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agrenda - σελ. 42

Με 55 ευρώ        
συνδεδεμένη  
το καλαμπόκι 
στρατηγικά σελ. 4

Μαχητό συν 20% πριμ
οι νέοι στον Αναπτυξιακό
Βελτιώσεις επιδέχεται η τρέχουσα προκήρυξη του Αναπτυξιακού ως προς το ποσοστό ενίσχυσης 

των Νέων Αγροτών, πρόβλημα ο προϋπολογισμός για τρακτέρ, ασάφειες στα συλλογικά σχήματα

Μέχρι 3.000 ευρώ το στρέµµα 
πληρώνει η αναδιάρθρωση στις 
ακτινιδιές, αλλά πώς; σελ. 18-19

Στη SIAL παλιά 
και νέα τζάκια  
με όραμα για 
τη γεωργία     

σελ. 38

Επιδοτήσεις 
για αγορά γης 
από Γεωργαντά 
στην Agrotica

σελ. 25, 44, 46

Σπάει το φράγμα 
των 5 ευρώ 
για τα φρέσκα 
ελαιόλαδα 

σελ. 36

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Πολλά λεφτά
λίγος χρόνος 
για υποβολή

Τον σφυγµό τον δίνει η Agrotica 
Αν δεν είσαι στην Agrotica, δεν είσαι στη µόδα και αν 
δεν είσαι στα προγράµµατα µένεις εκτός του αγροτικού 
γίγνεσθαι. Το πρόγραµµα εκδηλώσεων. σελ. 25, 26-31

29η  
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
& ΕΦΟ∆ΙΩΝ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
σελ. 25-31

 ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σηµάδια ότι οι τιµές των σιτηρών θα παραµείνουν 
στα υψηλά του εύρους και το δεύτερο µισό του 2023. 
Πληροφορίες ότι Ιταλοί µεσίτες διαπραγµατεύονται 
τα 5,10 ευρώ το κιλό για τα φρέσκα ελαιόλαδα από τη 
Λακωνία ακούγονται στην αγορά. Η διεθνής τιµή βάµβακος 
έχασε το στήριγµα των 80 σεντς ανά λίµπρα και γκρέµισε 
τις τιµές για το ελληνικό σύσπορο κάτω από τα 70 λεπτά.

Τριστέτσα των εσπεριδοειδών
Η τριστέτσα (CTV) αποτελεί την πλέον 
οικονοµικά ολέθρια ιογενή πάθηση των 
εσπεριδοειδών και προσβάλλει όλα τα 
είδη τους. Ο ιός ανιχνεύτηκε για πρώτη 
φορά το 1994 στη χώρα µας, µε την 
εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 
µολυσµένου από Ισπανία. Η ασθένεια 
προκαλεί συνήθως άµεσα µαρασµό του 
δέντρου, οδηγώντας στη νέκρωσή του. 
Σε περίπτωση µη άµεσου µαρασµού, 
τότε προκαλείται αργή νέκρωση 
του δέντρου σε βάθος µερικών ετών 
µε µείωση της αποδοτικότητάς του 
και παύση της ανάπτυξής του. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Η τριστέτσα µεταφέρεται µέσω αφίδων, 
µε συνηθέστερο και αποτελεσµατικότερο 
φορέα την καστανή αφίδα (Toxoptera 
citricida), ενώ οι ιδανικές θερµοκρασίες 
για µόλυνση και πολλαπλασιασµό 
είναι µεταξύ 20 και 25 °C. Καθώς δεν 
υπάρχει κάποιο µέτρο καταπολέµησής 
της, οι καλλιεργητές συνήθως καίνε 
το δέντρο µετά την ανίχνευση 
της ασθένειας. Το καλύτερο µέτρο 
αντιµετώπισής της, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους, είναι η συστηµατική 
πρόληψη, η προσοχή στην επιλογή του 
πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και 
η καταπολέµηση των αφίδων µέσα από 
τις οποίες ο ιός προσβάλλει τις φυτείες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 22-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα µε αραιές νεφώσεις 
µόνο στα βόρεια. Περιορισµένη 
ορατότητα τις πρωινές ώρες, 
κυρίως στο Ιόνιο και τα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι βορείων 
διευθύνσεων ήπιας έντασης, 
κατά τόπους στο Αιγαίο 
µέτριας έντασης µέχρι 
το µεσηµέρι. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο. 

Κυριακή 23-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα µε αραιές νεφώσεις 
µόνο στα βόρεια. Oρατότητα 
τις πρωινές και βραδινές ώρες 
κατά τόπους περιορισµένη 
Άνεµοι από δυτικές 
διευθύνσεις ήπιας έντασης 
κατά τόπους στα νότια µέτριοι. 
και στα πελάγη πιο ισχυροί 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω 
µικρή άνοδο. 

∆ευτέρα 24-10-2022 
και Τρίτη 25-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
την ορατότητα τις πρωινές και 
βραδινές ώρες να είναι κατά 
τόπους περιορισµένη. Άνεµοι 
µέτριας έντασης βόρειοι κατά 
τόπους στο Αιγαίο µετά το 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µεσηµέρι ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 26-10-2022 ως
Παρασκευή 28-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα. Την Τετάρτη κατά 
τόπους στα βόρεια αραιές 
νεφώσεις, που σταδιακά θα 
εξασθενίσουν. Ορατότητα 
τις πρωινές και βραδινές ώρες 
κατά τόπους περιορισµένη 
Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία σε υψηλά για 
την εποχή επίπεδα ως προς 
τις µέγιστες τιµές της. 

Άνεµοι στα 
δυτικά δυτικοί 
βορειοδυτικοί 
ήπιας έντασης 2 
µε 4 µποφόρ, στα 
ανατολικά βόρειοι 
3 µε 5 και στο Αιγαίο 
τοπικά ισχυροί έως 
7 µποφόρ.
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Η εικόνα στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής αλ-
λάζει προς το καλύτερο και επ’ αυτού δεν πρέ-
πει να υπάρχει καµιά αµφιβολία. Παράλληλα µε 
τη σηµαντική βελτίωση στη δοµή των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, παρατηρείται και µια γενναία 
προσπάθεια νέων κυρίως παραγωγών για δηµι-
ουργία κάθετων µονάδων, δηλαδή για συµµετο-
χή και στα επόµενα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Η ελληνική παρουσία στη µεγάλη διεθνή έκθεση τρο-
φίµων του Παρισιού, τη γνωστή SIAL, επιβεβαι-
ώνει µε τον καλύτερο τρόπο τα πολύ σοβαρά βή-
µατα που έχουν γίνει από µικρές οικογενειακές 
εκµεταλλεύσεις, στη µεταποίηση και συσκευα-
σία της παραγωγής, όπως επίσης και στον το-
µέα του branding. ∆ηλαδή της διάθεσης στην α-
γορά, προϊόντων µε πιστοποιηµένη ποιότητα και 
εξακριβωµένη ταυτότητα τα οποία µπορούν να 
διακρίνονται για τη συνέπεια λόγων και έργων. 

Στην ελιά και το ελαιόλαδο, εντοπίζονται τα περισσό-
τερα εγχειρήµατα αυτής της µορφής. Τα παρα-
δείγµατα του συνεταιρισµού Αρχαίας Ωλένειας 
Αιτωλοακαρνανίας, µε το «Stamna Olives» στην 
ελιά Καλαµών και των Spartan Farmens - αδελ-
φοί Σπυρίδη στο ελαιόλαδο, είναι δύο µόνο από 
τα δεκάδες project που πέρασαν για πρώτη φο-
ρά φέτος το κατώφλι της SIAL. Αποτυπώνουν αυ-
τό που συµβαίνει µε την καθετοποίηση της παρα-
γωγής, ειδικά στο συγκεκριµένο κλάδο.   

Βεβαίως τα παραδείγµατα της SIAL δεν συνθέτουν τη 
µεγάλη εικόνα της εγχώριας αγροτικής παραγω-
γής. Συνιστούν ένα µικρό υποσύνολο, όχι  αντι-
προσωπευτικό του τρόπου συγκρότησης των ε-
πιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα. Θα χρεια-
σθεί, απ’ ότι φαίνεται, πολύς ακόµα χρόνος έως ό-
του ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα και αποκρυσταλ-
λωθεί το νέο πρόσωπο της ελληνικής γεωργίας. 

Στις µεγάλες καλλιέργειες π.χ., οι πολύ µικροί καλ-
λιεργητές, στο εξής δεν έχουν καµιά τύχη. Η κα-
τάρρευση των συνεταιρισµών και η µεταφορά 
της µεταποιητικής δραστηριότητας στον ιδιωτι-
κό τοµέα, βγάζει αυτές τις εκµεταλλεύσεις από το 
παιχνίδι. Σηµατοδοτεί επιλεγµένες συνεργασίες, 
µε όλο και λιγότερους και συστηµατικότερους 
παραγωγούς, οι οποίοι κινούνται από ένα µέγε-
θος και πάνω. Όµως κι εδώ, τα περιθώρια κερδο-
φορίας έχουν στενέψει, το ρίσκο έχει µεγαλώσει 
και χρειάζεται πολύ επιδέξιο τιµόνι για τη σταθε-
ροποίηση της αναπτυξιακής τους προοπτικής , α-
κόµα και αν το µέγεθός τους θεωρείται ιδανικό. 

Την ίδια στιγµή, πολύ δρόµο έχουν να διανύσουν και 
οι νεοσύστατες κάθετες µονάδες. Οι περισσότε-
ρες εξ αυτών έχουν ως βάση πολυετείς καλλιέρ-
γειες και κυρίως ελιές, ακρόδρυα, ρόδια κ.α. Κά-
ποιες άλλες αφορούν στη µεταποίηση κτηνοτρο-
φικών προϊόντων, όπως τυριά, γαλακτοκοµικά, 
κρέατα κ.α. Κι εδώ βέβαια, ο µικρός όγκος παρα-
γωγής, όχι σε επίπεδο αγροτικής εκµετάλλευσης 
αλλά τελικού προϊόντος, είναι ένα πρόβληµα. 

Πόσα από τα προϊόντα µικρών παραγωγών που βρέ-
θηκαν αυτές τις µέρες στα λαµπερά σαλόνια της 
SIAL, είναι σε θέση να διαγράψουν µια συνεπή 
πορεία στη διεθνή αγορά και πόση οικονοµικό-
τητα υπάρχει τελικά σ’ αυτού του είδους τα εγχει-
ρήµατα; Είναι από τα πράγµατα που θα δείξει ο 
χρόνος. Προς το παρόν πάντως, είναι άξιες θαυ-
µασµού ως νέες επιχειρηµατικές ιδέες. Agrenda

Το Stamna Olives 
και οι λαμπρές ιδέες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,97780

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34592

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98341

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87300

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
146,906

• Η καλή σχέση ποιότητας-τιµής στα µικρά 
τρακτέρ Farmall της Case σελ. 20-37
• Πέφτει η παραγωγικότητα δείχνει 
µελέτη Κολεγίου των ΗΠΑ σελ. 16-17

• Στα ψηφιακά εργαλεία για τη γεωργία 
επικεντρώνεται η Agrotica σελ. 25
• Στις 31 Οκτωβρίου οι πρώτες αιτήσεις 
ένταξης στην αναδιάρθρωση σελ. 18-19

• Γκρεµιίστηκαν οι τιµές για το ελληνικό 
σύσπορο κάτω από τα 70 λεπτά σελ. 12
• Κινήσεις Ιταλών µεσιτών για 5,10 ευρώ 
το κιλό στα φρέσκα ελαιόλαδα σελ. 36
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με 16 προϊόντα έναντι 19 που βρί-
σκονταν στον αρχικό σχεδιασµό, 
κλείδωσε το τελικό στρατηγικό σχέ-
διο της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ 
που ενεργοποιείται τον προσεχή 
Ιανουάριο του 2023. Οι ανακατα-
τάξεις στη λίστα των προϊόντων, εί-
δαν την είσοδο της καλλιέργειας 
καλαµποκιού, κάτι που είχε ξεκι-
νήσει να εξετάζεται την περασµέ-
νη άνοιξη µε αφορµή τα γεγονότα 
στην Ουκρανία, ενώ αφήνει εκτός 
προϊόντα µε µικρή πλέον αναφορά 
στην παραγωγική δραστηριότητα 
της χώρας, όπως είναι τα τεύτλα. 
Εκτός λίστας βρίσκονται επίσης το 
συµπύρηνο ροδάκινο, οι καρποί µε 
κέλυφος και τα σπαράγγια. 

Τουλάχιστον 900 κιλά 
οι αποδόσεις ανά στρέµµα 

Προτεινόµενη τιµή ενίσχυσης 
για την συνδεδεµένη στο καλαµπό-
κι είναι τα 550 ευρώ ανά εκτάριο 
(δηλ. 55 € ανά στρέµµα). Η τιµή αυ-
τή προέκυψε από αναλυτικούς υ-
πολογισµούς τεχνικοοικονοµικών 
δεδοµένων µιας αντιπροσωπευτι-
κής εκµετάλλευσης καλαµποκιού, 
έκτασης 178 στρεµµάτων, σύµφω-
να µε την αιτιολόγηση στο στρατη-
γικό σχέδιο, ωστόσο οι πληροφο-
ρίες της Agrenda, θέλουν την ενί-
σχυση να διαµορφώνεται σε αυ-
τά τα επίπεδα, προκειµένου να γί-
νει η καλλιέργεια πιο ελκυστική, 
αφού έχει να ανταγωνιστεί την ει-
δική ενίσχυση βάµβακος. 

Ο στόχος της ενίσχυσης για κάθε 
έτος της περιόδου  είναι τα 770.000 
στρέµµατα, στην οποία δεν υπάρ-
χει πρόβληµα επάρκειας ή ποιότη-
τας νερού άρδευσης, όπως προέκυ-
ψε από λεπτοµερείς υπολογισµούς 
σε επίπεδο υδατικών συστηµάτων 
και αγροτεµαχίων.

Εποµένως, ο προϋπολογισµός 

της ενίσχυσης για κάθε έτος της 
περιόδου 42.35 εκατ. ευρώ και ο 
συνολικός προϋπολογισµός της ε-
νίσχυσης για ολόκληρη την περί-
οδο 211,75 εκατ. ευρώ. 

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης
∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης 

ενίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωρ-
γοί οι οποίοι: 

Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 
25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά 
εκτάριο, για τον οποίο πρέπει να 
προσκοµίζουν αντίστοιχο τιµολό-
γιο αγοράς. 

 Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επι-
λέξιµες εκτάσεις. Οι επιλέξιµες αυ-
τές εκτάσεις πρέπει να βρίσκονται 
σε περιοχές µε υδατικά συστήµατα 
των οποίων τα ύδατα είναι σε κα-
λή κατάσταση από ποσοτικής και 
ποιοτικής πλευράς. 

Παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 
τόνους προϊόν ανά εκτάριο. 

Με τιµολόγιο πώλησης 
η ενίσχυση

Προϋπόθεση για τη χορήγηση 
της ενίσχυσης είναι η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή πώλησης του 
προϊόντος σε µεταποιητική µονά-
δα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προ-
ϊόντος. Στην περίπτωση που οι δι-
καιούχοι διατηρούν παράλληλα 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση, δεν 

απαιτείται η προσκόµιση τιµολογί-
ου αγοράς ή πώλησης για το µέ-
ρος της ζωοτροφής που προορίζε-
ται για τα ζώα της εκµετάλλευσής 
τους, το οποίο θα υπολογίζεται σε 
συνάρτηση µε τον αριθµό, το είδος 
και τις διατροφικές απαιτήσεις εκά-
στου ζώου σε καρπό αραβοσίτου. 
Οι λεπτοµέρειες θα καθοριστούν 
µε υπουργική απόφαση. 

Επίσης, η συνδεδεµένη αυτή ενί-
σχυση θα χορηγηθεί υπό την προϋ-
πόθεση ότι, εκτός από τη συµβατό-
τητα µε την Οδηγία-πλαίσιο για τα 
νερά, θα τηρηθεί και η εθνική νο-
µοθεσία σχετικά µε την προστασία 
και διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Στην τελική λίστα προς έγκριση
Στην τελική λίστα συνδεδεµένων 

στο στρατηγικό της νέας ΚΑΠ που 
µένει πλέον να πάρει και τυπικά την 
έγκριση της Κοµισιόν βρίσκονται:

1) το σκληρό σιτάρι 10 ευρώ/
στρέµµα,

2) το µαλακό σιτάρι 10 ευρώ/
στρέµµα,

3) το κριθάρι 10 ευρώ/στρέµµα,
4) το καλαµπόκι 55 ευρώ/στρέµµα,
5) το ρύζι 30 ευρώ/στρέµµα,
6) οι σπόροι σποράς 47 ευρώ/

στρέµµα,

7) η βιοµηχανική ντοµάτα 51,2 
ευρώ/στρέµµα,

8) τα πορτοκάλια προς χυµοποί-
ηση 40,7 ευρώ/στρέµµα,

9) τα όσπρια για ανθρώπινη κατα-
νάλωση 28,5 ευρώ/στρέµµα,

10) η κορινθιακή σταφίδα 34,8 
ευρώ/στρέµµα,

11) τα ΠΟΠ µήλα 47,2 ευρώ/στρέµµα,
12) τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφι-

κά ψυχανθή 19,2 ευρώ/στρέµµα,
13) τα σανοδοτικά ψυχανθή 8,3 

ευρώ/στρέµµα,
14) η συνδεδεµένη στο αίγιο και 

πρόβειο κρέας 12 ευρώ το κεφάλι, 
15)η συνδεδεµένη βοοειδών (µέ-

τρο Α 108 ευρώ/κεφάλι, Β 200 ευρώ/
κεφάλι, Γ250 ευρώ/κεφάλι),

16) καθώς και η σηροτροφία 245 
ευρώ ανά κουτί πιστοποιηµένου µε-
ταξόσπορου.

Στην περίπτωση των συνδεδεµέ-
νων των βοοειδών, η ενίσχυση για 
θηλάζουσες αγελάδες ορίζεται τελι-
κά στα 108 ευρώ το ζώο έναντι των 
40 ευρώ που είχαν υπολογιστεί στο 
στρατηγικό σχέδιο Ιανουαρίου, που 
τότε είχε προκαλέσει έντονες αντι-
δράσεις. Για τα µοσχάρια 11-12 µη-
νών η ενίσχυση ανέρχεται σε 200 
ευρώ το κεφάλι, ενώ για τα 14- 24 
µηνών στα 250  ευρώ το κεφάλι.

Τελικό Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ

Στις συνδεδεμένες 
το καλαμπόκι με 
55 ευρώ το στρέμμα
Δεκαέξι προϊόντα στη νέα λίστα με τις συνδεδεμένες, εκτός 
συμπύρηνα ροδάκινα, καρποί με κέλυφος, σπαράγγια, τεύτλα

Τιμολόγια
Προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης 
είναι η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς 
ή πώλησης του προϊόντος 
σε µεταποιητική µονάδα, 
κτηνοτρόφο ή έµπορο 
του προϊόντος. 

Ζωοτροφές
Αν οι δικαιούχοι διατηρούν 
παράλληλα κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση, δεν απαιτείται 
η προσκόµιση τιµολογίου 
αγοράς ή πώλησης για 
το µέρος της ζωοτροφής 
που προορίζεται για τα ζώα 
της εκµετάλλευσής τους.

Άρδευση
Ο στόχος της ενίσχυσης 
για κάθε έτος της περιόδου  
είναι τα 770.000 στρέµµατα, 
στην οποία δεν υπάρχει 
πρόβληµα επάρκειας ή 
ποιότητας νερού άρδευσης.

Βοοειδή
Στην περίπτωση των 

συνδεδεµένων βοοειδών, 
η ενίσχυση στις θηλάζουσες 
αγελάδες ορίζεται στα 108 

ευρώ το ζώο, έναντι των 40 
ευρώ που είχαν υπολογιστεί 
στο στρατηγικό Ιανουαρίου
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΡΥΖΙ

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΣΠΡΙΑ 
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α

ΠΟΠ ΜΗΛΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

 ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ
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108 | 200 | 250
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ΚΑΠ 2023�2027
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΜ.

ΑΙΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ
�ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ�

ΒΟΟΕΙ∆Η
�ΜΕΤΡΟ Α,B, Γ� �ΕΥΡΩ / ΚΕΦΑΛΙ�

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
�ΕΥΡΩ / ΚΟΥΤΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΥ�
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε απόλυτη συνέπεια µε το χρονοδιάγραµ-
µα του Οργανισµού Πληρωµών και τις απαι-
τήσεις των Κοινοτικών Κανόνων, εξελίχθηκε 
αυτή τη φορά η πρώτη φάση πληρωµής της 
βασικής ενίσχυσης µε την προκαταβολή του 
70% ήτοι ποσού ύψους 657,3 εκατ. ευρώ σε 
533.921 δικαιούχους αγρότες. Μάλιστα στην 
πληρωµή περιλαµβάνονται και 26.000 κά-
τοχοι δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, που 
προέρχονται από µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
έτους 2022, οι οποίες εξετάσθηκαν και εγκρί-
θηκαν, αλλά και όλα τα ευρήµατα του ελέγ-
χου της τηλεπισκόπησης, που πραγµατοποι-
ήθηκε σε 253.000 αγροτεµάχια, αλλά και τα 
αποτελέσµατα της δοκιµαστικής εφαρµογής 
του monitoring, που εφαρµόστηκε στις Π.Ε. 
Καρδίτσας, Τρικάλων και Ηµαθίας.

Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι στην πληρωµή 
δεν περιλαµβάνεται η κατανοµή Εθνικού Α-
ποθέµατος 2022, καθώς αυτή τη στιγµή διε-
ξάγεται εκτεταµένος έλεγχος, µε τη διασταύ-
ρωση στοιχείων από εξωτερικές πηγές όπως 

η ΑΑ∆Ε και η Κτηµατολόγιο ΑΕ, µε σκοπό 
την αξιολόγηση της νόµιµης κατοχής των αι-
τούµενων εκτάσεων (κυρίως βοσκοτόπων). 
Ο έλεγχος αυτός, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, διενεργείται σε συνέχεια των ελέγχων 
που πραγµατοποιήθηκαν για το έτος αιτήσε-
ων 2021 και από άλλες αρχές, ενώ όσοι δεν 
προσκοµίσουν ισχυρά νοµικά έγγραφα νό-
µιµης κατοχής εκτάσεων δεν θα λάβουν ε-
νίσχυση. Τα σχετικά ποσά από το Εθνικό Α-
πόθεµα έτους 2021 θα επιστραφούν στο Ε-
θνικό Απόθεµα έτους 2022 και θα χορηγη-
θούν σε άλλους δικαιούχους παραγωγούς.

Στο επόµενο βήµα, να σηµειωθεί ότι βγή-
κε το δείγµα των επιτόπιων ελέγχων, οι οποί-
οι αναµένεται να ξεκινήσουν το αµέσως επό-
µενο διάστηµα, µαζί µε τους αντίστοιχους δι-

ασταυρωτικούς για τις απαραίτητες διορθώ-
σεις σφαλµάτων, ενώ το σύστηµα του ΟΣ∆Ε 
θα ανοίξει για διορθώσεις την 1η Νοεµβρίου.

Εν τω µεταξύ, εξατοµικευµένες περιπτώ-
σεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρή-
µατα κατά τον µηχανογραφικό έλεγχο, µε 
επίπτωση στο δικαιούµενο ποσό προκατα-
βολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2022, 
θα εξεταστούν, επίσης, από τις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά από την 
έκδοση σχετικών οδηγιών.

Πιο συγκεκριµένα, από τους διασταυρωτι-
κούς ελέγχους εντοπίστηκαν ευρήµατα που, 
ανάλογα µε την σοβαρότητα τους, επηρέα-
σαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των δικαι-
ούχων. Τα κυριότερα ευρήµατα αφορούν:

α) 61.794 παραγωγούς, µε δικαιούµενο 
ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 
ευρώ. Οι παραγωγοί αυτοί, αν µετά τον υπο-
λογισµό των επόµενων πληρωµών το συνο-
λικό ποσό πληρωµής τους είναι µεγαλύτερο 
των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθά-
ριση του ∆εκεµβρίου 2022.

