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Φιλοσοφία 
Valagro 
ασπάζεται   
η Syngenta 
Τα βιοπροστατευτικά και την 
αναγεννητική γεωργία επιλέγει 
στρατηγικά ο διεθνής Όµιλος. 

FARMING REPORT σελ. 42

Αντίστροφη  
πυραμίδα
στις αγορές 
αγροτικών 
Τα σταθερά ανοδικά κόστη και 
η «κόπωση» στις τιµές παραγωγού 
συνθέτουν το καλλιεργητικό ρίσκο.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 2, 13

Πιστώνεται την Τετάρτη
η προκαταβολή του τσεκ   
Για την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η πίστωση της 

ενιαίας ενίσχυσης, για μια καλή πληρωμή κάνει λόγο ο Γεωργαντάς σελ. 6, 49

Αντοχή  
στα ψηλά
για σιτηρά, 
καλαμπόκι 

Πιάνει τα 33 λεπτά η τιµή στο 
σπυρί, ανεβάζουν το σκληρό 
τα 510 ευρώ της Φότζια.

σελ. 14-15, 22

Πιθανός ένας τρίτος γύρος για το βαµβάκι   

∆οκίµασε τις αντοχές της διεθνούς τιµής βάµβακος η 
έκθεση USDA µε την αγορά να δείχνει πως δεν µπορεί 
να πάει παρακάτω και άρα ένας νέος κύκλος ανόδου 
προκρίνεται ως επικρατέστερο σενάριο. σελ. 15, 36

Με 1,65 αρχίζει      
η συζήτηση 
για το πρόβειο  
γάλα προσεχώς 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 10

Επάρκεια       
λιπασμάτων 
υπόσχεται 
η βιομηχανία
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 16-17

ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

Σε νέα βάση
η λειτουργία 
του κλάδου 
ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 25-35  
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε ανοδικό κανάλι η αγορά καλαµποκιού, µε τις τιµές να 
πιάνουν πλέον τα 33 λεπτά. Επιπλέον 10 ευρώ κέρδισε αυτή 
την εβδοµάδα η Φότζια, µε την πρώτη ποιότητα για το σκληρό 
σιτάρι να διαπραγµατεύεται στα 505-510 ευρώ ο τόνος. 
Αντίθετα, πιέσεις για το ελληνικό σύσπορο βαµβάκι, µε τις 
προσφορές για το σύσπορο από τον Μάρκου στα 74 λεπτά 
το κιλό και τον Καραγιώργο και τη ∆ΑΚΑΡ στα 75-76 λεπτά.

Κλαδοσπόριο στη ντοµάτα
Ο παθογόνος µύκητας Cladosporium 
fulvum, προσβάλει κυρίως το φύλλωµα 
της ντοµάτας. ∆ιαχειµάζει στα 
υπολείµµατα της καλλιέργειας, 
στο σπόρο και σε διάφορα µέρη 
του θερµοκηπίου. Τα σπόρια του 
µύκητα µεταφέρονται στα φυτά µε 
το νερό και τον αέρα και βλαστάνουν 
µε υγρασία πάνω από 85%. Η ασθένεια 
προσβάλλει τα φυτά όταν επικρατεί 
υψηλή υγρασία από 70% έως 95% και 
θερµοκρασίες από 4-32 οC, µε άριστη 
θερµοκρασία ανάπτυξης τους 22-24 οC. 
Στα κατώτερα φύλλα εµφανίζονται 
αρχικά κιτρινοπράσινες ή κίτρινες 
κηλίδες, οι οποίες σε προχωρηµένο 
στάδιο γίνονται κιτρινοκαστανές 
και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια 
η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται 
από την εξάνθηση του παθογόνου. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την αντιµετώπισή της γεωπόνοι 
προτείνουν µείωση της υγρασίας, 
αποφυγή άρδευσης µε καταιονισµό, 
αµειψισπορά µε άλλα φυτά αλλά 
και βιολογική καταπολέµηση. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους από τη ∆ΑΟΚ 
Βόλου, όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν 
συµπτώµατα να προστατεύσουν 
την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 15-10-2022
Νεφώσεις πρόσκαιρα 
αυξηµένες κυρίως το πρωί και 
το µεσηµέρι µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες στις 
δυτικές και νότιες Κυκλάδες 
καθώς και την Κρήτη. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις, κατά τόπους στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί έως και 
πολύ ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 16-10-2022
Αίθριος καιρός στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, µε τοπικές 
νεφώσεις στην ανατολική 
Στερεά, την Εύβοια και τις 
Κυκλάδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά και τα 
ανατολικά και κατά τόπους στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί έως πολύ 
ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

∆εύτερα 17-10-2022 
και Τρίτη 18-10-2022 
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στα ανατολικά ηπειρωτικά και 
τις Κυκλάδες. Τις πρωινές 
ώρες ορατότητα τοπικά 
περιορισµένη στα δυτικά και τα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βόρεια, µε πιθανότητα οµίχλης. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 
και τα ανατολικά και κατά 
τόπους στο Αιγαίο πιο ισχυροί 
έως πολύ ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 19-10-2022 ως 
Παρασκευή 21-10-2022
Αίθριος καιρός στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας. Άνεµοι 
µέτριας έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά και 
ανατολικά, κατά τόπους στο 
Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από βόρειες 
διευθύνσεις από 
3 έως 5 µποφόρ 
στα δυτικά, έως 6 
στα ανατολικά, κατά 
τόπους στο Αιγαίο 
ισχυροί έως πολύ 
ισχυροί έως 
8 µποφόρ.
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Η είσοδος στη νέα καλλιεργητική περίοδο συνοδεύ-
εται από πολλές αβεβαιότητες, που σηµαίνει ό-
τι οι καλλιεργητικές επιλογές των αγροτών, ει-
δικά στα αροτραία, όπου υπάρχουν περιθώρια 
επιλογής, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικές. Αυτά που ξέρουµε µέχρι σήµερα είναι 
ότι οι τιµές των σιτηρών π.χ. δύσκολα θα δουν 
τις κορυφές της προηγούµενης χρονιάς, ενώ 
στο βαµβάκι οι προοπτικές σε ότι αφορά τη ζή-
τηση γίνονται ακόµα πιο δυσοίωνες. 

Την ίδια στιγµή, τα κόστη των εισροών και ιδιαίτε-
ρα οι τιµές στα λιπάσµατα δύσκολα θα υποχω-
ρήσουν ως την άνοιξη, η ενέργεια θα παρα-
µείνει ακριβή και οι επενδύσεις θα είναι δυ-
σπρόσιτες, λόγω κόστους. Μήνα µε το µήνα, 
µαζί µε όλα τ’ άλλα αυξάνεται και το κόστος 
του χρήµατος, µε τα επιτόκια των τελευταίων 
ετών να αποτελούν πλέον µακρινό παρελθόν. 

Θέµα τριβής των αγροτών µε τους ιδιοκτήτες γης 
αποτελεί και το ενοίκιο. Οι τελευταίοι βλέπο-
ντας την άνοδο στις τιµές των αγροτικών προϊ-
όντων, πιέζουν για κάτι καλύτερο. Σηµειωτέον 
τα νοίκια στην Ελλάδα δεν αποτελούν ευκατα-
φρόνητο µέγεθος. Η ενοικιαζόµενη παραγωγι-
κή γη προσθέτει βάρος, κυρίως σε µεγαλύτε-
ρες και καλά οργανωµένες αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις. ∆ηλαδή σ’ αυτές που αποτελούν την 
αιχµή του δόρατος της ελληνικής γεωργίας. 

«Χρυσή συνταγή» για το καλλιεργητικό καλάθι της 
επόµενης χρονιάς δεν υπάρχει. Χρειάζεται εξα-
ντλητικός υπολογισµός των εξόδων που θα α-
παιτηθούν και ανάλογος σχεδιασµός της σύν-
θεσης της εκµετάλλευσης. Ίσως είναι η στιγ-
µή κάποιοι να αφήσουν, τουλάχιστον τα νοι-
κιασµένα κτήµατα που καλλιεργούν, ενδεχο-
µένως για χρόνια. Επίσης, πολλοί αγρότες θα 
πρέπει να επανεξετάσουν τη συνέχιση της πα-
ραγωγικής τους δραστηριότητας. Εδώ ταιριά-
ζει το «Κάλλιο Αργά Παρά Αργότερα», η ταινία 
µε τον Τζακ Νίκολσον -και την Ντάιαν Κίτον. 

Ακούγεται σκληρό, όµως, υπάρχουν αυτόν τον 
καιρό χιλιάδες περιπτώσεις αρχηγών αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων που καλλιεργούν µε τη 
δύναµη της αδράνειας. Απλά επειδή αυτό ξέ-
ρουν να κάνουν. Χωρίς να συνειδητοποιούν 
ότι χρόνο µε το χρόνο συσσωρεύουν ζηµιές. 
Είναι λοιπόν καλύτερα να εγκαταλείψουν το 
παιχνίδι έγκαιρα και µε το κεφάλι ψηλά, παρά 
να προσθέτουν χρέη τα οποία δεν θα µπορούν 
να εξυπηρετήσουν και τα οποία θα υποθηκεύ-
ουν το σύνολο της περιουσίας τους.

∆εν είναι υπερβολή αν πούµε ότι η ελληνική γεωρ-
γία βρίσκεται σήµερα σε µια από τις κρισιµό-
τερες καµπές της και στην παραγωγή θα µεί-
νουν µόνο όσοι επιδείξουν πολύ µεγάλη προ-
σαρµοστικότητα. Επιβάλλεται εκ βάθρων ανα-
νέωση στη δοµή των εκµεταλλεύσεων. Και ο 
µόνος τρόπος να γίνει αυτό, είναι η αξιοποίη-
ση των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Άλλω-
στε και τα προηγούµενα χρόνια, κερδισµένοι 
ήταν, µόνο οι αγρότες που υλοποίησαν απο-
τελεσµατικά τα προγράµµατα. Ενδεχοµένως 
και κάποιοι που αξιοποίησαν τα κενά στο κα-
θεστώς των άµεσων ενισχύσεων.  Agrenda

Κάλλιο αργά, 
παρά αργότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,97060

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34629

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,97023

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86347

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
142,337

• Νέα άροτρα Vari Master L στην έκθεση 
Agrotica από Kuhn Center Hellas σελ. 20
• Στο 80% για Νέους η επιδότηση από 
τα Leader Μεταποίησης σελ. 18-19

• Πέρασε από τη Βουλή η ενίσχυση στο 
λίπασµα, σε ΚΥΑ οι λεπτοµέρειες σελ. 8
• Με «φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο» το 
πολλαπλασιαστικό υλικό σελ. 44-45

• Αυξηµένη η ζήτηση για σκληρό σιτάρι, 
ενισχυµένη κατά 10 ευρώ η Φότζια σελ. 22
• Μέχρι 34 λεπτά το καλαµπόκι σε αγρότες 
για πωλήσεις σε κτηνοτρόφους σελ. 22
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Ένας επαναπροσδιορισµός των 
Στρατηγικών Σχεδίων της νέας ΚΑΠ, 
ανοίγοντας πιθανότατα το κεφά-
λαιο αυξηµένων κοινοτικών ενι-
σχύσεων για καλλιεργητικές πρα-
κτικές µε εναλλακτικές µεθόδους 
θρέψης ή µικρές απαιτήσεις, συ-
ζητείται το τελευταίο διάστηµα στα 
γραφεία της Επιτροπής Γεωργίας 
της Κοµισιόν στις Βρυξέλλες.

Με αφορµή την έκρυθµη κατά-
σταση στην αγορά των λιπασµά-
των, φαίνεται πως η Κοµισιόν βρί-
σκει χώρο για να επιταχύνει τη µε-
τάβαση σε µια αγροτική παραγω-
γή µε πράσινο προφίλ, όπως απο-
τυπώνεται στις προ κρίσεων πολι-
τικές που ανέπτυξε.

Πιο απλά, στη δεδοµένη στιγµή, 
η Κοµισιόν ξεκαθαρίζει πως προτι-
µά να διαθέσει περισσότερα κονδύ-
λια για να ενισχύσει τη βιολογική 
γεωργία ή τη χρήση βιοδιεγερτών 
και άλλων ειδικών λιπασµάτων ό-
πως τα βραδείας αποδέσµευσης, 
παρά να ακολουθήσει την παλιά 
συνταγή και να επιδοτήσει την α-
γορά λιπασµάτων. Περί αυτού αγό-
ρευε προ ολίγων ηµερών ο Επίτρο-
πος Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφ-
σκι σε παρέµβασή του στην Ευρω-

βουλή, στην οποία υποστήριξε ότι 
το προσεχές διάστηµα θα προχω-
ρήσει η Κοµισιόν στην δηµοσίευ-
ση Οδηγίας για την αντιµετώπιση 
της κρίσης των λιπασµάτων.

Αν και δεν είναι γνωστό το περιε-
χόµενο της Οδηγίας, οι αντιδράσεις 
µαρτυρούν ότι µάλλον τα αιτήµατα 
που είχε καταθέσει ο κλάδος, δεν 
εισακούγονται. Συγκεκριµένα, είχε 
ζητηθεί να υπάρξει µια κοινή ευρω-
παϊκή γραµµή που θα επιδοτεί το 
κόστος ενέργειας στις µονάδες πα-
ραγωγής λιπασµάτων, µε πόρους 
από τη φορολόγηση των παραγω-
γών ενέργειας όπως προβλέπεται 
στην πολιτική repowerEU και τις τε-
λευταίες προτάσεις της Ούρσουλας 
Φον ντερ Λέγεν για την ενεργεια-
κή κρίση. Αντ’ αυτού, απ’ ό,τι φαί-
νεται η δυνατότητα αυτή δεν είναι 
δεσµευτική, που σηµαίνει πως ό-
ποιο κράτος µέλος θέλει και µπο-
ρεί θα το κάνει, ενώ τα υπόλοιπα 
όχι, διαµορφώνοντας συνθήκες α-

θέµιτου ανταγωνισµού, όπως λένε 
οι επικριτές της Κοµισιόν.

Το άλλο αίτηµα, έχει να κάνει 
µε νέα κοινοτικά κονδύλια, για έ-
κτακτες ενισχύσεις, µεταξύ των ο-
ποίων επιδότηση της αγοράς λιπα-
σµάτων στους αγρότες, µε ορίζοντα 
την εαρινή καλλιεργητική περίοδο.

Πάνω σε αυτό, η Κοµισιόν λέει ό-
τι σε αυτήν τη φάση θα αξιολογή-
σει εκ νέου το κατά πόσον κατά τη 
διαµόρφωση των εθνικών σχεδίων 
δόθηκε η δέουσα προσοχή στην υι-
οθέτηση της γεωργίας ακριβείας, 
στον ορθολογικό σχεδιασµό της 
χρήσης λιπασµάτων και στην πα-
ροχή κινήτρων για βιολογικές και 
άλλες εναλλακτικές λύσεις αντί των 
παραδοσιακών λιπασµάτων.

Με τις τιµές για τις πρώτες ύλες 
αρκετών προϊόντων θρέψης να ε-
πιµένουν σε ιστορικά υψηλά, ό-
σο ταυτόχρονα το κόστος ενέρ-
γειας βάζει λουκέτα σε εργοστά-
σια ή περιορίζει την παραγωγή, η 
αγορά προεξοφλεί νέες αυξήσεις 
στις τιµές των λιπασµάτων τους ε-
πόµενους µήνες και µε ορίζοντα 
την άνοιξη του 2023 δεν αποκλεί-
ει ελλείψεις. Σε αυτό, η Κοµισιόν 
απαντά επί της ουσίας σε µια επι-
δότηση του περιορισµού χρήσης 
λιπασµάτων παρά στην ενίσχυση 
της αγοράς τους.

Αντί για φθηνό λίπασμα     
κίνητρα για βιολογικά, βιοδιεγέρτες

Σε μια επιδότηση 

του περιορισμού 

χρήσης λιπασμάτων 

μέσω της αύξησης 

των κινήτρων για 

χρήση βιοδιεγερτών 

και βιολογικά, παρά 

στην ενίσχυση 

της αγοράς τους, 

απαντά η Κομισιόν 

στις ανησυχίες των 

κρατών-μελών 

για τα αυξημένα 

κόστη των 

εκμεταλλεύσεων
Βιοδιεγέρτες

Η Κοµισιόν προτιµά 
να ενισχύσει τη βιολογική 
γεωργία ή τη χρήση βιοδι-
εγερτών και λιπασµάτων 
βραδείας αποδέσµευσης

Πράσινη
Με αφορµή την έκρυθµη 
κατάσταση στην αγορά 
λιπασµάτων, φαίνεται 
πως η Κοµισιόν βρίσκει 
χώρο για να επιταχύνει 
τη µετάβαση σε µια 
αγροτική παραγωγή 
µε πράσινο προφίλ, 
όπως αποτυπώνεται 
στις προ κρίσεων 
πολιτικές που ανέπτυξε.

Ενέργεια
Είχε ζητηθεί να υπάρξει 
µια κοινή ευρωπαϊκή 
γραµµή που θα επιδοτεί 
το κόστος ενέργειας 
στις µονάδες παραγωγής 
λιπασµάτων, µε πόρους 
από τη φορολόγηση των 
παραγωγών ενέργειας 
όπως προβλέπεται στην 
πολιτική repowerEU 
και τις τελευταίες 
προτάσεις της Ούρσουλας 
Φον ντερ Λέγεν για 
την ενεργειακή κρίση. 

Ακριβείας
Η Κοµισιόν θα αξιολογήσει 
εκ νέου το κατά πόσον 
κατά τη διαµόρφωση 
των εθνικών σχεδίων 
δόθηκε η δέουσα προσοχή 
στην υιοθέτηση της 
γεωργίας ακριβείας, 
στον ορθολογικό 
σχεδιασµό της χρήσης 
λιπασµάτων και 
στην παροχή κινήτρων 
για βιολογικές και άλλες 
εναλλακτικές λύσεις 
αντί των παραδοσιακών 
λιπασµάτων.



Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Oκτωβρίου 2022 Agrenda 5ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Πάνω από 1 δις ευρώ από την ελληνική ΚΑΠ 
για τις επιδοτήσεις της βιολογικής γεωργίας 
Συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ και συγκεκριµένα 566 εκατ. ευρώ για 
τη µετατροπή στη Βιολογική Γεωργία µέσω του ΠΑΑ και 600 εκατ. 
ευρώ µέσω του νέου πρασινίσµατος για τη διατήρηση της βιοπαραγωγής, 
προτίθεται να αφιερώσει η Ελλάδα για τη νέα προγραµµατική περίοδο 
2023-2027. Ειδικότερα για τη διατήρηση στο νέο πρασίνισµα, η δράση 
αυτή δεν είναι ανταγωνιστική και η ένταξη παραγωγών και κτηνοτρόφων 
δεν θα περιορίζεται από τα χρηµατικά διαθέσιµα. Να σηµειωθεί ότι αυτό 
που θα περιορίζεται θα είναι το ποσό της ενίσχυσης. 

Οι εισροές ψηλά στην ατζέντα των Υπουργών 
Γεωργίας στο Συµβούλιο στις 17 Οκτωβρίου 
Στο Λουξεµβούργο είναι προγραµµατισµένη για τις 17 και 18 Οκτωβρίου 
η συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης, µε τη συζήτηση 
να εστιάζει για ακόµα µια φορά στην κατάσταση των αγορών αγροτικών 
εµπορευµάτων, µε αρκετά κράτη µέλη να θέτουν επιτακτικά το ζήτηµα 
των υψηλών τιµών στα λιπάσµατα. Παράλληλα, θα αναζητηθούν λύσεις 
σε ένα ενδεχόµενο περιορισµένης προσφοράς ή ελλείψεων στην αγορά 
λιπασµάτων, κάτι που θα µπορούσε να έχει έντονο αντίκτυπο σε όλες 
τις αλυσίδες αξίας της παραγωγής τροφίµων.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μόνο απλή δεν µοιάζει να είναι η 
υπόθεση επιδότησης της χρήσης 
παρεµποδισµένων λιπασµάτων, βι-
οδιεγερτών και compost για τους 
παραγωγούς στα πλαίσια του νέου 
πρασινίσµατος, καθώς για να απο-
ζηµιωθούν εν µέρει για την αγορά 
τους οι αγρότες θα πρέπει να δια-
θέτουν ειδική ηλεκτρονική εφαρ-
µογή και συνεργασία µε πιστοποι-
ηµένο σύµβουλο. 

Συγκεκριµένα, όπως έχει γίνει γνω-
στό θα υπάρχει ένα µικρό πριµ της 
τάξεως των 4,5-6 ευρώ το στρέµµα 
για τη χρήση εξειδικευµένων προ-
ϊόντων θρέψης στη νέα ΚΑΠ αλλά 
και κοµπόστ. Ωστόσο για να το λά-
βουν αυτό, πέρα προφανώς από την 
απόδειξη αγοράς και χρήσης αυτών 
των προϊόντων, οι γεωργοί θα πρέ-
πει να διαθέτουν και µία ηλεκτρονι-
κή εφαρµογή στην οποία θα τηρούν 
πληροφορίες για τις πρακτικές δια-
χείρισης, την ιστορία των καλλιερ-
γειών και τους στόχους απόδοσης, 
αλλιώς δεν θα είναι δικαιούχοι του 
σχετικού πριµ. Μάλιστα τα δεδοµέ-
να αυτά θα στέλνονται απευθείας 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε σκοπό την πλη-
ρωµή των παραγωγών µε βάση την 
αίτηση ΟΣ∆Ε. Με την αγορά των λι-
πασµάτων να έχει ήδη ξεκινήσει και 

την εφαρµογή τους για τις φθινοπω-
ρινές καλλιέργειες να πλησιάζει, α-
κόµη τέτοια ηλεκτρονική εφαρµογή 
µε τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν 
έχει αναγνωριστεί ούτε προφανώς 
έχει γίνει διαθέσιµη από το ΥΠΑΑΤ. 
Μάλιστα, όπως εκτιµάται είναι πο-
λύ δύσκολο να µπορέσουν να επω-
φεληθούν της σχετικής ενίσχυσης 
για το ΟΣ∆Ε 2023 οι παραγωγοί, αν 
δεν αλλάξει κάτι θεαµατικά στο τελι-
κό στρατηγικό πλάνο που βρίσκεται 
στη διαδικασία έγκρισης. 

Σηµειώνεται εδώ πως, στη σχετι-
κή δράση από το νέο πρασίνισµα 
ενσωµατώνονται επίσης και άλ-
λες παρεµβάσεις όπως η διατήρη-
ση του Κοµφούζιο, τα καλοκαιρι-
νά κλαδέµατα, η εφαρµογή µηχα-
νικής ζιζανιοκτονίας κ.λπ. Στο σύ-
νολο της για το 2023, προβλέπεται 
η ένταξη σε αυτήν 170.000 στρµ., το 
2024 355.000 στρεµµάτων και για 
το 2025 και µετά, 532.000 στρέµ-
µατα. Ως εκ τούτου, φαίνεται και α-
πό τα παραπάνω νούµερα, ότι του-

λάχιστον για του χρόνου, δύσκολα 
θα ενεργοποιηθεί το σχετικό πριµ 
το οποίο διαµορφώνεται ως εξής:

 Για τη χρήση υπηρεσιών γεωρ-
γίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των 
ψεκασµών 7 ευρώ/στρµ.

 Για τη χρήση λιπασµάτων βρα-
δείας αποδέσµευσης σε αροτραίες 
καλλιέργειες 4,5 ευρώ/στρµ. και 
στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6 
ευρώ/στρµ.

 Για τη χρήση λιπασµάτων µε πα-
ρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέρ-
γειες 4,5 ευρώ/στρµ. και στα κηπευ-
τικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.

 Για χρήση προϊόντων µε βιοδι-
εγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 
3 ευρώ/στρµ. και στα κηπευτικά και 

δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.
 Για την χρήση της εφαρµογής, 

την κατάρτιση, παρακολούθηση και 
προσαρµογή του σχεδίου διαχείρι-
σης 3 ευρώ/στρµ.

 Εφαρµογή compost σε πολύ 
φτωχά εδάφη που έχουν εγκατα-
λειφθεί. Παραµένει άγνωστο το 
προβλεπόµενο ποσό στο στρέµµα. 

Με βάση πάντως τα κόστη που 
καλούνται να επωµιστούν οι αγρό-
τες για την αγορά λιπασµάτων δεν 
µπορεί να γίνεται πλέον λόγος για 
κάποια σοβαρή επιδότηση που θα 
δώσει κίνητρα χρήσης των παρα-
πάνω προϊόντων, απλά για ένα βο-
ήθηµα για όσους ήδη σκοπεύουν 
να τα αγοράσουν. 

Δύσκολα το ‘23 
το πριμ ειδικής  
θρέψης, κομπόστ  
Η αργοπορία στον στρατηγικό σχεδιασμό 
θέτει επ’ αμφιβόλω την ενίσχυση της τάξεως 
των 4,5 - 6 ευρώ το στρέμμα για τη χρήση 
εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης 

Για τους δενδροκαλλιεργητές 
και ειδικότερα σε ροδάκινα 
και µήλα που προβλέπεται 
κατάργηση ή περιορισµός 
των συνδεδεµένων ενισχύσεων 
προβλέπονται επιδοτήσεις από 
το νέο πρασίνισµα για το 2023, 
που αφορούν:

 Την εξαπόλυση ωφέλιµων 
αρπακτικών εντόµων στην 
καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς 
και κερασιάς 43 ευρώ 
το στρέµµα ενώ για 
την καλλιέργεια αχλαδιάς 
36 ευρώ το στρέµµα. 

 Για τη χρήση 
εντοµοπαθογόνων νηµατωδών 
ενάντια σε διάφορα έντοµα – 
εχθρούς στις καλλιέργειες 
ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 
24 ευρώ/στρµ.

 Για την εφαρµογή µηχανικής 
ζιζανιοκτονίας, µε παράλληλη 
κάλυψη µε mulch 22 ευρώ.

 Για την εφαρµογή πολλαπλών 
καλοκαιρινών κλαδεµάτων για 
οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια 
βλάστηση 21 ευρώ/στρµ.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες 
πάντως θα πρέπει και αυτές 
να συνοδεύονται µε τη χρήση 
του σχετικού ηλεκτρονικού 
εργαλείου. Ως εκ τούτου 
τουλάχιστον για το 2023 
παραµένει άγνωστο αν τελικώς 
θα ενεργοποιηθούν, καθώς 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν έχει φροντίσει 
να αναγνωρίσει επίσηµα κάποιο 
εργαλείο µε τις προϋποθέσεις 
που έχει θέσει στο στρατηγικό 
σχέδιο της νέας ΚΑΠ. 

ΜΗΛΑ, ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 
ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑ

Τα νέα ειδικά 
πριμ δέντρων 

Πριµ 4,5-6 ευρώ
Θα υπάρχει ένα µικρό πριµ 
4,5-6 ευρώ το στρέµµα για 
τη χρήση εξειδικευµένων 

προϊόντων θρέψης στη νέα 
ΚΑΠ αλλά και κοµπόστ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στην τελική ευθεία µπήκε η υπόθεση της 
προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 
2022 µέχρι την προσεχή Τετάρτη 19 Οκτω-
βρίου, µετά και την υπογραφή της σύµβα-
σης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και 
της Τράπεζας Πειραιώς για την πληρωµή 
των κοινοτικών ενισχύσεων την περασµέ-
νη Πέµπτη.

Με τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβέρνησης θα ξεκινήσει άµεσα 
η διαδικασία πληρωµής της προκαταβολής 
του τσεκ προς τους δικαιούχους αγρότες και 
κτηνοτρόφους, αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, µε την πα-
ραπάνω εξέλιξη να επιβεβαιώνει πλήρως το 
ρεπορτάζ της εφηµερίδας Agrenda που το-
ποθετούσε την ηµεροµηνία της πληρωµής 
για τις 19 του µήνα.

Εν τω µεταξύ, ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς επαναλαµ-

βάνει ότι η επεξεργασία των στοιχείων για 
την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 
έτους 2022 εξελίσσεται µε απόλυτα οµαλό 
τρόπο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις 
επιτυχείς δοκιµαστικές πληρωµές που γίνο-
νται αυτές τις ηµέρες. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι η πίστωση της ερχόµενης εβδο-
µάδας θα αφορά το 94% των δικαιούχων, 
καθώς κυβερνητική πρόθεση είναι να δο-
θεί «πλουσιοπάροχα» εν µέσω του δυσµε-
νούς οικονοµικού κλίµατος και να υπάρ-
ξει περαιτέρω επεξεργασία µετά για την ε-
ξόφληση του ∆εκεµβρίου. 

Ενδεικτικό του ότι τα πράγµατα βρίσκονται 
πριν την τελική στροφή και το γεγονός ότι 

έκλεισε τη ∆ευτέρα 10 του µήνα και το σύ-
στηµα των διορθώσεων όσον αφορά αλλα-
γές στα IBAN των τραπεζικών λογαριασµών 
των δικαιούχων, προκειµένου να αρχίσει η 
διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων. 

Βέβαια να σηµειωθεί ότι εκτός πληρωµής 
θα µείνουν κάποιες από τις µεταβιβάσεις, 
αλλά και κάποια αγροτεµάχια λόγω ΑΤΑΚ 
και λόγω του monitoring. Για όσες από τις 
διορθώσεις δεν ολοκληρώθηκαν, η πληρω-
µή τους µεταφέρεται στην εξόφληση. 

Όσον αφορά τώρα το monitoring, η σχε-
τική ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρω-
µών διευκρινίζει ότι «στην προγραµµατισµέ-
νη προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης θα 
συµπεριληφθούν τα αγροτεµάχια τα οποία 
κατά τον έλεγχο µε τεχνικές παρακολούθη-
σης και µετά από τις πιθανές διορθώσεις, έ-
χουν προσδιοριστεί ως «πράσινα», δηλαδή 
επιβεβαιώνεται η δηλούµενη καλλιέργεια 
σε αυτά. Τα υπόλοιπα αγροτεµάχια, για τα 
οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση των απαι-
τούµενων κριτηρίων επιλεξιµότητας ανά 
καθεστώς ενίσχυσης, θα δεσµευτούν. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν θα συµπεριληφθούν στην 
πληρωµή, χωρίς να προκαλέσουν µειώσεις 
/ κυρώσεις και θα υπάρξει εκ νέου έλεγχος 
και, αν καταστεί αναγκαίο, σχετική ειδοποί-
ηση για πιθανές διορθώσεις. Όσες αλλα-
γές δεν ληφθούν υπόψιν κατά την προκα-
ταβολή αλλά και όσες πραγµατοποιηθούν 
εκ των υστέρων, θα ληφθούν υπόψη στην 
προγραµµατισµένη εξόφληση της ενιαίας 
ενίσχυσης τον ∆εκέµβριο». 

Υπενθυµίζεται ότι τo monitoring είναι η 
προληπτική µέθοδος ελέγχου των δηλωµέ-
νων αγροτεµάχίων στο ΟΣ∆Ε µέσω της τη-
λεπισκόπησης, που φέτος εφαρµόζεται πι-
λοτικά στην Καρδίτσα και στην Ηµαθία και 
το µεγαλύτερο ποσοστό αφορά αγροτεµά-
χια που δηλώνονται για συνδεδεµένη ενί-
σχυση στο βαµβάκι, ενώ από το 2023 θα ε-
φαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Στη σειρά 
3.400 Νέοι 
Αγρότες για 
την α’ δόση
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πληρωµής της πρώτης δόσης 
στους Νέους Αγρότες της 
υφιστάµενης πρόσκλησης 
ανακοίνωσε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
σηµειώνοντας ότι έπεται 
η πίστωση σε 3.400 επιπλέον 
δικαιούχους έπειτα από την 
εξέταση των ενστάσεων και 
των συµπληρωµατικών εγγράφων 
των εν δυνάµει δικαιούχων.
Στη σχετική ανακοίνωση, 
σηµειώνεται χαρακτηριστικά ότι 
«στο πλαίσιο της 3η πρόσκλησης 
των Νέων Γεωργών (πρόσκληση 
έτους 2021) ολοκληρώθηκαν, 
στο σύνολο της Χώρας, 
οι πληρωµές της πρώτης δόσης 
όσων δικαιούχων καλύπτονται 
από το 90% της πίστωσης.
Προκειµένου να ενταχθεί όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός 
υποψηφίων, το αρχικό ποσό 
ρεκόρ των 420 εκατ. ευρώ 
της πρόσκλησης αυξήθηκε κατά 
επιπλέον 105 εκ. ευρώ φτάνοντας 
τα 525 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια 
της διαδικασίας ολοκληρώνεται 
η εξέταση των ενστάσεων όσων 
Νέων Γεωργών είχαν κριθεί 
µη επιλέξιµοι και η αξιολόγηση 
των συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών όσων Νέων 
Γεωργών είχαν κριθεί ως 
«εν δυνάµει δικαιούχοι» ώστε 
άµεσα να ενταχθούν ακόµα 
3.400 δικαιούχοι στους οποίους 
θα καταβληθεί ως πρώτη δόση 
το συνολικό ποσό της τάξης 
των 89 εκατ. ευρώ».

Έρχεται Τετάρτη
 προκαταβολή τσεκ 

υπεγράφη σύμβαση
Μετά και την υπογραφή της σύμβασης ΕΛΕΓΕΠ 

της Πειραιώς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι την Τετάρτη 
πιστώνεται η προκαταβολή του τσεκ

∆εν προβλέπονται αποζηµιώσεις για ζηµιές από ιώσεις 
στα καπνά ξεκαθαρίζουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γιώργος Γεωργαντάς και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας 
Λυκουρέντζος, σε έγγραφη απάντησή τους σε ερώτηση του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, 
«σύµφωνα µε την µε αριθµ. πρωτ. 246871/7479/19.08.2022 
έκθεση αυτοψίας της ∆ΑΟΚ Ροδόπης, µετά από τις επιτόπιες 
επισκέψεις κλιµακίων στις καπνοκαλλιέργειες παρατηρήθηκαν 

σε όλο το γεωγραφικό πλάτος του νοµού Ροδόπης ζηµιές 
από παθογόνο αίτιο µε µεγαλύτερη ένταση στους δήµους 
Αρριανών και Κοµοτηνής. Πρόκειται για ζηµιές από ιογενή 
προσβολές, αίτια µη καλυπτόµενα από τον Κανονισµό 
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ. Έτσι οι ζηµιές 
σε καπνοκαλλιέργειες από ιολογικές προσβολές όπως 
στην συγκεκριµένη περίπτωση «η νεκρωτική ίωση 
του καπνού» δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ». 

Δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ ιώσεις στα καπνά

Νιτρορύπανση 
Μέχρι 17 Οκτωβρίου παραστατικά 
συµµόρφωσης ειδικών διατάξεων 

έτους 2022 για την πρώτη και τρίτη 
πρόσκληση Νιτρικών 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΠΡΩΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ

● ΑΤΤΙΚΗ 131 3.330.250

● ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 505 13.643.000

● ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 1.253 33.150.250

● ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 840 22.317.750

● ΗΠΕΙΡΟΣ 624 16.364.250

● ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1.106 29.041.250

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΠΡΩΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ

● ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 149 4.000.500

● ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 1.501 38.512.250

● ΚΡΗΤΗ 1.458 39.810.750

● ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 215 5.850.250

● ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.099 28.399.000

● ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α  813 21.360.500

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
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Με σκληρό
100 στρμ. 
450 ευρώ 
επιστροφή 
λιπασμάτων

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
 gogos@agronews.gr

Από 3,80 µέχρι 4,80 ευρώ ανά 40κιλο σακί λιπά-
σµατος που αγοράστηκε κατά την προηγούµενη 
καλλιεργητική περίοδο έρχεται να επιδοτήσει η έ-
κτακτη ενίσχυση που θα πληρωθεί τον προσεχή 
Νοέµβριο σε όσους αγρότες έχουν να επιδείξουν 
τιµολόγια αγοράς. Η ενίσχυση ψηφίστηκε την πε-
ρασµένη Πέµπτη 13 Οκτωβρίου από τη Βουλή, µε 
την τροπολογία να ορίζει ότι τα ποσά που θα κατα-
νεµηθούν στους δικαιούχους είναι ακατάσχετα και 
αφορολόγητα. Ωστόσο περισσότερες λεπτοµέρειες 
θα καθοριστούν από την ΚΥΑ που θα φέρει την υ-
πογραφή Γεωργαντά και Βεσυρόπουλου. Οι πλη-
ροφορίες πάντως θέλουν την ενίσχυση από το πα-
κέτο των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσµατα, να επι-
δοτούν το 12% επί των τιµολογίων που έχουν κο-
πεί, κάτι που σηµαίνει ότι ένας παραγωγός µε τι-
µολόγιο αγοράς µιας παλέτας µε ουρία 46-0-0 την 
περασµένη άνοιξη, η οποία του στοίχισε 1.600 ευ-
ρώ (40 ευρώ το σακί, επί 40 σακιά ανά παλέτα), έχει 
λαµβάνειν µια επιστροφή της τάξης των 192 ευρώ. 

Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τιµολόγια που έ-
χουν κοπεί από 1η Οκτωβρίου 2021 µέχρι 30 Σε-
πτεµβρίου 2022, σύµφωνα µε πρόσφατο ρεπορ-
τάζ της Agrenda, πληροφορία που µένει να επι-
βεβαιωθεί από την ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης τις επόµενες ηµέρες µε επίση-
µες ανακοινώσεις. 

Πάντως, οι τιµές τις οποίες πλήρωσαν οι παραγω-
γοί κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο 
είναι αυξηµένες από 100% έως 120% συγκριτικά µε 
τα δεδοµένα της αγοράς πριν ξεκινήσει η ενεργεια-
κή κρίση και εν συνεχεία η κρίση των λιπασµάτων. 

Την περίοδο αυτή, οι αγρότες εφοδιάζονται σα-
κιά µε σύνθετα NP λιπάσµατα για τη βασική λί-

πανση των χειµερινών σιτηρών. Οι πιο εµπορικοί 
κωδικοί αφορούν στα 16-20-0 και 20-20-0, οι τιµές 
των οποίων διαµορφώνονται σε 35 και 36 ευρώ α-
ντίστοιχα, έναντι των 28 και 30 ευρώ πέρυσι τον Ο-
κτώβριο. Η µέση τιµή διάθεσης λιπασµάτων για τη 
βασική λίπανση των χειµερινών σιτηρών δεν υπε-
ρέβαινε τα 17 ευρώ ανά σακί προ κρίσης. Χρειάζο-
νται περίπου 25 κιλά ανά στρέµµα κατά τη βασική 
λίπανση του φθινοπώρου. Την άνοιξη οι παραγωγοί 
συµπληρώνουν ακόµα 20 κιλά ανά στρέµµα ουρο-
θειικής (40-0-0 ή 46-0-0), κάτι που σηµαίνει ότι χο-
ντρικά ένας αγρότης µε 100 στρέµµατα σκληρό σι-
τάρι πλήρωσε τουλάχιστον 3.750 ευρώ για τις ανά-
γκες θρέψης της καλλιέργειάς του. Στο παράδειγ-
µα αυτό, η επιστροφή που θα λάβει σε µερικές ε-
βδοµάδες διαµορφώνεται στα 450 ευρώ. 

