού-
νιο, ενώ έως τις 22 Σεπτεµβρίου 
οι τιµές υποχώρησαν στα 947 δο-
λάρια. Οι τιµές της ποτάσας έµει-
ναν σχετικά σταθερές υψηλά, µε 
τιµή 857 δολάρια τον Σεπτέµβριο.

Με βούλα σε 
ΦΕΚ αύξηση 
απόσταξης 
στις 3,5 ώρες

Λίπασμα στα υψηλά του εύρους 
όλο το 2023 προεξοφλεί το USDA

Σύµφωνα µε την απόφαση 
Βεσυρόπουλου, η ισχύς της αρχίζει 

από την 3η Οκτωβρίου 2022 και 
καταλαµβάνει και αποστάξεις για 
τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια 

απόσταξης και θα πραγµατοποιηθούν 
από την ηµεροµηνία αυτή και έπειτα.

Τη δυσφορία 
των Λαρισαίων 
αγροτών για µια 
σειρά θεµάτων 
µετέφερε στον 
υπουργό Γιώργο 
Γεωργαντά, 
ο τοπικός 
βουλευτής της Ν∆ 
Χρήστος Κέλλας.

Λύσεις στα παράπονα των Λαρισαίων αγροτών 
υπόσχεται ο υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς 

Αποδέκτης παραπόνων αγροτών του νοµού Λάρισας για µια σειρά θεµάτων 
όπως των διακρίσεων για την κατανοµή των 26 εκατ. ευρώ από το 
Αποθεµατικό Κρίσης, πιθανής εξαίρεσης συνδεδεµένων στα µήλα, των 
εργατών γης, των καθυστερηµένων ενισχύσεων στα λιπάσµατα-ζωοτροφές, 
των µειωµένων ποσών µέσω Αναπτυξιακού για αγορά τρακτέρ, έγινε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, µέσω του βουλευτή της Ν∆ Χρήστου Κέλλα, 
µε τον Γιώργο Γεωργαντά να επιχειρεί να αµβλύνει την κατάσταση. Στο θέµα 
των ανισοτήτων µε τα 26 εκάτ, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι προκρίθηκε η 
ένταξη των βιοκαλλιεργειών δεδοµένου ότι ως το 2027 πρέπει να καλύψουν 
το 25% της παραγωγής. Στο θέµα των νέων συνδεδεµένων, ο Λαρισαίος 
βουλευτής εστίασε στην αναγκαιότητα συνέχισης καταβολής της για τα µήλα, 
µε τον υπουργό να υπόσχεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για 
τη συµπερίληψη τους. Για τα λιπάσµατα, είπε ότι η ενίσχυση 60 εκατ. ευρώ θα 
καταβληθεί ως τα τέλη Νοεµβρίου και από ∆εκέµβρη τα 90 εκατ. ευρώ για 
ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους. Για τον Αναπτυξιακό, ο υπουργός παρέπεµψε 
σε ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης και στα διαθέσιµα 230 εκατ. ευρώ.

Καλαµπόκι και 
σόγια στα υψηλά

Το USDA εκτιµά ότι για 
όσο οι τιµές του καλα-
µποκιού και της σόγιας 
παραµένουν στα υψηλά 

του εύρους, ανάλογα 
υψηλή θα είναι και η 
τιµή των λιπασµάτων 
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Με την αγορά σκληρού σίτου να κι-
νείται σε αχαρτογράφητα νερά ήδη 
πριν από την έναρξη του αλωνισµού 
τον Ιούνιο του 2022, οι βιοµηχανίες 
ζυµαρικών σπεύδουν να κλειδώσουν 
συµβόλαια καλλιέργειας µε τους α-
γρότες, σε µια προσπάθεια να εξα-
σφαλιστούν οι βασικές ποσότητες 

της επόµενης χρονιάς. Η πίεση εί-
ναι έντονη και σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ οι πρώτες κατώτατες εγγυη-
µένες τιµές ξεκινούν από τα 35 λε-
πτά το κιλό και φτάνουν τα 38 µα-
ζί µε τα πριµ ποιότητας, για σκληρά 
σιτάρια µε πρωτεΐνη άνω του 14%.

Οι τιµές αυτές ανακοινώθηκαν 
προ ολίγων ηµερών από τη Μέλισ-
σα – Κίκιζας, η οποία διατηρεί πο-
λυετή συνεργασία µε τους αγρότες 
και τον συνεταιρισµό της Νίκαιας 
στη Λάρισα, ενώ την ερχόµενη ε-
βδοµάδα αναµένεται να παρουσι-
άσει τα συµβόλαια της νέας περιό-
δου και η Barilla.

Σύµφωνα µε τον Αντώνη Ρεντζιά, 
πρόεδρο του συνεταιρισµού της Νί-
καιας, το ενδιαφέρον των παραγω-
γών για σπορά είναι µεγάλο, παρά 
τα υψηλά έξοδα που προεξοφλεί 
η συνθήκη της φετινής περιόδου. 
Την ίδια στιγµή, η αγορά σκληρού 
σίτου συνεχίζει τον βηµατισµό ανό-
δου, µε την εγχώρια αγορά να ανα-
κτά τα 40 λεπτά το κιλό, αντλώντας 
ώθηση από την ανοδική πορεία που 
συνεχίζεται στην αγορά της γειτο-
νικής Ιταλίας.

Άνθρωποι της αγοράς, εξηγούν ω-
στόσο ότι τα δεδοµένα της καλλιέρ-
γειας τη φετινή χρονιά συνεπάγονται 

ένα υψηλό ρίσκο για τους παραγωγούς 
και για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται 
οι βιοµηχανίες να αναζητήσουν καλά 
οργανωµένες εκµεταλλεύσεις οι οποί-
ες τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει 
τη µεθοδικότητά τους πετυχαίνοντας υ-
ψηλές αποδόσεις. Όπως θα πει συνο-
µιλητής της Agrenda που γνωρίζει κα-
λά τα δεδοµένα της αγοράς και της καλ-
λιέργειας, παραγωγοί που πηγαίνουν 
για τα 200 κιλά το στρέµµα, «καλύτερα 
να µην σπείρουν». Και αυτό γιατί τα κο-
στολόγια φέτος µπορεί να ξεπεράσουν 
τα 100 ευρώ το στρέµµα, κάτι που ση-
µαίνει πως αν οι τιµές στα αλώνια του 
2023 διατηρηθούν στα σηµερινά επί-
πεδα (40 λεπτά), τότε οι παραγωγοί θα 
χρειαστούν τουλάχιστον 250 κιλά το 
στρέµµα αποδόσεις για να βγάλουν τα 
έξοδα της καλλιέργειας.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, ο πιστοποι-
ηµένος σπόρος αυτήν την περίοδο δι-
αµορφώνεται στα 90 λεπτά το κιλό, ή-
τοι 20 ευρώ περίπου το στρέµµα. Από 

Εγγύηση 38 λεπτών
για τη νέα σοδειά στο σκληρό
Πιέζουν για συμβόλαια οι βιομηχανίες ζυμαρικών, τους παραγωγούς που πάνε για κιλά

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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την άλλη, ο µη πιστοποιηµένος σπόρος 
βγαίνει κοντά στα 13 ευρώ το στρέµ-
µα, ωστόσο οι παραγωγοί χάνουν τη 
συνδεδεµένη ενίσχυση που αναµένε-
ται να φτάσει τα 11 ευρώ το στρέµµα, 
που είναι σε θέση να καλύψει το 100% 
του επιπλέον κόστους που προκύπτει 
από τη διαφορά µεταξύ της αγοράς α-
ποκλειστικά πιστοποιηµένου σπόρου 
και της ιδιοπαραγωγής.

∆εν γέµισαν οι αποθήκες
Η µόνη ασφαλής παρατήρηση ανα-

φορικά µε τη δυναµική της αγοράς στη 
δεδοµένη στιγµή, είναι ότι η φετινή σο-
δειά σκληρού σίτου δεν είναι αρκετή για 
αναπλήρωση των αποθεµάτων που εξα-
ντλήθηκαν την τελευταία διετία, αφή-
νοντας υποσχέσεις και για την επόµενη 
εµπορική περίοδο που ξεκινά το 2023. 
Άλλωστε και η καλλιεργητική δαπάνη 
είναι τέτοια που δεν θα µπορούσε να 
δικαιολογήσει µια επιστροφή στα επί-
πεδα τιµών των προηγούµενων ετών.

Συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα 
η ανοδική κίνηση στην αγορά της Φότζια µε τις 
τιµές σκληρού σίτου να γράφουν κέρδη 5 ευρώ 
ο τόνος σε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες και την 
πρώτη ποιότητα να ανακτά τα 500 ευρώ ο τόνος. 
Την ίδια στιγµή κέρδη καταγράφει και η αγορά 
της Γαλλία, όπου το σκληρό σιτάρι διαπραγµα-
τεύεται στα 465 ευρώ ο τόνος, έχοντας κατοχυ-
ρώσει κέρδη της τάξης των 15 ευρώ τις τελευ-
ταίες ηµέρες. Η ανοδική πορεία στις ευρωπαϊ-
κές αγορές, που έχει περάσει σε µικρότερο βαθ-
µό και στην εγχώρια, αποδίδεται στις τελευταί-
ες εξελίξεις από τον Καναδά, µε το σκληρό σι-
τάρι να διαπραγµατεύεται πλέον στα 430 ευρώ 
περίπου για φορτώσεις στα λιµάνια της χώρας.

Στην ελληνική αγορά, τα χαµηλά των 38 λε-
πτών το κιλό, για τα οποία πίεζε το εµπόριο το 
προηγούµενο διάστηµα, αναπροσαρµόστηκαν 
στα 40 λεπτά, αφού οι προηγούµενες προσφο-
ρές δεν είχαν απήχηση στους παραγωγούς που 
διατηρούν µέχρι και σήµερα ποσότητες σε α-
ποθήκες και σιλό.

Οι νέες τιµές που ακούγονται βρίσκονται 
στη ζώνη των 40 λεπτών, ωστόσο οι τιµές α-
πό τις αγορές του εξωτερικού θα επέτρεπαν 
υψηλότερα επίπεδα τιµών για τους Έλληνες 
παραγωγούς. Τα ελληνικά FOB διατηρούνται 
στα 435 ευρώ για τις µέτριες ποιότητες, κάτι 
που δυσκολεύει την υπόθεση µιας περαιτέρω 
ανόδου των τιµών, ωστόσο αναµένεται τις ε-
πόµενες εβδοµάδες να βγουν στην αγορά και 
οι εγχώριοι µύλοι, που απείχαν από αγορές 
το τελευταίο διάστηµα αναµένοντας να δουν 
πώς θα κινηθούν τελικά οι τιµές στον Καναδά. 
Με το µείγµα που διαµορφώνεται στην αγορά 
και µε δεδοµένο ότι οι καλές ποιότητες σκλη-
ρού σίτου που παραµένουν σε χέρια αγροτών 
είναι περιορισµένες, δεν µπορεί να αποκλει-
στεί µια ανοδική πίεση στις τιµές, όπως εξη-
γούν άνθρωποι της αγοράς.

Σ’ αυτή τη συγκυρία, οποιαδήποτε εκτίµηση 
για την πορεία της αγοράς τους επόµενους µή-
νες θα στηριζόταν στο κενό, αφού οι εξελίξεις 
και τα δεδοµένα αλλάζουν διαρκώς. Το µοτίβο 
της αγοράς, που θέλει τις τιµές να διαγράφουν 

µια ανοδική πορεία κατά τους χειµερινούς µή-
νες, δεν µπορεί να αποκλειστεί, ειδικά σε µια 
χρονιά κατά την οποία ο Καναδάς εισέρχεται 
µε άδεια αποθέµατα, η παραγωγή της Ιταλίας 
και της υπόλοιπης Ευρώπης είναι σηµαντικά 
περιορισµένη, ενώ µεγάλες ανάγκες αναφέ-
ρονται και στις αγορές της βόρειας Αφρικής.

Στα 500 ευρώ η πρώτη ποιότητα στη Φότζια
Στη Φότζια λοιπόν, οι τιµές στη νέα λίστα για 

τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% διαµορφώνο-
νται στα 495 µε 500 ευρώ ο τόνος. Για τη δεύτε-
ρη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 
60% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 485 µε 488 ευρώ ο τόνος.

Στον Καναδά οι τιµές σκληρού σίτου ενισχύ-
θηκαν µέσα στον Σεπτέµβριο κατά 160 ευρώ 
ο τόνος σχεδόν, έπειτα από τις εκτιµήσεις που 
θέλουν τη σοδειά αρκετά µικρότερη των αρχι-
κών προσδοκιών και πλέον σίγουρα κάτω α-
πό τους 5,9 εκατ. τόνους, όπως φαίνεται από 
τα δεδοµένα της συγκοµιδής που οδεύει προς 
το τέλος της. Άλλωστε, το ακριβό και δυσεύρε-
το δολάριο δεν διευκολύνει ιδιαίτερα την υ-
πόθεση των εισαγωγών στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές, κάτι που στρέφει τις ιταλικές βιοµηχανί-
ες στο να εξαντλήσουν τα περιθώρια εφοδια-
σµού πρώτα σε κοντινότερους προορισµούς.

Σηµαντικός παράγοντας για την αξιολόγη-
ση των δεδοµένων στην ευρωπαϊκή αγορά, εί-
ναι και οι επερχόµενες σπορές. Ήδη στην Ιτα-
λία, η Coldiretti αναφέρει πως µε τις υφιστά-
µενες τιµές, το ενδιαφέρον των αγροτών για 
το σκληρό σιτάρι είναι χαµηλό, κάτι που θα εί-
χε ως αποτέλεσµα έναν σηµαντικό περιορισµό 
των εκτάσεων, κάτι που θα έβαζε σε µεγαλύτε-
ρες περιπέτειες ολόκληρη την αλυσίδα σκλη-
ρού σίτου στη γειτονική χώρα. Συνεπώς, η α-
ναπροσαρµογή των τιµών στις ισορροπίες που 
διαµορφώνονται στην αγορά, αποκτά όλο και 
µεγαλύτερη σηµασία για την αγορά σκληρού 
σίτου, έπειτα από το πρωτοφανές γύρισµα που 
κατάφερε το εµπόριο τις εβδοµάδες που ακο-
λούθησαν τα αλώνια στην Ευρώπη.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΟ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α ∆ΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΤΕΜΠΟ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Νέα άνοδος στη Φότζια, ξανά πάνω από 
40 λεπτά πληρώνεται το σκληρό σιτάρι

Ανοδική πίεση
Με το µείγµα που 

διαµορφώνεται στην αγορά 
και µε δεδοµένο ότι οι 

καλές ποιότητες σκληρού 
σίτου που παραµένουν 
σε χέρια αγροτών είναι 

περιορισµένες, δεν µπορεί 
να αποκλειστεί µια ανοδική 

πίεση στις τιµές 

Σοδειά του Καναδά
Στον Καναδά οι τιµές σκλη-

ρού σίτου ενισχύθηκαν 
µέσα στον Σεπτέµβριο κατά 
160 ευρώ ο τόνος σχεδόν, 
έπειτα από τις εκτιµήσεις 

που θέλουν τη σοδειά 
σίγουρα κάτω από τους 

5,9 εκατ. τόνους
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Με τη φυλλόπτωση 
στα πυρηνόκαρπα
Ψεκασμοί με στόχο τη μείωση 
των πρωτογενών μολυσμάτων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Η περίοδος που ακολουθεί µε-
τά τη συγκοµιδή στα πυρηνό-
καρπα, ενδείκνυται για τη λή-
ψη µίας σειράς καλλιεργητικών 
µέτρων και επεµβάσεων µε φυ-
τοπροστατευτικά, που αποσκο-
πούν στη δραστική µείωση των 
πληθυσµών των εχθρών (έντο-
µα, ακάρεα), καθώς και στη µεί-
ωση των µολυσµάτων µυκητο-
λογικών και βακτηριολογικών 
ασθενειών που απέµειναν στις 
καλλιέργειες. Αυτές οι επεµβά-
σεις θεωρούνται απαραίτητες, 
διότι καθιστούν την καταπολέ-
µηση των φυτοπαρασίτων την 
επόµενη βλαστική περίοδο πιο 
αποτελεσµατική και οικονοµική.

Πιο αναλυτικά για τη µείω-
ση των µολυσµάτων (βλαστο-
σπόρια) του εξώασκου συνιστά-

ται επιµελής ψεκασµός των δέ-
ντρων κατά τη διάρκεια του λή-
θαργου, µετά την πτώση των 
φύλλων και µέχρι το φούσκω-
µα των οφθαλµών, µυκητοκτό-
νο. Επίσης, πριν τη διενέργεια 
του ψεκασµού και µε ξηρό και-
ρό, συνιστάται η αφαίρεση και 
καύση των προσβεβληµένων α-
πό την ασθένεια κλάδων.

Στη φυλλόπτωση, ψεκασµός 
κατά του κορύνεου

Ο περιορισµός των µολυσµά-

των (κονίδια) του µύκητα επιτυγ-
χάνεται µε δύο ψεκασµούς, έναν 
φθινοπωρινό (περίοδο φυλλό-
πτωσης) και έναν αρκετά αργό-
τερα (λίγο πριν την έναρξη δι-
όγκωσης των οφθαλµών), µε 
κατάλληλα για τις καλλιέργει-
ες µυκητοκτόνα. Με ξηρό καιρό 
και πριν τη διενέργεια των ψε-
κασµών συνιστάται η αφαίρεση 
και η καύση των προσβεβληµέ-
νων από την ασθένεια κλάδων. 
Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω ψε-
κασµοί καταπολεµούν ταυτόχρο-
να και τον εξώασκο.

Αυτό το µήνα πρώτη επέµβαση 
για το βακτηριακό έλκος

Οι περίοδοι του φθινοπώρου 
και του χειµώνα είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνοι για την πρόκληση 
νέων µολύνσεων από το βακτή-
ριο (ευπάθεια φυτικών ιστών, κα-
τάλληλες καιρικές συνθήκες). 

Για την προστασία των δέντρων 
από το βακτήριο συνιστώνται έ-
νας ψεκασµός στην έναρξη και 
ένας στο 75% της φυλλόπτωσης. 
Με ξηρό καιρό και πριν τη διενέρ-
γεια του πρώτου ψεκασµού, συ-
νιστάται η αφαίρεση και η καύ-
ση των προσβεβληµένων κλά-
δων και η προστασία µε κατάλ-
ληλα σκευάσµατα των πληγών 
και των τοµών κλαδέµατος.

Τον Νοέµβριο δραστήρια 
τα ενήλικα του ανθονόµου

Τα ενήλικα του εντόµου δρα-
στηριοποιούνται περίπου αυ-
τή την εποχή και ιδιαίτερα κα-
τά τον Νοέµβριο, καταστρέφο-
ντας τους οφθαλµούς. Σε καλ-
λιέργειες που διαπιστώνεται υ-
ψηλός πληθυσµός του εντόµου, 
συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε 
κατάλληλο και εγκεκριµένο για 
την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

Φυµατίωση στις πληγές ραβδίσµατος του ελαιόδεντρου
Η ασθένεια της καρκίνωσης ή φυµατίωσης στην ελιά οφείλεται σε βακτήριο 
(Pseudomonas savastanoi) που προσβάλει τα πληγωµένα δέντρα 
ξεκινώντας από πληγές που προκαλούνται από ράβδισµα, κλάδεµα, παγετό, 
χαλάζι και ευνοείται ιδιαίτερα από βροχερό καιρό. Το χαρακτηριστικότερο 
σύµπτωµα είναι η δηµιουργία όγκων (καρκινωµάτων) στα κλαδιά, στον κορµό 
και στις ρίζες. Όταν τα κλαδιά έχουν προσβληθεί έντονα και διαθέτουν 

υψηλό αριθµό όγκων, γίνονται καχεκτικά και πολλές φορές ξηραίνονται πλήρως. 
Σε έντονες προσβολές τα κλαδιά ξηραίνονται, τα δέντρα εξασθενούν και µειώνεται 
σηµαντικά η απόδοσή τους. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων συνιστούν να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού µε ράβδισµα 
και βροχερό καιρό, το κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό καιρό ενώ απολυµαίνονταιτα 
εργαλεία κλαδέµατος. Παράλληλα, είναι σηµαντικό να αφαιρούνται και στη συνέχεια να 
καίγονται οι τυχόν προσβεβληµένοι βλαστοί. Επιπλέον, η πληγή πρέπει να επαλείφεται 
µε βορδιγάλειο πάστα. Υπενθυµίζεται πως µετά από παγετό χαλαζόπτωση ή άλλη αιτία 
τραυµατισµού των δένδρων, να γίνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα χαλκούχο µυκητοκτόνο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αφαίρεση 
Να αφαιρούνται και να 

καίγονται οι προσβεβλη-
µένοι από κορύνεο και 

εξώασκο κλάδοι

Σεπτορίωση στη φιστικιά
Kηλιδώσεις στα φύλλα της φιστικιάς 
προκαλούν οι µύκητες Septoria 
pistacina και Septoria pistaciarum, 
που είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση 
της σεπτορίωσης. Τα τρία παθογόνα 
προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα, στις δύο 
επιφάνειες των οποίων σχηµατίζουν 
νεκρωτικές κηλίδες. Αποτέλεσµα της 
προσβολής είναι η πρόωρη φυλλόπτωση 
µε συνέπεια την εξασθένηση των 
δέντρων και τελικά τη δευτερογενή 
προσβολή τους από πληθυσµούς 
σκολυτών (Acrantus vestitus). Σε 
περιπτώσεις ισχυρής προσβολής 
ο S.pistacina προσβάλλει και τους 
καρπούς. Η µόλυνση των φύλλων γίνεται 
συνήθως από τα στοµάτια. Ο µύκητας 
προκαλεί επί των δύο επιφανειών του 
φύλλου πολυάριθµες, υποστρόγγυλες, 
καστανές κηλίδες, που φέρουν µικρά 
µαύρα στίγµατα. Σύµφωνα µε 
γεωπόνους, η καταπολέµηση 
των σεπτοριώσεων βασίζεται 
σε προληπτικούς ψεκασµούς µε 
µυκητοκτόνα, ενώ συµπληρωµατικά 
συνιστάται και η κάλυψη των πεσµένων 
φύλλων κατά το χειµώνα µε άροση.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Luna Experience 400SC
K&Ν Ευθυµιάδης: Cuproxat 19SC, 
Nordox 75WG.

Ψευδόκοκκοι στο αµπέλι
Ο ψευδόκοκκος της αµπέλου 
Planococcus ficus είναι επίσης γνωστός 
ως ψευδόκκος της αµπέλου της 
Μεσογείου. Για την αντιµετώπισή του, 
συνίσταται ψεκασµός µε κατάλληλο 
και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε 
προσβεβληµένους αµπελώνες, µε πλήρη 
κάλυψη της βλάστησης και του κορµού 
των πρέµνων, εξηγούν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου. Στην περίπτωση που 
η προσβολή στον αµπελώνα δεν είναι 
γενικευµένη, καλό είναι να ψεκάζονται 
µόνο τα προσβεβληµένα πρέµνα, 
τα οποία και πρέπει να σηµαίνονται, 
προκειµένου να ελέγχονται επισταµένως 
για την παρουσία πληθυσµών των 
εντόµων, από την έναρξη της νέας 
βλαστικής περιόδου. Σηµειώνεται πως 
σκοπός της µετασυλλεκτικής επέµβασης 
είναι η µείωση του πληθυσµού των 
ψευδόκοκκων, πριν αποσυρθούν για 
διαχείµαση στο ριζικό σύστηµα ή κάτω 
από τα ρυτιδώµατα του πρέµνου.

Σκευάσµατα
BAYER Hellas: Sivanto prime 200SL,  
Movento 150OD
CORTEVA: Flash 120 SC
K&Ν Ευθυµιάδης: Profil Extra 5SL, 
Azatin EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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∆ιπλή-τριπλή
χρήση σταφυλιών

Να οριστεί ανώτατο 
πλαφόν σε κάθε 

περιφερειακή αυτο-
διοίκηση της χώρας 
για τις ποσότητες 

σταφυλιών διπλής ή 
τριπλής χρήσης που 
θα εισέρχονται στον 

οινικό τοµέα, προτείνει 
ο Περιφερειάρχης 
∆υτικής Ελλάδας

Ως 15 Δεκεμβρίου δηλώσεις 
συγκομιδής οινοστάφυλων 
Σε εξέλιξη ο τρύγος, στις πρώτες εκτιμήσεις πτώση οινοπαραγωγής 30,5% 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Mε τον τρύγο να βρίσκεται σε εξέλιξη 
και τις πρώτες προβλέψεις για τη φετι-
νή σοδειά να δείχνουν µείωση 30,5%, 
οι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύ-
σεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες υπο-
χρεούνται έως τις 15 ∆εκεµβρίου να υ-
ποβάλουν δήλωση συγκοµιδής, µέσω 
της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ  
http://e-services.minagric.gr/.  

Να σηµειωθεί πως τα στοιχεία που α-
πέστειλε το τµήµα Αµπέλου Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών στην Κοµισιόν 
που αφορά προβλέψεις της ελληνικής 
οινοπαραγωγής µε περίοδο αναφο-
ράς 1/8/2022 έως 31/7/2023 που δεί-
χνουν πτώση 30,5% στη φετινή οινοπα-
ραγωγή (2.468.945 hl/2021 – 1.715.924 
hl/2022), βασίζονται σε εκτιµήσεις των 

∆ΑΟΚ και είναι αρκετά επισφαλή, δε-
δοµένου ότι ο τρύγος θα συνεχιστεί έ-
ως τα µέσα Οκτωβρίου, συνεπώς ο τελι-
κός όγκος οινοπαραγωγής θα είναι πι-
θανότατα αρκετά υψηλότερος.

Για τις δηλώσεις συγκοµιδής για την 
περίοδο 2022-2023 ισχύουν τα εξής:

Οι αµπελουργοί µέλη συνεταιριστι-
κών οινοποιείων, διατηρούν το δικαίω-
µα παρασκευής ποσότητας οίνου µικρό-
τερης από 10 εκατόλιτρα µε οινοποίη-
ση για οικογενειακή κατανάλωση. Συ-
µπληρώνεται στο πεδίο «Προορισµός» 
η ένδειξη «Ιδιοκατανάλωση-Συνεταιρι-
στικό Οινοποιείο».

Όλοι οι υπόλοιποι αµπελουργοί 
που επιθυµούν να παράξουν οίνο, για 
ποσότητες παραγόµενου οίνου που ξε-
περνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περι-
πτώσεις εµπορίας, πρέπει να είναι οινο-
ποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση 

παραγωγής και να τηρούν όλα τα προ-
βλεπόµενα από τη νοµοθεσία για την 
παραγωγή και εµπορία οίνου. Στο πε-
δίο «προορισµός» συµπληρώνεται η έν-
δειξη «Οινοποίηση από τον δηλούντα».

 Στο πεδίο «προορισµός», δύνανται 
να συµπληρώνουν την ένδειξη «ιδία χρή-
ση» µόνο οι αµπελουργοί µε συνολική 
αµπελουργική εκµετάλλευση µικρότε-
ρη του 1 στρέµµατος και ανώτατο όριο 
παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών.

Οι αµπελουργοί δύνανται να οδη-
γήσουν συγκεκριµένη ποσότητα στα-
φυλιών για απόσταξη, συµπληρώνο-

ντας στο πεδίο «προορισµός» την έν-
δειξη «απόσταξη». Οι παραγωγοί είναι 
υποχρεωµένοι να υποβάλλουν δήλω-
ση συγκοµιδής για όλα τα αγροτεµάχια, 
ακόµη και αν είχαν µηδενική παραγω-
γή. Η µηδενική δήλωση παραγωγής δι-
καιολογείται όταν υπάρχει ολοκληρω-
τική καταστροφή της ετήσιας σταφυλι-
κής παραγωγής λόγω ακραίων καιρι-
κών φαινοµένων ή άλλων µεµονωµέ-
νων περιπτώσεων και στις περιπτώσεις 
νέων αµπελώνων που δεν είναι ακόµη 
παραγωγικοί.  Οι εν λόγω δηλώσεις θα 
διασταυρωθούν µε αρχεία του ΕΛΓΑ.

   ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2022*

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2022
ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΝΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2021

% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Οίνοι ΠΟΠ 175.356 199.795 -12,23

Οίνοι ΠΓΕ 402.024 415.886 -3,33

Ποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 151.162 222.149 -31,50

Άλλοι οίνοι 986.382 1.627.959 -39,41

ΣΥΝΟΛΟ 1.715.924 2.468.945 -30,5

* Εκτιµήσεις των κατά τόπους ∆ΑΟΚ



Agrenda16 Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Oκτωβρίου 2022Agrenda FARMINGREPORT

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τρακτέρ και παρελκόµενα αθροιστικής αξίας 
15.000 έως 60.000 ευρώ ανάλογα το ύψος του 
επενδυτικού τους σχεδίου θα µπορούν να αγο-
ράσουν οι καλλιεργητές φυσικά πρόσωπα, µέ-
σω του Αναπτυξιακού Νόµου, σύµφωνα µε τις 
διευκρινίσεις που παρέχει η προκήρυξη που ά-
νοιξε και «τρέχει» έως τις 30 ∆εκεµβρίου 2022. 
Συγκεκριµένα στο Άρθρο 6Α «Επιλέξιµες δαπά-
νες της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής» 
αναφέρεται ότι: « Στα επενδυτικά σχέδια του το-
µέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενι-
σχυόµενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστή-
ρων, των καλλιεργητικών παρελκόµενων µηχα-
νηµάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
το 30% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους 
των.». Με δεδοµένο ότι το ενισχυόµενο κόστος 
των επενδυτικών σχεδίων για τα φυσικά πρό-
σωπα αγρότες είναι 50.000-200.000 ευρώ, το 
κόστος για τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα πε-
ριορίζεται στα 15.000 έως 60.000 ευρώ στο φά-
κελο. Η επιδότηση όπως αναφέρεται θα είναι 
50% για όλες τις περιφέρειες (πλην νησιά του 
Αιγαίου που είναι 75% και Αττική στο 40%). Βέ-
βαια το 50% θα το πάρουν «γεµάτο» µόνο όσοι 
κάνουν επενδύσεις στα ορεινά της χώρας. Οι 
υπόλοιποι θα λάβουν το 80% του 50%, δηλαδή 
ουσιαστικά η επιδότησή τους µειώνεται στο 40%.

Ο παραπάνω περιορισµός όσον αφορά τις ε-
πιλέξιµες δαπάνες των τρακτέρ ισχύει µόνο για 
τη φυτική παραγωγή και όχι για τους κτηνο-
τρόφους σύµφωνα µε την προκήρυξη. Ωστόσο 
οι κτηνοτρόφοι θα έχουν περιορισµό στις στα-
βλικές τους εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε το Άρ-
θρο 6 «Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ε-
νισχύσεων», οι δαπάνες για σταβλικές εγκατα-
στάσεις και γενικότερα κτιριακές υποδοµές σε 
κάθε κλάδο του πρωτογενούς τοµέα δεν µπο-
ρούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των 
ενισχυόµενων δαπανών. Ο συντελεστής αυτός 
διαµορφώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δα-
πάνες που αφορούν σε θερµοκήπια.

Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται να ισχύει κά-
ποιος περιορισµός για νέες φυτεύσεις µονί-
µων καλλιεργειών, ενώ δεν είναι επιλέξιµη 
δαπάνη η αγορά ζώων και η αγορά αγροτε-
µαχίων και οικοπέδων.

Υπενθυµίζεται πως η ηµεροµηνία έναρξης της 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχε-
δίων στο παρόν καθεστώς είναι η 03 Οκτωβρί-
ου 2022 και η λήξη στις 30 ∆εκεµβρίου 2022. 
Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται µέ-
σω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)

Ο συνολικός προϋπολογισµός του παρό-
ντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται 
σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 

ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολο-
γικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75.000.000 ευρώ 
αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, 
της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 
της επιδότησης του κόστους της δηµιουργού-
µενης απασχόλησης.

Στο ΦΕΚ της προκήρυξης αναφέρονται µετα-
ξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 5 Υπαγόµενα Επενδυτικά
Σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέ-
πει να έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα αρχι-
κής επένδυσης και να υλοποιούνται σε µία Πε-
ριφερειακή Ενότητα, και ειδικότερα να πληρούν 
µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ∆ηµιουργία νέας µονάδας.
β. Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµε-

νης µονάδας.
γ. ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µο-

νάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί πο-
τέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από 
αυτήν µε τον όρο,

δ. Θεµελιώδης αλλαγή του συνόλου της πα-
ραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας.

Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια ανα-
πτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα 
και δύνανται: α. να υποβάλλονται σε δύο ενό-
τητες µόνο στην περίπτωση που διαφοροποιού-
νται ως προς τους τοµείς δραστηριότητας, ήτοι 
του πρωτογενή τοµέα και της µεταποίησης αυ-
τού, και β. να διαχωρίζονται σε τµήµατα απο-
κλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις που είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένα µέρη του ιδίου επενδυ-
τικού σχεδίου, το οποίο έχει χαρακτήρα αρχι-
κής επένδυσης, πλην όµως διέπονται από δια-
φορετικό θεσµικό πλαίσιο, ή διαφέρουν στην 
ένταση της οριζόµενης ενίσχυσης.

Άρθρο 6 Επιλέξιµες δαπάνες
περιφερειακών ενισχύσεων

1. Οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών 
σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται περιφε-
ρειακές ενισχύσεις, µε την επιφύλαξη ειδικό-
τερων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπο-
νται στην παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία 
ενεργητικού και συγκεκριµένα δαπάνες για:

αα. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκ-
συγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, κα-
θώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσε-
ων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη δι-
ασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε 
αναπηρία και στα εµποδιζόµενα άτοµα, καθώς 
και διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι 
δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν µπορούν να υ-
περβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυό-
µενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο 
συντελεστής αυτός διαµορφώνεται στο 60% για 
τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε επεν-
δυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερµο-
κήπια και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που 
υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρα-
κτηρισµένα ως διατηρητέα. 

αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούρ-
γιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού ε-

Μέγιστο τα 60.000 ευρώ   
το τιμολόγιο τρακτέρ στον Αναπτυξιακό  
Αντιδράσεις προκαλεί η διάταξη στο Άρθρο 6Α που δημιουργεί εμπόδια στην εκμηχάνιση στη φυτική παραγωγή

Ακατανόητο
Ενώ η αγορά τρακτέρ και 
παρελκόµενων θεωρείται 
η νούµερο 1 επένδυση 
εκσυγχρονισµού για µία 
εκµετάλλευση, οι υπεύθυνοι για 
τον Αναπτυξιακό, θέτουν όρια 
που πραγµατικά µόνο αυτοί 
ξέρουν ποιον σκοπό υπηρετούν. 

Αγορά
∆εν φαίνεται να ισχύει κάποιος 
περιορισµός για νέες φυτεύσεις 
µονίµων καλλιεργειών, ενώ δεν 
ειναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά 
ζώων και η αγορά αγροτεµαχίων 
και οικοπέδων.

Αιτήσεις
Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων από 
3 Οκτωβρίου µέχρι 30 
∆εκεµβρίου, µέσω του ΠΣ.Αv 
(https://opsan.mindev.gov.gr).
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ξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνι-
κών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέ-
σων που κινούνται εντός του χώρου της εντασ-
σόµενης µονάδας.

αδ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµά-
των και λοιπού εξοπλισµού, του οποίου αποκτά-
ται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύµβα-
ση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) προβλέ-
πεται ότι ο εξοπλισµός περιέρχεται στην κυριό-
τητα του µισθωτή, κατά τη λήξη της σύµβασης.

αε. Τον εκσυγχρονισµό ειδικών εγκαταστάσε-
ων που δεν αφορούν σε κτίρια, και µηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων,

αστ. Παγολεκάνες (για τις µονάδες αξιοποίη-
σης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών 
προϊόντων).

Άρθρο 6Α Επιλέξιµες δαπάνες 
της Πρωτογενούς Γεωργικής
Παραγωγής

1. Οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών 
σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 702/2014 είναι οι 
αναφερόµενες στο άρθρο 6 µε εξαίρεση τις δα-
πάνες των υποπερ. αβ και αε της περ. α και της 
υποπ. βα της περ. β, της παρ. 1, αυτού.
2. Στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της φυτι-
κής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόµενες δα-
πάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλι-
εργητικών παρελκόµενων µηχανηµάτων κ.λπ., 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνο-
λικού ενισχυόµενου κόστους των.

Ελάχιστο 
τα 50.000
ευρώ
Άρθρο 13 ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων 
είναι:
α. Εµπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισµός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 
Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), 
Οµάδες Παραγωγών (Ο.Π.), 
Αστικοί Συνεταιρισµοί, 
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις 
(Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν 
εµπορική δραστηριότητα, 
ε. δηµόσιες και δηµοτικές 
επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.
ζ. Ατοµικές επιχειρήσεις µε 
ανώτατο επιλέξιµο κόστος 
επενδυτικού σχεδίου ποσού 
200.000 ευρώ.