β) 5.340 παραγωγούς, για τους οποίους υ-
πάρχουν ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη 
κατοχή των εκτάσεων που δηλώνουν για τη 
λήψη ενίσχυσης ή εξαιτίας διεξαγωγής ερευ-
νών από άλλες αρµόδιες αρχές για τον ίδιο 
λόγο ή εξαιτίας εµπλοκής τους σε καταγγελί-
ες σχετικά µε την λήψη Εθνικού Αποθέµατος 
µε δήλωση εκτάσεων βοσκοτόπων, χωρίς ζώα

γ) 4.120 παραγωγούς, για τους οποίους 
εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ε-
λέγχου των αιτήσεών τους µεταβίβασης δι-
καιωµάτων (αφορά περιπτώσεις όπου ανα-
µένεται η προσκόµιση συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών, υφίσταται εµπλοκή σε 
σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.).

δ) 1.500 παραγωγούς, οι οποίοι υπέβαλαν 
δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα οποία ε-
ξετάζονται. Για τους παραγωγούς αυτούς, 
η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί την επό-
µενη εβδοµάδα.

Στα 50 ευρώ 
αποζημίωση 
για χαλάζι 
στα βαμβάκια 
Σερρών
Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα 
και µέχρι το τέλος του µήνα 
αναµένεται να καταβληθούν 
προκαταβολές της αποζηµίωσης 
στους βαµβακοκαπαραγωγούς 
της Π.Ε. Σερρών για τις ζηµίες 
που υπέστηκαν από τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα, που έπληξαν 
τις καλλιέργειές τους, τον 
περασµένο Ιούνιο. Ύστερα από 
τη νοµοθετική ρύθµιση-τροπολογία 
του ΥΠΑΑΤ, που ψηφίστηκε 
στις 30 Σεπτεµβρίου, αναµένεται 
να καταβληθεί το ποσό των 50 
ευρώ ανά στρέµµα για το χαλάζι, 
που έπληξε τις καλλιέργειες από 
23 έως τις 28 Ιουνίου και 35 ευρώ 
ανά στρέµµα για το χαλάζι 
της 6ης Ιουνίου. 
«Το σύνολο της προκαταβολής 
για τους παραγωγούς της Π.Ε. 
Σερρών ανέρχεται στα 2.500.000 
ευρώ και αφορά στις ζηµιές που 
υπέστη η βαµβακοκαλλιέργεια 
55.000 στρεµµάτων, που ήταν 
στο στάδιο της συγκοµιδής» 
δήλωσε στην ΕΡΤ Σερρών 
η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος 
της Ν∆ και βουλευτής Σερρών 
Φωτεινή Αραµπατζή, η οποία 
το προηγούµενο διάστηµα είχε 
προσωπικές συναντήσεις µε 
βαµβακοκαλλιεργητές των ∆ήµων 
Αµφίπολης και Ν.Ζίχνης.
Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις 
για τις υπόλοιπες πληγείσες 
καλλιέργειες, που καλύπτονται 
ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ 
(π.χ. σιτηρά, καλαµπόκι, 
ηλίανθο, µηδική, τριφύλλια κ.α.) 
η κ. Αραµπατζή τόνισε ότι 
καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια 
από τον Οργανισµό Γεωργικών 
Ασφαλίσεων ώστε και αυτές 
να καταβληθούν το συντοµότερο 
δυνατό.

Πρίμα το τσεκ 
ξεκινούν διορθώσεις 

από 1η Νοεμβρίου
Στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου 

οι αιτήσεις για το Εθνικό Απόθεμα 2022

Περιθώριο έως το τέλος Οκτωβρίου έχουν κάθε χρόνο 
οι αγρότες ειδικού καθεστώτος για να υποβάλλουν αίτηση 
επιστροφής ΦΠΑ 6%, µε τυχόν µη έγκαιρη υποβολή 
της αίτησης εγκαίρως να στερεί το δικαίωµα επιστροφής.
Υπενθυµίζεται πως δικαιούχοι επιστροφής  ΦΠΑ είναι 
οι αγρότες, οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς 
του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά το χρόνο που 
πραγµατοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, 

ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν 
κατά το χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν µεταταχθεί 
σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. 
Προϋπόθεση για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, αποτελεί 
η υποβολή δήλωσης Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/
Εκτροφής του Ν. 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι.
Αιτήσεις επιστροφής γίνονται δεκτές µόνο εάν το αιτούµενο 
προς επιστροφή ποσό ανέρχεται σε 20 ευρώ τουλάχιστον.

Έως 31 Οκτωβρίου αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ 

Γενετικοί πόροι 
Αύξηση προϋπολογισµού 

για τη ∆ράση 10.2.1 «Γενικοί 
πόροι στην κτηνοτροφία» 

σε 9,32 εκατ. ευρώ

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΣΕΚ ΤΗΣ 19ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

533.921

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

26.000

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

657,348.067,63
ΕΥΡΩ

253.000

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΟΣΟ

ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
2022 
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Συμβάσεις σε 
συμβολαιακή 
για έκπτωση 
φόρου 50% 
σε όλους

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στις 15 Νοεµβρίου ανοίγει η πλατφόρµα στην ΑΑ-
∆Ε στην οποία θα κατατίθενται συµβάσεις συµβο-
λαιακής γεωργίας, ώστε να υπολογιστεί η έκπτω-
ση φόρου 50% στα αγροτικά εισοδήµατα για όσους 
αγρότες διέθεσαν ή σκοπεύουν να διαθέσουν τη 
φετινή τους παραγωγή βάσει των διατάξεων που 
έφερε ο πρόσφατος νόµος. Ειδικότερα, σύµφω-
να µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό, η πλατφόρµα 
θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρί-
ου, ωστόσο ήδη από κύκλους φοροτεχνικών ανα-
πτύσσονται πιέσεις ώστε να παραταθεί η λειτουρ-
γία της βάσης για τουλάχιστον ένα µήνα µέσα στο 
2023, προκειµένου να υπάρξει µια εξοικείωση µε 
το νέο µοντέλο αλλά και για να γίνει η απαιτούµε-
νη προετοιµασία από τις εµπλεκόµενες πλευρές.

Άλλωστε, η φόρµα που θα συµπληρώσουν οι α-
γρότες και οι αγοραστές της παραγωγής τους δεν 
έχει ετοιµαστεί ακόµα. Οι πληροφορίες θέλουν τις 
ηµέρες αυτές να οριστικοποιούνται οι λεπτοµέρει-
ες και οι απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται 
κατά την συµπλήρωση αυτής, µαζί µε τα κριτήρια 
που θα προσδιορίζουν τον έλεγχο της παραγωγής, 
δηλαδή τον τρόπο βάσει του οποίου θα διαπιστώ-
νεται ότι η εκάστοτε σύµβαση συµβολαιακής καλύ-
πτει πράγµατι το 75% της παραγωγής του αγρότη. 

Σε κάθε περίπτωση, η διατύπωση του νόµου και 
η διευκρινιστική εγκύκλιος που ακολούθησε, αφή-
νουν να εννοηθεί πως σε όσες περιπτώσεις το τιµο-
λόγιο αγοράς συνοδεύεται από µια τέτοια σύµβαση, 
τότε ενεργοποιείται η ευνοϊκή διάταξη για τη µειω-
µένη στο µισό φορολογική υποχρέωση του παραγω-
γού. Κι αυτό γιατί σε κανένα από τα νοµικά κείµε-
να δεν προβλέπεται η υποχρέωση αναγραφής στα-
θερής τιµής, όπως γίνεται κατά κανόνα στις κλασ-
σικές εκφράσεις της συµβολαιακής καλλιέργειας.

Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και αν κάποιος αγρό-
της δεν είναι µέλος σε κάποιο συλλογικό σχήµα 

ούτε για παράδειγµα καλλιεργεί σκληρό σιτάρι 
βάσει συµβολαίου µε κάποια βιοµηχανία, τότε, 
εφόσον παραδίδει σε µια επιχείρηση, έµπορο ή 
µεταποιητή πάνω από το 75% της παραγωγής του 
από ένα συγκεκριµένο προϊόν, µπορεί να ζητή-
σει την εν λόγω σύµβαση και να τύχει της µείω-
σης στην φορολογία του.

∆ύο προϊόντα, δύο συµβάσεις 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρα-

δείγµατα που παραθέτει ο φοροτεχνικός Γιώργος 
Παπαδηµητρίου, µέσα από την στήλη του στην ε-
φηµερίδα Agrenda. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ένας πα-
ραγωγός που καλλιεργεί βαµβάκι και σιτάρι, τις 
σοδειές από τα οποία πουλάει σε δύο διαφορετι-
κούς εµπόρους, θα πρέπει να κάνει δύο συµβάσεις 
συµβολαιακής γεωργίας, µία µε το εκκοκκιστή-
ριο και µία µε τον έµπορο που αγόρασε το σιτάρι.

Σε µια διαφορετική περίπτωση, όπου ο αγρό-
της καλλιεργεί βιοµηχανική ντοµάτα και πιπεριές 
και είναι µέλος οµάδας παραγωγών βιοµηχανι-
κής ντοµάτας, τότε για τις ντοµάτες δεν απαιτεί-
ται να κάνει κάτι αφού θα τις διαθέσει µέσω του 
σχήµατος που συµµετέχει. Πρέπει όµως να κάνει 
σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον έµπο-
ρο που θα αγοράσει τις πιπεριές.

Στην περίπτωση αγρότη που καλλιεργεί τριφύλ-
λι και διαθέτει όλη την παραγωγή του σε µια µε-

Διευκολύνεται η ευνοϊκή διάταξη για εξασφάλιση έκπτωσης 
φόρου κατά 50% για το σύνολο των κατ’ επάγγελμα αγροτών 

Η πλατφόρµα θα 
παραµείνει ανοιχτή 
έως και 31 ∆εκεµβρίου, 
σύµφωνα µε τον 
υφιστάµενο σχεδιασµό.
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γάλη κτηνοτροφική µονάδα. Είναι προς το συµφέ-
ρον του να συνάψει σύµβαση συµβολαιακής γε-
ωργίας µε τον κτηνοτρόφο στον οποίο πουλά την 
παραγωγή του, διαφορετικά δεν θα τύχει της έκ-
πτωσης του φόρου.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του σχετικού νό-
µου, [..Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 
1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση 
τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιεί-
ας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων) και 

(α) είτε είναι µέλη νοµικών προσώπων και ενώ-
σεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μη-
τρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλο-
γικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 
και προµηθεύουν αυτό µε το 75% τουλάχιστον των 
όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, 

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής 
γεωργίας το 75% τουλάχιστον της συνολικής αγρο-
τικής παραγωγής τους. Για την εφαρµογή της πα-
ρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη του-
λάχιστον µίας (1) σύµβασης συµβολαιακής γεωργί-
ας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και 
την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεµφερή 
προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δεσµεύεται 
για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το 75% του-
λάχιστον των όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων 
παραγωγής του.

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της πλη-
ρωµής της έκτακτης ενίσχυσης για τα λι-
πάσµατα δροµολογείται να ξεκινήσει η 
διαδικασία πίστωσης της επιδότησης των 
κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους 
υπηρεσιακούς του υπουργείου να έχουν 
αποστείλει το προσχέδιο της ενίσχυσης 
προς έγκριση στην Κοµισιόν. Στόχος εί-
ναι η πληρωµή των 91 εκατ. ευρώ για 
τους κτηνοτρόφους, η οποία γίνεται µε 
κοινοτικά κονδύλια και µε µικρή εθνική 
συµµετοχή, να γίνει µέσα στον ∆εκέµ-
βριο όπως επανειληµµένα έχουν διαβε-
βαιώσει κυβερνητικά στελέχη.

Λίγα είναι µέχρι σήµερα γνωστά ανα-
φορικά µε τον άξονα του πλάνου ενί-
σχυσης, ωστόσο όπως ακούγεται, η κλι-
µακωτή ενίσχυση ανάλογα µε το ζωικό 
κεφάλαιο που προκύπτει από τα δεδο-
µένα στη βάση Άρτεµις, να έχει προκρι-
θεί. Ειδικά για τα αιγοπρόβατα, η επιλο-
γή αξιοποίησης των δεδοµένων πώλη-
σης γάλακτος και κρέατος από το Άρτε-
µις, συνεπάγεται τον περιορισµό του συ-
νολικού επιλέξιµου ζωικού κεφαλαίου 
από τα 12 εκατ. κεφάλια που δηλώνο-
νται στο ΟΣ∆Ε, στα 7 µε 8 εκατ. κεφά-

λια. Ζητούµενο σε αυτήν τη φάση είναι 
να εξασφαλιστεί η έγκριση των Βρυ-
ξελλών, ενώ δεν αποκλείεται στη συνέ-
χεια να ενσωµατωθούν στο προσχέδιο 
και άλλα φίλτρα ενίσχυσης ή µια απλο-
ποίησή του, µε γνώµονα την επίσπευ-
ση της ενίσχυσης, αφού τα χρονικά πε-
ριθώρια είναι στενά προκειµένου να κα-
ταφέρει το υπουργείο να ολοκληρώσει 
την πληρωµή µέσα στο 2022. Ένας µέ-
σος αιγοπροβατοτρόφος στην Ελλάδα, 
µε 200 πρόβατα ζωικό κεφάλαιο, εφό-
σον η ενίσχυση για τις ζωοτροφές δώσει 
ένα µέσο ποσό στήριξης της τάξης των 5 
ευρώ ανά κεφάλι, έχει λαµβάνειν 1.000 
ευρώ από τον κουµπαρά των 91 εκατ. Υ-
πενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τον υφι-
στάµενο σχεδιασµό, θα υπάρξει συνδυ-
ασµός δύο παραµέτρων:

α) Των στοιχείων που προκύπτουν α-
πό το Μητρώο Άρτεµις αναφορικά µε τον 
αριθµό ζώων της κάθε εκµετάλλευσης 
και τις πωλήσεις γάλακτος και κρέατος.

β) Των στοιχείων τζίρου της προη-
γούµενης χρονιάς, δηλαδή των στοιχεί-
ων βάσει των οποίων έγινε και η προη-
γούµενη πληρωµή της ειδικής ενίσχυ-
σης (2% επί του τζίρου).

Ειδική πλατφόρμα για ενίσχυση στα λιπάσματα 
στην ΑΑΔΕ, με την πίστωση μέσα στον Νοέμβριο

Στις Βρυξέλλες προς έγκριση 
πλάνο ενίσχυσης κτηνοτρόφων 

λικό ποσό, αναρτώντας ωστόσο το τιµολόγιο ως 
έχει. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε πρόσφατο 
ρεπορτάζ της Agrenda, η έκτακτη ενίσχυση έρχε-
ται να επιδοτήσει µε 3,80 έως 4,80 ευρώ σε κά-
θε σακί που αγοράστηκε τους προηγούµενους 
µήνες, εφόσον οι πληροφορίες η κάλυψη στο 
12% επί των τιµολογίων ισχύουν. Το ποσό αυτό 
προκύπτει βάσει των τιµών που διαµορφώθηκαν 
τους προηγούµενους µήνες στα καταστήµατα ε-
φοδίων για τα δηµοφιλέστερα προϊόντα θρέψης.

Ενδεχόµενο πλαφόν ενίσχυσης
Επειδή το διαθέσιµο κονδύλι είναι µικρό σχε-

τικά µε τις ανάγκες ενίσχυσης που έχουν υπο-
λογιστεί, έχουν διατυπωθεί εισηγήσεις για την 
εισαγωγή πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης, που 
σκοπό θα έχουν τον αποκλεισµό περιπτώσεων 
µε εικονικά τιµολόγια ή δηλωµένες ποσότητες 
που δεν αντιστοιχούν στο µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης που αιτείται την ενίσχυση. Μένει να φα-
νεί κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε τον τρόπο κατα-
νοµής των 60 εκατ. ευρώ στους 250.000 περίπου 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, θα οριστικοποι-
ηθούν στην ΚΥΑ που διαµορφώνεται αυτές τις η-
µέρες από τη νοµική οµάδα του υφυπουργού Οι-
κονοµικών µε τις υποδείξεις της ηγεσίας του Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Λογικά το κείµενο θα είναι 
έτοιµο να πάρει ΦΕΚ από την ερχόµενη εβδοµά-
δα, ώστε να τσουλήσει οµαλά η διαδικασία των 
δηλώσεων και να γίνει η πληρωµή Νοέµβριο.

Ειδική πλατφόρµα ετοιµάζει για την ΑΑ∆Ε το υ-
πουργείο Οικονοµικών, η οποία θα υποδεχτεί 
τα τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων της προηγού-
µενης καλλιεργητικής περιόδου προκειµένου 
να υπολογιστεί το ύψος ενίσχυσης ανά αγρότη 
από τα 60 εκατ. που θα πληρωθούν τον προσε-
χή Νοέµβριο στους δικαιούχους παραγωγούς.

Οι τελευταίες πληροφορίες, θέλουν τις αρµό-
διες υπηρεσίες στο υπουργείο Οικονοµικών, σε 
συνδυασµό µε ειδικούς από το υπουργείο Ψηφι-
ακής ∆ιακυβέρνησης, να ετοιµάζουν την πλατ-
φόρµα, στην οποία µετά θα αναρτήσουν οι αγρό-
τες ή οι λογιστές τους τα τιµολόγια αγοράς λιπα-
σµάτων για την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2021 µέ-
χρι 30 Σεπτεµβρίου 2022. Ακούγεται δε, ότι είναι 
θέµα ηµερών η ολοκλήρωση του έργου, δεδοµέ-
νης και της εµπειρίας από τις ηµέρες της καραντί-
νας του 2020 και έπειτα οι διοικητικοί υπάλλη-
λοι στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασµός θέλει µια ό-
σο το δυνατόν πιο απλουστευµένη διαδικασία, 
µιας και τα χρονικά περιθώρια είναι στενά (λί-
γες ηµέρες έµειναν µέχρι να βγει ο Οκτώβριος), 
ενώ οι αρµόδιες υπηρεσίες θέλουν να αποφύ-
γουν πάση θυσία µια βιαστική πληρωµή αντίστοι-
χη µε αυτήν που έγινε τον περασµένο Αύγουστο 
µε την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στους α-
γρότες. Σε περιπτώσεις τιµολογίων όπου η αγο-
ρά λιπασµάτων συνοδεύεται µε άλλες εισροές, 
οι λογιστές ή οι αγρότες θα χρειαστεί να διαχω-
ρίσουν την αξία των λιπασµάτων από το συνο-

ΕΚΠΤΩΣΗ 50%

Για παράδοση 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΓΡΟΤΩΝ 

της παραγωγής 
σε συνεταιρισµό 
ή µέσω 
συµβολαίων75% 

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

Για παράδοση παραγωγής 
µέσω 
συµβολαίων40% 
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Μετά τη SIAL 
Ραγίζει το τείχος 
των γαλατάδων, 
έως 1,70 το πρόβειο
Μετά το Λιβάδι και ο συνεταιρισμός Ελασσόνας 
φαίνεται να συμφώνησε με Μπίζιο και Έξαρχο   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε αδιάβατα µονοπάτια µοιάζει να 
κινείται αυτόν τον καιρό η αγορά 
των γαλακτοκοµικών, µε επίκεντρο 
σ’ αυτή τη φάση το πρόβειο γάλα. Το 
«τείχος» που είχαν χτίσει εδώ και κά-
ποιους µήνες οι γαλακτοβιοµηχανί-
ες απειλείται µε κατάρρευση, καθώς 
µια σειρά από τυροκοµικές επιχειρή-
σεις, µικρές ή και µεγαλύτερες, αψη-
φούν τον κίνδυνο και σπεύδουν να 
κλείσουν ποσότητες πρώτης ύλης, 
προσφέροντας τιµές στους παραγω-

γούς, οι οποίες ουδέποτε στο παρελ-
θόν έχουν καταγραφεί. Οι παλιότε-
ροι θυµούνται µόνο την έκρηξη τι-
µών του 1994, όταν το πρόβειο γά-
λα είχε φθάσει τις 350 δραχµές (τό-
τε) το κιλό για να ακολουθήσει βέ-
βαια η κατάρρευση στην αγορά της 
φέτας, µε αθετήσεις πληρωµών και 
χρεοκοπίες τυροκοµικών µονάδων.

Σήµερα η κατάσταση είναι αρκε-
τά διαφορετική, η άνοδος των τιµών 
είναι κυρίως αποτέλεσµα της ευρύ-
τερης ανόδου στις τιµές των αγροτι-
κών εµπορευµάτων και φυσικά στο 
κόστος των ζωοτροφών, έρχεται ω-
στόσο να απειλήσει «κόκκινες γραµ-
µές» ειδικά στην αγορά της φέτας, 
όπου η τιµή του προϊόντος αρχίζει 
να πλησιάζει και να συγκρίνεται (α-
πό τον καταναλωτή) µε την τιµή συγ-
γενικών, σκληρών ωστόσο τυριών. 

Το στοίχηµα είναι αυτή τη φορά, 
όπως υποστηρίζουν έµπειροι παρά-
γοντες της αγοράς, αν η φέτα κατα-
φέρει να υπερασπισθεί την τιµή της 
(εγχωρίως και διεθνώς) και δεν θα 
πέσει θύµα της προτίµησης του κα-
ταναλωτή σε άλλα «λευκά», φθηνό-
τερα τυριά ή ακόµα και σε σκληρά 
που προσεγγίζουν ανάλογο επίπεδο 
τιµής µε τη φέτα. ∆εν υπάρχει αµφι-
βολία ότι η σχέση που οι ίδιες οι γα-
λακτοβιοµηχανίες και οι τυροκοµι-
κές γενικά επιχειρήσεις έχουν χτί-
σει µε τις αλυσίδες λιανικής πώλη-
σης και τους καταναλωτές, µε βάση 

την αξία των προϊ-
όντων τους, θα α-
ποδειχθεί καταλυτι-
κή για τη συνέχεια. 
Με άλλα λόγια, αυ-
τοί που έχουν χτίσει 
όνοµα µε τα προϊό-
ντα τους και εν προ-
κειµένω µε τη τη φέ-
τα, θα µπορούν να 
πουλήσουν και α-
κριβότερα. Κάποιοι 
άλλοι όµως για να 
µείνουν στην αγο-
ρά, υπάρχει πάντα 

ο κίνδυνος να στραφούν σε άλλες 
µεθόδους, υπονοµεύοντας το ΠΟΠ 
της Φέτας και θέτοντας σε κίνδυνο 
την αγορά του προϊόντος. 

Η κατάσταση απαιτεί επαγρύπνη-
ση από όλες τις πλευρές και η Πολι-
τεία οφείλει σ’ αυτή τη φάση να έ-
χει τα µάτια της ανοιχτά, ώστε να α-
ποκλεισθούν ενδεχόµενα νοθείας 
που συνιστούν και τη µεγάλη απει-
λή για τη φέτα. Το καλό πάντως σ’ 
αυτή τη φάση είναι το γεγονός ότι 
τα ψυγεία των µεταποιητών είναι ά-
δεια. Η νέα γαλακτοκοµική περίοδος 
αρχίζει µε µηδενικά σχεδόν αποθέ-
µατα και µε µια αγορά, η οποία θα 
πρέπει να συνηθίσει τα... ύψη. Η τι-
µή στο πρόβειο γάλα πλησιάζει να 
είναι διπλάσια (1,70 ευρώ σήµερα, 
ισοδυναµεί µε 583 δραχµές) απ’ αυ-
τή του 1994 κι αυτό κάτι λέει. 