Πιθανό το πλαφόν, προβληµατισµός 
για τυχόν πλαστά τιµολόγια

Σηµειώνεται ότι η ενίσχυση απευθύνεται σε 250.000 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, βάσει του προγραµ-
µατισµού της κυβέρνησης και δεδοµένου του µι-
κρού κονδυλίου συγκριτικά µε τις απαιτήσεις πό-
ρων που θα είχε µια πιο ουσιαστική στήριξη, αρκε-
τοί είναι αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες για τυ-
χόν παρασπονδίες και περιθώρια στρέβλωσης της 
κατανοµής εις βάρος των πραγµατικών αγροτών. 
Πιο απλά, τίθεται το θέµα αν υπάρχει δυνατότητα 

Ένας παραγωγός με τιμολόγιο αγοράς μιας παλέτας με ουρία 46-0-0, που του 
στοίχισε 1.600 ευρώ, έχει λαμβάνειν μια επιστροφή της τάξης των 192 ευρώ 

Επιλέξιµα για ενίσχυση 
είναι τιµολόγια που 
έχουν κοπεί από 1η 
Οκτωβρίου 2021 µέχρι 
30 Σεπτεµβρίου 2022.
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διασταύρωσης των τιµολογίων µε τις δηλωµένες 
εκτάσεις, κάτι που θα αποθάρρυνε την αξιοποίη-
ση τυχόν εικονικών τιµολογίων (κάποιος µε δη-
λωµένα 100 στρέµµατα σκληρού και τιµολόγια 
για 5 τόνους λίπασµα που υπερβαίνουν τις πραγ-
µατικές ανάγκες της καλλιέργειας κατά πολύ). Α-
ναµένεται να αποσαφηνιστεί από την εξειδίκευση 
της ενίσχυσης και αν θα µπει κάποιο πλαφόν, ως 
µέγιστο ποσό ενίσχυσης που µπορεί να πάρει κά-
ποιος δικαιούχος. 

Από την άλλη, συνοµιλητές της Agrenda, από 
τον χώρο των καταστηµάτων εφοδίων, εκφράζουν 
το παράπονο για περιπτώσεις κοµµένων τιµολο-
γίων τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί, λέγοντας α-
στειευόµενοι πως κανονικά θα έπρεπε να επιδο-
τηθούν όχι απλά τα κοµµένα τιµολόγια, αλλά τα 
πληρωµένα. Βέβαια, σε µια τέτοια περίπτωση, ση-
µαντικό µέρος από τα 60 εκατ. ευρώ, θα έµενε α-
ναξιοποίητο, αφού η ταχύτητα µε την οποία πέ-
ρασαν οι αυξήσεις στα τελικά προϊόντα θρέψης 
τους προηγούµενους µήνες παράλληλα µε αυξή-
σεις σε άλλα πεδία της παραγωγής, όπως το ρεύ-
µα, περιόρισαν σηµαντικά τη ρευστότητα των µο-
νάδων. Αρκετοί είναι οι παραγωγοί που αναµέ-
νεται τις επόµενες ηµέρες να εξοφλήσουν τις εκ-
κρεµότητες τους στα καταστήµατα, ενόψει του ε-
φοδιασµού τους για τις απαιτήσεις της νέας καλ-
λιεργητικής περιόδου. 

Στο 10% του φακέλου των Σχεδίων Βελ-
τίωσης τοποθετείται η δυνατότητα επι-
δότησης για την αγορά γης, σύµφω-
να µε τον αρχικό σχεδιασµό της υφι-
στάµενης µεταβατικής περιόδου, ο ο-
ποίος ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί 
µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα, όπως 
αναφέρεται, η αγορά γης «αφορά σε 
ποσοστό έως 10 % του συνολικού κό-
στους της επένδυσης και για τις περι-
πτώσεις που συµπεριλαµβάνονται ε-
γκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις το 
όριο ανέρχεται έως 15%»

Ενδιαφέρον έχει και η πρόβλεψη για 
αντίστοιχη επιδότηση και στο στρατηγι-
κό σχέδιο της νέας ΚΑΠ που ξεκινά το 
2023. Εδώ, στο άρθρο 73 αναφέρεται: 

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατά-
λογο των µη επιλέξιµων επενδύσε-
ων και κατηγοριών δαπανών, συµπε-
ριλαµβανοµένων τουλάχιστον των α-
κολούθων:

 Aγορά γης για ποσό που υπερβαί-
νει το 10 % των συνολικών επιλέξιµων 
δαπανών για την οικεία πράξη, µε ε-
ξαίρεση την αγορά γης για διατήρη-
ση του περιβάλλοντος και προστα-
σία εδάφους πλούσιου σε άνθρακα ή 

την αγορά γης από γεωργούς νεαρής 
ηλικίας µε χρηµατοοικονοµικά µέσα· 
στην περίπτωση της χρήσης χρηµα-
τοοικονοµικών µέσων, το εν λόγω α-
νώτατο όριο εφαρµόζεται στην επιλέ-
ξιµη δηµόσια δαπάνη που καταβάλλε-
ται στον τελικό αποδέκτη ή, στην πε-
ρίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υ-
ποκείµενου δανείου.

Ως προς το ειδικότερο θέµα της ε-
πιδότησης του κόστους των µεταβιβά-
σεων στα όµορα αγροκτήµατα που έρ-
χεται στα επερχόµενα Σχέδια Βελτίω-
σης τα οποία προκηρύσσονται τον ∆ε-
κέµβριο, αναφέρθηκε σε ενηµερωτι-
κή εκδήλωση ο προϊστάµενος στη δια-
χειριστική αρχή που χειρίζεται τα Σχέ-
δια Βελτίωσης, Θύµιος Τσιατούρας λέ-
γοντας µεταξύ άλλων ότι:  «Για πρώτη 
φορά, υπό όρους, τους οποίους µένει 
να προσδιορίσουµε, θα είναι επιλέξι-
µη η αγορά γης. Λίγο αυτό θα το στή-
σουµε στη λογική του να συµπληρώ-
σω σε κάποιο αγροτεµάχιο που ήδη 
έχω, να πάρω κάποιο όµορο, ώστε να 
ξεπεραστεί το διαρθρωτικό πρόβληµα 
που έχει η ελληνική γεωργία, που έ-
χει πολύ κατακερµατισµένο κλήρο».

Μεγάλο το ενδιαφέρον για θέματα αγροτικής γης, 
παράθυρο αλλαγών μετά τα όμορα αγροκτήματα

Από 10 έως 15% του φακέλου 
στα Σχέδια για την αγορά γης

ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, 
µέχρι την δηµιουργία συµβολαίου.

Αναφέρεται για παράδειγµα, ότι σε ένα κτή-
µα, όχι κατ’ ανάγκη µεγάλης έκτασης, µπορεί 
να έχουν λόγο 3 και 4 πολλές φορές κληρονό-
µοι. Αρκεί λοιπόν η αδυναµία (π.χ. λόγω οφει-
λών στην εφορία) ή άρνηση ενός εκ των τεσσά-
ρων για να µαταιωθεί µια συµβολαιογραφική 
πράξη µεγάλου ενδιαφέροντος για τον αγρότη 
– καλλιεργητή που αναπτύσσει δραστηριότητα 

στη συγκεκριµένη περιοχή. Αυτό πολύ συχνά 
δυσκολεύει τον προγραµµατισµό των αγροτι-
κών επιχειρήσεων, µπλοκάρει τους φακέλους 
στα επενδυτικά προγράµµατα, οδηγεί σε απώ-
λειες άµεσων ενισχύσεων, γενικά κάνει τη δου-
λειά των αγροτών προβληµατική.

Όλοι γνωρίζουν ότι το κληρονοµικό δίκιο στην 
Ελλάδα πάσχει και σίγουρα δεν βοηθά στην α-
ναγκαία διεύρυνση του κλήρου, έτσι ώστε να 
επιταχυνθεί η προσέλκυση γης από πραγµατι-

κούς αγρότες µε ρεαλιστικά σχέδια ανάπτυξης.
Οι υπό διερεύνηση πτυχές στο θέµα της αγρο-

τικής γης είναι δεκάδες, ωστόσο, µια πρώτη α-
ναφορά του πρωθυπουργού στο θέµα θα είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα σηµατοδοτούσε 
την πραγµατική βούληση της κυβέρνησης να 
ασχοληθεί µε το ζήτηµα και να δροµολογήσει 
τις κατάλληλες παρεµβάσεις, ακόµα κι αν αυ-
τές δεν πάρουν σ’ αυτή τη φάση διαστάσεις ου-
σιαστικής µεταρρύθµισης. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Ιδιαίτερα θετικής υποδοχής έχει τύχει από τον 
κόσµο της παραγωγής η δήλωση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, σχε-
τικά µε τη δυνατότητα επιδότησης από τα ανα-
πτυξιακά προγράµµατα (Σχέδια Βελτίωσης), πε-
ριπτώσεων αγοράς όµορων αγροκτηµάτων, ε-
κεί όπου ενεργοί και κατά κύριο επάγγελµα α-
γρότες σχεδιάζουν αγορές γης µε στόχο την δι-
εύρυνση των εκµεταλλεύσεών τους. Οι τελευ-
ταίες πληροφορίες θέλουν τους βουλευτές του 
κυβερνώντος κόµµατος να παίρνουν ηχηρά µη-
νύµατα από τους αγρότες για ευρύτερες αλλα-
γές στα θέµατα που συνδέονται µε τις µεταβι-
βάσεις και την αγορά αγροτικής γης. Κι αυτό, 
προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των 
υγειών οικονοµικά αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους 
σε µια εποχή που βάλλονται από τις συνεχείς 
αυξήσεις στο κόστος παραγωγής.

Η ανάδειξη του θέµατος από την Agrenda και 
το Agronews, δείχνει να έχει τύχει ιδιαίτερα θερ-
µής υποδοχής από τους ανθρώπους της παρα-
γωγής, µε πολλούς αγρότες να καταθέτουν τη 
δική τους εµπειρία από τις τεχνικές, γραφειοκρα-
τικές και φορολογικές δυσκολίες που αντιµετω-
πίζουν στη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων.

Τονίζεται για παράδειγµα ότι δεν αρκεί η ε-
πιδότηση και µόνο του τιµήµατος µε το οποίο 
γίνεται η αγορά, σε υπό µεταβίβαση όµορα α-
γροκτήµατα. Χρειάζεται να βρεθούν λύσεις, που 
θα διευκολύνουν τους εν δυνάµει πωλητές στην 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

επί των
τιµολογίων

12%

ΑΝΑ ΣΑΚΙ

ευρώ
3,80�4,80

ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ

ευρώ
192

ΓΙΑ 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ευρώ
450
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Εις Παρισίους
Στα deals της SIAL 
για τη φέτα παίζεται 
η τιμή στο πρόβειο 
Τρίζει το μπλοκ των γαλατάδων μετά τη συμφωνία 
του  Όμηρου με το Λιβάδι Ολύμπου για 1,65 το κιλό  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στα προάστια του Παρισιού, εκεί 
όπου άνοιξε ήδη τις πύλες της η 
µεγάλη ευρωπαϊκή έκθεση τροφί-
µων SIAL, κρίνεται αυτή τη φορά, η 
στάση των γαλατάδων για την τιµή 
που θα πληρώσουν τη νέα εµπο-
ρική περίοδο στο πρόβειο γάλα.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέ-
λουν σύσσωµο τον κλάδο της γα-
λακτοβιοµηχανίας να συµµετέχει 
στην παγκοσµίου φήµης έκθεση 

παίρνοντας σαφή γεύση των δια-
θέσεων των σούπερ µάρκετ για την 
τιµή της φέτας αυτόν το χειµώνα.

Από τις συµφωνίες που θα κλεί-
σουν γαλατάδες και τυροκόµοι µε 
τις αλυσίδες λιανικής, θα εξαρτηθεί 
έως ένα βαθµό το περιθώριο που 
θα έχουν για την πρώτη ύλη, επο-
µένως και η τιµολογιακή πολιτική 
που θα ακολουθήσουν έναντι των 
κτηνοτρόφων για το πρόβειο και 
γίδινο γάλα. Η έκθεση έρχεται λί-
γες µέρες µετά το 1,65 ευρώ το κι-
λό που πλήρωσε στον συνεταιρι-
σµό Λιβαδίου η γαλακτοβιοµηχα-
νία Όµηρος (Γιαννίτσης), παίρνο-
ντας, όπως λένε στις πλαγιές του 
Ολύµπου… τη µπουκιά από το στό-
µα του Κολιού, µάλιστα, µετά από 
15 χρόνια αδιάκοπης συνεργασίας. 

Αν είναι σωστές οι πληροφορίες 

που έχει στη διάθεσή της η Agrenda, 
το ίδιο διάστηµα ο Κολιός θα πρέ-
πει να έχασε από τη ζώνη του γά-
λακτος άλλους 4.000 τόνους, µε-
τά την επέλαση που έκανε στην 
κεντρική Μακεδονία και ειδικότε-
ρα στην περιοχή της ∆ράµας, η La 
Farm του Βαγγέλη Πλεξίδα.

Ο Κολιός τους περιµένει στη γωνία 
Κάποιοι θέλουν τον Κολιό να πε-

ριµένει τους συναδέλφους του στη 
γωνία και εφόσον καταφέρει να 
διασφαλίσει κάποιες καλές συµ-

φωνίες στη SIAL 
για τη διάθεση µέ-
ρους της παρα-
γωγής του (φέ-
τας και άλλων τυ-
ριών) στην ευρω-
παϊκή αγορά, να 
επιστρέφει δριµύ-
τερος µε βελτιω-
µένες προσφορές 
προς τους κτηνο-
τρόφους παραγω-
γούς πρόβειου και 
αίγιου γάλακτος. 
∆εν αποκλείεται 
λένε οι συνοµι-

λητές του, να προσφέρει και πά-
νω από 1,70 λεπτά το κιλό για το 
πρόβειο, σε µια προσπάθεια να α-
ναπληρώσει, εντός της ζώνης, ένα 
σηµαντικό µέρος της πρώτης ύλης 
που έχασε τις προηγούµενες µέρες. 

Γενικά πάντως στις τάξεις των 
γαλατάδων έχει σηµάνει συναγερ-
µός, καθώς κανείς δεν είναι βέβαι-
ος ότι το επόµενο διάστηµα θα έχει 
στη διάθεσή του τις ποσότητες που 
χρειάζεται και είχε άλλες χρονιές. 
Στην Ελασσόνα π.χ. Μπίζιος και Έ-
ξαρχος αγωνιούν για την ανανέω-
ση των «συµβολαίων» τους, ενώ, 
όλο και εντονότερη είναι η παρου-
σία των Θεσσαλών και στην Νότια 
Ελλάδα, όπου το γάλα παραµένει 
µεν φθηνότερο (τιµή παραγωγού), 
καταγράφει ωστόσο µεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση από το Βορρά.  

Επιδράσεις
στις τιµές
παραγωγού
από τη λίστα
διατίµησης 
στα τρόφιµα
Ρύζι, ψωµί, ζυµαρικά, χοιρινά, πουλερικά, 
γάλατα, γιαούρτι, τυριά, φέτα, ζάχαρη, 
ελαιόλαδο, µαργαρίνες και καφές, 
κατέχουν κυρίαρχη θέση µεταξύ των 
προϊόντων που συµπεριλαµβάνονται 
στη µεγάλη λίστα της «διατίµησης» µε 
την οποία καλούνται να προσαρµοσθούν 
τις επόµενες µέρες οι αλυσίδες λιανικής 
σε αγαστή συνεργασία βέβαια µε τις 
βιοµηχανίες τροφίµων. Η ενεργοποίηση 
της λίστας µε τα προϊόντα διατίµησης 
δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τη 
διαµόρφωση των τιµών παραγωγού, 
καθώς θα επηρεάσει αντίστροφα 
την κίνηση της αγοράς πιέζοντας 
κρίσιµα αγροτικά προϊόντα, όπως σιτηρά, 
γάλα και ελαιόλαδο σε µια περίοδο 
που η αύξηση του κόστους παραγωγής 
καθίσταται αδυσώπητη. 
Στη λίστα περιλαµβάνονται συνολικά 51 
προϊόντα από 31 κατηγορίες, µε επίπτωση 
στο λεγόµενο «καλάθι της νοικοκυράς».

Η γαλακτοβιοµηχανία 
Όµηρος (Γιαννίτσης) 
πλήρωσε 1,65 ευρώ στο 
συνεταιρισµό Λιβαδίου. 

Αν ο Κο-
λιός κλεί-
σει καλές 
συµφωνίες 
στη SIAL, 
αναµέ-
νεται να 
επιστρέψει 
µε βελτι-
ωµένες 
προσφο-
ρές στους 
κτηνοτρό-
φους.
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Σ
την αγορά μας είχαμε 100.000 τό-
νους σκληρό από Τυνησία στα 518 
ευρώ παραδοτέα σε λιμάνι τους και 
250.000 τόνους από Αλγερία στα 510 

ευρώ αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές και οι ποσότη-
τες φέρνουν μια παγκόσμια δυναμική στις τι-
μές, η οποία και αποτυπώνεται και στη λίστα 
της Φότζια, με άνοδο για τρίτη εβδομάδα κατά 
10 ευρώ ο τόνος, στα 505-510 ευρώ ο τόνος.

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος αρχικά η 
ζήτηση ενεργοποιήθηκε, με αρκετές διαπραγ-
ματεύσεις και κάποιες δουλειές οι οποίες εκτός 
απροόπτου προορίζονται για το Πακιστάν. Μό-
λις όμως η αγορά άρχισε να ανεβαίνει, η ζήτη-
ση ξανά μειώθηκε επιβεβαιώνοντας μας πως 
οι κλώστες παραμένουν διστακτικοί. 

Νέα άνοδος 10 
ευρώ στη Φότζια 

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)
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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)
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83,25

554,50

1387,6

21,28
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

485 482,5 482,5 495

500
510

3,98 4,04 3,97 3,94 4,03
4,45

Τιμές παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Τέλη Σεπτεµβρίου  32 

Αρχές Οκτωβρίου  33

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αντιστέκεται σε 
πτωτικές πιέσεις η 
διεθνής τιμή βάμβακος 

Νέα άνοδος 10 ευρώ 
στη Φότζια για την 
τιμή στο σκληρό 

Μέχρι 90 λεπτά οι σπόροι για 
τα αροτραία του φθινοπώρου
Σε διερευνητικές συζητήσεις µε τα 
καταστήµατα εφοδίων αυτές τις ηµέρες 
οι καλά οργανωµένοι παραγωγοί, µε 
την τιµή των σπόρων σε σκληρό σιτάρι, 
κριθάρι αλλά και µαλακό σίτο να τους 
απασχολούν, ενόψει σπορών. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Βηματισμός 
ανόδου στο 
καλαμπόκι





Φουζικλάδιο 
στα μηλοειδή
Καταστροφή των περιθηκίων 
για να μειωθούν τα μολύσματα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ο µύκητας Venturia inaequalis, 
του οποίου η ατελής µορφή 
που είναι και  η παρασιτική του 
ονοµάζεται Spilocaea pomi, 
αποτελεί την αιτία εκδήλω-
σης του φουζικλάδιου στους 
οπωρώνες µηλοειδών. Πρό-
κειται για ασθένεια της αχλα-
διάς και της µηλιάς, η οποία 
µπορεί να γίνει καταστροφι-
κή σε όλα τα στάδια ανάπτυ-
ξης, από την έναρξη της βλά-
στησης µέχρι και τη συγκοµι-
δή του καρπού. Είναι ιδιαί-
τερα µολυσµατική όταν κα-
τά τη βλαστική περίοδο επι-
κρατούν βροχοπτώσεις, αλλά 
και σε οπωρώνες που βρίσκο-
νται σε υγρές περιοχές. Τα 
πλέον συχνά και χαρακτηρι-
στικά συµπτώµατα εµφανίζο-
νται στα φύλλα και τους καρ-

πούς. Οι πρωτογενείς µολύν-
σεις αρχίζουν νωρίς, από την 
έναρξη της νεαρής βλάστησης 
και η δραστηριότητα των µυ-
κήτων ευνοείται ιδιαίτερα µε 
βροχερό καιρό και θερµοκρα-
σίες 16 µε 24 oC. 

Να σηµειωθεί πως ενώ τα 
φύλλα είναι συνήθως ευπα-
θή µόνο κατά τη νεαρή τους 
ηλικία, οι καρποί είναι ευπα-
θείς καθ’ όλα τα στάδια της 
ανάπτυξής τους, µέχρι τη συ-
γκοµιδή. Πάνω στους καρ-
πούς, το παθογόνο, σχηµα-

τίζει αρχικά µικρές υπερυ-
ψωµένες καστανές ή µαύ-
ρες κυκλικές επιφανειακές 
κηλίδες οι οποίες στη συνέ-
χεια αποκτούν καπνώδες ε-
πίχρισµα και αργότερα γί-
νονται φελλώδεις, ενώ µε-
ρικές φορές συνοδεύονται 
από βαθιές ρωγµές.

Ο αποτελεσµατικότερος και 
οικονοµικότερος τρόπος α-
ντιµετώπισης της ασθένει-
ας επιτυγχάνεται µε προλη-
πτικούς ή και θεραπευτικούς 
ψεκασµούς. Η έγκαιρη κάλυ-
ψη όλων των ευπαθών µε-
ρών του δέντρου µε κατάλ-
ληλα µυκητοκτόνα είναι η 
πιο συνηθισµένη και αποτε-
λεσµατική µέθοδος καταπο-
λέµησης του φουζικλάδιου.

Ένας άλλος τρόπος κατα-
πολέµησης είναι η καταστρο-
φή των περιθηκίων, µε σκο-
πό να µειωθούν τα µολύσµα-

τα που προκαλούν τις πρωτο-
γενείς προσβολές. ∆εδοµέ-
νου όµως ότι τα ασκοσπόρια 
µεταφέρονται σε µεγάλες α-
ποστάσεις µε τον αέρα, το µέ-
τρο αυτό είναι αποτελεσµα-
τικό µόνο όταν εφαρµόζεται 
σε όλα τα δενδροκοµεία µιας 
περιοχής.

Εξίσου αποτελεσµατική εί-
ναι και η λήψη καλλιεργητι-
κών µέτρων σε νέα και παλιά 
δέντρα, που αποσκοπούν στη 
µείωση της υψηλής υγρασί-
ας γύρω από την κόµη των 
δέντρων και την εξασφάλιση 
καλού αερισµού ώστε να πε-
ριορίζεται στο ελάχιστο η δι-
άρκεια διαβροχής του φυλ-
λώµατος. Αυτό επιτυγχάνε-
ται µε την αποφυγή φύτευ-
σης δέντρων σε χαµηλά εδά-
φη, την αραιή φύτευση και µε 
κατάλληλο κλάδευµα καρπο-
φορίας/διαµόρφωσης.

Θρυµµατισµός των υπολειµµάτων στο βαµβάκι
Στην περιοχή της ∆ράµας έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει εγκατεστηµένος 
πληθυσµός τού πράσινου σκουληκιού στην περιοχή, που σηµαίνει 
ότι το έντοµο διαχειµάζει τοπικά, σύµφωνα µε ανακοίνωση της τοπικής 
∆ΑΟΚ. Η εµφάνιση τού εντόµου, άρα και οι προσβολές στις 
βαµβακοφυτείες, κατά την επόµενη καλλιεργητική περίοδο εξαρτώνται 
από τον πληθυσµό της διαχειµάζουσας γενεάς, δηλαδή από το πλήθος 

των νυµφών που διαχειµάζουν επιτυχώς και εξέρχονται την άνοιξη από 
το έδαφος των βαµβακοφυτειών της προηγούµενης καλλιεργητικής περιόδου. 
Όσο µικρότερος είναι ο πληθυσµός που θα καταφέρει να διαχειµάσει, 
τόσο µικρότερη θα είναι τυχόν προσβολή των νέων βαµβακοφυτειών. 
Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, µετά τη συγκοµιδή συνιστάται να γίνει 
στελεχοκοπή και θρυµµατισµός των υπολειµµάτων της καλλιέργειας 
µε καταστροφέα, καθώς και άροση του εδάφους (όργωµα µε αναστροφή) 
σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν 
µε βαµβάκι ανεξαρτήτως της επόµενης καλλιέργειας που θα ακολουθήσει.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Υγρασία
Καλλιεργητικά µέτρα για 
τη µείωση της υγρασίας 

βοηθούν στον περιορισµό 
της ασθένειας

Καπνιά στην ελιά 
Η καπνιά προκαλείται από το µύκητα 
Capnodium oleae και τα συµπτώµατά 
της εµφανίζονται σε φύλλα, βλαστούς 
και στους καρπούς των ελαιόδεντρων ως 
µαύρο στρώµα, στο οποίο οφείλεται και 
η ονοµασία της. Αναπτύσσεται πάνω στα 
φύλλα και τους καρπούς και εµφανίζεται 
εφόσον έχει προϋπάρξει προσβολή 
από έντοµα που αφήνουν µελιτώµατα, 
δεδοµένου ότι ο µύκητας τρέφεται από 
τις µελιτώδεις εκκρίσεις. Το µαύρισµα 
των φύλλων, λόγω της δράσης του µύκητα, 
µειώνει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα 
των φυτών και οδηγεί σε αδύναµη 
βλάστηση και καρποφορία, ενώ σε 
περίπτωση µαυρίσµατος των καρπών 
υποβαθµίζει την ποιότητα τους και 
τους καθιστά µη εµπορεύσιµους. Οι ζηµιές 
οφείλονται αποκλειστικά στη µειωµένη 
λειτουργικότητα των καλυπτόµενων 
οργάνων και στην υποβάθµιση της αξίας 
των καρπών, είναι δε συχνότερες όπου 
συναντώνται συνθήκες ευνοϊκές για 
τις προσβολές των εντόµων. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας, 
µόνο σε περιπτώσεις έντονης προσβολής 
συστήνεται προσεκτικός ψεκασµός 
µε κατάλληλο και εγκεκριµένο σκεύασµα. 
Συνήθως η προστασία των ελαιώνων 
από τις έντονες προσβολές επιτυγχάνεται 
µε τους ψεκασµούς για τις λοιπές 
µυκητολογικές ασθένειες της καλλιέργειας.

Κορυφοξήρα στα εσπεριδοειδή
Η ασθένεια οφείλεται στον µύκητα Phoma 
tracheiphila και αποτελεί καταστροφή 
για τους παραγωγούς  λόγω της σύντοµης 
αποξήρανσης των προσβεβληµένων 
δέντρων. Η κορυφοξήρα εκδηλώνεται 
µε απότοµη χλώρωση, µάρανση και 
ξήρανση των φύλλων νεαρών βλαστών 
στα εσπεριδοειδή και στη συνέχεια 
µε φυλλόπτωση µε χαρακτηριστική 
τη διατήρηση των µίσχων πάνω στα κλαδιά. 
Οι λεµονιές και οι κιτριές παρουσιάζουν 
αυξηµένη ευαισθησία στην ασθένεια, µε 
τις νέες µολύνσεις να ευνοούνται µε υγρό 
και βροχερό καιρό. Ο κυριότερος τροπος 
προσβολής από κορυφοξήρα  στις λεµονιές 
είναι µέσω πληγών που δηµιουργούνται στα 
κλαδιά από ανέµους, χαλάζι και παγετό.
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν 
στους καλλιεργητές ψεκασµό µε χαλκούχα 
µυκητοκτόνα κατά τη διάρκεια της βροχερής 
περιόδου, αµέσως µετά από χαλάζι, παγετό 
ή ισχυρό άνεµο και εκρίζωση-καύση 
των ξηρών δέντρων, ενώ προτείνεται 
και η επιλογή ποικιλιών ανθεκτικών 
στην ασθένεια. Επιπροσθέτως, συστήνεται 
εξυγίανση µε αφαίρεση των ξηρών 
προσβεβληµένων κλάδων µαζί µε υγιές 
τµήµα 15-20 εκ. και το κάψιµο αυτών 
το φθινόπωρο, πριν την έναρξη των βροχών.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ  
panagos@agronews.gr

Τον κίνδυνο αντιστροφής στην 
πυραμίδα των τιμών που συν-
θέτουν τα κόστη καλλιέργει-
ας και τα επίπεδα διάθεσης 
των προϊόντων από τους πα-
ραγωγούς, επισημαίνουν τον 
τελευταίο καιρό οι ντόπιοι και 
ξένοι αναλυτές, όσο οι δυσλει-
τουργίες στην εφοδιαστική α-
λυσίδα επιμένουν και μια νέα 
ανοδική τάση σε λιπάσματα και 
ενέργεια είναι πολύ πιθανή. 

Αντίθετα με ότι έγινε τον τε-
λευταίο χρόνο που οι τιμές πα-
ραγωγού όχι μόνο παρέμειναν 
στην πάνω πλευρά της καμπύ-
λης αλλά γνώρισαν και νέες κο-
ρυφές, οι προβλέψεις για τον 
επόμενο χρόνο παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας 
και σίγουρα δεν θα πρόκειται 
για επανάληψη γεγονότων. 

Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγ-
μή είναι ότι ενέργεια και πρώτες 
ύλες λιπασμάτων… βαδίζουν 
χέρι – χέρι, διαγράφοντας μια 
πορεία σταθερά ανοδική, βά-
σει της οποίας διαμορφώνο-
νται τα τιμολόγια της θρέψης 
όχι μόνο για τις φθινοπωρινές 
αλλά και για τις εαρινές καλ-
λιέργειες. Θα είναι δε έκπλη-
ξη αν μετά τον δύσκολο φετι-
νό χειμώνα, αρχίσει να φαίνε-
ται μια αποκλιμάκωση στα κό-
στη του πετρελαίου και της ηλε-
κτρικής ενέργειας, τα οποία ε-
πίσης κινήθηκαν ψηλά και την 
προηγούμενη χρονιά. 

Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμ-
βεί το ίδιο με τις τιμές των αγρο-
τικών προϊόντων. Ήδη στις α-

ναλύσεις των ειδικών αποτυ-
πώνεται μια «κόπωση» στις τι-
μές παραγωγού, η οποία απο-
δίδεται στη δυσκολία της κατα-
νάλωσης να παρακολουθήσει 
τις νέες τιμές των τροφίμων στο 
ράφι. Τουλάχιστον, αυτό δεί-
χνουν οι στατιστικές κι αυτό ε-
πικαλείται επιμόνως ο κλάδος 
της μεταποίησης. Ειδικά στην 
εξίσωση που έχει να κάνει με 
τις τιμές στο πρόβειο γάλα και 
τις τιμές της φέτας στο ράφι, 
οι τυροκόμοι είναι κατηγορη-
ματικοί. Όμως ανάλογο παρά-
δειγμα επικαλείται ο αντίστοι-
χος κλάδος για τα αρτοσκευ-
άσματα σχετικά με τα αποτέ-
λεσμα του υπερδιπλασιασμού 
των τιμών στα σιτηρά. Επιπλέ-
ον, οι κυβερνητικές προθέσεις 
περί της επιβολής πλαφόν (δι-
ατίμηση) σε μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων διατροφής των σού-
περ μάρκετ, οδηγεί σε νέες α-
νατροπές και σίγουρα κάνει 
όλο και πιο δύσκολες τις προ-
βλέψεις για τις τιμές παραγω-
γού σε κρίσιμα αγροτικά προ-
ϊόντα τη χρονιά που έρχεται.   

Όλα αυτά σημαίνουν βέβαια 
ότι η είσοδος στη νέα καλλι-
εργητική περίοδο συνοδεύε-
ται από πολλές αβεβαιότητες 

και  ρίσκα. Δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι οι καλλιεργητικές ε-
πιλογές των αγροτών, ειδικά 
στα αροτραία, όπου υφίστανται 
περιθώρια επιλογής, θα πρέ-
πει να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικές. Αυτά που ξέρουμε μέ-
χρι σήμερα είναι ότι οι τιμές 
των σιτηρών π.χ. δύσκολα θα 
δουν τις κορυφές της προη-
γούμενης χρονιάς, ενώ στο 
βαμβάκι οι προοπτικές σε ότι 
αφορά τη ζήτηση (λόγω της ε-
πικείμενης ύφεσης) γίνονται 
ακόμα πιο δυσοίωνες. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε εισα-
γωγικά στη σελ. 2 «χρυσή συ-
νταγή» για το καλλιεργητικό 
καλάθι της επόμενης χρονιάς 
δεν υπάρχει. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι εξαντλητικός προϋ-
πολογισμός , κυρίως στο σκέ-
λος των εξόδων και ανάλογος 
σχεδιασμός στο καλάθι προϊό-
ντων της κάθε εκμετάλλευσης. 
Όσο κι αν ακούγεται σκληρό, 
ίσως είναι η στιγμή κάποιοι α-
γρότες να περιορίσουν τη δρα-
στηριότητά τους, αφήνοντας, 
σε πρώτη φάση, τουλάχιστον 
τα νοικιασμένα χωράφια που 
καλλιεργούν από χρόνια. Κά-
ποιοι μάλιστα, ίσως χρειάζεται  
να ξαναεξετάσουν συνολικά τη 
συνέχεια ή μη της παραγωγι-
κής τους δραστηριότητας, προ-
κειμένου να αποφύγουν τα χει-
ρότερα.  Σίγουρα είναι πολλές 
χιλιάδες οι περιπτώσεις αρχη-
γών αγροτικών εκμεταλλεύσε-
ων που καλλιεργούν με τη δύ-
ναμη της αδράνειας, μόνο και 
μόνο επειδή βρέθηκαν σ’ αυ-
τόν τον τόπο και μόνο αυτό ξέ-
ρουν να κάνουν. 

Μια αντίστροφη πυραμίδα 
θέτει αγρότες εκτός πεδιάς  
Αβεβαιότητες αγοράς αυξάνουν τον κίνδυνο για χρεοκοπίες   

Από συνήθεια
Κάποιοι καλλιεργούν 
μόνο και μόνο γιατί 

βρέθηκαν εκεί και μόνο 
αυτό ξέρουν να κάνουν 
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Σε διερευνητικές συζητήσεις µε τα κατα-
στήµατα εφοδίων βρίσκονται τις τελευταί-
ες ηµέρες καλά οργανωµένοι παραγωγοί, 
ενόψει των φθινοπωρινών σπορών, µε τη 
διαθεσιµότητα και την τιµή των σπόρων σε 
σκληρό σιτάρι, κριθάρι αλλά και µαλακό 
σίτο να απασχολούν τους αγρότες. 

Για το σκληρό σιτάρι, η λιανική τιµή ξε-
κινά από τα 85 λεπτά το κιλό, δηλαδή το 
καρτελάκι ξεκινά από τα 15,30 ευρώ, µε το 
κόστος ανά στρέµµα, δεδοµένου ότι χρειά-
ζονται περίπου 22 κιλά σπόρου, να διαµορ-
φώνεται στα 18,70 ευρώ. Για ειδικές ποικι-
λίες, οι οποίες συνήθως καλύπτονται από 
συµβόλαια µε τη βιοµηχανία ζυµαρικών, 
το κόστος του σπόρου µπορεί να προσεγγί-
σει τα 90 λεπτά, ήτοι 19,80 ευρώ το στρέµ-
µα. Ο µη πιστοποιηµένος σπόρος στοιχίζει 
κοντά στα 65 µε 70 λεπτά το κιλό. 

Οι τιµές για το κριθάρι βρίσκονται πε-
ρίπου 15 λεπτά κάτω από τα επίπεδα του 
σκληρού, µε τον πιστοποιηµένο σπόρο για 
κτηνοτροφικό κριθάρι να στοιχίζει 70 µε 
75 λεπτά το κιλό. Ελαφρώς πιο πάνω ανα-
µένεται ότι θα στοιχίσει ο πιστοποιηµένος 
σπόρος για βυνοποιήσιµα κριθάρια που κα-
λύπτονται µε συµβόλαια µε τη βιοµηχανία 
µπίρας. Γύρω στα 75 λεπτά το κιλό υπο-
λογίζεται και η τιµή για το µαλακό σιτάρι.

Στο 95% της ζήτησης η διαθεσιµότητα
Στελέχη από εταιρείες εφοδίων, αναφέ-

ρουν στην Agrenda ότι έχει ήδη προσαρ-

µοστεί η διάθεση των σπόρων βάσει των α-
παιτήσεων για τη λήψη συνδεδεµένης ενί-
σχυσης από το 2023, που θέλουν το «καρ-
τελάκι» στα 18 κιλά, ενώ αναφορικά µε τη 
διαθεσιµότητα, φαίνεται ότι ο βασικός ό-
γκος των αναγκών θα εξυπηρετηθεί χωρίς 
προβλήµατα. Βέβαια δεν αποκλείεται η ε-
πιπλέον ζήτηση για πιστοποιηµένο σπόρο, 
ειδικά στην περίπτωση του κριθαριού και 
του µαλακού σίτου, που φέτος για πρώτη 
φορά προκρίνονται για συνδεδεµένη, να 
εξυπηρετηθεί µε λίγη δυσκολία, ωστόσο, 
τυχόν ελλείψεις δύσκολα θα υπερβούν το 
5% των τελικών αναγκών. Βέβαια, για κρι-

θάρι και µαλακό, η βιοµηχανία αναµένε-
ται ότι θα είναι πλήρως έτοιµη από την ε-
πόµενη καλλιεργητική περίοδο, αφού δεν 
είναι βέβαιο το πώς θα ανταποκριθεί η α-
γορά στη συνδεδεµένη ενίσχυση. 

Σε κάθε περίπτωση, τα περίπου 2 εκατ. 
στρέµµατα µε σκληρό σιτάρι που καλλιερ-
γούνται κατά µέσο όρο µε πιστοποιηµένο 
σπόρο, σίγουρα καλύπτονται από την πα-
ραγωγή που έχουν ετοιµάσει η εταιρείες 
σποροπαραγωγής. Πέρυσι, οι εκτάσεις µε 
σκληρό σιτάρι στη χώρα µας προσέγγισαν 
τα 3,6 εκατ. στρέµµατα περίπου και αναµέ-
νεται ότι γύρω από αυτόν τον αριθµό θα 
κυµανθούν και φέτος. 