Άρθρο 15 Ελάχιστο ύψος 
επενδυτικών σχεδίων
Απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου 
ύψους του επιλέξιµου κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου 
το οποίο συγκεκριµένα 
ανέρχεται στο:
α. ποσό του 1.000.000 ευρώ 
για µεγάλες επιχειρήσεις,
β. ποσό των 500.000 ευρώ 
για µεσαίες επιχειρήσεις,
γ. ποσό των 250.000 ευρώ 
για µικρές επιχειρήσεις,
δ. ποσό 100.000 ευρώ 
για πολύ µικρές επιχειρήσεις,
ε. ποσό 50.000 ευρώ 
για συλλογικά σχήµατα 
και ατοµικές επιχειρήσεις.

Τρακτέρ
Για τα τρακτέρ και 
τα παρελκόµενα το 

µέγιστο ύψος προϋπο-
λογισµού στο φάκελο 
δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 30% του συνολικού 

κόστους επένδυσης

Στάβλοι
Το κόστος των 

στάβλων δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 45% 

των συνολικών 
δαπανών που έχει στο 

φάκελό του 
ο κτηνοτρόφος

Θερµοκήπια
Μέχρι 60% των 

συνολικών δαπανών 
που εµπεριέχονται 
σε έναν επενδυτικό 
φάκελο µπορεί να 

αφορά την κατασκευή 
θερµοκηπίου

Γεμάτη για τους ορεινούς
η ενίσχυση του 50% 
Η ένταση ενίσχυσης είναι στο 50% για την 
πλειοψηφία των περιφερειών, ενώ µόνο οι 
ορεινοί παίρνουν «γεµάτο» το συγκεκριµέ-
νο ποσοστό. Οι υπόλοιποι λαµβάνουν 40%, 
δηλαδή το 80% του ποσοστού. Συγκεκριµένα 
η προκήρυξη αναφέρει: 

Άρθρο 10Α Εντάσεις και ύψη
ενισχύσεων της Πρωτογενούς
Γεωργικής Παραγωγής

Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης δεν µπορεί 
να υπερβεί, κατ’ εφαρµογή των όρων και περι-
ορισµών των στοιχείων β, γ και δ της παρ. 12 
του άρθρου 14 του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 
της Επιτροπής, τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιµων δα-
πανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγµα-
τοποιούνται στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πε-
λάγους. Ως µικρά νησιά νοούνται, σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του καν. (ΕΕ) 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα τα 
νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

β. Το 40% του ποσού των επιλέξιµων δαπα-
νών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγµατο-
ποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιµων δαπα-
νών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποι-
ούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπα-
γωγή στο καθεστώς της «Αγροδιατροφής - 
Πρωτογενούς Παραγωγής και Μεταποίησης 

Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλι-
έργεια» του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχε-
δίων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας, δεν µπορεί να υπερβεί τις 500.000 
ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχεί-
ρηση κατά ρητή επιταγή του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 702/2014. Τα όρια αυτά δεν ε-
πιτρέπεται να καταστρατηγούνται µε τον τε-
χνητό διαχωρισµό του επενδυτικού σχεδίου.

Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, 
τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κι-
νήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγού-
νται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφε-
ρειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου 
ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσε-
ων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 
3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται 
στο 100% του ανώτατου ορίου εκτός της περ. 
β(ββ) που χορηγείται στο 90%. 

Αυξηµένα ποσοστά ενισχύσεων σύµφω-
να µε την παρ. 1 χορηγούνται για τα επεν-
δυτικά σχέδια που: α. υλοποιούνται στις 
ακόλουθες περιοχές: αα. Ορεινές περιο-
χές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών ενοτήτων 
που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος της Αθήνας, αβ. περιοχές 
που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιοµέ-
τρων από τα σύνορα, αγ. νησιά µε πληθυ-
σµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων. αδ. που 
έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
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250.000
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100.000
ΕΥΡΩ
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Τις επόμενες μέρες η διαβούλευση 

Με 230 εκατ. ευρώ
τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, 
που έρχονται το Δεκέμβριο

Τη δυνατότητα επιδότησης της αγοράς όμορων αγροτεμαχίων, 
θα περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη. Δικαιούχοι κατ’ επάγγελμα 
αγρότες και Νέοι του Μέτρου 6.1 της τελευταίας πενταετίας  

Προτεραιότητα σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών, ψηφιακής 
τεχνολογίας και σε πιο δυναµικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες 
σε όρους Τυπικής Απόδοσης ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με προϋπολογισµό 230 εκατ. ευρώ 
θα προκηρυχθούν το ∆εκέµβριο τα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης όπως ανακοί-
νωσε επίσηµα το ΥΠΑΑΤ, µε δικαιού-
χους κατ’ επάγγελµα αγρότες και Νέ-
ους Αγρότες του Μέτρου 6.1 που έ-
χουν ενταχθεί στο πρόγραµµα την τε-
λευταία πενταετία. Μάλιστα, στα νέα 
Σχέδια εξετάζεται να µπορούν να λά-
βουν ενίσχυση οι αγρότες µόνο για 
την αγορά όµορων αγροτεµαχίων.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνω-
ση θα πρέπει οι υποψήφιοι δικαιού-
χοι να είναι ασφαλιστικά και φορο-
λογικά ενήµεροι και να έχουν κάνει 
ΟΣ∆Ε το 2022. Στις επιλέξιµες δαπά-
νες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελ-
κόµενα, νέες φυτεύσεις δενδροκαλ-
λιεργειών, φωτοβολταϊκά, στάβλοι, 
θερµοκήπια  και για πρώτη φορά 
µεταφερόµενοι οικίσκοι φιλοξενίας 
εργατών. Προτεραιότητα (µόρια) θα 
υπάρξει σε επενδύσεις φωτοβολτα-
ϊκών και εξοικονόµησης ύδατος, ε-
νώ αναφορά θα γίνεται και σε ακόµη 
πιο δυναµικές εκµεταλλεύσεις σε ό-
ρους Τυπικής Απόδοσης (πάνω από 
25.000 ευρώ) σε σχέση µε την πε-
ρασµένη πρόσκληση.  

Κατά τα άλλα, από την ανακοίνω-
ση του υπουργείου λείπουν κρίσιµες 
λεπτοµέρειες όσον αφορά την προ-
κήρυξη όπως είναι για παράδειγµα 
το κατώφλι της τυπικής Απόδοσης έ-
νταξης στο Μέτρο αλλά και τα ύψης 
της ενίσχυσης. Από τις διαχειριστικές 
αρχές πάντως, ο σχεδιασµός την Ά-
νοιξη έλεγε για 12.000 ευρώ ελάχι-
στη τυπική απόδοση ένταξης.  Επι-
πλέον, η ανακοίνωση δεν αποσα-
φηνίζει και τα µέγιστα επιλέξιµα πο-
σά ανά επενδυτικό φάκελο, τα οποία 
όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο προϊ-

Στα βαθµολογικά κριτήρια του Μέτρου 
4.1.5 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία 
του ενεργητικού, που προάγουν την 
απόδοση των πόρων, συµπεριλαµβα-
νοµένης της γεωργίας ακριβείας και 
της έξυπνης γεωργίας, της καινοτο-
µίας, της ψηφιοποίησης, του εκσυγ-
χρονισµού των µηχανηµάτων καθώς 
και του εξοπλισµού παραγωγής» ό-
πως θα ονοµάζονται τα Σχέδια Βελ-
τίωσης περιλαµβάνονται:

1. Ο παραγωγικός προσανατολι-
σµός της εκµετάλλευσης. Μεταξύ 
άλλων θα υπάρξει προτεραιότητα 
σε αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκο-
µία, ελαιοκοµία, βαµβακοπαραγωγή 
και παραγωγή οπωροκηπευτικών. 

2. Το οικονοµικό µέγεθος της εκ-
µετάλλευσης. ∆ηλαδή η Τυπική Α-
πόδοση της εκµετάλλευσης να είναι 
πάνω από κάποιο συγκεκριµένο ό-
ριο. Τα περισσότερα µόρια στην πε-
ρασµένη πρόσκληση λάµβαναν µο-
νάδες Τ.Α 15.000 έως 25.000 ευρώ. 

3. Η δυναµική του δικαιούχου και 
της εκµετάλλευσης. Περιλαµβάνο-
νται ενηµερότητες χωρίς παρακρα-
τούµενες οφειλές, κερδοφορία, µη 

ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της εκµε-
τάλλευσης και η ιδιότητα του νέου 
γεωργού, η εµπειρία γεωργών κά-
τω των 45 ετών, οι πιστοποιηµένες 
γνώσεις στον τοµέα.

4. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών. 

5. Το είδος της επενδυτικής δαπά-
νης µε έµφαση στην ψηφιακή γεωρ-
γία και τις ΑΠΕ.

6. Η αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας των προϊόντων.

7. Η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας.

Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης

στάµενος της Μονάδας Επενδύσεων, 
Θύµιος Τσιατούρας, θα είναι 130.000 
ευρώ για τη φυτική παραγωγή και τα 
200.000 ευρώ για τη ζωική. Σε κάθε πε-
ρίπτωση η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ α-
ναφέρει πως τις επόµενες ηµέρες (κα-
τά πάσα πιθανότητα λίγο πριν την έκ-
θεση Agrotica) θα ξεκινήσει η διαβού-
λευση για το Μέτρο. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση οι κυ-
ριότερες επιλέξιµες επενδύσεις είναι 
µεταξύ άλλων οι εξής:

1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονι-
σµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευ-
ών, συµπεριλαµβανοµένων µεταφερό-
µενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.

2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάστα-
ση καινούργιου µηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισµού.

3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάστα-
ση πολυετών φυτειών.

4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
5. Επενδύσεις σε διαχείριση απο-

βλήτων.
6.Γενικές ∆απάνες (αµοιβές µελετη-

τών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)
∆εν ενισχύονται, µεταξύ άλλων:
1. Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός .
2. Ο Φ.Π.Α.
3. Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
4. Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων 

φυτών.
5.Οι δαπάνες για απλή αντικατάστα-

ση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Όχι συλλογικά σχήµατα
To πρόγραµµα θα αφορά 
αποκλειστικά φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα και όχι τα 
συλλογικά σχήµατα όπως έγινε 

στην περασµένη προκήρυξη

Για την Τυπική 
Απόδοση ένταξης 
στο Μέτρο προκρίνεται 
η λύση που 
ακολουθήθηκε στους 
Νέους Αγρότες.
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Μόρια
Ο νέος πίνακας µοριοδότησης 
του Μέτρου θα παρέχει 
προτεραιότητα σε επενδύσεις 
φ/β και εξοικονόµησης ύδατος, 
ενώ αναφορά θα γίνεται και σε 
πιο δυναµικές εκµεταλλεύσεις 
σε όρους Τυπικής Απόδοσης 
(πάνω από 25.000 ευρώ).

Νέοι 
∆εν θα έχουν έξτρα µόρια µόνο 
οι δικαιούχοι Νέων Αγροτών 
αλλά και οι επιλαχόντες του 
Μέτρου, δηλαδή όσοι έκαναν 
αίτηση, πληρούσαν όλες τις 
προϋποθέσεις ένταξης, αλλά 
έµειναν εκτός λόγω έλλειψης 
κονδυλίων. 

Εμπειρία
Βαθµολογούνται η δυναµική της 
εκµετάλλευσης και η η ιδιότητα 
του νέου γεωργού, η εµπειρία 
γεωργών κάτω των 45 ετών, 
οι πιστοποιηµένες γνώσεις 
στον τοµέα.



του Μέτρου

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ. 14.1 «ΕΥΖΩΙΑ»

ANA ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΧΟΙΡΙΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

40 ANA ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΧΟΙΡΙΝΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΜΥΚΟ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ

7,5

ANA ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑ ANA ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ

34 

ΧΡΗΣΗ
ΑΝΟΣΟΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ

13

Το μέτρο «Ευζωία»
δίνει 94,5 ευρώ 
ανά χοιρομητέρα 
Συνολικά 94,5 ευρώ ανά χοιρο-
µητέρα και 47,4 ευρώ για λοιπά 
χοιρινά ετησίως θα είναι σε θέ-
ση να λάβουν οι χοιροτρόφοι που 
θα ενταχθούν στο Υποµέτρο 14.1 
«Ευζωία» ύψους 25 εκατ. ευρώ το 
οποίο έλαβε ΦΕΚ (Β’/5088/2022) 
µε την προκήρυξη να ακολουθεί 
τις επόµενες ηµέρες.

Σύµφωνα µε την υπουργική α-
πόφαση για τη λήψη αυτής της 
ενίσχυσης, οι χοιροτρόφοι θα 
πρέπει να δεσµευτούν για συ-
γκεκριµένες ενέργειες ευζωίας 
όπως είναι ο έλεγχος του νερού 
και να αφήνουν συνολικό ελεύ-
θερο χώρο δαπέδου για κάθε χοι-
ροµητέρα, τουλάχιστον 2,7 m2 
/χοιροµητέρα. Σηµειώνεται ότι 
δικαιούχοι είναι µόνο οι χοιρο-
τρόφοι που διαθέτουν στις εκµε-
ταλλεύσεις τους 50 χοιροµητέρες 
και άνω. ∆εν είναι επίσης επιλέ-
ξιµες οι µεικτές ή/και αγελαίες 
χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις 
και οι αιτήσεις στήριξης που α-
φορούν σε τµήµα της κτηνοτρο-
φικής εκµετάλλευσης.

Η οικονοµική ενίσχυση χορη-

γείται σε ετήσια βάση ανά ΜΖΚ 
(Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) και 
ανά κατηγορία ζώου και αφορά 
στο σύνολο των πρόσθετων δα-
πανών και του διαφυγόντος ει-
σοδήµατος, ως αποτέλεσµα των 
δεσµεύσεων που ανελήφθησαν 
και έχει ως ακολούθως:

Τρίµηνος έλεγχος της ποι-
ότητας του νερού: 40 ευρώ ανά 
χοιροµητέρα, 40 ευρώ για λοι-
πα χοιρινά

Συνεχής προσθήκη µυκοδε-
σµευτικών στις ζωοτροφές: 7,5 
ευρώ ανά χοιροµητέρα, 7,5 ευ-
ρώ για λοιπά χοιρινά

Αύξηση του ελάχιστου ελεύ-
θερου χώρου δαπέδου, κατά τον 
οµαδικό σταβλισµό χοιροµητέ-
ρων: 34 ευρώ ανά χοιροµητέρα

Χρήση ανοσοευνουχισµού: 
13 ευρώ ανά χοιροµητέρα

Σύνολο: 94,5 ευρώ ανά χοι-
ροµητέρα, 47,4 ευρώ για λοι-
πά χοιρινά.

Για τον υπολογισµό του αριθ-
µού των λοιπών χοιρινών προς 
ενίσχυση υπολογίζονται µέχρι 
10 λοιπά χοιρινά ανά χοιροµη-
τέρα ανά έτος. Το ετήσιο ποσό 
ενίσχυσης (χοιροµητέρων και 
λοιπών χοιρινών) για τον τρίµη-
νο έλεγχο ποιότητας νερού δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 1.600 ευρώ ανά διακριτό 
χώρο εκτροφής. Οι κάπροι δεν 
είναι επιλέξιµοι και συνεπώς 
δεν συνυπολογίζονται στο πο-
σό της ενίσχυσης. 

Από 40 έως και 80%
το ύψος της ενίσχυσης  
Η ένταση ενίσχυσης στα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης (εφόσον δεν γίνει κάποια 
αλλαγή σε σχέση µε την περασµένη 
προκήρυξη) κυµαίνεται από 40-
80% ανάλογα την Περιφέρεια και 
τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου 
γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά 
ποσοστά έχουν ως εξής:

Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών 
µε επαγγελµατικά προσόντα ή 
δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών 
κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά 
Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη και Ήπειρος 
70%, Αττική 50%, υπόλοιπες 
περιφέρειες 60%.

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 
Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 
50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
Γεωργοί σε περιοχές που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά 
Αιγαίου 75%, Αττική 40%, 
υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές 
περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 
75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, 
∆υτική Μακεδονία 40%, 
υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

8.Η συµµετοχή σε κλάδους προ-
τεραιότητας της Περιφέρειας.

Όπως ανέφερε το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, τη λήξη της υ-
ποβολής των αιτήσεων θα ακολου-
θήσει συγκριτική αξιολόγηση, βαθ-
µολογική κατάταξη και ένταξη στο 
µέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται 
από τον προϋπολογισµό της πρό-
σκλησης. Για την ταχύτερη αξιολό-
γηση της αίτησης θα διευρυνθεί το 
µητρώο των αξιολογητών αιτήσε-
ων στήριξης. 

50 και άνω
∆ικαιούχοι του µέτρου 
της ευζωίας είναι µόνο 
οι χοιροτρόφοι εκείνοι 

που διαθέτουν στις 
εκµεταλλεύσεις τους 50 
χοιροµητέρες και άνω

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Oκτωβρίου 2022 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

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. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Οµολογουµένως, το νέο αυτόνοµο µηχάνηµα 
της GUSS, που θα πωλείται από επιλεγµένους 
αντιπροσώπους της John Deere, είναι ένα α-
πό τα πιο φουτουριστικά οχήµατα στη γεωρ-
γία, που παίρνουν το ρόλο ψεκαστικού ζιζανι-
οκτονίας στους οπωρώνες, αποµακρύνοντας 
τον οδηγό από το δύσκολο έργο της έκθεσης 
στα χηµικά κατά τη διάρκεια του ψεκασµού.

Το Herbicide GUSS, αποµακρύνει τον οδη-
γό από το όχηµα για να εξαλείψει την έκθε-

ση στη χηµική ουσία που ψεκάζεται.
Ωστόσο, ο χειριστής µπορεί να παρακο-

λουθεί οποιονδήποτε συνδυασµό έως και 
οκτώ ψεκαστικών της GUSS, σε φορητό υ-
πολογιστή από την ασφάλεια του οχήµατός 
του. Με τους καλλιεργητές να προσπαθούν 
να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, να αυ-
ξήσουν την ακρίβεια και την αποτελεσµατι-
κότητα, να µειώσουν το λειτουργικό κόστος 
και να ενισχύσουν την ασφάλεια των εργα-
ζοµένων, το Herbicide GUSS είναι η λύση για 
την κάλυψη και την υπέρβαση αυτών των α-
ναγκών, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Tο πρώτο αυτόνομο 
ψεκαστικό της αγοράς 
μέσω John Deere  
Ένα από τα πιο φουτουριστικά οχήματα στη γεωργία 
σε ρόλο ψεκαστικού ζιζανιοκτονίας στους οπωρώνες

Ανανεωµένα τα 
Deutz Agrotron
Η Deutz-Fahr ανανεώνει 
τα τρακτέρ της σειράς 6 
Agrotron µε κιβώτια ταχυ-
τήτων powershift και 
RCshift. Αναλυτικότερα, 
οι γεωργικοί ελκυστήρες 
Agrotron 6160.4 και 
Agrotron 6170.4 διαθέ-
τουν τετρακύλινδρο κινη-
τήρα Deutz TCD 4.1 4 λί-
τρων µε ισχύ 118 και 125 
kW (161 και 171 ίππους).

Ηλεκτρικός 
έλεγχος ζιζανίων
Με την επερχόµενη έκθε-
ση SIMA 2022 να πλησι-
άζει, οι Zasso και AgXtend 
παρουσιάζουν, σε πρωτό-
τυπη µορφή, το XPower 
XPR Concept, έναν εξο-
πλισµό υψηλής τάσης, για 
έλεγχο ζιζανίων µεταξύ 
των σειρών καλλιεργειών, 
µε υψηλή ταχύτητα εργα-
σίας. Στόχος το ηλεκτρικό 
σύστηµα να γίνει εµπορικά 
διαθέσιµο το 2024.

Νέα γενιά αρότρων 
Maschio Gaspardo
Μια νέα σειρά από αναρτώ-
µενα και συρόµενα µοντέλα 
αρότρων προωθεί η 
Maschio Gaspardo στην Ευ-
ρώπη, µε τα Unico και Mirco 
να ξεχωρίζουν. Τα µοντέλα 
συνδυάζουν τη λειτουργική 
αξιοπιστία, την υψηλή ποιό-
τητα εργασίας και την καλή 
ανάµειξη των υπολειµµάτων 
καλλιεργειών ή ζιζανίων, 
φέροντας ένα πλήρως ανα-
νεωµένο σχεδιασµό.

∆υναµική παρουσία 
McCormick σε EIMA
Η McCormick, από τις 9 
έως τις 13 Νοεµβρίου θα 
βρεθεί στην Μπολόνια 
της Ιταλίας για την έκθεση 
EIMA 2022. Ανάµεσα 
στις νέες τεχνολογικές λύ-

Άροτρο Servo 4000 
από την Pöttinger
Η Pöttinger λανσάρει 
το νέο αναστρέψιµο άρο-
τρο Servo 4000, το οποίο, 
όπως αναφέρει, υπόσχεται 
µεγάλη διάρκεια ζωής και 
οικονοµική λειτουργία. ∆ια-
θέτει ένα διαισθητικό σύ-
στηµα ελέγχου, στιβαρό 
µηχανισµό αναστροφής και 
πλαίσιο υψηλής αντοχής 
µε βελτιστοποιηµένη γεω-
µετρία. Θα προσφέρεται σε 
εκδόσεις Standard, Nova, 
Plus και Plus Nova, µε τέσ-
σερα έως έξι αυλακιές και 
διάκενο από σηµείο σε ση-
µείο 95 εκ. ή 102 εκ..

σεις που εισάγει η κατα-
σκεάστρια στα οχήµατά 
της, ξεχωρίζουν το σύστη-
µα παρακολούθησης ελα-
στικών EazyGrip και το 
Smart Power Zero, που 
βελτιώνει την οδηγική ικα-
νότητα των τρακτέρ σε 
επικλινή εδάφη. Τα τρα-
κτέρ που θα προτιµήσουν 
πολύ οι Έλληνες αγρότες 
και θα παρουσιαστούν εί-
ναι τα X5 και X4F.
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Η πρώτη XL 
ρομποτική φάρμα 
στην Ελλάδα
Τη συµφωνία µε την φάρµα Αδαµάκη στο ∆ιδυµότειχο 
για την εγκατάσταση της πρώτης ροµποτικής XL Φάρµας 
στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το Lely Center Thessaloniki. 
Συγκεκριµένα, η Φάρµα Αδαµάκη στο ακριτικό ∆ιδυµό-
τειχο θα είναι η πρώτη φάρµα που θα στεγάσει 9 ροµπο-
τικά συστήµατα αρµεγής Astronaut A5 και θα εξυπηρετεί 
540 αρµεγόµενες αγελάδες. Επιπλέον µαζί µε τα ροµπότ 
αρµεγής θα εγκατασταθούν και 2 ροµποτικοί ενσιροδι-
ανοµείς Vector MFR µε κοινό χώρο προετοιµασίας τρο-
φής που θα εξυπηρετήσουν όλο το ζωικό κεφάλαιο της 
µονάδας. Οι εργασίες για την ανέγερση του πιο σύγχρο-
νου στάβλου στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει και µέσα στο 
3ο τρίµηνο του 2023 αναµένεται να γίνει η εγκατάσταση 
των µηχανηµάτων, καθιστώντας την φάρµα του Αδαµά-
κη Θεοδόσιου και του γιού του Γιώργου την πιο σύγχρο-
νη µονάδα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ελλάδα 
µε πλήρη αυτοµατοποίηση στις διαδικασίες αρµέγµατος 
και σίτισης των ζώων. 

Οι XL φάρµες της Lely 
και το Red Cow Community

Ως «XL φάρµα» ορίζεται µία φάρµα που στεγάζει στον 
ίδιο χώρο περισσότερα από 8 ροµπότ αρµεγής. Παγκο-
σµίως οι µεγαλύτερες φάρµες έχουν την τάση προς τα 
ροµποτικά συστήµατα καθώς η ακρίβεια που απαιτείται 
στην διαχείριση της µονάδας µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
µέσω των ροµπότ αρµεγής. Μέχρι και σήµερα περισσό-
τερες από 300 φάρµες σε όλο τον κόσµο ανήκουν στο 
Red Cow Community, την κοινότητα των κτηνοτρόφων 
µε XL φάρµα και ο αριθµός αυτός αυξάνεται συνεχώς.

Η διαχείριση µιας µεγάλης φάρµας αγελάδων γαλα-
κτοπαραγωγής σηµαίνει αντιµετώπιση προκλήσεων ό-
πως η προσθήκη αξίας στο γάλα, η αξιοποίηση  των θρε-
πτικών συστατικών και – τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντι-
κό – η διασφάλιση ότι η κοινωνία θα συνεχίσει να αποδέ-
χεται τον κλάδο µας και τις εξελισσόµενες µεθόδους µας.

Άλλα 12 ροµπότ αρµεγής σε ∆ιδυµότειχο,
Τρίκαλα, Νέα Απολλωνία και Πάτρα

Το Lely Astronaut Α5 είναι το πλέον αναγνωρισµένο 
ροµπότ αρµεγής και αυτό αποδεικνύεται από την προτί-
µηση των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Μέσα στον Σεπτέµβριο 
ολοκληρώθηκαν συµφωνίες για εγκατάσταση: 

 Τέσσερα Astronaut A5 στα Τρίκαλα στην Φάρµα Καλέτση
 Τέσσερα Astronaut A5 στην Νέα Απολλωνία στην 

Φάρµα Λασκαρίνη
  ∆ύο  Astronaut A5 στην Πάτρα στην Φάρµα Λαλιώτη
 ∆ύο Astronaut A5 στο ∆ιδυµότειχο στην Φάρµα Α-

δαµάκη ∆ηµήτρη
Με τις συµφωνίες αυτές µέσα στο 2023 το Lely Center 

Thessaloniki αναµένεται να παραδώσει περισσότερα α-
πό 32 Astronaut Α5 φτάνοντας έτσι τον αριθµό των 57 
ροµποτικών συστηµάτων σε λειτουργία.

Το νέο όχηµα της GUSS χρησιµοποιεί την 
τεχνολογία LIDAR για να παραµείνει στη σει-
ρά, µε τους εννέα αισθητήρες στο ψεκαστικό 
να ανιχνεύουν, να στοχεύουν και να εντοπί-
ζουν ζιζάνια στον οπωρώνα, γεγονός που µει-
ώνει τη χρήση υλικού και τη µετατόπιση (drift) 
κατά την εφαρµογή. Η µείωση της ποσότητας 
του υλικού που ψεκάζεται αυξάνει την ασφά-
λεια για τον χειριστή, προάγει τη φιλικότη-
τα προς το περιβάλλον και, κατ΄επέκταση, τα 
παραγόµενα τρόφιµα γίνονται πιο ασφαλή.

«Η ανακοίνωση για το λανσάρισµα του 
Herbicide GUSS φανερώνει το λόγο που εί-
µαστε τόσο ενθουσιασµένοι που έχουµε τη 
GUSS ως µέρος της σειράς λύσεων High Value 
Crop», δήλωσε ο Greg Christensen, διευθυ-
ντής µάρκετινγκ της John Deere για τη σειρά 
5 των τρακτέρ της εταιρείας και για τις καλ-

λιέργειες υψηλής αξίας.
«Η οµάδα της GUSS έχει χρόνια και βάθος 

εµπειρίας στον κλάδο του ψεκασµού καλ-
λιεργειών υψηλής αξίας. Είναι σε θέση να 
λύσουν τις πραγµατικές ανάγκες των πελα-
τών πολύ γρήγορα. Οι πελάτες µε οπωρώ-
νες και αµπελώνες στον χώρο των καλλιερ-
γειών υψηλής αξίας αντιµετωπίζουν πολλές 
προκλήσεις εργασίας, ασφάλειας και βιω-
σιµότητας. Η GUSS, το Mini GUSS και τώρα 
το Herbicide GUSS µπορούν να βοηθήσουν 
τους παραγωγούς να ξεπεράσουν αυτές τις 
προκλήσεις», σηµειώνει ο ίδιος.

Το αυτόνοµο GUSS έχει µήκος 7 µέτρα, ύ-
ψος σχεδόν 2 µέτρα και το πλάτος κυµαίνε-
ται από 2,5 έως και έως 5,9 µέτρα, ανάλογα 
µε την έκταση της µπούµας. Οι υδραυλικά 
ελεγχόµενοι, ρυθµιζόµενοι σε ύψος βραχί-
ονες προσαρµόζουν απόσταση σειρών 5,5 
έως 6,7 µέτρων. «Οι καλλιεργητές ζήτησαν 
ένα αυτόνοµο µηχάνηµα ζιζανιοκτονίας. Ε-
φαρµόσαµε τεχνολογία ανίχνευσης ζιζανί-
ων για να δώσουµε στον καλλιεργητή ένα 
µηχάνηµα που προσφέρει τεράστια αξία. Η 
χαµηλότερη χρήση χηµικών βοηθά τον καλ-
λιεργητή να µειώσει το κόστος και είναι ό-
φελος για το περιβάλλον», δήλωσε ο Gary 
Thompson, COO της GUSS Automation.

Εννέα αισθητήρες
Το νέο όχηµα της GUSS χρησιµοποιεί 

την τεχνολογία LIDAR, µε εννέα 
αισθητήρες να ανιχνεύουν και να 
εντοπίζουν ζιζάνια στον οπωρώνα
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Νύχτα

 ∆ιαχρονικό: Χωρίς το σκοτάδι, 
ποτέ δεν θα βλέπαµε τα αστέρια …

 ΚΓΠ, ΠΑΑ: Με επιτυχία 
ολοκληρώθηκε (δήλωσε το ΥπΑΑΤ) 
ο κύκλος των διµερών επαφών και 
τεχνικών συναντήσεων του Γενικού 
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής 
και ∆ιεθνών Σχέσεων Κ. Μπαγινέτα 
και υπηρεσιακών παραγόντων του 
ΥΠΑΑΤ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
της ΕΕ στο πλαίσιο των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης του Στρατηγικού 
Σχεδίου της νέας ΚΓΠ 2023-2027. 
ΥπΑΑΤ, 30/9/2022.

 Κυκλική: Και αφού δηµιουργήθηκε 
ένα ψευδές αστικό «life style» που 
υπερπροβλήθηκε, και αφού απαξιώθηκε 
το µοντέλο της αγροτικής κυκλικής 
οικονοµίας, και αφού οι αξίες της ζωής 
εκχρηµατίσθηκαν, και αφού εντοπίσθηκε 

η αποτυχία του 
µοντέλου της 
κερδοσκοπικής 
ιδιωτικής 
οικονοµικής, και 
αφού ReInvent 
η παραδοσιακή 
Κυκλική Οικονοµία 
ως καινοτοµία (!!!), 

και αφού ξεκίνησε µια άνευ 
προηγουµένου χρηµατοδότηση ερευνών 
για την Κυκλική Οικονοµία, η σύγχρονη 
πολιτική «καραµέλα» λέγεται Κυκλική 
Οικονοµία και την πιπιλίζουν όλοι, 
αφήνοντας «στην απ’ έξω» τους 
αγρότες, οι οποίοι ήταν και συνεχίζουν 
να είναι, κάποιοι παραδοσιακοί. 
Μια νέας µορφής «ληστεία».

 Χρήση γης: Ένα πολύ ενδιαφέρον 
άρθρο στις σελ 52 και 53 του 
MEATplace τεύχος 119 (Αυγούστου-
Οκτωβρίου) για το πάρα πολύ 
σηµαντικό θέµα-βάση της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας: Η αποκλειστική 
χρήση γης για παραγωγή τροφής, για 
την επιβίωσή µας. Είναι επείγοντα και 
τα θέµατα της ακρίβειας εφοδίων, αλλά 
χωρίς αποκλειστική χρήση γης, όλα 
τα άλλα είναι πάρα πολύ µικρά, και 
πρέπει να µάθουµε να ξεχωρίζουµε 
τα επείγοντα από τα σηµαντικά.

 Σχέδια, Α-Σχέδια: Πρόστιµα 
ενδέχεται να µπουν από το 2023 διότι 
προβλέπεται η σύνταξη των οριστικών 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, 
που θα τεκµαίρουν τη χρήση των 
βοσκήσιµων γαιών. Β. Αποστόλου. 
agronews.gr, 27/9/2022. 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μαγειρικές επιδείξεις µε τοπικά παρα-
γόµενες πρώτες ύλες, βεγγέρες µε για-
γιάδες σε αυλές και σαλόνια σπιτιών, 
που κέρασαν σπιτικό λικέρ και «σκά-
λισαν» θύµησες της πλούσιας γαστρο-
νοµικής παράδοσης της περιοχής, οι-
νογνωσίες και γευσιγνωσίες τοπικών 
οίνων και προϊόντων, µέχρι και κυνή-
γι άγριας τρούφας στο βουνό, παρέα 
µε φασολάδα και τους υλοτόµους του 
αναγκαστικού συνεταιρισµού, είχε το… 
µενού στο «2ο Γαστρονοµικό Φεστιβάλ 
Βουνού και ∆άσους», στο Ελατοχώρι.

Ντόπιοι παραγωγοί, µαγείρισσες, 
αλλά και εθελοντές του Ελατοχωρίου, 
πλαισιωµένοι από Chef’s και αυτοδι-
οικητικά στελέχη, που σχεδίασαν κι 
οργάνωσαν την εκδήλωση, έστρωσαν 
για 48 ώρες ένα «τραπέζι» γεµάτο µε 
δράση, γεύσεις και αρώµατα και τα… 
κέρασαν σε όσους αποφάσισαν να πε-
ράσουν το Σαββατοκύριακο πάνω στο 
βουνό των… µουσών, στα Πιέρια Όρη.

Στα περίπτερα που είχαν στηθεί στην 
αυλή του σχολείου του Ελατοχωρίου, 
οι επισκέπτες του Φεστιβάλ δοκίµασαν 
διάφορα είδη ανεπεξέργαστου µελιού 

από πεύκο, βελανίδι, κάστανο, σουσού-
ρα, ανθόµελα, µέχρι και φακελωτή, από 
παραγωγούς όπως ο Θεόδωρος Μπλέ-
τσιος ή ο Νίκος Τσερτικίδης. Ζυµαρικά, 
χυλοπίτες και τραχανάδες από κλασσι-
κό αλεύρι, της ΚοινΣεπ «Μούσες Πιε-
ρίων», αλλά κι από αλεύρι Ζέας, που 
παράγει ο ∆αµιανός Παχόπουλος. Α-
πόλαυσαν κρέατα και λουκάνικα πα-
ρασκευασµένα από πρόβειο, χοιρινό 
και µοσχαρίσιο κρέας, από την τοπική 
κάθετη µονάδα της οικογένειας Μπιτό-
πουλου και εξαιρετικά τυριά, όπως το 
Αγκωνάρι του αιγοπροβατοτρόφου Ά-
ρη Γκούµα. Εκεί απόλαυσαν ακόµα το 
τοπικό γλυκό «Ναπολεών», τσάι Ολύ-
µπου από το Κτήµα «Αλθαία» της Ανα-
στασίας Μποστανίτη, βότανα, φυσικό 

χυµό ροδιού από το Κτήµα Σαµαρά, λι-
κέρ ροδιού από τοπική οικοτεχνία και 
ποιοτικό κρασί από έξι οινοποιεία της 
Πιερίας, όπως αυτά των Ξηροµερίτη, Κα-
ρασίµου και Παντούλη, µε τη µοναδι-
κή µονοποικιλιακή ρετσίνα από Syrah.

«Η εκδήλωση εντάσσεται στις δρά-
σεις αντιδηµαρχίας τουρισµού κι έχει 
διττό σκοπό. Να προβληθούν τα τοπι-
κά προϊόντα και να αναδειχθούν οι δι-
αδροµές στα Πιέρια Όρη, ως προορι-
σµός τεσσάρων εποχών, µε όχηµα τη 
γαστρονοµία που έχει µεγάλη και πλού-
σια παράδοση σε όλη την Πιερία», είπε 
στην Agrenda η Μαρία Τερζίδου, αντι-
δήµαρχος τουριστικής ανάπτυξης του 
∆ήµου Κατερίνης και «ψυχή» του 2ου 
Γαστρονοµικού Φεστιβάλ.