∆ιεπαγγελµατική
Φέτας απούσα,
ξέρει κανείς
γιατί η απουσία; 
Σχεδόν µια δεκαετία, οι συντελεστές 
του κλάδου της Φέτας αναλώνονταν 
σε διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων 
για την ίδρυση της ∆ιεπαγγελµατικής 
στη Φέτα. Η οργάνωση έλαβε σάρκα 
και οστά επί υπουργείας Βορίδη 
το 2020 και ενώ θα περίµενε κανείς 
να έχει καταλυτικό ρόλο στην κρίσιµη 
φάση που διανύει ο κλάδος, παραµένει 
ανενεργή και άφωνη. Τις πταίει; Το 
ερώτηµα γίνεται βασανιστικό όχι µόνο 
για τους ανθρώπους που ανέλαβαν 
ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, 
αλλά και για τις κρατικές αρχές οι 
οποίες όφειλαν σ’ αυτή τη φάση να 
αξιοποιήσουν τη ∆ιεπαγγελµατική 
ως συνοµιλητή για τη διαµόρφωση 
πολιτικών στα µεγάλα θέµατα που 
αντιµετωπίζει ο κλάδος. Σε κάθε 
περίπτωση, ο χειµώνας που έρχεται θα 
είναι κρίσιµος, ειδικά όταν η συµφωνία 
της ΕΕ µε τον Καναδά θέτει εκ νέου 
επ’ αµφιβόλω το καθεστώς της Φέτας. 
Επαγρύπνηση (ρεπορτάζ σελ. 50).

Το µόνο βέβαιο είναι ότι 
οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει 
να πληρωθούν το γάλα σε 
τιµή που να καλύπτει τα 
µεγάλα τους κόστη και να 
δικαιώνει τον κόπο τους. 

Το στοί-
χηµα είναι 
αυτή τη 
φορά, αν 
η φέτα 
καταφέρει 
να υπερα-
σπισθεί την 
τιµή της.
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Ε
νισχύθηκε λίγο ακόµα η εξαγω-
γή σκληρού σίτου από τη χώρα 
µας και πλέον κυµαίνεται στα 
460 ευρώ ο τόνος FOB λιµανι 

µας για τις µέτριες ποιότητες. Η δυναµι-
κή των τιµών του Καναδά σε συνδυασµό 
µε τις µεγάλες και ακριβές αγορές της Αλ-
γερίας και της Τυνησίας συντηρούν το θε-
τικό µοµέντουµ των τιµών. Την ίδια ώρα, 
στη νέα λίστα της Φότζια είχαµε αύξηση 
κατά 10 ευρώ ο τόνος για τέταρτη εβδο-
µάδα, ενώ αντίθετα στη Γαλλία µια µικρή 
µείωση της τάξης των 5 ευρώ και κυµαί-
νεται στα 470 ευρώ ο τόνος. 

  Υποτονική η ζήτηση για το βαµβά-
κι στην ελληνική αγορά και µεγάλη η α-
πογοήτευση λόγω της εκτεταµένης πτώ-
σης του χρηµατιστηρίου. Μικρές αγορές 
από το Πακιστάν, όσο Τουρκία και Αίγυ-
πτος παραµένουν ανενεργές. Αποτέλε-
σµα, το πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών να πιέζεται και πλέον βρίσκεται χα-
µηλότερα από τα 10 σεντς επί των τιµών 
∆εκεµβρίου ΄22. 

  Από τα µέσα Νοεµβρίου προβλέπε-
ται να ξεκινήσουν µε κανονικούς ρυθ-
µούς οι κοπές των µανταρινιών που πά-
νε για εξαγωγή. Για να καλύψει φέτος τα 
έξοδα ένας παραγωγός µε µανταρίνια της 
ποικιλίας Κληµεντίνη, θα πρέπει να που-
λήσει πάνω από 40 λεπτά το κιλό. Υπεν-
θυµίζεται ότι πέρυσι η τιµή ξεκίνησε από 
37 - 40 λεπτά το κιλό. 

Ανακάμπτει 
στα 460 ευρώ η 
εξαγωγή σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

22/09 29/09 06/10 13/10 20/10

487,47
481,69 481,90

468,08
474,01

∆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

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

427

364

290

79,35

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

482,5 482,5 495 500 510

4,04 3,97 3,94 4,03

4,45 4,56

520

Ισχυρές πιέσεις και έντονη µεταβλητότητα, 
χαρακτηρίζουν την εµπορική περίοδο φέ-
τος στο ελληνικό κάστανο, καθώς ξεκίνη-
σε µε ανοικτές τιµές τις πρώτες ηµέρες της 
συγκοµιδής, για να ακολουθήσει η απότο-
µη προσγείωση. «Η αγορά δεν είναι καλή», 
λέει ο Γιώργος Μπακάλης, πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Καστανοπαραγωγών στο χω-
ριό Γρίβα, στην περιοχή του Πάικου. Πλέ-
ον βγήκαν τιµές και για το µέγεθος «Extra 
Α» (σ. σ. στην περιοχή αντιστοιχεί µόλις 5%-
10% της παραγωγής), το εµπόριο πληρώ-

νει 2,50-2,60 ευρώ το κιλό, από 3-3,20 ευ-
ρώ πέρυσι, για το «Α» (σ.σ. το 40% της πα-
ραγωγής), η τιµή είναι στα 2-2,20 ευρώ α-
πό 2,60-2,70 ευρώ πέρυσι, για το «Β» (σ. 
σ. το 40%) η τιµή είναι στο 1,20 ευρώ από 
1,80-2 ευρώ το κιλό πέρυσι και στο «Γ» (σ. 
σ. περί το 10%), όσοι πρόλαβαν πούλησαν 
µε 0,60 ευρώ το κιλό, από 1 ευρώ πέρυσι, 
αλλά πλέον δεν το θέλουν. Για πίεση προς 
το προϊόν µιλούν και οι παραγωγοί των χω-
ριών του Κισσάβου, µε την τιµή εκεί να µην 
έχει οριστικοποιηθεί ακόµη.      Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Υπό πίεση φέτος η αγορά κάστανου
Με ανοιχτές τιµές οι πρώτες πράξεις στην αρχή της περιόδου συγκοµιδής 
Απότοµη προσγείωση στην τιµή του µεγέθους «Extra Α», 70 λεπτά κάτω

Αποζημίωση
Υπό συζήτηση αποζηµιώσεις 

σε παραγωγούς κάστανου για τη 
φαιά σήψη και τις επιπτώσεις της 

στο αγροτικό εισόδηµα

Μεγέθη
Καλή ποσοτικά η φετινή 

παραγωγή, ενώ εντοπίζεται 
µείωση στα χοντρά µεγέθη, 

µε 30 - 40 κοµµάτια ανά κιλό

Κόστος 
Στα 13 λεπτά το κιλό περίπου 

τα µεταφορικά και στα 20 λεπτά 
η αποθήκευση στα ψυγεία, λόγω 

διπλασιασµού του κόστους ενέργειας 

Τιμές παραγωγού 
κάστανου
(ευρώ το κιλό)

«Extra Α»  2,50-2,60 

«Α» 2-2,20

«Β» 1,20 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

«Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 

«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20

Τιμές παραγωγού 
ελαιολάδου  (ευρώ το κιλό)

Άγιοι Απόστολοι   4,90

Μεσσηνία   4,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Απώλειες, κάτω 
από τα 70 λεπτά το 
ελληνικό σύσπορο 

Περί τα 37 λεπτά 
σακιασμένο το 
κτηνοτροφικό κριθάρι 

Υπό πίεση η αγορά κάστανου, 
αίτηµα για αποζηµιώσεις 

Με έντονη µεταβλητότητα 
και ισχυρές πιέσεις η νέα εµπορική 
σεζόν στο ελληνικό κάστανο. Ανοιχτές 
τιµές στις πρώτες µέρες συγκοµιδής 
και αργότερα απότοµη µείωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έτοιμο 
για 5,10 ευρώ
το εγχώριο
ελαιόλαδο 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με ένα limit down το απόγευµα της 
Τετάρτης 19 Οκτωβρίου, η διεθνής τι-
µή βάµβακος έχασε το στήριγµα των 
80 σεντς ανά λίµπρα, σε µια εξέλιξη 
που γκρέµισε τις τιµές για το ελλη-
νικό σύσπορο κάτω από τα 70 λεπτά 
το κιλό. Η ευκολία µε την οποία η α-
γορά διασπά πτωτικά κάθε επίπεδο 
στήριξης της διεθνούς τιµής, καθι-
στά αµφίβολο το ενδεχόµενο µιας 
αντιστροφής της τάσης και επιστρο-
φής της αγοράς σε ένα ανοδικό κα-
νάλι. Υπό αυτήν την έννοια, η απο-
γοήτευση των παραγωγών δεν κρύ-
βεται και πλέον όλοι µιλούν για τη 
µεγάλη χαµένη ευκαιρία της φετινής 
εµπορικής σεζόν. 

∆ύο φορές η αγορά σχηµάτισε κο-
ρυφές γύρω ή ακόµα και πάνω από 
το 1 ευρώ το κιλό για το σύσπορο, ω-
στόσο οι πλειοψηφία των παραγωγών 
επέλεξε την αναµονή, ποντάροντας 
επί της ουσίας σε περαιτέρω άνοδο. 
Και αν η µη αξιοποίηση της πρώτης 
ευκαιρίας του Μαΐου χωράει δικαιο-
λογίες, η ταχύτητα της πτώσης τον 
περασµένο Ιούνιο µόλις διατυπώθη-
κε για πρώτη φορά πιο ξεκάθαρα η 
ανησυχία για τις προοπτικές της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, θα έπρεπε να 
είχε διδάξει τους παραγωγούς ώστε 
να αδράξουν την επόµενη ευκαιρία. 
Και αυτή δεν άργησε να έρθει, ενώ 
µάλιστα συνέπεσε µε τις τελευταίες 
εργασίες πριν ξεκινήσουν οι προε-
τοιµασίες της συγκοµιδής. 

Σήµερα, ακόµα και οι πιο αισιό-
δοξοι εκ των αναλυτών, δεν εντο-
πίζουν καµία αιτία ή αφορµή για έ-
να ανοδικό γύρισµα της αγοράς. Α-
κόµα και µια σηµαντική µείωση της 
παραγωγής των ΗΠΑ στην επόµενη 
έκθεση προσφοράς και ζήτησης του 
USDA δύσκολα θα µπορούσε να λει-
τουργήσει ως σκαλοπάτι για ανάκτη-
ση χαµένων επιπέδων, αφού το µε-
γάλο πρόβληµα της αγοράς σήµε-
ρα, είναι η ανησυχία για τη ζήτηση. 
Αν δεν υπάρξει αλλαγή του ευρύτε-
ρου οικονοµικού κλίµατος, οι δυνά-
µεις της αγοράς βάµβακος έστω να 
σταθεροποιηθεί κοντά στη ζώνη των 
90 σεντς, είναι λίγες θα σχολιάσουν 
στελέχη της αγοράς. 

Χαµηλές αποδόσεις 
Φυσικά υπάρχουν και παραγωγοί 

που επέλεξαν να φιξάρουν µέρος της 

παραγωγής τους έγκαιρα και σε καλές 
τιµές, γύρω από τα 94 λεπτά το κιλό, 
στις αρχές του περασµένου Σεπτεµ-
βρίου. Εκείνη την περίοδο ορισµένα 
εκκοκκιστήρια, έδωσαν τη δυνατό-
τητα σε ορισµένους αποδεδειγµένα 
επιµελείς παραγωγούς να κλείσουν 
ακόµα και 400 κιλά το στρέµµα, την 
ώρα που ο γενικός κανόνας δίνει τη 
δυνατότητα για προπωλήσεις από 150 
έως 300 κιλά το στρέµµα. Φυσικά, οι 
χαµηλές αποδόσεις που επικράτησαν 
κατά κανόνα φέτος στα περισσότερα 
παραγωγικά κέντρα, φαίνεται να δυ-
σκολεύουν εκείνους που έκλεισαν 
περισσότερα από όσα έδωσε τελικά 
το χωράφι τους. Βέβαια, αυτές οι λι-
γοστές περιπτώσεις, γίνονται ευκαι-
ρία για κάποιους που δεν έκλεισαν, 
ώστε να καλύψουν µε την παραγω-
γή τους τα κιλά που λείπουν από τα 
αισιόδοξα συµβόλαια προπωλήσεων. 

Χάνει και τα 70 λεπτά το σύσπορο, 
δύσκολη η επιστροφή στο 1 ευρώ 
Κερδισμένοι όσοι από τους καλλιεργητές φίξαραν νωρίς μέρος της παραγωγής τους, 
ευκαιρία για κάλυψη κλεισμένων ποσοτήτων σε υψηλές τιμές οι χαμηλές αποδόσεις 

Φιξαρίσµατα
Υπήρξαν και παρα-

γωγοί που επέλεξαν 
να φιξάρουν µέρος 

της παραγωγής τους 
έγκαιρα και σε καλές 
τιµές, γύρω από τα 

94 λεπτά το κιλό, στις 
αρχές του περασµέ-

νου Σεπτεµβρίου 

Γύρισµα 
Σήµερα, ακόµα και 
οι πιο αισιόδοξοι εκ 
των αναλυτών, δεν 
εντοπίζουν καµία 

αιτία ή αφορµή για 
ένα ανοδικό γύρισµα 

της αγοράς

∆ύο φορές η αγορά 
σχηµάτισε κορυφές γύρω 
ή ακόµα και πάνω από το 1 
ευρώ το κιλό για το σύσπορο.

∆ιαρροές 
στρεµµάτων 
προεξοφλούν 
σε Ελλάδα 
και ΗΠΑ 
Οι τιµές των συµβολαίων του 
∆εκεµβρίου 2023 στην περιοχή 
των 70 σεντς η λίµπρα πάντως, 
δίνουν µια ασύµφορη εξίσωση 
για τις προοπτικές της 
καλλιέργειας την επόµενη 
χρονιά. Ήδη στα παραγωγικά 
κέντρα της Ελλάδας, αρκετοί 
παραγωγοί έχουν πάρει την 
αποφάση να κόψουν στρέµµατα 
για του χρόνου, κάτι που 
παγιώνεται κάθε βδοµάδα, 
καθώς βλέπουν το σκληρό 
σιτάρι να ενισχύεται και το 
χρηµατιστήριο βάµβακος 
να ντύνεται στα κόκκινα. 
Μεγαλύτερο είναι το πρόβληµα 
στις ΗΠΑ, όπου οι αποφάσεις 
σποράς παίρνονται ήδη καθώς 
κόβονται τα βαµβάκια και η 
παραγωγή προγραµµατίζεται 
βάσει των τιµών που δίνουν 
οι δείκτες σε ορίζοντα 
µεγαλύτερο των 12 µηνών. 
Υπό αυτήν την έννοια, 
αναλυτές της αµερικάνικης 
αγοράς, εκτιµούν ότι θα 
χρειαστεί µια αναπροσαρµογή 
των τιµών στα συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης 
του 2023 προκειµένου να µην 
υπάρξουν µεγάλες διαταραχές 
από την πλευρά της 
προσφοράς. Από την άλλη, 
το ρίσκο της καλλιέργειας 
βάµβακος σε ένα περιβάλλον 
οικονοµικής ύφεσης είναι 
µεγαλύτερο σε σχέση µε 
καλλιέργειες όπως η σόγια 
ή το καλαµπόκι, κάτι που 
αποτυπώνεται άλλωστε και 
στις χρηµατιστηριακές τιµές. 

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

78
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ

69
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

95% 95% ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
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Οι ενδείξεις της αγοράς ευνοούν τα 
δεδομένα για τα φθινοπωρινά σιτηρά 
Στα υψηλά του εύρους και το δεύτερο μισό του 2023 θα παραμείνουν οι τιμές σιτηρών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµάδια ότι οι τιµές των σιτηρών θα πα-
ραµείνουν στα υψηλά του εύρους και το 
δεύτερο µισό του 2023 φαίνονται στον 
ορίζοντα, µε δεδοµένο ότι η προσφορά 
θα εξακολουθήσει να είναι ελλειµµατι-
κή και την επόµενη εµπορική περίοδο. 
Έπειτα από µια χρονιά µε αισθητά µειω-
µένες παραγωγές σκληρού και µαλακού 
σίτου στην Ευρώπη, µια σηµαντικά προ-
βληµατική παραγωγή στη Βόρεια Αφρι-
κή και µια µέτρια σοδειά στον Καναδά, 
τα αποθέµατα που θα αφήσει πίσω της 
η τρέχουσα εµπορική περίοδος δεν θα 
µπορούσαν να αξιολογηθούν ως βαρί-
δι για τις ισορροπίες του δεύτερου εξα-
µήνου του 2023. Όλα αυτά σε µια πε-
ρίοδο κατά την οποία η σοδειά της Αυ-
στραλίας στο νότιο ηµισφαίριο, «ξάσπρι-
σε» από τις έντονες βροχοπτώσεις, δη-
µιουργώντας συνθήκες µεγαλύτερης 

ζήτησης στην παγκόσµια αγορά. Την ί-
δια στιγµή, οι εξελίξεις στην Ουκρανία, 
δείχνουν ότι ακόµα και µε την υπογρα-
φή µιας νέας συµφωνίας για τα σιτηρά 
της Μαύρης Θάλασσας, αυτά θα φτά-
νουν στις αγορές µε µεγάλη δυσκολία, 
σαφώς πιο αργούς και χαλαρούς ρυθ-
µούς συγκριτικά µε αυτό που έχει συ-
νηθίσει το παγκόσµιο εµπόριο, ενώ κα-
θώς αυτά εξαντλούνται, η αναπλήρωση 
από τη νέα σοδειά, ανταποκρίνεται µε-
τά βίας στο 50% των παραγωγικών δυ-
νατοτήτων της περιοχής. Ενδεικτικά α-
ναφέρεται ότι οι φθινοπωρινές σπορές 
στην Ουκρανία, που βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη, δείχνουν πως αυτή τη φορά θα 
σπαρθούν µετά βίας 2,5 εκατ. εκτάρια, 
έναντι των 5 εκατ. εκταρίων που είχαν 
σπαρθεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στην εξίσωση αξίζει προστεθεί και η 
κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο του 
κόστους των εισροών, όπου εκτός από 
τις υψηλές τιµές, εκφράζονται ανησυ-

χίες για ελλείψεις σε σηµαντικά παρα-
γωγικά κέντρα της Ευρώπης. Είναι κά-
τι που θα µπορούσε να κόψει τονάζ α-
πό τη δυναµική του µπλοκ, χωρίς να 
συνυπολογιστεί ο κίνδυνος των κακών 
καιρικών συνθηκών. Με άλλα λόγια, η 
παρατήρηση που έκαναν αναλυτές της 
αγοράς την περασµένη άνοιξη, ότι δη-
λαδή δεν υπάρχουν περιθώρια για κα-
κές σοδειές, στην περίπτωση του 2023 
αποκτά ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα.

Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα της 

τρέχουσας εµπορικής 
περιόδου δεν 

θεωρούνται βαρίδι 
για τις ισορροπίες του 

δεύτερου εξαµήνου 
του 2023

∆ύσκολα
Ακόµα και µε την 
υπογραφή νέας 

συµφωνίας για τα 
σιτηρά της Μαύρης 
Θάλασσας, αυτά θα 

φτάνουν στις αγορές 
µε µεγάλη δυσκολία



Ίχνη φώμοψης 
στις αμυγδαλιές
Άμεση αφαίρεση και καταστροφή 
των προσβεβλημένων βλαστών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Συνεχίζεται η παρουσία της φώ-
µοψης (Phomopsis Amygdali) 
σε αµυγδαλεώνες στην Κεντρι-
κή Ελλάδα, σύµφωνα µε τις πα-
ρατηρήσεις γεωπόνων από το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστα-
σίας Φυτών Βόλου. Μετά τις έ-
ντονες βροχοπτώσεις των τελευ-
ταίων ηµερών παρατηρούνται 
πλέον προσβολές σε καλλιέρ-
γειες πού βρίσκονται σε χαµη-
λές και υγρές περιοχές στους 
νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας, 
Καρδίτσας και Φθιώτιδας.

Η ασθένεια προκαλεί ξή-
ρανση των κλαδίσκων του έ-
τους, νέκρωση των οφθαλµών 
και καστανές ακανόνιστες έως 
κυκλικές κηλίδες στα φύλλα, 
ενώ η ζηµιά ξεκινάει µε τον 
σχηµατισµό νεκρωτικής κη-
λίδας στη βάση ή γύρο από 

ένα οφθαλµό. Σε µεγαλύτε-
ρους κλάδους και βραχίονες 
προκαλεί έλκη στα οποία και 
διαχειµάζει. ∆ιαχειµάζει επί-
σης στα προσβεβληµένα φύλ-
λα που πέφτουν στο έδαφος.

Η εγκατάσταση του παθο-
γόνου στους βλαστούς του έ-
τους γίνεται κατά την περίοδο 
της πτώσης των φύλλων ή των 
ανθέων από τις ουλές αυτών.

Οι γεωπόνοι από το Βόλο 
συνιστούν αφαίρεση και κα-
ταστροφή µε φωτιά όλων των 
προσβεβληµένων βλαστών (α-

νεξαρτήτου εποχής). Σηµειώ-
νεται πως το µέτρο αυτό πρέ-
πει να εφαρµόζεται από όλους 
τους καλλιεργητές της περιο-
χής µόλις εµφανισθούν τα συ-
µπτώµατα της ασθένειας, για 
τη µείωση και εξάλειψη των ε-
στιών διαχείµασης του παθο-
γόνου. Επίσης προτείνεται να 
γίνει ψεκασµός µε εκλεκτικά 
και εγκεκριµένα για την καλ-
λιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα σε συνδυασµό 
µε την καταπολέµηση της πο-
λυστίγµωσης και επανάληψη 
µετά από βροχή.

Πολυστίγµωση στη Θεσσαλία
Αισθητή την παρουσία της κά-

νει και η πολυστίγµωση σε αµυ-
γδαλεώνες του νοµού Μαγνησί-
ας (Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς 
και σε περιοχές του νοµούΛάρι-
σας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας. 
Οι γεωπόνοι συστήνουν ψεκα-

σµό των δέντρων µε εγκεκρι-
µένα για την καλλιέργεια φυ-
τοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Καπνώδης στις ρίζες
Πρόκειται για ένα µεγάλο 

µαύρο σκαθάρι, µε λευκή από-
χρωση στη ράχη του. Η νεαρή 
προνύµφη µπαίνει στο λαιµό ή 
στη βάση µίας ρίζας και ανοίγει 
στοά, ενώ το δέντρο εξασθενί-
ζει σιγά - σιγά και ξηραίνεται. 
Συνιστάται κάθε µέτρο που δι-
ατηρεί τα δέντρα σε καλή κα-
τάσταση ζωηρότητας βλάστη-
σης, όπως είναι η κατάλληλη 
λίπανση, άρδευση και κλάδε-
µα. Για την καταπολέµηση των 
προνυµφών του καπνώδη αυ-
τή την εποχή συνιστάται αµέ-
σως µετά τη συγκοµιδή πότι-
σµα γύρω από τον κορµό των 
δέντρων σε απόσταση 50 εκα-
τοστών µε σκόνη διαλύµατος 
ισχυρού εντοµοκτόνου.