Στην περίπτωση του κριθαριού, ο µέσος 
όρος της τριετίας 2018-2020 βάσει της ο-
ποίας έγινε ο σχεδιασµός της συνδεδεµέ-
νης ενίσχυσης, αφορά σε 800.000 περίπου 
στρέµµατα, εκ των οποίων το 60% περίπου 
αναµένεται ότι θα καλλιεργηθούν µε πιστο-
ποιηµένο σπόρο. Πάντως για το 2021, τα 
πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους 
οι εταιρείες, δείχνουν ότι στη χώρα καλλι-
εργήθηκαν αρκετά λιγότερα στρέµµατα, 
κάτω από 600.000. Για το µαλακό σιτάρι, 
οι εκτάσεις διαµορφώνονται σε περίπου 
550.000 στρέµµατα ετησίως, ενώ και εδώ 
οι ζήτηση για πιστοποιηµένο σπόρο υπο-
λογίζεται στο περίπου 60% των εκτάσεων. 

Πάντως, αν και προς το παρόν δεν υπάρ-

χει ροή ούτε στα καταστήµατα εφοδίων ού-
τε στα χωράφια, αρκετοί συντελεστές της 
αγοράς εκτιµούν πως όσοι αφήσουν την 
προµήθεια σπόρων για τελευταία στιγµή, 
ίσως αντιµετωπίσουν δυσκολίες. 

Βασική προϋπόθεση τη δεδοµένη στιγ-
µή, προκειµένου να ξεκινήσει µε µεγαλύ-
τερη ζωηράδα η προεργασία για τις φθινο-
πωρινές σπορές, είναι η βροχή. Σε αρκετά 
παραγωγικά κέντρα της κεντρικής και βό-
ρειας Ελλάδας, οι βροχοπτώσεις ήταν ελά-
χιστες, µε αποτέλεσµα το έδαφος να µην 
είναι έτοιµο για υποδοχή των σπόρων της 
επόµενης σοδειάς. Μια βεβιασµένη επι-
λογή σποράς, χωρίς η γη να έχει δεχθεί ι-
κανές ποσότητες βροχής, θα οδηγούσε σε 
µεγαλύτερα προβλήµατα το υπόλοιπο της 
καλλιεργητικής περιόδου. 

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η 
καλλιέργεια της ελαιοκράµβης δείχνει να 
έχει χάσει πάνω από το 50% των εκτάσεων. 
∆εν αποκλείεται στην συγκοµιδή του 2023, 
οι µηχανές να συλλέξουν ελαιοκράµβη ακό-
µα και σε λιγότερο από 100.000 στρέµµα-
τα, έναντι των 220.000 µε 230.000 στρεµ-
µάτων πέρυσι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις αν-
θρώπων της αγοράς. Σύµφωνα µε τους ί-
διους, οι εκτάσεις που χάνει η ελαιοκράµ-
βη, θα αξιοποιηθούν για την καλλιέργεια 
σκληρού σίτου και κυρίως κριθαριού και 
µαλακού σίτου. 

Έχει ήδη προσαρµοστεί η διάθεση των 
σπόρων βάσει των απαιτήσεων για τη λήψη 

συνδεδεµένης ενίσχυσης από το 2023, 
που θέλουν το «καρτελάκι» στα 18 κιλά, 

αναφέρουν στην Agrenda στελέχη
 από εταιρείες εφοδίων.

Στο ψάξιμο για καλύτερη
τιμή σπόρων φθινοπωρινής σποράς
Σκληρό-μαλακό σιτάρι, κριθάρι και πιστοποιημένος σπόρος απασχολεί αγρότες 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΤΙΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ 
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Έως 43 λεπτά το σκληρό, ξανά 
ανοδικά η Φότζια στα 510 ευρώ
Απόκλιση από τις τιµές που διαµορφώνει το ε-
µπόριο στην ευρωπαϊκή αγορά εµφανίζουν οι 
τιµές οι οποίες προσφέρονται στους Έλληνες 
παραγωγούς για το αποθηκευµένο σκληρό σι-
τάρι. Η συνεδρίαση της Τετάρτης 12 Οκτωβρί-
ου στη Φότζια, είδε τις τιµές να ενισχύονται κα-
τά 10 ευρώ ο τόνος σε όλες τις ποιοτικές κατη-
γορίες, µε τα υψηλά του εύρους για την πρώτη 
ποιότητα να διαµορφώνονται πλέον στα 510 
ευρώ ο τόνος, ενώ την ίδια στιγµή το εγχώριο 
εµπόριο προσφέρει «βαριά» 43 λεπτά το κιλό 
στους παραγωγούς. 

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιµές σκληρού σίτου 
και στη Γαλλία, µε τις φορτώσεις να γίνονται 
πλέον στα 470 ευρώ ο τόνος έναντι των 465 ευ-
ρώ µια εβδοµάδα πριν. 

Τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου στις ευρω-
παϊκές τιµές, δείχνουν πάντως να εξαντλούνται, 
αφού «τελείωσαν» οι ειδήσεις που περίµενε η 
αγορά, χωρίς στο µεταξύ να έχουν προσεγγι-
στεί τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που σχηµατί-
στηκαν κατά τα ελληνικά αλώνια. Συγκεκριµέ-
να, έπειτα από την πτωτική αναθεώρηση στην 
σοδειά του Καναδά που έδωσε καύσιµα για έ-
να ράλι της τάξης των 100 ευρώ ο τόνος περί-
που στις τιµές για την σοδειά της Βόρειας Αµε-
ρικής, Τυνησία και Αλγερία προχώρησαν σε α-
γορές µε την τιµή στα 519 και 510 περίπου ευ-
ρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους, που θε-
ωρήθηκαν από το εµπόριο υψηλές, δίνοντας 
σήµα για µικρές ανοδικές αναπροσαρµογές. 

Πλέον, δεν φαίνονται στον ορίζοντα εξελί-
ξεις που θα µπορούσαν να δώσουν νέα ώθη-
ση. Ούτε όµως υπάρχουν αφορµές για κάποια 
σηµαντική διόρθωση, µε τον λόγο για τη δια-
µόρφωση των τιµών από εδώ και στο εξής να 
παίρνει η κατανάλωση και ο ρυθµός µε τον ο-
ποίο εξαντλούνται τα αποθέµατα. 

Στο µεταξύ, το εγχώριο εµπόριο, παρά την α-
νοδική τάση των αγορών τις προηγούµενες ε-
βδοµάδες, δε προχώρησε σε αξιόλογες κινή-
σεις, αναµένοντας ίσως κάποια περαιτέρω ενί-
σχυση των τιµών. Τα ελληνικά FOB ενισχύθη-
καν όλο αυτό το διάστηµα κατά µόλις 20 ευρώ 
ο τόνος και πλέον παραµένουν στα 440 ευρώ. 

Με την ίδια έλλειψη ενδιαφέροντος προσεγγί-
ζουν οι έµποροι και τους παραγωγούς που κρά-
τησαν ποσότητες στις αποθήκες τους, πληρώ-
νοντας τιµές αρκετά κάτω από τα επίπεδα µε τα 
οποία κινείται η αγορά στην γειτονική Ιταλία. 

Στα µαλακά σιτάρια, η ευρωπαϊκή αγορά δο-
κίµασε το ισχυρό σηµείο αντίστασης των 360 
ευρώ ο τόνος, µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου του 
2022 να υποχωρούν πίσω στα 353 ευρώ, έπει-
τα από κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις ενόψει 
της έκθεσης προσφοράς και ζήτησης του USDA. 
Η έκθεση ωστόσο δεν έφερε σηµαντικές αλλα-
γές στο πεδίο της εν λόγω αγοράς και πλέον α-
ναµένεται οι εξελίξεις µε τη συµφωνία για τις 
ουκρανικές εξαγωγές να αναλάβουν το ρόλο 
του καταλύτη για τις τιµές. Σηµειώνεται ότι σε 
περίπου ένα µήνα, η συµφωνία που υπεγρά-
φη το περασµένο καλοκαίρι λήγει, µε τον ΟΗΕ 
να επιχειρεί µια ανανέωσή της για ένα χρόνο. 
Ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εµπό-
δια, αφού ήδη από τον περασµένο µήνα ο Ρώ-
σος πρόεδρος, Βλάντιµιρ Πούτιν είχε απορρί-
ψει την αποτελεσµατικότητά της ως προς την 
διευκόλυνση µε τα ουκρανικά αποθέµατα αδύ-
ναµων οικονοµικά χωρών. Με τις συγκρούσεις 
στην εµπόλεµη ζώνη να αποκτούν µεγαλύτε-
ρη ένταση, δεν αποκλείεται µια νέα εργαλειο-
ποίηση της συµφωνίας για τα σιτηρά. Σε κάθε 
περίπτωση, οι σπορές στην Ουκρανία δείχνουν 
ότι τα χειµερινά σιτηρά θα περιοριστούν σε λι-
γότερο από το 50% των περσινών εκτάσεων. 

ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ   �ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ�

510

470

440

ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

510

470

440

Στον ορίζοντα
Πλέον, δεν 

φαίνονται στον 
ορίζοντα εξελίξεις 
που θα µπορούσαν 

να δώσουν νέα 
ώθηση, ούτε 

όµως υπάρχουν 
αφορµές για 

κάποια σηµαντική 
διόρθωση

Γαλλία
Ανοδικά και οι τιµές 
σκληρού στη Γαλλία, 
µε τις φορτώσεις να 
γίνονται πλέον στα 
470 ευρώ έναντι 

των 465 ευρώ πριν 
µια εβδοµάδα

Η έκθεση 
USDA πιέζει 
κάτω από 
τα 80 λεπτά 
το σύσπορο
Κατά 3 εκατ. δέµατα περιόρισε την 
προοπτική της κατανάλωσης η τελευταία 
έκθεση προσφοράς και ζήτησης USDA, 
χωρίς παράλληλα να κόβει τονάζ από την 
παραγωγή των ΗΠΑ, σε µια καταγραφή 
που είδε το χρηµατιστήριο βάµβακος να 
αντιδρά µε απώλειες 4% µέσα σε λίγα 
λεπτά από τη δηµοσίευση. 
Η αγορά έκλεισε στα 85 σεντς, που 
µεταφράζεται σε τιµή για το σύσπορο 
κοντά στα 78 λεπτά παραδοτέα στο 
εκκοκκιστήριο, ωστόσο δεν αποκλείεται 
η εβδοµάδα να κλείσει µε µεγαλύτερες 
πιέσεις, αφού αρκετοί αναλυτές 
περιµένουν πως η αγορά θα δοκιµάσει 
µια πτωτική διάσπαση της βάσης των 82 
σεντς, που θεωρούνται τα χαµηλά του 
εύρους εδώ και αρκετές συνεδριάσεις. 
Ενδιαφέρον έχει στην έκθεση και 
η µείωση των εξαγωγών για την Ελλάδα, 
µε τους αναλυτές του USDA να 
υπολογίζουν στα 1,45 εκατ. δέµατα τις 
εξαγωγές έναντι της εκτίµησης για 1,56 
εκατ. δέµατα τον Σεπτέµβριο. Πρόκειται 
για 100.000 δέµατα λιγότερα, τα οποία 
µεταφράζονται σε 22.000 τόνους 
εκκοκκισµένου βάµβακος. ∆εν πρόκειται 
για µεγάλη µείωση, ωστόσο δείχνει 
να ανταποκρίνεται στην απουσία των 
Τούρκων από την εγχώρια αγορά. Προς 
το παρόν δεν υπάρχουν ανησυχίες, αφού 
ποτέ µέχρι σήµερα δεν έχουν ξεµείνει 
αδιάθετες ποσότητες από ελληνικό 
βαµβάκι. Συνθήκες πίεσης για τη διεθνή 
τιµή, διαµορφώνει εκτίµηση για µείωση 
των αµερικανικών εξαγωγών κατά 
100.000 δέµατα, στα 12,5 εκατ. δέµατα, 
ενώ έκπληξη στην αγορά προκάλεσε το 
γεγονός ότι δεν αποτυπώνεται µείωση 
της αµερικανικής σοδειάς συγκριτικά µε 
την εκτίµηση του προηγούµενου µήνα. 
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η παραγωγή 
για την τρέχουσα περίοδο 2022-2023 
φαίνεται µειωµένη κατά 400.000 
δέµατα περίπου, που αντανακλά την 
µικρότερη παραγωγή του Πακιστάν. 

Περιθώρια
Τα περιθώρια 

περαιτέρω ανόδου 
στις ευρωπαϊκές 
τιµές, δείχνουν 
πάντως να εξα-
ντλούνται, αφού 

«τελείωσαν» 
οι ειδήσεις που 

περίµενε η αγορά
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Πώς διαµορφώνεται η εικόνα 
στην εγχώρια αγορά λιπασµάτων 
και πόσο πιθανό είναι να υπάρξουν 
ελλείψεις το επόµενο διάστηµα; 

Η ελληνική λιπασµατοβιοµηχανία 
διαθέτει µια σηµαντική δυναµικότητα 
παραγωγής λιπασµάτων άριστης ποι-
ότητας, µε προϊόντα εξειδικευµένα και 
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των καλ-
λιεργητών και τις ιδιαιτερότητες της ελ-
ληνικής γης. Να αναφερθεί ότι η γκά-
µα των πιστοποιηµένων κατά CE πλέ-
ον λιπασµάτων της ελληνικής λιπασµα-
τοβιοµηχανίας είναι ιδιαίτερα µεγάλη 

και εστιάζει στην αποδοτική παραγω-
γή τροφίµων, στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και της υγείας των κατα-
ναλωτών αλλά και στην οικονοµία των 
Ελλήνων γεωργών που κατά κανόνα 
διαθέτουν περιορισµένους κλήρους.

Η ελληνική λιπασµατοβιοµηχανία 
θεωρώντας τους γεωργούς κάτι περισ-
σότερο από συνεργάτες, έχει τη δυνα-
τότητα να στηρίξει σχεδόν στο 100% 
την ελληνική αγορά ακόµη κι αν µη-
δενιστούν οι εισαγωγές λιπασµάτων 
στη χώρα. Ήδη τους προηγούµενους 
µήνες που οι τιµές στην ενέργεια αλ-
λά και τις πρώτες ύλες των λιπασµά-
των ήταν δύο και τρεις φορές πάνω α-
πό την προηγούµενη χρονιά, η ελλη-
νική λιπασµατοβιοµηχανία επέλεξε να 
απορροφήσει µέρος αυτών των αυξή-
σεων. Κατάφερε λοιπόν να παραδώσει 
στους Έλληνες αγρότες τα αρίστης ποι-
ότητας προϊόντα, σε αυξηµένες µεν τι-
µές αλλά πολύ χαµηλότερες από τις α-
ντίστοιχες που θα δικαιολογούσαν οι 
αυξήσεις στις τιµές των πρώτων υλών. 

Σηµειωτέον ότι η ελληνική αγορά έ-
χει προχωρήσει σε προαγορές λιπασµά-
των που προορίζονται για τις εγχώρι-
ες αγροτικές εκµεταλλεύσεις της τάξε-
ως του 15% της ετήσιας κατανάλωσης. 
Ταυτόχρονα, παρέχουµε τη διαβεβαί-
ωση ότι υπάρχει άµεση διαθεσιµότη-
τα σε όλους τους τύπους λιπασµάτων 
για όλη την καλλιεργητική περίοδο. 

Η ελληνική λοιπόν λιπασµατοβιοµη-
χανία είναι έτοιµη και µπορεί να καλύ-
ψει τις απαιτήσεις  της ελληνικής αγο-
ράς εξασφαλίζοντας πλήρη επάρκεια 
αγροτικής παραγωγής και προϊόντων 
διατροφής στην ελληνική κοινωνία.  

Πώς κρίνετε ωστόσο την παρούσα 
κατάσταση στις αγορές αγροτικών 
προϊόντων και τροφίµων διεθνώς; 

Σύµφωνα µε πρόσφατο ενηµερωτι-
κό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η διακοπή της γεωργικής παραγωγής 
και του εµπορίου στην Ουκρανία έχει 
ως συνέπεια την απότοµη άνοδο στις 
παγκόσµιες τιµές τροφίµων. Η εν λό-
γω άνοδος δεν οφείλεται στις κυρώ-
σεις της ΕΕ αλλά στις ενέργειες της Ρω-
σικής κυβέρνησης, όπως το κλείσιµο 
των Ουκρανικών λιµανιών, η σκόπιµη 
καταστροφή της ουκρανικής γεωργι-
κής υποδοµής και οι περιορισµοί στις 
δικές της εξαγωγές γεωργικών προϊ-
όντων και λιπασµάτων.

∆εν υπάρχουν κυρώσεις της ΕΕ που 
να στοχεύουν τις βοηθητικές υπηρεσί-
ες για την εισαγωγή αγροτικών προϊό-
ντων στην ΕΕ από την Ουκρανία και µε-
ταφορά τους σε τρίτες χώρες. Οι εται-
ρείες της ΕΕ µπορούν να µεταφέρουν 
οδικώς, αεροπορικώς και δια θαλάσσης 
γεωργικά προϊόντα από την Ουκρανία 
απευθείας στην ΕΕ και µετά στους εταί-
ρους, συµπεριλαµβανοµένων Ουκρανι-
κών εταιρειών ή οποιωνδήποτε άλλων 
εκτός κυρώσεων µη-Ρωσικών εταιρειών.

Την ίδια στιγµή και οι επιπτώσεις 
των κυρώσεων της ΕΕ στις εισαγωγές 
αγροτικών προϊόντων από Ρωσία και 
Λευκορωσία είναι σηµαντικές. Ωστό-
σο, τα κράτη µέλη της ΕΕ εξουσιοδο-
τούνται να παρέχουν πρόσβαση σε λι-
µένες της ΕΕ σε σκάφη µε ρωσική ση-
µαία και είσοδο ρωσικών οδικών µετα-
φορέων για εισαγωγές ή µεταφορές γε-
ωργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανο-
µένων των λιπασµάτων και του σίτου, 
που δεν υπόκεινται σε περιορισµούς. 

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα, ζιζα-
νιοκτόνα, λιπάσµατα και γεωργικά µη-
χανήµατα µπορούν να εξάγονται από 
την ΕΕ στη Ρωσία, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν εµπλέκονται άτοµα που υπόκει-
νται σε κυρώσεις. Τα ανώτατα όρια και 
οι περιορισµοί για ορισµένα λιπάσµα-
τα ισχύουν µόνο για προϊόντα που ει-
σάγονται στην ΕΕ και δεν αφορούν ε-
ξαγωγές στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

Πώς αντιµετωπίζει ο ΣΕΒΛ 
την κατάσταση µε την εφαρµογή 
του Νέου Κανονισµού Λίπανσης;

Ο Νέος Κανονισµός Προϊόντων λί-
πανσης 2019/1009 έχει τεθεί σε εφαρ-
µογή από το 2019. Ανάµεσα στις λοι-
πές προβλέψεις του, έθετε ως χρονικό 
όριο την 16η Ιουλίου 2022 για τη δια-

Μήνυµα ασφάλειας προς τους Έλληνες αγρότες, κα-
θώς η προετοιµασία που έχει γίνει από την εγχώρια 
λιπασµατοβιοµηχανία, αρκεί για να καλυφθούν οι α-
νάγκες τους σε λιπάσµατα κατά τη νέα καλλιεργητι-
κή περίοδο, εκπέµπει η πρόεδρος του Συνδέσµου Επι-
χειρήσεων και Βιοµηχανιών Λιπασµάτων (ΣΕΒΛ), Θε-
οδώρα Κουλουρά, µε συνέντευξή της στην Agrenda. 
∆ίνοντας ένα περίγραµµα των προβληµάτων που έχει δη-
µιουργήσει ο πόλεµος στην Ουκρανία, η κυρία Κουλου-
ρά επισηµαίνει ότι παρά τη µεγάλη επιβάρυνση που έχει 
επέλθει στο κόστος αγοράς των πρώτων υλών, όπως επί-
σης και στο ενεργειακό κόστος των µονάδων, οι αυξήσεις 
που έχουν περάσει στις τελικές τιµές των λιπασµάτων, α-
ναλογικά, είναι κατά πολύ µικρότερες, κι αυτό µε ευθύ-
νη της εγχώριας λιπασµατοβιοµηχανίας. 

Η εγχώρια βιομηχανία 
λιπασμάτων εγγυάται 
κάλυψη των αναγκών
Μικρότερη η επιβάρυνση των αγροτών παρά τα κόστη πρώτων υλών 

Θεοδώρα Κουλουρά 
Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών Λιπασµάτων 
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κίνηση στην ευρωπαϊκή αγορά προϊ-
όντων λίπανσης CE. Με το Νέο Κανο-
νισµό Λιπασµάτων  προβλέπεται έλεγ-
χος καταγωγής και ποιότητας όλων των 
συστατικών που χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή προϊόντων λίπανσης, ε-
νώ καθίστανται αυστηρότεροι οι έλεγ-
χοι ποιότητας και στα τελικά προϊόντα. 
Μια σηµαντική προσθήκη που γίνεται 
µε το Νέο Κανονισµό είναι η πρόβλεψη 
δηµιουργίας φακέλου για κάθε προϊόν 
και η αυτοπιστοποίηση ή η πιστοποίη-
ση από Κοινοποιηµένο Φορέα ώστε τα 
προϊόντα λίπανσης να µπορούν να δι-
ακινούνται στην ελεύθερη ευρωπαϊκή 
αγορά µε τη σήµανση CE.

Τι συµβουλεύετε λοιπόν τα µέλη 
του ΣΕΒΛ;

O Σύνδεσµός µας «συµβουλεύει» τα 
µέλη του να προχωρήσουν στην κυκλο-
φορία προϊόντων CE. Γνωρίζοντας ό-
τι κάθε τέτοια προσπάθεια στην αρχή 
αντιµετωπίζει δυσκολίες και µε δεδο-
µένο ότι η ΕΕ δεν ενέκρινε παράταση 
στην ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής, ο 
ΣΕΒΛ σε συνεργασία µε τη  FERTILIZERS 
EUROPE ζήτησε από το καθ’ ύλη αρµό-
διο υπουργείο άτυπα να εγκρίνει µια 
περίοδο χάριτος των 4 µηνών κατά την 
οποία θα µπορούν να κυκλοφορούν 
παράλληλα και προϊόντα ΕΚ σύµφω-
να µε την οδηγία 2003/2003. Έτσι πι-
στεύουµε ότι θα µπορέσει να γίνει α-
προβληµάτιστα η µετάβαση στα προϊ-
όντα του Νέου Κανονισµού χωρίς να 
γίνουν µεγάλες «εκπτώσεις» στην ποι-
ότητα των λιπασµάτων που κυκλοφο-
ρούν στην ελληνική αγορά.

Ο ΣΕΒΛ είναι αντίθετος µε την έκδο-
ση νέας νοµοθεσίας που κατά παρέκ-
κλιση του Κανονισµού θα επιτρέπει 
στην ελληνική αγορά την κυκλοφορία 
προϊόντων λίπανσης που δεν θα πλη-
ρούν το νέο κανονισµό λιπασµάτων. 
Αυτό θα επέτρεπε την κυκλοφορία α-
γνώστου προέλευσης και αµφιβόλου 
ποιότητας λιπασµάτων, ενώ θα διακιν-
δύνευε η Ελλάδα την επίδραση επιβλα-
βών ουσιών στα εδάφη της και διαµέ-
σου αυτών στη διατροφική αλυσίδα.

Αν ο Έλληνας καταναλωτής, ο Έλ-
ληνας γεωργός και η κυβέρνηση επι-
διώκουν την ασφαλή και ποιοτική πα-
ραγωγή προϊόντων για τον εφοδιασµό 
της διατροφικής αλυσίδας δεν θα πρέ-
πει να επιτρέψουν την κυκλοφορία µη 
πιστοποιηµένων προϊόντων λίπανσης.

Πώς βλέπετε το µέλλον του 
γεωργικού τοµέα στην Ελλάδα 
και ποια η συµβολή των µελών 
του ΣΕΒΛ  στην ορθολογική χρήση 
των προϊόντων λίπανσης;

Η βιοµηχανία λιπασµάτων εµπλέ-
κεται άµεσα στη διατροφική αλυσί-
δα και έχει ως στόχο να εξασφαλί-

σει ικανοποιητική ποσότητα τροφής 
για τον πληθυσµό της γης, που βαί-
νει συνεχώς αυξανόµενος, µέσα από 
µια βιώσιµη παραγωγική διαδικασία. 
Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι πάνω 
από το 50% του παγκόσµιου πληθυ-
σµού τρέφεται λόγω ύπαρξης και χρή-
σης των λιπασµάτων. Οι επιχειρήσεις 
και οι έµποροι παραγωγής λιπασµά-
των, διαµέσου του ΣΕΒΛ, αποτελούν 
σηµαντικό πυλώνα της αειφόρου α-
νάπτυξης και συµµετέχουν στις ευρω-
παϊκές και διεθνείς προσπάθειες για 
την ασφαλή παραγωγή και διαχείρι-
ση προϊόντων, την ορθολογική δια-
χείριση της ενέργειας, τη µείωση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, την 
εξοικονόµηση υδατικών πόρων, τη βι-
οµηχανική συµβίωση και τη συνεχή 
βελτίωση του περιβάλλοντος. Ιδιαίτε-
ρα στην Ελλάδα, η λιπασµατοβιοµη-
χανία και τα µέλη του ΣΕΒΛ:

 Επιλέγουν παραγωγικές διαδικα-
σίες που στηρίζονται στις τελευταίες τε-
χνολογικές εξελίξεις, εξοικονοµώντας 
πρώτες ύλες και ενέργεια. Έτσι, από τις 
αρχές του 20ου αιώνα έχει φτάσει στην 
ηµέρα του φυσικού αερίου για την πα-
ραγωγή των αζωτούχων λιπασµάτων 
µειώνοντας την κατανάλωση πρώτης 
ύλης στην ελάχιστη απαιτούµενη πο-
σότητα και περιορίζοντας κατά 150 % 
τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.

Υιοθετούν τεχνικές που αποσκο-
πούν σε µηδενικά απόβλητα. Η κυκλι-
κή οικονοµία αποτελεί σηµαία σε κάθε 
παραγωγική αλλά και εµπορική διαδι-
κασία λιπασµάτων. Οι υγρές απορρο-
ές ανακυκλώνονται στην παραγωγική 
διαδικασία και γίνονται χρήσιµα προ-
ϊόντα, οι στερεές απώλειες αξιοποιού-
νται σε ειδικούς τύπους λιπασµάτων 
και οι αέριες εκποµπές  ελαχιστοποι-
ούνται µε τεχνικές υψηλής απόδοσης. 

Επιδιώκουν τη χρήση αποτελεσµατι-
κών πρώτων και βοηθητικών υλών που 

η παραγωγή, διαχείριση και ενσωµά-
τωσή τους στα λιπάσµατα δίνει τη µε-
γαλύτερη δυνατή προστιθέµενη αξία 
ταυτόχρονα µε τη µικρότερη κατανά-
λωση ανανεώσιµων φυσικών πόρων. 

 Ακολουθούν µεθοδολογίες που 
υποστηρίζουν την παραγωγή άριστης 
ποιότητας προϊόντων πλήρως αξιοποι-
ήσιµων από τα φυτά. Η πιστοποιηµέ-
νη σύσταση, η οµοιόµορφη κοκκοµε-
τρία, η ολοκληρωµένη σήµανση και η 
εύχρηστη συσκευασία αναδεικνύουν 
τα λιπάσµατα ως προϊόντα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας για τον αγρότη. 
Από την άλλη πλευρά η προσθήκη ι-
χνοστοιχείων, η ενσωµάτωση  αναστο-
λέων Νιτροποίησης και βελτιωτικών, 
η έρευνα  και ανάπτυξη νέων καινο-
τόµων τεχνολογιών, που προφυλάσ-
σουν τα θρεπτικά στοιχεία από απώλει-
ες και προάγουν την αξιοποίησή τους 
από τα φυτά, µεγιστοποιούν την απο-
τελεσµατικότητα της λίπανσης, συµβά-
λουν στην αύξηση των αποδόσεων και 
συνεισφέρουν στην παραγωγή υψη-
λής ποιότητας αγροτικών προϊόντων.

 Παρακολουθούν την ορθολογική 
διαχείριση των λιπασµάτων όχι µόνο 
κατά την παραγωγή τους αλλά στο συ-
νολικό κύκλο ζωής τους προσφέρο-
ντας γνώση και εµπειρία για τη µετα-
φορά, αποθήκευση και τελική χρήση 
τους. Οι οδηγίες που περιέχονται στη 
συσκευασία όσο και στο πληροφορια-
κό υλικό που συνοδεύει τα λιπάσµατα, 
αποτελούν «εργαλείο» για την ασφα-
λή και φιλική προς το περιβάλλον αξι-
οποίησή τους από τον τελικό χρήστη.

Πώς βοηθάει η τεχνολογία 
τη βιοµηχανία λιπασµάτων;

Αποτέλεσµα της εξέλιξης της τεχνο-
λογίας είναι η παραγωγή εξειδικευµέ-
νων λιπασµάτων, εστιασµένων στις 
θρεπτικές απαιτήσεις ορισµένων καλ-
λιεργειών και προσαρµοσµένων στις 
ιδιαιτερότητες των εδαφών και κλιµα-
τικών διαφοροποιήσεων ανά περιοχή 
και εποχή του έτους. Η διαρκής βελτί-
ωση της τεχνολογίας προσφέρει λιπά-
σµατα υψηλής καθαρότητας, και αυξη-
µένης αφοµοιωσιµότητας, που αξιο-
ποιούνται στο µέγιστο  από τις καλλι-
έργειες εξοικονοµώντας χρήµατα για 
τον αγρότη και βελτιώνοντας το φυσι-
κό περιβάλλον.

Έτσι, από την εποχή των τεχνολογι-
ών παραγωγής Κοινών Λιπασµάτων 
συγκεκριµένων λιπαντικών µονάδων 
του 20ου αιώνα, η βιοµηχανία λιπα-
σµάτων και τα µέλη του ΣΕΒΛ έχουν  
µεταβεί στην εποχή της εφαρµογής 
των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 
για την παραγωγή Ειδικών Λιπασµά-
των εστιασµένων στις ειδικές θρεπτι-
κές ανάγκες των φυτών και εναρµο-
νισµένων µε τις Αρχές της Αειφορίας.

Η ∆ρ. Θεοδώρα Κουλουρά, 
είναι Χηµικός Μηχανικός από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο µε 
∆ιδακτορικό στη Βιώσιµη ∆ιαχείριση 
της Ενέργειας σε Βιοµηχανικά και 
Κτηριακά Συγκροτήµατα. Εργάζεται 
για 20 χρόνια σε διευθυντικές 
θέσεις στη λιπασµατοβιοµηχανία και 
ανήκει στη C-suite της Βιοµηχανίας. 
Έχει εµπειρία σε θέµατα εφαρµογής 
Ευρωπαϊκών Κανονισµών και 
Προτύπων στα λιπάσµατα, Βιώσιµης 
διαχείρισης πόρων και Πράσινων 
Τεχνολογιών υδρογόνου-αµµωνίας. 
Είναι εκλεγµένο µέλος του ∆Σ 
της Fertilizers Europe Association, 
του Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών 
Βιοµηχανιών και Πρόεδρος ΣΕΒΛ.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Ο ΣΕΒΛ σε συνεργασία µε τη  FERTILIZERS EUROPE 
ζήτησε από το καθ’ ύλη αρµόδιο υπουργείο άτυπα να 
εγκρίνει µια περίοδο χάριτος των 4 µηνών κατά την 
οποία θα µπορούν να κυκλοφορούν παράλληλα και 
προϊόντα ΕΚ σύµφωνα µε την οδηγία 2003/2003.

Περίοδος χάριτος

Η γκάµα των πιστοποιηµένων κατά CE λιπασµάτων 
της ελληνικής λιπασµατοβιοµηχανίας εστιάζει στην 
αποδοτική παραγωγή τροφίµων, στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στην οικονοµία των Ελλήνων 
γεωργών που κατά κανόνα διαθέτουν µικρό κλήρο.

Ο ΣΕΒΛ είναι αντίθετος µε την έκδοση νέας νοµοθεσίας 
που κατά παρέκκλιση του Κανονισµού θα επιτρέπει στην 
ελληνική αγορά την κυκλοφορία προϊόντων λίπανσης 
που δεν θα πληρούν το νέο κανονισµό λιπασµάτων. 

Αποδοτικότητα

Νέος κανονισμός



Όριο 30% για τρακτέρ-παρελκόμενα

Ανάχωμα στους αγρότες 
τα όρια του Αναπτυξιακού 
ανά κατηγορία επένδυσης    

 Οι αγρότες που θέλουν να αγοράσουν τρακτέρ μπορεί απλά 
να πληρώνουν τόκους και δάνεια, εφόσον αναγκάζονται 
να γεμίσουν το 70% του φακέλου του με άσχετες επενδύσεις   

 Χωρίς καμία λογική το πλαφόν 45% στους στάβλους 
την ώρα που η αγορά ζώων απαγορεύεται από το καθεστώς 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο περιορισµός του 30% επί του προ-
ϋπολογισµού του φακέλου αγροτών 
για τις δαπάνες σε τρακτέρ και παρελ-
κόµενα, αλλά και το αντίστοιχο πλα-
φόν 45% για κατασκευή σταβλικών ε-
γκαστάστασεων στα πλαίσια του Ανα-
πτυξιακού Νόµου, έρχονται σε πλή-
ρη αντίθεση µε τις ανάγκες της πα-
ραγωγής όπως τεκµηριώνονται κα-
θηµερινά στο πεδίο. 

Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσω-
πα στη φυτική παραγωγή (φάκελος 
προϋπολογισµού 50.000 έως 200.000 
ευρώ το µέγιστο), το σχετικό ποσοστό 
που αφορά τα τρακτέρ, κατευθύνει τις 
επιλογές σχεδόν αποκλειστικά για 
δενδροκοµικά ή οχήµατα ανοιχτού 
πεδίου το πολύ έως 100 ίππους. Ακό-
µη και ένα µικρό τρακτέρ των 30.000 
ευρώ να θέλει να αγοράσει κάποιος 
θα πρέπει να «φορτωθεί» επιπλέον 
έξοδα 60.000 ευρώ περίπου (φ/β, 
αρδευτικά, φύτευση δέντρων κ.λπ.), 
τα οποία δεν πρέπει να αφορούν πα-
ρελκόµενα. Στο τέλος λοιπόν µπορεί 
ένας αντί να κάνει µια δουλειά απλά 
να πληρώνει τόκους και δάνεια, εφό-
σον αναγκάζεται να γεµίσει ένα 70% 
του φακέλου του µε επενδύσεις που 
µπορεί να µη χρειάζεται. 

Εδώ θα πρέπει να σκεφτούν οι ιθύ-
νοντες το εξής: στα περασµένα Σχέ-
δια Βελτίωσης ο µέσος φάκελος εί-
χε προϋπολογισµό 100.000 ευρώ και 
στην πλειοψηφία τους περιείχαν τρα-
κτέρ ως επιλέξιµη δαπάνη. Άραγε, πό-
σοι εξ αυτών είχαν επιλέξει τρακτέρ 
και παρελκόµενα µέγιστης αθροιστι-
κής αξίας 30.000 ευρώ; Προφανώς, 
αν όχι κανείς τότε ελάχιστοι, οπότε 
η σχετική απόφαση για τον Αναπτυ-
ξιακό Νόµο µοιάζει τουλάχιστον «α-
ψυχολόγητη». 

Στους κτηνοτρόφους τώρα, ακόµη 

Τη δυνατότητα εύκολου δανεισµού 
από την τράπεζα µε εγγύηση την έ-
γκριση του Σχεδίου Βελτίωσης προ-
βλέπει η προκήρυξη που αναµένεται 
µέσα στον ∆εκέµβριο, µε τη προδηµο-
σίευση της πρόσκλησης να προορίζε-
ται για τις επόµενες ηµέρες ή εβδο-
µάδες, παράλληλα µε την Agrotica.

Αν και ακόµα δεν έχουν γίνει 
γνωστές οι λεπτοµέρειες του σχεδι-
ασµού, είναι γνωστό ότι τα νέα Σχέ-
δια των 230 εκατ. ευρώ θα χρηµα-
τοδοτούν αυτήν τη φορά ακόµα και 
την αγορά γης για όµορα αγροτε-
µάχια. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρί-
ου, σε ηµερίδα που διοργάνωσε η 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
µε θέµα «Χρηµατοδοτικά εργαλεία 
αγροτικής ανάπτυξης και ο ρόλος 
των αγροδιατροφικών προϊόντων 
στην τοπική οικονοµία» στο Αίγιο, ο 
προϊστάµενος της µονάδας επενδύ-
σεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Ευθύµιος Τσια-
τούρας, αναφέρθηκε σε κάποιες α-
πό τις δυνατότητες που θα δίνει η 
καινούρια πρόσκληση.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, επιλέξιµοι 

είναι όσοι αγρότες µπορούν να ε-
ξασφαλίσουν βεβαίωση από το Μη-
τρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ό-
τι είναι επαγγελµατίες γεωργοί. Οι 
επενδύσεις που καλύπτονται αφο-
ρούν οτιδήποτε είναι απαραίτητο σε 
µία γεωργική εκµετάλλευση, εκτός 
από την αγορά ζώων και τον ΦΠΑ.

«Τους όρους µένει να τους προσ-
διορίσουµε, αλλά θα είναι επιλέξιµη 
η αγορά γης. Θα το στήσουµε στη λο-
γική του να συµπληρώσω σε κάποιο 
αγροτεµάχιο που ήδη έχω, να πάρω 

Εύκολος ο δανεισμός μέσω

µία ενέργεια των αρµοδίων που προκα-
λεί απορία ως προς το σχεδιασµό του 
Νόµου, είναι το πλαφόν του 45% για 
τον στάβλο. Την ίδια ώρα απαγορεύ-
εται η αγορά ζώων, οπότε ο ενδιαφε-
ρόµενος, θα πρέπει να καλύψει το άλ-
λο 55% της επένδυσής του µε άλλα έ-
ξοδα (π.χ χαρµανιέρες, παγολεκάνες, 
ταΐστρες, ποτίστρες) τα οποία δεν αφο-
ρούν κτιριακά.  Από την άλλη, δεν τί-
θεται πλαφόν στην αγορά τρακτέρ ό-
πως στη φυτική παραγωγή. ∆ηλαδή έ-
νας κτηνοτρόφος επιτρέπεται να αγο-
ράσει τρακτέρ των 80.000 ευρώ, αλλά 
ένας αγρότης µε 400 στρέµµατα βαµ-
βάκι δεν µπορεί. 