Στο βουνό των μουσών
έστρωσαν τραπέζι γεμάτο
γεύσεις και αρώματα
του δάσους Το «2ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Βουνού και 

Δάσους», στο Ελατοχώρι είχε οινογνωσίες, 
γευσιγνωσίες και κυνήγι άγριας τρούφας

Στόχος του Φεστιβάλ η εξωστρέφεια και 
η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Με όχηµα τη γαστρονοµία στοχευµένες ενέργειες
ανάδειξης και ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας

Εγκαινιάζοντας το διήµερο Φεστιβάλ, ο ∆ήµαρχος Κατερίνης, 
Κώστας Κουκοδήµος ανέφερε πως «διανύουµε ένα ακόµη 
καθοριστικό βήµα για το νέο αυτό θεσµό που δηµιουργήσαµε µε 
στόχο την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και 
την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος» και µίλησε για στοχευµένες 
ενέργειες προβολής του τόπου. Να σηµειωθεί ότι την οργάνωση 
του «2ου Γαστρονοµικού Φεστιβάλ Βουνού και ∆άσους», ανέλαβαν 
η Αντιδηµαρχία Τουρισµού ∆ήµου Κατερίνης σε συνεργασία µε 
την ∆ΕΕΕΚ/∆ηµοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης 95.3FM, τον Οργανισµό 
Πολιτισµού (ΟΠΠΑΠ) του ∆ήµου Κατερίνης και τοπικούς φορείς, 
ενώ η επόµενη ανάλογη εκδήλωση ετοιµάζεται στην Παραλία 
Κατερίνης, προς το τέλος της άνοιξης του 2023.

Chef’s
Αυτοί που 

οργάνωσαν 
την εκδήλωση, 

έστρωσαν 
ένα «τραπέζι» 

µε 48 ώρες 
δράση

Φακελωτή
Oι επισκέπτες 
του Φεστιβάλ 

δοκίµασαν 
διάφορα είδη 
ανεπεξέργα-
στου µελιού

∆ιττός 
σκοπός

Να προβλη-
θούν τα τοπικά 
προϊόντα και 
οι διαδροµές 
στα Πιέρια 

Όρη

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Kινήσεις που σχετίζονται µε την επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα νέων σε ηλι-
κία ανθρώπων παρουσιάζονται το τε-
λευταίο διάστηµα σε επίπεδο πρωτο-
βουλιών που σχετίζονται µε τον κλά-
δο της αγροδιατροφής και προέρχο-
νται από την ευρύτερη γεωγραφική 
ζώνη της Ηπείρου. Χαρακτηριστικά τέ-
τοια παραδείγµατα συναντήσαµε στην 
πρόσφατη έκθεση ηπειρώτικών προϊό-
ντων «Κερνάµε Ήπειρο» στο Ζάππειο, 
όπου είχαµε την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουµε από κοντά. Μεταξύ αυτών 
είναι τόσο η συνεταιριστική κίνηση «Ι-
χώρ», που ξεκίνησε από νέους παρα-
γωγούς και επικεντρώνεται στην πα-
ραγωγή άνυδρων βιολογικών βοτά-
νων, όσο και η επιχείρηση Συρράκο 
από την οµώνυµη περιοχή των Ιωαν-
νίνων στη µεταποίηση γαλακτοκοµι-
κών. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται 
και νέοι σε ηλικία τυροκόµοι όπως η 
Ελευθερία Μπούµπα, επικεφαλής του 
φερώνυµου τυροκοµείου των Ιωαννί-
νων, η οποία εκτός από τα παραδοσια-
κά προϊόντα όπως το κασκαβάλι ή το 
µετσοβίτικο καπνιστό, έχει εισάγει στα 
τυριά της στοιχεία καινοτοµίας, δηµι-
ουργώντας τη γραβιέρα µε παστουρ-
µά, τη γραβιέρα µε κάνναβη ή και πιο 
πρόσφατα τη γραβιέρα µε µύρτιλο. Α-
νάµεσά τους όµως βρέθηκαν και ε-
δραιωµένες επιχειρήσεις µε συνεται-
ριστικό εκτόπισµα όπως η Οινοποι-
ία Zoinos αλλά και η Φάρµα Μετσό-
βου που µεταποιεί προϊόντα µε βάση 
το γάλα γαϊδούρας ή και προσπάθει-
ες στη µπύρα όπως οι µικροζυθοποιί-
ες Valia Calda ή και η Ζυθοποιία Ηπεί-
ρου – Στάλα, στην οποία πρόσφατα α-
πέκτησε το 50% των µετοχών η Zoinos. 

Τρεις διεθνείς εκθέσεις για 
τα ηπειρώτικα προϊόντα 

Η διαδροµή για τα ηπειρώτικα προϊ-
όντα δεν περιορίζεται µόνο στην εσω-
τερική αγορά, συνεχίζεται και σε αρκε-
τούς ακόµα σταθµούς µέσα στο 2022, 
όπου µέσα από διεθνείς εκθέσεις όπως 
η προσεχής SIAL 2022 στο Παρίσι κα-

θώς και άλλα εκθεσιακά γεγονότα α-
νοίγουν τον δρόµο των εξαγωγών για 
αρκετές από αυτές. Όπως σηµειώνει 
στην Agrenda η Σοφία Φούκη, προϊστα-
µένη προώθησης ηπειρωτικών προϊό-
ντων της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
έκθεση του Ζαππείου: «Η Ήπειρος ήρ-
θε στο σπίτι της, εάν αναλογιστείτε το 
γεγονός ότι το Ζάππειο Μέγαρο στο ο-
ποίο βρισκόµαστε αντλεί την ονοµασία 
του από τους ηπειρώτες εθνικούς ευ-
εργέτες και επιχειρηµατίες, Ευάγγελο 
και Κωνσταντίνο Ζάππα». 

Στη SIAL 2022 που πραγµατοποι-
είται 16 µε 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι 
θα συµµετέχουν 10 επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας. Εντός του 2022 ακολου-
θεί η συµµετοχή των ηπειρώτικων ε-
ταιρειών τροφίµων στη Hermes Expo 
στην Αµερική στις 16 Νοεµβρίου και 
η Food and Life του Μονάχου στις 30 
Νοεµβρίου.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Φρέσκες κινήσεις από νέα
πρόσωπα στον αγροδιατροφικό
χάρτη της ζώνης της Ηπείρου

Στη λίστα των ΠΓΕ το παραδοσιακά
εκτρεφόμενο «αρνάκι Λήμνου»
Μια νέα Προστατευόµενη Γεωγρα-
φική Ένδειξη (ΠΓΕ) από την Ελλάδα 
που αφορά στο «αρνάκι Λήµνου» ε-
νέκρινε η Κοµισιόν, προσδίδοντας 
αυτόµατα πρόσθετη υπεραξία στο 
εν λόγω τοπικό προϊόν. Αυτή η νέα 
ονοµασία θα προστεθεί στη λίστα 
των 1.594 γεωργικών προϊόντων 
που ήδη προστατεύονται στην Ε.Ε

Σύµφωνα µε το σχετικό φάκε-
λο καταχώρησης στα ΠΓΕ, πρόκει-
ται για ένα κρέας που παράγεται 
από αρνιά που γεννήθηκαν στην 
Λήµνο και τον Άγιο Ευστράτιο και 
έχει χαρακτηριστικά που αποδίδο-
νται στον παραδοσιακό τρόπο εκτρο-
φής αρνιών και προβάτων και στη 
διατροφή τους, που αποτελείται ου-
σιαστικά από την πλούσια χλωρί-
δα των νησιωτικών βοσκοτόπων.

Το «αρνάκι Λήµνου» χαρακτηρί-
ζεται από τρυφερή, ζουµερή και α-
παλή υφή και από ευχάριστη γεύση 
και άρωµα αναφέρει η Κοµισιόν.

Το «αρνάκι Λήµνου» είναι ένα 
ευρέως διαδεδοµένο προϊόν, το ο-
ποίο παράγεται εδώ και πολλά χρό-
νια στη Λήµνο και τον Άγιο Ευστρά-
τιο. Τόσο οι συγκεκριµένοι περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες όσο και αν-
θρώπινες πρακτικές, που επικρα-

τούσαν και συνεχίζουν να επικρα-
τούν στα νησιά της Λήµνου και του 
Αγίου Ευστράτιου, συνέβαλαν στην 
παραγωγή ενός προϊόντος µε τα ε-
πιθυµητά χαρακτηριστικά.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις προ-
στατεύουν τις ονοµασίες προϊόντων 
από συγκεκριµένες περιοχές και µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, ιδι-
ότητες ή φήµη, από αντιγραφή ή α-
πάτη και πιστοποιούν ότι κατασκευ-
άστηκαν µε υψηλές προδιαγραφές 
στην περιοχή προέλευσής τους. Οι 
ονοµασίες των αγροδιατροφικών 
προϊόντων και των κρασιών ΠΟΠ 
και ΠΓΕ και αυτές των αλκοολού-
χων ποτών ως ΓΕ. 

Τον Μάρτιο του 2022, καταγρά-
φηκαν 3.458 ονόµατα: 1.624 ονό-
µατα κρασιών, 1.576 ονόµατα τρο-
φίµων και αγροτικών προϊόντων 
και 258 αλκοολούχα ποτά.

Η πιο πρόσφατη µελέτη σχετικά 
µε τις Γεωγραφικές Ενδείξεις διαπί-
στωσε ότι η αξία πώλησης ενός προ-
ϊόντος µε προστατευόµενη ονοµα-
σία είναι κατά µέσο όρο διπλάσια α-
πό αυτή για προϊόντα χωρίς πιστο-
ποίηση. Αυτή η µελέτη υπολόγισε 
την ετήσια αξία πωλήσεων προϊό-
ντων σε74,76 δισ. ευρώ ετησίως.

Το Rising Star 
του Decanter
στον οινοποιό 
Θυµιόπουλο
Το Decanter 
ανακοίνωσε, ότι 
το βραβείο Rising 
Star για το 2022 
απονεµήθηκε στον 
οινοποιό Απόστολο 
Θυµιόπουλο, για 
τη συµβολή του στην 
προώθηση µιας νέας 
γενιάς ελληνικών 
κρασιών στη διεθνή 
σκηνή. Ο Απόστολος 
Θυµιόπουλος, µε έδρα 
τη Νάουσα, πιστώνεται 
αυτό το βραβείο για 
την οινοποίηση των 
ερυθρών οίνων από 
Ξινόµαυρο. Η Σάρα 
Τζέιν Έβανς, MW 
περιέγραψε τον 
Θυµιόπουλο ως πολύ 
περισσότερο από έναν 
λαµπρό οινοποιό. 
«Έγινε ο πρεσβευτής 
των νέων κρασιών 
και οινοπαραγωγών 
της Ελλάδας», τόνισε.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ενισχύει την 
παρουσία αρκετών επιχειρήσεων 
της περιοχής της κατά τη συµµετοχή 
τους σε εκθέσεις εντός και εκτός.

Πλούσια χλωρίδα
Το κρέας παράγεται 

από αρνιά που γεννή-
θηκαν στην Λήµνο και 

τον Άγιο Ευστράτιο 
µε εκτροφή από την 

πλούσια χλωρίδα τους

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΠ-ΠΓΕ
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Σάμυθος

Από την ακριτική 
Ελλάδα στις ΗΠΑ 
το εβρίτικο σουσάμι
Ένας βιοκαλλιεργητής σουσαμιού αναβίωσε την τοπική 
ποικιλία του  Έβρου και την εξάγει έως την Αμερική

Συνεργασία 
Υπάρχει συνεργασία µε 
αρκετούς βιοκαλλιερ-
γητές, στους οποίους 
δίνουν το σπόρο και 

παραλαµβάνουν 
το τελικό προϊόν

Τα προϊόντα που παράγονται είναι 
ωµό άθερµο ταχίνι, βιολογικό ταχίνι 
ψυχρής έκθλιψης, ταχίνι µε µαύρο 
σκόρδο και ταχίνι µε βιολογικά 
µπαχαρικά και βιολογικό ωµό µέλι. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ο συναισθηµατικός δεσµός 
µε τον τόπο καταγωγής του, 
τα Βρυσικά Έβρου, σε συν-
δυασµό µε την επωδό αρκε-
τών συµπατριωτών του που 
ήθελε να αποτινάξει, ότι δη-
λαδή η γη της περιοχής είχε 
αρχίσει να απαξιώνεται, οδή-
γησαν τον Θανάση Πολυζωίδη, 
γεωπόνο και παραγωγό, να στραφεί 
στην καλλιέργεια της τοπικής ποικιλίας εβρίτι-
κου σουσαµιού. «Σκέφτηκα ότι δεν ήταν δυνα-
τόν να µοιρολατρούµε γι’ αυτό και αποφάσισα να 
στραφώ σε µία παραδοσιακή µορφή καλλιέργει-
ας του Έβρου. Σε επικοινωνία που είχα µε ηλικι-
ωµένους της περιοχής, άρχισα να ρωτάω ποια ή-
ταν µία από τις βασικές καλλιέργειες των δεκαε-
τιών του ’60 και του ’70. Γιατί πλέον οι καλλιέρ-
γειες στον Βόρειο Έβρο είναι κυρίως βαµβάκι, 
σιτάρι και ηλιόσπορος. Η κοινή απάντηση που 
µου έδιναν όλοι ήταν πως το σουσάµι Έβρου α-
ποτελούσε µία από τις βασικές καλλιέργειες του 

παρελθόντος, η οποία µάλιστα τα τελευ-
ταία χρόνια έτεινε προς εξαφάνιση». 

«Η καλλιέργεια προοριζόταν για 
ιδιωτική χρήση κυρίως από ηλικι-
ωµένους της περιοχής, καλύπτο-
ντας αποκλειστικά τις ανάγκες 
του νοικοκυριού τους. Κάπως έ-

τσι ανέλαβα από το 2012 και ύστε-
ρα να αναβιώσω τη συγκεκριµένη 

ποικιλία, φτάνοντας αυτή τη στιγµή 
να δουλεύουµε περίπου σε 500 στρέµ-

µατα ιδιόκτητης γης. Ταυτόχρονα υφίσταται 
συνεργασία µε αρκετούς βιοκαλλιεργητές του 
Έβρου, στους οποίους δίνουµε τον σπόρο και 
παραλαµβάνουµε το τελικό προϊόν, ενώ είναι υ-
ποχρεωµένοι να διατηρούν όλα εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά που ορίζουµε από την πλευρά µας ως 
προς την καλλιέργεια του σουσαµιού». 

Όπως επισηµαίνει ο επικεφαλής της εταιρεί-
ας, το εµπορικό όνοµα που έχει δηµιουργήσει 
η επιχείρηση της προσφέρει την δυνατότητα να 
µην πουλάει σουσάµι σε χύδην µορφή προς τρί-
τους, αλλά να συσκευάζει αποκλειστικά το σου-
σάµι που παράγει µε την δική της ετικέτα. 

Ο Θανάσης Πολυζωίδης αποφάσισε το 2012 να αναβιώσει την εβρίτικη ποικιλία 
σουσαµιού, η οποία έτεινε προς εξαφάνιση, αγοράζοντας τις πρώτες εκτάσεις 
γης για να φτάσει σήµερα να καλλιεργεί 500 ιδιόκτητα στρέµµατα βιολογικά.

Θανάσης Πολυζωίδης
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Η παραγωγή της εταιρείας Σάµυ-
θος, όπως είναι η ονοµασία της - α-
πό την τοπική ποικιλία Σάµι και τη 
λέξη µύθος - βασίζεται αποκλειστι-
κά σε πιστοποιηµένες βιολογικές ε-
κτάσεις. «Αυτό που επιδιώκουµε εί-
ναι το 70% των κτηµάτων να είναι 
ορεινά από ένα υψόµετρο και άνω, 
γεγονός που προσφέρει τα µέγιστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του σουσα-
µιού, όπως είναι η γεύση, το άρωµα 
ενώ και τα αιθέρια έλαια του σπό-
ρου είναι σηµαντικά περισσότερα. 
Σε αυτά τα εδάφη οι αποδόσεις εί-
ναι στα 50-60 κιλά ανά στρέµµα. Το 
υπόλοιπο 30% της παραγωγής προ-
έρχεται από πεδινές εκτάσεις όπου 
οι αποδόσεις µπορούν να φτάσουν 
έως και τα 200 κιλά ανά στρέµµα. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο συνδυάζουµε την 
ποιότητα από τις ορεινές περιοχές 
και την ποσότητα από τις πεδινές», 
εξηγεί ο κ. Πολυζωίδης.

Τα προϊόντα της µεταποίησης 
Τα προϊόντα που παράγονται εί-

ναι ωµό άθερµο ταχίνι, το οποίο εί-
ναι πατενταρισµένο και παρασκευ-
άζεται σε θερµοκρασία περιβάλλο-

ντος, χωρίς να γίνεται θερµική επε-
ξεργασία του σπόρου και του τελικού 
προϊόντος. Επίσης, διαθέτει βιολο-
γικό ταχίνι ψυχρής έκθλιψης που 
θερµαίνεται σε όσο το δυνατόν χα-
µηλότερη θερµοκρασία 40oC προ-
κειµένου να µην επηρεάζονται τα 
θρεπτικά χαρακτηριστικά του σου-
σαµιού και ταυτόχρονα να θυµίζει 
τη γεύση του ταχινιού που γνωρί-
ζει το ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

Επίσης, έχοντας ως βάση το τα-
χίνι ψυχρής έκθλιψης δηµιουργή-
θηκαν δύο ακόµα προϊόντα, το τα-
χίνι µε µαύρο σκόρδο και το ταχί-
νι µε βιολογικά µπαχαρικά και βιο-
λογικό ωµό µέλι. Προσεχώς θα κυ-
κλοφορήσει ένας ακόµη κωδικός, 
το ταχίνι από φύτρα σουσαµιού, το 
οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά 
σε φαρµακεία και στις ΗΠΑ, συνο-
δευόµενο από ισχυρισµό υγείας. 

Επιπλέον, η Σάµυθος συσκευάζει 
το σουσάµι που παράγει µε τη δική 
της ετικέτας, ενώ σύντοµα θα κυ-
κλοφορήσει και φυτρωµένος σπό-
ρος σουσαµιού σε ειδική συσκευα-
σία για να µπορεί να διατηρείται α-
ναλλοίωτο το περιεχόµενο. 

Συνδυασμός ποιότητας από τα ορεινά 
και ποσότητας από τα πεδινά του Έβρου

ΒΡΥΣΙΚΑ ΕΒΡΟΥ

Από τις ορεινές καλλιέργειες στα Βρυσικά Έβρου 
η παραγωγή σουσαµιού προσεγγίζει τα 50 κιλά ανά 

στρέµµα και από τις πεδινές φτάνει έως και 200 κιλά 
ανά στρέµµα. Η διαφορά είναι ότι σε υψόµετρο 

το σουσάµι προσφέρει καλύτερη ποιότητα και
 στην πεδιάδα µεγαλύτερες ποσότητες.

Εξαγωγές 
Εξάγεται το 70% της 

παραγωγής σε Μεγάλη 
Βρετανία, ΗΠΑ, Γερµανία, 
Ελβετία, Λετονία, Λιθουα-

νία και Σιγκαπούρη 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

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

agrenda@agronews.gr

Οίνοι ΠΟΠ
Ομάδα εργασίας 
για ταινίες ελέγχου
Στη σύσταση οµάδας εργασίας για 
τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος 
χορήγησης ταινιών ελέγχου οίνων 
ΠΟΠ προχώρησε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη θέση 
του προέδρου η Χριστιάνα 
Καλογήρου, Γενική Γραµµατέας 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Οµάδα 
συναποτελείται από τους: Ιωάννα 
Παππά, προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίµων, ∆ιονύσιο Γραµµατικό, 
προϊστάµενο του Τµήµατος 
Αµπέλου, Οίνου,  Κωνσταντίνο 
Ευσταθίου, πρόεδρο της Ε∆ΟΑΟ και 
Βασιλική Σταµπολίδου, δικηγόρο.

COPA-COGECA
Δεύτερη θητεία
για την Κριστιάν 
Λαμπέρτ
Επανεξελέγη οµόφωνα για δεύτερη 
θητεία δύο ετών στην προεδρεία της 
COPA, η Κριστιάν Λαµπέρτ (FNSEA, 
Γαλλία). Μαζί της επανεξελέγησαν 
οι έξι αντιπρόεδροι: ο Μασιµιλιάνο 
Τσιανσάντι, Πέδρο Γκαλάρντο, 
Μλάντεν Ζάκοβικ, Τιµ Κουλινάν, 
Μάριους Μίχα Μίκου και Πάλε 
Μπόργκστροµ.

Coca-Cola HBC
Επικεφαλής 
για ανθρακούχα
Η Kristina Djordjevic, ως σήµερα  
marketing director, είναι πλέον 
επικεφαλής της Coca-Cola HBC 
για ανθρακούχα αναψυκτικά που 
αφορούν ενήλικες (Group Head 
of Adult Sparkling Beverages). 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ταυτότητα και υπεραξία 
με το project CSF της BASF
ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 

panagos@agronews.gr

Μέσα από επιλεγµένες συνεργασίες µε αξιόπιστους 
κρίκους της αλυσίδας αξίας αλλά και µε την ανά-
πτυξη τεχνολογίας blocκchain που παρακολουθεί 
κάθε στάδιο της καλλιέργειας από τον σπόρο µέ-
χρι το ρούχο, η BASF δείχνει να κερδίζει αυτή τη 
φορά το στοίχηµα, εξασφαλίζοντας παράλληλα το 
µέλλον της βαµβακοκαλλιέργειας στη χώρα µας. 

Η συγκυρία µοιάζει ιδιαίτερα ευνοϊκή για το 
εγχείρηµα, καθώς σ’ αυτή τη φάση βοηθούν επίσης:

η αυξηµένη διεθνής ζήτηση και η άνοδος γε-
νικά των τιµών του βάµβακος

οι προπωλήσεις σύσπορου που διευκολύνουν 
τη διαπραγµατευτική θέση των παραγωγών 

η συγκέντρωση της καλλιέργειας σε λιγότερες 
και πιο οργανωµένες εκµεταλλεύσεις, ικανές να τη-
ρήσουν τις προδιαγραφές που θέτει το πρόγραµµα 
Certified Sustainable FiberMax (CSF). 

Μια ολοκληρωµένη εικόνα της δουλειάς που γί-
νεται επ’ αυτού τα τελευταία χρόνια, έδωσε η εκ-
δήλωση που οργάνωσε στις αρχές της εβδοµάδας 
η BASF στην Αλεξανδρούπολη. Την εκδήλωση τί-
µησαν εκπρόσωποι απ’ όλα τα στάδια παραγωγής 

που ακολουθεί το ελληνικό βαµβάκι και συνεργά-
τες από πολλές χώρες.

Η Agrenda και το Agronews είχαν την ευκαιρία 
να διαπιστώσουν ιδίοις όµασι τη δουλειά που γίνε-
ται και να ανιχνεύσουν τους νέους ορίζοντες που 
ανοίγονται στη βαµβακοκαλλιέργεια και ευρύτερα 
στον κλάδο, από επαγγελµατίες οι οποίοι θα επι-
λέξουν να επενδύσουν στο προϊόν και να σταθούν 
µε συνέπεια στο δρόµο της ποιοτικής αναβάθµισης 
και της νέας ταυτότητας που διεκδικεί το ελληνικό 
βαµβάκι στις διεθνείς αγορές. 

Σε κάθε περίπτωση, µε πρωτοστάτη τη BASF, 
ο δρόµος αυτός άνοιξε, οι πρώτοι άξιοι συνερ-
γάτες έχουν βρεθεί, η διεθνής συγκυρία το δι-
ευκολύνει και τα οφέλη όλων όσοι τον ακολου-
θούν είναι µετρήσιµα. Πρώτος µεγάλος κερδι-
σµένος βέβαια, από αυτή την ιστορία, µοιάζει 
να είναι ο πλανήτης γη που µας φιλοξενεί, κα-
θώς ο όρος της βιωσιµότητας, είναι το µεγάλο 
κεφάλαιο γύρω από το οποίο γυρίζει και µεγι-
στοποιεί αυτή η πρωτοβουλία.

Ιχνηλάτηση βάµβακος µέσω blockchain της BASF 
Η πλατφόρµα blockchain της BASF Agricultural 

Solutions επιτρέπει την ιχνηλάτηση βαµβακιού που 

παράγεται µε βιώσιµο τρόπο από το Σπόρο µέχρι το 
Ρούχο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της BASF.

Η πρωτοβουλία «Seed 2 Sew» (Από το σπόρο στο 
ρούχο), δίνει την ευκαιρία στη βιοµηχανία της µό-
δας να εξασφαλίσει τα στοιχεία που χρειάζεται, ό-
σον αφορά στην ιχνηλάτηση και στην εγγύηση προ-
έλευσης του βαµβακιού. Η τεχνολογία Blockchain 
Hyperledger, από την Bext 360, προσφέρει µια ο-
πτική 360ο της αλυσίδας εφοδιασµού του βαµβα-
κιού, εξασφαλίζοντας τη συνδεσιµότητα και την ε-
µπιστοσύνη µεταξύ των συνεργατών

Το λανσάρισµα και η πιλοτική εφαρµογή του 
blockchain πραγµατοποιήθηκε στην Κοµοτηνή, ό-
που ο συνεργάτης της BASF, «Athos Pallas» παρου-
σιάσε ρούχα, που έχουν δηµιουργηθεί από βαµβά-
κι παραγόµενο µε βιώσιµες γεωργικές πρακτικές

Η BASF Agricultural Solutions ξεκίνησε το πιλο-
τικό πρόγραµµα «Seed 2 Sew» (Από το σπόρο στο 
ρούχο), µε σκοπό τη δηµιουργία µιας πλατφόρ-
µας blockchain, που να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες µίας από τις πιο περίπλοκες αλυσίδες εφοδι-
ασµού. Ο κόσµος της µόδας µπορεί πλέον να εξα-
σφαλίσει τα στοιχεία που χρειάζεται για την προέ-
λευση του βαµβακιού που επιλέγει.

Η ιχνηλασιµότητα εντός της αλυσίδας αξίας του 

Ταξίδι στον κόσμο 
της υπεραξίας 

διεκδικεί αυτόν 
τον καιρό το 

ελληνικό βαμβάκι, 
υπόθεση την οποία 
υποστηρίζει με τον 

πιο συστηματικό 
και ολοκληρωμένο 

τρόπο το 
πρόγραμμα 

FiberMax CSF 
της BASF
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βαµβακιού συνήθως περιοριζόταν στα στάδια α-
πό την εκκόκκιση εώς το τελικό ύφασµα. Οι πα-
ραγωγοί λόγω έλλειψης εφαρµογών, υποδοµών 
και τεχνολογίας δεν συµµετείχαν στην καταγρα-
φή και πιστοποίηση των εισροών τους, γεγονός 
που δηµιουργούσε κενό στην πληροφόρηση στη 
βιοµηχανία της κλωστοϋφαντουργίας.

Για να καλυφθεί αυτό το κενό, η BASF Agricultural 
Solutions, στα πλαίσια του προγράµµατος Certified 
Sustainable FiberMax® (CSF) συνεργαστήκε µε 5 
παραγωγούς και µε σηµαντικούς παράγοντες της 
αλυσίδας αξίας του βαµβακιού στην Ελλάδα, τη 
µεγαλύτερη χώρα παραγωγής βαµβακιού στην 
Ευρώπη. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι έ-
να σύστηµα προµήθειας βιώσιµου βαµβακιού στη 
βιοµηχανία της µόδας, το οποίο ακολουθεί το τα-
ξίδι ενός βαµβακερού ενδύµατος, από το σπόρο 
της BASF µέχρι το λιανικό εµπόριο. Όλοι οι συνερ-
γάτες βρίσκονται σε ακτίνα 250 χιλιοµέτρων από 
τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που επιτρέπει επιπλέον 
τη µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα κατά την 
κατασκευή βαµβακερών ενδυµάτων.

Μαζί µε τη Bext 360, εταιρεία παροχής του κα-
τάλληλου λογισµικού για την καταγραφή της βι-
ωσιµότητας σε αλυσίδες εφοδιασµού, η BASF έ-
χει αναπτύξει µια πλατφόρµα blockchain, χρησι-
µοποιώντας την τεχνολογία Hyperledger, για να 
προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στα πληροφορι-
ακά συστήµατα και χαµηλότερη χρήση ενέργειας 
κατά 99,95% σε σύγκριση µε τα προηγούµενα δί-
κτυα blockchain. Η ιχνηλασιµότητα και η διαφά-
νεια βρίσκονται πλέον στα χέρια του τελικού κα-
ταναλωτή, ο οποίος µε την χρήση ψηφιοποιηµέ-
νης τεχνολογίας παρακολουθεί κάθε βήµα κατά 
µήκος της αλυσίδας αξίας. «Είµαστε υπερήφανοι 

που προωθούµε τη µακροχρόνια δέσµευσή µας 
για βιωσιµότητα και ψηφιακή πρόοδο αξιοποι-
ώντας τη δύναµη της τεχνολογίας blockchain», 
δήλωσε ο Gustavo Palerosi Carneiro, Αντιπρόε-
δρος Agricultural Solutions EMEA & CIS της BASF 
Agricultural Solutions. «Η προσφορά τέτοιων ψη-
φιακών εργαλείων στους παραγωγούς είναι ένα 
ακόµη σηµαντικό βήµα προς την επίτευξη των δε-
σµεύσεών µας για βιωσιµότητα».

Κοινό όραµα εταίρων για το Seed 2 Sew
Η πρωτοβουλία Seed 2 Sew βασίζεται στο κοινό 

όραµα και στην εµπιστοσύνη πολλών εταίρων. Τα-
Θρακικά Εκκοκκιστήρια συνεργάζονται µε τη BASF 
από το 2015, καθιερώνοντας το πρόγραµµα πα-
ραγωγής βαµβακιού µε βιώσιµες γεωργικές πρα-
κτικές Certified Sustainable FiberMax® (CSF), το 
οποίο αποτελεί τη βάση του έργου, χρησιµοποι-
ώντας σπόρους FiberMax® από τη BASF, και δια-
σφαλίζοντας το σύστηµα πριµοδότησης στους πα-
ραγωγούς του CSF. 

«Είµαστε µια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γε-
νιάς και η βιωσιµότητα αποτελεί κορυφαία προτε-
ραιότητα για την επιχείρησή µας. Είναι σηµαντικό 
να δηµιούργουµε µια αµοιβαία κερδοφόρα συν-
θήκη για όλους τους εταίρους µας στην αλυσίδα 
αξίας. Πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί 
µια οικονοµική πριµοδότηση στους παραγωγούς 
του προγράµµατος CSF, µε σκοπό την παραγωγή 
ποιοτικού βαµβακιού και ακολουθώντας το πρω-
τόκολο βιωσιµότητας του CSF κατά γράµµα», δη-
λώσε η Εµµανουέλα Κουρούδη, Αντιπρόεδρος στα 
«Θρακικά Εκκοκκιστήρια».

Από πέρυσι, νέοι εταίροι έχουν προστεθεί στο 
πρόγραµµα CSF, το οποίο µε τη σειρά του έχει ε-

νεργοποιήσει το blockchain πρόγραµµα «Seed 2 
Sew». Ο συνεργάτης Athos Pallas, έχει φέρει την 
παραγωγή ρούχων πιο κοντά στην οµάδα, και α-
ποτελεί σύνδεση µε τις εταιρείες µόδας, οι οποί-
ες ενδιαφέρονται για υψηλής ποιότητας, βιώσιµο 
και ανιχνεύσιµο βαµβάκι. 

«Από τότε που ξεκινήσαµε να προµηθευόµα-
στε βαµβάκι CSF, έχουµε προωθήσει το ελληνικό 
premium βαµβάκι, που παράγεται µε βιώσιµες γε-
ωργικές πρακτικές και είναι ανιχνεύσιµο. Η αντα-
πόκριση ήταν φανταστική, αυξάνοντας την ποιό-
τητα, αλλά και την ποσότητα των εµπορικών ση-
µάτων µόδας, που ενδιαφέρονται για τη βιωσι-
µότητα. Οι πιστοποιήσεις δεν είναι πάντα αξιόπι-
στες στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένα 
blockchain που προµηθεύει βαµβάκι θα οδηγήσει 
την εµπιστοσύνη σε άλλο επίπεδο», εξηγεί η Μαρία 
Καραµπά, Υπεύθυνη Πωλήσεων της Athos Pallas.

Μετά από αυτό το πρώτο ορόσηµο, η BASF θα 
συνεχίσει να εργάζεται στο blockchain, διασφαλί-
ζοντας ότι τα σηµεία δεδοµένων καλύπτονται κα-
τά τη διάρκεια της τρέχουσας συγκοµιδής, καθώς 
επίσης, θα συνεχίσει να διερευνά τις πτυχές της 
δηµιουργίας tokens που είναι διαθέσιµα σε κά-
θε πλατφόρµα  blockchain. Πρόκειται για ένα σύ-
στηµα επιβράβευσης που θα µπορούσε να χρησι-
µοποιηθεί και για την αντιστάθµιση και/ή την ει-
σαγωγή εκποµπών άνθρακα στην αλυσίδα αξίας.

«Η οµάδα µας θα συνεχίσει να προσεγγίζει τον 
κόσµο της µόδας, ώστε να µπορεί να προµηθεύε-
ται τις 5.000 µπάλες από πιστοποιηµένο και παρα-
γόµενο µε βιώσιµες γεωργικές πρακτικές βαµβά-
κι, που εντοπίζεται στο blockchain, και το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να παράξει περισσότερα από 
6 εκατοµµύρια µπλουζάκια!», καταλήγει η BASF.

Μόδα
Η ομάδα της BASF θα συνεχίσει 
να προσεγγίζει τον κόσμο της 
μόδας, ώστε να μπορεί να 
προμηθεύεται τις 5.000 μπάλες 
από πιστοποιημένο και βιώσιμα 
παραγόμενο βαμβάκι και που 
μπορεί να παράξει πάνω από 
6 εκατομμύρια μπλουζάκια

Οπτική 360ο

Η τεχνολογία Blockchain 
Hyperledger, από την Bext 360, 
προσφέρει μια οπτική 360ο της 
αλυσίδας εφοδιασμού βάμβακος

CSF
Στο πλαίσιο του προγράμματος 
Certified Sustainable FiberMax 
η BASF συνεργάστηκε με 5 
παραγωγούς και με σημαντικούς 
παράγοντες της αλυσίδας αξίας 
βαμβακιού στην Ελλάδα 

Πάνω δεξιά:
O Θανάσης Τσούτσας, 
διευθυντής τµήµατος σπόρων 
της BASF (BASF Seed Cluster 
Lead).
Αριστερά, πάνω και κάτω δεξιά
Μια επίδειξη µόδας που διεκδικεί 
διεθνείς δάφνες, οργάνωσε στις 
βαµβακοφυτείες της Ροδόπης το 
δίκτυο συνεργατών της BASF, 
προσφέροντας χειροπιαστά 
δείγµατα για το πώς η υπεραξία 
που επιτυγχάνεται µπορεί τελικά 
να µοιράζεται δίκαια µε τους 
παραγωγούς του  ελληνικού 
βαµβακιού. 
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Το ενδιαφέρον τους για εργασία στον πρωτογενή 
τοµέα της χώρας µας, εκδήλωσαν πρόσφυγες από 
την Ουκρανία, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση 
για να προχωρήσει η διαδικασία, την εξεύρεση 
οικίας µε νόµιµο µισθωτήριο, καθώς το κόστος 
στέγασης καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στο θέµα αναφέρεται ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλ-
λογος Ιεράπετρας, ο οποίος καλεί όλους τους ι-
διοκτήτες σπιτιών που έχουν τη δυνατότητα να 

προβούν σε νόµιµη µίσθωση του ακινήτου τους 
να επικοινωνήσουν άµεσα µε τα γραφεία του 
Συλλόγου. Παράλληλα, ο Σύλλογος ενηµερώνει:

 Η µετάκληση εργατών γης από Τρίτες Χώ-
ρες συνεχίζεται κανονικά και καλούνται όσοι δι-
αθέτουν τις απαραίτητες ΜΑΕ να προβούν άµεσα 
στη χρήση αυτής της δυνατότητας. Οι θέσεις είναι 
περιορισµένες για το 2022 και προτρέπονται οι 
παραγωγοί πρωτίστως στη µετάκληση νέων ερ-

γατών γης και σε επόµενο χρόνο στην προσω-
ρινή νοµιµοποίηση των παράτυπα διαµενόντων.

 Καλούνται όσοι Έλληνες επιθυµούν να ερ-
γαστούν ως εποχική ή µόνιµη εργασία στον πρω-
τογενή τοµέα να το δηλώσουν άµεσα. Υπενθυ-
µίζεται ότι, ειδικά για τους εργαζόµενους στον 
τουρισµό, που επιθυµούν να εργαστούν εποχικά 
στον αγροτικό κλάδο, δεν χάνουν το δικαίωµα 
της ένταξης τους στο ταµείο ανεργίας το χειµώνα.