Επαναληπτικός ψεκασµός για περονόσπορο στα πατατοχώραφα
Σε στάδιο ευπαθές στις προσβολές από το περονόσπορο βρίσκονται 
οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες στη ∆υτική Ελλάδα, όπως επισηµαίνουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας. 
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε τη βαθµιαία πτώση 
των θερµοκρασιών συντελούν στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών 
για προσβολές και την ανάπτυξη του παθογόνου. Τις τελευταίες ηµέρες 

οι µέγιστες θερµοκρασίες παραµένουν ελάχιστα υψηλότερες από το ανώφλι 
(24οC) της βέλτιστης ανάπτυξης του παθογόνου, ωστόσο αναµένεται περαιτέρω 
πτώση τους, η οποία θα δηµιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για ραγδαία 
ανάπτυξη των προσβολών από το παθογόνο. Οι αρµόδιοι γεωπόνοι της Αχαΐας 
συνιστούν στους καλλιεργητές να προστατεύουν τις φυτείες, οι οποίες βρίσκονται 
σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια µε επταήµερες επεµβάσεις. 
Επισηµαίνεται πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου 
φυλλώµατος, αλλά και το γεγονός ότι η προστασία έναντι του περονόσπορου 
πρέπει να είναι κυρίως προληπτική και όχι θεραπευτική.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Συνδυασµός
Η αντιµετώπισης της 

φώµοψης καταπολεµά 
και την πολυστίγµωση 
στους αµυγδαλεώνες

Κυκλοκόνιο στην ελιά 
Ο µύκητας Spilocaea oleagina
προσβάλλει αυτή την εποχή κυρίως 
τα φύλλα, τους µίσχους των φύλλων, 
τους ποδίσκους των καρπών και 
σπανιότερα τους καρπούς, σύµφωνα 
µε του γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Ο µύκητας εµφανίζεται αρχικά 
στην επάνω επιφάνεια των φύλλων, 
προκαλώντας σε αυτά χαρακτηριστικές 
στρογγυλές τεφροκαστανές κηλίδες, 
που περιβάλλονται από καστανόµαυρες 
ζώνες. Όταν η προσβολή είναι έντονη, 
τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν. 
Αποτέλεσµα της προσβολής 
των ποδίσκων των καρπών 
είναι η συρρίκνωση και η πτώση 
των καρπών. Οι γεωπόνοι από το Βόλο 
συνιστούν αραίωµα του φυλλώµατος 
στα πυκνά δέντρα, προκειµένου 
να δηµιουργηθούν συνθήκες καλού 
αερισµού και φωτισµού, καθώς 
επίσης και φθινοπωρινό ψεκασµό 
µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα και επανάληψη 
µετά από βροχή.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Mavita 250 EC, 
Cuprofix ultra 40 WG
Bayer Hellas: Flint 50WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Kocide 2000 
35 WG, Nordox 75 WG

Φυτόφθορα στο ακτινίδιο
Ο µύκητας Phytophthora castorum 
προσβάλλει αρχικά τον φλοιό, 
στη συνέχεια επεκτείνεται στο φλοιώδες 
παρέγχυµα, το κάµβιο και τη βίβλο και 
έχει ως αποτέλεσµα τη σήψη και την 
εµφάνιση γλοιώδους ουσίας. Το ξύλο 
εξωτερικά µεταχρωµατίζεται και 
παρατηρείται ξήρανση των φύλλων 
και τελικώς του δέντρου. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους, σηµαντικό ρόλο 
στην εµφάνιση της ασθένειας 
διαδραµατίζουν τόσο η γονιµότητα 
των εδαφών όσο και η παρουσία της 
υγρασίας. Για την αντιµετώπιση της 
ασθένειας καλό είναι να αποφεύγεται 
η εγκατάσταση του ακτινιδεώνα σε 
συνεκτικά εδάφη που δεν στραγγίζουν 
καλά. Στην περίπτωση που εκδηλωθεί 
η ασθένεια τότε είναι επιβεβληµένη 
η χειρουργική επέµβαση εφόσον 
το προσβεβληµένο τµήµα είναι 
περιορισµένο. Σηµειώνεται πως η πληγή 
πρέπει να καλύπτεται µε βορδιγάλεια 
πάστα. Ο ψεκασµός µε χαλκούχα 
σκευάσµατα στο έδαφος έχει δείξει 
θετικά αποτελέσµατα στην παρεµπόδιση 
της προσβολής.

Σκευάσµατα
Bayer Hellas: Aliette 80WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ανησυχεί τους αγροοικονοµολόγους η τελευταία 
έκδοση της έκθεσης για την Παγκόσµια Αγρο-
τική Παραγωγικότητα (GAP) που διαπιστώνει ό-
τι η παγκόσµια αύξηση της γεωργικής παραγω-
γικότητας έχει πέσει πολύ κάτω από το επίπεδο 
που απαιτείται για τη βιώσιµη ανάπτυξη των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων. Ενδεικτικό είναι, ότι 
η αύξηση της παραγωγικότητας έχει επιβραδυν-
θεί σε δύο περιοχές που ο συντελεστής TFP γνώ-
ρισε υψηλή ανάπτυξη τη δεκαετία του 2000: την 
Κίνα και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Ο δείκτης GAP 2022 αποκαλύπτει το χαµηλότε-
ρο επίπεδο ανάπτυξης του συντελεστή που µετρά 
την γεωργική παραγωγικότητα- TFP, κατά µέσο 
όρο 1,12% ετησίως (2011–2020), πολύ κάτω α-
πό τον στόχο της ετήσιας ανάπτυξης 1,73%. Εάν 
αυτό το ποσοστό παραµείνει αµετάβλητο, το χά-
σµα θα διευρυνθεί µε την πάροδο του χρόνου, 
καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο το κλείσιµο. 
Οι συνέπειες αυτού του αυξανόµενου χάσµατος 
είναι η ευρεία χρήση µη βιώσιµων γεωργικών 
πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένης της µετατρο-
πής άγριων και υποβαθµισµένων εκτάσεων για 
αγροτική παραγωγή. Ως αποτέλεσµα, ένα µέ-
ρος του κενού θα παραµείνει δυσαναπλήρωτο, 
οδηγώντας σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα πεί-

νας, υποσιτισµό και αγροτική φτώχεια. Οι ρυθ-
µοί αύξησης του TFP έχουν µειωθεί για το εισό-
δηµα όλων των οµάδων χωρών, αλλά και για χώ-
ρες χαµηλού εισοδήµατος, όπου ο TFP έχει συρ-
ρικνώθηκε κατά 0,04% ετησίως κατά την περίο-
δο 2011–2020, ανησυχεί εξίσου. Αυτή η συστο-
λή ανάπτυξης του TFP µπορεί να επιδεινώσει τα 
ήδη υψηλά επίπεδα διατροφικής  ανασφάλει-
ας και υποσιτισµού απειλώντας τις προοπτικές 
για την οικονοµική ανάπτυξη σε αυτά τα έθνη.

Ο διακεκριµένος καθηγητής αγροτικής οικο-

νοµίας του Πανεπιστηµίου Τρίνιτι στο ∆ουβλί-
νο, Άλαν Μάθιους, µε αφορµή την έκθεση, που 
εξετάζει τα παγκόσµια γεωργικά συστήµατα, µι-
λά για ανησυχητικές τάσεις, που είναι κυρίως 
απαρατήρητες. Σύµφωνα µε την έκθεση, τα πα-
γκόσµια γεωργικά συστήµατα κλωνίζονται από 
την Covid-19, την κλιµατική αλλαγή, τα ακραία 
καιρικά φαινόµενα και τις συγκρούσεις στην Ου-
κρανία και αλλού, αυξάνοντας τις τιµές των τρο-
φίµων και των γεωργικών εισροών.

Τα γεωργικά συστήµατα των χωρών υψηλού 

και ανώτερου µεσαίου εισοδήµατος αντέχουν 
σχετικά καλά τους κραδασµούς. Ωστόσο, τα πο-
σοστά επισιτιστικής ανασφάλειας, υποσιτισµού 
και φτώχειας έχουν αυξηθεί απότοµα, ειδικά σε 
χώρες χαµηλού εισοδήµατος από το 2020. Τα 
δεδοµένα αποκαλύπτουν ότι τα αγροδιατροφι-
κά συστήµατα του κόσµου που είναι ευαίσθητα 
σε κραδασµούς στηρίζονται σε όλο και πιο εύ-
θραυστα θεµέλια. Η αναστροφή της καθοδικής 
τροχιάς της παγκόσµιας αύξησης της γεωργι-
κής παραγωγικότητας απαιτεί επείγουσα δράση.

Μηνύµατα κλειδιά
 Παγκόσµια αγροτική παραγωγικότητα: Η α-

νάπτυξη βρίσκεται σε απότοµη πτώση. Για την α-
ειφόρο παραγωγή τροφίµων και αγροτικών προ-
ϊόντων για περισσότερους από 9 δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους το 2050, η γεωργική παραγωγικότη-
τα πρέπει να αυξηθεί κατά µέσο όρο 1,73% ετη-
σίως. Από το 2011-2020, η παγκόσµια γεωργι-
κή η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά µέσο όρο 
µόλις 1,12% ετησίως, καταγράφοντας σηµαντι-

Αύξηση κατά 1% στην 
παραγωγικότητα της 
γεωργίας ισοδυναμεί 

με μείωση κατά 1% στο 
κόστος παραγωγής. 

Η αναστροφή της 
καθοδικής τροχιάς 

στην γεωργική 
παραγωγικότητα διεθνώς 
απαιτεί επείγουσα δράση

Πέφτει η παραγωγικότητα
αποδυναμώνεται η γεωργία 
Σε εύθραστα θεμέλια τα αγροδιατροφικά συστήματα, με βάση μελέτη Κολεγίου των ΗΠΑ 

Η µέση ετήσια αύξηση του TFP 
µειώθηκε από 1,99% το 2001-2010 
σε 1,12%  το 2011-2020.
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ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝΠΡΩΗΝ
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ

ΕΝΩΣΗ

NA. ΑΣΙΑ ΚΑΙ
 ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ



κή πτώση από τη µέση ανάπτυξη ποσοστό 1,99% 
από το 2001-2010 (USDA ERS).

 Η αύξηση της παραγωγικότητας δεν εξαρ-
τάται από την κλίµακα των εκµεταλλεύσεων. Οι 
προοπτικές για αύξηση της αγροτικής παραγω-
γικότητας δεν αφορά µόνο µεγάλες εκµεταλλεύ-
σεις. Ένας αυξανόµενος αριθµός γεωργικών τε-
χνολογιών και διαχείρισης των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε 
µικρότερη κλίµακα. ∆υστυχώς, οι περισσότεροι 
παραγωγοί µικρής κλίµακας δεν έχουν πρόσβα-
ση στις καινοτοµίες και τις πληροφορίες για να 
εξασφαλίσουν µια παραγωγική, κερδοφόρα και 
βιώσιµη εκµετάλλευση στο µέλλον.

 Τα ακραία κλιµατικά φαινόµενα διαταράσ-
σουν τα κέρδη παραγωγικότητας. Νέα έρευνα α-
πό τον Wei Zhang, επίκουρο καθηγητή γεωργί-
ας και εφαρµοσµένων οικονοµικών στο Virginia 
Tech, δείχνει ότι οι εκτιµήσεις για τα ακραία κλι-
µατικά φαινόµενα έχουν κατά µέσο όρο αρνητικό 
και στατιστικά σηµαντικό αντίκτυπο στον ρυθµό 
ανάπτυξης του Συνολικού Συντελεστή Παραγω-
γικότητας-TFP. Αυτά τα κλιµατικά σοκ µπορεί να 
έχουν διαρκή επίδραση στην αναπτυξιακή τρο-
χιά της γεωργικής παραγωγικότητας.

 Οι περιφερειακές διαφορές στην αύξηση της 
παραγωγικότητας αποκαλύπτουν τοµείς ανησυ-
χίας, επαγρύπνισης και ελπίδας. Η αύξηση της 
παραγωγικότητας δεν είναι πλέον ο κύριος µο-
χλός αύξησης της γεωργικής παραγωγής στη 
Λατινική Αµερική και την Καραϊβική. Αντίθετα, 
οι περιφερειακοί παραγωγοί βασίζονται στις εισ-
ροές, στην εντατικοποίηση, στην εφαρµογή πε-
ρισσότερων εισροών (εργασία, λίπασµα, κεφά-
λαιο) ανά εκτάριο γης για αύξηση της παραγω-
γής. Στην υποσαχάρια Αφρική, η γεωργική πα-
ραγωγή αυξήθηκε 2,98 % ετησίως (2011-2020). 
Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης ο-
φείλεται στο άνοιγµα νέων εκτάσεων γης για 
καλλιέργεια και βοσκότοπο, ενώ γεωργική  πα-
ραγωγικότητα συρρικνώθηκε κατά 0,12% ετησί-
ως. Η µετατροπή λιβαδιών, δασών και άλλων ά-
γριων εκτάσεων στη γεωργική παραγωγή µπο-
ρεί να µειώσει τη βιοποικιλότητα και να οδηγή-
σει σε αύξηση της υποβάθµισης του εδάφους. 

 Η αύξηση της παραγωγικότητας υποστηρί-
ζει την ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια κραδα-
σµών του συστήµατος. Καινοτοµίες που ενισχύ-
ουν την παραγωγικότητα της γεωργίας και υπη-
ρεσίες µειώνουν τους κινδύνους για τους παρα-
γωγούς. Αυτό περιλαµβάνει σπόρους και ποικι-
λίες ανθεκτικές στην ξηρασία, συστήµατα στά-
γδην άρδευσης, γενετική βελτίωση των ζώων, 
προγράµµατα επέκτασης και πρόσβαση σε χρη-
µατοοικονοµικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Για την αντιστροφή της τάσης 
επενδύσεις σε τεχνολογίες
ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

giouroukeli@agronews.gr

Η αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας µε όρους 
βιωσιµότητας θα είναι το βασικό στοιχείο ενίσχυσης 
των παγκόσµιων γεωργικών συστηµάτων την επό-
µενη δεκαετία, σύµφωνα µε την µελέτη GAP, κα-
θώς µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των εισοδη-
µάτων των παραγωγών, να µειώσει τις τιµές κατα-
ναλωτή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. H αύ-
ξηση αγροτικής παραγωγικότητας, µετρούµενη ως 
συνολικός συντελεστής παραγωγικότητα (TFP), αυ-
ξάνεται όταν αυξάνουν οι παραγωγοί την παραγω-
γή τους από καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο ή προϊό-
ντα υδατοκαλλιέργειας, χρησιµοποιώντας την ίδια ή 
λιγότερη γη, εργασία, κεφάλαιο, λίπασµα, ζωοτρο-
φές και ζώα. Με άλλα λόγια, ο TFP αυξάνεται όταν 
οι παραγωγοί χρησιµοποιούν καινοτόµες γεωργι-
κές τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγής µε 
τα ίδια κεφάλαια ή λιγότερους πόρους. Σύµφωνα 
µε την µελέτη προκύπτει:

Πρώτον, µια αύξηση στο TFP δείχνει ότι ένα µε-
γάλο και αυξανόµενο τµήµα παραγωγών υιοθετούν 
νέες τεχνολογίες και πρακτικές. Αυτό δείχνει επίσης 
το βαθµό στον οποίο οι νέες τεχνολογίες είναι προ-
σιτές στους αγρότες. 

∆εύτερον, η ανάπτυξη του TFP κάνει τον τοµέα 
της γεωργίας, συµπεριλαµβανοµένων των παραγω-
γών, πιο ανταγωνιστικό µε τη µείωση του κόστους 
παραγωγής. Αύξηση κατά 1% στην παραγωγικότη-
τα ισοδυναµεί µε µείωση κατά 1% στο κόστος παρα-
γωγής, αποθήκευσης και πώλησης µιας µονάδας α-
πό ένα συγκεκριµένο προϊόν. Οι καταναλωτές µπο-
ρούν επίσης να επωφεληθούν από την τιµή ανά µο-
νάδα παραγωγής στην αλυσίδα αξίας.

Tρίτον, o TFP περιλαµβάνει τρεις εισόδους που 
συµβάλλουν σηµαντικά στις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις της γεωργίας: γη, λίπασµα, και τα ζώα. Ε-
ποµένως, αύξηση του TFP που δηµιουργείται από 
πιο αποτελεσµατική χρήση γης, λιπάσµατος ή το 

ζωικό κεφάλαιο αντανακλά την πρόοδο προς µια 
πιο βιώσιµη προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής.

Τι δείχνει η εµπειρία της Κίνας 
Η εµπειρία της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασί-

ας δείχνει ότι η ο τοµέας της γεωργίας µπορεί να απο-
τελέσει κινητήρια δύναµη για την οικονοµική ανάπτυ-
ξη, εάν οι παραγωγοί µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
καινοτοµίες και υπηρεσίες να αυξήσουν την παραγω-
γικότητά τους. Οι χώρες µεσαίου εισοδήµατος έχουν 
ρυθµούς αύξησης του TFP πάνω από τον παγκόσµιο 
µέσο όρο, αλλά λιγότερο από τον παγκόσµιο στόχο. 

Η µέση ετήσια αύξηση του TFP µειώθηκε από 1,99% 
το 2001-2010 σε 1,12%  το 2011-2020. Η συµβολή της 
επέκτασης της γης (µεγάλο µέρος της µείωσης στην 
Υποσαχάρια Αφρική) για περαιτέρω αύξηση της πα-
ραγωγής διπλασιάστηκε µεταξύ των δύο δεκαετιών, 
ενώ το ποσοστό εισροών µειώθηκε κατά 17%.

Εκτός από τη σηµαντική πτώση στην ανάπτυξη του 
TFP,  η Υπηρεσία Οικονοµικών Ερευνών του USDA α-
ναφέρει η γεωργική παραγωγή για πρώτη φορά ότι 
αυξήθηκε κατά λιγότερο από 2% (µέση ετήσια αύξη-
ση, 2011–2020). Αυτό εγείρει ανησυχίες για αυξή-
σεις στην επισιτιστική ανασφάλεια και τον υποσιτι-
σµό. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι αυτά τα δε-
δοµένα αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις από µόνο 
τους πρώτους εννέα µήνες της πανδηµίας COVID-19 
και καµία επιρροή από τον πόλεµο Ρωσίας-Ουκρανί-
ας. Με άλλα λόγια, τα δεδοµένα TFP 2011–2020 α-
πεικονίζουν µια ανησυχητική παγκόσµια τάση πτω-
τικής ανάπτυξης του TFP. 

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε την µελέτη, τρέχου-
σες προσπάθειες για επιτάχυνση αύξησης της παρα-
γωγικότητας είναι ανεπαρκής στο να αντιµετωπίσουν 
την πρόκληση. Κυβερνήσεις, ιδιωτικός τοµέας, έρευ-
να, θεσµοί, διεθνής ανάπτυξη, οργανώσεις και οµά-
δες της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να λάβουν ε-
πείγουσα και σθεναρή δράση για επιτάχυνση της α-
νάπτυξης παραγωγικότητας. Μόνο τότε µπορεί ο κό-
σµος να είναι σίγουρος ότι τα γεωργικά συστήµατα 
είναι βιώσιµα και ανθεκτικά σε σοκ.

Agrenda 17ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2022

1990
Ως τη δεκαετία του 
1990, η παγκόσµια 
αύξηση της αγρο-
τικής παραγωγι-
κότητας ήταν ο 

κύριος µοχλός της 
παγκόσµιας αύξη-
σης της γεωργικής 

παραγωγής

Κρίσεις
Η σύγκρουση 

Ρωσίας και Ουκρα-
νίας δηµιουργεί 
κρίσεις εισροών 
και προσφοράς 

τροφίµων και τιµών 
παγκοσµίως και 
µειώνει την ανά-

πτυξη του TFP

Ευρώπη
Η ανάπτυξη του 

TFP στην Ευρώπη 
παραµένει υπο-
τονική στο 1% 

περίπου ετησίως
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Μελέτη Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Μέχρι 1.000 στρέμματα 
ανά ΑΦΜ επιδοτεί 
η αναδιάρθρωση

 Οι πρώτες αιτήσεις ένταξης στο μέτρο, που ξεκλειδώνει 
στο Ταμείο Ανάκαμψης, κατατίθενται στις 31 Οκτωβρίου 

 Στα πυρηνόκαρπα, το μέσο κόστος εκρίζωσης και φύτευσης 
διαμορφώνεται στα 2.682 ευρώ το στρέμμα και στα μηλοειδή 
σε 3.164 ευρώ τα κόστη και 2.215 ευρώ η επιδότηση 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε φάση ανάπτυξης βρίσκονται τα 
σχέδια αναδιάρθρωσης καλλιεργει-
ών συνεταιριστικών σχηµάτων και 
οµάδων παραγωγών, µε τις πρώτες 
αιτήσεις ένταξης στο µέτρο που ξε-
κλειδώνει στο Ταµείο Ανάκαµψης 
συνολικού προϋπολογισµού 166,7 
εκατ. ευρώ να κατατίθεται στις 31 Ο-
κτωβρίου. Το σήµα έναρξης των ερ-
γασιών του έργου, έδωσε η δηµοσι-
οποίηση της µελέτης που συνέταξαν 
καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, στην οποία υπολο-
γίζονται τα κόστη εκρίζωσης και φύ-
τευσης των καλλιεργειών που προ-
κρίνονται για ένταξη στο µέτρο της 
Αναδιάρθρωσης. Αυτά ξεκινούν α-
πό τα 1.000 ευρώ περίπου σε καλλι-
έργειες όπως οι αµυγδαλιές, οι ρο-
διές ή οι καστανιές και φτάνουν τα 
4.200 ευρώ στους αµπελώνες για 
παραγωγή σταφυλιών προς επιτρα-
πέζια χρήση. 

Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα ε-
πιδοτεί το 70% των τιµολογίων που 
θα κοπούν για τους σκοπούς της α-
ναδιάρθρωσης (εκρίζωση και εγκατά-
σταση νέας φύτευσης), τότε η ένταση 
της ενίσχυσης θα κυµαίνεται από τα 
700 ευρώ το στρέµµα, έως τα 2.940. 

Σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά, προ-
κύπτουν από το µέσο κόστος όπως 
αυτό προσδιορίζεται στην εν λόγω µε-
λέτη, µε το µέγιστο ή το ελάχιστο κό-
στος να παρουσιάζουν στους πίνακες 
του πονήµατος του ΓΠΑ µια απόκλι-
ση της τάξης των 200 έως 300 ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση, µε δεδοµένο 
ότι ανά ΑΦΜ, το οποίο αντιστοιχεί σε 
συλλογικό σχήµα, το µέγιστο ύψος ε-
πιδότησης ορίζεται στα 700.000 ευρώ, 
τότε όσο υψηλότερο είναι το κόστος 
αναδιάρθρωσης µιας καλλιέργειας, 
τόσο λιγότερα θα είναι τα στρέµµα-

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζουν οι διακυµάνσεις ανάµεσα 
στα κόστη εκρίζωσης και εγκατά-
στασης των καλλιεργειών, αφού 
στο πεδίο αυτό είναι που προκύ-
πτουν και οι ποιοτικές διαφορές 
ανάµεσα στις ποικιλίες, µε αν-
θρώπους της αγοράς να σχολι-
άζουν ότι αρκετές συλλογικότη-
τες θα εστιάσουν στην αναδιάρ-
θρωση µε premium καλλιέργειες 
τις οποίες αναζητά η αγορά και 
πληρώνει σταθερά υψηλότερες 
τιµές, όπως είναι για παράδειγ-
µα τα κίτρινα ή τα κόκκινα ακτινί-
δια. Εν προκειµένω, το ύψος της 
στρεµµατικής ενίσχυσης µπορεί 
να φτάσει τα 3.155 ευρώ. 

Από την άλλη, σε περιπτώσεις 
όπου θα προτιµηθεί ο εµβολια-
σµός υφιστάµενων δέντρων, η έ-
νταση της ενίσχυσης πέφτει στα 
712 ευρώ το στρέµµα. 

Στα πυρηνόκαρπα, το µέσο κό-
στος εκρίζωσης και φύτευσης δι-
αµορφώνεται στα 2.682 ευρώ το 
στρέµµα, ήτοι 1.880 περίπου ευ-
ρώ ενίσχυση. Τα αντίστοιχα πο-

σά για τα µηλοειδή, διαµορφώ-
νονται σε 3.164 ευρώ (κόστη) και 
2.215 ευρώ (επιδότηση). 

Αντίστοιχα για τα εσπεριδοει-
δή, η µέση δαπάνη αναδιάρθρω-
σης υπολογίζεται από τη µελέτη 
στα 1.255 ευρώ, µε την επιδό-
τηση στα 878 ευρώ το στρέµµα. 

Στις υπόλοιπες κατηγορίες δέ-
ντρων, των οποίων το κόστος α-
νά δενδρύλλιο διαµορφώνεται 

Αναδιάρθρωση ακτινιδιάς ως

τα τα οποία θα µπορεί να εντάξει στο 
µέτρο το εκάστοτε σχήµα. Αυτό σηµαί-
νει ότι µια Οµάδα Παραγωγών µε δρα-
στηριότητα στο επιτραπέζιο σταφύλι, θα 
µπορεί να αναδιαρθρώσει 250 στρέµ-
µατα περίπου αµπελώνα. 