Στο γεγονός πως η αγορά µηχανολο-
γικού εξοπλισµού αγροτών µέσω Ανα-
πτυξιακού Νόµου καθίσταται πρακτικά 
αδύνατη εξαιτίας των µεγάλων περιορι-
σµών, στάθηκε παράλληλα ο βουλευ-
τής Λάρισας Χρήστος Κέλλας στο πλαί-
σιο συνάντησης µε τον αναπληρωτή υ-
πουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση. 
Ο υπουργός απάντησε πως ο Αναπτυξι-
ακός προϋποθέτει ολοκληρωµένο σχέ-
διο από τους αγρότες και όχι µεµονω-
µένη αγορά αγροτικού µηχανήµατος 
ή κατασκευή κτιρίου. Είναι προφανές 
πως και µε δεδοµένο ότι ο Αναπτυξια-
κός Νόµος για την Αγροδιατροφή επι-
δοτεί το 40% της επένδυσης (50% µόνο 
στα ορεινά), η πλειοψηφία των φυσι-
κών προσώπων παραπέµπεται στα ε-
περχόµενα Σχέδια Βελτίωσης.

70% του φακέλου
Ο ενδιαφερόµενος αγρότης 
αναγκάζεται να γεµίσει ένα 
70% του φακέλου του µε 

επενδύσεις που µπορεί να µη 
χρειάζεται 

Οι Οµάδες θα 
πάρουν τη µερίδα 
του λέοντος, 
για ακόµη ένα 
πρόγραµµα µετά το 
Ταµείο Ανάκαµψης, 
από τα 150 εκατ. 
ευρώ.
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Καροτσάκι
«Μερικοί σύµβουλοι και 
ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζουν 
τα Σχέδια σαν καροτσάκι 
του σούπερ µάρκετ» είχε πει
ο κ. Τσιατούρας. Τώρα στον 
Αναπτυξιακό Νόµο, σε ένα 
τέτοιο καροτσάκι παραπέµπουν 
τους αγρότες οι αρµόδιοι 
µε τον περιορισµό του 30%.   

Δαπάνες
Απαγορεύεται η αγορά ζώων, 
οπότε ο κτηνοτρόφος θα πρέπει 
να καλύψει το άλλο 55% 
της επένδυσής του µε άλλες 
δαπάνες (π.χ χαρµανιέρες, 
παγολεκάνες, ταΐστρες, 
ποτίστρες), που δεν αφορούν 
κτιριακά.

Σχέδια
∆εδοµένου ότι ο Αναπτυξιακός 
Νόµος για την Αγροδιατροφή 
επιδοτεί το 40% της επένδυσης 
(50% µόνο στα ορεινά), 
η πλειοψηφία των φυσικών 
προσώπων παραπέµπεται στα 
επερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης. 



των Σχεδίων

Στο 80% για Νέους
η επιδότηση Leader
Μεταποίησης
Σε τροχιά υλοποίησης µπαίνουν 
τα προγράµµατα LΕΑDER της νέ-
ας προγραµµατικής περιόδου 
προϋπολογισµού 236.147.059 
ευρώ µετά την ολοκλήρωση της 
σχετικής διαβούλευσης και την 
παρουσίαση της Πρόσκλησης 
σε εκδήλωση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στη Στυ-
λίδα Φθιώτιδας το διήµερο 7 και 
8 Οκτωβρίου. Η πρόσκληση θα 
αφορά την επιλογή των ΟΤ∆ 
(έως 50 περιοχές παρέµβασης) 
που θα διαχειριστούν το πρό-
γραµµα, µε τη σχετική διαδικα-
σία να διαρκεί έως τα µέσα Φε-
βρουαρίου. 

Οι αποφάσεις έγκρισης ώστε 
πράγµατι να µπορέσουν να τρέ-
ξουν οι προκηρύξεις του Leader 
για ιδιωτικές επενδύσεις θα εκ-
δοθούν τον Ιούνιο. 

Στις παρεµβάσεις που ξεχωρί-
ζουν περιλαµβάνονται οι εξής:

 Ενίσχυση µεταποιητικών µο-
νάδων έως 400.000 ευρώ για την 
παραγωγή µόνο τοπικών γεωρ-
γικών προϊόντων µε ποσοστό ε-
νίσχυσης έως 65% και έως 80% 

(περιβάλλον, Νέοι Γεωργοί, µι-
κρά νησιά Αιγαίου). 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων µε 
σχέδια έως 300.000 ευρώ στους 
τοµείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνί-
ας και παραγωγής ειδών µετά την 
1η µεταποίηση και ύψος ενίσχυ-
σης έως 50%. Προτεραιότητα σε 
δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, 
ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές περιοχές.

 Ενίσχυση επιχειρήσεων του 
τουριστικού κλάδου. Προβλέπο-
νται σχέδια µέγιστου προϋπολο-
γισµού έως 300.000 ευρώ, ποσο-
στό ενίσχυσης 50%. Προτεραιό-
τητα θα υπάρξει σε δικαιούχους 
άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ. 
Η ίδρυση καταλυµάτων θα επι-
τρέπεται µόνο σε ορεινές περι-
οχές και σε νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο των 3.500 κατοίκων. 
Στόχος η επιµήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου, η προσέλκυση 
νέων κατηγοριών τουριστών, η 
αναβάθµιση υπηρεσιών.

 Ενίσχυση επιχειρήσεων πα-
ροχής υπηρεσιών για έργα έως 
300.000 ευρώ και ποσοστό ενί-
σχυσης έως 50%. 

 Εξοικονόµηση ενέργειας & 
νερού, ενίσχυση βιο-οικονοµί-
ας & κυκλικής οικονοµίας. Μέγι-
στος προϋπολογισµός 300.000 
ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης έ-
ως 65% (1407/2013). ∆εν µπο-
ρούν να είναι επιλέξιµες δαπά-
νες που συνδέονται µε άλλου εί-
δους εκσυγχρονισµό / αναβάθ-
µιση επιχειρήσεων. 

Ακόµη «ετοιµάζεται» το
Ταµείο Μικροπιστώσεων 
Στο Ταµείο Μικρών ∆ανείων 
Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας έως 
25.000 ευρώ για αγρότες, έκανε 
ειδική αναφορά ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος 
Στύλιος κατά τη διάρκεια της οµιλίας 
του από το Αίγιο. Πρόκειται για 
δάνεια µε ελάχιστες ή µηδενικές 
εγγυήσεις, στα οποία επιδοτείται 
µέρος από το επιτόκιο καθώς και 
τα έξοδα φακέλου των Τραπεζών, 
τόνισε ο ίδιος. Βέβαια θα πρέπει 
να σηµειωθεί εδώ πως το Ταµείο 
αυτό µε πόρους 21.500.000 ευρώ 
ήταν προγραµµατισµένο να ανοίξει 
από το περασµένο καλοκαίρι, ενώ 
έχει συσταθεί επίσηµα µε ΦΕΚ 
(Β’ 1075/2022) από τον περασµένο 
Μάρτιο. To συγκεκριµένο εργαλείο 
προβλέπει επιδότηση επιτοκίου για 
τους πρώτους 24 µήνες στο 100% 
και µισό τόκο για τα υπόλοιπα 
έτη πληρωµής, για δάνεια 5ετούς 
διάρκειας 3.000-25.000 ευρώ. 
Ωστόσο προς το παρόν παραµένει 
στο «µιλητό» και δεν υπάρχει 
ακόµη σαφές χρονοδιάγραµµα 
ενεργοποίησής του, κάτι που θα 
γίνει ίσως µετά το τέλος του έτους. 

κάποιο όµορο, ώστε να ξεπεραστεί 
το διαρθρωτικό πρόβληµα που έχει 
η ελληνική γεωργία, που έχει πολύ 
κατακερµατισµένο κλήρο», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος στάθηκε 
στη δυνατότητα αξιοποίησης της έ-
γκρισης στο σχέδιο για την διευκό-
λυνση δανείου προκειµένου να χρη-
µατοδοτηθεί το Σχέδιο. Σύµφωνα µε 
στοιχεία που παρέθεσε, πέρυσι, δι-
ευκολύνθηκαν µε αυτόν τον τρόπο 
πάνω από 1.700 σχέδια µε 80 εκατ. 
ευρώ σε δάνεια. 

Ιούνιο εγκρίσεις
Οι αποφάσεις έγκρισης 
ώστε πράγµατι να µπο-
ρέσουν να τρέξουν οι 

προκηρύξεις του Leader 
για ιδιωτικές επενδύσεις 
θα εκδοθούν τον Ιούνιο 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σχέδια Βελτίωσης
H προθεσµία υλοποίησης 
του 20% των σχεδίων 
βελτίωσης και τα αντίστοιχα 
αιτήµατα πληρωµής στις  
∆ράσεις: 4.1.1 και 4.1.3 
του ΠΑΑ 2014-2020 
είναι για όλη τη χώρα 
η 30ή Νοεµβρίου 2022. 

Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών
Η ηµεροµηνία έναρξης 
αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά 
στις 20 Οκτωβρίου 2022, 
ώρα 12:00 µ.µ. και
η ηµεροµηνία λήξης 
υποβολής αιτήσεων 
ορίστηκε για 30η 
∆εκεµβρίου 2022 για το 
πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών στα πλαίσια 
του Ταµείου Ανάκαµψης.

Γενετικοί Πόροι
Η ηµεροµηνία έναρξης 
αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά 
στις 9 Οκτωβρίου 2022 
και η ηµεροµηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων 
ορίστηκε για 30η 
∆εκεµβρίου 2022 για 
το πρόγραµµα Γενετικής 
Βελτίωσης στα πλαίσια 
του Ταµείου Ανάκαµψης. 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑ ΕΡΓΟ

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

48,7%
ΜΕΙΩΣΗ

300.�400
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

LEADER 2023-2027

236
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H σειρά αρότρων VARI MASTER  L της Kuhn 
αποτελεί τη νέα γκάµα εξοπλισµού επεξερ-
γασίας εδάφους για κατηγορίες τρακτέρ α-
πό 200-300 ίππων. Η σειρά αυτή έχει σχε-
διαστεί για τους πιο απαιτητικούς αγρότες 
που αναζητούν ένα άκρως αξιόπιστο άροτρο 
που να είναι εύκολο στη χρήση  να προσφέ-
ρει κορυφαία ποιότητα και χαµηλό κόστος 
οργώµατος, αναφέρει η κατασκευάστρια ε-
ταιρεία. ∆ιατίθεται στην ελληνική αγορά α-

πό την εταιρεία Kuhn Center Hellas σε έκ-
δοση κανονικού αναστρεφόµενου αλλά 
και On-Land δηλαδή  εντός εκτός αυλακιάς. 

Ο προηγµένος σχεδιασµός του, το κάνει 
να ξεχωρίζει, καθώς διαθέτει ως βασικό πλε-
ονέκτηµα την ευελιξία, τον σφυρηλατηµέ-
νο σκελετό και τα πολλά µορφοποιηµένα 
µέρη, τα οποία εξασφαλίζουν το τέλειο όρ-
γωµα. Είναι ελαφρύ και ταυτόχρονα ανθε-
κτικό όπως σηµειώνει η κατασκευάστρια ε-
ταιρεία και έτσι τα 4-6 σώµατα µπορούν να 
τα σηκώσουν άνετα τρακτέρ µεγάλης ισχύ-
ος από 200 έως 300 ίππων. 

Όργωμα εντός 
και εκτός αυλακιάς 
με ένα μόνο λεβιέ  
Το νέο σχεδιασμό των αρότρων VARI MASTER  L 
με 4-6 σώματα αποκαλύπτει η Kuhn Center Hellas 

Δυναμική παρουσία 
της Iseki Hellas στην 
έκθεση Agrotica
Η Iseki Hellas µε συνεχείς παρουσίες στις αγροτικές εκ-
θέσεις και εκδηλώσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια 
θα δώσει το παρών και στην έκθεση Agrotica 2022 (20-
23 Οκτωβρίου) παρουσιάζοντας τις νέες σειρές γεωργι-
κών ελκυστήρων TG – TLE – TM – TH καθώς και χορτο-
κοπτικών SXG στο Περίπτερο 14 και Σταντ 02.

Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στα νέα µοντέλα 
της Iseki είναι η εργονοµία, η απλότητα του χειρισµού, 
η µικρή ακτίνα στροφής, οι νέοι κινητήρες STAGE V µε 
οικολογική συνείδηση και η εξοικονόµηση καυσίµου. Η 
Ιαπωνική τεχνολογία άλλωστε είναι γνωστή για την αξι-
οπιστία της και ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες της ελλη-
νικής γεωργίας και κτηνοτροφίας µε στόχο τα άρτια α-
ποτελέσµατα κατά την παραγωγική διαδικασία.

Γνωρίζοντας τις συνθήκες και τις ιδιοµορφίες της  ελ-
ληνικής καλλιέργειας και κτηνοτροφίας η Iseki Hellas 
φρόντισε να έχει στην διάθεση της όλα αυτά τα εργαλεία 
που θα καλύψουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες του Έλ-
ληνα γεωργού – κτηνοτρόφου. Υπάρχουν εξειδικευµέ-
νοι συνεργάτες της εταιρείας δίπλα στον παραγωγό σε 
κάθε περιοχή της χώρας για να συµβουλέψουν σύµφω-
να µε τις σύγχρονες ανάγκες, παρέχοντας φυσικά όλες 
τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται.

Σηµειώνεται εδώ πως τα νέα ευέλικτα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κάθε 
χρηµατοδότησης είτε αφορά επένδυση µε ιδία κεφάλαια 
είτε µέσω επενδυτικών προγραµµάτων. «Είναι τιµή µας 
να σας υποδεχτούµε και να συζητήσουµε µαζί την έντα-
ξη στην αγροτική οικογένεια σας του νέου Iseki», ανα-
φέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της καθώς «εσείς καλλι-
εργείτε και εµείς σας φροντίζουµε». Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο:  www.iseki.gr. 
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Χρηματοδότηση 
από τη Eurobank 
για μηχανήματα 
από την Π. Κατσαρός
H εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε» ανακοι-
νώνει τη συνεργασία της µε την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 
A.E.» µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των αγροτών µε ευ-
νοϊκούς όρους για την αγορά αγροτικού εξοπλισµού, 
στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης και εκτός.
Σκοπός της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελά-
τες της, σε συνεργασία µε την τράπεζα, τη δυνατότητα 
χρηµατοδότησης για την αγορά καινούριου µηχανο-
λογικού εξοπλισµού µε ευνοϊκούς όρους δανείου και 
άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως προνοµιακή τι-
µολόγηση, αποπληρωµή σύµφωνα µε την εποχικότη-
τα των εισπράξεων του πελάτη, απλή διαδικασία για 
την προώθηση του αιτήµατος χρηµατοδότησης, κ.α..
Η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε.» α-
πό το 1974 που ιδρύθηκε, έχει διαγράψει µία επιτυχη-
µένη πορεία στο χώρο των γεωργικών µηχανηµάτων.
Για πάνω από 40 χρόνια αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα 
τρακτέρ του Ιταλικού εργοστασίου ANTONIO CARRARO, 
του Νο 1 κατασκευαστή συµπαγών τρακτέρ για εξειδι-
κευµένες καλλιέργειες, ιδανικά για δενδροκαλλιέργει-
ες, αµπέλια και θερµοκήπια. Παράλληλα αντιπροσω-
πεύει και µηχανήµατα άλλων κατασκευαστών παρελ-
κοµένων, BARGAM – OMA (καταστροφείς, ψεκαστικά, 
θειωτήρες), SICMA (φρέζες) – CM (ανυψωτικά µηχανή-
µατα), BERARDINUCCI (δονητικά για ελιές, αµυγδαλιές, 
καρυδιές, φυστικιές κα.) παρέχοντας στον επαγγελµα-
τία αγρότη ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε καλλιέρ-
γεια και υποστήριξη µετά την πώληση.

Τέλος η φίρμα Fella, 
που «βάφεται» με 
τα χρώματα AGCO 
Η παραγωγή του εξοπλισµού συγκοµιδής Fella θα 
σταµατήσει το δεύτερο τρίµηνο του 2024. Από τη σε-
ζόν 2024/2025, στη µονάδα παραγωγής Feucht θα 
παράγονται µόνο εργαλεία για τις µάρκες Fendt και 
Massey Ferguson, σύµφωνα µε τα πρόσφατα νέα α-
πό τον όµιλο AGCO. Με αυτή την απόφαση, o όµι-
λος ενισχύει τις βασικές µάρκες Massey Ferguson 
και Fendt στον τοµέα της τεχνολογίας συγκοµιδής 
χορτονοµής. Μάλιστα, όπως φαίνεται, οι συνθήκες 
ανάπτυξης και για τις δύο µάρκες έχουν ήδη δηµι-
ουργηθεί µέσω ενός µεγάλου αριθµού επενδύσεων 
στη µονάδα παραγωγής Feucht, ενώ αυτή τη στιγµή 
υλοποιούνται και άλλες εκτεταµένες επενδύσεις για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Μειώνει τις φθορές στα µηχανήµατα
Η έκδοση VARI On-Land παρέχει µεγα-

λύτερη άνεση στον οδηγό και µειώνει τις 
φθορές του τρακτέρ και των ελαστικών ει-
δικά σε τρακτέρ µε φαρδιά λάστιχα. 

Σύµφωνα µε την Kuhn, το VARI MASTER 
L, είναι ένα κορυφαίο µηχάνηµα καθώς 
πρόκειται παράλληλα για άροτρο υψηλής 
ακρίβειας χάρη στις απλές και έξυπνες ρυθ-
µίσεις του και τον εξαιρετικά στιβαρό σχε-
διασµό του. 

Όργωµα υψηλής ποιότητας
Το όργωµα υψηλής ποιότητας  επιτυγχά-

νεται όταν το έδαφος οργώνεται  οµοιόµορ-
φα  σε δύσκολες συνθήκες ή ακόµη και στις 
άκρες, καλύπτει τα υπολείµµατα και κάνει 
καλό γύρισµα και κλείσιµο της αυλακιάς .

Η άνεση και η ευελιξία κατά τη χρήση 
του µηχανήµατος επιτυγχάνεται καθώς ο 
χειριστής µπορεί να οργώσει εντός και ε-
κτός αυλακιάς ρυθµίζοντας την επιλογή µε 
ένα µόνο λεβιέ.

Ελεγχόµενο Κόστος
Κατά το όργωµα οι ρυθµίσεις είναι υψίστης 
σηµασίας. Ακόµα και οι µικρότερες ρυθµί-
σεις µπορούν να οδηγήσουν  σε µεγάλες οι-
κονοµίες, µειώνοντας την κατανάλωση καυ-
σίµου το χρόνο και ταυτόχρονα προστατεύ-
οντας το µηχάνηµα και το τρακτέρ από τις 
φθορές. Οι ρυθµίσεις του VARI MASTER L 
On-Land είναι εύκολες και κάνουν τη δου-
λειά ακόµη ευκολότερη καθώς γίνονται ό-
λα από την καµπίνα (προαιρετικά) ενώ δεν 
απαιτούνται εργαλεία.

Ποιότητα κατασκευής
 Επιπλέον η ποιότητα του οργώµατος βελτι-

ώνεται χάρη στη νέα ρύθµιση των Skimmers: 
«γωνία επίθεσης», µία ακόµη πατέντα της 
Kuhn. Τέλος, η Kuhn κατασκευάστρια ε-
ταιρεία, µε την γνωστή και ασυναγώνιστη 
ποιότητα των µετάλλων της, εξασφαλίζει 
τη µεγάλη διάρκεια ζωής του αρότρου και 
την απόδοση χωρίς σταµατηµό στο χωράφι. 

Άνεση και ευελιξία
Ο χειριστής κατά τη χρήση του µηχα-
νήµατος µπορεί να οργώσει εντός και 

εκτός αυλακιάς ρυθµίζοντας 
την επιλογή µε ένα µόνο λεβιέ
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Εγώ δίπλα σου

 ∆ιαχρονικό: Σ’ αγαπώ, όχι για 
το ποιος είσαι, αλλά για το ποιος 
είµαι εγώ όταν είµαι δίπλα σου. 
Gabriel Garcia Marquez

 Αστικά: Το LifeGRIn 
(Life17/GIC/GR00002) οργάνωσε 
(11/10/2022, ∆ηµαρχείο Θεσ/
νίκης) Ηµερίδα Ενηµέρωσης και 
∆ικτύωσης µε θέµα: Θεσµοθέτηση 
της ∆ιαχείρισης Αστικού Πρασίνου 
για την προσαρµογή στην Κλιµατική 
Αλλαγή.  

 Νερό ΣτΕ: Το Συµβούλιο της 
Επικρατείας µε τέταρτη απόφασή 
ακύρωσε κυβερνητικές αποφάσεις 
για την ιδιωτικοποίηση του νερού, 
ακυρώνοντας την ανάθεση σε 
ιδιώτες Εξωτερικού Υδροδοτικού 
Συστήµατος της Αττικής (ΕΥΣ). 
Κατά της ιδιωτικοποίησης έχει 

εκφραστεί 
και η ΚΕ∆Ε 
όπως και πολλά 
∆ηµοτικά 
Συµβούλια. 
Το 2014, έπειτα 
από προσφυγές 
πολιτών και 
συνδικαλιστικών 

φορέων, εκδόθηκε απόφαση της 
Ολοµέλειας του ΣτΕ (1906/2014) 
σύµφωνα µε την οποία το 50%+1 
των µετοχών των ΕΥ∆ΑΠ & ΕΥΑΘ 
θα ανήκει πάντα στον έλεγχο του 
∆ηµοσίου. myota.gr, 7/10/2022

 Food waste: Η σπατάλη 
τροφίµων (food waste) είναι 
µάστιγα για την ανθρωπότητα, 
ενώ το 6% του πληθυσµού το 2021 
αντιµετώπισε µέτρια ή σοβαρή 
ανεπάρκεια τροφής. Τα περίπου 
1,3 δισ τόνων τροφίµων 
που ετησίως απορρίπτονται, 
επιβαρύνουν το κλίµα στον πλανήτη 
κατά 8-10% των συνολικών 
παγκόσµιων εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου. Το 28%, περίπου, 
της παγκόσµιας γεωργικής έκτασης, 
µία έκταση όσο η Κίνα σχεδόν 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
τροφίµων που, τελικά, πετιούνται. 
Η ίδια σπατάλη γίνεται και µε το 
γλυκό νερό. Υπολογίζεται πως 
η σπατάλη τροφίµων κοστίζει στην 
παγκόσµια οικονοµία περίπου 940 
δις δολάρια κατ’ έτος. Κάθε πολίτης 
πετά 98,2 κιλά τροφίµων, ενώ µία 
τετραµελής οικογένεια πετά 392,8 
κιλά τροφίµων το έτος. CNN.gr, 
5/10/2022.    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην έκθεση θεσµό και σηµείο συνάντη-
σης εµπόρων λιανικής και χονδρικής, 
παραγωγών, εισαγωγέων και decision 
makers απ’ όλον τον κόσµο, τη SIAL 
στο Παρίσι θα δώσουν το παρών από 
τις 15-19 Οκτωβρίου πολλές ελληνι-
κές επιχειρήσεις που τιµούν τη σχέση 
του πρωτογενούς µε τη µεταποίηση.

Σε τρεις κεντρικούς άξονες κατανέ-
µεται η συµµετοχή των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων στη διεθνή έκθεση τρο-
φίµων και ποτών, όπου την οργάνω-
ση των περιπτέρων και την παρουσία 
των εκθετών έχουν αναλάβει ο κρατι-
κός οργανισµός προώθησης εξαγωγών, 
Enterprise Greece καθώς και δύο ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις, η Promo Solution 
και η Great Exhibitions. Συνολικά οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν 
στη SIAL 2022 αγγίζουν τις 280. Aπό 
όλο τον κόσµο συµµετέχουν 7.200 ε-
ταιρείες προερχόµενες από 199 χώρες 
µε τον συνολικά διαθέσιµο εκθεσιακό 
χώρο να ανέρχεται στα 250.000 τ.µ. 

H Promo Solutions έχει αναλάβει τη 
συµµετοχή 110 ελληνικών επιχειρήσε-
ων στην έκθεση, µε συνολικά πάνω α-

πό 2.000 τ.µ. εκθεσιακού χώρου. Συ-
νεργάζεται µε την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου στην οποία υπάγονται ε-
πιχειρήσεις όπως η Agrexpo που δια-
θέτει αποξηραµένα σύκα, ελαιόλαδο, 
φρούτα και λαχανικά αλλά και µε την 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος και την 
οινοποιία Cavino. Από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας συµµετέχουν το Κτήµα Πα-
παστάθη µε παραγωγή κελυφωτού φι-
στικιού και µεταποίηση αλειµµάτων ξη-
ρών καρπών και από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας η εταιρεία γα-
λακτοκοµικών προϊόντων Μενοίκιο. Α-
πό τις Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου 
Αιγαίου προέρχονται η Marcie Mayer 
µε παραγωγή µπισκότων από βελανίδι 
στην Κέα αλλά και το τυροκοµείο Χρυ-
σάφης µε έδρα τη Λήµνο. 

Η Great Exhibitions συνεργάζεται µε 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας αλ-
λά και µε την Περιφέρεια Κρήτης. Επί 
παραδείγµατι από την Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας συµµετέχουν επι-
χειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα 
όπως η Grekko Fruta µε έδρα το Κιλ-
κίς και δραστηριότητα στην επεξεργα-
σία και τυποποίηση βρώσιµης ελιάς. 

Από την Περιφέρεια Κρήτης προ-
έρχεται ο Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός Κριτσάς Αγίου Νικο-
λάου, µε διεθνή παρουσία στο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο. Στις αυτόνοµες 
συµµετοχές καταγράφονται επιχει-
ρήσεις στον τοµέα των τυροκοµικών 
όπως είναι η La Farm της οικογένει-
ας Πλεξίδα αλλά και η Βιοτύρ. Οι συ-
νολικές συµµετοχές µέσω της Great 
Exhibitions υπερβαίνουν τις 70. 

Ελληνικά αγροτικά προϊόντα
περπατούν στο εμπορικό 
σαλόνι της παριζιάνικης 
έκθεσης SIAL Συνολικά στη φετινή διεθνή έκθεση 

τροφίμων και ποτών συμμετέχουν 
280 ελληνικές επιχειρήσεις

Στις 100 οι συνολικές συµµετοχές 
από πλευράς Enterprise Greece.

Γαλακτοκοµικά, έξτρα παρθένο, επιτραπέζια ελιά,
Κοµπόστα και τυροκοµικά στην εκθετική παλέτα

Yπό την οµπρέλα του Enterprise Greece συµµετέχουν ενδεικτικά, 
επιχειρήσεις που υπάγονται στη συµµαχία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ όπως 
η γαλακτοβιοµηχανία της Κορίνθου, Μανδρέκας, η εταιρεία ρυζιών και 
οσπρίων Agrino, η εταιρεία ζυµαρικών Ήλιος, η εταιρεία Νικολοπούλου ΕΠΕ 
που παράγει φυτικά τρόφιµα. Στους συµµετέχοντες είναι επίσης η εταιρεία 
επεξεργασίας και εµπορίας επιτραπέζιας ελιάς Τρίψας µε έδρα το Αίγιο 
υπό τη σκέπη του Επιµελητηρίου Αχαΐας, η λαρισινή ΕΛΒΑΚ στην κοµπόστα 
και από την Εύβοια η εταιρεία Ελαιώνας του παραγωγού Στέφανου Βαλλή 
µε παραγωγή βρώσιµης ελιάς και έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Από την 
περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχουν ανάµεσα σε άλλες η γαλακτοβιοµηχανία 
Καράλης και η εταιρεία κρεατοπαραγωγής Τεµέτερον. Οι συνολικές 
συµµετοχές από πλευράς Enterprise Greece αγγίζουν τις 100.

100
Οι συνολικές 
συµµετοχές 
από πλευράς 
Enterprise 

Greece αγγί-
ζουν τις 100

Εταιρείες
Aπό όλο τον 

κόσµο συµµε-
τέχουν 7.200 

εταιρείες 
προερχόµενες 

από 199 
χώρες

Θεσσαλία
Συµµετέχει 

και το Κτήµα 
Παπαστάθη 

µε παραγωγή 
κελυφωτού 
φιστικιού

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Σε µία «επιθετική» κίνηση εξαγοράς προ-
χώρησε η ∆έλτα, µε την απόκτηση του 
70% των µετοχών της τυροκοµίας Κου-
ρέλλας που ερµηνεύεται ως προσπά-
θεια της επιχείρησης να ενισχύσει τη θέ-
ση της στην παραγωγή τυροκοµικών, ό-
που έως τώρα δεν διατηρεί παρουσία. Η 
συγκεκριµένη εξέλιξη έρχεται µετά την 
απόφαση της ∆έλτα να πουλήσει την 
United Milk Company στον όµιλο Ελλη-
νικά Γαλακτοκοµεία. Η Κουρέλλας δια-
τηρεί τυροκοµική µονάδα στα Γρεβενά, 
είναι εξαγωγική και διαθέτει το 90% της 
παραγωγής της εκτός ελληνικών συνό-
ρων. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο 30% 
θα παραµείνει στην οικογένεια. 

Η Κουρέλλας δραστηριοποιείται και 
στην παραγωγή βιολογικής φέτας και 
φρέσκου βιολογικού γάλακτος, έχει και-
νοτοµήσει µε αρκετές διαφορετικές συ-
νταγές, έχει δηµιουργήσει το κατάστηµα 
Mia Feta – Feta Bar στη Θεσσαλονίκη ό-
που διαθέτει σειρά τυροκοµικών και γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, σε συνδυα-
σµό µε γαστρονοµικές προτάσεις και ε-
τικέτες κρασιού, µε τη µορφή ενός πρό-
τυπου παντοπωλείου ελληνικών προϊό-
ντων. ∆ιατηρεί τυροκοµείο 4.000 τµ. σε 
έκταση 15 στρεµµάτων, εργοστάσιο ζω-
οτροφών 3.000 τετραγωνικών µέτρων 
σε έκταση 10 στρεµµάτων και βιολογι-
κή φάρµα 4.000 τετραγωνικών σε έκτα-
ση 30 στρεµµάτων.

Στο µεταξύ, νέο κύκλο συγκέντρωσης 
στον τοµέα της ελληνικής γαλακτοβι-
οµηχανίας προβλέπουν υψηλόβαθµα 
στελέχη, µε τα οποία επικοινώνησε η 
Agrenda, ως απόρροια του υψηλού λει-
τουργικού κόστους της περιόδου που δι-
ανύουµε για το σύνολο των επιχειρήσε-
ων του κλάδου. Είναι ενδεικτικό το γε-
γονός ότι σε αρκετές των περιπτώσεων 
υπάρχουν επιχειρήσεις κατά το παρελ-
θόν κερδοφόρες, οι οποίες εµφανίζουν 
ζηµιογόνα αποτελέσµατα.

Ως αντίδοτο στην αντιµετώπιση του 
κόστους προβάλλεται από τις γαλακτο-

βιοµηχανίες η ανατίµηση των προϊόντων 
που παράγουν στα ράφια των σούπερ 
µάρκετ, γεγονός που έχει ωστόσο προ-
καλέσει µείωση της κατανάλωσης. Tα 
πιο πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ 
δείχνουν για το οκτάµηνο Ιανουαρίου – 
Αυγούστου και σε σύγκριση µε το αντί-
στοιχο οκτάµηνο του 2021 ότι το σύνολο 
των τυροκοµικών παρουσιάζει µείωση 
πωλήσεων σε όγκο κατά -5,2%, το για-
ούρτι -6,9% και το φρέσκο γάλα -5,7%. 

Στον αντίποδα ο τζίρος για τα τυρο-
κοµικά στο οκτάµηνο είναι αυξηµένος 
– λόγω ανατιµήσεων στα τελικά προϊό-
ντα - κατά 8,3%, στο γιαούρτι 1,3%, στο 
φρέσκο γάλα 0,4%. Συνολικά ο κλάδος 
των γαλακτοκοµικών στα σούπερ µάρ-
κετ καταγράφει απώλεια στις πωλήσεις 
κατά 5,6% σε όγκο αλλά κερδίζει σε τζί-
ρο κατά 5,3% κάτι που οφείλεται στις α-
νατιµήσεις των προϊόντων στα ψυγεία 
των αλυσίδων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η Δέλτα εξαγοράζει το 70%
των μετοχών της Κουρέλλας
και μπαίνει στα βιολογικά τυριά

Ο Trophy-Τροφή Challenge ψάχνει
ξανά καινοτόμους της αγροδιατροφής
Ευκαιρίες δικτύωσης καινοτόµων 
επιχειρηµατικών προτάσεων στον 
τοµέα της αγροδιατροφής µε σηµα-
ντικούς φορείς του ελληνικού και 
διεθνούς οικοσυστήµατος και εξα-
τοµικευµένη υποστήριξη προσφέ-
ρει, µεταξύ άλλων, ο διαγωνισµός 
Trophy-Τροφή Challenge, που υ-
λοποιείται για την 4η χρονιά.

Ο πρωτοποριακός διαγωνισµός 
υλοποιείται από τη Νέα Γεωργία Νέα 
Γένια, µέσω της ιδρυτικής δωρεάς 
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, 
µε στόχο να υποστηρίξει το ελλη-
νικό αγροδιατροφικό οικοσύστη-
µα, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
του κλάδου και τη νεανική επιχει-
ρηµατικότητα. Οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτή-
σεις τους στο www.generationag.
org/trophy-trofh-challenge µέχρι 
την Κυριακή 6 Νοεµβρίου. Οι τρεις 
κατηγορίες του διαγωνισµού στις ο-
ποίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να υποβάλλουν συµµετοχή είναι:

 Agritech: για επιχειρηµατικές 
προτάσεις που αφορούν τον πρω-
τογενή τοµέα και την παραγωγή και 
έχουν αναπτύξει κάποιο πρωτότυπο.

 Food-Tech: για επιχειρηµατικές 
προτάσεις που αφορούν την επε-

ξεργασία και ποιότητα τροφίµων, 
που έχουν αναπτύξει πρωτότυπο.

 Agrologistics: για επιχειρηµατι-
κές ιδέες στην εφοδιαστική αλυσίδα 
των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Οι 25 οµάδες που θα επιλεγούν 
θα συµµετάσχουν σε ειδικό διήµε-
ρο bootcamp, κατά τη διάρκεια του 
οποίου θα λάβουν καθοδήγηση α-
πό ειδικούς του χώρου για να πα-
ρουσιάσουν τις ιδέες τους σε κοι-
νό και Επιτροπή, κατά την τελική 
φάση του διαγωνισµού.

Να σηµειωθεί ότι, τo Trophy-Τρο-
φή Challenge έχει καθιερωθεί µε-
ταξύ της αγροδιατροφικής κοινό-
τητας, καθώς από το 2019 µέχρι και 
σήµερα έχει υποστηρίξει 95 start-
ups και οµάδες στις οποίες συµµε-
τείχαν φοιτητές και ερευνητές α-
πό 20 πανεπιστήµια, ερευνητικοί 
φορείς και ινστιτούτα. Οι συνολι-
κά 12 νικητές του προγράµµατος 
έχουν κερδίσει χρηµατικά έπαθλα 
συνολικής αξίας 70.000 ευρώ, ενώ 
συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά ταξί-
δια στα ερευνητικά εργαστήρια του 
Πανεπιστηµίου Rutgers των ΗΠΑ, 
λαµβάνοντας παράλληλα υψηλού 
επιπέδου επιχειρηµατική υποστή-
ριξη και mentoring.

Οινικά 
έργα τέχνης 
80 µπουτίκ
οινοποιείων 
Περισσότερα από 80 
µπουτίκ οινοποιεία 
της χώρας µικρού 
και µεσαίου µεγέθους
και µε φόντο τον 
εικαστικό χώρο 
«ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ» 
της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών, 
παρουσίασαν τα οινικά 
τους έργα τέχνης. 
Το Athens Wine & Art 
Festival, στις 8 και 9 
Οκτωβρίου µε βασικό 
σλόγκαν το «κρασί 
είναι τέχνη, δηµιουργία 
και έκφραση» 
συγκέντρωσε πλήθος 
οινόφιλων και 
επαγγελµατιών 
του κρασιού. Κρασιά 
µε ασυνήθιστες 
πειραµατικές 
οινοποιήσεις έδωσαν 
µια εικόνα του 
«µικρόκοσµου» του 
ελληνικού κρασιού.

H ∆έλτα έχει στόχο να ενισχύσει
τη θέση της στα τυροκοµικά.

Agritech
 Στα διαγωνιστικά 

πεδία επιχειρηµατικές 
προτάσεις για τον 
πρωτογενή τοµέα 

µε πρωτότυπο τρόπο 
παραγωγής

95
start-ups

ΑΠΟ ΤΟ 2019
ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ

ΕΠΑΘΛΑ

12
νικητές

70.000
ευρώ
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Μέλι Ήπειρος 

Μία μελισσοκόμος 
νομάς ξεχειμωνιάζει
στον Άγιο Γεώργιο
Μία από τις ελάχιστες γυναίκες που ασχολούνται αυτή 
τη στιγμή με τη νομαδική μελισσοκομία πανελλαδικά

Λογική 
Η µέλισσα έχει λογική, 

είναι ένα έντοµο µε 
µεθοδικότητα, πρακτι-
κότητα, ταπεινότητα 
και επαγγελµατισµό 

και µε φοβερή παιδεία 
στον τρόπο που 

δουλεύει και κινείται 
µέσα στην κυψέλη»

Η µελισσοκόµος εκτός 
από το µέλι πεύκου παράγει 
µέλι βελανιδιάς, πορτοκαλιάς 
και µέλι ανθέων.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η απόφασή της να στρα-
φεί στην επαγγελµατική 
µελισσοκοµία και κυρί-
ως να γίνει νοµάς µελισ-
σοκόµος, περιπλανόµενη 
σε διαφορετικά µέρη της 
Ηπείρου αλλά και σε άλλες 
περιοχές από όπου συλλέγει 
το µέλι της, ήταν αυτή που οδήγη-
σε τη Γεωργία Τσάπη σε µία εντελώς διαφο-
ρετική κατεύθυνση ζωής από αυτή που είχε 
ακολουθήσει µέχρι εκείνη τη στιγµή. Με έ-
δρα της τον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας Πρε-
βέζης δηµιούργησε τη δική της επιχείρηση, 
αποτελώντας αυτή τη στιγµή µία από τις ε-
λάχιστες γυναίκες πανελλαδικά που ασχο-
λούνται µε τη νοµαδική µελισσοκοµία. «Ξε-
χειµωνιάζω στον Άγιο Γεώργιο όπου είναι 
η έδρα µου, ενώ συλλέγω το µέλι µου από 
την περιοχή των Μετεώρων, φτάνω έως τη 
Θάσο αλλά και την Εύβοια καθώς και στην 

παραλιακή ζώνη του Ιονίου από 
την πλευρά της Ηγουµενίτσας ό-
που συλλέγω και παράγω µέλι 
πεύκου. Αυτό που έχω παρα-
τηρήσει στο διάστηµα που α-
σχολούµαι µε τη µελισσοκο-

µία, είναι το πως µπορεί το µέλι 
πεύκου να διαφέρει από περιο-

χή σε περιοχή. Η γεύση του εξαρ-
τάται από τα µέταλλα και τη σύστα-

ση της γης καθώς από την υγρασία που 
επηρεάζει το µελιτογόνο έντοµο marchalina 
hellenica που µε τις µελιτώδεις εκκρίσεις του 
συµβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή του 
µελιού», εξηγεί η Γεωργία Τσάπη. 