Ενδιαφέρον Ουκρανών προσφύγων για αγροτικές εργασίες

Υπό τον φόβο 
της παγκόσμιας 
ύφεσης, οι κλώστες 
μειώνουν δραστικά 
τις παραγγελίες 
τους, οι φορτώσεις 
καθυστερούν, 
η κατανάλωση 
θα μειωθεί

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@agronews.gr

Κατόπιν των αναβολών λόγω πανδηµίας, δι-
οργανώθηκε στα τέλη της περασµένης εβδο-
µάδας το 36ο συνέδριο βάµβακος στη Βρέµη, 
µαζί µε τον εορτασµό για τα 150 χρόνια λει-
τουργίας του αντίστοιχου χρηµατιστηρίου. Ε-
ορταστικό κλίµα δεν µπορούµε να πούµε ότι 
κυριάρχησε, καθώς στη φυσική αγορά, αλ-
λά και το χρηµατιστήριο επικρατεί έντονος 
προβληµατισµός. Η ελληνική παρουσία ή-
ταν επίσης υποτονική, αλλά αυτό έγκειται 
και στη χρονική στιγµή του συνεδρίου, κα-
θώς τώρα το βαµβάκι συγκοµίζεται και οι εκ-
κοκκιστές είναι επικεντρωµένοι στην παρα-
λαβή συσπόρου και την εκκόκκιση. Οι διε-
θνεις εµπορικοί οίκοι φυσικά και εκπροσω-
πήθηκαν, ενώ οι κλώστες ήταν επίσης λίγοι. 

Οι δυσκολίες από πλευράς ζήτησης
Τα νέα και οι οµιλίες πάνω στις εξελίξεις 

του εµπορίου ήταν συγκρατηµένα απαισιό-
δοξες… Ο φόβος της παγκόσµιας ύφεσης έ-
χει προκαλέσει αµηχανία στους κλώστες, οι 
οποίοι θέλοντας να κρατήσουν άµυνα µει-
ώνουν δραστικά τις νέες παραγγελίες τους. 
Παράλληλα, για τα υπάρχοντα συµβόλαια 
(υψηλών τιµών) προσπαθούν να καθυστε-
ρήσουν τις φορτώσεις ή ακόµα και να ακυ-
ρώσουν το συµβόλαιο µε αµοιβαία συµφω-
νία, πληρώνοντας ένα πέναλτυ στον πωλητή. 

Τα ολοένα αυξανόµενα επιτόκια φέρνουν 
αλλαγές στις χρηµατοδοτήσεις, καθιστώντας 
τη ρευστότητα δυσκολότερη και ακριβότερη. 
Ως γνωστό, οι κυβερνήσεις έχουν µπει σε µια 
περίοδο αύξησης των επιτοκίων, µε σκοπό να 
καταπολεµήσουν τον πληθωρισµό. Παράλλη-

λα, φαίνεται να αποφορτίζουν / ξεφουσκώ-
νουν όλα τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων.  

Το δολάριο ενισχύεται, πιάνοντας τα υ-
ψηλότερα επίπεδα εικοσαετίας έναντι του 
ευρώ κι αυτό πιέζει ακόµα περισσότερο τις 
χρηµατιστηριακές τιµές των εµπορευµάτων. 

Ο γρίφος της κατανάλωσης υπό τον φόβο 
της παγκόσµιας ύφεσης 

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα ήταν κατά 
πόσο µε τις παρούσες συνθήκες η κατανάλω-
ση θα παραµείνει σταθερή ή αν µειωθεί πό-
σο χαµηλά µπορεί να φτάσει. Στην τελευταία 
έκθεση προσφοράς/ζήτησης βάµβακος του 
USDA, η εκτίµηση κατανάλωσης ανέρχεται 
στα 118,63 εκατ. δέµατα έναντι 118,45 εκατ. 

δεµάτων της παγκόσµιας παραγωγής. Το θέ-
µα είναι πως λόγω ύφεσης, το νούµερο της 
κατανάλωσης θα µειωθεί σχεδόν σίγουρα. 

Σε οµιλία ενός αναλυτή Colin Iles (Viterra) 
τέθηκε η ερώτηση της µείωσης της κατανά-
λωσης και η εκτίµηση του οµιλητή είχε ως ε-
ξής: Αν µειωθεί κατά 3 µονάδες το ΑΕΠ, η κα-
τανάλωση θα χάσει σχεδόν 10 εκατ. δέµατα 
και η παγκόσµια παραγωγή θα είναι υψηλό-
τερη και τα τελικά αποθέµατα αυξανόµενα. 

Τι σηµαίνουν αυτά για το εγχώριο βαµβάκι;
Ως γνωστό, η σοδειά µας είναι θεωρητι-

κά εξαρτηµένη από τα τουρκικά κλωστήρια, 
µε το αζηµίωτο βέβαια. Οι Τούρκοι κλώστες 
πληρώνουν πάντα υψηλότερες τιµές σε σχέ-

Η τουρκική ζήτηση 
θα έρθει από το νέο 
έτος, ενώ η αιγυ-
πτιακή ζήτηση δεν 
θα είναι αρκετή για 
να στηρίξει τη βάση 
µας τόσο ψηλά.

Βρέμη: 36ο συνέδριο βάμβακος
Λευκότητα, δολάριο 
σώζουν τη χρονιά για 
το ελληνικό βαμβάκι

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

2,54

900.000

2,54
ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΝΟΙ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΥΣΠΟΡΟ

315.000
ΤΟΝΟΙ

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ 

360-390360-390
ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΣΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ 

50-80∆ΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ 
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«Βροχή» πέφτουν οι απορρίψεις, από την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, των επενδυτικών φακέλων, που κατέ-
θεσαν επαγγελµατίες του αγροτικού τοµέα από 
την περιοχή, για ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο 
«Ν.4399/2016». Παρότι σε άλλες περιφέρειες της 
χώρας, όπως αυτές της Θεσσαλίας και της Ηπεί-
ρου, για παρόµοια επενδυτικά σχέδια έχουν δο-
θεί εγκρίσεις, οι αξιολογητές στην Κεντρική Μα-

κεδονία, όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, ακόµη 
και µετά τις απαραίτητες διευκρινίσεις που δόθη-
καν µε εγκύκλιο στις 6 Μαΐου, από το υπουργείο 
Ανάπτυξης, «επιµένουν να ερµηνεύουν κατά το 
δοκούν τη νοµοθεσία και «κόβουν» αιτήµατα». 
Υπολογίζεται πως για τους πέντε κύκλους προ-
κηρύξεων, ενδέχεται οι απορρίψεις στην περι-
οχή να ξεπερνούν τα 160-170 σχέδια, τα οποία 
στην πλειονότητά τους αφορούν εκσυγχρονισµό 

εξοπλισµού, αλλά και υποδοµών, αρκετών εκα-
τοντάδων χιλιάδων ευρώ, το καθένα.

Τα σηµεία στα οποία «πατάει» η Επιτροπή Αξι-
ολόγησης της Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα 
µε όσα µεταφέρθηκαν στην Agrenda, µεταξύ άλ-
λων έχουν να κάνουν µε την ερµηνεία του τί λο-
γίζεται ως τόπος εγκατάστασης, αν ο γεωργικός 
ελκυστήρας και τα παρελκόµενα θεωρούνται ο-
λοκληρωµένη γεωργική επένδυση.

Απορρίψεων συνέχεια για αγρότες στον Αναπτυξιακό 2016

Η πρωτοβουλία EUCOTTON παρουσι-
άστηκε σε ειδική συνεδρία για το βαµ-
βάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Region 
in focus: EU), στη διάρκεια της οποί-
ας δόθηκε η ευκαιρία να αναλυθεί η 
παραγωγή στην Ελλάδα και την Ισπα-
νία. Ειδικότερα ο CEO της Κλωστοϋφα-
ντουργίας Ναυπάκτου ∆ήµητρης Πολύ-
χρονος παράθεσε στοιχεία για την πα-
ραγωγή, κατανάλωση και εµπορία του 
βάµβακος στην ΕΕ, καθώς ενώ ο πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας Βάµ-
βακος (ECA) Αντώνης Σιάρκος παρου-
σίασε την πρωτοβουλία EUCOTTON. 

Πρόκειται για ένα εγχείρηµα της ευ-
ρωπαϊκής συµµαχίας βάµβακος, που έ-
χει ως σκοπό να τονίσει την αναγνωρι-
σιµότητα του ευρωπαϊκού βαµβακιού. 
Είναι βασικό ο µέσος Ευρωπαίος πολί-
της να είναι ενηµερωµένος ως προς την 
παραγωγή και τα χαρακτηριστικά του 
ευρωπαϊκού βαµβακιού. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο θα καταφέρουµε να αυξήσου-
µε τη ζήτηση για υφάσµατα, που κατα-
σκευάστηκαν µε ευρωπαϊκό βαµβάκι.

Αναφορικά µε το κοµµάτι της ποι-
ότητας επτά είναι τα βασικά στοιχεία 
στα οποία εστιάζει το ευρωπαϊκό σήµα: 

1. Χρήση υψηλής ποιότητας σπό-
ρων σποράς. 

2. Μη γενετικά τροποποιηµένοι σπό-
ροι σποράς. 

3. 100% µηχανοσυλλογής 
4. Χωρίς ξένες ύλες 
5. Άµεση και αξιόπιστη µεταφορά 

6. Μεγάλη ευελιξία 
7. Υψηλή κλωσιµότητα 
Παράλληλα µε τα ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά τονίστηκε και η βιωσιµότητα 
της βαµβακοπαραγωγής, καθώς και 
οι πρακτικές καλλιέργειας και εργασί-
ας. Οι φιλικές προς το περιβάλλον πρα-
κτικές αποτελούν βασική προϋπόθεση 
βιωσιµότητας για την ΕΕ. Η ιχνηλασι-
µότητα είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό 
του εγχειρήµατος, όπου ο τελικός κα-
ταναλωτής θα έχει την απόλυτη διαφά-
νεια στο να λάβει πληροφορίες για τα 
προηγούµενα στάδια παραγωγής της 
αλυσίδας. Με άλλα λόγια η χρήση του 
λογότυπου EUCOTTON στα επόµενα 
στάδια της παραγωγικής αλυσίδας θα 
δείξει τον δρόµο για πιο βιώσιµα κλω-
στοϋφαντουργικά προϊόντα στην ΕΕ.  

Στη συνέχεια της οµιλίας ο κ. Σιάρ-
κος αναφέρθηκε στην καµπάνια του 
EUCOTTON, την οποία θα τρέξει η ευ-
ρωπαϊκή συµµαχία βάµβακος, εστιάζο-
ντας στα βασικά χαρακτηριστικά του. Α-
πώτερος σκοπός είναι να έχει υπερα-
ξία το ευρωπαϊκό σήµα και να αυξηθεί 
η ζήτηση για υφάσµατα φτιαγµένα α-
πό ευρωπαϊκό βαµβάκι. Η επιτυχία αυ-
τού θα περάσει και σε άλλους κλάδους 
της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως η έν-
δυση, η µόδα κτλ.  Η Ευρώπη σχεδιά-
ζει ένα βιώσιµο µέλλον µε το ευρωπα-
ϊκό βαµβάκι – αυτό είναι το σλόγκαν 
και στόχος η αναγνωρισιµότητα και α-
ποδοχή του λογότυπου EUCOTTON. 

ση µε τον ανταγωνισµό καθώς µπορούµε να 
φορτώσουµε άµεσα το βαµβάκι και σε λίγες 
µέρες να έχει φτάσει στο κλωστήριο. Φέτος 
η τουρκική οικονοµία αντιµετωπίζει µεγάλες 
δυσκολίες, µε τον πληθωρισµό στα ύψη, το 
κόστος ενέργειας αυξηµένο, τις τράπεζες να 
δυσκολεύουν τις χρηµατοδοτήσεις και το κυ-
ριότερο απ’ όλα την Ευρώπη να µην αγοράζει. 

Ο Ευρωπαίος καταναλωτής είναι ο νούµε-
ρο ένα πελάτης των τουρκικών προϊόντων, ο-
πότε τώρα που η Ευρώπη νοσεί και το ευρώ 
είναι στα χαµηλά του, τα τουρκικά κλωστή-
ρια ζήτηση για τα προϊόντα τους. Το γεγο-
νός αυτό έχει ήδη φέρει µια διόρθωση στην 
λαµβάνουν χαµηλότερη αποκαλούµενη βά-
ση (πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών, η 
οποία ενδέχεται να ενταθεί µεσοπρόθεσµα. 

Λογικά η τουρκική ζήτηση θα έρθει από 
το νέο έτος, ενώ στο µεσοδιάστηµα οι εκκοκ-
κιστές θα πρέπει να ρευστοποιήσουν µεγά-
λο κοµµάτι της παραγωγής τους για να κα-
λύψουν τις υποχρεώσεις τους. Η αιγυπτιακή 
ζήτηση δεν θα είναι αρκετή για να στηρίξει τη 
βάση µας τόσο ψηλά. Βέβαια, από την άλλη 
µεριά, στην πτώση του πριµ θα µπεί φρένο α-
πό το αντίστοιχο αµερικανικό πριµ, το οποίο 
έχει ισορροπήσει και πλέον δεν πιέζεται άλ-
λο. Μην ξεχνάµε πως φέτος οι καλές λευκές 
ποιότητες είναι λίγες παγκοσµίως. 

Μέσα από το EU COTTON ο σχεδιασμός 
για βιώσιμο μέλλον στο βαμβάκι της ΕΕ

Oι Αντώνης 
Σιάρκος (στην 
µέση), 
∆ηµήτρης 
Πολύχρονος 
(αριστερά), 
Fritz Grobien, 
Vice President 
Bremen 
Cotton 
Exchange 
(δεξιά) 

Αναγνωρισιµότητα 
Πρόκειται για ένα 

εγχείρηµα της ευρω-
παϊκής συµµαχίας 

βάµβακος, που έχει 
ως σκοπό να τονίσει 
την αναγνωρισιµό-

τητα της ευρωπαϊκής 
παραγωγής

Ο ανταγωνισµός 
των εκτάσεων 
υπέρ του βάµβακος

Με τις υπάρχουσες τιµές 
στο βαµβάκι θα µειωθεί 
δραµατικά η έκταση για 
καλλιέργειά του, καθώς 
οι ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες φαίνονται 
τώρα πιο συµφέρουσες. 
Το γεγονός αυτό θα 
φέρει αργά ή γρήγορα 
ισορροπία µεταξύ των 
σοδειών. Ενδεικτικές 
οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘23 
γύρω από τα 75 σεντς, 
που θεωρούνται 
εξαιρετικά χαµηλές, 
καθιστώντας πλέον 
τη βαµβακοκαλλιέργεια 
ασύµφορη. Είναι λοιπόν 
πιθανότερο να δούµε 
άνοδο τιµών σε επίπεδα 
τέτοια που το βαµβάκι 
να ανταγωνίζεται 
εναλλακτικές σοδειές.
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Προετοιμασμένο
Γεωργαντά
περιμένουν 
οι κτηνοτρόφοι
στην Κομοτηνή
Πεδίο συνεννόησης συνεχίζουν να 
αναζητούν οι κτηνοτρόφοι της 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για 
επίλυση ουσιαστικών ζητηµάτων που 
απασχολούν το κλάδο και µέχρι σήµερα 
δεν αντιµετωπίζονται µε τη δέουσα 
προσοχή από τους εκάστοτε υπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αφορµή της διαπίστωσης αυτής η 
τελευταία συνάντηση που είχαν µε τον 
υπουργό Γιώργο Γεωργαντά, την 
περασµένη Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου, 
όπου όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή 
τους «διαπιστώσαµε για πολλοστή φορά, 
ότι ο κ. Γεωργαντάς, όπως και οι 
προκάτοχοί του εδώ και πολλά χρόνια, 
δεν έχει αντιληφθεί τι πραγµατικά 
συµβαίνει στην ελληνική κτηνοτροφία».
 Οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ αποχώρησαν 
από την Αθήνα «προβληµατισµένοι και 
απογοητευµένοι», όπως αναφέρουν στην 
ανακοίνωση τους µε την  υπόσχεση του 
υπουργού ότι εντός των µηνών  
Οκτωβρίου ή Νοεµβρίου, θα επισκεφθεί 
την περιφέρειά τους, για µια νέα επαφή 
και για να τους ενηµερώσει για τη νέα 
ΚΑΠ. «Περιµένουµε τον κ. υπουργό και 
το επιτελείο του στην Κοµοτηνή, καλά 
προετοιµασµένο για τα θέµατα που του 
θέσαµε και µε λύσεις που να 
ικανοποιούν τουλάχιστον, το κοινό περί 
δικαίου αίσθηµα», τονίζουν.
Καταλήγοντας στην ανακοίνωση τους 
αναφέρουν: «Συνεχίζουµε λοιπόν, 
δίνοντας ακόµα µια ευκαιρία στο διάλογο 
µε τον κ. υπουργό κι ελπίζουµε µέχρι 
τότε τουλάχιστον, να έχουν εγκριθεί οι 
αλλαγές που προτείναµε για το 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, να έχει 
βρεθεί λύση στο πρόβληµα της 
ανισοµερούς  κατανοµής των 
βοσκοτόπων, να έχει πολλαπλασιαστεί το 
κονδύλι για την ενίσχυση των 
κτηνοτρόφων για τις ζωοτροφές µε τον 
τρόπο που έχουµε από καιρό προτείνει 
και να έχει βρεθεί ο τρόπος να 
ενισχυθούν οι συνάδελφοι, που 
πούλησαν τ’ αµνοερίφιά τους την 
περίοδο του φετινού Πάσχα σ’ 
εξευτελιστικές τιµές, λόγω των 
Ελληνοποιήσεων».

Ψάχνονται και οι μεν και οι… 
δεν του αποθεματικού κρίσης
Αναμπουμπούλα στα χωριά για τη μοιρασιά των 26 εκατ. σε 20.346 αγρότες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στα δύο έχει µοιράσει την κοινωνία των αγρο-
τών η κατανοµή των 26.298.105 ευρώ που είχαν 
εξοικονοµηθεί από το Αποθεµατικό Κρίσης και 
κατευθύνθηκαν σε συγκεκριµένες κατηγορίες, 
αµπελοκαλλιεργητών και παραγωγών οπωρο-
κηπευτικών µε ειδικότερη αναφορά σε συλλο-
γικά σχήµατα και δράσεις οι οποίες συµβάλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η επόµενη της ∆ευτέρας 3 Οκτωβρίου, ηµέρα 
κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων, βρήκε τους α-
γρότες να ψάχνονται. Οι µεν πώς έγινε και βρέ-
θηκαν να είναι δικαιούχοι τόσο σηµαντικής ενί-
σχυσης και οι δε γιατί βρέθηκαν εκτός της συ-
γκεκριµένης πληρωµής. Η αλήθεια είναι ότι τα 
όρια που χωρίζουν τους µεν από τους δε δεν εί-
ναι απολύτως σαφή, θα λέγαµε ότι είναι δυσδι-
άκριτα, ειδικά όταν πρόκειται για καλλιεργητές - 
παραγωγούς των ίδιων ή οµοειδών προϊόντων. 

Το ρεπορτάζ και οι σχετικές ανακοινώσεις δεί-
χνουν ότι αυτό που χωρίζει τους πληρωθέντες 
από τους απλήρωτους είναι κάποια «ειδικά φίλ-
τρα» τα οποία έχουν να κάνουν µε τη συµµετο-
χή τους σε συγκεκριµένα συλλογικά σχήµατα 
τα οποία υλοποιούν επιχειρησιακά προγράµµα-
τα, όπως επίσης και µε τον ειδικότερο χαρακτή-
ρα (φιλοπεριβαλλοντικά) των εκµεταλλεύσεων.

Σε κάποιες πρώτες εξηγήσεις τις οποίες έδω-
σε ατύπως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιώργος Γεωργαντάς, σε αγρότες οι οποίοι του 
διαµαρτυρήθηκαν, η απάντηση είναι ότι αυτά 
προβλέπονται από τον σχετικό κανονισµό της 

ΕΕ για τη διαχείριση του Αποθεµατικού Κρίσης. 
Φαίνεται έτσι καθαρά ότι µε αυτές τις ειδικότε-

ρες ενισχύσεις οι ευρωπαϊκές αρχές επιχειρούν 
να περάσουν και κάποια µηνύµατα - κατευθύν-
σεις ως προς το δρόµο που οφείλουν να ακο-
λουθούν οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις. ∆ηλαδή 
της λειτουργίας τους µέσα από Οµάδες και της 
ενσωµάτωσης δράσεων που συνδέονται µε την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Μάλιστα, αυτό εξήγησε ο υπουργός και στον 
βουλευτής Λάρισας της Ν∆, Χρήστο Κέλλα, που 
του µετέφερε την δυσφορία των Θεσσαλών α-
γροτών που και αυτοί έχουν υποστεί τις συνέ-
πειες της ρωσoυκρανικής κρίσης, ότι δηλαδή η 
σκοπιµότητα ενίσχυσης στα βιολογικά υπαγο-
ρεύεται και από την ανάγκη αύξησης του ποσο-
στού από το 9% σήµερα στο 25% έως το 2027.

Καλωσορίζει η Santo Wines την κατανοµή 
Για µια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τους α-

µπελουργούς και τους αγρότες των νησιών του 
Αιγαίου και του Ιονίου, καθώς γίνονται απο-
δέκτες έκτακτης οικονοµικής στήριξης, συνο-
λικού ύψους 26.298.105 ευρώ, µιλά η Santo 
Wines µε αφορµή τις ανακοινώσεις του υπουρ-
γείου για την πίστωση του αποθεµατικού κρί-
σης στους λογαριασµούς 20.346 δικαιούxων.

 Ενδιαφέρον πάντως έχει η αποστολή της α-
νακοίνωσης της Santo Wines από τον επίσηµο 
λογαριασµό της ΚΕΟΣΟΕ, σε µια εξέλιξη που 
προκάλεσε σύγχυση, αφού πριν από λίγες ε-
βδοµάδες το κλαδικό συνεταιριστικό όργανο 
των αµπελουργών είχε εκφράσει την ευθεία 
αντίθεση του, κάνοντας λόγο για επιλεκτική 
πολιτική σχετικά µε τον τρόπο κατανοµής των 
26 εκατ., που απέκλειε τον κύριο κορµό των 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων. «Με ηµίµε-
τρα, αποκλεισµούς και επιλεκτικές πολιτικές 
δεν λύνεται το πρόβληµα της αµπελοκαλλι-
έργειας στη χώρα µας», έλεγε στις 31 Αυγού-
στου η ΚΕΟΣΟΕ.

Σύµφωνα µε την σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η ενίσχυ-
ση αφορά: α) παραγωγούς µέλη Οργανώσε-
ων Παραγωγών του τοµέα των οπωροκηπευτι-
κών που υλοποιούν δράσεις στο στόχο «Περι-
βάλλον» σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έτους 
2022, β) τους αµπελοκαλλιεργητές, οινοποι-
ήσιµων αµπελώνων, των νησιών Αιγαίου και 
Ιονίου Πελάγους γ) τους βιο-καλλιεργητές ε-
πιτραπέζιου σταφυλιού και οινοποιήσιµων α-
µπελώνων, κορινθιακής σταφίδας και ξηρής 
σουλτανίνας σε όλη την χώρα. Η συνολική ε-
πιλέξιµη έκταση ανέρχεται σε 36.086 εκτάρια 
και η ενίσχυση σε 727,01 ευρώ ανά εκτάριο.

Ανισότητα βλέπει ο κάµπος
Ο βουλευτής της Ν∆ στη Λάρισα, 
Χρήστος Κέλλας έκανε λόγο για 
ανισότητες και διάκριση µεταξύ 
οµοειδών προϊόντων που δηµι-

ουργούν κριτήρια επιλεξιµότητας 
καθώς ωφελούνται 20.346 
αγρότες σε σύνολο 500.000
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Περισσότερες επεξηγήσεις επί της πρόσφατης 
πολιτικής συµφωνίας των Βρυξελλών για την 
αντιµετώπιση των υψηλών τιµών ενέργειας 
ζητούν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές 
αγροτοσυνεταιριστικές-συνδικαλιστικές 
οργανώσεις Copa-Cogeca, τονίζοντας πως 
δεν πρέπει ο τοµέας της αγροδιατροφής να 
υποστεί διακοπές ενέργειας σε ώρες αιχµής.
Οι τιµές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας επηρεάζουν ιδιαίτερα τα 

οπωροκηπευτικά τονίζουν, επισηµαίνοντας πως 
«ήδη πολλοί παραγωγοί βρίσκονται στο χείλος 
της κατάρρευσης λόγω υψηλών εξόδων στα 
κόστη εισροών και την έλλειψη ρευστότητας».
«Είναι βασικό να τους βοηθήσουµε τους αγρότες 
να συνεχίσουν να λειτουργούν µε βάση τα 
προηγούµενα επίπεδα παραγωγικότητας. Αυτό 
που χρειάζεται είναι ένα αναθεωρηµένο σχέδιο 
έκτακτης κρατικής στήριξης που θα εξασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση σε πιστώσεις», λένε.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆οκιµάζει τις αντοχές της ενιαίας 
αγοράς ο πόλεµος στην Ουκρανία 
που έχει επιφέρει δραµατικές ε-
πιπτώσεις στην ενεργειακή κατά-
σταση στην Ευρώπη, µε την πρώ-
τη µεγάλη οικονοµία της, τη Γερ-
µανία να ανακοινώνει γενναίο ε-
θνικό πακέτο στήριξης 200 δις για 
το φυσικό αέριο.

Το θέµα αυτό κυριάρχησε στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Εurogroup 
στο Λουξεµβούργο, όπου τέθηκαν 
δύσκολες ερωτήσεις στο Γερµανό 
Υπουργό Οικονοµικών Κρίστιαν 
Λίντνερ, σχετικά µε τους κινδύ-
νους που συνεπάγεται η επιδό-
τηση αυτή για την ίδια την ενιαία 
αγορά. Η Ιταλία και άλλες χώρες 
θεωρούν ότι µονοµερείς ενέργειες 
τόσο µεγάλης εµβέλειας θα µπο-
ρούσαν να οδηγήσουν σε κατα-
κερµατισµό της ενιαίας αγοράς, 
δεδοµένου ότι δεν έχουν όλες οι 
χώρες δηµοσιονοµικά τη δυνα-
τότητα να δαπανήσουν τόσο µε-
γάλα ποσά. Μάλιστα, η γερµανι-
κή απόφαση συνδέεται και µε την 
στάση που έχει κρατήσει το Βερο-
λίνο τον τελευταίο καιρό, εµποδί-
ζοντας την επιβολή πλαφόν σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο στην ανώτατη τι-
µή φυσικού αερίου, ώστε να µει-
ωθεί η κατανάλωση και η Γερµα-
νία να προµηθεύεται ευκολότερα 
από την αγορά.

Βέβαια, λίγο πριν την Σύνοδο 
της Πράγας και την παρουσίαση 
ενός οδικού χάρτη αναφορικά µε 
το θέµα της ενέργειας, η πρόεδρος 
της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
είπε, ότι είναι έτοιµη να συζητήσει 
ένα ανώτατο όριο στην τιµή του φυ-
σικού αερίου που χρησιµοποιείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-

νέργειας. «Οι εξαιρετικές στιγµές 
απαιτούν έκτακτα µέτρα έκτακτης 
ανάγκης», τόνισε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής, καλώντας τα κράτη-µέ-
λη να ενεργούν µε ενότητα και αλ-
ληλεγγύη. «Πρέπει να προστατεύ-
σουµε τα θεµελιώδη στοιχεία της 
οικονοµίας µας και ιδιαίτερα την 
ενιαία αγορά µας», ανέφερε στη 
συνέχεια, λέγοντας ότι: «Χωρίς 
µια κοινή ευρωπαϊκή λύση, κιν-
δυνεύουµε να κατακερµατιστού-
µε. Είναι πρωταρχικής σηµασίας 
να διατηρήσουµε ίσους όρους α-
νταγωνισµού για όλους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση».

Ανήσυχοι οι ηγέτες, για 
«παρεξήγηση» µιλά ο Λίντνερ

Πάντως, ο Γερµανός υπουργός 
Κρίστιαν Λίντνερ, στην σύνοδο 

του Eurogroup, προσπάθησε να 
κατευνάσει τους οµολόγους του, 
κάνοντας λόγο για παρεξήγηση, 
δεδοµένου ότι το πακέτο των 200 
δισ. ευρώ δεν αφορά το 2022, αλ-
λά και τα δύο επόµενα χρόνια. Συ-
νεπώς, όπως είπε, το ποσό δεν εί-
ναι µεγάλο λαµβανοµένων υπό-
ψη των προβληµάτων που δηµι-
ουργεί στην οικονοµία η διακο-
πή προµήθειας φυσικού αερίου 
από τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο επίτρο-
πος Οικονοµίας, Πάολο Τζεντιλό-
νι, εµφανίστηκε επίσης ανήσυχος 
για τις επιπτώσεις της γερµανικής 
απόφασης στην ευρωπαϊκή οικο-
νοµία, υποστηρίζοντας ότι κατανο-
εί τις αντιδράσεις των άλλων χω-
ρών. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαίο α-
ξιωµατούχο, τα κράτη µέλη έχουν 

το δικαίωµα να λάβουν µέτρα σε 
εθνικό επίπεδο για να τονώσουν 
τις οικονοµίες τους, αλλά απαιτεί-
ται µεγαλύτερη αλληλεγγύη και ε-
νεργοποίηση νέων κοινών εργα-
λείων για να αντιµετωπίσουµε την 
κρίση. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
η δυσφορία έχει φτάσει και στο α-
νώτατο πολιτικό επίπεδο, αυτό των 
ηγετών. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµα-
τα του βελγικού τύπου ο πρωθυ-
πουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ 
ντε Κροο, υποστήριξε ότι η συσ-
σώρευση εθνικών µέτρων στήρι-
ξης για τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις, όπως αυτά που ανακοί-
νωσε η Γερµανία την περασµένη 
εβδοµάδα, ρισκάρει να αποδυνα-
µώσει την ισορροπία της ενιαίας 
αγοράς και να θέσει σε κίνδυνο τα 
δηµόσια οικονοµικά.

Τα εθνικά μέτρα
φέρνουν τριγμούς
στην ενιαία αγορά

Δυσφορία έχει 
προκαλέσει η 
απόφαση της 

γερμανικής 
κυβέρνησης να 
δαπανήσει 200 
δις ευρώ για να 

επιδοτήσει το 
φυσικό αέριο

Aδιανόητη όποια 
διακοπή ενέργειας 

στην αγροδιατροφή
λένε οι Copa-Cogeca

Διάλυση
Η Ιταλία και άλλες χώρες 
θεωρούν ότι µονοµερείς 
ενέργειες τόσο µεγάλης 
εµβέλειας θα µπορούσαν 
να οδηγήσουν σε 
κατακερµατισµό της ενιαίας 
αγοράς, καθώς δεν έχουν 
όλες οι χώρες δυνατότητα 
να δαπανήσουν τέτοια ποσά.

Τζεντιλόνι
Σύµφωνα µε τον επίτροπο 
Οικονοµίας Πάολο 
Τζεντιλόνι, τα κράτη έχουν 
το δικαίωµα να λάβουν 
µέτρα σε εθνικό επίπεδο για 
να τονώσουν τις οικονοµίες 
τους, αλλά απαιτείται και 
ενεργοποίηση νέων κοινών 
εργαλείων για την 
ενεργειακή κρίση.

Αγρότες
«Οι αγρότες χρειάζονται ένα 
αναθεωρηµένο σχέδιο 
έκτακτης κρατικής στήριξης 
που θα εξασφαλίζει 
ευκολότερη πρόσβαση σε 
πιστώσεις», επισηµαίνουν 
οι Copa-Cogeca.
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ΝΟΥΡΙΕΛ ΡΟΥΜΠΙΝΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Τα κρυπτονοµίσµατα 
είναι η µεγαλύτερη απάτη 
που έχει υπάρξει ποτέ 
στην οικονοµική ιστορία, 
αξίζουν λιγότερα και από 
την κοπριά. Είναι µάλλον 
προσβολή να τα συγκρίνω 
µε την κοπριά καθώς αυτή   
είναι πολύτιµη ως φυσικό 
λίπασµα ενώ τα τοξικά 
shitcoins είναι άχρηστα».

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν µε τροµάζουν τα 
γηρατειά, δε µε τροµάζουν 
πολλά πράγµατα, αλλά µε 
τροµάζει το να µην είµαι 
δηµιουργική, αυτό µου 
δηµιουργεί έναν πανικό. 
Έπρεπε να βρω κάτι για 
να µπορώ να είµαι εδώ 
(σ.σ διαµονή στην Πάρο). 
Άνοιξα ένα µαγαζί αλλά 
ήταν µεγάλο λάθος».

ΛΙΖ ΤΡΑΣ
ΠΡΩΘΥΠ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
«Περνάµε ηµέρες 
φουρτουνιασµένες (σ.σ για 
πανδηµία, πόλεµο, θάνατο 
βασίλισσας Ελισάβετ). 
Χρειάζεται τώρα να 
ανεβάσουµε ταχύτητα. 
Είµαι αποφασισµένη 
να κινήσω τη Βρετανία, 
να µας κινήσω µέσα στην 
καταιγίδα και να µας βάλω 
σε µια ισχυρότερη βάση».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΄ΞΕΡΑ, ΠΟΙΑΝΟΥ Ι∆ΕΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

2η ευκαιρία
Απογοητευµένοι λένε πως 
έφυγαν από το Μέγαρο της 
πλατείας οι Βορειοελλαδίτες 
κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βρήκαν 
τον υπουργό ανενηµέρωτο, για 
τα ζητήµατα του κλάδου. Του 
δίνουν όµως άλλη µια ευκαιρία 
όταν πάει στην Κοµοτηνή, 
προσβλέποντας να ενταχθούν 
οι αλλαγές που πρότειναν στο 
στρατηγικό της ΚΑΠ. Γι’ αυτό 
το καθυστερεί ο Μπαγινέτας;

Πες cheese
Καλά τα φωτογραφικά 
ενσταντανέ για τις επαφές του 
Γενικού µε τεχνοκράτες των 
Βρυξελλών για το στρατηγικό 
της νέας ΚΑΠ, αλλά πέρα από 
τις αναφορές περί θετικού 
κλίµατος, «µαύρο σκοτάδι». 
Τουναντίον, οι Γερµανοί και 
αναθεωρηµένο πλάνο 
ανήρτησαν στον ιστότοπο του 
υπουργείου τους και σύνοψη 
των αλλαγών του παλιού. 

∆ικαίωση στο ΣτΕ
Βροχή οι απορρίψεις από τους 
αξιολογητές της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, των 
επενδυτικών φακέλων, που 
κατέθεσαν επαγγελµατίες του 
αγροτικού τοµέα, για ένταξη 
στον αναπτυξιακό νόµο, παρότι 
σε άλλες περιφέρειες, όπως 
Θεσσαλίας και Ηπείρου, για 
παρόµοια επενδυτικά σχέδια 
έχουν δοθεί εγκρίσεις. Κάποιοι, 
λένε, θα προσφύγουν στο ΣτΕ.

Οι µισοί καλοί, που έλεγε και ο Άκης Πάνου

Μπλέχτηκαν οι γραµµές, οι λογαριασµοί, τα φίλτρα οι δικαιούχοι 
κ.ο.κ. µε τους µεν και τους…δεν της στήριξης των 26 εκατ. ευρώ 
από το αποθεµατικό κρίσης που κατευθύνθηκαν σε συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες, αµπελοκαλλιεργητών και παραγωγών οπωρο-
κηπευτικών. Ως εκ τούτου, αναµπουµπούλα στα χωριά για τους 
20.346 δικαιούχους και την ενίσχυση ανά επιλέξιµη έκταση των 
72 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ σε κάποιους σβήστηκαν και χρωστού-
µενα.  Με τους στίχους του Άκη Πάνου «Οι µισοί καλοί σε µονα-
στηριού κελί κι οι άλλοι στο τρελάδικο από κακό κι απ’ άδικο», 
σχολιάζει αγρότης τα τεκταινόµενα για την κατανοµή των ποσών.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Όταν είσαι καλόπιστος, 
περιµένεις λύση στην 
ανισοµερή κατανοµή 
των βοσκοτόπων και 
να πολλαπλασιαστεί το 
κονδύλι κτηνοτρόφων 
για τις ζωοτροφές, και 
να βρεθεί ο τρόπος να 
ενισχυθούν αυτοί, που 
πούλησαν κοψοχρονιά 
τ’ αµνοερίφιά τους.

Την ώρα που η 
φέτα θα έπρεπε να 
πωλείται όχι λόγω 
πληθωρισµού αλλά 
υπεραξίας πολύ πάνω 
από 10 ευρώ, άρχισαν 
πάλι από κάποιους, 
οι τρικλοποδιές περί 
ακριβής πρώτης ύλης 
στο εσωτερικό και 
στο ράφι και νοθείας 
στο εξωτερικό.

Υβρίδια
Στο δρόµο για τις εκλογές 

και µε σηµαία τα δίκια 
της ΠΟΠ Ελιάς Καλαµάτας, 
συνεχίζεται η διένεξη επί 
της σχετικής απόφασης 
του υπουργού της πλατείας.

Ο µόνος τρόπος να 
αντιµετωπίσουµε τη διείσδυση 
άλλων χωρών στις παγκόσµιες 
αγορές µε «ελιές Καλαµάτας», 
είναι να καλύψουµε την 
ανάγκη των αγορών από 
το γνήσιο προϊόν, αποκρίθηκε 
ο υπουργός στη Βουλή, σε 
επίκαιρη ερώτηση βουλευτή.