Η εν λόγω µελέτη δεν οριοθετεί ε-
πιλέξιµες ποικιλίες που µπορούν να 
ενταχθούν στο µέτρο, αλλά προσδιο-
ρίζει τις προδιαγραφές και τις καλλι-
εργητικές απαιτήσεις που έχει η κάθε 
καλλιέργεια (π.χ να είναι ανθεκτικές 
στο ψύχος, να είναι πρώιµες, ώρες ψύ-
χους κ.λπ) ώστε βάσει των κατευθύν-
σεων αυτών να επιλέξει το κάθε σχή-
µα τις ποικιλίες που εκείνο αξιολογεί 
ότι τις σηκώνει η περιοχή του. Επιπλέ-
ον δεν είναι απαραίτητο να γίνει ολι-
κή αλλαγή καλλιεργητικής οµάδας. 

Ένας συνεταιρισµός µπορεί για πα-
ράδειγµα να βγάλει επιτραπέζιο αµπέλι 
που έχει φτάσει στα όρια της παραγω-
γικής του ηλικίας και να ξαναφυτεύ-
σει την ίδια ποικιλία. Αυτό ισχύει ειδι-
κά στις περιπτώσεις που καλλιεργού-
νται προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Στην περί-
πτωση ποικιλίας η οποία εµπίπτει σε 
καθεστώς ΠΟΠ ή ΠΓΕ είναι αυτονόητο 
ότι τυχόν εκρίζωση θα γίνει µόνο για 
λόγους ανανέωσης του φυτικού υλι-
κού ή/και αλλαγής του χρησιµοποι-
ούµενου υποκειµένου, καθώς η ποι-
κιλία θα πρέπει να παραµείνει η ίδια.

Μέγιστη επιδότηση
Ανά ΑΦΜ, το οποίο αντιστοιχεί 
σε συλλογικό σχήµα, το µέγιστο 

ύψος επιδότησης στα σχέδια 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών 

ορίζεται στα 700.000 ευρώ
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Κόστη
Τα κόστη εκρίζωσης ξεκινούν 
από τα 1.000 ευρώ περίπου 
σε καλλιέργειες όπως 
οι αµυγδαλιές, οι ροδιές ή 
οι καστανιές και φτάνουν τα 
4.200 ευρώ στους αµπελώνες 
για παραγωγή σταφυλιών προς 
επιτραπέζια χρήση. 

700 ευρώ
Το πρόγραµµα επιδοτεί το 70% 
των τιµολογίων που θα κοπούν 
(εκρίζωση και εγκατάσταση 
νέας φύτευσης) και η ένταση 
της ενίσχυσης θα κυµαίνεται 
από τα 700 ευρώ το στρέµµα, 
έως τα 2.940 ευρώ. 

Απαιτήσεις
Η εν λόγω µελέτη δεν οριοθετεί 
επιλέξιµες ποικιλίες που 
µπορούν να ενταχθούν 
στο µέτρο, αλλά προσδιορίζει 
τις προδιαγραφές και τις 
καλλιεργητικές απαιτήσεις 
που έχει η κάθε καλλιέργεια.

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

ΜΕΣΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

2.682 1.880

4.200 2.940
ΜΗΛΟΕΙ∆Η

3.164 2.215

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΕΣ
3.900 3.155

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
1.255 878 1.600 1.125
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1.000 700
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3.000 ευρώ

Μεταβίβαση 
της κυριότητας 
μετά την τριετία
Από την τσέπη του ο παραγωγός 
θα βάζει το 30% της δαπάνης, σύµ-
φωνα µε τον σχεδιασµό του µέ-
τρου και στη συνέχεια η νέα φύ-
τευση θα παραχωρείται µε χρησι-
δάνειο στον παραγωγό. Και αυτό 
γιατί µετά τη λήξη του προγράµµα-
τος υπάρχει υποχρέωση να διατη-
ρηθούν για τουλάχιστον τρία χρό-
νια στο όνοµα του νοµικού προ-
σώπου οι αναδιαρθρωµένες εκτά-
σεις, ενώ µετά το πέρας της τριε-
τίας η όποια υποδοµή θα µεταβι-
βαστεί στα φυσικά πρόσωπα. Α-
ναφορικά µε το µοντέλο που θα 
ακολουθηθεί, η µελέτη προκρί-
νει για ένταξη στο πρόγραµµα τις 
γραµµικές καλλιέργειες, οι οποί-
ες θα υποστηριχθούν από το πρό-
γραµµα και στην υποδοµή των 
πασσάλων στήριξης και ό,τι άλλο 
απαιτηθεί, προκειµένου σε δεύτε-
ρο επίπεδο, µέσω άλλων δράσε-
ων να µπορέσουν τα κτήµατα να 
σκεπαστούν και µε αντιχαλαζικά 
δίχτυα και να βελτιώσουν περαι-
τέρω την παραγωγικότητα, µειώ-
νοντας το κόστος.

Ως προς την υποχρέωση ολοκλή-

ρωσης της επένδυσης, υπογραµµί-
στηκε πως  αυτή θα πρέπει να έχει 
συντελεστεί µέχρι 31 Μαΐου του 
2025, ενώ η είσπραξη του τελευταί-
ου ευρώ επιχορήγησης από τους δι-
καιούχους θα πρέπει να έχει γίνει 
το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
του 2025. Η έναρξη των πληρωµών 
µπορεί να γίνει µε την ολοκλήρωση 
του 10% του προγράµµατος. 

Καταληκτική ηµεροµηνία για την 
υποβολή αιτήσεων είναι η 31η ∆ε-
κεµβρίου, ωστόσο δεν αποκλείεται 
να δοθεί παράταση, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, καθώς τα περιθώρια 
σύνταξης των φακέλων είναι στενά.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υπο-
βάλλουν: 

  Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύµ-
φωνα µε το Παράρτηµα IV: Αίτηση 
ενίσχυσης) και

  Τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 
για την έγκριση της πρότασης (σύµ-
φωνα µε το Παράρτηµα Ι: Λίστα δι-
καιολογητικών)

  Η αίτηση µαζί µε το σύνολο των 
δικαιολογητικών υποβάλλονται µε 
ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτεί-
ται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του 
∆ηµοσίου – www.gov.gr – στην ενό-
τητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γε-
ωργική Επιχειρηµατικότητα, αφού 
πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

  Ο φορέας υλοποίησης του έρ-
γου θα προχωρήσει σε αξιολόγηση 
των αιτήσεων ενίσχυσης αµέσως µε-
τά την οριστικοποίηση των πρώτων 
αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκρι-
ση της Αίτησης Χρηµατοδότησης.

Μόνο για εγγεγραµµένους 
στο Μητρώο αγροτικών
συνεταιρισµών
∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα, 
που χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο 
του Ταµείου Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας, βάσει κοινής 
απόφασης των υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονοµικών, έχουν µόνο 
συλλογικότητες (σ. σ. 
συνεταιρισµοί, οµάδες 
και οργανώσεις παραγωγών, 
ανώνυµες εταιρείες 
αναγνωρισµένες, ΙΚΕ και ΕΠΕ) 
οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο 
µητρώο αγροτικών συνεταιρισµών 
και από τις δενδρώδεις φυτείες 
αποκλείονται µόνο τα 
οινοστάφυλα και οι ελιές. Όσον 
αφορά τη µέγιστη επιχορήγηση 
που δικαιούται να λάβει από τη 
δράση ένα νοµικό πρόσωπο, αυτή 
ανέρχεται στα 500 χιλ. ευρώ και 
ως ποσοστό αντιστοιχεί στο 70% 
της συνολικής δαπάνης που θα 
µπορεί να γίνει, που µεταφράζεται 
πως κάθε συλλογικότητα θα έχει 
δικαίωµα να εντάξει δράσεις 
αναδιάρθρωσης έως και το ποσό 
των 700 χιλ. ευρώ.

σε άνω των 10 ευρώ, όπως είναι 
οι συκιές ή οι καρυδιές, η δαπά-
νη αναδιάρθρωσης προσεγγίζει 
τα 1600 ευρώ µε την ενίσχυση 
να ανέρχεται στα 1.125 ευρώ α-
νά στρέµµα. Για την κορινθιακή 
σταφύδα τέλος, το µέσο κόστος 
εκρίζωσης και εγκατάστασης νέ-
ας φύτευσης φτάνει τα 2.970 ευ-
ρώ, µε την ενίσχυση να κυµαίνε-
ται στην περιοχή των 2.080 ευρώ. 

Έως 31 ∆εκεµβρίου
Καταληκτική ηµεροµηνία 

για υποβολή αιτήσεων από 
τους ενδιαφερόµενους 
είναι η 31η ∆εκεµβρίου, 
ωστόσο δεν αποκλείεται 

να δοθεί παράταση 
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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. 

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

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

ΜΕΣΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

2.682 1.880

4.200 2.940
ΜΗΛΟΕΙ∆Η

3.164 2.215

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΕΣ
3.900 3.155

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
1.255 878 1.600 1.125

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ ΡΟ∆ΙΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

1.000 700
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η καλή σχέση ποιότητας-τιµής, η φιλικότητα 
στη χρήση και η ικανότητα ανταπόκρισης σε 
σχεδόν κάθε είδος εφαρµογής στο πεδίο χα-
ρακτήριζε πάντα τη σειρά Farmall των µικρών 
τρακτέρ της Case, η οποία ενισχύει τώρα αυτά τα 
χαρακτηριστικά µε τα ανανεωµένα Farmall 90 
A και 100 A των 90 και 100 ίππων αντίστοιχα.

Ιδανικά για εφαρµογές στο σανό και τη χορ-
τονοµή, τη κτηνοτροφία, τη σπορά, τον ψε-
κασµό, τη λίπανση, την ελαφριά άροση και 

τη µεταφορά, τα φρεσκαρισµένα µοντέλα ε-
ξοπλίζονται µε τετρακύλινδρο κινητήρα FPT 
F5 3,6 λίτρων, ο οποίος έχει καλύτερη από-
κριση, παρέχοντας µέγιστη ροπή σε χαµηλό-
τερες στροφές κινητήρα, 380 Nm και 450 Nm 
στις 1300 σ.α.λ. στα Farmall 90 A και Farmall 
100 A αντίστοιχα. Η αύξηση της ροπής κατά 
47% προσφέρει ισχυρή ικανότητα έλξης σε 
καταστάσεις υψηλού φορτίου, λέει η Case.

To µηχανικό σύνολο FPT F5 είναι εξαιρετι-
κά αποδοτικό και σε κατανάλωση καυσίµου, 
γεγονός που σε συνδυασµό µε τα µεγαλύ-
τερα ρεζερβουάρ καυσίµου 130 λίτρων -και 

Άνεση και δύναμη 
με απλότητα στα νέα 
Farmall της Case
Τα Farmall 90 A και 100 A ενισχύουν τη φιλικότητα στο 
χειρισμό και τις επιδόσεις, με χαμηλά κόστη συντήρησης

Νέο χορτοκοπτικό 
από την Kuhn
Η Kuhn χρησιµοποιεί ξανά 
τη διαµόρφωση τυµπάνου 
για τη νέα µονάδα κοπής 
PZ 3015 που φέρνει στην 
αγορά, εξασφαλίζοντας τη 
βέλτιστη παρακολούθηση 
του εδάφους, ακόµη και σε 
πλαγιές µε κλίση έως 25 
µοίρες. Το χορτοκοπτικό, 
λέει η Kuhn, υπόσχεται 
εύκολο και γρήγορο 
δίπλωµα και ξεδίπλωµα. 

Φιναλίστ στην EIMA 
2022 το Mach4 Tony
Με αρθρωτή αρχιτεκτονική 
και ερπύστριες για «φιλική» 
πρόσφυση, το Mach4 
TONY της Antonio Carraro 
διεκδικεί στην EIMA 2022 
το βραβείο «Best of 
Specialized», ως ένα πολλά 
υποσχόµενο τρακτέρ για 
την αµπελουργία και όχι 
µόνο. Είναι εξοπλισµένο µε 
ένα ηλεκτρονικό σύστηµα 
διασύνδεσης, έτοιµο για 
την «Agriculture 4.0».

Παρών µε νέους 
µίκτες η Faresin
Ο µίκτης-πρωταγωνιστής, 
το Leader PF3 θα κάνει 
την παγκόσµια πρεµιέρα 
του στις εκθέσεις Eima 
2022 και Eurotier 2022, 
δείχνοντας ότι οι 
τεχνολογίες της Faresin 
στους µίκτες είναι ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα, 
το οποίο εκτείνεται και 
πέρα από τη σίτιση, για να 
περιλάβει όλο τον κύκλο 
της εκτροφής βοοειδών.

Κιβώτιο powershift 
και 106 ίπποι 
για τα Dorado
Χάρη στους κινητήρες 
προδιαγραφών Stage V 
(µέχρι 106 ίπποι) και την 
προηγµένη τεχνολογία 
που διαθέτουν, τα 

Ερπυστριοφόρο 
Q100 της Goldoni 
Ντεµπούτο µε ερπύστριες 
στο σαλόνι της ΕΙΜΑ 
2022 θα κάνει το Goldoni 
Q100, που θα προσφέρει 
πλεονεκτήµατα ευελιξίας 
στις πιο απαιτητικές 
καταστάσεις, αφού στο 
ατσάλινο πλαίσιο -στιβαρό 
αλλά συµπαγές για µείωση 
του συνολικού βάρους- 
αναπτύσσεται ο κύριος 
κινητήριος τροχός που 
δηµιουργεί πρόσφυση 
και συνδυάζεται µε 
τον µπροστινό τροχό για 
τη µέγιστη πρόσφυση µε 
κίνηση στους 4 τροχούς.

ανανεωµένα µοντέλα 
Same Dorado είναι 
έτοιµα για τις 
µελλοντικές απαιτήσεις 
της γεωργίας, µε 
τετρακύλινδρους 
κινητήρες FARMotion 
45, λειτουργίες Stop&Go 
και ComfortClutch 
και ισχυρό υδραυλικό 
σύστηµα που 
χρησιµοποιεί δύο 
ανεξάρτητες αντλίες.



Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2022 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Η ιστορία, το παρόν 
και το μέλλον της 
ADAMA ΕΛΛΑΣ 
H δυναµική και κουλτούρα της ADAMA,  η νέα πορεία 
της εταιρείας ως ADAMA ΕΛΛΑΣ, οι τοµείς ανάπτυξης 
και το διαθέσιµο χαρτοφυλάκιο σε σχέση µε τη φυτο-
προστασία, τη θρέψη και τους σπόρους, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο πρόσφατης εκδήλωσης στη Λάρισα.

Στην εκδήλωση της ADAMA ΕΛΛΑΣ, στις 4 Οκτωβρί-
ου που πραγµατοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο έ-
γιναν ενηµερωτικές παρουσιάσεις, ενώ µεγάλη ήταν η 
προσέλευση των ενδιαφερόµενων. Περίπου 200 άτοµα 
παρακολούθησαν την εκδήλωση, µεταξύ των οποίων 

ήταν συνεργάτες της εταιρείας από ευρύτερη περιοχή 
τόσο της Θεσσαλίας όσο και της Φθιώτιδας,  καθώς κι 
εκπρόσωποι φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκό-
µενοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν από τους 
Κους  Edgardo Iglesias αντιπρόεδρο Νότιας Ευρώπης 
της ADAMA, Fernando Ondarza Γενικό ∆ιευθυντή της 
ADAMA ΕΛΛΑΣ, Ξενοφώντα Παρασκευόπουλο, δι-
ευθυντή Marketing κι ανάπτυξης προϊόντων, ∆ηµή-
τρη Ρουσσέα, διευθυντή λιπασµάτων και commercial 
excellence Γιαννακό Κωνσταντίνο, διευθυντή πωλή-
σεων και Μωυσιάδη Κωνσταντίνο γεωπόνου field 
marketing Β. Ελλάδας για την ιστορία, το παρόν και 
το µέλλον της εταιρείας αλλά και το προϊοντικό της 
χαρτοφυλάκιο. Επίσης, αναφορά έγινε και στις προ-
τάσεις της εταιρείας για τα σιτηρά.

Προσκεκληµένος οµιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
Οµότιµος Καθηγητής Γεωπονίας στη Σχολή Γεωπονί-
ας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης Ελευθερο-
χωρινός Ηλίας, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στις ε-
ξελίξεις στα ζιζανιολογικά προβλήµατα των σιτηρών, 
καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές ζιζανιοκτονίας όσο 
και στα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων ζιζανιοκτόνων.

Οι παρευρισκόµενοι, παρακολούθησαν µε ενδιαφέ-
ρον όλες τις παρουσιάσεις, ακολούθησε συζήτηση ό-
που απαντήθηκαν κι ερωτήσεις που προέκυψαν από 
τις οµιλίες, ενώ η εκδήλωση έκλεισε µε δείπνο.

14,4 λίτρων AdBlue- σηµαίνει ότι ο χειριστής 
µπορεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο ερ-
γασίας πριν τον ανεφοδιασµό.

Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι τα 
διαστήµατα σέρβις 600 ωρών, τα οποία ελα-
χιστοποιούν το χρόνο διακοπής λειτουργίας 
και το κόστος συντήρησης. 

Η ισχύς µεταδίδεται µέσω ενός απλού, µη-
χανικού κιβωτίου ταχυτήτων 12 x 12 για τε-
λική 40 χ.α.ω. ή, προαιρετικά, υδραυλικού 
Powershuttle, µε τις τέσσερις ταχύτητες σε 
καθεµία από τις τρεις σειρές να επιτρέπουν 
την ακριβή επιλογή της σωστής ταχύτητας για 
κάθε εργασία. ∆ιατίθεται επίσης µια επιλογή 
µετάδοσης 20 x 20 (έρπουσα).

Άνετη καµπίνα, απλοί χειρισµοί
Οι χειριστές που επιλέγουν τα Farmall, λαµ-

βάνουν ένα κριτήριο υπόψη τους και αυτό εί-
ναι η απλότητα στη χρήση, όπως αναφέρθη-
κε. Τώρα, οι ίδιοι θα απολαύσουν και άνεση 
από τη νέα καµπίνα 4 κολονών, µε επίπεδο 
δάπεδο, µε έως και τέσσερα εξωτερικά φώτα 
εργασίας και εύκολη πρόσβαση από φαρδιά 
σκαλιά στη µεγάλη µονή πόρτα. Στο εσωτε-
ρικό υπάρχει περισσότερος χώρος, ο κλιµα-
τισµός ανήκει στον βασικό εξοπλισµό και ο 
µέγιστος θόρυβος είναι µόλις 77dB.

Η προαιρετική οροφή είναι πλατύτερη για 
να βελτιωθεί η ορατότητα πάνω από το κε-
φάλι, ενώ η γωνία των 320° παρέχει ενισχύ-
ει την ορατότητα σε όλη την επιφάνεια κατά 
την εργασία σε περιορισµένους χώρους. Ό-
λα τα χειριστήρια είναι τοποθετηµένα σε ένα 
πάνελ στη δεξιά πλευρά του χειριστή και εί-
ναι εύκολα προσβάσιµα, ενώ το κάθισµα µε 
ανάρτηση βελτιστοποιεί την άνεση της οδή-
γησης. Εκεί, ο χειριστής έχει στη διάθεσή του 
µια υποδοχή USB και µια θήκη τηλεφώνου.

Η αποδοτική λύση After Treatment System 
(ATS) που εφαρµόζει η εταιρεία σχεδόν σε ό-
λα τα νέα της µοντέλα Stage V επιτρέπει την 
απλή, γρήγορη εγκατάσταση του φορτωτή αλ-
λά και την εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα λα-
διού και κινητήρα που βρίσκονται στην αρι-
στερή πλευρά του τρακτέρ.

Πιο εύκολη πρόσβαση
Όλα τα χειριστήρια είναι 

τοποθετηµένα σε ένα πάνελ 
στη δεξιά πλευρά του χειριστή 
και είναι εύκολα προσβάσιµα

Ο ∆ηµήτρης Ρουσσέας 
διευθυντής λιπασµάτων 
και commercial 
excellence της ADAMA 
ΕΛΛΑΣ. Κάτω ο Ηλίας 
Ελευθεροχωρινός, 
Οµότιµος Καθηγητής 
Γεωπονίας, ∆ασολογίας 
και Φυσικού 
Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ.
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Το είναι μας 
 ∆ιαχρονικό: Να τρως µέτρια. 

Όταν έχεις κάτι επείγον να 
φροντίσεις, να αποφεύγεις µεγάλα 
γεύµατα και το κρασί. Το να χάνεις 
χρόνο στο τραπέζι, όταν το µυαλό 
σου είναι στη δουλειά που πρέπει να 
γίνει, είναι ακόµα ένας τρόπος, για 
να συντοµεύσεις την ύπαρξή σου.

 Έλλειψη εργατών: Σε 
δυσχερή θέση οδηγούνται 
οι ελαιοπαραγωγοί περιοχών 
καλλιέργειας επιτραπέζιων 
ποικιλιών της χώρας και 
οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
του προϊόντος λόγω έλλειψης 
εργατών γης, αλλά και εξαιτίας 
της παρατεταµένης ανοµβρίας, 
ιδιαίτερα στις Π.Ε. Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας 

και Άρτας. Από 
την ποικιλία 
«Χαλκιδική» 
συγκοµίσθηκε 
µόνο 
το 60%, τα άλλα 
θα πάνε πιθανόν 
σε ελαιοποίηση. 
Από την 

Κονσερβολιά ούτε το 35% 
της εσοδείας δεν έχει ακόµη 
συγκοµιστεί. ∆ΟΕΠΕΛ, 12/10/2022.

 Νερό-µυαλό: Όταν πίνει κανείς 
νερό, «ακονίζει» το µυαλό του. 
Η επίδραση είναι, µάλιστα, ακόµη 
πιο έντονη όταν κάποιος διψάει. 
Πιστεύεται ότι όταν ανακουφιστεί 
η αίσθηση της δίψας, ο εγκέφαλος 
µπορεί να συγκεντρωθεί καλύτερα 
µε τα ζητήµατα που τον απασχολούν. 
Στην έρευνα όσοι ανέφεραν ότι 
δεν ένιωθαν ιδιαίτερα διψασµένοι, 
απάντησαν σχεδόν το ίδιο γρήγορα 
στο τεστ είτε είχαν πιει το µπουκάλι 
µε το νερό, είτε όχι. Όσοι 
όµως είπαν ότι διψούσαν πολύ, 
παρατηρήθηκε ότι ήταν ταχύτεροι 
κατά 14% αφού ήπιαν νερό. 
Πανεπιστήµιο East London. Τα ΝΕΑ 
Αιτωλοακαρνανίας, 13/10/2022.

 ΑΠΕ: «Στις 7 Οκτωβρίου 2022 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
κάλυψαν για πρώτη φορά ολόκληρη 
την πανελλαδική ανάγκη για 
ηλεκτρικό ρεύµα για 5 ώρες», από 
τις 11.00, µηδενίζοντας κυριολεκτικά 
το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα. 
Το γεγονός αυτό εντυπωσίασε τον 
ξένο Τύπο που ασχολήθηκε εκτενώς 
µε το θέµα. ecozen.gr, 13/10/2022
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Νέες ή και ανερχόµενες δυνάµεις ανα-
πτύσσονται εξαγωγικά κάτι που ήταν 
περισσότερο από εµφανές στο πλαί-
σιο της έκθεσης τροφίµων και ποτών, 
SIAL 2022 στο Παρίσι. Στο προσκήνιο 
αναδύονται ελαιοπαραγωγικές επιχει-
ρήσεις που µε πρόκριµα την ποιότητα 
των προϊόντων που παράγουν, την κα-
λοσχεδιασµένη συσκευασία – πάντοτε 
παίζει ρόλο το περιτύλιγµα – αλλά και 
άνοιγµα στους κανόνες του σύγχρονου 
µάρκετινγκ, καταφέρουν να κάνουν 
καριέρα εκτός ελληνικών συνόρων. 

Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν η 
BeQuest µε έδρα την Κόρινθο, η οποία 
παρουσιάσει έντονο εξαγωγικό ενδια-
φέρον και προσανατολισµό. Στο πλαί-
σιο της έκθεσης η εταιρεία συζήτησε το 
ενδεχόµενο διάθεσης των προϊόντων 
της σε χώρες του Περσικού Κόλπου. Ή-
δη όµως πουλάει το έξτρα παρθένο ε-
λαιόλαδο που παράγει σε αρκετές χώ-
ρες, µε παρουσία σε σηµεία πώλησης 
delicatessen προϊόντων και σε πολυ-
τελή ξενοδοχεία της Σαουδικής Αραβί-
ας, Γερµανίας και Κύπρου. Η επιχείρη-
ση της Κορίνθου τυποποιεί και αγουρέ-

λαιο σε συσκευασία 250ml, ενώ έχει ε-
πενδύσει και στη συσκευασία, δηµιουρ-
γώντας γυάλινες πολυτελείς συσκευα-
σίες και ξύλινες κασετίνες. 

Στον τοµέα του ελαιολάδου κατα-
γράφεται ξεκάθαρη στροφή στο τυπο-
ποιηµένο προϊόν, κάτι που πρεσβεύ-
ει η εταιρεία Τσαγκλής µε έδρα την Ί-
κλαινα Μεσσηνίας. Ο ∆ηµήτρης Τσα-
γκλής, έχοντας εκτεταµένη δραστηριό-
τητα στον τοµέα του ελαιολάδου µε πά-
νω από 50 χρόνια και ρίζες που εντο-
πίζονται στην οικογενειακή επιχείρη-
ση που ξεκίνησε ο πατέρας του, συµ-
µετείχε για πρώτη φορά σε µεγάλη έκ-
θεση του εξωτερικού. Ο ίδιος δηλώνει 
αποφασισµένος να ανοιχτεί στις εξα-
γωγές, µε δικό του επώνυµο προϊόν. 

Βήµα έντονης εξωστρέφειας αποτελεί 

και η εταιρεία Asopos Groves µε έδρα 
τον Ασωπό της Μονεµβασιάς, η οποία 
ανοίγει το βήµα της στον τοµέα των ε-
ξαγωγών εισερχόµενη στα ηλεκτρονι-
κά καταστήµατα του κολοσσού του η-
λεκτρονικού εµπορίου, της Amazon, 
µε παραγόµενες ποικιλίες αθηνολιάς 
και κορωνέικης. Η εταιρεία διαπίστωσε 
πως το να παράγει µονοποικιλιακό έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο µπορούσε να 
τις προσφέρει τις προοπτικές ενός κα-
λύτερα τοποθετηµένου προϊόντος στην 
αγορά µε υψηλότερη προστιθέµενη α-
ξία. Στη SIAL και η εταιρεία που εξαγό-
ρασαν το 2021 ο Στέφανος Παντελιά-
δης µε τον ∆ηµήτρη Ντριγκόγια, που 
επενδύει στην αναβάθµιση της µονά-
δας τυποποίησης στην Τρίπολη, µε ε-
πίκεντρο το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Δρόμο σε πολυτελείς αγορές
άνοιξε για το ελληνικό 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
η SIAL 2022 Αναδύονται επιχειρήσεις που κάνουν 

διεθνή καριέρα, με πρόκριμα την ποιότητα 
και την καλοσχεδιασμένη συσκευασία 

Το χρυσό βραβείο απέσπασαν οι κύβοι 
φυκιών IO’DES της γαλλικής ZALG. 

Tα βραβεία στους καινοτόµους
για το «τι τρώµε σήµερα και αύριο»

Τα βραβεία SIAL Innovation 2022 απονέµονται σε όσους συµβάλλουν 
στη διαµόρφωση του «τι τρώµε σήµερα και αύριο». Το χρυσό βραβείο 
απέσπασε το IO’DÉS της γαλλικής ZALG για κατεψυγµένους κύβους φυκιών 
για τηγάνισµα, πλούσιους σε ιώδιο και φυτικές ίνες. Το ασηµένιο βραβείο 
στο 100% Fresh Frozen Wolffia της ταϊλανδικής Make Me More, για φακές 
νερού µε φυτικές πρωτεΐνες. Χάλκινη διάκριση για το Taragüi Mate 1st 
Experience Kit της αργεντίνικης Taragüi, ένα µπολ 250 γρµ. µε yerba mate, 
χωρίς γλουτένη. Το «βραβείο της αλλαγής», πήρε η φυτική σειρά επιδορπίων 
Soon από τη Γαλλία (ΟLGA). Πρόκειται για επιδόρπια υποκατάστατα 
γιαουρτιού από γαλλικό φυτικό γάλα, συσκευασµένο στη Βρετάνη. Το 
«δηµόσιο βραβείο» στο La Truitelle Ecological Conserves της γαλλικής La 
Truitelle για βιολογική πέστροφα σε κονσέρβα, που εκτρέφεται στη Γαλλία. 

Φύκια
Χρυσό βραβείο 

καινοτοµίας 
στη ZALG για 

τους κατεψυγ-
µένους κύβους 

φυκιών

Στην 
Amazon
Η Αsopos 
Groves 

εισέρχεται στα 
καταστήµατα 
του κολοσσού 

Amazon

BeQuest
Η εταιρεία 

συζητά για τη 
διάθεση των 
προϊόντων 

της σε χώρες 
του Περσικού 

Κόλπου

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Μία συλλογικότητα εναλλακτικών οι-
νοποιών εγκαινίασε επίσηµα στα µέσα 
Σεπτεµβρίου την Ένωση Πειρατών Οι-
νοπαραγωγών του Μπορντό, προσβλέ-
ποντας να βγάλει από τα…καθιερωµέ-
να τη διάσηµη αµπελουργική περιοχή.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2019 ως 
οµάδα στο Facebook, που δηµιουργή-
θηκε από τον οινοποιό Jean-Baptiste 
Duquesne από το Château Cazebonne µε 
έδρα το Graves, ωστόσο οι  θετικές αντι-
δράσεις τόσο από το κοινό όσο και από 
άλλους οινοποιούς ώθησαν την οµάδα 
να επιδιώξει την επίσηµη αναγνώριση.

«Η ιδέα ξεκίνησε από εµένα και µε 
τον φίλο µου τον Laurent David από 
το Château Edmus στο St-Emilion, ο ο-
ποίος µου έδωσε την ιδέα του ονόµα-
τος πειρατής», λέει ο Duquesne. «Έτσι, 
τον ∆εκέµβριο του 2019, δηµιούργησα 
µια οµάδα στο Facebook που ονοµάζε-
ται Bordeaux Pirate για να δείξω ότι το 
Μπορντό µπορεί να είναι διαφορετικό. 
Οποιοσδήποτε θα µπορούσε να εντα-
χθεί στην οµάδα και να µιλήσει για νέα 
πράγµατα που συµβαίνουν στην περιο-
χή. Τώρα έχουµε πάνω από τρεις χιλιάδες 
µέλη». Εν συνεχεία, η οµάδα παρουσιά-
στηκε στο κοινό και στο εµπόριο τον Ια-
νουάριο του 2020, όταν ο Duquesne µε 
έξι συναδέλφους του οινοποιούς συµ-
µετείχε στην έκθεση Wine Paris, ωστό-
σο µεσολάβησε η Covid 19 που σταµά-
τησε τα πάντα για δύο χρόνια. Το διά-
στηµα αυτό η συλλογικότητα εργάζο-
νταν για την επίτευξη επίσηµης θέσης 
στο οινικό στερέωµα, ενώ διπλασιάστη-
κε σε µέγεθος για να επιστρέψει φέτος.

Η «Union des Vignerons Bordeaux 
Pirate» ιδρύθηκε µε βασικό στόχο να 
συνδέσει εναλλακτικούς και καινοτό-
µους οινοποιούς. «Τα πράγµατα δεν κι-
νούνται πλέον στο Μπορντό, έχουµε τυ-
ποποιηµένα και στερεότυπα κρασιά. Η 
λέξη-κλειδί µας είναι η καινοτοµία», λέ-
ει ο Duquesne, του οποίου το Cabernet 

Franc και το Sauvignon Blanc cuvée αλ-
λά και η εργασία σε παραµεληµένα α-
µπελοτεµάχια του Bordeaux αποτελούν 
πρόκληση για το status quo.

Σύµφωνα µε την Ένωση, τα πολλαπλά 
συστήµατα ταξινόµησης του Μπορντό 
είναι ανοιχτά µόνο σε όσους συµµορ-
φώνονται µε τα κριτήρια που ορίζονται 
από τη δοµή ονοµασιών της ζώνης του 
Μπορντό. Για να αντιµετωπίσει αυτή την 
πρόκληση, η Ένωση στοχεύει να προ-
σφέρει στους εναλλακτικούς παραγω-
γούς µια συλλογική πλατφόρµα επικοι-
νωνίας µε επαγγελµατίες και το κοινό. 

Επιπλέον, η Ένωση δεν θα ασχολεί-
ται µε συγκεκριµένες µεθόδους παρα-
γωγής αλλά θα εστιάζει στην προσωπι-
κή ταυτότητα και την καινοτοµία, αφή-
νοντας στα µέλη της όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερη ελευθερία.    ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Σε ένα εναλλακτικό Μπορντό
προσβλέπει η νεοσύστατη 
ομάδα «πειρατών» του κρασιού

H συνεταιριστική Arla δείχνει το δρόμο,
πριμ βιωσιμότητας σε αγελαδοτρόφους

Ο γαλακτοκοµικός συνεταιρισµός 
Arla Foods εισήγαγε ένα σχέδιο κι-
νήτρων βιωσιµότητας 500 εκατ. ευ-
ρώ που θα δίνει µεγαλύτερη τιµή 
στους κτηνοτρόφους για το γάλα 
τους, εάν µειώσουν τις εκποµπές 
ρύπων στις φάρµες τους. Το σχέ-
διο, που έχει σχεδιαστεί για να υ-
ποστηρίζει και να παρακινεί τις ε-
νέργειες που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου µείωσης των 
εκποµπών της εταιρείας το 2030, 
προβλέπει έως και 3 λεπτά του ευρώ 
ανά κιλό γάλακτος για ανταµοιβές 
που συνδέονται µε τη βιωσιµότητα, 
και επιπλέον 1 λεπτού για την υπο-
βολή στοιχείων για τον έλεγχο του 
κλίµατος. Με βάση τον τρέχοντα ό-
γκο γάλακτος του συνεταιρισµού, 
αυτό θα µπορούσε να ανέλθει σε 
500 εκατ. ευρώ ετησίως συνολικά.

Κατά το πρώτο πλήρες έτος, του-
λάχιστον 270 εκατ. ευρώ αναµένε-
ται να διανεµηθούν µέσω της µηνι-
αίας τιµής γάλακτος που βασίζεται 
στις δραστηριότητες βιωσιµότητας 
των αγροτών. Από το 2023, το σύ-
στηµα θα επιτρέπει στους αγρότες 
να συλλέγουν πόντους µε βάση τις 
δραστηριότητές τους σε σχέση µε 
19 διαφορετικούς άξονες, οι οποί-

οι περιλαµβάνουν την αποδοτικό-
τητα των ζωοτροφών, τη χρήση λι-
πασµάτων και γης, την αποδοτικό-
τητα πρωτεϊνών και την ευρωστία 
των ζώων. ∆ραστηριότητες µε µε-
γαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης 
για το κλίµα θα οδηγήσουν σε τους 
περισσότερους βαθµούς και µεγα-
λύτερα οικονοµικά κίνητρα.

Αναφερόµενος στο νέο µοντέλο 
κινήτρων ο πρόεδρος της Arla, Jan 
Toft Norgaard, ανέφερε«Το µοντέ-
λο κινήτρων βιωσιµότητας είναι έ-
να ιστορικό ορόσηµο στη µετάβαση 
της Arla σε πιο βιώσιµα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα. Στο εξής, η τιµή γά-
λακτος που θα λαµβάνουν οι αγρό-
τες της Arla δεν θα εξαρτάται µόνο 
από το λίπος, τις πρωτεΐνες και την 
ποιότητα, αλλά και από τις δραστη-
ριότητές τους για τη βιωσιµότητα». 
Αντίστοιχα, ο Peder Tuborgh διευ-
θύνων της Arla Foods, πρόσθεσε ό-
τι «Το κίνητρο βιωσιµότητας θα εί-
ναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο 
για περαιτέρω βελτιώσεις. Η Arla α-
ναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιτα-
χύνουν τις προσπάθειές τους για 
να βρίσκονται στην πρώτη γραµµή 
των περιβαλλοντικά βιώσιµων γα-
λακτοκοµικών προϊόντων».

Μεγάλες 
οι προκλήσεις 
για τις µικρές 
επώνυµες 
επιχειρήσεις
Στον κλάδο των 
τυροκοµικών, οι µικροί 
µεταποιητές έχουν να 
κάνουν µε µεγάλες 
ευκαιρίες αλλά και 
µεγάλα προβλήµατα. 
Ο Γ. Μενελεκλής, 
εκπρόσωπος από τη 
δεύτερη γενιά στην 
τυροκοµική µονάδα 
Μενοίκιο, δηλώνει 
ικανοποιηµένος για 
την µέχρι τώρα πορεία 
της επιχείρησης, αλλά 
ανήσυχος για τα νέα 
προβλήµατα που 
ανακύπτουν όσο ο 
πληθωρισµός καλπάζει 
και η χρηµατοδότηση 
του συνεχώς 
αυξανόµενου κόστους 
παραγωγής γίνεται 
τεράστιο βάρος για 
τις επιχειρήσεις. 
(Φωτο από το 
περίπτερο στη SIAL) 

Ο οινοποιός Jean-Baptiste Duquesne 
από το Château Cazebonne.

Τιµή γάλακτος
Η τιµή γάλακτος που 

θα λαµβάνουν οι αγρό-
τες της Arla δεν θα 

εξαρτάται και από τις 
δραστηριότητές τους 
για τη βιωσιµότητα

ΚΙΝΗΤΡΑ ARLA 
ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΩΣ

500

ΑΞΟΝΕΣ

19 

 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΠΡΙΜ

ΕΞΤΡΑ ΠΟΝΤΟΙ ΑΠΟ

3 + 1
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Φάρμα Γκούμα 

Αγκωνάρι, το τυρί 
ακρογωνιαίος λίθος 
μιας οικοτεχνίας 
Με 200 αιγοπρόβατα ζωικό κεφάλαιο, η Φάρμα παράγει 
το φημισμένο της σκληρό τυρί από πρόβειο γάλα Αγκωνάρι

Ωρίµανση 
Το «Αγκωνάρι» 

κυκλοφορεί, ήδη, 
σε διάφορες εκδοχές, 
όπως το κλασσικό, µε 
µπούκοβο και πιπέρι 

και το αλµυρό, 
τα οποία αναλόγως 

την εποχή, κυκλοφο-
ρούν σε ωρίµανση από 

6 µήνες έως και 2,5 
χρόνια παλαίωση

Εκτός από τα σκληρά τυριά, 
η γκάµα των προϊόντων της Φάρµας 
περιλαµβάνει λευκό τυρί, γίδινο 
τσαντίλας, αλλά και ξινοτύρι και 
γιαούρτι πρόβειο και γίδινο.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αγκωνάρι στη γλώσσα των 
µαστόρων της πέτρας, εί-
ναι ο ακρογωνιαίος λίθος. 
Για τη «Φάρµα Γκούµα», από 
το Νισέλι της Νέας Εφέσσου, 
στους πρόποδες του Ολύµπου, 
Αγκωνάρι είναι ένα σκληρό τυρί 
από πρόβειο γάλα, που παίζει ακριβώς 
τον ίδιο ρόλο στο «οικοδόµηµα» της κάθετης εκ-
µετάλλευσης, που «χτίζει» µεθοδικά ο 39χρονος 
Αριστείδης Γκούµας. Πρώην τεχνίτης τζακιών, µε 
βαθιά γνώση στα µυστικά της τέχνης της πέτρας, 
κάτι που αναπόφευκτα έπαιξε ρόλο στα… βαφτί-
σια του τυριού της οικοτεχνίας, ο νεαρός κτηνο-
τρόφος µας εξηγεί πως «πρόκειται για µια συντα-
γή που εµπνεύστηκα και τελειοποίησα εγώ. Απο-
φάσισα να το ονοµάσω Αγκωνάρι γιατί είναι το 
τυρί που πραγµατικά αντιπροσωπεύει τον ακρο-
γωνιαίο λίθο του τυροκοµείου µας».

Με την αποδοχή του καταναλωτικού κοινού να 

το έχει αναδείξει σε… βαρύ πυροβολι-
κό της οικοτεχνίας, το «Αγκωνάρι» 
κυκλοφορεί, ήδη, σε διάφορες εκ-
δοχές, όπως το κλασσικό, µε µπού-
κοβο και πιπέρι και το αλµυρό, τα 
οποία αναλόγως την εποχή, θα 

τα βρει κανείς σε ωρίµανση από 6 
µήνες έως και 2,5 χρόνια παλαίω-

ση. Η ετήσια παραγωγή πάντως δεν εί-
ναι πολύ µεγάλη και συνήθως κυµαίνε-

ται στα 400-500 κεφάλια των 3 κιλών, έκαστο. 
«Είναι ένα ιδιαίτερο τυρί, που µας έχει αναδεί-

ξει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δυνητι-
κά σε όλο τον κόσµο, µέσω των τουριστών, από 
αγορές που γίνονται από το κατάστηµά µας στην 
Κατερίνη, ένας χώρος για προϊόντα delicatessen 
µε περίπου 3.000 κωδικούς παραγωγών από την 
Ελλάδα και τον κόσµο, από όπου πωλείται το 90% 
της παραγωγής µας», τονίζει ο κ. Γκούµας και 
συµπληρώνει πως εκτός από τα σκληρά τυριά, η 
γκάµα των προϊόντων της Φάρµας περιλαµβάνει 
λευκό τυρί, γίδινο τσαντίλας, αλλά και ξινοτύρι 
και γιαούρτι πρόβειο και γίδινο.

Το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή των τυροκοµικών προϊόντων του το µικρό 
οικοτεχνικό τυροκοµείο το προµηθεύεται από την εκτροφή µε 120 πρόβατα φυλής Λακόν 
και τα 50 γίδια φυλής Αλπίν που διατηρεί η «Φάρµα Γκούµα», τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο Αριστείδης Γκούµας (δεξιά)
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Η προϊοντική «παλέτα» σύντοµα θα 
διευρυνθεί µε ένα ακόµη σκληρό τυ-
ρί, αυτή τη φορά από 100% γίδινο 
γάλα. «Στο µυαλό είναι µια ιδέα που 
έχει, ήδη, ωριµάσει, αλλά ακόµη η 
παραγωγή µας είναι µικρή στο γί-
δινο γάλα, οπότε πιστεύω µέσα στο 
χειµώνα να έχουµε τα πρώτα δείγ-
µατα», αναφέρει ο συνοµιλητής κι 
αποκαλύπτει πως «ναι, σίγουρα εί-
ναι ένα προϊόν που θα βγει από το 
τυροκοµείο µας µέσα στο 2023».

«Το να στήσω µια φάρµα µε ζώα ή-
ταν το όνειρό µου. Ήταν ένας έρωτας 
που είχα από µικρό παιδί. Το 2012, 
µέσα στη βαθιά οικονοµική κρίση, η 
οικοδοµή δεν είχε δουλειά και απο-
φάσισα να δηµιουργήσω µια φάρ-
µα µε πρόβατα. Η οικογένειά µου 
δεν είχε καµία σχέση µε ζώα. Ξεκί-
νησα µε 60 πρόβατα φυλής Λακόν, 
χωρίς να πιστεύει κανείς πως θα τα 
καταφέρω και κάποια στιγµή φτά-
σαµε στις 200 µάνες. Το κοπάδι το 
µεγάλωσα µόνος και σταδιακά το 
βελτίωνα. Από τη µέρα που ξεκινή-
σαµε έως και πριν 4-5 χρόνια ήµα-
σταν µια από τις πιο αναγνωρισµέ-
νες κτηνοτροφικές µονάδες βάσει 

του γενετικού υλικού που παρείχα-
µε. ∆ίναµε και ακόµη δίνουµε σε ό-
λη την Ελλάδα αρσενικά ζώα για τη 
βελτίωση των κοπαδιών», περιγρά-
φει ο συνοµιλητής µας, τονίζοντας 
πως στα πρόβατα το στήσιµο της ε-
κτροφής είναι γύρω στα 630 κιλά 
ανά ζώο και στα γίδια περίπου στα 
800 κιλά, ανά γαλακτική περίοδο.

Στην αρχή για 5-6 χρόνια η εκµε-
τάλλευση εµπορευόταν το γάλα που 
παρήγαγε και ήταν βιώσιµη. Ωστό-
σο, όταν η τιµή του γάλακτος έπεσε 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα µη βιώσι-
µα, ο Αριστείδης Γκούµας αποφάσι-
σε να πάει σε καθετοποίηση, αξιο-
ποιώντας το θεσµικό πλαίσιο για τη 
δηµιουργία οικοτεχνιών. «Μείωσα 
το κοπάδι σε 120 πρόβατα και 50 γί-
δια, γιατί τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια µεταποιούµε το γάλα που παρά-
γουµε. Είµαστε η πρώτη οικοτεχνία 
στην Πιερία», επισηµαίνει ο ίδιος.

Ο ανήσυχος κτηνοτρόφος, ωστό-
σο, δεν σταµατά να οραµατίζεται 
µια ακόµη καλύτερη επόµενη ηµέ-
ρα για τη «Φάρµα Γκούµα». Το κα-
λοκαίρι έκανε µια πρώτη απόπει-
ρα η εκτροφή να γίνει επισκέψιµη. 

Διεύρυνση της προϊοντικής «παλέτας» 
με ένα σκληρό τυρί από 100% γίδινο γάλα

ΝΗΣΕΛΙ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ, 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή
 των τυροκοµικών προϊόντων του το µικρό 

οικοτεχνικό τυροκοµείο το προµηθεύεται από
 την εκτροφή µε 120 πρόβατα φυλής Λακόν και

 τα 50 γίδια φυλής Αλπίν που διατηρεί η «Φάρµα 
Γκούµα», τα τελευταία δέκα χρόνια.

Κατερίνη 
Η «Φάρµα Γκούµα» 

πριν 2,5 χρόνια άνοιξε 
και κατάστηµα λιανικής 

στο κέντρο της Κατερίνης, 
µε προϊόντα delicatessen

ΝΗΣΕΛΙ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

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

agrenda@agronews.gr

Timac Agro-Lyda
Δ. Ρουμελιώτης
HR Manager
Καθήκοντα HR Manager για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη ανέλαβε 
ο ∆ηµήτρης Ρουµελιώτης της 
Timac Agro -–Lyda (θυγατρική 
της πολυεθνικής Roullier). 
Ο κ. Ρουµελιώτης έχει σπουδάσει 
ψυχολογία στο Πάντειο και είναι 
κάτοχος MSc στο HRM από 
το  Edinburgh Business School, 
έχει εργαστεί σε πολυεθνικές. 

ΙΒD
Νέες προσθήκες
στη διοίκηση

Το Iνστιτούτο Μπύρας & 
Αλκοολούχων (IBD) πρόσθεσε 
στο διοικητικό συµβούλιο δύο 
διαχειριστές, έναν αναπληρωτή 
πρόεδρο και έναν νέο επίτιµο 
ταµία. Εξελέγησαν οι Raphaël 
Grisoni και David Cook ως 
διαχειριστές, η Megan Sheehy 
ως αναπληρώτρια πρόεδρος και ο 
Will Calvert ως νέο επίτιµο ταµία.