Όπως λέει, το µέλι πεύκου είναι µία ποι-
κιλία που παράγεται µόνο στην Ελλάδα, 
γι’ αυτό και το έντοµο έλαβε την ονοµασία 
marchalina hellenica. «Είναι µία πληροφο-
ρία που πολύς κόσµος δεν γνωρίζει, αλλά 
θεωρώ ότι είναι µία τρανταχτή πληροφορία 
που αφορά την προέλευση της συγκεκριµέ-
νης ποικιλίας µελιού». 

Ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής για µία γυναίκα που µεγάλωσε µέσα 
στον προστατευµένο χώρο ενός σπιτιού, αφοσιωµένη στην ανάπτυξη τριών 
παιδιών και αποφάσισε να γνωρίσει τον ελκυστικό κόσµο της µέλισσας.

Γεωργία Τσάπη
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Η Γεωργία Τσάπη πριν αποφασίσει 
να γίνει µελισσοκόµος µεγάλωσε 
τρία παιδιά, χωρίς να έχει τον χρό-
νο που της ήταν απαραίτητος για να 
κάνει κάτι που θα τη γέµιζε επαγγελ-
µατικά. «Ωστόσο κατάφερα να πάω 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και 
ενώ µεγάλωνα τα παιδιά µου και τε-
λείωσα τη σχολή µελισσοκοµίας. Έ-
βλεπα ότι καταναλώναµε πολύ µέλι 
στο σπίτι µας. Και κάπου εκεί σκέ-
φτηκα να αγοράσω δύο κυψέλες. 

Προσπάθησα τότε να καταλάβω τις 
µέλισσες, αλλά κι εκείνες να κατα-
λάβουν εµένα. ∆ιάβασα αρκετά και 
γεννήθηκε µέσα µου µεγάλη περι-
έργεια να µάθω για τις µέλισσες και 
τον µαγικό τους κόσµο, ενώ άρχι-
σαν να ανατρέπονται µπροστά στα 
µάτια µου αρκετά στερεότυπα για τη 
ζωή. Αντιλήφθηκα ότι η µέλισσα έ-
χει λογική, όχι όµως και συναίσθη-
µα. Κι αυτό µε οδήγησε στο να σκε-
φτώ κι εγώ µε τη λογική µου. Είναι 
ένα έντοµο µε µεθοδικότητα, λογι-
κή, πρακτικότητα, ταπεινότητα και 
επαγγελµατισµό. Αλλά και µε φοβε-
ρή παιδεία στον τρόπο που δουλεύ-
ει και κινείται µέσα στην κυψέλη». 

Η µελισσοκόµος εκτός από το µέ-
λι πεύκου παράγει µέλι βελανιδιάς, 
πορτοκαλιάς και µέλι ανθέων. Μέ-
ληµά της είναι να τοποθετεί τις κυ-
ψέλες της µακριά από οργανωµέ-
νες καλλιέργειες όπου χρησιµοποι-
ούνται χηµικές ουσίες για την προ-
στασία των φυτών. «Αυτό κάνει πιο 
δύσκολη την πορεία µου στη µελισ-
σοκοµία, κάνοντας πιο επιλεκτική 
στην αναζήτηση της κάθε τοποθεσί-
ας που θα πάω µε τις κυψέλες µου». 

Επιθυµία της είναι να κινηθεί 
και εξαγωγικά. Προς το παρόν δι-
αθέτει το µέλι της σε τοπικά ση-
µεία του νοµού Πρέβεζας. Κάνο-
ντας µία δουλειά που ξεκίνησε α-
πό µεράκι και περιέργεια για να α-
νακαλύψει κάτι νέο. Και που στην 
πορεία, όπως λέει, εξελίχθηκε σε 
ένα ιδιότυπο πάθος. Η ίδια περι-
γράφει την απαιτητική διαδικασία 
που χρειάζεται για να επιλέξει τον 
κατάλληλο τόπο, από όπου θα πά-
ρει το µέλι της. Οι ποσότητες που 
παράγει είναι περίπου 3,5 τόνοι 
µελιού το χρόνο, που προέρχονται 
από τις 200 κυψέλες που έχει α-
ποκτήσει έως και αυτή τη στιγµή. 

Με λογική και μέθοδο, μία διαδικασία 
συνύπαρξης η παραγωγή του μελιού

ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Η Γεωργία Τσάπη διατηρεί αυτή τη στιγµή 200 
µελίσσια και παράγει σε ετήσια βάση περίπου 3,5 

τόνους µελιού. Επιδίωξή της είναι σταδιακά
 να ξεκινήσει και εξαγωγές, µεγαλώνοντας

 την παραγωγή της µέσα στα επόµενα χρόνια

Πρέβεζα 
Προς το παρόν διαθέτει 
το µέλι της σε τοπικά 

σηµεία του νοµού
 Πρέβεζας

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ

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

agrenda@agronews.gr

Ελεγκτικό ΕΕ
Ο Τόνι Μέρφι 
νέος πρόεδρος
Από 1η Οκτωβρίου 2022 έως 30 
Σεπτεµβρίου 2025 θα διατελέσει 
πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της ΕΕ, ο Τόνι Μέρφι. 
Ο νέος πρόεδρος παραλαµβάνει 
τη σκυτάλη από τον Klaus-Heiner 
Lehne, που διετέλεσε πρόεδρος 
του οργάνου από το 2016. 
Ο Μέρφι έγινε µέλος του ΕΕΣ 
το 2018 και ήταν αρµόδιος για 
χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους. 

Costa Group
Σε αναζήτηση 
νέου διευθύνoντα
Ο προµηθευτής φρούτων και 
λαχανικών της Αυστραλίας Costa 
Group αναζητά νέο διευθύνοντα 
σύµβουλο καθώς παραιτείται 
ο Sean Hallahan, ο οποίος είχε 
αντικαταστήσει τον περασµένο 
Μάρτιο τον Harry Debney, που 
συνταξιοδοτήθηκε. Ο Debney 
θα παρέµβει ως προσωρινός 
διευθύνων, όσο διαρκέσει 
η αναζήτηση αντικαταστάτη.

Τyson Foods
Tρεις αλλαγές 
στην ηγεσία
H Τyson Foods ανακοίνωσε 
αλλαγές στην ηγετική της οµάδα 
στα τέλη Σεπτεµβρίου. Ο Stewart 
Glendinning θα εγκαταλείψει 
τη θέση του ως Executive Vice 
President & Chief Financial 
Officer για να γίνει πρόεδρος του 
Group, Prepared Foods.  Ο John 
R. Tyson είναι νέο οικονοµικός 
διευθυντής και η Amy Tu διεθνής 
πρόεδρος και διευθύνουσα.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στα βιολογικά προϊόντα επικεντρώνει ένα 
σηµαντικό µέρος των δυνάµεών της ο διε-
θνής όµιλος προϊόντων φυτοπροστασίας 
της Syngenta, στρατηγική την οποία διευ-
κολύνει σε σηµαντικό βαθµό η εξαγορά 
πριν από δύο χρόνια της Valagro. 

 H νέα στρατηγική του οµίλου παρου-
σιάσθηκε διεξοδικά από τα στελέχη της 
Syngenta Hellas και την ηγετική οµάδα 
της Valagro, µε αφορµή και τα 25 χρόνια 
από την ίδρυση της τελευταίας, σε ειδική 
εκδήλωση που έγινε το περασµένο Σάβ-
βατο στο Καστρί. 

Το δικό του ξεχωριστό παρών στην εκδή-
λωση έδωσε ο οραµατιστής επιστήµονας 
και ιδρυτής της Valagro, Τζουζέπε Νατά-
λε, δηλώνοντας δικαιωµένος για την επι-
λογή του να εντάξει την εταιρεία του στο 

διεθνές όχηµα της Syngenta, διευκολύνο-
ντας µ’ αυτόν τον τρόπο την ταχύτερη α-
νάπτυξη των βιοπροστατευτικών, µε ό,τι 
αυτό σηµαίνει για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, την παραγωγικότητα των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων και τη διατρο-
φική επάρκεια του πλανήτη. 

 Κάνοντας λόγο για καινοτόµα εργαλεία 
που µιµούνται τη φύση και θωρακίζουν 
την υγεία του φυτού, ο Τζουζέπε Νατάλε 
δήλωσε βέβαιος ότι οι φυσικοί βιοδιεγέρ-
τες και τα µικροθρεπτικά στοιχεία που ει-
σάγει στην αγορά η Valagro, είναι σε θέ-
ση να διαµορφώσουν µια ιδανική ισορρο-
πία στις ανάγκες των φυτών και του εδά-
φους, κάτι που εγγυάται υψηλές αποδό-
σεις σε συνθήκες αειφορίας. Παρουσία-
σε παράλληλα µέσα από την εµπειρία ζω-
ής µε τα βιολογικά, την παγκόσµια αγο-
ρά, τις προοπτικές της και τα µεγάλο βιο-
λογικό αποτύπωµα της Valagro σε όλο τον 

κόσµο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος και δι-

ευθύνων σύµβουλος της Syngenta Hellas, 
Γιώργος Ποντίκας, δίνοντας µια πρώτη 
γεύση της νέας στρατηγικής που εγκαι-
νιάζει ο διεθνής όµιλος, ρίχνοντας βάρος 
στα βιολογικά προϊόντα θωράκισης της υ-
γείας των φυτών. 

Αναγεννητική γεωργία, µια υπόθεση 
που συνεχώς κερδίζει έδαφος

Ο επικεφαλής του ελληνικού τµήµατος 
της Valagro, Χρήστος Σπηλιόπουλος, ο ο-
ποίος, αφού µίλησε για τα 25 χρόνια της 
Valagro, έκανε λόγο για ανθρώπους που 
δεν εφησυχάζουν και κάλεσε όλους εκεί-
νους τους συντελεστές της αγροτικής πα-
ραγωγής που διαθέτουν ανοιχτό µυαλό, 
κοινή µατιά και δύναµη για το αύριο, να 
ακολουθήσουν το νέο όραµα σε µια… πτή-
ση στα 35.000 πόδια. 

Βάρος στα βιοπροστατευτικά
από τη Syngenta με αιχμή λύσεις Valagro
Η νέα στρατηγική συνιστά μετακίνηση από τα προϊόντα φυτοπροστασίας στην αναγεννητική γεωργία που κερδίζει έδαφος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆εξιά ο διευθυντής Marketing της Syngenta 
Hellas, Κώστας Οικονοµίδης.
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Αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφί-
ας, των καινοτοµιών και των προϊόντων 
της Valagro, έκανε ο Μπενουά Τζενό, δι-
ευθυντής εµπορικού και ανάπτυξης της ε-
ταιρείας για όλο τον κόσµο, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι η νέα στρατηγική, συνι-
στά µετακίνηση από τα προϊόντα φυτο-
προστασίας (ο τζίρος τους αποτιµάται σε 
90 δις ευρώ το χρόνο) στην αναγεννητι-
κή γεωργία, σε µια υπόθεση που συνεχώς 
κερδίζει έδαφος. 

«Μειώνουµε τα χηµικά και αυξάνουµε 
τις φυσικές λύσεις που διευκολύνουν την 
ανάπτυξη του φυτού και τη βελτίωση του 
εδάφους», τόνισε ο Γάλλος εκπρόσωπος 
της Valagro, υπογραµµίζοντας ότι η νέα 
προσέγγιση, αυξάνει την απόδοση της ε-
πένδυσης στην αγροτική παραγωγή, βελ-
τιώνει την κερδοφορία των αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων και κατοχυρώνει µια απο-
τελεσµατική επιχειρηµατική λειτουργία. 

Ακολούθως, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, 

επικεφαλής του τµήµατος βιολογικών και 
προστασίας καλλιεργειών στα κεντρικά της 
Syngenta, περιέγραψε τη δοµή που έχει ε-
πιλέξει ο διεθνής όµιλος για την ανάπτυξη 
της δραστηριότητάς του στον κόσµο. Κα-
τέστησε σαφές ότι το κοµµάτι των βιοπρο-
στατευτικών, που αυξάνεται µε διψήφιους 
ρυθµούς κάθε χρόνο, αποτελεί κορυφαία 
επιλογή της Syngenta, η οποία, µετά την 
εξαγορά της Valagro, στοχεύει στην κατά-
κτηση ηγετικής θέσης στο συγκεκριµένο 
πεδίο δραστηριότητας.   

Παράλληλα, ο διευθυντής Marketing της 
Syngenta Hellas, Κώστας Οικονοµίδης, µε-
τέφερε το στίγµα και τη σηµασία της νέ-
ας στρατηγικής για την ελληνική αγορά, 
παρέθεσε τα νέα «βιολογικά όπλα» που έ-
χουν πλέον στη διάθεσή τους οι Έλληνες 
αγρότες και τόνισε το ρόλο που έχουν να 
διαδραµατίσουν οι γεωπόνοι του δικτύου, 
στη διευκόλυνση των αγροτών να κατανο-
ήσουν τη σηµασία αυτών των προϊόντων.  

Τέλος, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, 
Biologicals Head EAME - Crop Protection 
της Syngenta τόνισε πως την επόµενη δε-
καετία τα βιολογικά σκευάσµατα θα είναι 
από τους στρατηγικούς πυλώνες, προβλέ-
ποντας ραγδαία αύξηση του µεριδίου τους 

στην αγορά, µε διψήφιο µάλιστα, όπως ε-
ξήγησε, ποσοστό ανάπτυξης κατ’ έτος για 
τους βιοδιεγέρτες. Παράλληλα, σηµείωσε 
πως η Syngenta έχει ως µέληµά της να ε-
πικοινωνήσει στον αγροτικό κόσµο τα ο-
φέλη από τη χρήση τους. Σηµείωσε πως 
η δυνητική γκάµα των Syngenta-Valagro 
στους βιοδιεγέρτες έχει τέσσερις κατηγο-
ρίες, προαναγγέλοντας πως τώρα τα στε-
λέχη των εταιρειών εργάζονται για ένα 
νέο βιοδιεγέρτη για τον πρώτο ψεκασµό 
στα σιτηρά.

Η εκδήλωση έκλεισε µε τους Γιώργο 
Ποντίκα και Χρήστο Σπηλιόπουλο, οι ο-
ποίοι τόνισαν ότι «τα βιολογικά είναι ί-
σως το πιο βασικό όχηµα µαζί µε τις ψη-
φιακές λύσεις για την αριστοποίηση των 
εφαρµογών στη φυτοπροστασία, φτιάχνο-
ντας µαζί και σε στέρεες βάσεις το αύριο 
της γεωργίας στη χώρα µας, µια βιώσιµη 
γεωργία, µια αναγεννητική γεωργία για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφίας, 
των καινοτοµιών και των προϊόντων 

της Valagro, έκανε ο Μπενουά Τζενό 
διευθυντής εµπορικού και 

ανάπτυξης της εταιρείας για όλο τον 
κόσµο (Φώτο Πάνω ∆εξιά).

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος, 
Biologicals Head EAME - Crop 

Protection της Syngenta τόνισε πως 
την επόµενη δεκαετία τα βιολογικά 

σκευάσµατα θα είναι από τους 
στρατηγικούς πυλώνες, προβλέποντας 

ραγδαία αύξηση του µεριδίου τους στην 
αγορά µε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης 

κατ’ έτος για τους βιοδιεγέρτες.

Στρατηγικές εξαγορές
Ο Κόρεϊ Χακ, επικεφαλής Global 

Biologicals, επεσήµανε ότι τα 
βιολογικά είναι το βασικό εργα-
λείο µιας βιώσιµης γεωργίας και 

τόνισε ότι σε µια αγορά που 
από 4 δις δολάρια αναµένεται 
να ανέβει στα 10 δις το 2030, 
η Syngenta µε εξαγορές και 

στρατηγικές συνεργασίες θα είναι 
ο µεγάλος πρωταγωνιστής
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Παράταση 3+3 µηνών έως 31 Μαρτίου 2023 στη 
διαδικασία της κατά παρέκκλιση µετάκλησης ερ-
γατών γης από Τρίτες χώρες και της προσωρινής 
νοµιµοποίησης παράτυπα διαµένοντων αγρερ-
γατών στην Ελλάδα προβλέπει απόφαση των υ-
πουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετανά-
στευσης. «Μετά από συνεργασία των συναρµό-
διων υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Με-
τανάστευσης και Ασύλου και µέχρι τη νοµοθετι-

κή ρύθµιση για την παράταση, έως 31.03.2023, 
της προθεσµίας των άρθρων 16 και 16α του ν. 
4783/2021, που έληξε 30.09.2022, ισχύει πως 
η σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή του υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου (e-Υπηρεσίες), θα 
συνεχίσει να είναι διαθέσιµη στους ενδιαφερό-
µενους εργοδότες και οι αρµόδιες υπηρεσίες θα 
προχωρούν απρόσκοπτα στην ηλεκτρονική πα-
ραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων», αναφέ-

ρει η σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ.
Να σηµειωθεί πως η παράταση ήταν αίτηµα 

πολλών φορέων πριν τη λήξη της προηγούµε-
νης διάταξης την 30η Σεπτεµβρίου 2022. «Αυτό 
είναι θετικό καθώς µπορεί να έχει εφαρµογή και 
στη νέα προγραµµατική περίοδο 2023-2024 εφό-
σον έως τότε έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ», λέει σε ανακοίνωσή 
του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας.

Έως 31 Μαρτίου για κατά παρέκκλιση μετάκληση αγρεργατών

Tο παραγόμενο 
πολλαπλασιαστικό 
υλικό κατά 
την πώληση θα 
πρέπει να διαθέτει 
«φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο», βάσει 
των κατευθυντήρων 
γραμμών της ΕΕ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Για την ανάγκη αυξηµένης επαγρύπνησης 
και διεξαγωγής εξονυχιστικών ελέγχων µε 
θρησκευτική ευλάβεια από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες σε καλλιέργειες και φυτώρια, ώ-
στε να αποτραπεί ο κίνδυνος της µετάδοσης 
και στην Ελλάδα, επικίνδυνων µολυσµατι-
κών ασθενειών, που προκαλούν τεράστιες 
καταστροφές σε γειτονικές χώρες, προειδο-
ποιούν οι ειδικοί επιστήµονες.

Η δυνητική απειλή, για αυτό τον µεγάλο 
κλάδο του εγχώριου αγροτικού τοµέα, απα-
σχόλησε ειδική ενηµερωτική συνάντηση, µε 
αντικείµενο την εφαρµογή της νέας νοµο-
θεσίας για τη διασφάλιση της φυτο-υγείας 
του παραγόµενου πολλαπλασιαστικού υλι-
κού, που οργανώθηκε το πρωί της Πέµπτης 
6 Οκτωβρίου στην πόλη της Νάουσας, µε 
τη συµµετοχή εξειδικευµένων γεωπόνων 
του ΥπΑΑΤ και φυτωριούχων της περιοχής.

Με αφορµή την περίπτωση της «Xylellia», 
αυτό το πολυφάγο είδος, που προκαλεί α-
νυπολόγιστες ζηµίες στην ελαιοκαλλιέρ-
γεια στην Ιταλία και έχει προσβάλλει, επί-
σης, αµυγδαλιές στην Ισπανία και εσπερι-
δοειδή στην Πορτογαλία, οι παριστάµενοι 
ζήτησαν να υπάρχει µεγάλη προσοχή για 
να µην επεκταθεί και στην Ελλάδα.

«Από το 2008 εφαρµόζουµε στη χώρα µας 
ένα πλήρες πρόγραµµα για την επισκόπη-
ση των καλλιεργειών και των φυτωρίων, σε 
συνεργασία µε το Μπενάκειο Φυτοπαθολο-
γικό Ινστιτούτο, και από το 2014 ειδικά για 
την Xylellia, στο πλαίσιο του οποίου λαµβά-
νονται κάθε χρόνο συγκεκριµένος αριθµός 

από δείγµατα και ευτυχώς µέχρι στιγµής δεν 
έχουµε εντοπίσει κάτι ανησυχητικό. Ωστό-
σο, θα πρέπει οι αρµόδιοι υπάλληλοι, στις 
τοπικές και περιφερειακές ∆ΑΟΚ να εφαρ-
µόζουν το πρόγραµµα αυτό µε θρησκευτική 
ευλάβεια, να µην αφήνουν ούτε ένα δείγµα 
που δεν θα το συλλέξουν, για να µην τρέ-
χουµε µετά και δεν φτάνουµε», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά στην Agrenda ο Χρήστος Αρα-
µπατζής, γεωπόνος από τη ∆ιεύθυνση Προ-
στασίας της Φυτικής Παραγωγής, στο τµή-
µα Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου του ΥπΑΑΤ, 
ο οποίος ήταν ένας από τους οµιλητές της 
ενηµερωτικής εκδήλωσης. 

Κύριο αντικείµενο της συνάντησης, που 
οργανώθηκε µε πρωτοβουλία της διεύθυν-
σης της αποκεντρωµένης υπηρεσίας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ωστόσο, ήταν το πώς πρέ-
πει να παράγεται το πολλαπλασιαστικό υ-
λικό στα φυτώρια, µε βάση τους νέους κοι-
νοτικούς κανονισµούς.

Όπως επισήµανε στην Agrenda ο φυτω-
ριούχους Βασίλης Φίλης, οι υπεύθυνοι του 
ΥπΑΑΤ υπογράµµισαν σε όλους τους τόνους 
πως θα πρέπει να εφαρµοστεί η νοµοθεσία 
όπως ισχύει από το 2019.

Σύµφωνα µε όσα µας ανέφερε ο κ. Αρα-
µπατζής, αυτό σηµαίνει πως το παραγόµενο 

Οι υπεύθυνοι 
του ΥπΑΑΤ επµέ-
νουν να εφαρµο-
στεί η νοµοθεσία 
όπως ισχύει από 
το 2019. 

Βάσει του Καν. ΕΕ 2072/2019

Διαβατήριο υγείας 
και μηδέν ανοχή 
φυτών στις ιώσεις 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ (Α’  6ΜΗΝΟ 2019)*

*ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ �Τ.Α.Α.Ε.	 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
ΕΛΕΓΧΟΙ

 15.995 

 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

 18.608 

 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

195

 
ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

∆ΕΙΓΜΑΤΑ

158
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Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν προ ολίγων ηµερών ο-
µάδες παραγωγών και παραγωγικοί φορείς της 
ελιάς Καλαµών από όλες τις περιφέρειες της χώ-
ρας που εµπλέκονται στην καλλιέργεια της συ-
γκεκριµένης ποικιλίας, προκειµένου να συζητή-
σουν τρόπους θωράκισης της ελληνικής παρα-
γωγής έναντι του ανταγωνισµού Τρίτων χωρών. 
Είναι η πρώτη συνάντηση έπειτα από την από-
φαση Γεωργαντά που επαναφέρει την καταχώ-

ρηση της ονοµασίας «ΚΑΛΑΜΑΤΑ/KALAMATA» 
στο µητρώο ποικιλιών ως συνωνύµου της ποικι-
λίας ελιάς «ΚΑΛΑΜΩΝ/KALAMON». Οµάδες πα-
ραγωγών από την Αιτωλοακαρνανία (Stamna 
Olives), φορείς από τη Μεσσηνία που πολέµησαν 
την προηγούµενη απόφαση Αποστόλου (ΣΥΜΕ-
ΠΟΠ) συζήτησαν το ενδεχόµενο διαµόρφωσης 
ενός κοινού ΠΓΕ Ελλάδα, προκειµένου να πιστο-
ποιηθεί η εγχώρια παραγωγή έναντι εκείνης α-

πό τρίτες χώρες και συµφωνήθηκαν τα κάτωθι:
Α) Η διεξαγωγή σειράς συναντήσεων τους επό-

µενους έξι µήνες ώστε να τεκµηριωθεί και συµ-
φωνηθεί η διαδικασία θωράκισης της παραγω-
γής και διακίνησης της Ελληνικής Ελιάς Καλαµών

Β) Επειδή τα προβλήµατα του πρωτογενούς το-
µέα και της ελιάς Καλαµών έχουν πολλαπλασι-
αστεί κρίνεται αναγκαία η σύσταση Πανελλαδι-
κού Φορέα Εκπροσώπησης των παραγωγών της.

Κοινή ένδειξη «Ελλάδα» διερευνά ο κλάδος ελιάς Καλαμών

Ποικιλίες οπωροφόρων δενδρω-
δών καλλιεργειών που αντέχουν 
στις προκλήσεις της κλιµατικής αλ-
λαγής έχουν βάλει στην ερευνη-
τικής τους φαρέτρα, επιστήµονες 
της Μεσογειακής λεκάνης. Τα εί-
δη που µελετώνται είναι τα πυρη-
νόκαρπα: ροδακινιά, βερικοκιάς 
και αµυγδαλιά, η ελιά, τα εσπερι-
δοειδή και το αµπέλι.  

Μεγάλος αριθµός τοπικών ποικι-
λιών αλλά και προ-βελτιωτικού υλι-
κού µελετήθηκε, σε πρόσφατη διε-
θνή επιστηµονική συνάντηση, στο 
πλαίσιο του έργου «FREECLIMB», 
PRIMA στη Βέροια, ως προς την α-
ντοχή τους σε βιοτικές και αβιοτικές 
καταπονήσεις, για να δηµιουργη-
θούν ποικιλίες που αντέχουν στις 
προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής. 
Οι ανθεκτικοί γενότυποι χρησιµο-
ποιούνται σε διασταυρώσεις για τη 
δηµιουργία βελτιωµένων ποικιλιών. 
Επίσης αποτελέσµατα του έργου εί-
ναι η παροχή µιας σειράς εργαλεί-
ων ικανών να επιταχύνουν τη δη-
µιουργία, τον εντοπισµό και την εκ-
µετάλλευση ανθεκτικών ποικιλιών. 

Το Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωρο-
φόρων ∆ένδρων Νάουσας συµµε-
τέχει στις δράσεις του έργου που α-
φορούν τα πυρηνόκαρπα. Η ροδακι-
νιά µελετάται ως φυτό µοντέλο για 
τη µελέτη χαρακτηριστικών που ε-

λέγχουν χαρακτηριστικά ποιότητας 
καρπών, ανθεκτικότητα στη µονίλια 
και αντοχή στην ξηρασία, λόγω της 
διαθεσιµότητας της συλλογής ανα-
φοράς µε γενότυπους που αντιπρο-
σωπεύουν τη υπάρχουσα γενετική 
ποικιλότητα (RefPop, 400 γενότυ-
ποι, 1200 δένδρα), που συγκεκρι-
µένα σχεδιάστηκε για το παρόν έρ-
γο, και είναι εγκατεστηµένη σε δια-
φορετικά περιβάλλοντα που έχουν 
οι εταίροι του έργου (Νάουσα, Ίµο-
λα Ιταλίας και Ισπανίας). Παραδο-
τέα του έργου είναι λίστα γενοτύ-
πων µε ανθεκτικότητα σε βιοτικές 
(µονίλια και ωίδιο) και αβιοτικές 
(περιορισµένη άρδευση και αλα-
τότητα) καταπονήσεις. Στη βερικο-
κιά µελετώνται τοπικές ποικιλίες ως 
προς την ανθεκτικότητα στον ανοι-
ξιάτικο παγετό, τις απαιτήσεις στο 
ψύχος για τη διάσπαση του ληθάρ-
γου, την αντοχή στην ίωση σάρκα 
και ο βακτήριο Pseudomonas spp., 
την αντοχή στην ξηρασία τον χρό-
νο ωρίµανσης και πολλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του καρπού. 

Από την Ελλάδα το Ινστιτούτο Υ-
ποτροπικών Φυτών και Ελαίας του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στα Χανιά, επίσης 
συµµετέχει στο έργο µε δράσεις 
που αφορούν την ανθεκτικότητα 
ποικιλιών ελιάς σε βιοτικές και α-
βιοτικές καταπονήσεις.

πολλαπλασιαστικό υλικό κατά την πώληση 
θα πρέπει να διαθέτει το λεγόµενο «φυτοϋ-
γειονοµικό διαβατήριο». «Στην ουσία είναι ε-
κείνη η ταµπέλα µε το σήµα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πρέπει να φέρει κάθε φυτό και 
το οποίο πιστοποιεί πως είναι απαλλαγµένο 
από επιβλαβείς οργανισµούς καραντίνας, ό-
πως η Xylella, αλλά και από άλλους ρυθµι-
ζόµενους επιβλαβής οργανισµούς µη καρα-
ντίνας, όπως µια σειρά από έντοµα και ασθέ-
νειες, που επηρεάζουν την ποιότητα του φυ-
τού», µας είπε ο γεωπόνος της ∆ιεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Ο ίδιος ε-
πισήµανε πως σε γενικές γραµµές όλο και 
περισσότεροι από τους φυτωριούχους της 
χώρας εναρµονίζονται µε τη νέα νοµοθεσία 
και φροντίζουν να την τηρούν στο ακέραιο.

Ως προς τα άλλα ζητήµατα που απασχό-
λησαν την εκδήλωση, σύµφωνα µε όσα µας 
µεταφέρθηκαν, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε σε 
παροτρύνσεις προς τους φυτωριούχους να 
βελτιώσουν τις υποδοµές τους στο πλαίσιο 
της παραγωγής µητρικών φυτών και να γί-
νεται κάτω από διχτυοκήπια, ενώ µέρος της 
κουβέντας αναλώθηκε και για το άδικο, ό-
πως τονίστηκε, ανταποδοτικό τέλος που ε-
πιβάλλεται στα φυτώρια.

Ανοχή τέλος
Με βάση τον 
Κανονισµό ΕΕ 

2072/2019 
επιβάλλεται  
µηδέν ανοχή 

των φυτών από 
ιώσεις είτε είναι 
πιστοποιηµένο 
υλικό είτε είναι 
κατηγορίας CAC 

Φτιάχνεται λίστα γενότυπων ποικιλιών 
με αντοχή σε παντός είδους καταπονήσεις

Ανθεκτικότητα
οπωροφόρων

Στη συνάντηση του 
έργου «Ανθεκτικότητα 
οπωροφόρων δένδρων 
της Μεσογειακής 
λεκάνης στην κλιµατική 
αλλαγή» µε το ακρωνύµιο 
«FREECLIMB», PRIMA 
στη Βέροια (3-4 
Οκτωβρίου) βρέθηκαν ή 
συµµετείχαν διαδικτυακά 
22 ερευνητές, από 15 
ερευνητικούς φορείς από 
την Ισπανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, 
Τυνησία, Αλγερία, 
Μαρόκο και Αίγυπτο. 
∆ιοργανωτές ήταν οι ∆ρ. 
Παυλίνα ∆ρογούδη, ∆ρ. 
Γεώργιος Παντελίδης και 
∆ρ. Χρήστος Μπαζάκος, 
ερευνητές του τµήµατος 
Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων ∆ένδρων 
Νάουσας του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης και 
Φυτογενετικών Πόρων 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
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Προτεραιότητα  
σε ενεργειακές 
κοινότητες 
60 ατόμων 
ζητούν Oμάδες
Την κατά προτεραιότητα αδειοδότηση 
των ενεργειακών κοινοτήτων, που 
αριθµούν άνω των 60 ατόµων, ζήτησε 
από τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, οµάδα 
παραγωγών από τη ∆υτική Μακεδονία 
και το Λιβάδι Ελασσόνας, προκειµένου 
να ενισχυθούν πρωτοβουλίες 
των τοπικών κοινωνιών, που αφορούν 
έργα ανάπτυξης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας.
Στη συνάντηση στο ΥΠΕΝ, παρόντες 
ήταν ο βουλευτής Λάρισας της Ν∆ 
Χρήστος Κέλλας, ενώ από το Λιβάδι 
Ελασσόνας, ήταν, ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού «Βοσκός», Τάσος 
Αντωνίου, οι κ.κ. Βαγγέλης ∆αµαλής 
και ∆ηµήτρης Καβοτάσιος, καθώς 
και ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ενεργειακών Κοινοτήτων ∆υτικής 
Μακεδονίας, Χαράλαµπος 
Αλεξανδρίδης. Υπενθυµίζεται 
ότι στην απόφαση υπ’ αρίθµ ΥΠΕΝ/
Γ∆Ε/84014/7123, που δηµοσιεύτηκε 
στις 12 Αυγούστου οι ενεργειακές 
κοινότητες που αριθµούν πάνω 
από 60 µέλη, δεν τυγχάνουν της 
σχετικής ευνοϊκής ρύθµισης, για την 
κατά προτεραιότητα αδειοδότησή τους.
Σηµειώνεται, πως οι παραγωγοί, 
που επισκέφθηκαν τον κ. Σκρέκα, 
εκπροσωπώντας και το Σύνδεσµο 
Ενεργειακών Κοινοτήτων ∆υτικής 
Μακεδονίας, έχουν συστήσει 6 
ενεργειακές κοινότητες, που αριθµούν 
65 µέλη η καθεµιά, εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά 
πρόσωπα. Αφορούν πάνω από 
400 οικογένειες, οι 35 από 
το Λιβάδι, µε κύρια ενασχόλησή τους 
την κτηνοτροφία.

Όλα έχουν λύσεις, η απάντηση
στο δεν θα υπάρχουν αγρότες
Τσάι και συμπάθεια στην γαλάζια επικοινωνία με αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα φιλικό χτύπηµα στην πλάτη και «κλείσι-
µο» του µατιού ότι για όλα υπάρχουν λύσεις, 
απέσπασαν οι αγρότες που βρέθηκαν… στο 
δρόµο του πρωθυπουργού κατά την πρόσφατη 
περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αν 
µη τι άλλο εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύ-
τερου προγράµµατος προεκλογικών επισκέψε-
ων του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιφέρεια.

Αν κάτι µένει, πέρα από τις καλές προθέσεις 
της κυβέρνησης, είναι οι αναφορές του πρω-
θυπουργού για προσπάθεια εξασφάλισης του 
απαιτούµενου χώρου στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ 
ώστε να διευκολυνθεί το εγχείρηµα της ενερ-
γειακής αυτονοµίας αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων και µεταποιητικών µονάδων του κλάδου. 

«Ασχολούµαστε πολύ µε τα θέµατα του α-
γροτικού τοµέα. Είµαστε εν µέσω µίας πρωτο-
φανούς ενεργειακής κρίσης, δεν µπορεί κα-
νείς να κατηγορήσει την κυβέρνηση για αυτό. 
Υπάρχουν προβλήµατα, δεν τα έχουµε λύσει 
όλα. Εδώ είµαστε να λύσουµε και άλλες εκκρε-
µότητες» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
στο ολιγόλεπτο τετ α τετ, που είχε µε αντιπρο-
σωπεία αγροτών µε επικεφαλής τον πρόεδρο 
του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσο Χαλ-
κίδη που ζήτησε οι αγρότες να ενισχυθούν α-
πό το Ταµείο Κρίσης που έγινε για τον πόλε-
µο της Ουκρανίας. «Είναι θέµα χρόνου αν δεν 
λυθούν αυτά τα προβλήµατα να µην υπάρχουν 

αγρότες. Το κόστος παραγωγής έχει γίνει πο-
λύ ακριβό, ενώ έχουµε πάθει και µεγάλες κα-
ταστροφές. Έχουµε εµπιστοσύνη σε εσάς ότι 
µπορείτε να µας βοηθήσετε. Θέλουµε από το 
Ταµείο Κρίσης που έγινε για τον πόλεµο της 
Ουκρανίας να ενισχυθούν όλοι οι αγρότες. Έ-
χουµε κάνει συνάντηση για το θέµα µε τον κ. 
Γεωργαντά, το ξέρει, θέλουµε και τη δική σας 
παρέµβαση για να λυθεί αυτή η αδικία», του 
αντέτειναν µε τον πρωθυπουργό να απευθύ-
νεται στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Γεωργαντά, που τον συνόδευε, τονίζοντας πως 
«στις συναντήσεις µε τους αγρότες θα πρέπει 
να βρίσκονται λύσεις».

Οι αγρότες της βόρειας Ελλάδας βγήκαν 
την Τρίτη 11 Οκτωβρίου σε επίκαιρα σηµεία 
των δρόµων, όπως στον κόµβο της Κουλού-
ρας, µε τα τρακτέρ τους, έχοντας αποφασίσει 
κλιµακούµενες κινητοποιήσεις ως τις 20 του 

Οκτώβρη που είναι τα εγκαίνια της έκθεσης 
Agrotica στη Θεσσαλονίκη, διαµαρτυρόµενοι 
για το αυξηµένο κόστος της καλλιέργειας από 
τα καύσιµα, τα λιπάσµατα και τα γεωργικά ε-
φόδια. Μεταξύ άλλων οι αγρότες διεκδικούν:

 Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορο-
λόγητο πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτρας α-
ναπροσαρµογής, επιδότηση αγροεφοδίων και 
ζωοτροφών καθώς και κατάργηση του ΦΠΑ σε 
αυτά και στα είδη πρώτης ανάγκης για όλους.

 Αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ ώστε να 
ασφαλίζει και να αποζηµιώνει στο 100% την πα-
ραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσι-
κούς κινδύνους και νόσους. Να καταβληθούν 
άµεσα οι αποζηµιώσεις που δεν έχουν δοθεί.

 Κατώτερες εγγυηµένες τιµές που να καλύ-
πτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν 
βιώσιµο εισόδηµα στους αγρότες.

 Καµιά διακοπή ρεύµατος σε σπίτια και γε-
ωτρήσεις.

Τα συγχαρητήρια σε επιχείρηση
 φρούτων-λαχανικών

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός όπως συ-
νηθίζει να κάνει σε κάθε περιοδεία του στην 
περιφέρεια, επισκέφθηκε και µια αγροτική ε-
πιχείρηση πρότυπο. Αυτή την φορά στο πλαί-
σιο της επίσκεψής του στην Περιφερειακή Ε-
νότητα Πέλλας, επισκέφθηκε την Αφοί ΣΕΞ-
ΤΟΥ - ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Ε., µία επιχείρηση που δρα-
στηριοποιείται στον τοµέα των φρέσκων φρού-
των και λαχανικών µε εξαγωγικό πρόσηµο.