Για γενικόλογες 
τοποθετήσεις έκανε λόγο 
ο βουλευτής Μαντάς, όπου 
κάθε ξένος µεταποιητής από 
Μαρόκο, Τουρκία, Αυστραλία, 
Αίγυπτο και Λατινική Αµερική, 
µπορεί λόγω της απόφασης 
αυτής να διακινεί πλέον «ελιά 
Καλαµάτας» νόµιµα και χωρίς 
κανέναν περιορισµό.

;

ΓΙΑΝ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Ποια στοιχεία από 
µεγάλους σταρ θα ήθελα 
στο παιχνίδι µου; Λοιπόν 
θα ήθελα το mid-range  
του Μάικλ Τζόρνταν, 
το footwork του Κόµπι, 
το σουτ του Ρέτζι Μίλερ 
από την περιφέρεια, την 
κυριαρχία του Σακίλ και 
την... hee hee (σ.σ πάσα) 
του Μάτζικ Τζόνσον».

Καλά πήγε 
η διαπραγµάτευση 
που κάναµε, 
φαντάσου να 
ξέραµε και τι 
διαπραγµατευόµαστε!

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουν στους 
παραγωγούς τα 89 εκατ. ευρώ για την 
κτηνοτροφία και τα 60 εκατ. ευρώ για τα 
λιπάσµατα. Το είπε ο Στύλιος στη Βουλή, 
απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή 
Λαµπρούλη. Ξέρουµε, είπε, ότι «έχουµε µπροστά 
µας µια δύσκολη περίοδο, η οποία έχει 
διαµορφωθεί από τις κρίσεις οι οποίες έχουν έρθει 
εξωγενώς στη χώρα µας και µας επηρεάζουν». 
Βέβαια, φαίνεται πως ο βουλευτής Κέλλας είχε 
καλύτερη ενηµέρωση από τον υπουργό που του 
διαµήνυσε πληρωµή µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου. 

Έξαλλοι οι παραγωγοί εσπεριδοειδών της 
Αργολίδας. Από τον παγετό του Ιανουαρίου 
2022, ο ΕΛΓΑ έδωσε στους πληγέντες 
προκαταβολή 300 ευρώ ανά στρέµµα για τα 
πορτοκάλια, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΑΟΚ 
Αργολίδας που έκανε λόγο για ζηµιά σε ποσοστό 
70% ή και παραπάνω. Ήρθαν όµως τώρα τα 
πορίσµατα και δίνουν ζηµιά µετά βίας 20-25%. 
Αποτέλεσµα; Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω την προκαταβολή. 
Τα λεφτά, βέβαια, οι παραγωγοί τα πήραν τον 
περασµένο Ιούνιο και τα έχουν ήδη δώσει για να 
καλύψουν τα έξοδά τους, το κόστος άρδευσης 
κ.λπ. κ.λπ. Επειδή, χρήµα στους παραγωγούς δεν 
υπάρχει, η λύση βρέθηκε: θα συµψηφιστούν 
όσα καλούνται να επιστρέψουν µε µελλοντικές 
αποζηµιώσεις. Ωχ και πάλι ωχ! 

Είχαν ζητήσει de minimis οι εκτροφείς 
αυτόχθονων βοοειδών, ως έκτακτη ενίσχυση λόγω 
της πανδηµίας. Το αίτηµά τους είχε δροµολογηθεί 
τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά µετά εντελώς 
αναίτια και άδικα «κόπηκε». Τώρα πήγαν ξανά 
στον υφυπουργό Κεδίκογλου, ζητώντας του να το 
υλοποιήσει, για να λάβουν εκ νέου διαβεβαιώσεις 
ότι «αυτή τη φορά η διαδικασία θα προχωρήσει 
απρόσκοπτα». Τα ίδια Παντελάκη µου, δηλαδή!  

Πρόβληµα µε τη σηµαντική πτώση της τιµής της 
αµυγδαλόψιχας έχουν, λένε, φέτος οι παραγωγοί, 
την ώρα που τα κόστη σε αγροεφόδια, ρεύµα και 
µεροκάµατα έχουν εκτιναχθεί. Αντίστοιχα θέµατα 
έχουν και οι καλλιεργητές πράσινης ελιάς, αλλά 
και φρούτων, οι οποίοι έρχονται αντιµέτωποι 
µε πτώση της τιµής του παραγωγού, ενώ η τιµή 
των προϊόντων στο ράφι είναι αµετάβλητη ή 
αυξάνεται. Η βουλευτής Μαγνησίας Παπανάτσιου 
κατέθεσε σχετική αναφορά, ζητώντας παρέµβαση 
αρµοδίως προς περιορισµό των φαινοµένων 
αισχροκέρδιας. Εν αναµονή, λοιπόν! Φέτος 
θα είναι, του χρόνου θα είναι, θα δείξει!  

Ζήτηµα δυσλειτουργίας εντοπίζει ο βουλευτής 
Λασιθίου Θραψανιώτης στην πλατφόρµα κατά 
παρέκκλιση µετάκληση εργατών γης από Τρίτες 
χώρες. Και δεν είναι µόνο αυτό! Λένε ότι δεν 
αρκεί ο χρόνος για τις αιτήσεις µέχρι τέλος του 
µήνα προκειµένου να φτάσουν οι εργάτες γης που 
έχουν ανάγκη οι καλλιέργειες κηπευτικών και να 
µη µείνουν ασυγκόµιστοι χιλιάδες όγκοι αγροτικών 
προϊόντων! Άντε να δούµε τι θα γίνει και µ’ αυτό!  
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
κεί που όλα δείχνουν ότι οι 
αγρότες είναι… χαµένοι α-
πό χέρι, έρχονται κάποια γε-
γονότα που ξαναβάζουν τα 

πράγµατα στη θέση τους, επιβεβαι-
ώνοντας ότι ο τοµέας της αγροτικής 
παραγωγής διατηρεί τον πρωταγω-
νιστικό του ρόλο στην οικονοµική α-
νάπτυξη του τόπου και υπό προϋπο-
θέσεις µπορεί να κάνει θαύµατα. Ό-
πως αυτό που συνέβη στα µέσα της 
εβδοµάδας στις βαµβακοφυτείες της 
Κοµοτηνής. Όπου, ενωµένοι, όλοι οι 
κρίκοι της αλυσίδας αξίας του προϊό-
ντος, έδωσαν µια ιδέα για το που µπο-
ρεί να φθάσει το ελληνικό βαµβάκι. 

To GNTM των αγρών
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ οργανω-
µένη επίδειξη µόδας, στα βαµβακο-
χώραφα της Κοµοτηνής η οποία ήρ-
θε να αποδείξει τι υπεραξίες µπορεί 
να ενσωµατώσει ένα προϊόν, αν, µε 
όραµα τη βιώσιµη ανάπτυξη, υπάρxει 
αρµονική συνεργασία µεταξύ όλων 
όσοι εµπλέκονται στα διάφορα στά-
δια της πορείας του µέχρι την τελική 
µορφή και χρήση. Η καλαίσθητη πα-
σαρέλα που στήθηκε µε φόντο την 
οροσειρά της Ροδόπης, έφερε το τε-
λικό προϊόν εκεί απ’ όπου ξεκίνησε 
η πορεία του, θυµίζοντας µ’ αυτόν 
τον τρόπο ότι ένα µέρος της υπερα-
ξίας του είναι δίκαιο να επιστρέφει 
στον παραγωγό, όπως χρήσιµο εί-
ναι να του προσφέρεται και η χαρά 
της συµµετοχής σ’ αυτό που τελικά 
«χτίζεται» µέσα από την δηµιουργι-
κή συνεργασία. Πολλά συγχαρητή-
ρια γι’ αυτή της την πρωτοβουλία στη 
BASF Hellas και τα άξια στελέχη της! 

Όμορα και όνειρα
ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΑ υπήρξε αυ-
τές τις µέρες και η απόφαση 
του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργου Γιωργα-
ντά, να θέσει σε εφαρµογή 
µια διαδικασία επιδότησης 
των αγροτών για αγορά α-
γροτικής γης, όταν τα αγρο-
τεµάχια περί των οποίων ο λό-
γος είναι όµορα µε αυτά τα οποία 
καλλιεργούν και έχουν στην ιδιο-

κτησία τους. Η εφαρµογή του µέ-
τρου προγραµµατίζεται µε τα επό-
µενα Σχέδια Βελτίωσης έρχεται να 
ανοίξει για πρώτη φορά το µεγάλο 
θέµα της µεγέθυνσης του αγροτικού 
κλήρου και των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων από τους ανθρώπους που 
επιµένουν πεισµατικά µε συνέπεια 
στο επάγγελµα του αγρότη. 

Τα λιπάσματα κάβα
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΧΕΙ και η απόφα-
ση Γεωγαντά για τα λιπάσµατα. Ό-
πως όλα δείχνουν,  καταλήγει στην 
επιλογή ο υπολογισµός της ενίσχυ-
σης των αγροτών για το υψηλό κό-
στος αγοράς των λιπασµάτων τον τε-
λευταίο χρόνο να γίνει µε βάση τα 
τιµολόγια που έχουν κοπεί από την 
1η Οκτωβρίου 2021 µέχρι την 30ή 
Σεπτεµβρίου 2022. Μου τηλεφώνη-
σε βέβαια, ένας… πονεµένος φίλος 
από τον κλάδο των αγροτικών εφο-
δίων (γεωπονικό κατάστηµα) για να 
µου επισηµάνει ότι καλό θα ήταν να 
επιδοτηθούν όχι οι αγρότες έχουν 
κοµµένα τιµολόγια αλλά οι αγρό-
τες που έχουν πληρωµένα (γι’ αυτό 
το διάστηµα) τιµολόγια. Του απάντη-
σα ότι σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα 
πληρώνονταν κανείς, εποµένως, τα 
60 εκατ. ευρώ… θα έµεναν κάβα!

Τώρα είναι καλά;
ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΠΑΝΤΩΣ σ’ αυτό το 
σηµείο, τα σχόλια που έχει δεχθεί η 
ταπεινότητά µου, για την είδηση που 
πολύ έγκαιρα (πριν από κάθε άλλο µέ-
σο ενηµέρωσης), φιλοξενήθηκε στην 
Agrenda και το Agronews, περί της 
πρόθεσης της κυβέρνησης και φυσι-

κά του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, να 
επιδοτηθεί κατά κάποιο τρόπο 
η αγορά λιπασµάτων από τους 
παραγωγούς. Θα πω µόνο ότι 
όσοι αξιοποίησαν αυτή την ε-
νηµέρωση και κινήθηκαν σύµ-
φωνα µε το γράµµα του νό-
µου (τιµολόγια) µόνο ζηµιω-
µένοι δεν βγαίνουν. Οι υπό-
λοιποι, ξέρουν µόνο να φω-
νάζουν και να σχολιάζουν… 
ενίοτε απρεπώς! 

Αν µη τι άλλο, 
ελπιδοφόρα 
η απόφαση 
Γεωργαντά να 
θέσει σε εφαρµογή 
µια διαδικασία 
επιδότησης των 
αγροτών για αγορά 
αγροτικής γης, όταν 
τα αγροτεµάχια 
περί των οποίων ο 
λόγος είναι όµορα 
µε αυτά τα οποία 
καλλιεργούν

Ό
σοι ταξιδεύουν σε τακτική βάση 
µε αεροπλάνο είναι συνηθισµέ-
νοι σε αναταράξεις σε ορισµένες 
πτήσεις. Στην πραγµατικότητα, 

πολλοί τις έχουν στο πρόγραµµα και τις περι-
µένουν. Παρά τη σχετική προσδοκία, ωστόσο, η 
αναταραχή µπορεί κάποιες φορές να δηµιουρ-
γήσει σηµαντική ανησυχία ακόµη και στους πιο 
έµπειρους ταξιδιώτες. Αυτό συµβαίνει και στις 
αγορές. […]Οι περισσότεροι οικονοµολόγοι, 
επενδυτές και traders έχουν ήδη εσωτερικεύ-
σει σε µεγάλο βαθµό ότι η παγκόσµια οικονο-
µία και οι χρηµατοπιστωτικές αγορές πραγµα-
τοποιούν τρεις αλλαγές «καθεστώτος»:

Οι προβλέψιµες ενέσεις ρευστότητας από 
κεντρικές τράπεζες και τα υπερ-χαµηλά επιτόκια 
αντικαταστάθηκαν από γενικευµένη παγκόσµια 
αυστηροποίηση της νοµισµατικής πολιτικής.

  Η οικονοµική ανάπτυξη επιβραδύνεται 
σηµαντικά, καθώς οι τρεις πιο συστηµικά ση-
µαντικές περιφέρειες της παγκόσµιας οικονο-
µίας χάνουν ταυτόχρονα δυναµική.

  Η φύση της παγκοσµιοποίησης µετατο-
πίζεται από µια ολοένα στενότερη οικονοµι-
κή και χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση προς 
έναν µεγαλύτερο κατακερµατισµό.

Αυτές οι τρεις αλλαγές συνεπάγονται αυ-
ξηµένη οικονοµι-
κή και χρηµατοπι-
στωτική αστάθεια. 
Οι εξελίξεις στην α-
γορά την προπερα-
σµένη εβδοµάδα, 
συµπεριλαµβανο-
µένων των εντυπω-
σιακών κινήσεων 
των τιµών στα πε-

ριουσιακά στοιχεία και στο συνάλλαγµα, ξε-
πέρασαν τους υπολογισµούς των επενδυτών 
και των traders που έτσι κι αλλιώς είχαν να α-
ντιµετωπίσουν αυτές τις τρεις άβολες αλλα-
γές υποδείγµατος. ∆ύο επιπλέον παράγοντες 
έκαναν την εβδοµάδα ιδιαίτερα ανησυχητική.

Ο πρώτος ήταν η επιταχυνόµενη απώλεια ε-
µπιστοσύνης στη χάραξη νοµισµατικής πολιτι-
κής. Οι αγορές, οι οποίες για χρόνια θεωρού-
σαν την οµοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των 
ΗΠΑ (Fed) και την κυβέρνηση του Ηνωµένου 
Βασιλείου ως παράγοντες καταστολής της µε-
ταβλητότητας, έχουν µετατοπιστεί στο να τις θε-
ωρούν πια ως σηµαντικές πηγές ανησυχητικής 
αστάθειας.[…] Ο δεύτερος πρόσθετος παράγο-
ντας σχετίζεται µε τις ροές κεφαλαίων και τις 
επιπτώσεις στη ρευστότητα της αγοράς.[…] Οι 
εξελίξεις υποδεικνύουν τον κίνδυνο µιας πιο 
εµπροσθοβαρούς αστάθειας, που θα περιπλέ-
ξει ένα ήδη ανώµαλο ταξίδι σε νέες οικονοµι-
κές και χρηµατοοικονοµικές ισορροπίες - κά-
τι που καθιστά πιο πιθανά και τα λάθη στην ε-
πενδυτική συµπεριφορά. 

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ALLIANZ

Συνηθισμένοι
σε αναταράξεις

ΤOY  MΟΧΑΜΕΝΤ 
ΕΛ ΕΡΙΑΝ*
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εκτεταµένες καταστροφές σε καλλιέργει-
ες ρυζιού, λίγο πριν µπουν στα χωράφια 
οι µηχανές για να αλωνίσουν, άφησε πί-
σω της στο Αιγίνιο της Πιερίας, η σφοδρή 
χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, 
ξηµερώµατα της Κυριακής 2 Οκτωβρίου. 
Παράλληλα, σοβαρές ζηµιές από χαλά-
ζι, που έπεσε λιγο µετά τις 10 το βράδυ 
του Σαββάτου, σηµειώθηκαν στα φασό-
λια Πρέσπας και στα µήλα της Καστοριάς.

Σε λιγότερο από µισή ώρα, λίγο µετά τα 
µεσάνυχτα του Σαββάτου, το ακραίο και-
ρικό φαινόµενο, που συνοδεύτηκε και µε 
ανέµους µεγάλης έντασης, ξεριζώνοντας 
ακόµη και δέντρα, ξετίναξε, σύµφωνα µε 
τις πρώτες εκτιµήσεις, µια έκταση τουλά-
χιστον 7.000 στρεµµάτων ρυζιού.

«Έχουν µείνει µόνο άδεια στελέχη όρ-
θια. Τα σπυριά του ρυζιού έχουν πέσει όλα 
κάτω στο χώµα. Η καταστροφή σε ορισµέ-
να χωράφια είναι ολική», ανέφερε στην 
Agrenda, ο παραγωγός Γιάννης Παπαδό-
πουλος, τονίζοντας ότι ζηµίες προκλήθη-
καν και σε κάποια κτήµατα στην Ηµαθία.

Στην περιοχή το αλώνι του ρυζιού έχει 
ξεκινήσει εδώ και περίπου δέκα ηµέρες 
και η απώλεια της παραγωγής επήλθε λί-
γον πριν συγκοµιστεί και αποθηκευτεί α-
πό τους παραγωγούς. «Η απόγνωση των 
αγροτών δεν περιγράφεται. Οι θεριζοα-
λωνιστικές µηχανές κυριολεκτικά ήταν έ-
ξω από τα χωράφια και πλέον τα χάνουν 
όλα σε µια χρονιά που το κοστολόγιο έ-
χει ξεφύγει και το ρύζι είναι πολλά υπο-
σχόµενο από την άποψη της τιµής», µας 
επισηµαίνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Στην περιοχή εκτάσεις ρυζιού καταλαµ-
βάνουν, περίπου 10.000-11.000 στρέµ-
µατα και µέχρι τώρα έχουν αλωνιστεί γύ-

ρω στα 2.500 στρέµµατα, ενώ από τα υπό-
λοιπα, πλέον, το µεγαλύτερο µέρος κατα-
στράφηκε είτε ολοσχερώς είτε µερικώς.

Σε δηλώσεις του δήµαρχος Πύδνας-Κο-
λινδρού Ανέστης Μανώλας είπε πως «οι 
καταστροφές είναι µεγάλες. Πρέπει τα κλι-
µάκια του ΕΛΓΑ να καταγράψουν άµεσα 
τις ζηµιές και να δώσουν οδηγίες στου α-
γρότες για το τι θα πράξουν, καθώς την 
περίοδο αυτή συλλέγουν το ρύζι. Ο δή-
µος θα ενηµερώσει τον ΕΛΓΑ για τις κα-
ταστροφές και θα ζητήσει να γίνει άµε-
ση καταγραφή ώστε να κινηθεί η προβλε-
πόµενη διαδικασία των αποζηµιώσεων».

Ξεσπύρισαν τα φασόλια στις Πρέσπες
Σηµαντικές ζηµιές υπέστησαν οι καλ-

λιέργειες φασολιού στην Πρέσπα και µή-
λων στην Καστοριά από την ισχυρή χα-
λαζόπτωση που έπληξε Σάββατο βράδυ 
τις δύο περιοχές. Σύµφωνα µε αναφορές 
κατοίκων, η χαλαζόπτωση στην Καστοριά 
είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά, µε χαλάζι 
σε µέγεθος κερασιού. Η ένταση και η δι-
άρκεια του φαινοµένου ήταν αρκετά για 

προκαλέσουν ολική καταστροφή στους 
οπωρώνες της περιοχής που αυτή την 
περίοδο οι καλλιεργητές βρίσκονται στο 
στάδιο της συγκοµιδής. Ωστόσο ακόµη 
µεγαλύτερη είναι η ζηµιά στην φασολο-
παραγωγική περιοχή της Πρέσπας, όπου 
το χαλάζι ήταν στρωµένο σαν από χιόνι 
στους δρόµους της περιοχής.

Το πρωί της ∆ευτέρας 3 Οκτωβρίου, 
µετέβη στην περιοχή κλιµάκιο του ΕΛΓΑ 
που διαπίστωσε την ολοκληρωτική κατα-
στροφή σε µεγάλο µέρος της συνολικής 
καλλιέργειας φασολιών (Φασόλια πλα-
κέ και γίγαντες Πρεσπών, ΠΓΕ) αλλά και 
άλλων ειδών (πιπεριές, καλαµπόκια, δέν-
δρα κλπ.). Παρ ’όλα αυτά είναι κοινή δια-
πίστωση σε συνάντηση που έγινε µε πα-
ραγωγούς ότι οι αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ 
από µόνες τους δεν είναι ικανές να κα-
λύψουν ούτε καν τα έξοδα παραγωγής τη 
στιγµή που οι πληττόµενοι δεν θα συγκο-
µίσουν φέτος ούτε τον σπόρο για να σπεί-
ρουν την επόµενη καλλιεργητική περίο-
δο παρ’ότι έχουν κάνει όλα τα έξοδα για 
τις καλλιεργητικές φροντίδες. 

Δυνατό χαλάζι, ισχυροί άνεμοι, 
ξετίναξαν ρύζι, όσπρια και μήλα
Ανεπαρκείς οι επικείμενες αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, λένε οι πληγέντες παραγωγοί

7.000 στρέµµατα
Σύµφωνα µε τις 

πρώτες εκτιµήσεις, 
τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα ξετί-

ναξαν µια έκταση 
τουλάχιστον 7.000 
στρεµµάτων ρυζιού 

στην Πιερία

∆ήµος Πρεσπών
Ο ∆ήµαρχος Πρεσπών 
Παναγιώτης Πασχαλί-
δης, απέστειλε αίτηµα 
ζητώντας η πληγείσα 
περιοχή να κηρυχτεί 
σε κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης

Επιστροφή
αποζηµίωσης 
ζητάει ο ΕΛΓΑ 
από τους πληγέντες
αγρότες Αργολίδας
Υψηλός αναµένεται ο αριθµός 
των ενστάσεων που θα 
κατατεθούν στον αρµόδιο ΕΛΓΑ 
Τρίπολης από τους περίπου 
5.000 αγρότες της Αργολίδας, 
των οποίων τα δέντρα 
χτυπήθηκαν από το πέρασµα της 
«Ελπίδας» την τελευταία 
εβδοµάδα του Ιανουαρίου. Από 
τις 30 Σεπτεµβρίου ξεκίνησαν 
να βγαίνουν τα πρώτα ατοµικά 
πορίσµατα για το τελικό ύψος 
της υπολογιζόµενης ζηµιάς, 
µε πολλούς να είναι 
δυσαρεστηµένοι από τα τελικά 
ποσοστά. Όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος της ΚΑΣΟΑ ∆ΑΝΑΟΣ 
Κωσταντίνος Πιππέρος σε 
επικοινωνία µε την Agrenda,
το τελικό ύψος ζηµιάς που 
υπολογίζει ο ασφαλιστικός 
φορέας δεν ξεπερνά στις 
περισσότερες περιπτώσεις 
το 25-30% της παραγωγής 
εσπεριδοειδών, όταν οι 
προεκτιµήσεις µε βάση τις οποίες 
δόθηκαν και προκαταβολές στις 
9 Ιουνίου, έβγαζαν µέσο όρο 
70% απώλειες στην ηρτηµένη 
σοδειά σε λεµόνια, µανταρίνια 
και πορτοκάλια. Σύµφωνα 
µε τα µεταφέρει ο Κωσταντίνος 
Πιππέρος, ο ΕΛΓΑ ζητάει την 
επιστροφή ποσού από 120 έως 
180 ευρώ το στρέµµα από 
περίπου 6 στους 10 πληγέντες. 
Από την µεριά του ο 
προϊστάµενος του ΕΛΓΑ 
Τρίπολης Ιωάννης Ασσιούρας 
δηλώνει στην Agrenda πως θα 
αποδοθεί δικαιοσύνη µέσω των 
ενστάσεων για όσους αδικούνται, 
όταν συγκροτηθούν οι αρµόδιες 
επιτροπές επανεκτίµησης 
και πραγµατοποιηθούν οι 
προσωπικές συνεντεύξεις 
µε τους πληγέντες. Ωστόσο 
επισηµαίνεται πως η όλη 
διαδικασία θα έχει σηµαντικό 
χρόνο διεκπεραίωσης δεδοµένου 
του ύψους των ενστάσεων 
που αναµένει ο ΕΛΓΑ. 
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Τέχνη και κρασί 
συνυπάρχουν 
Το «2nd Athens Wine and Art Festival» 
διεξάγεται στις 8 και 9 Οκτωβρίου σε ένα 
µοναδικό χώρο 2.500 τ.µ., όπου κρασί και τέχνη 
θα συνυπάρξουν αρµονικά, όπως τους αρµόζει. 
Στον εκθεσιακό χώρο Νίκος Κεσσανλής της 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Πειραιώς 
256, µικρού και µεσαίου µεγέθους οινοποιεία θα 
παρουσιάσουν τα δηµιουργήµατά τους, µαζί µε 
σηµαντικές δράσεις τέχνης. Γιατί το κρασί είναι 
τέχνη, δηµιουργία και έκφραση, και έτσι πρέπει 
να παρουσιάζεται. Το Wine & Art Festival 
πραγµατοποιείται σε τέσσερα µέρη: το Σάββατο 
11.00-13.00 για επαγγελµατίες, 13.00-20.00 για 
το κοινό και την Κυριακή 11.00-13.00 για τους 
επαγγελµατίες, 13.00-20.00 για το κοινό. 
Πληροφορίες στο www.wineandartfestival.gr.

Πέντε εκδηλώσεις
αγροτικού επιχειρείν 
21-22 Οκτωβρίου
Η Compo Expert αξιοποιεί και το 2022 τον 
θεσµό της Agrotica, διοργανώνοντας µια σειρά 
από εκδηλώσεις στο περίπτερο της, στο 

Συνεδριακό Κέντρο 
«Ιωάννης 
Βελλίδης», στις 21 
και 22 Οκτωβρίου. 
Η Compo Expert 
θα βρίσκεται στο 
περίπτερο τέσσερα. 
Κατά τη διάρκεια 
της Agrotica οι 
επισκέπτες θα 
παρακολουθήσουν 
εξέχοντες ειδικούς 

στον τοµέα τους, να αναπτύσσουν θέµατα που 
θα απασχολήσουν τη γεωργία τα επόµενα 
χρόνια. Έχουν προγραµµατιστεί 5 εκδηλώσεις 
στους πυλώνες του AgriTech, AgriFood, 
Agribusiness & Agriculture, µε µορφή 
στρογγυλής τράπεζας, ώστε να αναλυθούν τα 
θέµατα µε ολιστική προσέγγιση, από 
επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς. 

Στις 8 Οκτωβρίου 
η 22η Γιορτή Ρυζιού
Με στόχο την προώθηση του 
ρυζιού διοργανώνεται η 22η 
Γιορτή Ρυζιού και αγροτικών 
προϊόντων στις 8 Οκτωβρίου 
στις 6 το απόγευµα στην 
Κοινότητα του Προβατά. Εκεί 
θα παρουσιαστούν προϊόντα 
µε κύριο συστατικό το ρύζι, 
όπως ρυζόπιτες, ρυζόγαλα 
και άλλα εδέσµατα. 
Συµµετέχουν ο Σύλλογος 
Ποντίων Μπαφραίων «Ηλίας 
Πάνου», η Χορευτική οµάδα 
γυναικών Προβατά, που θα 
παρουσιάσουν 
παραδοσιακούς χορούς, οι 
Χορωδίες της Θρακικής 
Εστίας Σερρών, των Καλών 
∆έντρων και του Προβατά. 

Τα βιολογικά τρόφιµα 
16-17 Νοεµβρίου

Η Eco Life Scandinavia & Nordic 
Food Fair είναι αποκλειστική και 
διπλή επαγγελµατική έκθεση για 
όλες τις χώρες της Σκανδιναβίας,
οι οποίες και αποτελούν την πρώτη 
αγορά στην Ευρώπη στην αγορά και 
κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. 
Η Περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας 
θα συµµετάσχει στην έκθεση, που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 16 - 17 
Νοεµβρίου στο Μάλµε της 
Σουηδίας. Η έκθεση έχει ξεχωριστά 
τµήµατα, ένα για την Eco Life 
Scandinavia µε συµβατικά-φυσικά 
προϊόντα και ένα για την Nordic 
Organic Food Fair, που αφορά 
µόνο τα βιολογικά προϊόντα.

ΜΑΛΜΕ∆ΕΘΣΕΡΡΕΣ

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

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

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

Πωλούνται 12 πρόβατα Λακον-Χιώτικα, περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6971/953876.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσί-
κες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά 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 Μακε-
δονίας. 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 πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή 
Γιαννιτσών.. Τηλ.6986/901829. 

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. 
Τηλ.6974/567958.

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά για γά-
λα 10 ηµερών. Τηλ.6980/048507.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλoύνται άχυρα και σανός βρώµης, περιοχή 
Ελασσσόνας. Τηλ.6976/604538.

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.

Πωλoύνται 2 λεύκες,περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.69830/76609.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021.. 
Τηλ.6987/310440.

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. 
Τηλ.6944/985675.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται για σπόρο σιτάρι σκληρό ποικιλίας Σι-
µετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σποροπα-
ραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρίζει, 
δεν πλαγιάζει µε πολλή πρωτείνη απο παραγω-
γό. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, 
από γεωπόνο. 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 ) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα 
στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κε-
ρίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί 
Ζακύνθου. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6937/314086.

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 στρέµµατα 
οικόπεδο.. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα 
στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κε-
ρίου- 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 φωτοβολται-
κά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τιµή αναλόγως 
µίσθωσης .. Τηλ.6972/869236.

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λούτσας. ∆ια-
τίθεται 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 σχεδίου, 
εντός ζώνης. Τηλ.6978/903760.

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

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία Θεσ-
σαλονίκης.. 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 σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας 
Nakayama πετρελαίου 10 ίππων καινούριο ή 
ανταλλάσσεται µε άλλο µηχάνηµα,περιοχή Αθή-
να.. Τηλ.6942/228503.

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

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 σταβάρια 2 
µέτρων. Περιοχή Πιερίας.. Τηλ. 6980/001606. 

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάστα-
ση. Νοµός Πρέβεζας.. Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το σα-
σί Τιµή 200 ευρώ.. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου, 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 σταβάρια 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. 

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 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 εξό-
δου, 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 προ-
ϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξω-
τερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώ-
θηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονά-
δες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (κα-
θαριστικά - 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, τουρ-
µπίνα, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.. 
Τηλ.6937/668219.

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή κα-
τάσταση. 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 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

Μία άνευ προηγουµένου ανίχνευση 
του ιού της γρίπης των πτηνών υψη-
λής παθογονικότητας (HPAI) παρατη-
ρήθηκε σε άγρια και οικόσιτα πτηνά 
από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέµβριο 
στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την επι-
σκόπηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσηµάτων 
και του εργαστηρίου αναφοράς της 
ΕΕ (ΕFSA), µε τα κρούσµατα να κυµαί-
νονται από τα νησιά Σβάλµπαρντ στη 
Νορβηγία έως τη νότια Πορτογαλία.

Συγκεκριµένα, µεταξύ 11 Ιουνίου 
και 9 Σεπτεµβρίου 2022, αναφέρθη-
καν 788 ανιχνεύσεις ιού HPAI σε 16 
χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και στο Ηνωµένο 
Βασίλειο εκ των οποίων τα 56 ήταν 
σε πουλερικά και τα υπόλοιπα σε ά-
γρια πτηνά. Η ασυνήθιστη αυτή εµ-
φάνιση κρουσµάτων στα άγρια πτη-
νά συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι σε 
15 ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, ο ι-
ός έφτασε σε αποικίες αναπαραγω-
γής θαλάσσιων πτηνών στις ακτές 
του βόρειου Ατλαντικού, προκαλώ-
ντας µαζική θνησιµότητα σε Γερµα-
νία, Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωµένο 
Βασίλειο. Τα µολυσµένα άγρια πτη-
νά αποτέλεσαν κίνδυνο µόλυνσης και 
για τα οικόσιτα πτηνά. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία, µπορεί από τον Ιούνιο έ-

ως τον Σεπτέµβριο, ο αριθµός των ε-
στιών σε οικόσιτα πτηνά να µειώθη-
κε από τους προηγούµενους µήνες, 
αλλά ήταν υπερπενταπλάσιος σε σύ-
γκριση µε την ίδια περίοδο πέρυσι. 

«Η τρέχουσα επιδηµία είναι ακό-
µη σε εξέλιξη. Καθώς αρχίζει η φθι-
νοπωρινή µετανάστευση και αυξάνε-
ται ο αριθµός των άγριων πτηνών, που 
διαχειµάζουν στην Ευρώπη, είναι πι-
θανό να διατρέχουν υψηλότερο κίν-
δυνο µόλυνσης από HPAI», δήλωσε 
ο Guilhem de Seze, επικεφαλής του 

Risk Assessment Production της EFSA. 
Η EFSA συνιστά την ταχεία εφαρ-

µογή βιώσιµων στρατηγικών µετρια-
σµού της HPAI, συµπεριλαµβανοµέ-
νων κατάλληλων µέτρων βιοασφά-
λειας και στρατηγικών επιτήρησης 
για έγκαιρη ανίχνευση. Θα πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη µεσοπρόθε-
σµες έως µακροπρόθεσµες στρατηγι-
κές πρόληψης σε πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές και σε συστήµατα παραγω-
γής πουλερικών, που είναι ευαίσθητα 
στην έκθεση στη γρίπη των πτηνών. 

Αµελητέος κίνδυνος
για τον άνθρωπο

Ο κίνδυνος µετάδοσης στον 
άνθρωπο από την έκθεση σε 

µολυσµένα προϊόντα πουλερι-
κών θεωρείται αµελητέος

Aιτήσεις στο Trophy-Τροφή 
Open Innovation by Trata
Έως την Κυριακή 9 Οκτωβρίου θα 
οι συµµετοχές για το πρόγραµµα 
Trophy-Τροφή OpenInnovation 
by Trata, το οποίο υλοποιείται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trophy-
Τροφή. Η πρωτοβουλία υλοποιείται 
από τον οργανισµό «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά» µέσω της ιδρυτικής 
δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος. Στο κάλεσµα µπορούν 
να συµµετάσχουν νεοφυείς 
επιχειρήσεις και οµάδες µε νέες 
ιδέες ή ερευνητικές εργασίες. 

Ως 20 Οκτωβρίου δηλώσεις
κατεχόµενων κυψελών
Έως 20 Οκτωβρίου πρέπει όλοι 
οι µελισσοκόµοι να υποβάλουν 
Αίτηση Κατεχόµενων Κυψελών, η 
οποία καθίσταται υποχρεωτική και 
επαναλαµβάνεται ετησίως ώστε 
οι µελισσοκόµοι να συνεχίσουν να 
έχουν τα προνόµια του ενεργού 
και να έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
σε επιδοτούµενα προγράµµατα. Οι 
αιτήσεις Κατεχόµενων Κυψελών 
γίνονται σε ∆ΑΟ σε έντυπη µορφή 
ή ψηφιακά στο site του ΥπΑΑτ 
ή σε Κέντρο Μελισσοκοµίας.

Πλήγµα από το χαλάζι σε 
καλλιέργειες Πρεσπών
Να κηρυχτεί σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης η περιοχή 
ζήτησε ο ∆ήµος Πρεσπών, µετά 
τις τεράστιες ζηµιές στην αγροτική 
παραγωγή από τη χαλαζόπτωση 
της 1ης Οκτωβρίου. Το πυκνό 
χαλάζι, σε µέγεθος καρυδιού, µαζί 
µε ισχυρούς ανέµους προκάλεσε 
εκτεταµένες ζηµιές στις σοδειές 
φασολιών Πρεσπών, πιπεριάς 
Φλωρίνης κ.α. λίγες µέρες πριν τη 
συγκοµιδή. Εκτεταµένες οι ζηµιές 
και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

∆ιαβούλευση έως 4/11
για µελέτες Νatura 2000 
Σε διαβούλευση τίθενται έως 
τις 4 Νοεµβρίου τρείς ακόµα 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες 
για τις περιοχές «Νatura 2000» 
σε Θεσσαλία και Ανατολική 
Μακεδονία – Θράκη, προκειµένου 
να ακολουθήσει η εκπόνηση των 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης. Πρόκειται 
για περιοχές: των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ροδόπης (µέρους), 
Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου, ∆ράµας, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, 
Τρικάλων και Καρδίτσας.

Η γεωγραφική εµβέλεια της φετινής επιδηµίας είναι άνευ προηγουµένου, µε τα αναφερόµενα κρούσµατα να 
κυµαίνονται από τα νησιά Σβάλµπαρντ στη Νορβηγία έως τη νότια Πορτογαλία και µέχρι την ανατολική Ουκρανία.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Παγκόσμιας εμβέλειας
 η γρίπη των πτηνών
Άνευ προηγουμένου ανίχνευση κρουσμάτων σε άγρια και οικόσιτα 
πτηνά, ανησυχία για τα μεταναστευτικά πουλιά του φθινοπώρου

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

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 επι-
σκευασµένος. 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 σωλήνες 
3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 beck 
γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή 
∆οµοκού.. Τηλ.6974/806795

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

Πωλείται δισκοσβάρνα ΒΕΚΑΜ 32 δίσκων 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 αµνοε-
ριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δεξα-
µενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθήνας.. 
Τηλ.6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευ-
ής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή 
Αθήνας. Τηλ.6936/779887.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων σε κα-
λή κατάσταση, περιοχή Σερρών, τιµή 25.000 ευ-
ρώ.. 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,7υνο 
και 8υνο.. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 13ς00 DT 130 ίπ-
πων µε 3000 ώρες χρήσης.Τιµή 8.300 ευρώ.. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται παγολεκάνη γάλακτος 250 κιλά σε άρι-
στη κατάσταση.Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή Κατερί-
νης.. Τηλ. 6943/877756.