Blue Diamond 
Growers 
Παραίτηση
του επικεφαλής
Ο πρόεδρος και διευθύνων του 
αγροτικού συνεταιρισµού  Blue 
Diamond Growers, Μάρκ Γιάνσεν 
µετά από µια πετυχηµένη 12ετή 
θητεία ανακοίνωσε τα σχέδια 
παραίτησης του. Επιβεβαίωσε 
ότι δεσµεύεται να υποστηρίξει την 
αναζήτηση διαδόχου και σχεδιάζει 
να παραµείνει στη θέση του έως 
ότου επιλεγεί νέος διευθύνων.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Στην Ολλανδία προετοιµάζεται 

η επόµενη ηµέρα της γεωργίας, 
µε γνώµονα τη βελτίωση των 

αποδόσεων και της ποιότητας σε 
συνδυασµό µε την αειφορία, τη 
φιλικότητα στο περιβάλλον, τη 

βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και 
το µειωµένο αποτύπωµα άνθρακα.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Βρισκόµαστε στη Silicon Valley της 
τροφής και της παραγωγής. Στόχος 
της έρευνας που διεξάγεται εδώ είναι η 
χειραγώγηση της φύσης, χωρίς, όµως, 
να καταστρέφουµε τον πλανήτη µας».

Με τη φράση αυτή, ο καθηγητής 
Hans Ligtenberg, µας υποδέχθηκε στο 
Κέντρο Καινοτοµίας και Εκθετήριο Α-
γροτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, 
«World Horti Center» στο Naaldwijk 
της Νότιας Ολλανδίας. 

Μια περιοχή όπου «ανθούν» και… 
θερµοκήπια παραγωγής κηπευτικών 
και λαχανικών, εκτός από καλλωπι-
στικά φυτά, που καλλιεργούνται κα-
τά κόρον τοπικά και κατόπιν παίρ-
νουν το δρόµο καθηµερινά για τις α-
γορές του κόσµου, µε αφετηρία το φη-
µισµένο δηµοπρατήριο, που βρίσκε-
ται ακριβώς απέναντι από το «World 
Horti Center».

∆ιαβήκαµε το κατώφλι του πρωτο-
ποριακού εργαστηρίου παραγωγής 
γνώσης, έρευνας και εµπορικών λύ-
σεων, όπου φοιτητές, επιστήµονες, ι-
διωτικές (και ανταγωνιστικές κατά τα 
άλλα) επιχειρήσεις και κρατικές δοµές, 
συνεργάζονται αρµονικά, υπό το µο-
ντέλο της «τριπλής έλικας» και είδα-
µε, ως µέλος µιας µικρής οµάδας Ελ-
λήνων δηµοσιογράφων, από κοντά 
πώς προετοιµάζεται η επόµενη ηµέρα 
της γεωργίας, µε γνώµονα τη βελτίω-
ση των αποδόσεων και της ποιότητας 
σε συνδυασµό µε την αειφορία, τη φι-
λικότητα στο περιβάλλον, τη βέλτιστη 
ενεργειακή απόδοση και το µειωµένο 
αποτύπωµα άνθρακα.

«Το µέλλον της γεωργίας βρίσκεται 

στα θερµοκήπια µε φωτοβολταϊκά 
πάνελ κι αυτό γιατί µπορούν αφε-
νός να συλλέγουν αρκετό φως, ώ-
στε να παράγεται ενέργεια, µειώνο-
ντας το κόστος λειτουργίας κι αφε-
τέρου είναι διαπερατά από το ηλι-
ακό φως, που είναι απαραίτητο, ώ-
στε το φυτό να µπορεί να φωτοσυν-
θέτει και να αποδίδει την προσδο-
κώµενη παραγωγή. Ήδη φοιτητές 
στο πανεπιστήµιο του DELFT προ-
σπαθούν να αναπτύξουν ένα είδος 
γυαλιού που θα εξασφαλίζουν την 
παραγωγή ηλεκτρισµού και να εί-
ναι 100% διαπερατό από το ηλιακό 
φως. Για την ώρα είµαστε σε πει-
ραµατικό επίπεδο», µας εξήγησε ο 
Hans Ligtenberg, ενόσω µας ξενα-
γούσε στις φουτουριστικές εγκατα-
στάσεις του Κέντρου

Λαχανικά που
µεγαλώνουν κάτω
από κόκκινο και µπλε φως

Ο ίδιος µας ανέφερε πως σηµαντι-
κές προοπτικές γεννά και η έρευνα 
που διεξάγεται σε σχέση µε την υ-
δροπονική καλλιέργεια µε φωτισµό 

LED, σε κάθετη διάταξη. «Είµαστε ακό-
µη σε πειραµατικό επίπεδο και προ-
σπαθούµε να το εφαρµόσουµε. Είναι 
ένα µοντέλο που µπορεί να έχει επι-
τυχία στα φυλλώδη λαχανικά, όπως 
το, µαρούλι, το σπανάκι ή το ραπανά-
κι, αλλά όταν µιλάµε για φρούτα, την 
τοµάτα, το αγγουράκι, την πιπεριά και 
τη µελιτζάνα, είναι λιγάκι δύσκολο α-
κόµη» σηµείωσε.

Στα πλεονεκτήµατα της τεχνολογί-
ας αυτής, κατά τον Hans, είναι ότι οι 
λαµπτήρες LED είναι λιγότερο ενερ-
γοβόροι και µε µεγάλη διάρκεια ζω-
ής, η καλλιέργεια γίνεται σε πλήρως 
ελεγχόµενο περιβάλλον, µε αποτέλε-
σµα να µην απαιτούνται φυτοπροστα-
τευτικές επεµβάσεις, ενώ επιτυγχάνε-
ται εξοικονόµηση γης (σ. σ. λόγω της 
κάθετης διάταξης) και νερού, καθώς 
µπορεί να ανακυκλώνεται απεριόρι-
στα, οι αποδόσεις είναι υψηλότερες, 
αφού δεν επηρεάζονται από την επο-
χή και από το αν υπάρχει ηλιοφάνεια 

ή όχι, και µπορεί να εφαρµοστεί σε ο-
ποιοδήποτε περιβάλλον, είτε αφορά 
στη Μέση Ανατολή, είτε στο Ελσίνκι. 

Το πρόβληµα, προς το παρόν, µε 
τα θερµοκήπια µε λαµπτήρες LED εί-
ναι ότι αποτελούν ακόµη αρκετά α-
κριβή λύση, κυρίως εξαιτίας του κό-
στους κτήσης της σχετικής τεχνολο-
γίας, ενώ λόγω του κόκκινου και του 
µπλε φωτισµού µέσα στην υποδοµή, 
ένας άνθρωπος δεν µπορεί να µείνει 
και να εργαστεί πολλή ώρα, διότι τα 
µάτια και το µυαλό του επιβαρύνονται 
και κατά την έξοδό του θα τα βλέπει 
όλα… πράσινα. Συνεπώς για την επι-
τήρηση µιας καλλιέργειας αυτού του 
τύπου και τη συγκοµιδή της, κατά τον 
συνοµιλητή µας, απαιτούνται ροµπο-
τικά συστήµατα.

Καλλιέργεια λαχανικών 
µε παράλληλη 
εκτροφή ψαριών

Κοιτάζοντας λίγο µακρύτερα στο 

µέλλον βάσει των όσων κυοφορούνται 
στην ερευνητική «µήτρα» του World 
Horti Center, το επόµενο βήµα της υ-
δροπονίας θα είναι η ενυδρειοπονία. 
Σ’ αυτό το µοντέλο, ο παραγωγός θα 
µπορεί να συνδυάζει, σε µια υποδοµή, 
την ταυτόχρονη καλλιέργεια βρώσιµων 
κηπευτικών και την εκτροφή ψαριών. 
«Έχουµε κάνει αρκετά πειράµατα και 
είδαµε πως η ενυδρειοπονία έχει πολ-
λές δυσκολίες ακόµη» µας εξήγησε ο 
Hans Ligtenberg, συµπληρώνοντας ότι 
ο στόχος της έρευνας στο κοντινό µέλ-
λον είναι να υπερβούν οι αποδόσεις, 
στην καλλιέργεια τοµάτας, τα 100 κι-
λά ανά τετραγωνικό µέτρο, από περί-
που 75 κιλά που είναι σήµερα στα υφι-
στάµενα γυάλινα θερµοκήπια.

Καλλιέργειες 
µε θαλασσινό νερό

Ο «ξεναγός» µας, σε αυτό το ταξίδι 
στις παρυφές του µέλλοντος της γε-
ωργίας, ανέφερε, ακόµη, πως σηµα-
ντική είναι η ερευνητική εργασία που 
γίνεται στο World Horti Center και ως 
προς την ανάπτυξη νέων σπόρων και 
νέων ποικιλιών φυτών. Αποκάλυψε, 
µάλιστα, πως ήδη έχουν καλλιεργη-
θεί πατάτες µε θαλασσινό νερό, οι ο-
ποίες «είναι πολύ γευστικές, αλλά οι 
αποδόσεις ακόµη είναι µικρές και µη 
συµφέρουσες, ωστόσο η έρευνα συνε-
χίζεται» και εκτίµησε πως «πιθανώς σε 
15-20 χρόνια να µπορούµε να έχου-
µε καλλιέργειες που θα αρδεύονται 
µε θαλασσινό νερό».

Η Silicon Valley της 
παραγωγής στην Ολλανδία

Στο «World Horti Center» ανθούν θερμοκήπια παραγωγής κηπευτικών και λαχανικών 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 

Heliostrome για άρδευση 
με ηλιακή ενέργεια

Ποικιλίες για ανάγκες αγροτών
και προτιμήσεις καταναλωτών

Λίγο νωρίτερα η ολιγοµελής αποστολή µας, που οργανώθηκε από την 
ολλανδική πρεσβεία στην Αθήνα και το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ολλανδίας, ενόψει της επίσηµης επίσκεψης που θα πραγµατοποιήσει 
στην Ελλάδα το βασιλικό ζεύγος, τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεµβρίου, 
βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της προθερµοκοιτίδας επιχειρήσεων 
PLNT στην πόλη Leiden, όπου φιλοξενούνται σήµερα 45 start ups 
και έχουν υποστηριχθεί να αναπτυχθούν 1.406 ριζοσπαστικές ιδέες.
Μία από αυτές αφορά την ανάπτυξη ενός λογισµικού που επιτρέπει, 
µε αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, τον υπολογισµό των αναγκών 
σε αρδευτικό νερό µιας καλλιέργειας και την ενέργεια που απαιτείται 
για την άντλησή του. Την ιδέα, που φέρει τον τίτλο Heliostrome, 
συνέλαβε ο ινδικής καταγωγής µηχανικός και «ένοικος» της PLNT, 
Rishabh Ghotge ο οποίος µας είπε πως «η χρήση ηλιακής ενέργειας 
για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης είναι ο πιο οικονοµικός 
τρόπος προς το παρόν, καθώς την τελευταία δεκαετία η τιµή στις 
ηλιακές µονάδες έχει πέσει κατά 80%». Η Heliostrome, που έχει 
καταταχθεί στις τρεις καλύτερες startups της Ολλανδίας και πρώτη 
στην Ευρώπη στην κατηγορία της «καθαρής» ενέργειας, εντάχθηκε 
σε επιδοτούµενο πρόγραµµα και συνεργάζεται µε το πανεπιστήµιο 
και µια ιδιωτική επιχείρηση, µε σκοπό να αναπτύξουν ένα πειραµατικό 
µε 40 αγρότες στη Μοζαµβίκη, το 2023-2024, ώστε να προχωρήσει 
σε εµπορική εκµετάλλευση της ιδέας, αν τα αποτελέσµατα είναι καλά.
«Το όφελος για τον αγρότη είναι ότι, αν µεταβείς από τη γεωργία που 
βασίζεται αποκλειστικά σε βροχοπτώσεις σε εκείνη που χρησιµοποιεί 
συστήµατα άρδευσης, έχεις αύξηση παραγωγής 40%-300%» λέει 
κι εξηγεί ότι ο λόγος που προτείνει τη χρήση ηλιακής ενέργειας είναι 
αφενός ότι το ντίζελ είναι ακριβό και ρυπογόνο και αφετέρου ότι 
για τους µεγάλους εµπόρους ηλεκτρικής ενέργειας, το να παρέχουν 
ηλεκτρισµό σε αγρότες για τη λειτουργία των αντλιών νερού δεν 
είναι κερδοφόρο, οπότε δεν επενδύουν.

Κατά την περιήγησή µας στο Κέντρο, βρεθήκα-
µε και στο Stand της Rijk Zwaan, µιας από τις µε-
γαλύτερες (οικογενειακές) επιχειρήσεις διεθνώς 
στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης σπόρων 
και ποικιλιών, όπου µας υποδέχθηκαν δύο στελέ-
χη της η Vera Hoondert κι ο Ruud van Holsteyn.

«Αναπτύσσουµε νέες ποικιλίες και πουλάµε 
τους σπόρους σε όλο τον κόσµο. Είµαστε µια οι-
κογενειακή εταιρεία, αλλά έχουµε και τοπικές 
θυγατρικές σε πάνω από 35 χώρες και δραστη-
ριοποιούµαστε και στην Ελλάδα για περισσότε-
ρα από 40 χρόνια», µας ανέφεραν.

Όπως µας εξήγησαν η έρευνα που γίνεται 
στα εργαστήρια της εταιρείας στοχεύει στη δη-
µιουργία ποικιλιών οι οποίες θα ανταποκρίνο-
νται τόσο στις νέες συνθήκες λόγω κλιµατικής 
αλλαγής, όσο και στις προτιµήσεις των κατανα-
λωτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται όλο και περισ-
σότερο να βάλουν στο τραπέζι τους πιο εύγευ-
στα, µε ωραία υφή και πιο χρωµατιστά λαχανικά. 

«Οι έµποροι λιανικής θέλουν να έχουν ευ-
χαριστηµένους καταναλωτές, αλλά ενδιαφέρο-
νται και για τη διάρκεια ζωής στο ράφι, χωρίς 
να επηρεάζεται η καλή ποιότητα, ενώ οι παρα-
γωγοί θέλουν να έχουν και υψηλές αποδόσεις, 
σε ένα περιβάλλον που παρουσιάζει όλο και πιο 

συχνά ακραίες καιρικές συνθήκες και ασθένει-
ες, σηµείωσε η Vera Hoondert. «Όλα αυτά µπο-
ρούν να καταστρέψουν την παραγωγή, µε άµε-
σο αντίκτυπο στην εκµετάλλευση, να µην µπο-
ρεί να πουλήσει τη σοδειά του ή να την απορρί-
ψει ή να την εκχωρήσει µε χαµηλή τιµή, επηρε-
άζοντας όλη την αλυσίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Για να δοθούν απαντήσεις σε όλες αυτές τις 
προκλήσεις η Rijk Zwann, όπως εξήγησε ο Ruud 
van Holsteyn έχει σε εξέλιξη διάφορα ερευνη-
τικά προγράµµατα και για την ελληνική αγορά, 
όπου ο καταναλωτής είναι συνηθισµένος σε δι-
αφορετικά προϊόντα από ό,τι άλλες χώρες. «Για 
παράδειγµα οι ντοµάτες στην Ελλάδα σε ποσο-
στό 80% είναι µεγάλου µεγέθους και µαλακές, 
ενώ οι Έλληνες προτιµούν περισσότερη γεύ-
ση και αρώµατα. Επιπλέον, το θεσµικό πλαίσιο 
στην Ελλάδα αποτρέπει τη χρήση πολλών χη-
µικών, οπότε πρέπει να έχεις φυτά που να µπο-
ρούν από φυσικού τους να ανταποκριθούν σε 
συνθήκες στρες. Υπό αυτό το πρίσµα ερευνού-
µε να δούµε τί είδους ασθένειες και έντοµα υ-
πάρχουν για να αναπτύξουµε ανθεκτικές ποι-
κιλίες. Άλλο ένα σηµείο προσοχής της έρευνάς 
µας είναι η διαθεσιµότητα του νερού, διότι υπάρ-
χουν περιοχές, όπως η Κρήτη, όπου υπάρχει έλ-
λειψη νερού, οπότε χρειαζόµαστε ποικιλίες που 
να µπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες ξη-
ρασίας», είπε ο Ruud van Holsteyn.

Η Rijk Zwaan έχει αναπτύξει και διαθέτει και 
στην ελληνική αγορά, µεταξύ άλλων, τη σειρά 
«Defense», όπου ανήκουν διαφορετικές ποικι-
λίες που έχουν βασικές ανθεκτικότητες σε σο-
βαρές ασθένειες φυτών, όπως την αφίδα, τον ιό 
του Νέου ∆ελχί, το ωίδιο της πιπεριάς και άλλα, 
ενώ υπάρχουν και άλλες προτάσεις που επιτρέ-
πουν την περιορισµένη χρήση φυτοπροστατευ-
τικών (σ. σ. το CleanLeaf®), την καλλιέργεια λα-
χανικών µε διαφορετικά χρώµατα και ποικιλίες 
λαχανικών µε µεγάλη διατηρησιµότητα.

Το Κέντρο Καινοτοµίας και Εκθετήριο Αγροτικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, «World Horti Center» στο 
Naaldwijk της Νότιας Ολλανδίας, όπου «ανθούν» θερµοκήπια παραγωγής κηπευτικών και λαχανικών.
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Στην καταβολή αποζηµιώσεων σε παραγω-
γούς κάστανου θα προχωρήσει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού εξεταστούν όλα 
τα διαθέσιµα στοιχεία για την φαιά σήψη και 
τις επιπτώσεις της στο αγροτικό εισόδηµα, τό-
νισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώρ-
γος Γεωργαντάς, απαντώντας σε Επίκαιρη Ε-
ρώτηση της βουλευτού Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
κυρίας Ελισσάβετ Σκουφά.

Ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που κάνει το Μπενάκειο Φυτο-
παθολογικό Ινστιτούτο για την αντιµετώπιση 
της ασθένειας και θύµισε ότι το υπουργείο 
προχώρησε επανειληµµένως σε νοµοθετικές 
ρυθµίσεις προκειµένου να αποζηµιώσει καλ-
λιεργητές όταν η ζηµία που υπέστησαν δεν 
προβλεπόταν από τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ. 

Από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 

κα. Σκουφά αναφέρθηκε στο πλήγµα έχουν 
δεχθεί οι καστανοπαραγωγοί από τον µύκη-
τα Gnomoniopsis smithogilvyi που προκαλεί 
την ασθένεια, επισηµαίνοντας ότι οι προσβε-
βληµένοι από τη «φαιά σήψη καστάνου» καρ-
ποί παραµένουν στιλπνοί, χωρίς να εµφανί-
ζουν εξωτερικά συµπτώµατα που να προδί-
δουν την πλήρη καταστροφή του ενδοσπερ-
µίου (της ψίχας), εσωτερικά.

Σύντομα αποζημιώσεις  παραγωγών κάστανου για φαιά σήψη

Υψηλή και 
διαχρονική η ζήτηση 
για την αγορά γης, 
πολλές οι ευκαιρίες 
για μεγέθυνση
του αγροτικού 
κλήρου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ζεστό αναµένεται το ενδιαφέρον για α-
γορά γης το επόµενο χρονικό διάστη-
µα, µετά και την υπουργική εξαγγελία 
σχετικά µε τη δυνατότητα επιδότησης 
από τα αναπτυξιακά προγράµµατα (Σχέ-
δια Βελτίωσης), περιπτώσεων αγοράς ό-
µορων αγροκτηµάτων. Άλλωστε η ζή-
τηση για νέες εκτάσεις παραµένει αν-
θεκτική και αυξανόµενη, καθώς η ζή-
τηση τροφίµων είναι διαχρονικά και ε-
ξαιρετικά ανελαστική όσον αφορά στις 
τιµές, πόσο δε µάλλον σε µία εποχή ε-
πισιτιστικής ανασφάλειας. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, 
οι τιµές πώλησης της ελληνικής αγρο-
τικής γης παρουσιάζουν έντονες δια-
κυµάνσεις από περιφέρεια σε περιφέ-
ρεια, ανάλογα και µε το είδος του α-
γροτεµαχίου (πχ αν είναι ποτιστικά ή 
όχι, αν αφορά ελαιώνες συγκεκριµέ-
νης ποικιλίας κ.λπ.).

Πρωταθλήτρια σε τιµές αγροτεµαχί-
ων αναδεικνύεται η Πελοπόννησος. Ι-
διαίτερα για περιπτώσεις ποτιστικών 
και παραθαλάσσιων περιβολιών στην 
Αργολίδα, όπου τα αγροκτήµατα χαρα-
κτηρίζονται και ως «απάγωτα» (=δηλα-
δή αυτά που δύσκολα θα πιάσουν πά-
γο το χειµώνα), οι τιµές πώλησης ξεκι-
νούν συνήθως από πενταψήφιο νού-
µερο και µπορεί να φτάσουν έως και 
τις 12.000 ευρώ το στρέµµα. Ο λόγος 
για τον οποίο οι τιµές ξεφεύγουν τόσο 
στην Αργολίδα έχει να κάνει µε την α-

πουσία ενιαίου κλήρου στο νοµό, που 
επιδρά καθοριστικά τόσο στη ζήτηση 
γης όσο και στις τιµές. Στη γειτονική 
Κορινθία για παράδειγµα οι τιµές πα-
νοµοιότυπων αγροτεµαχίων ξεκινούν 
από 7.000 και δεν ξεπερνούν συνήθως 
τις 10.000 ευρώ το στρέµµα. 

∆ιπλή τιµή για ελαιώνα 
κοντά στο χωριό

Σε περιπτώσεις ελαιώνων, οι τιµές δια-
µορφώνονται ανάλογα µε το σχήµα του 
χωραφιού και την απόσταση από το χω-
ριό και τον κεντρικό δρόµο. Στην Αργο-

λίδα οι τιµές κυµαίνονται από 2.500 ευ-
ρώ έως 4.000 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ 
τα προνοµιούχα χωράφια πλησίον του 
χωριού από 4.000 ευρώ έως 6.000 ευ-
ρώ το στρέµµα. Στην Αρκαδία, µπορεί 
κανείς να βρει και φθηνότερες εκτάσεις 
σε περιοχές όπως το Λεβίδι, όπου ένα 
στρέµµα ελαιόδεντρα µπορεί να πουλη-
θεί και για 1.000-1.500 ευρώ. Για να α-
γοράσει κανείς ελαιώνα στο νοµό Κο-
ρινθίας, συνήθως θα πρέπει να βγάλει 
από την τσέπη του 2.000-2.500 ευρώ α-
νά στρέµµα, σε περιπτώσεις όπου το α-
γροτεµάχιο βρίσκεται σε πλαγιά και µα-

Από πενταψήφιο 
νούµερο οι τιµές 
στα «απάγωτα» 
ποτιστικά και 
παραθαλάσσια 
περιβόλια στην 
Αργολίδα.

Πιο ακριβά στην Πελοπόννησο

Ευκαιρίες για νέο 
ελαιώνα με 2.000 
ευρώ το στρέμμα

ΦΩΚΙ∆Α

ΦΩΚΙ∆Α

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

ΤΙΜEΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚHΣ ΓΗΣ
(ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΓΟΛΙ∆Α

ΑΡΓΟΛΙ∆Α

(ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ)

(ΠΛΗΣΙΟΝ ΧΩΡΙΟΥ)

(ΑΠΑΓΩΤΑ)

(ΑΠΑΓΩΤΑ)

(ΝΕΟΦΥΤΑ)

4.000 - 6.000

ΑΡΓΟΛΙ∆Α 2.500 - 4.000

2.000 - 2.500

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΓΟΛΙ∆Α 10.000 -12.000

7.000 -10.000

5.000 

4.000 - 5.000
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Σε συµφωνία µε την Αίγυπτο για την άµεση 
έλευση 5.000 εργατών γης ήρθε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρ-
βιτσιώτης, κατόπιν οδηγιών του πρωθυπουρ-
γού. Η συµφωνία εκκρεµούσε από το 2021 και 
έρχεται να καλύψει περίπου το 10% της υψη-
λής ζήτησης για εργατικά χέρια στην ελληνι-
κή ύπαιθρο. Οι συνολικές ανάγκες, σύµφω-
να µε δηλώσεις υπηρεσιακού παράγοντα του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπολογί-
ζονται σε 50.000 εργατικά χέρια, αριθµός που 
το µίνιµουµ που µπορεί να 

Ο αρχικός αριθµός προέβλεπε 2.000 εργάτες 
γης, αλλά τελικά στο πλαίσιο πρόσφατης διυ-
πουργικής συνάντησης υπό τον πρωθυπουρ-
γό, ο προβλεπόµενος αριθµός των εποχικών 
εργατών γης κατά το πρώτο έτος πιλοτικής ε-
φαρµογής της συµφωνίας αποφασίστηκε να 

αυξηθεί σε 5.000, µε προβλεπόµενο όριο πα-
ραµονής 9 µήνες εντός ενός έτους, το οποίο ει-
ρήσθω εν παρόδω είναι το µέγιστο που δίνει η 
Ευρωπαϊκή Ενωση. πέσει ώστε να καλυφθούν 
βασικές ανάγκες είναι οι 30.000 νέοι εργάτες. 