Ταµείο Κρίσης
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλό-
γου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, που 

νωρίτερα ήταν σε κινητοποίηση 
στον Κόµβο Κουλούρας, ζήτησε από 

τον πρωθυπουργό οι αγρότες να 
ενισχυθούν απ’ το Ταµείο Κρίσης
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Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την έκρηξη 
στη γέφυρα που ενώνει Ουκρανία και Κριµαία 
και ό,τι αυτές συνεπάγονται για την ένταση 
των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, 
έρχονται να βάλουν νέους φραγµούς στην 
εξαγωγή σιτηρών από τα λιµάνια της Μαύρης 
Θάλασσας. Η συµφωνία της Κωνσταντινούπολης 
που λειτούργησε ως βαλβίδα αποσυµπίεσης των 
αγορών σιτηρών τον περασµένο Ιούνιο, όταν 
ενεργοποιήθηκε, λήγει στα τέλη Νοεµβρίου και ο 

ΟΗΕ προσδοκά στην ανανέωσή της µε διάρκεια 
ενός έτους, ωστόσο φαίνεται πως οι διαθέσεις 
της Μόσχας θα περιπλέξουν την κατάσταση.
Την τοποθέτηση αυτή οι αγορές είχαν εκλάβει 
ως σήµα ανόδου, ενώ τα τελευταία 24ωρα 
εντείνονται οι ανοδικές κινήσεις στην αγορά. 
Κλιµάκιο ανώτατων στελεχών του ΟΗΕ, από 
τα τµήµατα διεθνούς βοήθειας και εµπορίου, 
θα µεταβούν στη Μόσχα, προκειµένου να 
συζητήσουν το θέµα µε Ρώσους αξιωµατούχους.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χωρίς απαντήσεις στις υψηλές τιµές λι-
πασµάτων και χωρίς βραχυπρόθεσµες 
λύσεις στις δυσκολίες της βιοµηχανίας 
παραγωγής να ανταποκριθεί στο αυ-
ξηµένο ενεργειακό κόστος κινείται η 
Κοµισιόν στο µέτωπο της κρίσης των 
λιπασµάτων και της ενέργειας. 

Το προσεχές διάστηµα η Κοµισιόν 
αναµένεται ότι θα δηµοσιεύσει επί-
σηµη οδηγία για την κρίση λιπα-
σµάτων και όπως σχολιάζουν αρκε-
τοί, είναι κάτι που γίνεται µε σηµα-
ντική καθυστέρηση.

Πέρα όµως από τα αργά αντανα-
κλαστικά, οι επικριτές της οδηγίας, 
καταλογίζουν στην Κοµισιόν ότι οι 
παρεµβάσεις της στέκονται σε αρκε-
τά θεωρητικό επίπεδο προς το παρόν 
και σίγουρα δεν διευκολύνουν την υ-
πόθεση της παραγωγής µε ορίζοντα 
την πολύ κοντινή άνοιξη του 2023, 
περίοδο για την οποία τίθεται ακό-
µα ζητήµατα ελλείψεων στην ευρω-
παϊκή αγορά λιπασµάτων. 

Προ ολίγων ηµερών, ο Επίτροπος 
Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφ-
σκι, τοποθετήθηκε επί του θέµατος, 
µιλώντας στην ολοµέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί απέφυ-
γε συστηµατικά να διευκρινήσει τον 
χρόνο της δηµοσίευσης της Οδηγί-
ας, αλλά υποστήριξε πως η ανακοί-
νωση θα επικεντρωθεί στο να κατα-
στήσει τη βιοµηχανία λιπασµάτων λι-
γότερο εξαρτηµένη από εξωτερικούς 
παράγοντες, ενώ ταυτόχρονα θα διε-
ρευνήσει τρόπους για να καταστήσει 
τους αγρότες της ΕΕ λιγότερο εξαρτη-
µένους από τα λιπάσµατα.

Όπως διευκρίνισε πάντως, η επερ-
χόµενη ανακοίνωση δεν θα καθορί-
σει µια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τα λιπάσµατα και δεν θα περιλαµ-
βάνει νέες δράσεις πολιτικής. Ουσια-

στικά, η γραµµή θέλει τον περιορισµό 
της χρήσης, είτε µε στροφή προς τη βι-
ολογική γεωργία, είτε µε την ανάπτυ-
ξη εναλλακτικών πρακτικών θρέψης, 
που απαιτούν λιγότερες πρώτες ύλες 
από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Την 
ίδια στιγµή, οι πιέσεις από το µέτωπο 
του αγροτικού λόµπι εντείνονται. Σε 
επιστολή της Copa Cogeca µε αφορ-
µή την τοποθέτηση Βοϊτσεχόφσκι στην 
Ευρωβουλή, αναφέρεται ότι µια ενι-
αία ευρωπαϊκή γραµµή θα διευκόλυ-
νε την υπόθεση επάρκειας λιπασµά-
των, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η άρ-
ση των δασµών και των µέτρων αντι-
ντάµπινγκ σε µια σειρά πρώτων υλών 
λιπασµάτων που είναι αυτήν τη στιγ-
µή σε ισχύ, τουλάχιστον έως ότου ξε-
περαστούν τα ζητήµατα εφοδιασµού 
του µπλοκ.  «Τα τρόφιµα αυτό το χει-
µώνα θα έχουν την ίδια στρατηγική 

σηµασία µε την θέρµανση ή τον φω-
τισµό των νοικοκυριών µας» σχολιά-
ζει η Γαλλίδα πρόεδρος της Copa, Κρι-
στιάν Λαµπέρτ, που καταλήγει πως «σε 
αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες, µε έναν πόλεµο στην Ευρώπη και 
την εργαλειοποίηση των προµηθειών 
τροφίµων και ενέργειας από τη Ρωσία, 
είναι απαραίτητο να έχουµε µια αποτε-
λεσµατική, κοινή και ενωµένη ευρω-
παϊκή απάντηση που να διασφαλίζει 
τις ανάγκες των βασικών τοµέων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα η 
Copa Cogeca προτείνει την άρση του 
περιορισµού χρήσης άνω των 17 κι-
λών αζώτου ανά στρέµµα που προέρ-
χεται από κοπριά, προκειµένου να δι-
ευκολυνθεί κάπως η υπόθεση της λί-
πανσης για αρκετούς αγρότες. 

«Τα ακριβά λιπάσµατα σηµαίνουν 
ακριβά τρόφιµα, τα ακριβά τρόφιµα 

σηµαίνουν ότι απλά δεν είναι προσιτά 
για κάποιους ανθρώπους. Εποµένως, 
πρέπει να δράσουµε και πρέπει να δρά-
σουµε τώρα», απάντησε στον Επίτρο-
πο και ο Ευρωβουλευτής Κολµ Μάρκεϊ.

Τις εκκλήσεις για µια άµεση και 
κοινή αντίδραση στην διαφαινόµε-
νη κρίση επανέλαβε µε δηλώσεις της 
στην αγγλική έκδοση του Euractive, 
η Μόνικα Αντρες Ενρίκεζ, εκτελεστική 
αντιπρόεδρος της εταιρείας παραγω-
γής λιπασµάτων Yara, η οποία προει-
δοποίησε ότι «δεν µπορεί να υπάρξει 
επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη 
ή παγκοσµίως χωρίς στρατηγική της 
ΕΕ για τα λιπάσµατα».

«Χωρίς µια τέτοια στρατηγική, η ε-
ξάρτηση του ευρωπαϊκού διατροφι-
κού συστήµατος από τα ρωσικά λι-
πάσµατα µε µεγαλύτερη ένταση άν-
θρακα θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Χωρίς βραχυπρόθεσμες 
λύσεις για τη θρέψη

 στην ατζέντα Κομισιόν
Τις επόμενες 

ημέρες αναμένεται 
μια Οδηγία από 

την Κομισιόν για 
την αντιμετώπιση 

της κρίσης των 
λιπασμάτων, 

ωστόσο το πνεύμα 
παραμένει 
θεωρητικό

Λήγει η συµφωνία 
εξαγωγής ουκρανικών 

σιτηρών και η ανανέωση 
ζορίζει τον ΟΗΕ

Οδηγία
Το προσεχές διάστηµα 
η Κοµισιόν αναµένεται 
ότι θα δηµοσιεύσει επίσηµη 
οδηγία για την κρίση 
λιπασµάτων, κάτι που γίνεται 
µε σηµαντική καθυστέρηση.

Εξάρτηση
Η ανακοίνωση που 
θα βγάλει η Κοµισιόν 
θα επικεντρωθεί στο να 
καταστήσει τη βιοµηχανία 
λιπασµάτων λιγότερο 
εξαρτηµένη από 
εξωτερικούς παράγοντες.

Επάρκεια
Μια ενιαία ευρωπαϊκή 
γραµµή θα διευκόλυνε 
την υπόθεση επάρκειας 
λιπασµάτων, αναφέρουν 
οι Copa Cogeca µε αφορµή 
την τοποθέτηση του 
Επιτρόπου Γ. Βοϊτσεχόφσκι 
στην Ευρωβουλή.
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ 
«Η παραδοσιακή αύξηση 
επιτοκίου είναι τώρα 
η πιο κατάλληλη για 
την αντιµετώπιση του 
πληθωρισµού. Οι κεντρικές 
τράπεζες να συνεργαστούν 
αντί να συντονιστούν και 
να κατανοήσουν ότι 
οι αποφάσεις τους έχουν 
συνέπειες που διαχέονται 
και σε άλλες οικονοµίες». 

ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Σε µια κακοποιητική 
σχέση υπάρχουν πολλά 
σηµάδια που θα πρέπει 
να διακρίνεις από 
την αρχή. Όταν ο άλλος 
µειώνει τον τρόπο που 
σκέφτεσαι, όταν σου 
φέρεται σαν να µην τον 
αφορά τίποτα από τη ζωή 
σου, όταν σε µεταχειρίζεται 
σαν µαριονέτα…».

ΑΛΕΞΕΪ ΜΙΛΕΡ 
ΕΠΚΕΦΑΛΗΣ GAZPROM
«Εάν ο Nord Stream II 
πιστοποιηθεί από αρµόδιες 
ευρωπαϊκές αρχές, θα 
µπορεί άµεσα να ξεκινήσει 
την παροχή αερίου. 
Η αποκατάσταση του Nord 
Stream I επίσης εξαρτάται 
από τη Siemens. Θα πρέπει 
να µας δώσουν εγγυήσεις 
ασφαλούς εκµετάλλευσης 
των αγωγών».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΘΑΜΕ ΠΟΙΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ικαίωση
∆ικαιώθηκε λέει ο Γίτσας, µετά 
από συνεχή εξώδικα και 
δικαστικές διαµαρτυρίες για τη 
σωστή εκτέλεση εκ µέρους της 
Ε∆ΟΚ, του SIGNED BY 
NATURE, ως εκ τούτου έτρεξε 
και η πληρωµή του πρώτου και 
δεύτερου έτους. Υποστηρίζει 
ότι δεν υπήρχαν ευρήµατα που 
θα µπορούσαν να φέρουν την 
απόρριψη. Για τις συκοφαντίες 
ετοιµάζει νέα εξώδικα…

Παστερίωση
Με τις τιµές στο αιγοπρόβειο 
να υπόκεινται σε υψηλή…
παστερίωση και τα κόστη των 
κτηνοτρόφων στα ύψη, κάποιοι 
ανησυχούν για τα κέρδη των 
βιοµηχανιών. Κατά τα λοιπά οι 
ανατιµήσεις και οι διατιµήσεις 
αν µη τι άλλο στρεβλώνουν κι 
άλλο την κατάσταση για τον 
παραγωγό, ενώ έως να τρέξει 
το σχέδιο για την κτηνοτροφία 
τα κοπάδια θα µειώνονται.

Γιώργο λύσεις
Αγρότες στον κόµβο της 
Κουλούρας έκαναν µια µίνι 
κινητοποίηση, την ώρα που 
ο πρωθυπουργός περιόδευε 
στην Πέλλας. Ο κ. Μητσοτάκης 
µάλιστα τους είπε «ότι είµαστε 
για να λύνουµε προβλήµατα», 
ενώ απευθυνόµενος στον 
υπουργό Γεωργαντά που 
τον συνόδευε τόνισε «ότι στις 
συναντήσεις µε αγρότες θα 
πρέπει να βρίσκονται λύσεις».

Αντί ράβδου χρυσού σε θυρίδα το λίπασµα

«Παίρνεις ένα σακί λίπασµα και το πας σε θυρίδα στην τράπεζα 
πώς να πας να το ρίξεις στο χωράφι;», σχολιάζει ένας αγρότης 
για την πολυθρύλητη επιδότηση στα λιπάσµατα που όπως φαί-
νεται δεν αρκεί για να καλύψει τις µεγάλες αυξήσεις στο σακί. 
Στην πλατεία Βάθη, οι αρµόδιοι ακόµη το ψάχνουν για το πώς 
θα ανοίξει η διαδικασία για να µοιραστούν τα 60 εκατ. ευρώ 
που θα καλύψουν αναδροµικά τις αγορές που έχουν κάνει οι 
αγρότες. Ζητούµενο τα τιµολόγια αγοράς, διότι σε διαφορετι-
κή περίπτωση θα πάρουν χρήµατα πολλοί άσχετοι.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Σε αυτή τη χώρα, τα 
αυτονόητα λέγονται 
πολιτικές παρεµβάσεις. 
Έτσι η ρύθµιση µε την 
οποία εγγεγραµµένοι 
στον ΟΑΕ∆ που 
κάνουν περιστασιακά 
αγροτικές εργασίες, 
δεν θα χάσουν το 
επίδοµα ανεργίας!

H χώρα µας, σύµφωνα 
µε την Eurostat, 
κατατάσσεται σταθερά 
πλέον ουραγός 
στις χώρες της ΕΕ 
ως προς την τιµή 
που απολαµβάνουν 
οι παραγωγοί, το δε 
τελευταίο τρίµηνο του 
2021 και το πρώτο του 
2022 κατατάσσεται 
πλέον στην τελευταία 
θέση. Ακούει κανείς;

Υβρίδια
Το έκαναν το καθήκον τους 

και οι 38 της Κουµουνδούρου 
ζητώντας να µάθουν τι θα 
κάνει η κυβέρνηση για τη 
δεινή θέση που βρίσκονται οι 
αγρότες από τα υψηλά κόστη, 
την πτώση των τιµών και τις 
«ανοικτές τιµές».

Θυµίζουν ότι οι µειωµένες 
τιµές παραγωγού ξεκίνησαν 
από τα κεράσια και τα 
ροδάκινα, όταν πολλοί αγρότες 
άφησαν ασύλλεκτες τις σοδειές 
τους. Σήµερα πολλά από τα 
συλλεγόµενα είδη, αµύγδαλα, 
πράσινες ελιές, µήλα, αχλάδια 
κλπ έχουν τιµή παραγωγού 
χαµηλότερη από πέρυσι.

Την ίδια στιγµή, οι λιανικές 
τιµές πώλησης των προϊόντων 
(στον καταναλωτή) είτε 
παραµένουν σταθερές είτε 
αυξάνονται. Τουτέστιν, το 
παγόβουνο το βλέπει κανείς;

;

ΟΥΣΕΪΝΟΥ ΜΠΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαστε σε κακή θέση 
βαθµολογικά, αλλά είµαστε 
µια πολύ µεγάλη οµάδα 
στην Ευρώπη. Θέλουµε 
να αποκαταστήσουµε 
τα πράγµατα. Είµαστε 
απογοητευµένοι και εµείς 
και οι φίλαθλοί µας µε 
το αποτέλεσµα του πρώτου 
αγώνα και θέλουµε 
να το αλλάξουµε».

Να βγάλω τα 
κάστανα από 
τη φωτιά ναι, 
όχι όµως και να 
βρω τρόπο για 
καλύτερη τιµή!

Η πληρωµή της ενιαίας στην αντίστροφη 
µέτρηση! Ήγγικεν η ώρα. Τα καλά νέα 
ήρθαν αρχές της εβδοµάδας, µε επίσηµη 
ανακοίνωση ότι το σύστηµα του Οργανισµού 
Πληρωµών έκλεισε, προκειµένου να 
διακοπεί η εισαγωγή νέων στοιχείων 
και να δουλέψουν οι προγραµµατισµένες 
εργασίες της προκαταβολής του τσεκ.

∆είχνει όντως να τσουλάει η διαδικασία. 
Ενδεικτικό ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε sms 
στους παραγωγούς να διορθώσουν το IBAN 
τους ώστε να µη µείνουν εκτός πληρωµής. 
Οι χρόνοι είναι σφιχτοί, όντως, αλλά φαίνεται 
να γίνονται µε «τάξη» τα πράγµατα! Για 
να δούµε τελικά πώς θα βγουν όλα αυτά!  

Βέβαια, κλείνοντας το σύστηµα, 
µπλοκάρουν οι διορθώσεις για 
τα αγροτεµάχια που ελέγχθηκαν µέσω 
monitoring. Αυτό σηµαίνει, λένε οι αρµόδιοι, 
ότι σε Καρδίτσα και Ηµαθία –όπου το 
monitoring δουλεύει πιλοτικά- κάποια από 
τα χωράφια έκτασης πάνω από 4 στρέµµατα, 
για τα οποία ο παραγωγός ελέγχεται αν 
αυτό που δήλωσε ως καλλιέργεια στο ΟΣ∆Ε 
συµπίπτει µε τον δορυφόρο, ενδέχεται 
να µείνουν εκτός πληρωµής…. 

Όταν συµπίπτει, σου λέει, το αγροτεµάχιο 
είναι «πράσινο» και άρα επιλέξιµο. Όταν δεν 
συµπίπτει ή δεν είναι σίγουρο το σύστηµα, 
το αγροτεµάχιο είναι κίτρινο και ζητείται 
από τον παραγωγό να φέρει επιπρόσθετα 
δεδοµένα, ψηφιακές φωτογραφίες και 
δικαιολογητικά, για να µετατραπεί από κίτρινο 
σε πράσινο. Όταν είναι κόκκινο εξαιρείται 
της πληρωµής. Το πρόβληµα φαίνεται 
να αγγίζει αγροτεµάχια που δηλώνονται 
για τη συνδεδεµένη βάµβακος. 

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι όσες αλλαγές 
δεν προλάβουν να υπολογιστούν µέχρι την 
πληρωµή της προκαταβολής, αλλά και όσες 
γίνουν εκ των υστέρων - δηλαδή µετά την 
πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων- 
θα µπουν αναγκαστικά στην εξόφληση της 
ενιαίας τον ∆εκέµβριο. Κάποιοι, λοιπόν, θα 
πρέπει να κάνουν υποµονή! Κατά τα γνωστά! 

Παραιτήθηκε, σου λέει, ο υπουργός 
Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίµων 
Henk Staghouwer, γιατί «οι αγρότες και 
οι αλιείς χρειάζονται βεβαιότητα για το πού 
κατευθύνεται ο τοµέας, ώστε να µπορούν 
να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν 
επιχειρηµατικά». Όπως έγραψε στο Twitter, 
µετακόµισε φέτος στη Χάγη για να 
συνεργαστεί µε όλα τα κόµµατα στον τοµέα 
της γεωργίας και της αλιείας, «για να 
δουλέψουµε πάνω στις τεράστιες προκλήσεις» 
και «για να κάνουµε µαζί τη µετάβαση 
στην κυκλική γεωργία». Κάποιοι έχουν τσίπα, 
σχολιάζουν οι αγρότες! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Oκτωβρίου 2022 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
εβδοµάδα που έρχεται είναι 
η εβδοµάδα της Agrotica 
και ίσως κρύβει πολλά και 
ενδιαφέροντα νέα. Αυτό 

που ξέρω είναι ότι ο Γεωργαντάς έ-
χει βάλει λυτούς και δεµένους ώστε 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το από-
γευµα της Τετάρτης µια καλή, όπως 
λένε, πληρωµή (προκαταβολή) της 
ενιαίας ενίσχυσης, έτσι ώστε να δι-
ευκολυνθεί το κλίµα τις ηµέρες της 
έκθεσης (20-23 Οκτωβρίου). 

Πάμε για ψώνια

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ, δεν είναι η πιο δύ-
σκολη χρονιά για τους αγρότες. Όχι 
γιατί η κυβέρνηση έλυσε όλα τα προ-
βλήµατα, αλλά επειδή οι διεθνείς συν-
θήκες έφεραν µια καλή συγκυρία για 
τις τιµές των αγροτικών προϊόντων. 
Είναι γεγονός ότι κάποιες κατηγορί-
ες καλλιεργητών, όπως των δηµητρι-
ακών και του βάµβακος, είχαν πολλά 
χρόνια να δουν τέτοιο ξεπέταγµα στις 
τιµές διάθεσης των προϊόντων τους. 

Κι άλλα βερεσέδια
ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ξαφνι-
κά ευτύχησαν. Μια σοβαρή αύξηση 
στα καλλιεργητικά έξοδα (λιπάσµα-
τα, πετρέλαιο, ρεύµα) ήρθε πριν ακό-
µα βελτιωθούν οι τιµές των αγροτι-
κών προϊόντων, κάνοντας πολλούς 
αγρότες να µην µπορούν να παρα-
κολουθήσουν τις εξελίξεις (χρηµα-
τοδοτικά) και να µείνουν πίσω στην 
απαραίτητη καλλιεργητική φροντί-
δα. Την ίδια στιγµή, για πολύ κόσµο, 
η αύξηση στα καλλιεργητικά κόστη 
δεν καλύφθηκε ποτέ από την πορεία 
των τιµών που είχαν τα προϊόντα 
τους. Εκεί οι άνθρωποι στην κυ-
ριολεξία… καίγονται!

Τρώγονται
ΣΕ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΑΜΠΗ βρί-
σκονται πάντως αυτές τις µέ-
ρες οι σχέσεις στη ζώνη του 
γάλακτος και ειδικότερα του 
αιγοπρόβειου. Κάποιοι θα ήθε-
λαν να γίνει επ’ αυτού λίγη φα-
σαρία στην έκθεση, όµως δεν εί-
ναι εκεί το ζήτηµα. Βλέπω κάποιους 

γαλατάδες να χάνουν νωρίτερα την 
ψυχραιµία τους, κάτι που διευκολύνει 
σ’ αυτή τη φάση τη διαπραγµατευτική 
θέση των παραγωγών. Το 1,65 ευρώ 
που πέτυχε για τα µέλη του ο Συνε-
ταιρισµός στο Λιβάδι Ολύµπου είναι 
µια καλή αρχή. Εκτός από τον Όµηρο 
που µπήκε στο Λιβάδι, «επιθετικά» κι-
νείται και η La Farm στη Μακεδονία. 

Φέτα των Παρισίων
ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ τις επόµε-
νες µέρες από το αποτέλεσµα που 
θα δώσουν οι συζητήσεις των γαλα-
τάδων στην έκθεση τροφίµων SIAL 
στο Παρίσι. Εκεί κλείνονται οι συµ-
φωνίες µε τα σούπερ µάρκετ, εκεί 
θα δείξει τα περιθώρια που αφήνει 
η τιµή της φέτας, εκεί θα κριθεί και 
η στάση τους έναντι των παραγω-
γών, δηλαδή ο τιµές που θα προ-
σφέρουν στην συνέχεια. Σηµασία 
έχει ότι µεταξύ τους το κλίµα δεν 
είναι πολύ καλό, κάτι που -επανα-
λαµβάνω- διευκολύνει την προσπά-
θεια των παραγωγών για καλύτερη 
τιµή. Όλα τα υπόλοιπα, µαζί και το 
ξεκάρφωµα της Λάρισας, είναι εκ 
του πονηρού. Γνώµη µου είναι… 
προσοχή στους ρουφιάνους!

Κόβουν... χρόνια 
οι επιδοτήσεις
ΕΠΙΣΗΣ, καλό είναι, οι κτηνοτρό-
φοι να µην βασίζονται πολύ σ’ αυ-
τές τις έκτακτες ενισχύσεις που ανα-
κοινώνονται κάθε τόσο και που αντί 
να βοηθήσουν, τελικά, οδηγούν σε 
ακριβότερες ζωοτροφές και σε φθη-
νότερο γάλα. Η φασαρία που γίνεται 
και το κλίµα που δηµιουργείται από 

τους επιτήδειους της αγοράς, τις 
καθιστά δώρον άδωρον. Φίλοι 
κτηνοτρόφοι, µην αποπροσα-
νατολίζεστε. Προµηθευτείτε 
έγκαιρα όσο γίνεται φθηνό-
τερες ζωοτροφές, αποφύγε-
τε δεσµεύσεις µε τους γαλα-
τάδες σε ανοικτές τιµές, κά-
ντε υποµονή για τις καλύτε-
ρες, προχωρήστε τις επενδύ-
σεις που είναι απαραίτητες 
για τη µείωση του κόστους. 
Με χαρτί και µολύβι!

Φίλοι κτηνοτρόφοι, 
προµηθευτείτε 
έγκαιρα όσο γίνεται 
φθηνότερες 
ζωοτροφές, 
αποφύγετε 
δεσµεύσεις µε 
τους γαλατάδες 
σε ανοικτές τιµές, 
κάντε υποµονή 
για τις καλύτερες, 
προχωρήστε τις 
επενδύσεις που 
είναι απαραίτητες 
για τη µείωση 
του κόστους. 

«Μ
ην κάνετε τίποτε. Απλώς 
καθίστε ακίνητοι». Πρό-
κειται για έναν παλιό εξυ-
πνακισµό µεταξύ των δια-

λογιστών. Το να καθίσουν ακίνητοι, φυσικά, 
δεν είναι µια πολυτέλεια την οποία διαθέτουν 
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατά τη διάρ-
κεια µιας έκτακτης ανάγκης όπως η ενεργειακή 
κρίση που έχει προκαλέσει ο Πούτιν. Οι ηγέτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης νιώθουν ότι πρέπει να 
κάνουν κάτι - οτιδήποτε, πριν από τον χειµώ-
να. ∆υστυχώς, εκείνο το «κάτι» στο οποίο συ-
γκλίνουν είναι πιθανό να επιδεινώσει τα προ-
βλήµατα της ηπείρου. Ανάµεσα σε όλες τις τρε-
λά υψηλές τιµές γύρω µας, η πιο δυσοίωνη εί-
ναι η εκτινασσόµενη τιµή του φυσικού αερίου. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα α-
νώτατο όριο στις τιµές του φυσικού αερίου. Για 
να αναλογιστώ τις συνέπειες ενός τέτοιου πλα-
φόν, αλληλογράφησα µε τον Lion Hirth, καθη-
γητή στη Σχολή Hertie στο Βερολίνο. Ως µέρος 
της βίαιης επιθετικότητάς του κατά της Ουκρανί-
ας, ο Πούτιν έχει κλείσει σχεδόν όλες τις βάνες 
φυσικού αερίου προς τη ∆υτική Ευρώπη από 
τη Ρωσία, πρώην µεγαλύτερο προµηθευτή της 
ΕΕ. Άλλοι πάροχοι, όπως η Νορβηγία, αντλούν 
όσο περισσότερο αέριο µπορούν, ωστόσο οι 

δυνατότητές τους 
έχει αγγίξει τα µέ-
γιστα όρια. Οι νέες 
προµήθειες, µε τη 
µορφή υγροποιη-
µένου φυσικού αε-
ρίου (LNG), θα χρει-
αστούν χρόνο για 
να βρεθούν σε πλή-
ρη ανάπτυξη. Όλα 

αυτά σηµαίνουν ότι η παροχή φυσικού αερίου 
είναι «κλειδωµένη» σε συγκεκριµένα επίπεδα 
- ή τελείως ανελαστική. Αυτό σηµαίνει ότι «η 
ζήτηση καθορίζει την τιµή», λέει ο Hirth.[…]

Τώρα σκεφτείτε τι θα έκανε ένα πλαφόν. Η 
νέα και τεχνητά χαµηλή τιµή του φυσικού αε-
ρίου θα έδινε το σήµα της κανονικότητας. Το 
κίνητρο ή η επιτακτική ανάγκη για περικοπή 
θα εξασθενούσε ή θα εξαφανιζόταν. Η ζήτηση 
θα αυξανόταν ξανά, χωρίς πρόσθετη προσφο-
ρά. Κάποια στιγµή µέσα στον χειµώνα, οι δε-
ξαµενές αποθήκευσης της Ευρώπης θα ήταν ά-
δειες. Η ήπειρος θα ήταν τότε χωρίς αέριο.[…] 

Σε κανέναν δεν αρέσει το αναγκαστικό δελ-
τίο (σε αντίθεση µε την εθελοντική εξοικονόµη-
ση), οπότε µήπως υπάρχει καλύτερη εναλλακτι-
κή; Υπάρχει. Πρέπει να ξεχάσουµε τα πλαφόν 
και να αφήσουµε την τιµή να πάει εκεί που εί-
ναι να φτάσει. Από εκεί και πέρα, το καθήκον 
των κυβερνήσεων γίνεται να απορροφούν τις 
προκύπτουσες πολιτικές, οικονοµικές και κοι-
νωνικές πιέσεις, προσφέροντας άµεσες πλη-
ρωµές σε µετρητά σε όσους τις χρειάζονται πε-
ρισσότερο, είτε επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Καθίστε 
ακίνητοι

ΤOY  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΛΟΥΘ*
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Η
κτηνοτροφία αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό 
τοµέα της οικονοµίας της χώρας µας, διαδρα-
µατίζοντας ιδιαίτερο οικονοµικό, κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό ρόλο. O κτηνοτροφικός 

τοµέας κατέχει ιδιαίτερη θέση, τόσο ως τοµέας οικονο-
µικής δραστηριότητας, όσο και ως παράγοντας διατήρη-
σης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής των αγρο-
τικών περιοχών. Συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφω-
ση του αγροτικού εισοδήµατος, καθώς και στην ανάπτυ-
ξη άλλων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, όπως 
η µεταποίηση και αποτελεί σηµαντική πηγή απασχόλη-
σης, ιδιαίτερα στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, 
διατηρώντας τον πληθυσµό στις αγροτικές κοινότητες. 

∆εν µπορούµε να µιλάµε για βιώσιµη κτηνοτρο-
φία όταν το κρέας  δεν συµβάλει ισότιµα  στη 
εισόδηµα του κτηνοτρόφου.  ∆υστυχώς αυτό 

συµβαίνει γιατί η παραγωγή κρέατος  συνδέεται µε την 
εποχικότητα  του  γάλακτος.  Έτσι παρουσιάζεται  το ε-
ξής  παράδοξο. ∆ιαθέτουµε  πρόβειο κρέας  κατά  βάση  
από τον Νοέµβριο κάθε έτους  µέχρι και τον  Μάιο του 
εποµένου, σε εξαιρετικά µικρές  ποσότητες,  διασκορ-
πισµένες  στους  εποµένους  6 µήνες.  Αξιοσηµείωτη εί-
ναι η τάση της εστίασης, ακόµα και της ξενοδοχειακής, 
να αναζητούν τοπικά προϊόντα µεταξύ των οποίων και 
κρέας, αλλά δυστυχώς ακόµα οι έλληνες παραγωγοί δεν 
έχουν προσανατολιστεί σε αυτού του είδους την παρα-
γωγή κρέατος ειδικών προδιαγραφών. Έτσι το έλλειµµα 
καλύπτεται από 5000 τόνους εισαγόµενου κρέατος από 
Ν. Ζηλανδία και Αυστραλία, αλλά και Ρουµανία, που τα 
περισσότερα είναι παχυνόµενα στη χώρα µας και κατα-
γράφονται σαν ελληνικά.  

Μια ακόµη απίστευτη  στρέβλωση  είναι  η κα-
τεύθυνση  γαλακτοπαραγωγής, που ακολου-
θείται  τις  τελευταίες  δεκαετίες , εξ αίτιας  της 

Φέτας και αφορά ακόµα και κάποιες  αυτόχθονες  ελ-
ληνικές φυλές,  που η ικανότητα  τους  είναι  καθαρά  
κρεοπαραγωγική. Σαν παράδειγµα θα αναφέ-
ρουµε τις µετακινούµενες  φυλές  της Πίν-
δου και της  ∆. Μακεδονίας, που  παρά-
γουν  πολύ λίγο  γάλα,  ενώ το κρέ-
ας τους  είναι ικανό να  φέρει  υπερ-
διπλάσιο εισόδηµα  στον κτηνοτρό-
φο. Με την αλλαγή κατεύθυνσης α-
φού ο στόχος θα είναι το κρέας, το 
λίγο γάλα που διαθέτουν θα χρησι-
µοποιείται για τη θρέψη του παρα-
γόµενου αρνιού τους. Το παραγόµε-
νο αρνί   θα διατίθεται για να τροφοδο-
τήσει την παραπάνω περιγραφόµενη αγο-

ρά µόλις φθάσει ή ξεπεράσει τα 20 κιλά.  Η αξία  αυτού 
του κρέατος σήµερα,  προσδιορίζεται  από την  αξία του 
αρνιού Ν. Ζηλανδίας,  που  είναι υπερδιπλάσια  του  ελ-
ληνικού  αρνιού  γάλακτος  για  τον  παραγωγό.  Μια α-
κόµη σηµαντική  διάσταση της  νέας  αυτής  παραγωγι-
κής πρακτικής  είναι  η περιβαλλοντική  της  σηµασία,  
ή µάλλον καλύτερα  η  σύνδεση  της  µε  την διατήρηση  
των  βοσκοτόπων,  την ανανέωση  της  βιοποικιλότητας 
και γενικότερα  της αειφόρου  παραγωγής, που επιτυγ-
χάνεται µόνον από τα µικρά µηρυκαστικά, κυρίως από 
τα κρεοπαραγωγικά ζώα που βασίζονται στην  βόσκηση, 
από το µέσο  ύψος  των  βουνών µας  έως  τα  αλπικά  λι-
βάδια. Επίσης η παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος είναι 
υψηλότερων  προδιαγραφών από το  αντίστοιχο προερ-
χόµενο  από γαλακτοπαραγωγές φυλές, και  απευθύνε-
ται  στη ζήτηση µια ραγδαίας  αναπτυσσόµενης ελληνι-
κής αγοράς , της συµβατικής αλλά και της ξενοδοχεια-
κής εστίασης υψηλών απαιτήσεων. Επιπλέον θα καλύ-
πτει τη ζήτηση premium προϊόντων σε super markets, 
κρεοπωλεία και delicatessen. 

Επιπρόσθετα, αυτή η παραγωγική πρακτική απο-
τελεί  ιδανική λύση για εξαγωγή µεγάλων ποσο-
τήτων εκλεκτού κρέατος, δεδοµένου ότι η κυρί-

ως ζήτηση σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και σε 
µουσουλµανικές, πέριξ της Μεσογείου, αφορά το µε-
γάλο κρεοπαραγωγικό αρνί και κατσίκι και όχι το αρ-
νί γάλακτος, που ανταποκρίνεται στην κουλτούρα του 
Έλληνα και συνδέεται µε την παράδοση και τις εορτές, 
κυρίως του Πάσχα. 

Αυτό το κρέας  αποτελεί την  κορυφαία  κατηγο-
ρία  µε  βάση την ποιότητα, λόγω βοσκής,  αλλά  
και την εµπορική του αξία.

Η Ε∆ΟΚ  συνεργάζεται ήδη µε τρία πανεπιστηµιακά ε-
ρευνητικά κέντρα αλλά και µε τις τρεις πρώτες  κρεοπα-
ραγωγικές ελληνικές εκτροφές, µε σκοπό την ανάδει-
ξη της κρεοπαραγωγούς  αιγοπροβατοτροφίας,  µέσα α-

πό τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστή-
µατος που θα είναι αποτέλεσµα µιας ενδε-

λεχούς έρευνας και εφαρµογής. 

Οστρατηγικός σχεδιασµός για 
αυτό το νέο κλάδο θα πρέπει 
να περιλαµβάνει:

 Προώθηση και ανάπτυξη µεθόδων 
και στρατηγικών, που θα συµβάλλουν 
στη γενετική βελτίωση των ζώων και 

στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους. 
Ταυτόχρονα θα εστιάζονται και στη δια-

χείριση των ζώων για την παραγωγή ποιο-
τικού κρέατος, που θα ικανοποιεί τις σύγχρο-

νες διατροφικές συνήθειες. Τα τελευταία χρόνια σύγχρο-
νες µέθοδοι γονιδιακής τεχνολογίας έχουν επιστρατευ-
τεί µε στόχο τον εντοπισµό γονιδίων, που σχετίζονται 
µε παραγωγικά χαρακτηριστικά των αγροτικών ζώων.  

 Ανάπτυξη προτύπου ταυτότητας του κρεοπαραγωγι-
κου πρόβειου κρέατος για την τοπική και διεθνή ανάδει-
ξη ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών που βασίζονται 
στο εκτατικό σύστηµα εκτροφής. Κύριοι άξονες διαφορο-
ποίησης µεταξύ άλλων, θα είναι η παραδοσιακή εκτρο-
φή των ζώων µε το µητρικό γάλα, η τοπική βόσκηση, η 
διατροφή µε κατ’ ελάχιστο 50-60% σιτηρά τοπικής προ-
έλευσης, χωρίς γενετικά τροποποιηµένα πρόσθετα, το 
ελαχιστοποιηµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, η σφα-
γή µε συγκεκριµένους όρους ηλικίας, οι υψηλοί δείκτες 
ευζωίας και µη χρήσης αντιβιοτικών,  κλπ.

 Προσδιορισµό και επιλογή  φυλών κατάλληλων  για  
την αλλαγή παραγωγικού µοντέλου και µετάβαση από 
το γάλα στο κρέας.

 ∆ηµιουργία ταυτότητας των φυλών και πολλαπλα-
σιασµός ζωικού κεφαλαίου.

 ∆ηµιουργία µιας γενετικής βάσης δεδοµένων για 
τη µελλοντική εύρεση γονιδίων σηµαντικών για τη δια-
φοροποίηση, βελτίωση και ορθολογική εκµετάλλευση 
κρεοπαραγωγικων  φυλών. 

 ∆ηµιουργία οδηγού εκτροφής και πάχυνσης αρνιών 
έως ενός έτους (από 20 έως και 30 κιλών).

 ∆ηµιουργία τράπεζας και διαχείρισης σπέρµατος.
 Αύξηση και βελτίωση ποιότητας µυϊκής µάζας ζώων 

µικτής κατεύθυνσης.
 ∆ηµιουργία προϊόντων πρόβειου και γίδινου (τύπου 

προσούτο  και ζαµπόν, πάστα , λουκάνικα ,καπνιστά κλπ.). 
 Ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παρα-

γοµένου κρέατος µέσω στοχευµένων προωθητικών δρά-
σεων (εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, προωθητικές  ενέργει-
ες σε super markets, ενηµέρωση δηµοσιογράφων και 
διαµορφωτών κοινής  γνώµης κλπ.).

 Εφαρµογή λογικής κυκλικής οικονοµίας (π.χ. εναλ-
λακτικές πρακτικές στην διαχείριση των δερµάτων και 
του µαλλιού).

 ∆ηµιουργία σχεδίου οικονοµικής διαχείρισης των 
φυλών.