Πωλείται ρίπερ διαστάσεων 270χ130 µε 13 ελα-
τήρια 30χ30.Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης.. 
Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fedele 4 σειρών για 
λάχανα, πράσα και λεβάντα. Περιοχή Μεσηµέρι 
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 κέλυφος(χωρίς 
λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ.6980/048507.

Ζητείται µηχάνηµα Deutz Fahr 1320.Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310711133.

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης.. 
Τηλ.2310711133.
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Ένας Βίκινγκ
σπάει τα κοντέρ
Με πατημένο το γκάζι στο Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το Τσάµπιονς Λιγκ δεν κάνει... δι-
ακοπές, λόγω των υποχρεώσεων 
του Μουντιάλ του Νοεµβρίου, και 
ως εκ τούτου την ερχόµενη βδο-
µάδα συνεχίζεται µε συναρπαστι-
κά µατς. Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 
ξεχωρίζει το µατς µεταξύ Μίλαν και 
Τσέλσι, µε τις δύο οµάδες να βρί-
σκονται ισόβαθµες µε τέσσερις πό-
ντους στον πέµπτη όµιλο, και τη Σάλ-
τσµπουργκ (5 βαθµοί) που αντιµε-
τωπίζει τη Ντιναµό Ζάγκρεµπ να έ-
χει την ευκαιρία να πάρει διαφορά 
σε σχέση µε τους αντιπάλους της. 

Στον 6ο όµιλο τα πράγµατα είναι 
πιο ξεκάθαρα καθώς η Μάντσεστερ 

Σίτι του «καυτού» Χάαλαντ θα πά-
ρει εύκολα ή δύσκολα το τρίποντο 
απέναντι στην Κοπεγχάγη και θα 
φτάσει τους 12, ώστε να εξασφαλί-
σει την πρόκριση. Στον ίδιο όµιλο, 
η Ντόρτµουντ µε νίκη ενάντια στη 
Σεβίλλη φαίνεται να εξασφαλίζει 
κι αυτή την πρόκριση. Ματς «ζωής 
ή θανάτου» στην έδρα της Μακά-
µπι Χάιφα για τη Γιουβέντους που 
θέλει οπωσδήποτε τη νίκη ώστε να 
µείνει σε θέση βολής από τις δύο 
πρώτες θέσεις που καταλαµβάνουν 
η εντυπωσιακή Μπενφίκα και η Πα-
ρί Σεν Ζερµέν. Την Τετάρτη 12 του 
µήνα, ξεχωρίζει το ντέρµπι Μπαρ-
τσελόνα-Ίντερ.  Στο Γιουρόπα Λιγκ, 
την Πέµπτη ο Ολυµπιακός φιλοξε-
νείται από την Καραµπάκ. 

Η Άρσεναλ ονειρεύεται ξανά τίτλο µετά από 
19 χρόνια και στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής 
αντιµετωπίζει τη Λίβερπουλ αυτή την Κυριακή, 
θέλοντας προφανώς να παραµείνει στην 1η θέση 
της βαθµολογίας. Από την άλλη, οι «κόκκινοι» δεν 
είναι σε καλό φεγγάρι, δεν φαίνεται να συνέρχονται 
γρήγορα και βλέπουν την πρώτη θέση µε τα κιάλια. 

Κόκκινο ντέρμπι
στην Πρέμιερ Λιγκ  

Formula 1 (Ιαπωνία)

Κατατακτήριες δοκιµές 08.55 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Βόλος 17.00 COSMOTE SPORT 2HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Γιουβέντους 19.00 COSMOTE SPORT 3HD

Formula 1 (Ιαπωνία)

Αγώνας 07.55 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ολυµπιακός 16.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 18.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 19.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 21.15 Novasports Prime 

Formula 1 (Ιαπωνία)

Κατατακτήριες δοκιµές 08.55 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Βόλος 17.00 COSMOTE SPORT 2HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Γιουβέντους 19.00 COSMOTE SPORT 3HD

Formula 1 (Ιαπωνία)

Αγώνας 07.55 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ολυµπιακός 16.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Λίβερπουλ 18.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 19.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 21.15 Novasports Prime 

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 9 Οκτωβρίου

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Προσαρµογή 
των προγραμμάτων 
στις πραγματικές 
ανάγκες των αγροτών  

Μηδενική    
ανοχή σε ιώσεις 
για τα φυτώρια που 
φθάνουν στην αγορά 

Από πέντε 
χωριά οι καλεσμένοι 
στη σύσκεψη της 
Λάρισας για το γάλα 

Υποψήφιοι οικοδεσπότες
Οι ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 
ανακοίνωσαν επισήµως σήµερα 
την προσθήκη της Ουκρανίας 
στην υποψηφιότητά τους για 
την ανάληψη του Μουντιάλ του 
2030. Tη διοργάνωση διεκδικούν 
επίσης από κοινού Ουρουγουάη, 
Αργεντινή, Παραγουάη και Χιλή), 
ενώ εξετάζεται η κατάθεση κοινής 
υποψηφιότητας από Σαουδική 
Αραβία, Αίγυπτο και Ελλάδα.

H F1 στη Σουζούκα
Το πρωτάθληµα της F1 
συνεχίζεται (9 Οκτωβρίου) 
δίχως διακοπή µε τη µαγευτική 
Σουζούκα στην Ιαπωνία να κάνει 
την επιστροφή της µετά από 
τρία χρόνια απουσίας. 
Στο κοµµάτι της βαθµολογίας 
ο Μαξ Φερστάπεν χρειάζεται 8 
περισσότερους βαθµούς από τον 
Σαρλ Λεκλέρ, ώστε να κατακτήσει 
και µαθηµατικά το φετινό τίτλο. 

Στον επόµενο γύρο η ΑΕΛ
Την πρόκριση για τον επόµενο 
γύρο του Κυπέλλου Ελλάδους 
πήρε η θεσσαλική ΑΕΛ, καθώς 
κέρδισε τον Ναυπακτιακό Αστέρα 
µε 2-1 χάρη σε τέρµατα των 
Πλέγα (47’) και Κ. Παπαγεωργίου 
(77’), ενώ µείωσε για τους 
φιλοξενούµενους µε αυτογκόλ 
o Καλουτσικίδης στο 84’.
Πλέον η οµάδα του θεσσαλικού 
κάµπου προετοιµάζεται για την 
πρεµιέρα της Super League 2 
η οποία είναι προγραµµατισµένη 
για τις 16 Οκτωβρίου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά «τσίμπησε» λίγο α-
κόμα, στα 440 ευρώ ο τόνος FOB. 
Όσον αφορά την πρόσφατη αγο-

ρά της Τυνησίας, το πιθανότερο να καλυφθεί 
με σιτάρια από Καναδά, καθώς οι ποιότητες εί-
ναι καλές και οι τιμές ανταγωνιστικές.

  Στην ελληνική αγορά βάμβακος, έχουμε 
μόνο μικροπωλήσεις για Αίγυπτο ή Τουρκία, 
ενώ οι εμπορικοί οίκοι περιστασιακά εμφανί-
ζονται για συγκεκριμένες ζητήσεις και όχι για 
να χτίσουν νέα θέση στο ελληνικό βαμβάκι, 
την οποία θα πουλήσουν αργότερα. Οι πωλή-
σεις κυμαίνονται στους 90.000 τόνους, εντού-
τοις οι φορτώσεις προχωρούν με αργό ρυθμό. 
Αγοραστικό ενδιαφέρον κάτω από τα 95 σεντς. 

Νέα άνοδος στην 
εξαγωγή σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

420

375

290

109,5

559,50

1403,2

19,30

90,82

143,02

125,97

420

367

296

101,5

470,60

1378,2

20,52

89,47

143,95

126,24

420

362

302

102,7

615,00

1452,4

21,50

87,40

150,97

125,14

420

362

312

95,80

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

427

362

312

97,50

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

422

362

313

88,30

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

505

485 482,5 482,5 495

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 3,94 3,98 4,04 3,97 3,94

500

4,03
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Η µεταβλητότητα στην αγορά βάµβακος είναι πλέον ρουτίνα 

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
84,30

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

362

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

313

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,03

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Συνεχίζονται οι πιέσεις στη διεθνή 
αγορά βάµβακος, µε τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου να έχουν χάσει και 
το στήριγµα των 85 σεντς.

Συνεχίζεται η άνοδος στη νέα λίστα 
της Φότζια για τις τιµές του σκληρού 
σίτου, οι οποίες ενισχύθηκαν µε 5 
ευρώ ο τόνος σε όλες τις ποιότητες.

Σηµάδια σταθεροποίησης 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.

Επιστρέφει σε επίπεδα άνω 
των 4 ευρώ η τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία 
έπειτα από µια µικρή διόρθωση.

06
ΙΟΥΝ

06
ΙΟΥΛ

500

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00
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140.00
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130.00

ΜΑΪ
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ΜΑΪΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
06

ΟΚΤ
06

ΙΟΥΝ
06

ΙΟΥΛ
06

ΜΑΪ
06

ΑΥΓ
06

ΣΕΠ
06

ΟΚΤ
06

ΙΟΥΝ
06

ΙΟΥΛ
06

ΑΥΓ
06

ΣΕΠ
06

ΟΚΤ
06

ΙΟΥΝ
06

ΙΟΥΛ
06

ΑΥΓ
06

ΣΕΠ
06

ΟΚΤ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ούτε µια ηµέρα δεν κατάφερε η α-
γορά βάµβακος να διατηρήσει την 
ορµή της ανόδου που εκφράστηκε 
την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, όταν έπια-
σε δυο φορές το όριο του limit up, 
πριν κλείσει τελικά µε κέρδη 5,5% στα 
88,20 λεπτά, σε µια εξέλιξη που επέ-
τρεψε στην τιµή του ελληνικού σύ-
σπορου να προσεγγίσει ξανά τα 80 
λεπτά το κιλό. Την αµέσως επόµε-
νη ηµέρα, η αγορά έδειξε από νωρίς 
µετανοηµένη µε την άνοδο και έτσι, 
το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης 
διόρθωσε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
5,60%, ενεργοποιώντας τα κάτω ό-
ρια του εύρους  (limit down), παρα-
σύροντας ξανά τις τιµές για το ελλη-
νικό σύσπορο στα 76 λεπτά το κιλό.

Νευρικότητα και αυξοµειώσεις
Η εβδοµάδα έκλεισε µε τη διεθνή 

τιµή βάµβακος, όπως αποτυπώνε-
ται στα συµβόλαια ∆εκεµβρίου του 

2022, στη ζώνη των 84-85 σεντς α-
νά λίµπρα, χαµηλότερα από τα επί-
πεδα της περασµένης εβδοµάδας.

Η νευρικότητα στην εν λόγω αγο-
ρά είναι εµφανής, µε τις αυξοµειώ-
σεις στην τιµή να αποτυπώνουν τη 
συνθήκη µε την οποία λειτουργούν 
όλοι οι συντελεστές του κλάδου. Από 
τη µια λοιπόν τα δεδοµένα της προ-
σφοράς είναι υποστηρικτικά για τις 
τιµές. Οι µικρές παραγωγές σε ΗΠΑ, 
Ινδία και Πακιστάν θα µπορούσαν 
υπό διαφορετικές οικονοµικές συν-
θήκες να διατηρήσουν τη διεθνή τι-
µή πάνω από τη ζώνη των 100 σεντς 
ανά λίµπρα. 

Μουδιασµένοι οι αγοραστές
Ωστόσο, οι ανησυχίες για την κα-

τανάλωση αποθαρρύνουν νέες πα-
ραγγελίες, µουδιάζουν τους αγο-
ραστές και γίνονται αφορµή για έ-
να παιχνίδι σορταρίσµατος της αγο-
ράς από τα funds, όσο παράλληλα 
η ρευστότητα υποχωρεί από τις α-
γορές καθ’ υπαγόρευση της κεντρι-

κής τράπεζας των ΗΠΑ. Σ’ αυτό το 
περιβάλλον, αρκετά κλωστήρια α-
νά τον κόσµο, φαίνονται πρόθυµα 
να σπάσουν συµβόλαια κλεισµένα 
στις υψηλές τιµές της άνοιξης, πλη-
ρώνοντας ένα πέναλτι και αν χρει-
αστεί να συνάψουν νέα µε τις τωρι-
νές τιµές. Κάτι τέτοιο δεν θα µπο-
ρούσε να υποστηρίξει µια ανοδική 
κίνηση των τιµών.

Η αναιµική ενίσχυση του ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου, που έφερε την 
ισοτιµία στα 0,99 σεντς, αντί για τα 
0,96 πριν από λίγες ηµέρες, χάλα-
σε κάπως τις ελληνικές τιµές, ωστό-
σο στη δεδοµένη συγκυρία, το βα-
σικό ζητούµενο είναι η ενεργοποί-
ηση της ζήτησης από τα κλωστήρια.

Χωρίς δυνάµεις για ανοδικό γύρισµα
Στα 76 λεπτά η τιµή στο σύσπορο, µετά από µία εβδοµάδα έντονων διακυµάνσεων στο χρηµατιστήριο 
 Οι ανησυχίες για κατανάλωση αποθαρρύνουν νέες παραγγελίες και φέρνουν σορτάρισµα από funds

Μπορεί οι αποδόσεις από τα 
βαµβακοχώραφα ως σήµερα 
να µην ανταποκρίνονται στις 
αρχικές προσδοκίες των 
παραγωγών, ωστόσο η ψαλίδα 
ανάµεσα στη φετινή και την 
περσινή χρονιά κλείνει, καθώς 
συνεχίζεται η συγκοµιδή, που 
έφτασε το 55 - 60% σε 
ολόκληρη τη χώρα. Σηµαντικό 
στοιχείο φέτος ωστόσο είναι η 
ποιότητα των βαµβακιών, που 
αναποκρίνεται στις απαιτήσεις 
για υψηλών προδιαγραφών 
ίνα. Ο καιρός τις τελευταίες 
ηµέρες έχει συµβάλει στο να 
αναδειχθούν οι προσπάθειες 
και οι επιλογές των αγροτών 
κατά τους προηγούµενους 
µήνες, σε αντίθεση µε 
την περσινή χρονιά, όταν 
η συγκοµιδή διεκόπη από 
έντονες βροχές. Οι αποδόσεις 
διαµορφώνονται στα 380 
µε 400 κιλά µεστοσταθµικά 
στη Θεσσαλία, ενώ στα 370 
κιλά ανά στρέµµα κινείται 
η παραγωγή στη Βοιωτία. Οι 
παραγωγοί υπολογίζουν άλλα 
80 κιλά στα δεύτερα χέρια.

ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ
ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ ΣΤΑ 
ΒΑΜΒΑΚΟΧΩΡΑΦΑ

Η υψηλή µεταβλητότητα έχει επιστρέψει για τα καλά 
στο βαµβάκι, προκαλώντας αµηχανία στους αναλυτές, 
οι οποίοι ψάχνουν να δικαιολογήσουν τις ακραίες 
κινήσεις της αγοράς. Σίγουρα τα διαδοχικά limit up και 
limit down δεν αποδίδονται σε κάποια θεµελιώδη νέα, 
αλλά σε κερδοσκοπικές κινήσεις, οι οποίες 
προκαλούνται από εξωγενείς αγορές και από την 
αποδυνάµωση ή ενδυνάµωση του δολαρίου. Πάνω στο 
βαµβάκι η αγορά αναµένει την νέα έκθεση προσφοράς 
/ ζήτησης βάµβακος για τον Οκτώβριο, στην οποία 
αναλυτές σηµειώνουν πως µπορεί να δούµε µείωση 
παραγωγής και εξαγωγών για την αµερικανική σοδειά.

ΝEA ΥOΡKH
Οι πωλήσεις εξακολουθούν µεν να είναι λίγες και να 
αφορούν µικρές ποσότητες, αλλά τουλάχιστον κάτι 
κινείται. Στα τέλη της προηγούµενης εβδοµάδας 
υπήρξαν κάποιες πωλήσεις σε φιξ τιµές σε 
αιγυπτιακά κλωστήρια, ενώ κατά τη διάρκεια της 
παρούσας εβδοµάδας είχαµε και πωλήσεις προς την 
Τουρκία, τα κλωστήρια της οποίας φυσικά δεν είναι 
σε αντίστοιχη φόρµα µε τα προηγούµενα χρόνια. 
Επειδή το χρηµατιστήριο βρίσκεται στα χαµηλά του, 
οι εκκοκκιστές έχουν ενδιαφέρον κυρίως για 
πωλήσεις σε ανοιχτές τιµές µε το σκεπτικό να 
φιξάρουν την τιµή σε κάποια ανοδική αντίδραση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα βαµβάκια ανταποκρίνονται 
στις υψηλές προδιαγραφές για ίνα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ
Τα δεδοµένα της προσφοράς 

και οι µικρές σοδειές σε 

ΗΠΑ, Ινδία και Πακιστάν 

είναι υποστηρικτικά στην τιµή

Συνεδρίαση 05/10/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22 83,23 -4,97

Μάρτιος ‘23 81,74 -4,45
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∆ευτέρα
03/10

Παρασκευή
30/09

Τρίτη
04/10

Τετάρτη
05/10

Τετάρτη
08/08

Πέµπτη
29/09



Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Oκτωβρίου 2022 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σε ιστορικά υψηλά παραµένουν 
οι τιµές στο πρόβειο κρέας, ανα-
φέρει η έκθεση της Κοµισιόν µε 
τις προοπτικές των αγροτικών α-
γορών της ΕΕ. Οι µέσες τιµές δια-
µορφώνουν ένα εύρος µεταξύ των 
7 µε 7,5 ευρώ το κιλό, κάτι που 
συνεπάγεται υψηλότερες τιµές 
σε περιόδους µε µεγάλη ζήτηση.

Η ζήτηση για πρόβειο κρέας 
στην ΕΕ δείχνει να έχει διαµορ-

φώσει επίπεδα τα οποία µε δυ-
σκολία µπορεί να εξυπηρετήσει η 
ενδοκοινοτική παραγωγή αναφέ-
ρει η έκθεση, ειδικά µετά τη µεί-
ωση του ζωικού κεφαλαίου που 
ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και 
συνεχίζεται µε ακάθεκτο ρυθµό. 

Έτσι, παρά τις υποστηρικτικές 
τιµές, αλλά και σε ένα περιβάλλον 
υψηλών κοστολογίων, µια αύξη-
ση της παραγωγικής δυναµικής 

είναι ασθενές σενάριο. 
Στο µεταξύ οι εξαγωγές της ΕΕ έ-

χουν περιοριστεί 3,7%. Αντιθέτως, 
έντονα αυξητική τάση παρουσιά-
ζουν οι εισαγωγές από Τρίτες Χώ-
ρες, που θα κλείσουν το 2022 ε-
νισχυµένες κατά 10%, ενώ ένα ε-
πιπλέον 4% αναµένεται το 2023. 
Η Νέα Ζηλανδία δείχνει ιδιαίτερα 
ευνοηµένη, αφού αυξάνει 17% πε-
ρίπου τις αποστολές της στην ΕΕ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των δε-
δοµένων στις αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων και ιδίως των σι-
τηρών και του καλαµποκιού φέρ-
νει η τελευταία έκθεση προοπτι-
κών της Κοµισιόν, η οποία εκδό-
θηκε την Πέµπτη 6 Οκτωβρίου και 
επικυρώνει σοβαρές µειώσεις στις 
σοδειές µαλακού σίτου και καλα-
µποκιού, προεξοφλώντας έτσι δι-
ατήρηση των τιµών στα υψηλά 
του εύρους για το υπόλοιπο της 
εµπορικής περιόδου.

Με το κόστος των λιπασµάτων 
αυξηµένο κατά 110% συγκριτικά 
µε τα επίπεδα του 2019, την ενέρ-
γεια να δυσκολεύει καταλυτικά τις 
ισορροπίες στο πεδίο της κτηνο-
τροφίας και την ξηρασία του κα-
λοκαιριού να έχει περιορίσει ση-
µαντικά τόσο τις σοδειές όσο και 
τις δυνατότητες βόσκησης (κά-
τι που συνεπάγεται µεγαλύτερη 
κατανάλωση ζωοτροφών για την 
τρέχουσα περίοδο), τα δεδοµένα 
είναι υποστηρικτικά για τις τιµές 
σε όλες τις κατηγοριές αγροτικών 
εµπορευµάτων.

Κατά 23,7% λιγότερο 
καλαµπόκι

Κατακόρυφη µείωση στην πα-
ραγωγή του καλαµποκιού, της τά-
ξης του 23,7% συγκριτικά µε πέ-
ρυσι καταγράφει η έκθεση της 
Κοµισιόν, µε την ευρωπαϊκή σο-
δειά να περιορίζεται σε 55,5 εκατ. 
τόνους, µε την ΕΕ να εισάγει επι-
πλέον 21 εκατ. τόνους προκειµέ-
νου να καλύψει τις ανάγκες της, 

σε µια ετήσια αύξηση της τάξης 
του 28,7%. Πιθανότεροι προορι-
σµοί, οι χώρες της Λατινικής Αµε-
ρικής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι τιµές 
καλαµποκιού στις ευρωπαϊκές α-
γορές δείχνουν προς το παρόν να 
έχουν σταθεροποιηθεί στη ζώνη 
των 340 ευρώ ο τόνος, τόσο για 
τα συµβόλαια παράδοσης Νοεµ-
βρίου όσο και για τις φορτώσεις 
σε Γαλλία και Γερµανία. Τόσο το 
σηµείο εκκίνησης της αγοράς λό-
γω της µικρής παραγωγής, όσο και 
το ακριβό δολάριο που έρχεται να 
προστεθεί στα ούτως ή άλλως α-
κριβά µεταφορικά, τοποθετούν τις 

τιµές για το καλαµπόκι σε ένα α-
νοδικό κανάλι, ενώ δεν αποκλείε-
ται να διατηρηθούν και για την ε-
πόµενη εµπορική περίοδο, δηλα-
δή το 2023, κοντά στις κορυφές, 
λόγω εξαντληµένων αποθεµάτων. 
Στην εγχώρια αγορά, οι τιµές δια-
τηρούνται στα 32 µε 33 λεπτά το 
κιλό στο χωράφι, µε τις τιµές να 
έχουν δείξει αντοχές στις πιέσεις 
του εµπορίου. ∆εδοµένη µπορεί 
να θεωρείται µια περαιτέρω ενί-
σχυση των τιµών τις επόµενες ε-
βδοµάδες, σύµφωνα µε τα όσα α-
ναφέρουν άνθρωποι της αγοράς.

Πίσω στην έκθεση, για ολό-
κληρη την κατηγορία των σιτη-
ρών και του καλαµποκιού, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ο-
δεύει σε µια αύξηση των εξαγω-
γών σιτηρών της κατά 6,5%  και 
κατά 24,7% αύξηση των εισαγω-
γών σύµφωνα µε την έκθεση για 
την περίοδο 2022-2023, συγκρι-
τικά µε την περίοδο 2021-2022.

Μικρότερη η παραγωγή τυριού
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 

τα δεδοµένα της έκθεσης της Κο-
µισιόν αναφορικά µε τις παραγω-
γικές προοπτικές στην κτηνοτρο-
φία. Οι παραδόσεις γάλακτος απο-
τυπώνονται µειωµένες κατά 0,5% 
λόγω των υψηλών τιµών στις ζω-
οτροφές και της κατάστασης στην 
οποία περιήλθαν τα βοσκοτόπια 
του µπλοκ το περασµένο καλο-
καίρι λόγω ξηρασίας. Η περιορι-
σµένη παραγωγή γάλακτος ανα-
µένεται ότι θα διατηρηθεί και το 
2023, ενώ περαιτέρω µείωση ζω-
ικού κεφαλαίο σε ποσοστό 0,8% 
αναµένεται για τους πρώτους µή-
νες της επόµενης χρονιάς. Οι ε-
ξαγωγές γάλακτος και γαλακτο-
κοµικών της ΕΕ αναµένεται ότι θα 
έχουν µειωθεί κατά 7% µέχρι το 
τέλος του 2022 λόγω µειωµένης 
παραγωγής πρώτης ύλης σύµφω-
να µε την ίδια έκθεση, ενώ προε-
ξοφλείται και µια περαιτέρω µείω-
ση της παραγωγής τυροκοµικών 
προϊόντων, κατ’ αντιστοιχεία µε 
τη µείωση των εισκοµίσεων γά-
λακτος, της τάξης του 0,5%.

Σήµα ανόδου η στατιστική στο καλαµπόκι
Μετρά 23,7% µείωση παραγωγής
Πάνω από 20 εκατ. τόνοι λείπουν από την αγορά της Ευρώπης 

Στα 7 µε 7,5 ευρώ η µέση τιµή 
για το πρόβειο κρέας στην Ευρώπη

ΕΜΠΟΡΙΟ 
Η Ευρώπη φαίνεται να οδεύει 

σε αύξηση των εξαγωγών 

σιτηρών της κατά 6,5%  και 

κατά 24,7% αύξηση των 

εισαγωγών για την περίοδο 

2022-2023

ΜΕΙΩΣΗ 23,7% 
Κατακόρυφη µείωση 23,7% 

στην παραγωγή του καλαµπο-

κιού από πέρυσι καταγράφει 

η έκθεση της Κοµισιόν

Σ
την αγορά µας, η εξαγωγή 
σκληρού σίτου κυµαίνεται 
στα 440 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας και κατόπιν της 

νέας αγοράς από πλευράς Τυνησί-
ας αναµένουµε να δούµε αν δοθεί 
η δυναµική για λίγο ακόµα υψηλό-
τερες τιµές. Είναι βέβαια λίγο δύ-
σκολο λόγω ποιότητας και ποσότη-
τας να καλυφθεί σηµαντικό κοµµά-
τι µε ελληνική σοδειά από τους συ-
νολικά 100.000 τόνους της Τυνησί-
ας. Όπως και να έχει πάντως, η τι-
µή της Τυνησίας χαρακτηρίζεται ως 
υψηλή κι αυτό συνήθως επηρεάζει 
τις παγκόσµιες τιµές και το εµπόριο.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη νέα 
λίστα της Φότζια για δεύτερη εβδο-
µάδα παρουσίασαν άνοδο κατά 5 ευ-

ρώ ο τόνος. Συ-
γκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 
kg/hl, υαλώ-

δη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή α-
ποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύε-
ται στα 495-500 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 485-488 ευ-
ρώ ο τόνος. Κατόπιν της ανακοίνω-
σης τιµής αγοράς από την Τυνησία 
για 100.000 τόνους σκληρού σε µέ-
σο όρο τιµής περίπου 518 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε λιµάνι τους, οι τι-
µές στη Γαλλία αυξήθηκαν προς τα 
460 ευρώ ο τόνος, παρά την πτώση 
του ευρώ. Αναµένονται ακόµα και τα 
νέα για τον διαγωνισµό της Αλγερίας.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, ό-
πως και στα περισσότερα εµπορεύ-
µατα, η µεταβλητότητα είναι υψηλή 
και η αλλαγή κατεύθυνσης συνή-
θης. Από τις αρχές Οκτωβρίου οι τι-
µές µαλακού σίτου βρίσκονται σε δι-
όρθως, γεγονός που έδωσε την ευ-
καιρία σε µεγάλες εισαγωγικές χώ-
ρες να ανακοινώσουν διαγωνισµούς 
αγοράς σιτηρών. Η ρωσική σοδειά 
παραµένει ανταγωνιστική σε τιµές, 
αλλά δύσκολη στις µεταφορές λόγω 
του πολέµου. Στη Γαλλία το αποδυ-
ναµωµένο ευρώ δίνει µια δυναµική 
στις πωλήσεις / εξαγωγές γαλλικής 
σοδειάς. Οι τιµές δεν µεταβλήθηκαν 
ιδιαίτερα σε σχέση µε την προηγού-
µενη εβδοµάδα και κυµαίνονται στα 
349 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣΕ ΣΚΛΗΡΟ 
Η ΤΥΝΗΣΙΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

23,7%

55,5

ΑΥΞΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

28,7%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΤΟΝΑΖ
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Κρίσιμη αντοχή
στη ζώνη 5 ευρώ

Κορυφές 
στα 5,50 ευρώ  
για τα περσινά
στην Ιταλία

Η διατή-
ρηση των 

4,90 ευρώ το κιλό που ανακοινώθη-
καν πριν από λίγο καιρό στη Λακω-
νία για τα πρώτα αγουρέλαια της νέ-
ας ελαιοκοµικής περιόδου αποτελεί 
το κρίσιµο στοίχηµα για την εξέλιξη 
των τιµών. Η αγορά θεωρεί δεδοµέ-
νη µια υποχώρηση από τα επίπεδα 
αυτά καθώς περισσότερες «λαδιές» 
θα αρχίσουν να είναι προσβάσιµες 
από το εµπόριο, ωστόσο υπάρχουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις αναφο-
ρικά µε τα περιθώρια υποχώρησης 
που υπάρχουν. Οι προσδοκίες πα-
ραγωγών και ελαιοτριβαίων τοπο-
θετούν τη γραµµή εκκίνησης για τη 
µεγάλη παραγωγή που επίκειται στη 
ζώνη των 4,50 ευρώ το κιλό, ενώ πιο 
συντηρητικά στελέχη της αγοράς ε-
κτιµούν πως οι πολλές ποσότητες θα 
φύγουν σε επίπεδα τιµών κοντά σε 
αυτά τα οποία πληρώνει σήµερα το 
εµπόριο για τα περσινά αποθέµατα, 
ήτοι 4,10 έως 4,20 ευρώ το κιλό. Σε 
περίπτωση όµως που η επόµενη δη-
µοπρασία για τα ελαιόλαδα του συ-

νεταιρισµού Αγίων Αποστόλων που 
έκλεισε τους πρώτους 400 τόνους 
στα 4,90 ευρώ το κιλό για λογαρια-
σµό της Alta Maremma από την Το-
σκάνη, επικυρώσει τα επίπεδα αυτά, 
τότε οι προσδοκίες των παραγωγών 
αναµένεται να ενισχυθούν. Τα φρέ-
σκα ελαιόλαδα από επιτραπέζιες ποι-
κιλίας ελιάς στη Χαλκιδική, πληρώ-
νονται πέριξ των 4,50 ευρώ το κιλό 
τις τελευταίες ηµέρες, ενώ οι πρώτες 
ποσότητες από Κορωνέικη αναµένο-
νται στη Λακωνία και τη Μεσσηνία 
µέσα στις επόµενες 15 ηµέρες. Τη 
δεδοµένη στιγµή, συγκοµίζεται και 
ελαιοποιείται η µαυρολιά στη Μεσ-
σηνία, ωστόσο επειδή οι ποσότητες 
αυτές αφορούν σε brands µικρών ε-
ταιρειών, δεν έχουν ακουστεί τιµές 
αγοράς προϊόντος από άλλους πα-
ραγωγούς.  Σε κάθε περίπτωση, τα 
δεδοµένα της ευρωπαϊκής αγοράς 
παραµένουν καθοριστικά για τις τι-
µές και ακόµα δεν έχει αποτυπωθεί 
στις τιµές η κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι ελαιώνες της Ιταλίας 
και της Ισπανίας.

Στα 5,40 µε 5,50 ευρώ το κιλό διαπραγ-
µατεύονται τα περσινά extrissima ε-
λαιόλαδα στα εµπορικά κέντρα της Ι-
ταλίας, µε τη χώρα να διαµορφώνει 
µια µέση τιµή στη ζώνη των 4,90 ευρώ 
το κιλό. Σηµειώνεται ότι στην εξίσω-
ση της µέσης τιµής, δεν περιλαµβάνο-
νται τα δυσεύρετα ΠΟΠ ελαιόλαδα της 
Ιταλίας που κατά καιρούς η αξία τους 
αποτυπώνεται µε διψήφια νούµερα. 

Οι τελευταίες κορυφές αφορούν σε 
συµβατικά ή βιολογικά ελαιόλαδα τα 
οποία βρίσκονται ακόµα στις δεξαµε-
νές ελαιοτριβείων της χώρας. Η εικό-
να που περιγράφει ο Τύπος στη γει-
τονική χώρα, προεξοφλεί περαιτέρω 
αυξήσεις, µε τη βιοµηχανία της χώρας 
να στρέφεται στην Τυνησία και την Ελ-
λάδα για την εξασφάλιση ποσοτήτων. 

Πάντως, µε δεδοµένο ότι και η ισπα-
νική βιοµηχανία θα δυσκολευτεί να ε-
ξασφαλίσει τις απαιτούµενες ποσότη-
τες, αναµένεται η παραγωγή της Τυ-
νησίας να κατευθυνθεί κατά κύριο λό-
γο προς τις µονάδες εµφιάλωσης της 
Ιβηρικής, µε τα ελληνικά παραγωγι-
κά κέντρα να αποτελούν µονόδροµο 
για πολλές ιταλικές εταιρείες.

Οι τελευταίες αναφορές για τη νέα ελαιοκοµική περίοδο στην Ισπανία 
κάνουν λόγο για παραγωγή µε µείωση της τάξης του 50% 

Κλειστά ελαιοτριβεία λόγω μικρής σοδειάς
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

4,90
ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΕΛΛΑ∆Α

ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ

4,90
ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ

4,90

5,50
ΥΨΗΛΑ

4,03
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

4,30
ΥΨΗΛΑ

4,89
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

4,10�4,20
ΠΕΡΣΙΝΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ

Τις ελλείψεις στην αγορά ελαιολάδου και ιδίως 
στα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα, αναµένεται ότι θα 
υπερτονίσουν κλειστά εργοστάσια και ελαιοτριβεία στην 
ισπανική επικράτεια, τα οποία εξαιτίας του αυξηµένου 
κόστους ενέργειας ενδέχεται να παραµείνουν κλειστά, 
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα που κυκλοφορούν στην 
Ισπανία. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει κυρίως την 
αγορά για τα χαµηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών 
ελαιόλαδα, των οποίων οι τιµές βρίσκονται σε 
χαµηλότερα επίπεδα από τα 4 ευρώ που διαµορφώνει 
ο µέσος όρος τιµών των έξτρα παρθένων της Ισπανίας. 
Την ίδια ώρα, οι τελευταίες αναφορές γύρω 
από τις προοπτικές της νέας ελαιοκοµικής περιόδου 
στην Ισπανία, έρχονται να ρίξουν ακόµα περισσότερο 
τη δυναµική της παραγωγής, µε µια µείωση της τάξης 
του 50% να θεωρείται πλέον δεδοµένη, έναντι του 
40% που είχε αναφερθεί στις αρχές Σεπτεµβρίου. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στη Jaen, τη µεγαλύτερη 
ελαιοκοµική περιφέρεια της χώρας, οι τελευταίες 
εκτιµήσεις που κυκλοφόρησαν από την τοπική διοίκηση 
της Ανδαλουσίας, κάνουν λόγο για µια µείωση της 
τάξης του 60%, που σηµαίνει 587.000 τόνους 
ελαιολάδου στην καλύτερη περίπτωση. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Πολλές οι απορίες προς διευκρίνιση 
για τη μείωση 50% του φόρου αγροτών 

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα των ηµερών: η πώλη-
ση της παραγωγής των αγροτών, σε συνε-
ταιριστικά σχήµατα και οµάδες παραγωγών, 
αλλά και µέσω συµβολαιακής.

Ο νόµος 4935 δηµοσιεύθηκε στις 26.05.22. Στο άρ-
θρο 15 αναφέρεται:
ΑΡΘΡΟ 15: Οι επαγγελµατίες αγρότες 
(φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι 
µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών, Α-
ναγκαστικών Συνεταιρισµών, οµά-
δων Παραγωγών και γενικότερα εγ-
γεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο 
Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλ-
λων συλλογικών φορέων του άρ-
θρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52), 
θα έχουν µείωση φόρου 50% επί 
των καθαρών κερδών τους, εφό-
σον πουλούν τουλάχιστον το 75% 
της παραγωγής τους στη συλλογι-
κότητα που είναι εγγεγραµµένη.

Το πλεονέκτηµα το έχουν οι επαγ-
γελµατίες αγρότες οι οποίοι ασκούν 
ατοµική δραστηριότητα.