 ∆ιάχυση της γνώσης, προσέλκυση και εκπαίδευση 
νέων κτηνοτροφών.

Η ανάδειξη της κρεοπαραγωγικής 
αιγοπροβατοτροφίας

Ε∆ΟΚ – Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 

Οργάνωση Κρέατος

ΑΡΘΡΟ
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Τα βλέµµατα 
στη Sial Paris 
Στην καρδιά του Παρισιού χτυπά η µεγαλύτερη 
∆ιεθνής Έκθεσης της χρονιάς, η Sial Paris, στις 
15 – 19 Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία, για πέντε ολόκληρες ηµέρες, να 
γνωρίσουν πρώτοι τις νέες τάσεις στον κλάδο 
τροφίµων και ποτών. Στην ελληνική συµµετοχή  
λαµβάνουν µέρος η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης και 
η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Πολλές 
εταιρείες θα έχουν επίσης τη στήριξη διαφόρων 
Επιµελητηρίων, όπως των Επιµελητηρίων 
Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Κοζάνης, 
Χαλκιδικής κ.ά.. Καθηµερινά θα λαµβάνουν χώρα 
events γευσιγνωσίας στον ειδικό χώρο «Taste 
Area», που θα αναδεικνύουν τον πλούτο 
της ελληνικής γαστρονοµίας και την ποιότητα 
των εγχώριων προϊόντων. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.sialparis.com.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Υβριδική εκδήλωση για 

την Ηµέρα Αγρότισσας στο 
Μενίδι 15 Οκτωβρίου από τον 
Κτηνοτροφικό Σύλλογο 
Περιφέρειας Αττικής.

Με πάνω από 1.600 
εκθέτες από 48 χώρες 
κι ένα ευρύ πρόγραµµα τόσο 
µεµονωµένων hosted buyers 
επιστρέφει η ∆ιεθνής Έκθεση 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, 
Εξοπλισµού και Εφοδίων 
Agrotica στις 20 µε 23 
Οκτωβρίου.

Ηµερίδα για την 
Ψηφιοποίηση της 

πιστοποίησης ασφάλειας 
τροφίµων «Farm to Fork» 
οργανώνει στις 22 
Οκτωβρίου η TÜV AUSTRIA 
Hellas στην 29η Agrotica στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος (Horizon 
2020) «TheFSM» (The Food 
Safety Market).

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

Κλείνοντας 100 χρόνια, 
η µεγάλη γαλλική έκθεση για 
τον γεωργικό κλάδο, SIMA, 
επιστρέφει στις 6-10 
Νοεµβρίου. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
en.simaonline.com

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

Τα πάντα για τα βιολογικά 
τρόφιµα στην Eco Life 
Scandinavia & Nordic Food 
Fair στις 16-17 Νοεµβρίου. 

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

Η βραβευµένη έκθεση 
ΕΞΠΟΤΡΟΦ επιστρέφει από 
τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου 
2023 στο Mec Παιανίας.

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

Ηµερίδα ΣΠΕΛ 
για τη θρέψη 
στις 22 Οκτωβρίου
Ο ΣΠΕΛ ανανεώνει το ραντεβού του µε το κοινό 
και συµµετέχει στην Agrotica 2022 στις 20 έως 

23 Οκτωβρίου. Ο ΣΠΕΛ θα συµµετέχει 
για 4η φορά στην Agrotica 2022, µε περίπτερο 
στο Βελλίδειο – Stand 7. Παράλληλα θα 
διοργανώσει ηµερίδα, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 
µε τα βασικά θέµατα που απασχολούν τον κλάδο 
της θρέψης καλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης αναµένεται να πραγµατοποιηθεί ένας 
ανοιχτός διάλογος µε όλους τους εµπλεκόµενους 
στην αγροδιατροφική αλυσίδα έτσι ώστε να 
συζητηθούν τα κύρια ερωτήµατα του κλάδου 
όπως τους τρόπους µε τους οποίους επηρεάζεται 
ο αγροδιατροφικός κλάδος από την πολεµική 
σύγκρουση και τη γεωπολιτική αστάθεια.

ΒΕΛΛΙ∆ΕΙΟ

Πέντε εκδηλώσεις 
για το αγροτικό 
επιχειρείν 

Η Compo Expert αξιοποιεί 
και το 2022 τον θεσµό της 
Agrotica, διοργανώνοντας 
µια σειρά από εκδηλώσεις 
στο περίπτερο της, τέσσερα 
(4). στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Ιωάννης Βελλίδης», 
στις 21 και 22 Οκτωβρίου. 
Οι επισκέπτες θα µπορούν 
να παρακολουθήσουν 
οµάδες από εξέχοντες 
ειδικούς στον τοµέα τους, 
να αναπτύσσουν θέµατα 
για τη γεωργία. Έχουν 
προγραµµατιστεί 5 
εκδηλώσεις στους πυλώνες 
του AgriTech, AgriFood, 
Agribusiness & Agriculture, 
µε µορφή στρογγυλής 
τράπεζας, ώστε να 
αναλυθούν τα επιλεγµένα 
θέµατα µε ολιστική 
προσέγγιση. Οι 
συµµετέχοντες είναι 
όλοι επαγγελµατίες και 
ακαδηµαϊκοί µε σηµαντικό 
έργο και συνεισφορά στον 
κλάδο της γεωργίας. 

∆ΕΘ

ΠΑΡΙΣΙ

Μέχρι 15 Οκτωβρίου τελειώνει
η αξιολόγηση εν δυνάµει Νέων 
Αγροτών

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

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

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

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

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

Παράταση ισχύος έως τις 30 
Νοεµβρίου για πιστοποιητικά 
βιοκαλλιεργητών ελαιώνα 
Άµφισσας.

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

Παράταση µέχρι τις 31 Μαρτίου 
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο 
για νέες τεχνολογίες 
στη γεωργία 

To τµήµα Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ σε 
συνεργασία µε τη ∆ΕΘ HELEXPO 
διοργανώνουν το 9ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί 
στο πλαίσιο της Agrotica 2022 
στις 20-23 Οκτωβρίου. O τίτλος του 
συνεδρίου είναι «Οι νέες τεχνολογίες 
ως µοχλός βιώσιµης ανάπτυξης της 
γεωργίας» και θα γίνει 22 και 23 
Οκτωβρίου 2022 στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Ν. Γερµανός». Το συνέδριο 
περιλαµβάνει τέσσερεις θεµατικές 
ενότητες που θα εξετάσουν θέµατα 
όπως «Οι νέες τάσεις στη Γεωργία», 
«Κυκλική Οικονοµία», «Καινοτόµες 
Τεχνικές στη ∆ιαχείριση Φυσικών 
Πόρων και Ενέργειας» και «Νέες 
Τεχνολογίες στην Πρωτογενή 
Παραγωγή».
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ.6986/901829.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου πι-
στοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής µακεδονί-
ας. Τηλ.6995/033571.

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

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλονου-
µπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή Φθιώτι-
δα. Τηλ.6907/016078.

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

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

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

Πωλούνται 100 αγελάδες Λιµουζίν και Σιµεντάλ 
βιολογικής εκτροφής µε τα δικαιώµατά τους πο-
σού 50000 ευρώ. Τηλ.6944/462220.

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική κα-
τάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τι-
µή. 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 κι-
λών ράτσας αγγλονούµπια.Τιµή πώλησης 550 ευ-
ρώ 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, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµ-
βο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτρο-
φία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολται-
κά 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 ηλι-
κίας 5 µε 6 µηνών µε ελληνικά διαβατήρια σε πο-
λύ καλή κατάσταση,περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 110 ζώα (πρόβατα Λακόν). Γεννούν 
15 Αυγούστου. Περιοχή Αχαΐα. Κος Παναγιώτης. 
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 τέλος 
Σεπτέµβρη. Τηλ 6975/599826

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

Πωλούνται κριοί Lacaune (Λακόν) από γονείς 
που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γονιµοποίηση 
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 Ολύµπου. 
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 Σερ-
ρών. Τηλ. 6937/253885.

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

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

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλίας Ερµι-
όνη στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102. 

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιεργητικής 
περιόδου 2022. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ. Τηλ.6932/372270.

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπά-
λες από το χωράφι. Τηλ. 6947/509187.

Πωλoύνται ζωοτροφές σε µπάλες για κτηνο-
τροφικό µπιζέλι και τριφύλλι.Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ.6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται ζωοτροφικά φασόλια,περιοχή Καστο-
ριάς. Τηλ.6974/318552.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέµα-
τα, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλαµο τριφύλλι 
κατάλληλο για αρνιά και κατσίκια και χορταροτρί-
φυλλο για πρόβατα. Τηλ.6985/699540.

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

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµµατα. 
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 αιγο-
προβάτων. 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 µπάλα 
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 βραστερά. Πε-
ριοχή 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. Περι-
οχή 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 Κερίου- 
Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύν-
θου. 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.

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

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα 
στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- 
Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύν-
θου. 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 πλησί-
ον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκαστρο, θέση Γε-
λινιάτικα, 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 περιοχή 
της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από γεώτρη-
ση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και φω-
τοβολταικό 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 συνεργάτης σε υπο-
καταστήµατα. Τηλ.6985/858698, 2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φυτοσπαρτική µηχανή 16 σειρών ΒΕ-
ΚΑΜ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ.6982/551234.

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

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

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

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προβάτων 
και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τεµάχια 14, περι-
οχή Θεσσαλονίκης . Τηλ.6942/226598.

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κο-
πής 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 άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τι-
µή 500 ευρώ. Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά 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 ακροφύσια 
10αρια.Πληροφορίες. Τηλ.6949/093007. 

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας 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 τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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 χώ-
ρους 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 (καθα-
ριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιο-
χή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 

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 φορτηγό µερ-
σεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6973/492214.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Mέσα σε ένα οµιχλώδες και δραµα-
τικά µεταβαλλόµενο κοινωνικοοικο-
νοµικό περιβάλλον, µε τα βλέµµατα 
στραµµένα στη ρωσο-ουκρανική κρί-
ση - που ανατρέπει ισορροπίες για 
την παγκόσµια κοινότητα - γιορτάζε-
ται την 15η Οκτωβρίου η Παγκόσµια 
Ηµέρα Αγρότισσας. 

Aναµφίβολα, ο αγροτικός τοµέας 
σηµαντικός στυλοβάτης της πραγµα-
τικής οκονοµίας, επηρεάζεται άµεσα 
από τις εξελίξεις που έχουν πυροδοτή-
σει πανδηµία, ενεργειακή κρίση και 
γεωπολιτικές αναταράξεις και έχουν 
φέρει τα πάνω-κάτω ιδιαίτερα ως προς 
την ραγδαία αύξηση του κόστους πα-
ραγωγής. Σ’ αυτό το πλαίσιο καλού-
νται να πορευτούν και οι αγρότισ-
σες, ανάµεσα τους και οι Ελληνίδες, 
που συνεχίζουν να αναζητούν ουσι-
αστική και όχι σε επίπεδο ρητορικής 
αναγνώριση για να ξεδιπλώσουν τα 
επιχειρηµατικά τους σχέδια.

«Οι αγρότισσες µπορεί να είναι εξί-
σου παραγωγικές και επιχειρηµατικές 
µε τους άνδρες συναδέλφους τους, 
αλλά αντιµετωπίζονται ως λιγότερο 
ικανές να έχουν πρόσβαση στην ιδι-
οκτησία γης, τις πιστώσεις, τις γεωρ-
γικές εισροές, τις αγορές και τις αλυ-
σίδες γεωργικών προϊόντων υψηλής 

αξίας και να έχουν καλύτερες τιµές», 
αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ, σύµφω-
να µε την οποία η παροχή ίσων ευ-
καιριών στις γυναίκες της υπαίθρου 
µπορεί να αυξήσει τη γεωργική πα-
ραγωγή κατά 2,5 έως 4% .

Επ’ αυτού ο Κτηνοτροφικός Σύλλο-
γος Περιφέρειας Αττικής οργανώνει 
υβριδική εκδήλωση για την Παγκό-
σµια Ηµέρα Αγρότισσας το Σάββατο 
15 Οκτωβρίου, στις 12.00, στην έδρα 
του γραφείου του στο Μενίδι και δια-
δικτυακά στο facebook live στο προ-

φίλ «Κτηνοτροφικός Σύλλογος Πε-
ριφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος».

Προπαραµονή η εκδήλωση «Ελλη-
νίδα αγρότισσα, Η ψυχή της γης µας» 
και η εκδήλωση του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΟ-∆ήµη-
τρα στη Λέσχη Αξιωµατικών Ενόπλων 
∆υνάµεων (Πλατεία Ρηγίλλης), στην 
οποία µετά τις οµιλίες του υπουργού 
Γιώργου Γεωργαντά και του ∆ιευθύ-
νοντος του ΕΛΓΟ Π. Χατζηνικολάου 
ακολούθησε συζήτηση µε τη ΓΓ Α-
γροτικής Ανάπτυξης Χρ. Καλογήρου.

ΟΗΕ
Οι αγρότισσες µπορεί να είναι 
εξίσου παραγωγικές και επι-
χειρηµατικές µε τους άνδρες, 

αλλά αντιµετωπίζονται 
ως λιγότερο ικανές

Με ΦΕΚ η δίωξη µέσω 
θήρας των αγριόχοιρων
∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική 
Απόφαση για δίωξη αγριόχοιρων 
και υβριδίων και µη δεσποζόµενων 
χοίρων σε δασικού χαρακτήρα 
περιοχές και σε αγροτικές και 
λοιπές εκτάσεις, για αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων που προκαλεί 
ο υπερπληθυσµός τους στη 
γεωργία, στη δηµόσια ασφάλεια 
και τη βιοποικιλότητα. Η ρύθµιση 
των πληθυσµών θα διενεργείται 
µόνο µε τη θήρα τους από 
τα συγκροτούµενα συνεργεία.

Πιθανή ένταξη οιναµπέλων 
Αττικής στο Ανάκαµψης
Η αναζήτηση κοινού τόπου για 
την ένταξη των αιτηµάτων των 
οινοποιητικών συνεταιρισµών της 
Αττικής, στο υποστηρικτικό πολιτικό 
πλαίσιο της Περιφέρειας Αττικής, 
για αναστροφή της τάσης ραγδαίας 
εγκατάλειψης των εκτάσεων 
αµπελοκαλλιέργειας επιχειρήθηκε 
σε συνάντηση της ΚΕΟΣΟΕ µε 
τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής 
Νικόλαο Πέππα. Εκεί συζητήθηκε 
και η ένταξη του αµπελώνα 
Αττικής στο Ταµείο Ανάκαµψης.

Το Μπενάκειο ψάχνει
λύσεις για τις καστανιές 
Ανησυχία προκαλεί η εµφάνιση 
ενός µύκητα, που έχει προσβάλλει 
καλλιέργειες κάστανου 
στη Μελιβοία, την Ποταµιά, την 
Κουτσουπιά, την Καρίτσα δήµου 
της Αγιάς, µε την κατάσταση να 
παραµένει ασαφής για το µέγεθος 
της ζηµιάς και τις εξαγωγές προς 
την Ιταλία να είναι αµφίρροπες. 
Σύµφωνα µε τον βουλευτή Ν∆ 
Λάρισας Χ. Κέλλα, το Μπενάκειο 
αναζητά τα αίτια εµφάνισης του 
µύκητα και τρόπο καταπολέµησης.

Βιολογική γεωργία από
«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
Η «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» 
συµµετέχει ως εταίρος στο έργο 
Erasmus+ µε τίτλο Boosting 
Social and Organic Farming for 
Inclusive & Sustainable Growing 
Economies-Source, µε συντονιστή 
το Agriform Parma και εταίρο το 
πανεπιστήµιο Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem. Στόχος 
είναι η ενίσχυση της βιολογικής 
γεωργίας µε κοινωνικό πρόσηµο 
και η υποστήριξη αγροτών και 
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.

Έκθεση του ΟΗΕ, δείχνει ότι η παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες της υπαίθρου µπορεί να αυξήσει τη 
γεωργική παραγωγή κατά 2,5 έως 4% και να µειώσει τον αριθµό των ατόµων µε υποσιτισµό από 12-17%.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τις ίσες ευκαιρίες 
ψάχνει η αγρότισσα
Σε χαλεπούς καιρούς και σε γκρίζο φόντο γεωπολιτικών και 
ενεργειακών αναταράξεων η Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας 

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. Επί-
σηςΠωλείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1.300 κιλών 
και κοχλίες µεταφoράς τροφής.Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6945/507072. 

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα επισκευ-
ασµένος. 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 αδού-
λευτο. 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 κατασκευής 
2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή Αθή-
νας 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 1300 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, περιοχή 
Γέφυρες Θεσσαλονίκης, Τηλ.2310/715037.

Πωλείται φρέζα 2,10m µάρκας Κωνσταντινίδη. 
Τηλ.6972/687368.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ 100 ίππων οποιασδήπο-
τε µάρκας κατά προτίµηση µονό διαφορικό . 
Τηλ.6972/376184.

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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Μεσημεριανό
με το Clasico
Η Ρεάλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το πρώτο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρ-
τσελόνα της σεζόν θα διεξαχθεί 
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στο 
«Σαντιάγο Μπερναµπέου» στις 
5:15 µ.µ. (ώρα Ελλάδας). Το µε-
σηµεριανό Clasico έχει θεσµο-
θετηθεί από τη σεζόν 2013-2014 
για να ευνοεί το ασιατικό κοινό 
καθώς εκεί είναι βράδυ. Οι δύο 
οµάδες βρίσκονται ισόβαθµες 
στην κορυφή της βαθµολογίας, 
µε τη Μπαρτσελόνα πάντως να 
βρίσκεται σε µία φάση εσωστρέ-
φειας, λόγω της απογοητευτικής 
της πορείας στο Τσάµπιονς Λιγκ 
καθώς κινδυνεύει να αποκλειστεί 

από το θεσµό. Από την άλλη η Ρε-
άλ Μαδρίτης έχει ήδη εξασφαλί-
σει την πρόκρισή της στη φάση 
των «16», µαζί µε τις Μάντσεστερ 
Σίτι, Νάπολι και Κλαµπ Μπριζ. 

Στα γήπεδα της Πρέµιερ Λιγκ 
τώρα, ξεχωρίζει το σπουδαίο ντέρ-
µπι ανάµεσα σε Λίβερπουλ και 
Μάντσεστερ Σίτι. Οι «Μπλε» βρί-
σκονται στο κατόπι της Άρσεναλ 
που βρίσκεται στην κορυφή µε έ-
ναν πόντο διαφορά, ενώ η οµάδα 
του Κλοπ συνεχίζει την απογοη-
τευτική της πορεία στο εγχώριο 
πρωτάθληµα και ψάχνει την έκ-
πληξη, µε ώθηση τα 7 γκολ που 
πέτυχε ενάντια στους Ρέιντζερς 
στα πλαίσια της 4ης αγωνιστι-
κής του Τσάµπιονς Λιγκ.  

Η Εθνική Ελλάδας κληρώθηκε στο 2ο όµιλο 
των προκριµατικών του Euro 2024, όπου θα 
αντιµετωπίσει την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία 
και το Γιβραλτάρ διεκδικώντας µία από τις πρώτες 
δύο θέσεις για να πάει στα τελικά της Γερµανίας. 
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν µέσα στο 2023, 
µε την πρεµιέρα να έχει οριστεί για 23 Μαρτίου.

Δύσκολη κλήρωση
για το Euro 2024  

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Άρης 19.15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Ιωνικός 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Αθλέτικ Μπιλµπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ - Ατρόµητος 16.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Τσέλσι 16.00 Novasports 5HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 17.15 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ 18.00 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Παναθηναϊκός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 20.30 Novasports 2HD 

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Άρης 19.15 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Ιωνικός 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Αθλέτικ Μπιλµπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ - Ατρόµητος 16.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Τσέλσι 16.00 Novasports 5HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 17.15 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ 18.00 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Παναθηναϊκός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 20.30 Novasports 2HD 

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Για ψήφους 
στην Agrotica 
κατεβαίνει σύσσωμο 
το επιτελείο της Βάθη

Τι θα επηρεάσει    
τις τιμές στο βαμβάκι   
από σήμερα και έως 
τον Δεκέμβριο

Οι απαραίτητες 
διορθώσεις στην εν 
ισχύ προκήρυξη 
του Αναπτυξιακού  

Το «σήκωσε» ο Μαξ
Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε 
για δεύτερη διαδοχική χρονιά 
το πρωτάθληµα στη Formula 1, 
µετά την επικράτηση του στο Grand 
Prix της Σουσούκα. Ο Ολλανδός 
κυνηγά πλέον το ρεκόρ για τις 
περισσότερες νίκες σε µία σεζόν. 
Ο απόλυτος αριθµός είναι στις 13, 
ενώ ο Φερστάπεν είναι στις 12 
µετά τους πρώτους 18 αγώνες της 
σεζόν του 2022. Επόµενο γκραν 
πρι στις ΗΠΑ, στις 23 Οκτωβρίου.

Στη Στοκχόλµη ο Τσιτσιπάς
Παρών στο τουρνουά τένις 
της Στοκχόλµης, 15-23 του µήνα, 
θα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 
Έτσι, ο Έλληνας σταρ, Νο 5 στην 
ATP, δεν αγωνίστηκε σε κάποιο 
τουρνουά την περασµένη 
εβδοµάδα και θα συµµετάσχει 
κατά σειρά στο «Erste Bank 
Open» της Βιέννης (24-30 
Οκτωβρίου), στο Παρίσι (31 
Οκτωβρίου) και το ATP Finals..

Με Λεβαδειακό η ΑΕΛ
Η ΑΕΛ κληρώθηκε να 
αντιµετωπίσει στην 5η φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδος τον 
Λεβαδειακό στο Στάδιο Αλκαζάρ, 
σε έναν αγώνα που είναι νοκ άουτ 
και θα διεξαχθεί την Τρίτη 
18 Οκτωβρίου. Εν τω µεταξύ, 
η άνοδος στη Super League 2 
του Ηρακλή Λάρισας, χαιρετήστικε 
από τη θεσσαλική ΑΕΛ, και 
µάλιστα οι δύο οµάδες θα 
βρεθούν αντιµέτωπες στο 
πρωτάθληµα, το οποίο θα κάνει 
την πρώτη σέντρα 6 Νοεµβρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
την αγορά μας είχαμε 100.000 τό-
νους σκληρό από Τυνησία στα 518 
ευρώ παραδοτέα σε λιμάνι τους και 
250.000 τόνους από Αλγερία στα 510 

ευρώ αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές και οι ποσότη-
τες φέρνουν μια παγκόσμια δυναμική στις τι-
μές, η οποία και αποτυπώνεται και στη λίστα 
της Φότζια, με άνοδο για τρίτη εβδομάδα κατά 
10 ευρώ ο τόνος, στα 505-510 ευρώ ο τόνος.

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος αρχικά η 
ζήτηση ενεργοποιήθηκε, με αρκετές διαπραγ-
ματεύσεις και κάποιες δουλειές οι οποίες εκτός 
απροόπτου προορίζονται για το Πακιστάν. Μό-
λις όμως η αγορά άρχισε να ανεβαίνει, η ζήτη-
ση ξανά μειώθηκε επιβεβαιώνοντας μας πως 
οι κλώστες παραμένουν διστακτικοί. 

Νέα άνοδος 10 
ευρώ στη Φότζια 

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

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

425

364

308

83,25

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

485 482,5 482,5 495

500
510

3,98 4,04 3,97 3,94 4,03
4,45
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Σηµαντική µείωση της κατανάλωσης στην έκθεση του USDA

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
83,25

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

364

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

308

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Συνεχίζονται οι πιέσεις στη διεθνή 
αγορά βάµβακος, µε τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου να δοκιµάζουν ξανά 
διάσπαση των χαµηλών του εύρους.

Συνεχίζεται η άνοδος στη νέα λίστα 
της Φότζια για τις τιµές του σκληρού 
σίτου, οι οποίες ενισχύθηκαν µε 10 
ευρώ ο τόνος σε όλες τις ποιότητες.

Συγκρατηµένες κινήσεις ανόδου 
για την τιµή καλαµποκιού στην 
Ιταλία, όσο εξασθενεί η επιρροή 
της πίεσης συγκοµιδής.

Μικρή διόρθωση στην τιµή για 
το κτηνοτροφικό κριθάρι στην Ευρώπη 
µε την αγορά να αναζητά κατεύθυνση 
στις δυνατότητες εισαγωγών.

Θεαµατική άνοδος της τάξης των 
40 λεπτών το κιλό στη µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία µέσα σε λίγες ηµέρες.

13
ΙΟΥΝ

13
ΙΟΥΛ

510

450

400

350

300

250

200

150

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00

140.00

135.00

130.00
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13

ΜΑΪΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ
13

ΑΥΓ
13

ΣΕΠ
13
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13

ΜΑΪ
13

ΑΥΓ
13

ΣΕΠ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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ΟΚΤ
13

ΙΟΥΝ
13

ΙΟΥΛ
13
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13

ΣΕΠ
13

ΟΚΤ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σαφείς ενδείξεις ότι η αγορά καλαµπο-
κιού εισέρχεται τις τελευταίες ηµέρες 
σε ένα ανοδικό κανάλι αναπτύσσονται 
στην εγχώρια αγορά, µε τις τιµές να 
κερδίζουν 1 λεπτό το κιλό και από τα 
32 λεπτά στο χωράφι, πλέον πιάνουν 
τα 33 λεπτά. Άλλωστε, στα 320 µε 330 
ευρώ ο τόνος φτάνει και το βουλγάρι-
κο καλαµπόκι σε περιοχές της Βόρει-
ας Ελλάδας, µε τις αποστολές σε νο-
τιότερα παραγωγικά κέντρα να καθί-
στανται απαγορευτικές λόγω των µε-
ταφορικών. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
από τη Θεσσαλονίκη και κάτω η µε-
ταφορά καλαµποκιού µε νταλίκα συ-
νεπάγεται διπλασιασµό του αρχικού 
κόστους µεταφοράς, αφού σπάνια το 
φορτηγό βρίσκει εµπόρευµα ώστε να 
επιστρέψει φορτωµένο. Στη Βάρνα οι 
τιµές βρίσκονται κοντά στα 270 ευρώ 
ο τόνος για καλαµπόκι που φορτώνε-
ται σε καράβια, τιµή που ανταποκρί-

νεται στα επίπεδα που διαµορφώνο-
νται στην εγχώρια αγορά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως στη 
Στερεά Ελλάδα, οι αγρότες πληρώνο-
νται για το καλαµπόκι µέχρι και 34 λε-
πτά το κιλό, όταν πρόκειται για απευ-
θείας πωλήσεις σε κτηνοτρόφους, σε 
µικρότερες ποσότητες. Οι µεγάλες πο-
σότητες εξακολουθούν να διατηρού-
νται στα 32 λεπτά το κιλό.

Η τάση ανόδου πάντως είναι προ-
φανής και φαίνεται ότι τις επόµενες 
εβδοµάδες, µε τον αλωνισµό να έχει 
ολοκληρωθεί για τα καλά και καθώς 
θα λιγοστεύουν οι ποσότητες στα χέ-
ρια παραγωγών, η αγορά θα δοκιµά-
σει υψηλότερα επίπεδα. Άλλωστε και 
στην ευρωπαϊκή αγορά οι τιµές έχουν 
διατηρηθεί σε υψηλά  του εύρους, µε 
τις φορτώσεις στο λιµάνι του Μπορντώ 
να γίνονται µε 348 ευρώ ο τόνος, ενώ 
τα FOB του Ρήνου πιάνουν τα 335 ευ-
ρώ ο τόνος.  Ήπιες πιέσεις εµφανίζο-
νται στους δείκτες τιµών των συµβο-
λαίων µελλοντικής εκπλήρωσης, ω-
στόσο ο Νοέµβριος του 2022 παραµέ-

νει στη τροχιά των 340 ευρώ ο τόνος.
Πιθανός προποµπός εξελίξεων στην 

αγορά θα είναι οι επερχόµενες δια-
πραγµατεύσεις για τις εξαγωγές σιτη-
ρών από τα λιµάνια της Ουκρανίας. Με 
τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, 
η οποία πίεσε σηµαντικά τις τιµές των 
δηµητριακών στην Ευρώπη τον περα-
σµένο Ιούλιο, να λίγει σε µερικές εβδο-
µάδες, η αγορά που λειτουργεί προε-
ξοφλητικά, αναµένεται να αντιδράσει 
µε νέες κινήσεις ανόδου. Και αυτό για-
τί φαίνεται πως οι διαπραγµατεύσεις 
µε τη Μόσχα για µια πιθανή ανανέω-
ση της συµφωνίας θα είναι ακόµα πιο 
δύσκολες, παρά τις πρόσφατες διαβε-
βαιώσεις Πούτιν ότι είναι θετικός σε 
στο ενδεχόµενο παράτασης.

Σε ανοδικό κανάλι συνεχίζει το καλαµπόκι
 Στη Στερεά Ελλάδα, µέχρι και 34 λεπτά σε αγρότες για απευθείας πωλήσεις σε κτηνοτρόφους
 Μετά τον αλωνισµό, όσο λιγοστεύουν οι ποσότητες, η αγορά θα δοκιµάσει υψηλότερα επίπεδα

Στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου η ζήτηση έχει αυξηθεί 
παγκοσµίως, καθώς οι αγορές 
από Τυνησία και Αλγερία 
ήταν και ακριβές και µεγάλες 
σε ποσότητα (100.000 τόνοι 
και 250.000 τόνοι αντίστοιχα).
Παράλληλα, βγήκαν ξανά 
στην αγορά ζητήσεις από 
Ιταλία και Ισπανία, γεγονός το 
οποίο δίνει µια δυναµική και 
στις τιµές µας. Αναµένουµε 
να δούµε πως θα αποτυπωθεί 
αυτό στις τιµές εξαγωγής, οι 
οποίες κυµαίνονται στα 440 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας.
Στα σκληρά σιτάρια, στις τιµές 
της νέας λίστας της Φότζια για 
τρίτη εβδοµάδα είχαµε άνοδο, 
αυτή τη φορά κατά 10 ευρώ 
ο τόνος. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου στα 505-510 ευρώ 
ο τόνος. Ενισχυµένες οι τιµές 
στον Καναδά, αλλά και στη 
Γαλλία, που πιάνει τα 475 
ευρώ, µε αύξηση 25 ευρώ 
από την περασµένη βδοµάδα.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΥΝΗΣΙΑΣ ΤΟΝΩΣΑΝ ΤΙΣ 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ  

Η σηµαντική µείωση της εκτίµησης παγκόσµιας 
κατανάλωσης (-3 εκατ. δέµατα) από το αµερικανικό 
υπουργείο γεωργίας φυσικά και ανέκοψε την 
ανοδική αντίδραση που πραγµατοποιούσε το βαµβάκι 
στις αρχές της εβδοµάδας. Κίνα, Ινδία και Πακιστάν 
θα µειώσουν την κατανάλωση ίνας και ο βασικός 
λόγος είναι η ανησυχία που δηµιουργεί η παγκόσµια 
ύφεση. Ενεργειακή κρίση, ύφεση, άνοδος 
των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, θα 
επηρεάσουν 100% την παγκόσµια κατανάλωση 
υφασµάτων, ρούχων κτλ., χωρίς κανείς να 
γνωρίζει πόσο µπορεί να διαρκέσει αυτό.

ΝEA ΥOΡKH
Όσο η αγορά βρισκόταν στα χαµηλά της, η ζήτηση ήταν 
πιο δυνατή. Σηµειώθηκαν νέες πωλήσεις σε ανοιχτά 
συµβόλαια βάση ∆εκεµβρίου ‘22 ή αντίστοιχα Μαρτίου 
‘23 σε τιµές περί των 10 σεντς πριµ επί των τιµών 
∆εκεµβρίου ‘22. Κινητοποιήθηκε το Πακιστάν, ενώ 
η Τουρκία είναι ακόµα υποτονική. Μόλις οι τιµές του 
χρηµατιστηρίου άρχισαν να ενισχύονται, οι αγοραστές 
έκαναν πίσω, εν αναµονή του USDA report. Οι 
πωλήσεις εκκοκκισµένου βρίσκονται περίπου στους 
100.000 τόνους κι αυτό αποτελεί ένα µέγεθος που 
δεν προκαλεί µεν στρες στους εκκοκκιστές, εντούτοις 
είµαστε λίγο χαµηλότερα από προηγούµενες σεζόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι µεγάλες ποσότητες εξακολουθούν 
να διατηρούνται στα 32 λεπτά.

ΕΥΡΩΠΗ 
Σε υψηλά του εύρους 

οι τιµές και στην Ευρώπη, 

µε τις φορτώσεις στο λιµάνι 

του Μπορντώ στα 348 ευρώ 

Συνεδρίαση 12/10/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  84,92 -3,94

Μάρτιος ‘23 83,47 -3,84
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Ως 76 παραδοτέο
πήγε το σύσπορο

Πουλημένο 
ήδη το 35% 
της ελληνικής 
σοδειάς

Τις αντοχές της 
αγοράς στα χα-

µηλά δοκιµάζει η τελευταία έκθε-
ση προσφοράς και ζήτησης του α-
µερικανικού USDA στην περίπτω-
ση του βαµβακιού. Οι αµερικανι-
κές εξαγωγές αποτυπώνονται ως οι 
χαµηλότερες της τελευταίας επτα-
ετίας, στα 12,5 εκατ. δέµατα, κάτι 
που σε συνδυασµό µε µια µείωση 
της παγκόσµιας κατανάλωσης κα-
τά 3 εκατ. δέµατα, πίεσε την χρη-
µατιστηριακή τιµή, πολύ κοντά στα 
χαµηλά του εύρους, που είναι τα 
82 σεντς ανά λίµπρα.

Λίγες ηµέρες νωρίτερα η αγο-
ρά δοκίµασε µια ανοδική διάσπα-
ση της αντίστασης των 88 σεντς, 
στο άκουσµα της είδησης ότι η Κί-
να θα αγοράσει βάσει συµφωνί-
ας 800.000 τόνους αµερικάνικου 
βάµβακος, ωστόσο οι απαισιόδο-
ξες εκτιµήσεις του USDA έκοψαν 
τα φτερά στους «ταύρους» της εν 
λόγω αγοράς.

Όλα αυτά µεταφράζονται σε πι-
έσεις και για την τιµή στο ελληνι-

κό σύσπορο βαµβάκι, µε τους πα-
ραγωγούς να δέχονται προσφορές 
από τα εγχώρια εκκοκκιστήρια που 
ξεκινούν από τα 74 λεπτά το κιλό 
(Μάρκου) µέχρι τα 75-76 (∆ΑΚΑΡ, 
Καραγιώργος). Οι µικρότερες εκ-
κοκκιστικές επιχειρήσεις συστρα-
τεύονται µε τη γραµµή Μάρκου, αν 
και στη δεδοµένη συγκυρία, λίγοι 
είναι οι παραγωγοί που κοιτάζουν 
να φιξάρουν τιµές για την παραγω-
γή τους. Σίγουρα οι τιµές που είχαν 
ακουστεί στις αρχές Σεπτεµβρίου 
για προπωλήσεις σύσπορου, οι ο-
ποίες για λίγες ηµέρες ξεπέρασαν 
και το 1 ευρώ (µαζί µε τα πριµ) απο-
θαρρύνουν κλεισίµατα τώρα, που 
αγορά δοκιµάζει επίµονα τα χαµη-
λά, αδυνατώντας να δοκιµάσει υ-
ψηλότερα επίπεδα. Όσοι έκλεισαν 
τότε µε τιµές από 94 µέχρι και 99 
χωρίς τα µπόνους ποιότητας, µπο-
ρούν να θεωρούνται δικαιωµένοι, 
αφού η διεθνής αγορά δεν δίνει α-
φορµές για µια επιστροφή σε τιµές 
άνω των 100 σεντς ανά λίµπρα τις 
επόµενες εβδοµάδες. 

Μια ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 
100.000 τόνους εκκοκκισµένου βάµβα-
κος έχει ήδη πουληθεί σε ξένους κλώ-
στες, µε την φετινή παραγωγή να υπο-
λογίζεται σε περίπου 300.000 τόνους. 
Οι πληροφορίες θέλουν τους κλασσι-
κούς αγοραστές του ελληνικού βάµβα-
κος να λείπουν από την αγορά, σε µια 
κατάσταση που προκαλεί προβληµατι-
σµό στους εµπλεκόµενους, χωρίς ωστό-
σο να δίνει αφορµές για κινήσεις πανι-
κού, αφού ήδη το 1/3 της παραγωγής 
έχει κλειστεί. Μάλιστα, παρά την απου-
σία της Τουρκίας, η αγορά κινείται µε 
πωλήσεις προς το Πακιστάν, µε τη χώ-
ρα να καταγράφει σηµαντικό πρόβλη-
µα µε την παραγωγή της και σε σηµαντι-
κό βαθµό, τα 400.000 δέµατα που «έκο-
ψε» το USDA από την παγκόσµια παρα-
γωγή, αντιστοιχούν στη χώρα της Ασίας.

Πέρα από τους προβληµατισµούς για 
την παγκόσµια οικονοµία και τον αντί-
κτυπο της ύφεσης στην κατανάλωση βάµ-
βακος, η µεγάλη εικόνα θέλει την φετινή 
παραγωγή να είναι διαχειρίσιµη ακόµα 
και σε συνθήκες µειωµένης κατανάλω-
σης, όπως αυτές ήδη εκφράζονται στους 
βασικούς αγοραστές ίνας ανά τον κόσµο.

Αφορµή πιέσεων τους επόµενους µήνες για τη διεθνή τιµή βάµβακος το απόθεµα 3 εκατ. δεµάτων, 
που αναµένεται να παραµείνουν στις αποθήκες εκκοκκιστηρίων και κλωστήριων ανά τον κόσµο

Στο στοκ 3 εκατ. δέματα εκκοκκισμένο

ΣΕ ΥΦΕΣΗ

Μια ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου δύο 
παραγωγές της Ελλάδας αναµένεται να παραµείνει 
στις αποθήκες εκκοκκιστηρίων και κλωστήριων ανά 
τον κόσµο, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του 
USDA. Συγκεκριµένα, 3 εκατ. δέµατα απόθεµα 
έρχονται να λειτουργήσουν ως αφορµή πιέσεων τους 
επόµενους µήνες για τη διεθνή τιµή βάµβακος. Οι 
πληροφορίες θέλουν τις βιοµηχανίες ρούχων και 
υφασµάτων στο Βιετνάµ να έχουν µειώσει σηµαντικά 
την παραγωγή τους, µειώνοντας τις ώρες λειτουργίας 
των εργοστασίων αφού οι αποθήκες τους είναι 
γεµάτες µε τελικά προϊόντα και µε πρώτες ύλες. 
Τα δεδοµένα τις παγκόσµιας αγοράς βάµβακος, 
βάσει των στοιχείων που δίνει η έκθεση, θέλουν 
την παγκόσµια παραγωγή στα 118,05 εκατ. δέµατα, 
τα αρχικά αποθέµατα στα 85,26 εκατ. δέµατα, την 
κατανάλωση στα 115,60 εκατ. δέµατα, το παγκόσµιο 
εµπόριο στα 43,6 εκατ. δέµατα και τα αποθέµατα 
στα 87,87 εκατ. δέµατα. Στα κρίσιµα µεγέθη, η 
παραγωγή πέρυσι έφτασε τα 115,54 εκατ. δέµατα και 
η κατανάλωση τα 117,37 εκατ. δέµατα, ενώ το 2020 
τα αντίστοιχα ποσά αφορούν σε 111,47 εκατ. δέµατα 
παραγωγή και 123,11 εκατ. δέµατα κατανάλωση.