Την ίδια µείωση έχουν και όσοι 
αγρότες έχουν συνάψει σύµβαση 
µε συγκεκριµένη επιχείρηση - α-
γοραστή, µε αντικείµενο τη συµβο-
λαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται 
για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% 
τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή πα-
ρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους. 2. Η παρ. 
1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φο-
ρολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Η διευκρινιστική απόφαση [127754 ΕΞ 2022: Κα-
θορισµός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και 
του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή α-

πό τον φόρο εισοδήµατος επί κερ-
δών από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και κάθε αναγκαί-
ας λεπτοµέρειας για την εφαρµο-

γή των προβλέψεων αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 4 
και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και 
του ελάχιστου περιεχοµένου των συµβάσεων συµ-
βολαιακής γεωργίας για την εφαρµογή των ως άνω 
άρθρων], δηµοσιεύθηκε στις 09.09.22. πολύ µεγάλο 
το διάστηµα από την ψήφιση του νόµου, έως την έκ-
δοση της διευκρινιστικής απόφασης.

Ένας νόµος όταν ψηφίζεται προσπαθεί να καλύψει 
στο σύνολο τους όλα τα αντικείµενα που πραγµατεύ-
εται. Οι αποφάσεις που εκδίδονται στη συνέχεια εί-
ναι για να γίνει συγκεκριµένος ο τρόπος λειτουργίας 
των άρθρων του νόµου. Παρότι η εν λόγω απόφαση 
εκδόθηκε για το λόγο αυτό, υπάρχουν πολλές απο-
ρίες όσον αφορά τον τρόπο εφαρµογής και ελέγχου.
ΑΣ ΤΟ ∆ΟΥΜΕ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

∆ικαιούχοι είναι όλοι οι επαγγελµατίες αγρότες. Α-
πλό και κατανοητό. Απορία-συµπέρασµα: ο καλλιερ-
γητής που δεν είναι επαγγελµατίας αγρότης σύµφω-

να µε τα προβλεπόµενα από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, δεν δικαιούται τη µείωση του φόρου;

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2: [..Η απαλλαγή χο-
ρηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν 
προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλι-
είας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιεί-
ας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και

(α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώσε-
ων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο 
Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών 
φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και 
προµηθεύουν αυτό µε το 75% τουλάχιστον των ό-
µοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής γε-
ωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής 
παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της παρούσας υ-
ποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον µί-
ας σύµβασης συµβολαιακής γεωργίας ανά προϊόν ή 
παρεµφερή προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δε-
σµεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το 75% 
τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων 
παραγωγής του. 
ΑΠΟΡΙΕΣ:

Πρέπει να πουλήσω minimum το 75% από µία πα-
ραγωγή, ή από το σύνολο της παραγωγής µου, σύµ-
φωνα µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε; [σσ. η λογική λέει το 75% 
επί του συνόλου]. Απορία δική µου: γιατί όχι το 100%;

Εφόσον ζητάς να διαθέσω το 75% µέσω συλλογι-
κών σχηµάτων, στην ουσία  µου δίνεις ή όχι τη δυνα-
τότητα να πουλήσω «µαύρα» το υπόλοιπο 25%, το ο-
ποίο θα φροντίσω να είναι το τεφαρίκι της παραγω-
γής µου για να πετύχω καλύτερη τιµή;

Εφόσον είµαι µέλος σε οµάδα παραγωγών π.χ. το-
µάτας, µπορώ να πουλήσω και την υπόλοιπη µου πα-
ραγωγή (π.χ. σιτάρι) στην ίδια οµάδα (εφόσον φυσικά 
η οµάδα παραγωγών διενεργεί τέτοιες συναλλαγές);

Ατοµική
Πλεονέκτηµα για µείωση 

φόρου 50% έχουν οι 
επαγγελµατίες αγρότες 

µε ατοµική δραστηριότητα

Συµβολαιακή
Μείωση και για όσους 

αγρότες έχουν συνάψει 
σύµβαση µε επιχείρηση µε 

συµβολαιακή γεωργία

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)

∆εν έγινε ακόµα η πλατφόρµα 
για τη συµβολαιακή

Πριν µέρες επικοινώνησε λογιστήριο από µεγάλο 
εκκοκκιστήριο βάµβακος και ζήτησε να κάνω 
αποδοχή ένα συµφωνητικό. Τι είχε συµβεί; 
Πελάτης του γραφείου παρέδωσε το βαµβάκι 
του και οι συνάδελφοι θέλησαν να κάνουν 
συµφωνητικό για να µπορέσει να πετύχει 
τη µείωση φόρου στο 50%. Να πούµε λοιπόν 
ότι η εφαρµογή δεν είναι έτοιµη ακόµη. Να µην 
χρησιµοποιείτε τα συµφωνητικά του άρθρου 16 
στο taxis, γιατί δεν έχουν καµιά ισχύ. Υποµονή…

Προτιµηστε τιµολογια αντι αποδειξεις
Προτιµάτε να ζητάτε και να λαµβάνετε 

τιµολόγιο αντί για αποδείξεις, ακόµη και για 
µικροποσά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα 
καταχωρίσουν τα στοιχεία σας µία φορά στο 

πρόγραµµα και στη συνέχεια µπορούν να 
εκδίδουν το τιµολόγιο ανά πάσα στιγµή. Είναι 

πιο εύκολο να τεκµηριώσετε στον έλεγχο 
το έξοδο για την επιχείρηση σας.
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Μελέτη EUROBANK 

Αρχίζει να φαίνεται
το ενεργειακό κόστος
στις επιχειρήσεις

Τέρμα η πίστωση, εκπτώσεις για τοις μετρητοίς
Επιχειρήσεις με τζίρο >1 εκατ. κόβουν κόστη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών 
και ηλεκτρικής ενέργειας έχει επηρεά-
σει το 69% των επιχειρήσεων τους πρώ-
τους µήνες του 2022, λόγω της αυξηµέ-
νης διάθεσης για κατανάλωση µετά την 
πανδηµία, ενώ παρά το µέγεθος της ε-
πίπτωσης, είναι µικρό το ποσοστό που 
σχεδιάζει να κάνει ενέργειες για διαχεί-
ρισή του, δεδοµένου ότι το 63% δεν έχει 
σχέδια δράσης. Αυτά είναι δύο από τα 
βασικά συµπεράσµατα έρευνας που δι-
εξήχθη από τη Eurobank στα τέλη της ά-
νοιξης του 2022 σε 1.408 επιχειρήσεις –
πελάτες της τράπεζας- µε κύκλο εργασι-
ών ως 5 εκατ. ευρώ (µικροµεσαίες) βασι-
κών κλάδων της οικονοµίας, στο πλαί-
σιο µελέτης της ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 
Ανάλυσης και Έρευνας ∆ιεθνών Κεφα-
λαιαγορών της Eurobank µε τίτλο «Η Έ-
ξαρση του Πληθωρισµού και µία Έρευ-
να Κόστους Επιχειρήσεων».

Η µελέτη, συγγραφείς της οποίας εί-
ναι ο ∆ρ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Α-
ναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
και ο ∆ρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικε-
φαλής Οικονοµολόγος του Οµίλου της 
Eurobank, επιχειρεί να απαντήσει σε θε-
µελιώδη ερωτήµατα για χαρακτηριστικά 
του πληθωρισµού κύµατος, την αναµε-
νόµενη διάρκεια, τις επιπτώσεις, καθώς 
και αν οι αρχές άσκησης νοµισµατικής 

πολιτικής θα καταφέρουν να ανασχέ-
σουν τον πληθωρισµό χωρίς να κυλί-
σουν οι οικονοµίες σε ύφεση.

Πλέον, οι πιέσεις έχουν διασπαρεί στον 
πυρήνα του πληθωρισµού, δηλαδή στα 
αγαθά και τις υπηρεσίες εκτός ενέργει-
ας, τροφίµων, ποτών και καπνού, τα ο-
ποία επηρεάζονται λιγότερο από τη συ-
γκυρία. Χαρακτηριστικά, το 75% των α-
γαθών στο καλάθι του πυρήνα του πλη-
θωρισµού της Ευρωζώνης, καταγράφουν 
ρυθµούς αύξησης των τιµών άνω του 2% 
τους τελευταίους µήνες, έναντι λιγότερο 
από 20% πριν την έναρξη της πανδηµίας.

Πιο αναλυτικά τα βασικά ευρήµατα 
της έρευνας κόστους επιχειρήσεων:

Το 61% των ερωτηθέντων απάντη-
σε ότι το συνολικό κόστος της επιχεί-
ρησης αυξήθηκε περισσότερο από 10% 
(>10%) εξαιτίας της αύξησης στο κόστος 
των πρώτων υλών, µε µεγαλύτερη επί-
πτωση στη µεταποίηση, τις κατασκευές 
και το χονδρικό εµπόριο.

Το 69% των επιχειρήσεων απάντη-
σε ότι η αύξηση του κόστους α’ υλών 
και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν επη-
ρεάσει τις πωλήσεις τους. Μικρότερη 
η επίπτωση στις υπηρεσίες τους πρώ-
τους µήνες του 2022 λόγω της αυξη-
µένης διάθεσης για κατανάλωση µετά 
την πανδηµία.

Το 50% των ερωτηθέντων απάντη-
σε ότι η τελική τιµή του προϊόντος αυξή-
θηκε >10% από την αύξηση στο κόστος 
των ά’ υλών και 43% απάντησε >10% α-
πό την ηλεκτρική ενέργεια. Το 28% α-
πάντησε ότι το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας υπερβαίνει το 10% του συνο-
λικού κόστους της επιχείρησης.

Το 49% απάντησε ότι θα προβεί συν-
δυαστικά σε αυξήσεις τιµών, ενώ παράλ-
ληλα θα απορροφήσει µέρος του κόστους.

 Μικρό είναι το ποσοστό που σχεδι-
άζει να κάνει ενέργειες για τη διαχείρι-
σή του, δεδοµένου ότι το 63% απάντη-
σε ότι δεν έχει πλάνα δράσης.

Το 22% απάντησε ότι θα χρησιµο-
ποιήσει Κεφάλαια Κίνησης ώστε να κα-
λύψει το χρηµατοδοτικό κενό που έχει 
δηµιουργηθεί, το 24% θα πιέσει τους 
προµηθευτές για εκπτώσεις µετρητοίς.

Εµπροσθοβαρείς αυξήσεις
επιτοκίων από Fed, ΕΚΤ
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η Fed και η ΕΚΤ θα συνεχίσουν µε 
εµπροσθοβαρείς αυξήσεις επιτοκίων για την έγκαιρη 
τιθάσευση του πληθωρισµού. Στη χώρα, ο πληθωρισµός τους 
τελευταίους µήνες «τρέχει» µε ρυθµό σηµαντικά ταχύτερο 
του µέσου όρου της ΕΕ, µε τις πιέσεις να καταγράφονται και 
στον λεγόµενο «πυρήνα» του πληθωρισµού, λόγω υψηλής 
εξάρτησης της χώρας από τα ορυκτά καύσιµα, δυσλειτουργίας 
στις αγορές προϊόντων και ενέργειας, καθώς και της άνω του 
µέσου όρου της Eυρώπης τόνωσης της εγχώριας ζήτησης µε 
τα δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης. Η θετική παρενέργεια του 
πληθωρισµού για την Ελλάδα είναι ότι διαβρώνει την αξία του 
δηµόσιου χρέους και των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών 
αναγκών ως ποσοστά του ΑΕΠ. Ωστόσο, αν ο πληθωρισµός 
γίνει επίµονος, µεσοπρόθεσµα η πτώση του λόγου χρέους 
προς ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί ή και θα αντιστραφεί λόγω της 
αρνητικής επίπτωσής του σε εισοδήµατα, κατανάλωση κι 
επενδύσεις, της ανόδου των επιτοκίων από τις Κεντρικές 
Τράπεζες, καθώς και της επιβάρυνσης του προϋπολογισµού.

Κάλυψη
χρηματοδοτικού
κενού μέσω
νέου δανεισμού
Στο δυσµενές αυτό περιβάλλον 
που δηµιουργεί πληθωρισµός, 
ενεργειακή κρίση, σύµφωνα µε 
την έρευνα της Eurobank 
προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη 
για επιπλέον κάλυψη του 
χρηµατοδοτικού κενού που έχει 
δηµιουργηθεί µέσω νέου 
δανεισµού ή αύξηση της χρήσης 
των υφιστάµενων κεφαλαίων 
κίνησης. ∆εδοµένου, ότι οι 
επιχειρήσεις σχεδιάζουν είτε να 
χρησιµοποιήσουν τα υφιστάµενα 
δάνεια τους ή να αιτηθούν νέα 
δάνεια ως µέσο αντιµετώπισης 
της κρίσης, αναµένεται να 
παρατηρηθεί αύξηση στα 
υπόλοιπα των επιχειρηµατικών 
δανείων. Επιπρόσθετα, 
η ανάγκη για πληρωµές στους 
προµηθευτές τοις µετρητοίς, 
για βελτίωση τιµών και όρων, 
θα δηµιουργήσει ανάγκη για 
Κεφάλαια Κίνησης τα οποία οι 
επιχειρήσεις θα αντλήσουν από 
τις τράπεζες. Σηµαντικό ποσοστό 
των ερωτηθέντων της έρευνας 
απάντησε ότι θα µειώσει τις 
πιστώσεις στους πελάτες τους, 
γεγονός που θα δηµιουργήσει 
χρηµατοδοτικό κενό στους 
αγοραστές (π.χ. στο λιανικό 
εµπόριο) και άρα πιθανή ανάγκη 
για χρηµατοδότηση. Αντίστοιχα, 
µεγάλο ποσοστό των πελατών 
απάντησε ότι θα πιέσει τους 
προµηθευτές για µεγαλύτερες 
πιστώσεις γεγονός που θα 
δηµιουργήσει ανάγκη για 
χρηµατοδότηση ή χρήση ιδίων 
κεφαλαίων. Σηµαντικό είναι και 
το ποσοστό που θα στραφεί σε 
επενδύσεις (π.χ. µέσω Φ/Β), 
που συνεπάγεται ευκαιρίες για 
χρηµατοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων. Παρότι σε θεωρητικό 
επίπεδο ο πληθωρισµός 
συνοδεύεται από αύξηση της 
αβεβαιότητας που πλήττει τις 
επενδύσεις, οι συγκεκριµένες 
ανάγκες δηµιουργούν 
προϋποθέσεις για επίτευξη 
θετικής πιστωτικής επέκτασης 
προς τις επιχειρήσεις.

ΠΛΑΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άλλο 

Επενδύσεις
(εξοπλισµός, στέγη)

Τίποτα

Φ/Β- Net metering

Χρήση εναλλακτικών
µορφών ενέργειας

6%
7%

63%

10%

14%



Επί τρία 
ο τζίρος 
για την ένταξη 
σε προγράμματα 
Ελαιουργικών 
Φορέων το 2023
Αυξάνεται ο απαιτούμενος κύκλος 
εργασιών στις 800.000 ευρώ στα πλαίσια 
της νέας ΚΑΠ. Περίπου οι μισές ΟΕΦ 
δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την αύξηση του κύκλου εργασιών στις 800.000 ευρώ 
από τις 250.000 ευρώ για τις Οργανώσεις Ελαιουργι-
κών Φορέων που επιθυµούν να ενταχθούν σε ελαιο-
κοµικά προγράµµατα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ειση-
γήθηκε η Ελλάδα µε στόχο όπως αναφέρει στο σχετι-
κό παράρτηµα «την επαρκή αποτελεσµατικότητα των 
προγραµµάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση 
των διαθέσιµων πόρων». 

Έτσι, από τις 105 ΟΕΦ που «τρέχουν» πρόγραµµα, 
τα συνολικά 50 εκατ. ευρώ θα µοιραστούν το πολύ σε 
82, ωστόσο εκτιµάται πως τελικώς περίπου οι µισές θα 
είναι σε θέση να «πιάσουν» τον σχετικό κύκλο εργασι-
ών που απαιτείται. Να σηµειωθεί βέβαια εδώ πως ο α-
παιτούµενος κύκλος εργασιών µειώνεται στα 300.000 
ευρώ για ΟΕΦ που δραστηριοποιούνται σε νησιά και 
στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, όπου βρίσκο-
νται τα 2/3 των ελαιουργικών φορέων.

Σηµειώνεται επίσης ότι αυξάνεται και ο ελάχιστος 
αιτούµενος προϋπολογισµός από τα 250.000 ευρώ, 
στα 500.000 ευρώ για κάθε πρόγραµµα και για τις µει-
ονεκτικές περιοχές και για τα νησιά από τις 100.000 
στις 150.000 ευρώ.  

Η παραπάνω εισήγηση η οποία δεν έχει επικοινωνη-
θεί στους ενδιαφερόµενους από το ΥΠΑΑΤ, προφανώς 
φέρνει θεµελιώδεις αλλαγές στο πρόγραµµα, δηµιουρ-
γώντας ωστόσο ζητήµατα που έχουν να κάνουν κυρί-
ως µε το χρονοδιάγραµµα µέσα στο οποίο θα πρέπει οι 

ελαιουργικές οργανώσεις να φροντίσουν ώστε να αυ-
ξήσουν τα µέλη τους ή ακόµη και να προχωρήσουν σε 
συγχωνεύσεις. Όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώση των 
πραγµάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει 
άµεσα µέσα στο µήνα να προχωρήσει στην έκδοση του 
σχετικού πλαισίου και εντός του Νοεµβρίου στην προ-
κήρυξη των νέων προγραµµάτων ΟΕΦ ώστε να γίνουν οι 
εγκρίσεις το Γενάρη του 2023, καθώς τα προγράµµατα 
που «τρέχουν» τώρα λήγουν στις 31/12/2022. Αλλιώς, 
αν ξεκινήσει η διαδικασία το Μάιο θα χαθεί το 2023. 

Σηµειώνεται εδώ πως η οικονοµική βοήθεια της EE 
περιορίζεται στο 30% της αξίας της παραγωγής που δι-
ατίθεται στο εµπόριο από την κάθε Οργάνωση Παραγω-
γών ή Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 και 
2024, στο 15% το 2025 και 2026 και 10% από το 2027. 
∆ύναται να παρέχεται συµπληρωµατική εθνική χρηµα-
τοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων και φτάνει έως 
και το 50% των δαπανών που δεν καλύπτονται από την 
οικονοµική ενίσχυση της ΕΕ.

Αναλυτικότερα στο σχετικό παράρτηµα της ελληνικής 
ΚΑΠ για τις ΟΕΦ αναφέρει:

Επιλέξιµα για χρηµατοδότηση είναι επιχειρησιακά 
προγράµµατα που υποβάλλονται από Οργανώσεις Ε-
λαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.). Το διαθέσιµο ποσό για 
την ενίσχυση των επιχειρησιακών προγραµµάτων που 
ανέρχεται σε (ΚΣ) 10.666.000 ευρώ κατ’ έτος.

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα των Οργανώσεων Ε-
λαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) θα έχουν κατ’ ελάχιστον 
τριετή διάρκεια και µε τις εξυπηρετούµενες δράσεις 
τους θα υλοποιηθούν για διάστηµα πενταετούς διάρ-

Η οικονοµική βοήθεια της EE 
περιορίζεται στο 30% της αξίας της 

παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από 
την κάθε Οργάνωση Παραγωγών ή Ένωση 

Οργανώσεων Παραγωγών το 2023 
και 2024, στο 15% το 2025 και 2026 

και 10% από το 2027.
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κειας και αφορά στην περίοδο 2023 – 2027 του Στρα-
τηγικού Σχεδίου. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελε-
σµατικότητα των προγραµµάτων εργασίας και για τη 
βελτιστοποίηση των διαθέσιµων πόρων: 

α) Ελάχιστος αιτούµενος, προϋπολογισµός συνολι-
κής ενωσιακής χρηµατοδότησης ανά πρόγραµµα, ορί-
ζεται το ποσό των 500.000 ευρώ και ως µέγιστος το πο-
σό των 2.500.000 ευρώ. 

β) Για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΟΕΦ που υλο-
ποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, 
Ιονίων Νήσων και σε νησιά, των Περιφερειών Ανατο-
λικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλά-
δος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούµενος προϋπολογισµός 
συνολικής ενωσιακής χρηµατοδότησης ανά πρόγραµ-
µα ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ και ως µέγιστος 
αιτούµενος το ποσό των 2.500.000 ευρώ. 

γ) για την επίτευξη των στόχων των προγραµµάτων 
εργασίας προβλέπεται η συµµετοχή φορέων µε ελάχι-
στο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρµογής του 
σηµείου (α) µεγαλύτερο των 800.000 ευρώ και του ση-
µείου (β) ανωτέρω µεγαλύτερο των 300.000 ευρώ. Ε-
κτιµάται ότι: 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα Οργανώσεων Ελαι-
ουργικών Φορέων (ΟΕΦ): 82 επιχειρησιακά προγράµ-
µατα/ έτος.

Ποσό ενίσχυσης (κατά µέσο όρο): 130.000 ευρώ/ 
επιχειρησιακό πρόγραµµα και ανά έτος.

Είδος παρεµβάσεων
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα πρέπει να διαθέτουν 

κατ’ ελάχιστον το 45% του προϋπολογισµού στις ακό-
λουθες επιµέρους κατηγορίες παρεµβάσεων:

Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοι-
χεία, έρευνα και πειραµατικές και καινοτόµες µεθό-
δους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τοµείς όπως:

Η βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των 
υδάτων, συµπεριλαµβανοµένων της εξοικονόµησης 
νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της α-
ποστράγγισης.

Αύξηση της εξοικονόµησης ενέργειας, της ενεργει-
ακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας,

Μείωση εκποµπών και αποβλήτων, βελτίωση της 
χρήσης υποπροϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων της ε-
παναχρησιµοποίησης και αξιοποίησής τους και της δι-
αχείρισης των αποβλήτων.

∆ηµιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών 
για τη βιοποικιλότητα.

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα πρέπει να διαθέτουν 
κατ’ ελάχιστον το 30% του προϋπολογισµού  του επιχει-
ρησιακού προγράµµατος στις ακόλουθες επιµέρουςκα-
τηγορίες παρεµβάσεων:

Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
∆ράσεις για την αύξηση της βιωσιµότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της µεταφοράς και της αποθή-
κευσης των προϊόντων.

Εφαρµογή ενωσιακών και εθνικών συστηµάτων 
ποιότητας.

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα πρέπει να δια-
θέτουνως µέγιστο ποσοστό το 20% του προϋπολο-
γισµού στην  επαναφύτευση ελαιώνων όποτε συ-
ντρέχει ανάγκη µετά από υποχρεωτική εκρίζωση.

Προκήρυξη
Το Νοέµβριο 

πρέπει να βγει η 
προκήρυξη των 
νέων ΟΕΦ ώστε 

να γίνουν οι 
εγκρίσεις Γενάρη 
του 2023, καθώς 
τα προγράµµατα 
που «τρέχουν» 
τώρα λήγουν 

στις 31/12/2022

Κίνητρο 
η χαµηλότερη
φορολογία
Σε συνέχεια της απαίτησης για αύξηση του 
κύκλου εργασιών των ΟΕΦ, ιδιαίτερη 
σηµασία έχει η εφαρµογή του νόµου (ΦΕΚ Β’ 
4760/09-09-2022) για µισή φορολογία στα 
προϊόντα που παραδίδονται από τους 
γεωργούς και διακινούνται µέσω των 
οργανώσεών τους. Συγκεκριµένα, στο 
Άρθρο 2 η σχετική ΚΥΑ αναφέρει: 
1. Παραγωγοί δικαιούχοι του κινήτρου της 
απαλλαγής κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) επί του φόρου εισοδήµατος από την 
άσκηση αγροτικής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας σύµφωνα µε το τελευταίο 

εδάφιο του 
άρθρου 4 του ν. 
4935/2022 είναι 
φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή 
οντότητες, που 
παράγουν ένα από 
τα προϊόντα της 
περ. ζ της παρ. 1 
του άρθρου 2 του 
ν. 3874/2010, µε 
εξαίρεση τα 
προϊόντα αλιείας 
(θαλάσσιας 
αλιείας, 
σπογγαλιείας, 
οστρακαλιείας, 

αλιείας εσωτερικών υδάτων).
2. Η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα ή τις 
οντότητες της παρ. 1, εφόσον πωλούν στο 
πλαίσιο συµβολαιακής γεωργίας το 40% 
τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής τους 
παραγωγής. Για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου απαιτείται η σύναψη 
τουλάχιστον µίας (1) σύµβασης 
συµβολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την 
παρούσα, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, 
µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται για 
την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το σαράντα 
τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των όµοιων ή 
παρεµφερών προϊόντων παραγωγής του.
3. Το κίνητρο του παρόντος άρθρου 
παρέχεται για µέχρι εννέα (9) φορολογικά 
έτη αρχής γενοµένης από το επόµενο έτος 
εντός του οποίου συνάπτεται η σύµβαση 
συµβολαιακής γεωργίας. Το συνολικό 
φορολογικό όφελος από την εφαρµογή του 
κινήτρου, για τα έτη εφαρµογής του, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ, 
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 
του ν. 4935/2022.
4. Για λόγους χρηστής διοίκησης, τα κίνητρα 
του παρόντος άρθρου δύνανται να 
παρέχονται και σε παραγωγούς µέλη 
αναγκαστικών αγροτικών συνεταιρισµών.

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  

Στις 250.000 ευρώ παραμένει 
το κατώφλι στα οπωροκηπευτικά 
Στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των οπωροκηπευτικών δεν υπάρχει κάποια αλλαγή 
ως προς τον κύκλο εργασιών, ο οποίος παραµένει στα 250.000 ευρώ. Το ύψος 
ενίσχυσης θα υπολογίζεται µε βάση την αξία της εµπορεύσιµης παραγωγής της ΟΠ 
λαµβάνοντας υπόψη την τριετία πριν την υποβολή του επιχειρησιακού 
προγράµµατος, ενώ οπού δεν υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της προηγούµενης 
τριετίας, λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών των παραγωγών που απαρτίζουν την 
ΟΠ, για το προηγούµενο 12µηνο. Εκτιµάται ότι τα επιχειρησιακά Προγράµµατα 
Οπωροκηπευτικών που θα ενισχυθούν θα φτάσουν τα 100 µε το ποσό ενίσχυσης 
(κατά µέσο όρο) να φτάνει τα 80.000 ευρώ ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα ανά 
έτος. Στις παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται περιλαµβάνονται οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, η κατάρτιση, η 
αύξηση βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας της µεταφοράς και αποθήκευσης των 
προϊόντων, η προώθηση, επικοινωνία και εµπορία, τα συστήµατα ποιότητας και η 
δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανοµή ή άλλον προορισµό.

Όφελος
Το συνολικό 
φορολογικό 

όφελος από την 
εφαρµογή του 

κινήτρου, για τα 
έτη εφαρµογής 
του, δεν µπορεί 

να υπερβαίνει τις 
125.000 ευρώ

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023-2027

ΕΛΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

50,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

53,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

30,8
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

30,8
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

10,0
ΕΚAT. ΕΥΡΩ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛΙ ΟΙΝΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΟΦΙΑ
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 Στο επίκεντρο του συνεταιρισμού Πάρου
ποικιλίες Μανδηλαριά και Μονεμβασιά

 Σχέδια για αναδιάρθρωση 
αμπελώνων και νέο οινοποιείο 

 Στα 4,4 εκατ. ευρώ το βασικό 
επενδυτικό πλάνο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στον επανασχεδιασµό της στρατηγικής του 
και σε σειρά επενδύσεων προβαίνει το τελευ-
ταίο διάστηµα ο Συνεταιρισµός της Πάρου, 
µετά την είσοδο εταιρείας συµφερόντων του 
επιχειρηµατία Νίκου Βαρδινογιάννη µε πο-
σοστό 35% στο µετοχικό κεφάλαιο του φο-
ρέα. Όπως πληροφορούµαστε στον τοµέα 
του κρασιού την ευθύνη έχουν αναλάβει ο 
∆ηµήτρης Μανσόλας και η Μαρία Ταµιωλά-
κη, οινολόγοι γνωστοί από το νοµαδικό οι-
νοποιείο, Hetero Wines που έχουν δηµιουρ-
γήσει µε σπουδές στο Μπορντώ της Γαλλίας 
και σηµαντική διαδροµή στην οινική αγορά 
τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

Οι δύο οινολόγοι έχουν αναλάβει την α-
ναδιάρθρωση των αµπελώνων και το επανα-

λανσάρισµα των κρα-
σιών του συνεταιρι-
σµού. Στον ευρύτερο 
σχεδιασµό προβλέπε-
ται η υλοποίηση επέν-
δυσης για τη δηµιουρ-
γία ενός καινούργιου 
οινοποιείου µε επισκέ-
ψιµες εγκαταστάσεις. 
Στον προγραµµατισµό 
ήταν και η ανακαίνιση 
του ελαιοτριβείου, το ο-
ποίο έχει ήδη ολοκλη-
ρωθεί µε την αναβάθ-

µιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την 
προσθήκη νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, 
αλλά και η ανακατασκευή του τυροκοµείου. 

Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός
Οι προαναφερόµενες επενδύσεις για το 

σύνολο των εγκαταστάσεων έχουν εντα-
χθεί στο πρόγραµµα 4.2.1 µε τον συνεταιρι-
σµό να έχει ήδη υποβάλει αίτηµα πληρωµής 
για το 15% της επιδότησης, η πίστωση του ο-
ποίου θεωρείται θέµα χρόνου, σύµφωνα µε 
πηγές κοντά στον συνεταιρισµό. Η συνολι-
κή επένδυση ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ 
και αφορά την αναβάθµιση και εκσυγχρονι-
σµό του οινοποιείου, του ελαιουργείου και 
του τυροκοµείου, όπου το 75% του συνολι-
κού ποσού θα προέλθει από επιδότηση. Α-
πό τα 4,4 εκατ. ευρώ, τα 3 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν αποκλειστικά την αναβάθµιση του οι-

νοποιείου. Με τη συγκεκριµένη κίνηση κα-
τασκευής του νέου οινοποιείου προβλέπε-
ται επί της ουσίας η αξιοποίηση της έκτα-
σης των 3,5 στρεµµάτων που καταλάµβανε 
το παλαιό οινοποιείο µε χώρους οινοποίη-
σης και επισκέψιµες εγκαταστάσεις που θα 
δηµιουργηθούν, ένας τοµέας όπου δίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση.

Μετάβαση στη νέα εποχή
Να σηµειωθεί ότι οι δύο επικρατούσες ποι-

κιλίες Μανδηλαριά και Μονεµβασιά σηµατο-
δοτούν τη µετάβαση στη νέα εποχή. Η αρχή 
έγινε το1981 όταν η τότε Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Πάρου – σηµερινός Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός Πάρου – έκανε κινήσεις 
για την αναγνώριση ως ΠΟΠ Πάρος για την 
παραγωγή ερυθρού κρασιού από συνοινο-
ποίηση της ερυθρής ποικιλίας Μανδηλαριά 
µε τη λευκή Μονεµβασιά. Το εν λόγω ΠΟΠ 
Πάρου αυτή τη στιγµή αποτελεί το µοναδικό 
κρασί µε προστατευόµενη ονοµασία προέ-
λευσης που αναγνωρίζει τη συνοινοποίηση 
ερυθρής µε λευκή ποικιλία. Στη συνέχεια και 
η λευκή ποικιλία Μονεµβασιά αναγνωρίστη-
κε επίσης ως ΠΟΠ Πάρος. Υπολογίζεται ότι η 
συνολική έκταση των αµπελώνων στην Πά-
ρο ανέρχεται σε περίπου 5.000 στρέµµατα.

Επαναλανσάρισµα 
κρασιών

Οι οινολόγοι ∆ηµήτρης 
Μανσόλας και η Μαρία 

Ταµιωλάκη, έχουν 
αναλάβει την αναδιάρ-

θρωση των αµπελώνων 
και το επαναλανσάρι-

σµα των κρασιών 
του Συνεταιρισµού

∆εύτερος 
τρύγος υπό
νέο µετοχικό 
καθεστώς
Φέτος έγινε ο δεύτερος τρύγος 
υπό το νέο µετοχικό καθεστώς. 
Ωστόσο το οινοποιείο διανύει µία 
µεταβατική περίοδο, καθότι για να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή των 
νέων εγκαταστάσεων απαιτούνται 
περίπου δύο χρόνια. Εν τω µεταξύ 
ο συνεταιρισµός για να µπορεί 
να υποστηρίξει την οινοποιητική 
διαδικασία µε δεξαµενές, 
απολασπώσεις και λοιπά στοιχεία 
εξοπλισµού που απαιτούνται, έχει 
δηµιουργήσει ένα βοηθητικό 
οινοποιείο µε σύγχρονο εξοπλισµό 
που εντάσσεται στις επενδύσεις 
που ήδη υλοποιήθηκαν. Πέρυσι 
κυκλοφόρησαν ορισµένα κρασιά 
µε επιµέρους τροποποιήσεις στην 
ήδη υπάρχουσα σειρά που είχε 
στη γκάµα της η οργάνωση. 
Η φετινή σοδειά θα παρουσιαστεί 
µε νέα ετικέτα και λογότυπο. 
Επιδίωξη είναι η αναβάθµιση 
της οινικής παραγωγής σε 
ποιοτικό επίπεδο. Οι δύο βασικές 
ποικιλίες που αξιοποιούνται είναι 
οι τοπικές Μανδηλαριά και 
Μονεµβασιά και οι πρώτες νέες 
ετικέτες θα κυκλοφορήσουν έως 
τις αρχές του 2023. Από πλευράς 
παραγωγής η φετινή χρονιά 
παρουσίασε αρκετές δυσκολίες 
στην Πάρο, λόγω βροχοπτώσεων, 
µε αποτέλεσµα σήψεις µέρους 
των αµπελιών του νησιού. 

4.2.1
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.000
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΠΑΡΟΥ

4,4

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΣ

Oινοποιείου
Eλαιοτριβείου
Tυροκοµείου

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΤΡM. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
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Επένδυση 12 
εκατ. ευρώ
από Arivia

Αύξηση 7,7% του 
τζίρου το 2021 για την 

Arivia, ελληνική εταιρεία, 
γνωστή για την παραγωγή 
plant-based προϊόντων 
και κυρίως φυτικών τυριών, 
µε τον κύκλο εργασιών 
στα  101,46 εκατ. ευρώ. 
Η εταιρεία δροµολογεί και 
επένδυση για την επέκταση 
της δυναµικότητας σε 
υφιστάµενη µονάδα για την 
παραγωγή τυριού φυτικής 
προέλευσης σε µορφή 
πλάκας και αλειφόµενου 
και προσθήκη νέας γραµµής 
για την παραγωγή τυριού 
σε µορφή Mini Portion Hot 
Filling στην Προσοτσάνη.

Άνοδος στις τιµές 
των αγροτικών 
προϊόντων 
και το β’ τρίµηνο
Σύµφωνα µε τη Eurostat, 
µεταξύ β’ τριµήνου 2021 και 
του αντίστοιχου του 2022, 
η µέση τιµή των αγαθών και 
των υπηρεσιών στη γεωργία 
(εισροές που δε σχετίζονται 
µε επενδύσεις) εκτινάχθηκε 
κατά 36%. Την ίδια περίοδο, 
η µέση τιµή των γεωργικών 
προϊόντων στο σύνολό της 
(παραγωγή) αυξήθηκε κατά 
25%, ενώ απότοµες 
αυξήσεις σηµειώθηκαν στα 
δηµητριακά (+68%), στους 
ελαιούχους σπόρους και στα 
ελαιώδη φρούτα (+59%) 
και στα αυγά (+45%).

Πολλαπλάσια 
η ανάπτυξη 
στο 8µηνο για 
τη ΜΑΚΒΕΛ
Σύµφωνα µε τα τελευταία 
αποτελέσµατα οκταµήνου 
Ιανουαρίου - Αυγούστου της 
Nielsen για την κατηγορία 
των ζυµαρικών, το brand 
ΜΑΚΒΕΛ παρουσίασε την 
πιο ισχυρή ανάπτυξη της 
τάξης του 37,7% όσον 
αφορά στον όγκο, 
συγκρινόµενη µε το 5,9% 
του συνόλου της αγοράς 
των ζυµαρικών. Το ποσοστό, 
αντίστοιχα ανάπτυξης σε 
αξία αυξήθηκε σε 47,1%, 
σε σχέση µε το ποσοστό 
15,0% που παρουσίασε 
ο κλάδος συνολικά. 

ΝΕΑ

Θα παραµείνει ανοιχτή η µονάδα παραγω-
γής λιπασµάτων της Yara στο Βέλγιο, στην 
περιοχή Tertre σύµφωνα µε πληροφορίες 
από την ίδια την εταιρεία, που διαψεύδουν 
σχετικό δηµοσίευµα του διεθνούς πρακτο-
ρείου Reuters που ήθελε το εργοστάσιο 
να κλείνει εξαιτίας της ενεργειακής κρί-
σης. Στελέχη της Yara αποδίδουν σε πα-
ρανόηση την αναφορά του Reuters περί ε-
πικείµενου λουκέτου στη µονάδα του Βελ-
γίου, διαβεβαιώνοντας πως το εργοστάσιο 
θα παραµείνει ανοιχτό, αλλά θα περιορί-
σει τον ρυθµό παραγωγής του. Η µονάδα 
στο Βέλγιο, στην θέση Tertre είναι δυναµι-
κής 400.000 τόνων αµµωνίας και 950.000 
τόνων αζωτούχας αµµωνίας, σύµφωνα µε 
την επίσηµη ανακοίνωση της εταιρείας. Το 
εργοστάσιο είναι κοντά στα σύνορα µε τη 
Γαλλία και καλύπτει σηµαντικό µέρος των 
αναγκών της γαλλικής αγοράς.

Πέρα από τη Yara πάντως, αρκετές βιο-
µηχανίες έχουν ανακοινώσει είτε λουκέτα 
είτε µείωση της παραγωγής λιπασµάτων 
στα εργοστάσια τους, µε το κενό στην α-
γορά να µην είναι πάντα εφικτό να καλυ-
φθεί από εισαγωγές, όπως συµβαίνει στην 
περίπτωση της νορβηγικής εταιρείας, η ο-
ποία λειτουργεί µονάδες και σε άλλες ση-
µεία του πλανήτη. 

Επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην 
Πελοπόννησο η Γιαννιώτικη εταιρεία 
Οινοποιίας,  Zoinos Winery, η οποία 
στο πλαίσιο του επενδυτικού της προ-
γράµµατος  ανακοίνωσε την εξαγορά 
οινοποιείου, που βρίσκεται στην Πάτρα.

Το οινοποιείο είναι ιδιοκτησίας του 
κ. Παναγιώτη Κωστόπουλου και βρί-
σκεται στην θέση Κουβέλιζα Αγίου Γε-
ωργίου, του Τ.Κ. Καλεντζίου του ∆ή-
µου Ερυµάνθειας του Ν. Αχαΐας επί 
της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – 
Τριπόλεως, του νοµού Αχαΐας.

Η λειτουργία του οινοποιείου ξεκί-
νησε από την 19η Σεπτεµβρίου ση-
µατοδοτώντας πλέον την µόνιµη πα-
ρουσία της εταιρείας ZOINOS WINERY 
στην αµπελουργική ζώνη της Αχαΐας.

«Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, κα-
θώς και το έµπειρο και εξειδικευµέ-
νο επιστηµονικό και εργατικό δυνα-
µικό του οινοποιείου βρίσκονται πλέ-
ον στην διάθεση των σταφυλοπαρα-
γωγών της περιοχής» σηµειώνει σε 
ανακοίνωσή της η Zoinos Winery.

Με μειωμένο 
ρυθμό παραγωγής  
η μονάδα της 
Yara στο Βέλγιο

Εξαγορά
οινοποιείου
στην Αχαΐα 
από τη Ζoinos

Σε κίνηση αναδιάρθρωσης του τραπεζικού της δα-
νεισµού, προχώρησε η πτηνοτροφική επιχείρηση 
Αγγελάκης, γεγονός που της επιτρέπει να προχω-
ρήσει στην κατάθεση επιχειρηµατικού σχεδίου στη 
δράση 1 και 2 του Ταµείου Ανάκαµψης και σε σει-
ρά άλλων κινήσεων που θα της επιτρέψουν να υ-
λοποιήσει επενδυτικό σχεδιασµό 30 εκατ. ευρώ, 
µε στόχο να διπλασιάσει την παραγωγική της δυ-
ναµικότητα. «Το 2016 έκλεισε µε τζίρο 11 εκατ. ευ-
ρώ και το 2022 θα φτάσει στα 40 εκατ. ευρώ», ανέ-
φερε ο πρόεδρος και διευθύνων της εταιρείας Θά-
νος Αγγελάκης σε σχετική ενηµέρωση, για τα 60 
χρόνια από την δηµιουργία της εταιρείας. 

Η επιχείρηση έχει στοχεύσει και στις εξαγωγές, 

οι οποίες αυτή τη στιγµή αντιστοιχούν στο 10% του 
κύκλου εργασιών της. Στο επενδυτικό πρόγραµµα 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων επενδύσεις σε φ/β 
συστήµατα, διπλασιασµός δυναµικότητας του πτη-
νοσφαγείου από 2.500 σε 5.000 κοτόπουλα, νέ-
ες εγκαταστάσεις ψύξης και κατάψυξης 7.500 τ.µ.

Νέες επενδύσεις, 
διπλή παραγωγή
για «Αγγελάκης»

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2021

~40,00

28,07

2022

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
�50% Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

50%

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

10%

Νέα γραµµή προψηµένων προϊόντων 
και µονάδα υποπροϊόντων σφαγής 
Στο επενδυτικό πρόγραµµα της «Αγγελάκης» 
προβλέπεται να δαπανηθούν χρήµατα για 
συσκευαστικές µηχανές και νέα γραµµή παραγωγής 
προψηµένων προϊόντων από κοτόπουλο. Επίσης, 
περιλαµβάνεται και νέα µονάδα εκσυγχρονισµού του 
εργοστασίου ζωοτροφών µε δυνατότητα αύξησης 
δυναµικότητας και βελτίωση της παραγωγής. Αυτή 
την περίοδο η Αγγελάκης προχωράει και σε εξαγορά 
συνεργαζόµενου εκκολαπτηρίου αυγών, δίνοντας 
της τη δυνατότητα περαιτέρω καθετοποίησης της 
παραγωγής, ενώ επενδύει σε µονάδες επιφάνειας 
10.000 τ.µ. για να αυξήσει των πληθυσµό των 
παραγωγικών πτηνών. Στον σχεδιασµό είναι 
και η µονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής. 
Τα επόµενα χρόνια, ο Θάνος Αγγελάκης, ως 
πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Πτηνοτροφίας, 
εκτίµησε ότι θα υπάρξει συγκέντρωση στον κλάδο. 
Έφερε το παράδειγµα ευρωπαϊκών κρατών, όπου 
ο αριθµός των µεγάλων πτηνοτροφικών µονάδων 
δεν υπερβαίνει τις 3, τη στιγµή που στην Ελλάδα 
φτάνει τις 6 (Νιτσιάκος, Πίνδος, Αµβροσιάδης, 
Αγγελάκης, Μιµίκος, Άρτα).   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Όταν πριν από µερικά χρόνια ο Α-
χιλλέας Τέφας, µηχανικός και ο α-
δερφός του Βασίλης, λογιστής, απο-
φάσιζαν να αλλάξουν ριζικά την ε-
παγγελµατική τους ρότα, δύσκολα 
θα φαντάζονταν ότι θα έφτανε η µέ-
ρα που θα χρειαζόταν να προχωρή-
σουν σε επένδυση για νέα παραγω-
γική µονάδα επεξεργασίας και συ-
σκευασίας γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων. Η οικογενειακή επιχείρη-
ση «Συρράκο» µε έδρα την Πρέβε-
ζα, που ίδρυσαν στα χρόνια της οι-
κονοµικής κρίσης τα δύο αδέρφια, 
προγραµµατίζει επένδυση ύψους 1 
εκατ. ευρώ, µέσω της οποίας θα έ-
χουν τη δυνατότητα να εκσυχρονί-
σουν και να αυξήσουν την παραγω-
γή των προϊόντων τους, εισκοµίζο-
ντας µεγαλύτερες ποσότητες γάλα-
κτος από τους κτηνοτρόφους της ευ-
ρύτερης περιοχής. Στο πλάνο είναι 
να ενταχθεί η συγκεκριµένη επέν-
δυση στον νέο αναπτυξιακό νόµο.

Αντλώντας την καταγωγή τους α-
πό το Συρράκο των Ιωαννίνων, το 
χωρίο που βρίσκεται πάνω από την 
χαράδρα του ποταµού Χρούσια, έδω-
σαν στην επιχείρηση το όνοµα του 
τόπου τους. «Ήδη συµπληρώσαµε 
έξι χρόνια ως επιχείρηση. Ο τόπος 
παραγωγής είναι κατά κύριο λόγο 
και ο τόπος πώλησης των προϊόντων 

µας, τα οποία επειδή είναι ευπαθή 
διανέµονται στην ευρύτερη περιοχή 
της Ηπείρου, ενώ φτάνουν έως την 
Κέρκυρα και τη Λευκάδα µε παρου-
σία σε 200 καταστήµατα». 

«Με την έλευση της οικονοµικής 
κρίσης ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή 
µας και αποφασίσαµε να κάνουµε 
κάτι που να έχει σχέση µε τον πρω-
τογενή τοµέα και την παραγωγή. 
Σκεφτήκαµε ότι ένα προϊόν µε κα-
θηµερινή κατανάλωση θα έβρισκε 
ανταπόκριση στους καταναλωτές 
και αποφασίσαµε να ξεκινήσουµε 
τη µεταποίηση γαλακτοκοµικών», 
λέει ο Αχιλλέας Τέφας.

Τα δύο αδέρφια διατηρούσαν 
περιορισµένη σχέση µε τη γαλα-
κτοπαραγωγή και τη µεταποίηση, 
διατηρώντας κάποιες αχνές µνή-
µες από τη γιαγιά τους, η οποία 
παρασκεύαζε σπιτικό ρυζόγαλο, 
αξιοποιώντας το γάλα που συνέ-
λεγε από τα οικόσιτα ζώα. Της έ-
ναρξης λειτουργίας της επιχείρη-
σης προηγήθηκε εκτεταµένη έρευ-
να από τους Αχιλλέα και Βασίλη 
Τέφα, οι οποίοι δεν είχαν πρότε-
ρη εµπειρία στο αντικείµενο και 
κατάρτισαν οικονοµοτεχνική µε-
λέτη που τους έδωσε τη δυνατό-
τητα να εκπονήσουν το επιχειρη-
µατικό µοντέλο για την επιχείρη-
σή τους. Σήµερα η εταιρεία τους 
εισκοµίζει έως και 1 τόνο γάλα-

κτος την ηµέρα κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, υπερβαίνοντας 
τους 300 τόνους ετησίως. 

Κεφίρ µε µπισκότο και µε φρούτα 
του δάσους χωρίς ζάχαρη

Το «Συρράκο» εκτός από το πα-
ραδοσιακό πρόβειο, το κατσικίσιο 
και το αγελαδινό γιαούρτι, την κρέ-
µα ή το παραδοσιακό κεφίρ που 
διαθέτει, έχει παρουσιάσει και ορι-
σµένα καινοτόµα προϊόντα, όπως 
είναι οι παραλλαγές του κεφίρ µε 
γεύση µπισκότο και µε φρούτα του 
δάσους χωρίς ζάχαρη µε 1% λιπα-
ρά. Στους κωδικούς που πρόσφατα 
παρουσίασε εντάσσεται και η κρέ-
µα light, η οποία απευθύνεται σε 
όσους παρουσιάζουν διατροφικές 
ιδιαιτερότητες ή σε όσους προτι-
µούν προϊόντα µε χαµηλά λιπαρά 
και λιγότερη ζάχαρη. 

Στα σχέδια είναι η παραγωγή και 
στραγγιστού γιαουρτιού, το οποίο 
αυτή τη στιγµή αποτελεί και τη µε-
γαλύτερη κατηγορία από πλευράς 
πωλήσεων στην ελληνική αγορά, ε-
νώ οι δύο επιχειρηµατίες εξετάζουν 
τη δραστηριοποίησή τους και στο 
παγωτό, το οποίο προσφέρει µε-
γαλύτερα περιθώρια κέρδους και 
µπορεί να αντλήσει σηµαντικές πω-
λήσεις από τον τουρισµό στη διάρ-
κεια της θερινής περιόδου. 

Ο Αχιλλέας Τέφας αναφέρεται τέ-
λος στις σχέσεις µε τους παραγω-
γούς, όπου όπως λέει υφίσταται α-
µοιβαία στήριξη σε αντίθεση µε ό,τι 
συµβαίνει στις περιπτώσεις των µε-
γάλων βιοµηχανιών. «Τους παρέ-
χουµε προκαταβολές για την αγορά 
ζωικού κεφαλαίου όπου χρειάζεται, 
ενώ η σχέση µας µαζί τους είναι αµοι-
βαίας υποστήριξης», συµπληρώνει.

Στους κωδικούς που πρόσφατα παρουσίασε εντάσσεται και η κρέµα light. Το «Συρράκο» έχει και καινοτόµα προϊόντα, όπως οι παραλλαγές του κεφίρ µε γεύση µπισκότο, χωρίς ζάχαρη. 

Την οικογενειακή επιχείρηση «Συρράκο» µε έδρα την Πρέβεζα, 
ίδρυσαν στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης τα δύο αδέρφια, ο 
Αχιλλέας Τέφας, µηχανικός και ο αδερφός του Βασίλης, λογιστής.

Τα γαλακτοκομικά
«Συρράκο» ήρθαν 
με σκέψη στην κρίση
Τα αδέλφια Τέφα από την Πρέβεζα επενδύουν ένα 
εκατ. σε νέα παραγωγική μονάδα γαλακτοκομικών 

Στραγγιστό γιαούρτι
Στα σχέδια είναι η παρα-

γωγή και στραγγιστού για-
ουρτιού, που αποτελεί και 
τη µεγαλύτερη κατηγορία 
από πλευράς πωλήσεων
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ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ

∆ΙΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 >300

>200

~1

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΣΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑ∆Α

ΤΟΝOI ΕΤΗΣΙΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ



ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Την κατάλληλη στιγµή φαίνεται να έρχεται η 
νέα συνδεδεµένη ενίσχυση µε ενδεικτική τιµή 
10 ευρώ το στρέµµα στο κριθάρι, αφού ενό-
ψει των φθινοπωρινές σπορών αρκετοί είναι 
οι αγρότες που επιλέγουν την εν λόγω καλ-
λιέργεια. Σηµειώνεται εδώ πως η παραπάνω 
τιµή έχει υπολογιστεί για 823.000 στρέµµα-
τα, που αντιπροσωπεύουν το 64% της δηλού-
µενης έκτασης κριθαριού στη χώρα. Ωστόσο 
µόνο το βυνοποιήσιµο (το 15% των εκτάσεων) 
το οποίο στηρίζεται σε συµβόλαια φυτεύεται 
σχεδόν στο 100% µε πιστοποιηµένο σπόρο. 
Υπό αυτή την έννοια η τιµή της συνδεδεµέ-
νης θα µπορούσε να φτάσει και τα 20 ευρώ 
το στρέµµα. Κι αυτό γιατί στο κτηνοτροφικό 

κριθάρι, το οποίο σε µεγάλο βαθµό παράγε-
ται από κτηνοτρόφους για ιδιοκατανάλωση, ο 
σπόρος που µπαίνει είναι κατά βάση των πα-
ραγωγών. Ως εκ τούτου, αναµένεται τα στρέµ-
µατα που θα σπαρθούν µε πιστοποιηµένο κρι-
θάρι να είναι λιγότερα από τα προβλεπόµε-
να και έτσι η συνδεδεµένη µπορεί να φτάσει 
σε αρκετά µεγαλύτερο επίπεδο. 

Σηµειώνεται ότι η τιµή του πιστοποιηµένου 
σπόρου, µε υποχρέωση για 18 κιλά το στρέµµα, 
αναµένεται να είναι αυξηµένη άνω του 20%. 

Εν τω µεταξύ, η αγορά κριθαριού εµφανί-
ζει αντοχές που υπαγορεύουν µια διατήρηση 
των τιµών στα υψηλά του εύρους. Οι πρώτες 
συζητήσεις για τα συµβόλαια της νέας χρο-
νιάς, τοποθετούν την τιµή στα 24 λεπτά το 
κιλό, είδηση που επιβεβαιώνει επίσηµα και 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Πρόκειται για µια τι-

µή περίπου 6 λεπτά κάτω από τα επίπεδα µε 
τα οποία έφυγε ο βασικός όγκος της παρα-
γωγής του 2022 από τα χέρια των παραγω-
γών. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, πρό-
κειται για µια τιµή ασφαλείας, αφού η βιο-
µηχανία θα ακολουθήσει σε περίπτωση α-
νόδου την ελεύθερη αγορά, κάτι το οποίο έ-
γινε και φέτος.

Σε γενικές γραµµές, οι εξελίξεις των τελευ-
ταίων εβδοµάδων, θέλουν περιορισµό των ε-
κτάσεων στις περιοχές της Μαύρης Θάλασ-
σας, έναν βασικό προµηθευτή της ευρωπαϊ-
κής αγοράς µε κριθάρι. Συγκεκριµένα η Ου-
κρανία εκτιµά ότι θα καλλιεργήσει µόλις 1,1 
εκατ. εκτάρια φέτος µε φθινοπωρινά σιτηρά, 
έναντι των 3,1 εκατ. πέρυσι, κάτι που προε-
ξοφλεί ελλείψεις στην αγορά, ανεξάρτητα α-
πό την έκβαση του πολέµου. 

Συνδεδεμένη μέχρι 20 ευρώ, 
νέες συμβάσεις στα 24 λεπτά     
Διαφορετικά κινούνται ενόψει σπορών κτηνοτροφικό και βυνοποιήσιμο κριθάρι  

Ενδεικτική τιµή 
Η ενδεικτική τιµή για τη 

συνδεδεµένη στο κριθάρι 
έχει οριστεί στα 10 ευρώ το 

στρέµµα και έχει υπολογιστεί 
για 823.000 στρέµµατα, που 
αντιπροσωπεύουν το 64% 
της δηλούµενης έκτασης 

κριθαριού στη χώρα
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Με 30 λεπτά μέχρι τώρα, 
24 λεπτά τα νέα συμβόλαια
Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι η αγορά θα διατηρήσει και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2023 το υφιστάμενο εύρος τιμών στο κριθάρι γύρω από τα 300 ευρώ ο τόνος

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το σενάριο που θέλει την τιµή του κριθαριού να 
διατηρείται στα υψηλά του εύρους και για την ε-
πόµενη εµπορική περίοδο µαρτυρούν οι κινήσεις 
που γίνονται την τελευταία περίοδο στα παρα-
γωγικά κέντρα της χώρας. Οι τελευταίες πληρο-
φορίες θέλουν συζητήσεις για τα νέα συµβόλαια 
βυνοποιήσιµου κριθαριού να γίνονται στη βά-
ση των 24 λεπτών το κιλό, µε τους παραγωγούς 
να αναµένουν εξασφαλίσεις από τη µεταποίη-
ση πριν µπουν στα χωράφια για να σπείρουν. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιβεβαιώνει στην 
Agrenda πως πράγµατι επικοινωνούν στους 
συνεργαζόµενους αγρότες τα 24 λεπτά, αλλά ε-
κτιµά πως η κατάσταση παραµένει «δυναµική». 
«Έχουµε αποδείξει και τα προηγούµενα χρόνια 
πως όταν συντρέχουν σηµαντικοί λόγοι, επιδει-
κνύουµε, πάντα µαζί µε τους συνεργάτες µας, 
την ανάλογη ευελιξία. Πιστεύουµε ότι αυτό α-
ναγνωρίζεται από τους συνεργάτες µας παρα-
γωγούς και παραµένουµε πιστοί στη σχέση µας 
µαζί τους» απαντά η εταιρεία.

Η τιµή αυτή είναι αρκετά κάτω από τα επίπεδα 
που πληρώνει η αγορά σήµερα για τα κτηνοτρο-
φικά κριθάρια, ωστόσο πρόκειται για µια ελάχι-
στα εγγυηµένη τιµή, µε την εµπειρία των περα-
σµένων αλωνιών, να δείχνουν ότι τα συµβόλαια 
ακολουθούν τις τιµές που διαµορφώνει η ελεύ-
θερη αγορά. Αυτές τις ηµέρες, το κτηνοτροφικό 
κριθάρι πληρώνεται µε έως και 30 λεπτά το κι-
λό στον παραγωγό, ενώ λίγο πάνω από τα 310 
ευρώ ο τόνος διαµορφώνεται η σποτ τιµή στις 
ευρωπαϊκές αγορές. Το βυνοποιήσιµο κριθάρι, 
στη Γαλλία, φορτώνεται το τελευταίο διάστηµα 
στα 360 ευρώ ο τόνος, 50 ευρώ δηλαδή περισ-
σότερα απ’ όσο το κτηνοτροφικό.

Να σηµειωθεί ότι οι αγορές στα αγροτικά εµπο-

ρεύµατα κινούνται εδώ και αρκετό καιρό σε αχαρ-
τογράφητα νερά και έτσι οποιαδήποτε εκτίµηση 
για τις προοπτικές των τιµών σε βάθος 12µήνου, 
γίνεται µε πολύ µεγάλη επιφύλαξη και σηµαντι-
κό περιθώριο απόκλισης από την πραγµατικότη-
τα που θα έχει διαµορφωθεί µέχρι το καλοκαί-
ρι του 2023. Άλλωστε, µε ένα σηµαντικό παρα-
γωγικό και εµπορικό κέντρο σιτηρών, τις περι-
οχές της Μαύρης Θάλασσας, να βρίσκονται στο 
κέντρο της εµπόλεµης ζώνης, τα δεδοµένα πα-
ραµένουν σηµαντικά ευµετάβλητα.

Φαίνεται πάντως ότι το ενδιαφέρον για καλ-
λιέργεια κριθαριού είναι αυξηµένο φέτος. «Φέ-
τος µπορούµε να πούµε πως παρατηρείται ση-
µαντικά αυξηµένο ενδιαφέρον για την καλλιέρ-
γεια κριθαριού σε σχέση µε τις δύο προηγούµε-
νες χρονιές» αναφέρει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Στα δεδοµένα του εµπορίου τώρα, οι σοδειές 
σιτηρών στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ως γνω-
στόν µειωµένες το καλοκαίρι του 2022, µε τους 
Ευρωπαίους εξαγωγείς να επιχειρούν την ίδια 
στιγµή µια αύξηση των εξαγωγών τους. Με το 
δολάριο σε ιστορικά υψηλά έναντι του ευρώ, οι 
ευρωπαϊκές τιµές καθίστανται πιο ανταγωνιστι-
κές, ιδίως για τους αγοραστές της Ασίας, και δη 
της Κίνας που ήδη από το 2018 απορροφά γαλ-
λικά κριθάρια. Από την άλλη, οι εισαγωγές κα-
θίστανται πιο ασύµφορες, µε τις επιλογές της 
Ευρώπης να περιορίζονταν λίγο έως πολύ τα τε-
λευταία χρόνια στα λιµάνια της Μαύρης Θάλασ-
σας και λιγότερο στη Βόρεια Αµερική.

Οι τελευταίες πληροφορίες, θέλουν την Ουκρα-
νία, που αποτελούσε υπερδύναµη στην αγορά µα-
λακού σίτου και κριθαριού, να προχωρά σε φθι-
νοπωρινές φυτεύσεις που ανταποκρίνονται στο 
1/3 περίπου των περσινών εκτάσεων. Μια ανά-
γνωση της παραπάνω συνθήκης, συνεπάγεται ότι 
ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέµου, το 2023 
θα υπάρχει ένα σηµαντικό έλλειµµα στην αγορά.

Βάζει εκτάσεις 
στην Ελλάδα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζει η 
αιτιολογική έκθεση στο Στρατηγικό 
Σχέδιο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ 
που ξεκινά το 2023, µε την οποία 
συνοδεύεται η απόφαση περί 
κατανοµής συνδεδεµένης ενίσχυσης 
στην καλλιέργεια κριθαριού. Σύµφωνα 
µε αυτήν, την περίοδο 2011 - 2019 
παρατηρήθηκε µικρή αύξηση των 
εκτάσεων κριθαριού (από 1 εκατ. στρ. 
σε 1,3 εκατ. στρ.), ενώ η παραγόµενη 
ποσότητα έχει σταθεροποιηθεί στους 
350.000 τόνους από το 2017 και 
µετά. Το 15% της ντόπιας παραγωγής 
κριθαριού πηγαίνει στην παραγωγή 
βύνης και η υπόλοιπη ποσότητα για 
κτηνοτροφική χρήση. Ο δείκτης 
αυτάρκειας κυµαίνεται µεταξύ 70% 
και 80% και το εµπορικό ισοζύγιο του 
προϊόντος είναι αρνητικό. Πτωτικές 
τάσεις παρουσιάζει η ακαθάριστη αξία 
παραγωγής ανά στρέµµα, ωστόσο 
είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη 
του µαλακού σιταριού (ως αποτέλεσµα 
και της εφαρµογής συµβολαιακής 
γεωργίας για τη παραγωγή κριθαριού 
βυνοποίησης) και εξηγεί γιατί 
παρατηρείται - µικρή έστω - αύξηση 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων 
κριθαριού και ταυτόχρονη µείωση 
των εκτάσεων µαλακού σιταριού.

Ανταγωνιστικό 
Με το δολάριο σε 

ιστορικά υψηλά έναντι 
του ευρώ, οι ευρωπαϊκές 

τιµές καθίστανται πιο 
ανταγωνιστικές, ιδίως για 
τους αγοραστές της Ασίας 

και δη της Κίνας
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Με 18κιλo σακί για έως 
20 ευρώ συνδεδεμένη 
Η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου διασφαλίζει 
αφενός υψηλή φυτρωτική ικανότητα , χαρα-
κτηριστικά που προσδίδουν στα φυτά των σι-
τηρών µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα έναντι 
της ανάπτυξης ζιζανίων και αύξηση της παρα-
γωγής ανά στρέµµα, αφετέρου ο σπόρος αυτός 
είναι ελεγµένος και πιστοποιηµένος από άπο-
ψη φυτοϋγείας, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(µυκητοκτόνων). Όλα τα παραπάνω συµβάλ-
λουν στη µείωση των παραγωγικών δαπανών, 
την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέρ-
γειας (αποδόσεων) ανά στρέµµα και συνεπώς 
αναµένεται µείωση του κόστους παραγωγής. 
Επίσης, µε τη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 
καθίσταται δυνατή η ιχνηλασιµότητα των πα-
ραγόµενων προϊόντων και η πρόσβαση σε α-
γορές προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας. Ενδεχοµένως να σηµειωθεί και µια αύξηση 
στην τιµή πώλησης, λόγω βελτίωσης της ποι-
ότητας του παραγόµενου προϊόντος και τελι-
κά αύξηση του Γεωργικού Οικογενειακού Ει-
σοδήµατος των εκµεταλλεύσεων. Εκτός των 
προαναφερθέντων, η συνδεδεµένη ενίσχυ-
ση του κριθαριού στοχεύει και στην ενίσχυ-
ση της εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών και 
στην υποστήριξη της βιοµηχανίας παραγωγής 
βύνης, καθώς το 15% της παραγωγής του κρι-
θαριού κατευθύνεται στη βυνοποίηση. Οι ενι-
σχύσεις αυτές συνάδουν µε την οδηγία-πλαί-
σιο 2000/60 για τα νερά, αφού πρόκειται για 
ξηρικές καλλιέργειες. Επιπλέον, µε τις ενισχύ-
σεις αυτές βελτιώνεται η διατροφική και επισι-
τιστική ασφάλεια του πληθυσµού, ενώ αναµέ-
νεται να αναστραφεί εν µέρει η τάση εγκατά-
λειψης γεωργικών εκτάσεων σε ορεινές περι-
οχές και περιοχές µε φυσικά ή άλλα µειονε-

κτήµατα, εκτός των ορεινών.
 ∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης 

κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλ-
λιεργούν κριθάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό 
τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Να χρησιµοποιούν πιστοποιηµένο σπόρο 
σποράς που αποδεικνύεται µε την προσκόµι-
ση της ετικέτας και του πρωτότυπου τιµολογί-
ου πώλησης. 

2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιηµένων 
σπόρων σποράς για το κριθάρι καθορίζονται 
τα 180 κιλά ανά εκτάριο

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο επι-
λέξιµης έκτασης που καλύπτεται µε την αντί-
στοιχη καλλιέργεια, εφόσον η σπορά έχει γί-
νει µε τουλάχιστον 18 κιλά το στρέµµα πιστο-
ποιηµένο σπόρο. Ως προς την προτεινόµενη 
τιµή ενίσχυσης και τη µέθοδο υπολογισµού ι-
σχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, δηλαδή 100 
ευρώ ανά εκτάριο για χρήση πιστοποιηµένου 
σπόρου ή 10 ευρώ ανά στρέµµα. Ο στόχος της 
ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-
2027 είναι τα 83.200 εκτάρια, που αντιπροσω-
πεύουν το 64% της δηλούµενης έκτασης κριθα-
ριού (Μέσος Όρος της περιόδου 2016- 2020, 
στοιχεία του ΟΣ∆Ε). Εποµένως, ο προϋπολογι-
σµός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 
2023-2027 ανέρχεται στα 8.320.000 ευρώ ανά 
έτος ή 41.600.000 ευρώ για όλη την περίοδο.

Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της Ελ-
λάδας, η αύξηση της παραγωγής εγχώριων σι-
τηρών (µαλακό σιτάρι και κριθάρι) θα συµβά-
λει και στην σχετική απεξάρτηση των ζωοτρο-
φών από τις διεθνείς τιµές των σιτηρών, οι ο-
ποίες υπόκεινται σε µεγάλες αυξοµειώσεις, 
λόγω της διαπραγµάτευσής τους στα χρηµα-
τιστήρια εµπορευµάτων.

Η συνδεδεµένη 
ενίσχυση του 
κριθαριού 
στοχεύει και 
στην ενίσχυση 
της εγχώριας 
παραγωγής 
ζωοτροφών 
και στην 
υποστήριξη της 
βιοµηχανίας 
παραγωγής 
βύνης.

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.
10

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
8,3

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
41,6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΓΙΑ 64%
ΕΚΤΑΣΕΩΝ
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Λιγότερο άζωτο 
στο βυνοποιήσιμο 
για κόκκο με 
υψηλή πρωτεΐνη
Με την εφαρμογή κοκκώδους 
λιπάσματος ελεγχόμενης 
απελευθέρωσης επιτυγχάνει 
ο καλλιεργητής πρωιμότητα    

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Υψηλά τον πήχη σε θέµατα ποιότητας 
καλείται να θέσει ο παραγωγός για να 
διεκδικήσει το µέγιστο από πλευράς τι-
µής. Με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας 
να είναι µικρότερες σε σχέση µε το σκλη-
ρό και το µαλακό σιτάρι και την τιµή πα-
ραγωγού ψηλά, η παραγωγή ποιοτικού 
κριθαριού αποτελεί µία επένδυση µε κα-
λές προοπτικές ανεξαρτήτως παραγωγι-
κής κατεύθυνσης.

Το κριθάρι χαρακτηρίζεται δικαίως ως 
το πιο προσαρµοστικό δηµητριακό, µε την 
καλλιέργειά του στην Ελλάδα να εκτείνε-
ται από τις πιο βόρειες µέχρι τις νότιες και 
νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, ειδικές 
έρευνες στο κριθάρι έχουν δείξει ότι έχει 
υψηλό συντελεστή εκµετάλλευσης του ε-
δαφικού νερού. Καταναλώνει κατά µέσο 
όρο 300-450 κιλά για παραγωγή 1 κιλού 
ξηρής ουσίας και υπερέχει τόσο του σι-
ταριού όσο και της βρώµης. Ας σηµειω-
θεί πως ο βαθµός επάρκειας νερού επη-
ρεάζει και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα όταν το κριθάρι 
προορίζεται για βυνοποίηση.

Οι δύο πιο σηµαντικές κατηγορίες των 
ποικιλιών κριθαριού είναι οι βυνοποιητι-
κές, που χρησιµοποιούνται στην παραγω-
γή µπύρας, και οι ζωοτροφικές. Οι ποικι-
λίες αυτές έχουν κατά περίπτωση ωστό-
σο διαφορετικές ανάγκες λίπανσης. Τα 
βυνοποιήσιµα κριθάρια που καλλιεργού-
νται διαχωρίζονται σε ποικιλίες δίστιχες 
και εξάστιχες, µε τις δίστιχες να θεωρού-
νται οι πλέον κατάλληλες για βυνοποίηση.

Στις περιπτώσεις που το κριθάρι προ-
ορίζεται για βυνοποίηση, προτείνεται η 
συνολική ποσότητα αζώτου να καλύπτει 
µόνο τα ελάχιστα συνιστώµενα επίπεδα, 
ώστε να διασφαλισθεί η βέλτιστη περιε-
κτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη.

Σύµφωνα µε υπολογισµούς του ΣΠΕΛ, 
oι ανάγκες θρέψης του κριθαριού στα 3 
κύρια µακροστοιχεία υπολογίζονται σε 
8-16 κιλά το στρέµµα άζωτο (Ν), 4-8 κι-
λά το στρέµµα φώσφορο (Ρ2Ο5) και από 

0 έως 6 κιλά το στρέµµα κάλιο (Κ2Ο). Για 
την εύρωστη ανάπτυξη του κριθαριού, εί-
ναι απαραίτητο να καλύπτονται οι ανά-
γκες της καλλιέργειας σε µακροστοιχεία 
και σε ιχνοστοιχεία. Κάθε θρεπτικό στοι-
χείο, έχει συγκεκριµένο ρόλο στην ανά-
πτυξη των φυτών και σε συνθήκες έλλει-
ψής του, υποβαθµίζεται η ποσότητα και η 
ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. 

Στα ελληνικά εδάφη, ο προσδιορισµός 
των ποσοτήτων των θρεπτικών στοιχείων 
που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να κα-
θορίζονται µε βάση τα αποτελέσµατα των 
εδαφολογικών αναλύσεων. Έχοντας κατά 
νου πως οι γεωργικές εισροές το δεύτερο 
τρίµηνο του 2022 ήταν ακριβότερες κατά 
36% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περί-
οδο πέρυσι, η εφαρµογή λιπάσµατος στα 
τυφλά αποτελεί απαγορευτική πρακτική. 
Άλλωστε, τα ελληνικά εδάφη όπου συνή-
θως διαθέτουν ικανοποιητικές ποσότητες 
σε κάλιο και κάποια ιχνοστοιχεία. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως πλέον µία πλή-
ρης εδαφολογική ανάλυση δεν ξεπερνά 
συνήθως τα 70 µε 80 ευρώ, τιµή που στη 
τρέχουσα συγκυρία αντιστοιχεί σε 2 µε 3 
σακιά λίπασµα. Το χαµηλό κόστος της ε-
δαφολογικής ανάλυσης  αποτελεί ένα ε-
πιπλέον κίνητρο για τη διενέργειά της, µε 
στόχο την επίτευξη της µέγιστης οικονο-
µικής αποτελεσµατικότητας στην αγροτι-
κή εκµετάλλευση.

Αύξηση της πρωιµότητας µε CRF 
Ο πιο αξιόπιστος και αποτελεσµατικός 

τρόπος να διατίθενται τα προαναφερόµε-
να θρεπτικά στοιχεία στα φυτά ανάλογα 
µε τις πραγµατικές τους απαιτήσεις είναι 
µε τον έλεγχο της απελευθέρωσής τους 
στο εδαφοδιάλυµα. Όταν ένα ελεγχόµε-
νης απελευθέρωσης (CRF) κοκκώδες λίπα-
σµα εφαρµόζεται στο έδαφος, η επένδυση 
µε το πολυµερές λειτουργεί ως ηµιπερατό 
φράγµα που επιτρέπει την συνεχή και στα-
θερής ροής απελευθέρωση στη ριζόσφαι-
ρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται µεί-
ωση της ζηµιάς στο σπόρο από πιθανή υ-
ψηλή συγκέντρωση λιπάσµατος, καλύτερη 
κατανοµή των θρεπτικών στοιχείων και µε-
γαλύτερη ριζοβολία. Εξίσου σηµαντική εί-
ναι και η οικονοµία χρόνου και ενέργειας 
από πλευράς καλλιεργητή.

Επίσης, η εφαρµογή αζωτούχου λιπά-
σµατος βραδείας απελευθέρωσης οδηγεί 
και σε αύξηση της πρωιµότητας στο κρι-
θάρι. Όπως περιγράφεται σε µεταπτυχια-
κή διατριβή του Σταύρου Μπουρουγιάννη 
στο ΓΠΑ, ο βιολογικός κύκλος των φυτών 
επηρεάζεται από τον τύπο του λιπάσµατος 
που εφαρµόστηκε. Η χρήση αζωτούχου λι-
πάσµατος βραδείας απελευθέρωσης οδή-
γησε σε αύξηση της πρωιµότητας σε σχέση 
µε το λίπασµα άµεσης απελευθέρωσης αζώ-
του (νιτρική αµµωνία), καθώς και µε το µάρ-
τυρα (χωρίς καθόλου αζωτούχο λίπανση).

Οι ανάγκες 
θρέψης του 
κριθαριού 
στα 3 κύρια 
μακροστοιχεία 
υπολογίζονται 
σε 8-16 κιλά το 
στρέμμα άζωτο 
(Ν), 4-8 κιλά 
το στρέμμα 
φώσφορο 
(Ρ2Ο5) και έως 6 
κιλά το στρέμμα 
κάλιο (Κ2Ο)

Η χρήση αζωτούχου 
λιπάσµατος βραδείας 
απελευθέρωσης 
οδηγεί σε αύξηση της 
πρωιµότητας σε σχέση 
µε τη νιτρική αµµωνία. 
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