USDA

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΑ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

115,54 118,05

2021 2022

117,37 115,60

42,94 43,6 

85,26 87,87
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TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  
Οι πελάτες της Τράπεζας 
Πειραιώς έχουν πλέον τη 

δυνατότητα έκδοσης πιστωτικής 
κάρτας μέσω winbank mobile app, 
πέρα από το winbank web banking, 
εύκολα, άμεσα, γρήγορα και με 
ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να 
επισκεφθούν τραπεζικό κατάστημα 
σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας. 

ΕΛΟΠΥ-ΜIΛΗΤΟΣ: Μνημόνιο 
συνεργασίας με τη Μίλητος ΑΕ 
υπέγραψε η Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. 
Κύριος στόχος είναι η ενημέρωση των 
νέων σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια 
και τις προοπτικές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στον κλάδο, από τους 
πρώτους εξαγωγικούς για την Ελλάδα.

EUROBANK: Με έμφαση σε κλάδους 
μεταξύ άλλων, μεταποίησης, 
τουρισμού, logistics, αγροδιατροφής, 
ξενοδοχειακά, ψηφιακής 
καινοτομίας, βιομηχανίας τροφίμων- 
ποτών, χημικών, λιανικού εμπορίου, 
σούπερ μάρκετ, ανανεώσιμης 
ενέργειας, η Eurobank έχει 
χορηγήσει την τελευταία 4ετία 
δάνεια άνω του 1 δισ. για πάνω  
από 3.200 επιχειρήσεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

PEPSICO: Η PepsiCo αναβάθμισε  
τις εκτιμήσεις για τα έσοδα και  
τα κέρδη ετησίως, καθώς η εταιρεία 
αναψυκτικών και σνακ επωφελείται 
από την ελαστική ζήτηση και τις 
πολλαπλές αυξήσεις των τιμών, για  
να αμβλύνει το αυξανόμενο κόστος.  
Η εταιρεία αναμένει τα οργανικά 
έσοδα του 2022 να αυξηθούν 12%, 
έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 
αύξηση 10% και κέρδη ανά μετοχή 
από το συνάλλαγμα στα 6,73 δολάρια.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Δεν ήταν οι γνώριμες οικονομικές δυνά-
μεις που προκάλεσαν τις αναταράξεις των 
τελευταίων ετών, αλλά η Covid και ο πό-
λεμος στην Ουκρανία. Αυτό μάς υπενθυ-
μίζει πως οι πιο καταστροφικές δυνάμεις 
που γνωρίζουμε, είναι η αδιάφορη φύση 
και η μοχθηρή ανθρωπότητα», γράφει ο 
Μάρτιν Γουλφ ο φημισμένος συγγραφέ-
ας και αρθρογράφος των Financial Times. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρρώστιες και 
ο πόλεμος έχουν κλονίσει τον κόσμο, κά-
νοντας αισθητό το γεγονός πως είναι αδύ-
νατον να προβλέψεις την οικονομία κι αυ-
τό φαίνεται και στην τελευταία του έκθε-
ση για τις παγκόσμιες προοπτικές, όπου 
το ΔΝΤ τονίζει την «κρίση του κόστους δι-
αβίωσης» και την οικονομική επιβράδυν-
ση στην Κίνα. Ένα αποτέλεσμα αυτού εί-
ναι πως οι ΗΠΑ έχουν έντονη νομισματι-
κή σύσφιξη, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 

τόσο δυνατός, ωστόσο βρίσκονται σε πολύ 
καλύτερη οικονομική κατάσταση από την 
Ευρώπη ή την Κίνα. Αυτό, συν τη συνηθι-
σμένη επίπτωση «ασφαλούς καταφυγίου» 
σε προβληματικούς καιρούς, έχει προκα-
λέσει μια απότομη ανατίμηση του δολαρί-
ου και κίνδυνο ύφεσης ευάλωτες χώρες.

Στο μεταξύ, η παγκόσμια αγορά πετρε-
λαίου παραμένει σφιχτή σύμφωνα με τη 
Saudi Aramco, κι αυτό δεν αποτελεί καλό 
οιωνό για έναν κόσμο που εξακολουθεί 
να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά 
καύσιμα. «Σήμερα υπάρχει πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα που είναι εξαιρε-
τικά χαμηλή. Εάν η Κίνα ανοίξει, η παγκό-
σμια οικονομία αρχίσει να βελτιώνεται ή η 
αεροπορική βιομηχανία αρχίσει να ζητάει 
περισσότερα καύσιμα, θα διαβρωθεί αυτή 
η πλεονάζουσα χωρητικότητα»», δήλωσε 
ο διευθύνων της Aramco, Amin Nasser.

Τσίπουρο
Η ιδέα για παραγωγή τσίπουρου στο 
Κατώγι Αβέρωφ προέρχεται από τον 
ίδιο τον Ευάγγελο Αβέρωφ, στο 
πλαίσιο ευρύτερης ανάπτυξης των 
προϊόντων του Μετσόβου που 
αξιοποιούσε στο έπακρο τα σταφύλια 
της περιοχής και η οποία υλοποιήθηκε 
αρχικά από το 1990 ως το 2012. Μετά 
από μία 10ετία διακοπής, το τσίπουρο 
επανακυκλοφορεί με νέα ετικέτα.

PepsiCo Hellas
Η ΠΑΕ ΑΕΚ και η PepsiCo Hellas, 
επίσημος υποστηρικτής της ομάδας, 
ανανέωσαν τη χορηγική συνεργασία 
τους και για την αγωνιστική περίοδο 
2022-23. Μέσα από αυτή την 
πολυεπίπεδη συνεργασία οι φίλαθλοι της 
Ένωσης θα μπορούν να απολαμβάνουν 
μοναδικές στιγμές ποδοσφαίρου στην 
OPAP ARENA, μαζί με τα αναψυκτικά 
και αλμυρά σνακ της PepsiCo Hellas.

Απειλή η κρίση 
κόστους διαβίωσης

 Αρρώστιες και πόλεμος κλονίζουν τον κόσμο 
 Ανησυχία για διάβρωση της παραγωγής αργού
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,4660 +9,91%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 0,9380 +7,82%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,3400 +6,36%

PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2,7950 +3,90%

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧ. ΑΕ 7,2700 +3,27%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.  0,2280 -14,29%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2,6800 -9,46%

MEDICON HELLAS A.E. 2,9200 -4,58%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0945 -4,06%

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 1,3450 -3,24%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 29,327.07 +0.40%
 NASDAQ Comp 10,350.11 -0.64%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,326.19 - 0.03%
Λονδίνo FTSE 100 6,827.24 +0.02%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,243.38 +0.58%
Παρίσι CAC-40 5,828.03 +0.16%
Ζυρίχη Swiss Market Index 10,178.06 -0.21%
Τόκιο NIKKEI-225 26,237.42 -0.60%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 3,25 21.09.2022 
EKT Βασικό 1,50 14.09.2022
 Καταθέσεων  0,75 14.09.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 2,25 22.09.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 0,5 22.09.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M -0,499 03.01.2022
 EURIBOR -1M 2,500 03.10.2022

Μικρός τζίρος και FED δίνουν 
πτωτικό ρυθμό στη Λ. Αθηνών 
Η προσπάθεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών να 
«σβήσει» σχεδόν όλες τις απώλειες που έγραψε 
ο Σεπτέμβριος, με ένα ανοδικό ξέσπασμα  
το προηγούμενο δεκαήμερα, έπεσε στο κενό, 
καθώς η FED θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, 
την επιθετική σύσφιξη της πολιτικής της, 
 έπειτα από τις ανακοινώσεις που δείχνουν  
τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ σε υψηλά ετών. 
Mεγάλο αγκάθι στην προσπάθεια ανάκτησης 
υψηλότερων επιπέδων είναι το χαμηλό ύψος 
των τζίρων στις τελευταίες συνεδριάσεις.
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Διευκρινίσεις για μείωση 50% φόρου αγροτών

Η
διευκρινιστική απόφαση [127754 ΕΞ 2022: 
Καθορισµός της διαδικασίας, των δικαιο-
λογητικών και του ελέγχου των προϋπο-
θέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο 

εισοδήµατος επί κερδών από αγροτική επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα και κάθε ανα-
γκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρ-
µογή των προβλέψεων αυτών σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 4 και 15 του ν. 
4935/2022, καθώς και του τύπου 
και του ελάχιστου περιεχοµένου 
των συµβάσεων συµβολαιακής γε-
ωργίας για την εφαρµογή των ως 
άνω άρθρων], δηµοσιεύθηκε 9 Σε-
πτεµβρίου.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2: [..Η 
απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες 
της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προ-
ϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), 
µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας 
(θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιεί-
ας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτε-
ρικών υδάτων) και (α) είτε είναι µέ-
λη νοµικών προσώπων και ενώσε-
ων προσώπων εγγεγραµµένων στο 
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνε-

ταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρ-
θρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν 
αυτό µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχι-
στον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγω-
γής τους, (β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαι-
ακής γεωργίας το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής 
τους. Για την εφαρµογή της παρούσας υποπερίπτω-
σης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον µίας (1) σύµ-
βασης συµβολαιακής γεωργίας σύµφωνα µε το άρ-
θρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφα-
ση, ανά προϊόν ή παρεµφερή προϊόντα, µε την οποία 

ο παραγωγός δεσµεύεται για την 
πώληση ποσοτήτων ίσων µε το ε-
βδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
τουλάχιστον των όµοιων ή παρεµ-

φερών προϊόντων παραγωγής του…]. Το συγκεκριµέ-
νο θέµα απασχολεί όλο τον αγροτικό κόσµο. Ξεκίνη-
σαν για παράδειγµα οι παραδόσεις βάµβακος στα εκ-
κοκκιστήρια και οι αγρότες παραµένουν µπερδεµένοι 
διότι υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις.

Να ξεκαθαρίσουµε ότι η σύµβαση που θα υπογρα-
φεί για τη συµβολαιακή γεωργία δεν υπάρχει ακόµα 
ως φόρµα στο σύστηµα του υπουργείου Οικονοµικών. 
Αυτές τις µέρες οριστικοποιούνται οι λεπτοµέρειες οι 
οποίες θα συµπεριλαµβάνονται σε αυτή, σύµφωνα µε 
τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν τον έλεγχο της πα-
ραγωγής. Εποµένως, καλό είναι να υπάρξει υποµονή 
µέχρι την οριστικοποίηση της σύµβασης.

Όλα τα παραχθέντα προϊόντα, θα πρέπει, είτε να δι-
ατεθούν µέσα από συνεταιρισµούς ή Οµάδες Παρα-
γωγών ή οποιοδήποτε συλλογικό σχήµα υπάρχει, εί-
τε εφόσον διατεθούν µεµονωµένα, να γίνει σύµβαση 
συµβολαιακής γεωργίας. Μπορεί όµως να γίνει συν-
δυασµός και των δύο. 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1: Έχω δύο καλλιέργειες: βαµβάκι και σι-
τάρι, τις οποίες πουλάω σε δύο διαφορετικούς εµπό-
ρους, το βαµβάκι στο εκκοκκιστήριο Α και το σιτάρι 

στον έµπορο Β’. θα πρέπει να κάνω δύο συµβάσεις 
συµβολαιακής γεωργίας, µία µε το εκκοκκιστήριο 
και µία µε τον έµπορο Β’ που µου αγόρασε το σιτάρι.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2: Έχω  δύο παραγωγές: βιοµηχανική 
τοµάτα και πιπεριές. Είµαι µέλος οµάδας παραγω-
γών βιοµηχανικής τοµάτας. Για τις τοµάτες δεν απαι-
τείται να κάνω κάτι αφού θα τις διαθέσω προς πώ-
ληση µέσω της οµάδας παραγωγών στην οποία εί-
µαι µέλος. Πρέπει όµως να κάνω σύµβαση συµβο-
λαιακής γεωργίας µε τον έµπορο που θα αγοράσει 
τις πιπεριές µου.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3: Καλλιεργώ τριφύλλι και αγοράζει ό-
λη την παραγωγή µου ένας κτηνοτρόφος κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότης, για τα ζώα του. Πρέπει να 
συνάψω σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον 
αγρότη στον οποίο πούλησα την παραγωγή µου, δι-
αφορετικά δεν θα τύχω της έκπτωσης του φόρου.

Ως συµπέρασµα από τα παραπάνω, προκύπτει ότι 
θα πρέπει για όλες τις παραγωγές που έχω ως αγρό-
της να κάνω συµβολαιακή σύµβαση ή να τις διαθέ-
σω µέσω συλλογικοτήτων και να διαθέσω κατ’ ελάχι-
στο το 75% της παραχθείσας ποσότητας από την κά-
θε παραγωγή. Επειδή ο νόµος και κατ’ επέκταση η δι-
ευκρινιστική απόφαση εκδόθηκαν µεσούσης της πε-
ριόδου, ειδικά για τη φετινή φορολογική χρονιά, οι 
συµβάσεις θα µπορούν να γίνουν µέχρι το τέλος του 
έτους. Το διάστηµα όµως από την αναµενόµενη ηµε-
ροµηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρµας στις 15 
Νοεµβρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου είναι µικρό, πρέπει 
να δοθεί πίστωση χρόνου στους εµπόρους και στους 
αγρότες τουλάχιστον δύο µήνες ακόµα.

Να επισηµάνουµε τέλος ότι, το εισόδηµα από α-
γροτικά φωτοβολταϊκά, αντιµετωπίζεται ως αγροτι-
κό εισόδηµα µόνο για τις ανάγκες της φορολογίας 
εισοδήµατος. Συνεπώς, σύµφωνα µε τι διατάξεις δεν 
συµπεριλαµβάνεται στα αγροτικά εισοδήµατα για τη 
µείωση του φόρου κατά 50%.

Ως τέλος του έτους
Οι συµβάσεις συµβο-
λαιακής για φέτος θα 

µπορούν να γίνουν µέχρι 
το τέλος του έτους

Εισόδηµα από φ/β
Το εισόδηµα από φ/β 
αντιµετωπίζεται ως 

αγροτικό µόνο για τη 
φορολογία εισοδήµατος

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)

Προτιµήστε τιµολόγια 
αντί για αποδείξεις

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 εκδίδουν το τιµολόγιο ανά πάσα 
στιγµή. Στο τιµολόγιο αναγράφονται τα είδη που 
αγοράζετε και είναι πιο εύκολο να τεκµηριώσετε 
στον έλεγχο το έξοδο για την επιχείρηση σας, 
σε αντίθεση µε την απόδειξη της ταµειακής.

Συµβολαιακή: η πλατφόρµα 
δεν έγινε ακόµα

Σε όποιον πουλάτε την παραγωγή σας, είτε 
εκκοκκιστήριο, είτε έµπορο, είτε άλλο αγρότη 

κ.λπ., να ζητάτε και να έχετε πάντα στοιχεία 
επικοινωνίας: email και κινητό. 

Όσοι πουλήσατε αρχές του έτους (για 
παράδειγµα ελιές ή λάδι), φροντίστε να 

αναζητήσετε και να βρείτε στοιχεία 
επικοινωνίας τους -αν δεν τα έχετε φυσικά. 

Θα πρέπει να γίνει σύµβαση µε όλους.



Με επενδύσεις χτίζει βάσεις 
ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία
Με τη ζήτηση για ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα και ιδίως για Φέτα να βρίσκεται 
σε άνθιση, τα κίνητρα για υπέρβαση της υφιστάµενης κρίσης είναι χειροπιαστά. Οι 
εµπλεκόµενοι στον κλάδο συµφωνούν πως  οι επενδύσεις µπορούν να δώσουν 
διέξοδο, στο βαθµό βέβαια που θα στηρίζουν την παραγωγικότητα. Τα επερχόµενα 
Σχέδια Βελτίωσης είναι µία καλή ευκαιρία. Μετρηµένη η βοήθεια του Αναπτυξιακού. 

ΜΕΙΩΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΕ
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AIΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

> Σε επενδυτική υπερπροσπάθεια για λύσεις αναπτυξιακής κατεύθυνσης καλείται 
να προχωρήσει η εγχώρια αιγοπροβατοτροφία για να βγει από το τέλμα συρρίκνωσης

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ  
ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Εν μέσω μιας πρωτόγνωρης δοκιμασίας βρίσκεται η 
εγχώρια αιγοπροβατοτροφία, με τον κλάδο να καλείται 
πλέον σε μια επενδυτική υπερπροσπάθεια προκειμένου 
να ξεπεράσει τις συμπληγάδες των αυξημένων 
κοστολογίων και της μειωμένης παραγωγικότητας.
Με τη ζήτηση για ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα και 
ιδίως τη Φέτα να βρίσκεται σε άνθιση, τα κίνητρα για 
υπέρβαση της υφιστάμενης κρίσης είναι χειροπιαστά 
και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο συμφωνούν 
πως η μόνη βιώσιμη λύση για έξοδο από το τέλμα της 
συρρίκνωσης του ζωικού κεφαλαίου, είναι οι επενδύσεις. 
Υπό μια έννοια δηλαδή, η υφιστάμενη οριακή κατάσταση 
γίνεται και αφορμή για το επόμενο εξελικτικό στάδιο  
της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. 
Ήδη αρκετές βιομηχανίες σε συνεργασία με καλά 
οργανωμένες μονάδες βρίσκονται σε στάδιο 
υλοποίησης επενδύσεων εκσυγχρονισμού, με στόχο τη 
βελτίωση των αποδόσεων και την αύξηση του ζωικού 
κεφαλαίου, ακολουθώντας τις λύσεις μιας αναπτυξιακής 
κατεύθυνσης. 
Σχέδια Βελτίωσης, Αναπτυξιακός νόμος και οι πόροι από 
το ταμείο Ανάκαμψης έρχονται να διευκολύνουν την 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κλάδου.
Συγκεκριμένα, η επενδυτική προσπάθεια ευνοείται 
από τη συγκυρία, που θέλει έναν νέο κύκλο του 
Αναπτυξιακού να συμπίπτει με τα Σχέδια Βελτίωσης 
της μεταβατικής περιόδου, ενώ βάσει του σχεδιασμού 
της νέας ΚΑΠ, νέα Σχέδια Βελτίωσης με ετήσιες 
προκηρύξεις ξεκινούν και από το 2023. Εν προκειμένω 
ο Αναπτυξιακός νόμος που θα παραμείνει ανοιχτός 
μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου προβλέπει ενισχυόμενο 
κόστος επενδυτικών σχεδίων για τα φυσικά πρόσωπα 

κτηνοτρόφους 50.000 έως 200.000 ευρώ. Οι δαπάνες 
για σταβλικές εγκαταστάσεις και γενικότερα κτιριακές 
υποδομές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του 
συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών, ενώ ειδικά για 
τους κτηνοτρόφους δεν τίθεται θέμα περιορισμού στο 
30% του ενισχυόμενου κόστους για αγορά μηχανημάτων 
και εξοπλισμού, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
της φυτικής παραγωγής. Τις προσεχείς εβδομάδες 
αναμένεται η προδημοσίευση για τα Σχέδια Βελτίωσης, 
κάτι το οποίο περιμένει η αγορά για τη διαμόρφωση 
όσων επενδυτικών σχεδίων κτηνοτρόφων δεν 
εξυπηρετούνται από τον Αναπτυξιακό. 
Ως αφετηρία εξελίξεων, πιθανά προς όφελος των 
παραγωγών, φαίνεται ότι λειτουργεί και η πρόσφατη 
συμφωνία μεταξύ της γαλακτοβιομηχανίας  Όμηρος και 
των κτηνοτρόφων από το Λιβάδι Ολύμπου, οι οποίοι 
έλαβαν συμβόλαιο για 4.000 τόνους γάλακτος με τιμή 
1,65 ευρώ το κιλό στο πρόβειο και 1 ευρώ στο γίδινο. 
Με τη συμφωνία αυτή σπάει και η σιωπή των ανοιχτών 
τιμών, που κράτησαν στην αβεβαιότητα τον κλάδο  
για αρκετούς μήνες, αφού συνήθως αντίστοιχες 
ενέργειες ανακοινώνοντας ήδη από το καλοκαίρι. 
Οι πληροφορίες θέλουν αρκετές βιομηχανίες να 
δρομολογούν συμφωνίες με αλυσίδες λιανικής της 
Ευρώπης στο περιθώριο της έκθεσης τροφίμων SIAL 
στο Παρίσι, αυτές τις ημέρες, κάτι που δεν αποκλείεται 
να μεταφραστεί σε μια νέα ανοδική πίεση στην εγχώρια 
ζώνη γάλακτος, προκειμένου να επιτευχθούν τιμές  
πιο κοντά στις προσδοκίες των κτηνοτρόφων.  
Στο πεδίο των θεσμικών, η καθυστέρηση στη διαχείριση 
της υπόθεσης των βοσκοτόπων αποτελεί ένα μείζον 
προς διευθέτηση ζήτημα, το οποίο αν είχε διευθετηθεί 
εγκαίρως θα μπορούσε να διευκολύνει τη θέση των 
κτηνοτρόφων στο πεδίο των κοινοτικών ενισχύσεων.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
H παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων σε 
κτηνοτρόφους βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις 
θεσμικές παρεμβάσεις που φέρεται ότι ετοιμάζει 
η κυβέρνηση για το προσεχές διάστημα. Με μια 
παρέμβαση στο ισχύον καθεστώς που διέπει το 
πλαίσιο παραχωρήσεων εκτάσεων σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους, το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης φιλοδοξεί στο να προωθήσει την 
ανάπτυξη κτηνοτροφικής δραστηριότητας 
ιδίως στα ορεινά (όπου υπάρχει και πλεόνασμα 
εκτάσεων) και στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Πηγές από τη Βάθη, αναφέρουν ότι ετοιμάζεται 
ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα τροποποιήσει 
το νόμο 4061/12 «Διαχείριση και προστασία 
ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων». Με την παρέμβαση αυτή, 
δρομολογείται η απόδοση εκτάσεων σε 
ορεινούς κτηνοτρόφους, σε μια ρύθμιση 
με την οποία οι ιθύνοντες εκτιμούν ότι 
ευνοείται σημαντικά η ορεινή κτηνοτροφία. Ο 
σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην παραχώρηση 
βοσκοτόπων για βοσκή αλλά θα δίνει την 
δυνατότητα επενδύσεων στις εκτάσεις που 
θα διευκολύνουν την ανάπτυξη παραγωγικής 
δραστηριότητας. Προβλέπεται δηλαδή να δίνεται 
η δυνατότητα σε ορεινούς και μετακινούμενους 
κτηνοτρόφους, να διαμορφώνουν βασικές 
δομές πρώτης μεταποίησης καθώς και 
φωτοβολταϊκά για ενεργειακή αυτάρκεια των 
υποδομών. Επίσημες ανακοινώσεις για το εν 
μέτρο, το οποίο διευκολύνει την ενίσχυση της 
παραγωγικότητας των ορεινών κτηνοτρόφων, 
απαλείφοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες 
προγραμματίζονταν να γίνουν τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν τα 
αρμόδια υπουργεία να καταπιάνονται εκ νέου 
με την υπόθεση τις επόμενες εβδομάδες.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

 ΕΥΡΩ

 ΕΥΡΩ

ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

2022

200.000

12.000
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΥ 

 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΝΟΜΟΣ

2022

200.000

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΒΑΤΑ ΘΗΛΥΚΑ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

92  ή

45%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΒΛΟΥ
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Tο Sylco ROTO-S External Gen 3 είναι 3ης 
γενιάς περιστροφικό αρµεκτήριο, 48 έως 
120 θέσεων. Αποτελεί εξέλιξη των ήδη πολύ 
πετυχηµένων µοντέλων της και είναι το 
µόνο που κατασκευάζεται εξολοκλήρου στη 
Ελλάδα. ∆ιαθέτει:
■ Ανοξείδωτο σκελετό και θέσεις.
■ Ανοξείδωτες σκάφες τροφής για τα ζώα.
■ Ελαστικό δάπεδο για τα ζώα ,όπως και 
στις ράµπες εισόδου – εξόδου.
■ Νέο περιστροφικό κόµβο µε 
περισσότερες θέσεις.
■ Νέο σύστηµα παγίδευσης.
■ Σύστηµα Εasy Αttach. To αµελκτικό σετ 
έρχεται αυτόµατα στα χέρια του αρµεχτή, 
διευκολύνοντας- επιταχύνοντας την 
τοποθέτηση. Αυξάνεται έτσι η µέγιστη 
ταχύτητα περιστροφής.
Το Sylco ROTO-S External Gen 3 είναι 
περιστροφικό αρµεκτήριο µε τον αρµεχτή 
στην έξω πλευρά του κύκλου µε µοναδικά 
πλεονεκτήµατα:
■ Τα ζώα βλέπουν το υπόλοιπα ζώα στο 
αρµεκτήριο και είναι πιο ήρεµα. 
■ Αν ένα ζώο δεν προλάβει να αρµεχτεί 
ή πέσει το θήλαστρο του, µπορεί να µείνει 
και για δεύτερο γύρο. ∆ε χρειάζεται να 
σταµατήσει το αρµεκτήριο περιµένοντας ένα 
ζώο να τελειώσει.
■ Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση ή την 
αλλαγή του αρµεχτή, χωρίς να σταµατήσει.
■ Ο αρµεχτής δεν χρειάζεται να ανέβει και 

να κατέβει στο αρµεκτήριο για να πάει στη 
θέση αρµέγµατος. 
■ Μπορεί να τοποθετηθεί πλαστικό 
δάπεδο στο χώρο των αρµεκτών .Το 
πλαστικό δάπεδο αποτελείται από µεγάλες 
πλάκες 60 Χ 40 οι οποίες είναι διάτρητες. Το 
πάτωµα µένει πάντα στεγνό και απορροφά 
τους κραδασµούς.

Σύστηµα γαλακτοµέτρησης 
Ο ηλεκτρονικός γαλακτοµετρητής 
αναπτύχθηκε από την Sylco Hellas για 
χρήση σε µονάδες αιγοπροβάτων.  Είναι 
εύκολος στη χρήση και απαιτεί ελάχιστη 

συντήρηση. Η ακρίβεια στις µετρήσεις είναι 
κατά πολύ ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο 
σύστηµα και η µέγιστη απόκλιση φτάνει τα 
20 γραµµάρια ανά άρµεγµα.  Όλα τα µενού 
στον πίνακα ελέγχου είναι στα ελληνικά
αλλά υπάρχει επιλογή και άλλων γλωσσών  
Ο µετρητής έχει τη δυνατότητα να µετρήσει 
αγωγιµότητα αλλά και θερµοκρασία. 
Για τη εγκατάσταση του απαιτείται µόνο 
ένα καλώδιο που τροφοδοτεί µε ρεύµα 
κα µεταφέρει τα δεδοµένα. Τα δεδοµένα 
συλλέγονται αυτόµατα και µεταφέρονται 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου υπάρχει 
εγκατεστηµένο και το λογισµικό i-farm .  
Το λογισµικό i-farm αποτελεί την καρδιά 
του συστήµατος από το οποίο µπορούµε 
να ελέγξουµε τις αποδόσεις των ζώων 
αλλά και να γίνει η πλήρης διαχείριση της 

µονάδας. Μπορούµε επίσης να επέµβουµε 
στις ρυθµίσεις αρµεγής του κάθε µετρητή 
και να τους προγραµµατίσουµε όλους µαζί 
και τον καθένα ξεχωριστά, επιλέγοντας 
διαφορετικές ρυθµίσεις αρµέγµατος 
για το κάθε ζώο ή για το κάθε γκρουπ 
ζώων.  Με την τηλεδιάγνωση ο τεχνικός 
δεν χρειάζεται να µεταβεί στο στάβλο 
µειώνοντας έτσι και το συνολικό κόστος 
λειτουργίας. Το σύστηµα καταγράφει 
ακόµη δεδοµένα για το πλύσιµο 
του αρµεκτηριου .  Η ηλεκτρονική 
γαλακτοµέτρηση όµως αποτελεί ένα µόνο 
κοµµάτι του συστήµατος.  Το σύστηµα 
µπορεί να αναβαθµιστεί και µε σταθµούς 
τροφοδοσίας και, επιπρόσθετα, στο 
σύστηµα µπορούν να τοποθετηθούν πύλες 
διαχωρισµού και να συνδεθεί µε ζυγαριές.  

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ
SYLCO ROTO�S EXTERNAL GEN 3

▲

ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ SYLCO I�NURSE
H i-Nurse είναι η πιο εξελιγµένη και καινοτόµα µηχανή 
τεχνητού θηλασµού , που αναπτύχθηκε χρησιµοποιώντας 
την µεγάλη τεχνογνωσία της SYLCO στον τοµέα αυτό. 
Είναι η µόνη που µπορείς να δει ο χειριστής δεδοµένα και 
να την ρυθµίσει αποµακρυσµένα µε την υπηρεσία cloud. 
Η µηχανή είναι διαθέσιµη σε 4 διαφορετικές εκδόσεις 
για να καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού. Όλα 
τα µοντέλα µπορούν να αναβαθµιστούν αργότερα στις 
πιο µεγάλες εκδόσεις. Ο έλεγχος και προγραµµατισµός 
της γίνεται ηλεκτρονικά, όπως και ο καθορισµός της 
δοσολογίας. Το µενού είναι στα Ελληνικά, ενώ µπορεί να 
γίνει επιλογή και οποιαδήποτε άλλης γλώσσας.
■ ∆ιαθέτει ξεχωριστή αντλία νερού και λειτουργεί 
ανεξάρτητα από την πίεση του δικτύου.
■ ∆ιαθέτει ξεχωριστό σύστηµα ανάδευσης της σκόνης και 
δοσολογίας της.
■ Έχει δυνατότητα να ταΐσει 600 αµνοερίφια ή 45 
µοσχάρια.

■ Κρατά το γάλα στο µπολ ανάµειξης ζεστό. 
■ ∆ιαθέτει διαφανές δοχείο ανάδευσης για εύκολη 
παρακολούθηση και καθαρισµό.

Τα διαθέσιµα µοντέλα είναι:
EASY: Η πιο εύκολη λύση. Έχει όλα τα πλεονεκτήµατα που 
αναφέρονται πιο πάνω και την καλλίτερη τιµή. ∆ιαθέτει σαν 
επιλογή κυκλοφορητή
COMFORT: ∆ιαθέτει ό,τι και η EASY και επιπρόσθετα έχει 
ενσωµατωµένο κυκλοφορητή και αυτόµατο πλύσιµο , που 
λειτουργεί χωρίς την παρουσία χειριστή. 
ADVANCED: ∆ιαθέτει ό,τι και η COMFORT και 
επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο δίκτυο 
και γίνει παρακολούθηση και τηλεχειρισµός της µέσω της 
εφαρµογής µας για android τηλέφωνα.
ULTIMATE: Η ULTIMATE είναι η έκδοση που υποστηρίζει 
το εξατοµικευµένο τάισµα των ζώων µέσω ασύρµατης 
αναγνώρισης. Για το κάθε ζώο µπορεί να ρυθµιστεί η 
ποσότητα και η συχνότητα που αυτό µπορεί να φάει. 

ΝΙΚΟΣ ΣΥΛΑΙΟΣ
SYLCO HELLAS
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Η ζωική παραγωγή στη χώρα µας 
κατέχει σηµαντικό ρόλο στην εθνική 
οικονοµία, καθώς παρέχει εργασία 
και εισόδηµα σε χιλιάδες οικογένειες. 
Σηµαντικότερη πτυχή της αποτελεί 
η αιγοπροβατοτροφία, καθώς βάση 
στατιστικών, η Ελλάδα κατέχει την 1η  
θέση σε αριθµό αιγών και την 4η 
σε αριθµό προβάτων εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Παρόλα αυτά, ο συγκεκριµένος 
κλάδος παρουσιάζει προβλήµατα 
και δυσκολίες προσαρµογής 
στις σύγχρονες απαιτήσεις, οι 
οποίες µεταφράζονται σε απώλεια 
εισοδήµατος για τον κτηνοτρόφο. 
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
το κόστος παραγωγής τόσο 
του γάλακτος όσο και του κρέατος 
σε πολλές περιπτώσεις µπορεί 
να ξεπερνά την τιµή πώλησής τους 
σε επίπεδο παραγωγού. 
Βασικοί πυλώνες για την επίτευξη 
βιωσιµότητας και την αύξηση της 
κερδοφορίας µιας εκµετάλλευσης 
είναι η µείωση του κόστους 
παραγωγής των τελικών προϊόντων, 
µε παράλληλη αύξηση της απόδοσης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω 
απαιτείται: 
1. Κατάρτιση ορθολογικών 
σιτηρεσίων µε σκοπό την πλήρη 
κάλυψη των θρεπτικών αναγκών
 των ζώων

2. Αποτελεσµατικότερη σύνδεση 
της φυτικής και ζωικής παραγωγής 
3. Εκσυγχρονισµός  
των εγκαταστάσεων και του 
κτηνοτροφικού εξοπλισµού
4. Γενετική βελτίωση και 
αναπαραγωγική διαχείριση 
του κοπαδιού µε χρήση 
των κατάλληλων ζώων 
5. ∆ιασφάλιση υψηλού επιπέδου 
υγείας και ευζωίας για τα ζώα 
µε παράλληλη εφαρµογή 
προληπτικής υγιεινής
Η κακή υγιεινή έχει σοβαρές 
συνέπειες, όχι µόνο στην καλή 
διαβίωση των ζώων (άνεση, υγεία 
και ευζωία), αλλά και στην 
παραγωγή, την αναπαραγωγή και 
την κερδοφορία των κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων. H ανεξέλεγκτη 
παραµονή των απεκκριµάτων 
των ζώων στο δάπεδο του στάβλου, 
για µεγάλη χρονική περίοδο, µπορεί 
να αποβεί σηµαντικά επιζήµια για 
την υγεία και την παραγωγικότητα 
µιας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης:
■ Η παρουσία παθογόνων 
µικροοργανισµών και εντόµων λόγω 
συσσώρευσης αποβλήτων έχει 
άµεσες συνέπειες στην υγεία των 
ζώων: µαστίτιδα, µητρίτιδα, χωλότητα 
και διάρροιες στα νεαρά ζώα. 
■ Η αύξηση της υγρασίας 
δηµιουργεί το αίσθηµα κρύου 
στα ζώα όταν ξαπλώνουν, 
µε κίνδυνο τραυµατισµών όταν 
αυτά σηκώνονται, µειώνοντας τις 
περιόδους ανάπαυσης (µηρυκασµός) 
και αυξάνοντας το στρες 
της εκτροφής. 
■ Οι εκποµπές αµµωνίας και 
θειούχων αερίων δηµιουργούν 
αναπνευστικά, οφθαλµικά και 
δερµατικά προβλήµατα στο κοπάδι, 
στον εκτροφέα και στο προσωπικό 
της µονάδας, ενώ παράλληλα 
µειώνεται και η απόδοση των ζώων.
■ Σηµαντική επίσης είναι η απώλεια 
λιπαντικών µονάδων (N, S) 
στην παραγωγή κοπριάς. 
H ευζωία κατά την εκτροφή 

αποτελεί προαπαιτούµενο για 
όλα τα εκτρεφόµενα ζώα βάσει 
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Για αυτό 
η Timac Agro πρωτοπορεί µε την 
εισαγωγή του Actisan 360, ενός 
σύγχρονου προϊόντος µε στόχο την 
ευζωία, την υγιεινή και την ασφάλεια 
του ζωικού κεφαλαίου, καθώς 
και του ανθρώπινου δυναµικού 
που εργάζεται στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις. 
Το Actisan 360 αποτελεί ένα προϊόν 
καθαρισµού και υγιεινής και η 
τεχνολογία 360:

Aπορροφά την 
περιττή υγρασία που 
προκαλείται από τα 
απεκκρίµατα των ζώων, 

έχοντας ως αποτέλεσµα ένα στεγνό 
πάτωµα που προσδίδει ελευθερία 
κίνησης και µεγαλύτερη άνεση.

Προσδίδει άρωµα 
φρεσκάδας που διαρκεί, 
βελτιώνοντας τις 
συνθήκες υγιεινής 

των σταβλιζόµενων ζώων και 

των εργαζόµενων στο στάβλο, χάρη 
στις αρωµατικές ουσίες που περιέχει.

Προκαλεί οξίνιση της 
επιφάνειας του δαπέδου 
παρεµποδίζοντας κατά 
αυτόν τον τρόπο την 

ανάπτυξη παθογόνων µικροβίων, 
χάρη στις οξεοποιητικές ουσίες 
που εµπεριέχει.

∆εσµεύει την αµµωνία 
που εκλύεται, 
επιτρέποντας 
την ελάττωση των 

προβληµάτων υγείας, την βελτίωση 
της παραγωγής και την αύξηση 
του προσδόκιµου εισοδήµατος 
του παραγωγού.

Σκέψου διαφορετικά, 
καλλιέργησε καλύτερα
Με περισσότερους από 40 
γεωπόνους - συµβούλους θρέψης, η 
εταιρεία Timac Agro | ΛΥ∆Α, πάντα σε 
συνεργασία µε τον τοπικό συνεργάτη, 
βρίσκεται καθηµερινά δίπλα στον 
Έλληνα παραγωγό και κτηνοτρόφο 
παρέχοντας καινοτόµες λύσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ANIMAL NUTRITION DEVELOPER

> Το Actisan 360 αποτελεί ένα προϊόν καθαρισµού και υγιεινής το οποίο εξασφαλίζει την ευζωία, την υγιεινή και την 
ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού που εργάζεται στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ 
ΤΟ KAINOTOMO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ACTISAN 360

To Actisan 360 διαθέτει µεγάλη απορροφητική ικανότητα και λίγα λεπτά µετά την εφαρµογή 

του, απορροφά την περιττή υγρασία που προκαλείται από τα απεκκρίµατα των ζώων.
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