Στο πλαίσιο αυτό, το µοντέλο που είναι έ-
τοιµο να εφαρµοστεί µε την Αίγυπτο, η ελλη-
νική κυβέρνηση θέλει να το «επεκτείνει» και 
µε άλλα κράτη.

Έρχονται 5.000 αγρεργάτες από Αίγυπτο, λείπουν 25.000

Αποφασισµένοι να σταµατήσουν τη 
λειτουργία των ελαιουργείων τους 
δηλώνουν οι επαγγελµατίες του κλά-
δου στη Λακωνία αν δεν υπάρξει µέ-
ριµνα από την κυβέρνηση για να δώ-
σει λύση στα προβλήµατα που αντι-
µετωπίζουν.

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν 
οι εκπρόσωποί τους, η συζήτηση επι-
κεντρώθηκε στο µείζον πρόβληµα της 
αύξησης του ενεργειακού κόστους, το 
οποίο δεν αφορά µόνο τους ελαιοτρι-
βείς αλλά και τους παραγωγούς αλλά 
και της αύξησης του εργατικού κόστος 
και των αναλώσιµων, λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης, ανεβάζει το συνολι-
κό κόστος λειτουργίας των επιχειρή-
σεων κατά 50% σε σχέση µε το 2019.

Μετά την αύξηση των τιµολογίων ρεύ-
µατος, το κόστος για ένα ελαιοτριβείο, 
ανά τόνο παραγόµενου ελαιόκαρπου 
θα κυµαίνεται από 10 εύρω που ήταν 
το 2019 σε 60 έως 80 ευρώ ο τόνος, α-
νάλογα µε τον πάροχο ηλεκτρικής ε-
νέργειας, σύµφωνα µε τους υπολογι-
σµούς του Περιφερειακού Επιµελητη-
ριακού Συµβουλίου Πελοποννήσου. 
Ας σηµειωθεί πως δεν έχουν ληφθεί 
υπόψιν η αύξηση στις ρυθµιζόµενες 
χρεώσεις (∆Ε∆∆ΗΕ κ.λπ.) αφού υπο-
λογίζεται µόνο η αύξηση στην κατα-
ναλισκόµενη ενέργεια (Kwh).

Κατά τους επαγγελµατίες του κλάδου, 
«τα ελαιοτριβεία βρίσκονται µπροστά 

στο δίληµµα να αυξήσουν το δικαίω-
µα ή να σταµατήσουν να λειτουργούν, 
γεγονός που θα επιβαρύνει τον παρα-
γωγό που ήδη αντιµετωπίζει αυξηµέ-
νο κόστος καλλιέργειας και συγκοµι-
δής, κάτι που κανένας δεν επιθυµεί».

Συγκεκριµένα οι ελαιοτριβείς ζητούν:
 επιδότηση ρεύµατος ανάλογη µε 

των βιοµηχανιών άρτου και των αρ-
τοποιείων,

 άµεση διευκόλυνση στην τοποθέ-
τηση φωτοβολταϊκών ούτως ώστε να 
µην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋ-
πολογισµός και

 ένταξη των ελαιοτριβείων στους 
κατά προτεραιότητα τροφοδοτούµε-
νος καταναλωτές, ώστε να µην υφίστα-
νται καταστροφικές διακοπές ρεύµα-
τος τόσο για τις µονάδες παραγωγής 
όσο και για την ελαιοποίηση καθώς 
και για την ποιότητα του ελαιολάδου.

Αρωγός στο πλευρό των ελαιοτρι-
βείων στέκεται το Επιµελητήριο Λα-
κωνίας, µε τον πρόεδρο Ιωάννη Πα-
ναρίτη, να αναλαµβάνει πρωτοβουλί-
ες ενηµέρωσης πολιτειακών παραγό-
ντων για το θέµα ενώ δεσµεύτηκε ότι 
το Επιµελητήριο του νοµού θα σταθεί 
αρωγός στην προώθηση των αιτηµά-
των του κλάδου. Παρόµοια επιστολή 
απέστειλε και το Επιµελητήριο Χανί-
ων από κοινού και µετά από πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ε-
λαιουργείων Ν. Χανίων.

κριά από τη θάλασσα. Ας σηµειωθεί πως 
όσο µεγαλύτερος ηλικιακά είναι ο ελαιώ-
νας, τόσο πιο αλµυρές γίνονται οι τιµές. 
Για παράδειγµα, οι τιµές σε περιπτώσεις 
ελαιώνων 25-30 ετών αγγίζουν ακόµη 
και τις 5.000 ευρώ το στρέµµα, ενώ πα-
ρόµοιες τιµές πώλησης καταγράφονται 
σε Μεσσηνία και Λακωνία.

Στον θεσσαλικό κάµπο, και συγκεκρι-
µένα στην επαρχία Τυρνάβου, οι τιµές 
πώλησης ποτιστικών αγροτεµαχίων κυ-
µαίνονται από 1.500 έως 2.000 ευρώ α-
νά στρέµµα, ενώ τα νεόφυτα περιβόλια 
κινούνται στα επίπεδα των 5.000 ευρώ 
το στρέµµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Πανελλαδικού ∆ικτύου E-Real Estates. 
Μεγαλύτερης ηλικίας περιβόλια (10-12 
ετών) µπορεί κανείς να αγοράσει ωστό-
σο και µε 3.000 ευρώ το στρέµµα. 

Ψάχνοντας βορειότερα, στη Θράκη οι 
ζητούµενες τιµές πώλησης για χέρσα χω-
ράφια, συνήθως γεµάτα πέτρες και αγρι-
όχορτα (µπαΐρια), κυµαίνονται από 1.000 
έως 1.200 ευρώ το στρέµµα, ενώ στα α-
γροτεµάχια (πεζούλες) µε µικρές οριζό-
ντιες επιφάνειες εδάφους, οι τιµές κυµαί-
νονται από 500 - 700 ευρώ το στρέµµα. 

50%
Αυξηµένο 50% 

το συνολικό 
κόστος λει-

τουργίας των 
ελαιοτριβείων 
σε σύγκριση
µε το 2019

Επειγόντως αυξημένα μέτρα στήριξης 
για το ρεύμα ζητούν τα ελαιοτριβεία

Φθηνότερα 
τα περιβόλια 
στη Φωκίδα

Με τιµές από 1.500 έως 
2.500 ευρώ το στρέµµα 
δίνονται τα ποτιστικά 
αγροτεµάχια στο νοµό 
Φωκίδας σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, ενώ οι εκτάσεις 
µε ελιές κοστίζουν 4 
έως 5 χιλιάδες ευρώ το 
στρέµµα. Όπως δείχνουν 
τα εµπειρικά δεδοµένα, 
καθοριστικό παράγοντα 
διαµόρφωσης της τιµής 
πώλησης αποτελεί η 
εγγύτητα του χωραφιού 
σε κεντρικό δρόµο 
και η απόσταση από 
τη θάλασσα. Μεγάλη η 
απόκλιση στις τιµές των 
ποτιστικών στη Φωκίδα, 
σε Αργολίδα, Κορινθία 
είναι πολύ ακριβότερα.
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Συμψηφισμός 
με λοιπές 
αποζημιώσεις 
ΕΛΓΑ και όχι 
επιστροφές 
στην Αργολίδα
Ως µία κίνηση «καλής πρόθεσης» 
ερµηνεύουν οι αγρότες στην Αργολίδα 
την επίσκεψη του προέδρου ΕΛΓΑ 
Ανδρέα Λυκουρέντζου στην περιοχή, 
µε αφορµή το ζήτηµα της επιστροφής 
των προκαταβολών για τον παγετό 
του Ιανουαρίου 2022. Όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών του Νοµού, 
στην συνέντευξη τύπου που έδωσε 
στην Αργολίδα στις 14 Οκτωβρίου 
2022 ο Ανδρέας Λυκουρέντζος 
επιβεβαίωσε τα πραγµατικά γεγονότα, 
όπως αυτά έχουν επισηµανθεί από την 
πλευρά των Αγροτικών Συνεταιρισµών 
µε το δελτίο τύπου - ψήφισµα της 3ης 
Οκτωβρίου 2022 και συγκροτούν 
την ιδιαίτερα δυσµενή συνθήκη στην 
οποία έχουν περιέλθει οι παραγωγοί.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης, 
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ αναγνώρισε 
πως η προκαταβολή των 300 ευρώ 
το στρέµµα για τα πορτοκάλια 
υπολογίστηκε ενώ είχαν υπάρξει 
προχωρηµένες εκτιµήσεις, ενώ 
αναφέρθηκε και στην αντικατάσταση 
του προϊστάµενου επόπτη ΕΛΓΑ 
Τρίπολης, η οποία «έγινε µε στόχο 
να αναλάβουν τις θέσεις πρόσωπα 
που να διαθέτουν αντικειµενικότητα 
στις περιπτώσεις εκτίµησης µιας 
µεγάλης και εκτεταµένης ζηµιάς, όπως 
αυτή της Αργολίδας». Σηµειώνεται 
πως ο Ανδρέας Λυκουρέντζος 
ανέφερε πως «Ο ΕΛΓΑ, στα τρία 
χρόνια διακυβέρνησης της Ν∆ 
δεν έχει στείλει ούτε µία περίπτωση 
στις ∆ΟΥ, στις εφορίες, για να 
επιστραφούν χρήµατα στον Οργανισµό 
[…] Σε περιπτώσεις, όπως µε 
τα βαµβάκια του Ιανού, κάποιοι 
παραγωγοί να έχουν πάρει 
περισσότερα χρήµατα µε την 
προκαταβολή από όσα δικαιούνται, δεν 
ζητήθηκαν, όπως και στην περίπτωση 
αυτή δεν πρόκειται να ζητηθούν. 
Αλλά σε ενδεχόµενη µελλοντική ζηµία, 
τότε συµψηφίζονται οι διαφορές».

Το τσεκ στους λογαριασμούς 
διέψευσε τις Κασσάνδρες
Τάξη στα δεδομένα διαχείρισης του ΟΣΔΕ βάζουν οι επιλογές Γεωργαντά

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο στόχος επετεύχθη, ήτοι να ανοίξει η Agrotica 
µε πιστωµένο στους αγρότες το τσεκ, κλείνο-
ντας τα στόµατα σε εκείνους που απεργάζο-
νταν «ναυάγιο» απέναντι στις µεταρρυθµίσεις 
που έφεραν το ΟΣ∆Ε στο σύννεφο του gov.gr.

Εξάλλου, σχετική βούληση να «τρέξει» όσο το 
δυνατό νωρίτερα η προκαταβολή του 70% της ε-
νιαίας ενίσχυσης, είχε εκφραστεί από τις αρχές 
Σεπτέµβρη, δικαιώνοντας πλήρως τις επιλογές 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να επιστρέ-
ψει το ΟΣ∆Ε «στο σπίτι του» και να προχωρή-
σει σε ριζική ανασυγκρότηση του µηχανισµού 
υποστήριξης του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να δοθεί 
τέλος στις παθογένειες των τελευταίων ετών. 

Είναι η πρώτη φορά που οι πληρωµές γίνονται 
στην ώρα τους και µάλιστα πολύ νωρίτερα από 
άλλες χρονιές, βάσει ουσιαστικής διασταύρω-
σης των στοιχείων και µετά από µια πετυχηµέ-
νη υποβολή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο 
υπολογιστικό νέφος gov.gr, δηλαδή τη µηχανο-
γραφική βάση του δηµοσίου που έχει φέρει την 
επανάσταση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η εξέλιξη των πραγµάτων δείχνει να αποκα-
θιστά την τάξη στη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων και βάζει τα θεµέλια για µια ουσιαστική 
αξιοποίηση αυτών των δεδοµένων (ΟΣ∆Ε), όχι 
για τη δηµιουργία ιδιότυπων εταιρικών οµίλων 
αλλά για τη χάραξη πολιτικών προς όφελος της 
ελληνικής γεωργίας και των ανθρώπων της.

Η υπογραφή της εντολής πληρωµής και η πί-

στωση εντός λίγων ωρών των αντίστοιχων πο-
σών στους λογαριασµούς των αγροτών, βεβαιώ-
νει για µια ακόµα φορά πως για όλα υπάρχουν 
λύσεις, αρκεί να υπάρχει καθαρός στόχος και 
ξεκάθαρη πολιτική βούληση. «Η πληρωµή της 
προκαταβολής έγινε έγκαιρα και µε ασφάλεια 
χάρις στην πετυχηµένη µεταρρύθµιση που εισή-
γαγε η κυβέρνηση, µε την µεταφορά της υποβο-
λής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2022 και την καταβο-
λή των ενισχύσεων για πρώτη φορά στο κυβερ-
νητικό νέφος  gov.gr. Η µεταφορά της υποβο-
λής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2022 στο gov.gr δεν 
ήταν µεµονωµένη, αλλά συνδεµένη µε την α-
παρχή µιας σειράς ψηφιακών έργων και εφαρ-
µογών που θα ακολουθήσουν, τόσο για την ε-
φαρµογή της ΚΑΠ 2023-2027, όσο και τη µεί-
ωση του γραφειοκρατικού κόστους υποβολής 
των δηλώσεων από τους αγρότες. Θέλω να ευ-
χαριστήσω όλους όσοι ενεπλάκησαν και συνέ-
βαλαν στην πληρωµή της προκαταβολής και κυ-
ρίως τους εργαζόµενους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 
έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών», ανέ-
φερε µεταξύ άλλων ο κ. Γεωργαντάς σε ανακοί-

νωση προαναγγελίας της πληρωµής.
Κατά τα λοιπά, στην 29η Agrotica, η οποία δεν 

προσελκύει τους αγρότες µόνο για να δουν τις 
νέες τεχνολογίες, αλλά αποτελεί και τόπο συ-
νάντησης προκειµένου να διατρανώσουν την α-
ντίθεσή τους σε θέµατα που τους απασχολούν, 
η φετινή διαµαρτυρία έχει στο επίκεντρο την α-
κρίβεια και το κόστος παραγωγής. Στο πνεύµα 
αυτό, αξιοποιώντας το βήµα της έκθεσης, ο αρ-
χηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Αλέξης 
Τσίπρας, µε σηµαία την ενεργειακή κρίση, έστρε-
ψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, κατηγο-
ρώντας την για απουσία παρεµβάσεων στήριξης 
των αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου.

«Ο κ. Μητσοτάκης εµφανίζεται στα βουνά εκ-
φωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σηµαντι-
κό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην 
ύπαιθρο. Όµως αυτοί που είναι ήδη στην ύπαι-
θρο, είτε καλλιεργούν τη γη είτε είναι κτηνοτρό-
φοι, κινδυνεύουν µε οικονοµική κατάρρευση», 
δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνάντησή 
του την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου µε γεωργούς και 
κτηνοτρόφους στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. 
«Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άµεσα παρεµ-
βάσεις για την προστασία του κόσµου της πα-
ραγωγής και των κτηνοτρόφων», είπε ο ίδιος.

Στο µεταξύ, στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν το 
Σάββατο 22 του µήνα αγρότες από τη ∆υτική Μα-
κεδονία και την Ηµαθία µε κυρίαρχα αιτήµατα 
τη µείωση του κόστους παραγωγής, αφορολό-
γητο στο πετρέλαιο, µείωση στην τιµή του αγρο-
τικού ρεύµατος, µία γενναία επιδότηση στις ζω-
οτροφές και κατάργηση του ΦΠΑ στα εφόδια.

∆ιαµαρτυρίες
Στο επίκεντρο των διαµαρτυριών 

αγροτών, στο πλαίσιο
 της Agrotica, η ακρίβεια

 και το κόστος παραγωγής
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Tη δυνατότητα χρήσης κοπριάς αντί χηµικών 
λιπασµάτων συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας 
της Ευρώπης στο πλαίσιο του Συµβουλίου 
της περασµένης ∆ευτέρας, αναζητώντας 
εναλλακτικές για την εξισορρόπιση των ακριβών 
εφοδίων. Πρόκειται για ένα αίτηµα το οποίο είχε 
διατυπώσει λίγο καιρό πριν και το αγροτικό 
λόµπι Copa Cogeca, προτείνοντας την άρση του 
περιορισµού χρήσης άνω των 17 κιλών αζώτου 
ανά στρέµµα που προέρχεται από κοπριά, ώστε 

να διευκολυνθεί κάπως η υπόθεση της θρέψης 
των καλλιεργειών. Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν 
παραγωγοί, µια τέτοια λύση θα µπορούσε να 
βρεθεί σύντοµα σε αδιέξοδο, δεδοµένης της 
κατακόρυφης µείωσης του ζωικού κεφαλαίου 
σε όλες τις χώρες. Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι 
υπουργοί θα αναµένουν προτάσεις της Κοµισιόν, 
πριν προχωρήσουν σε νέες διεκδικήσεις 
που µπορεί να περιλαµβάνουν και επιδότηση 
της αγοράς λιπασµάτων µε κοινοτικά κονδύλια.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αυξηµένα όρια στις έκτακτες κρατι-
κές ενισχύσεις εν αναµονή των ανα-
κοινώσεων της Κοµισιόν για τα λι-
πάσµατα, αλλά και κλείδωµα της πα-
ράτασης µέχρι και το τέλος του 2023 
στη δυνατότητα που έχουν τα κρά-
τη µέλη να ενισχύουν αγρότες και α-
γροτικές επιχειρήσεις χωρίς τα πο-
σά να «χτυπούν» στους κανόνες πε-
ρί ανταγωνισµού, αποτέλεσαν τα ση-
µεία κλειδιά της συνάντησης που εί-
χαν οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ στο 
Λουξεµβούργο στις 17 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για θέµατα λίγο έως πο-
λύ γνωστά, τα οποία είχαν ήδη δρο-
µολογηθεί τον περασµένο Σεπτέµ-
βριο, στο πλαίσιο του περασµένου 
Συµβουλίου, κάτι που εξηγεί και την 
απουσία του Έλληνα υπουργού, Γιώρ-
γου Γεωργαντά, µε τη χώρα να εκ-
προσωπείται στο Λουξεµβούργο, α-
πό τον υφυπουργό, Γιώργο Στύλιο.

Συγκεκριµένα, δροµολογείται µια 
αύξηση της τάξης του 50% στο όριο ε-
νίσχυσης ανά εκµετάλλευση ή αγρό-
τη, που µπορεί να χορηγηθεί χωρίς 
να απαιτείται η έγκριση της Κοµισιόν. 
Το ποσό αυτό, βάσει των αποφάσε-
ων του περασµένου Μαρτίου, ανερ-
χόταν στα 62.000 ευρώ, ενώ πλέον 
αναµένεται να φτάσει τα 93.000 ευ-
ρώ µέχρι και το 2023. 

Φυσικά όλα αυτά, δεν έχουν κά-
ποιο άµεσο αντίκτυπο για τους Έλ-
ληνες αγρότες, αν δεν συνοδευτούν 
µε νέες εξαγγελίες για κρατικές ενι-
σχύσεις, αφού όσα έχουν ανακοινω-
θεί και δροµολογηθεί µέχρι σήµερα, 
«χωράνε» στα ποσά ενίσχυσης που ί-
σχυαν και στους προηγούµενους κα-
νονισµούς. Ωστόσο, για να γίνει κά-
τι τέτοιο, θα απαιτηθούν νέες αποδε-
σµεύσεις χρηµάτων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, κάτι µάλλον δύσκο-

λο να συµβεί τη δεδοµένη στιγµή και 
για τον λόγο αυτό η Ελλάδα µαζί µε 
κάποια άλλα κράτη µέλη έχουν αι-
τηθεί να υπάρξουν κοινοτικές επιδο-
τήσεις προκειµένου να αντιµετωπι-
στεί η κρίση ενέργειας και λιπασµά-
των στο πεδίο της αγροτικής παρα-
γωγής. Επί του παρόντος, δεν προ-
κύπτει κάποιο ενδεχόµενο κοινοτι-
κών ενισχύσεων από τις αναφορές 
στις επίσηµες δηλώσεις µετά το πέ-
ρας του συµβουλίου των υπουργών 
την περασµένη ∆ευτέρα.

Ανακοινώσεις για λιπάσµατα
Παράλληλα υπήρξε µια θετική α-

νταπόκριση των υπουργών στην πρό-
θεση της Κοµισιόν να προβεί σε α-
νακοινώσεις για την κρίση των λιπα-
σµάτων, ωστόσο σύµφωνα µε τα ό-
σα έχουν γίνει µέχρι σήµερα γνωστά, 

στον σχεδιασµό των Βρυξελλών, δύ-
σκολα θα χωρέσει κάποια άµεση επι-
δότηση του κόστους. Βέβαια οι πιέ-
σεις για κάτι τέτοιο είναι πολλές, τό-
σο από τα κράτη µέλη, όσο και από 
την Ευρωβουλή, αλλά και από τα λό-
µπι των αγροτών και της βιοµηχανί-
ας παραγωγής λιπασµάτων.

Αν δεν υπάρξει κάποιος συµβιβα-
σµός, τότε οι ανακοινώσεις της Κο-
µισιόν µάλλον θα εστιάσουν στην 
επιδότηση της µη χρήσης. Με άλλα 
λόγια, δροµολογείται η επαναξιολό-
γηση των στρατηγικών σχεδίων της 
νέας ΚΑΠ, ώστε να εξασφαλιστούν 
περισσότερα κίνητρα για την βιολο-
γική γεωργία αλλά και για τη χρήση 
ειδικής θρέψης, όπως είναι τα λιπά-
σµατα βραδείας αποδέσµευσης, κα-
θώς και βιοδιεγερτών.

Οµολογουµένως η στρατηγική της 

Κοµισιόν για τα λιπάσµατα, σύµφω-
να µε τα όσα έχουν διαρρεύσει, δεν 
περιλαµβάνει βραχυπρόθεσµες λύ-
σεις, κάτι στο οποίο στηρίζεται και 
η επιχειρηµατολογία όσων ασκούν 
κριτική στον τρόπο διαχείρισης της 
σηµερινής συνθήκης από τους γρα-
φειοκράτες στις Βρυξέλλες.

Ούτως ή άλλως, δύσκολα θα µπο-
ρούσε κανείς να επαινέσει τις Βρυ-
ξέλλες για τον τρόπο διαχείρισης της 
ενεργειακής κρίσης µέχρι σήµερα, µέ-
ρος της οποίας αποτελεί και η προ-
βληµατική για τα λιπάσµατα. Φαίνεται 
πως η Κοµισιόν αξιολογεί την σηµε-
ρινή κατάσταση ως µια καλή ευκαιρία 
για να εδραιωθεί η ατζέντα της περί 
βιωσιµότητας και πράσινης ανάπτυ-
ξης, όχι ως µια αλλαγή κατεύθυνσης 
όπως το συζητούσε µέχρι πρόσφατα, 
αλλά ως λύση ανάγκης.

Ευχέρεια κρατικών 
ενισχύσεων δίνουν 

οι Βρυξέλλες
Αυξημένα όρια 

κρατικής στήριξης 
σε συνδυασμό με 

τις επερχόμενες 
ανακοινώσεις 

της Κομισιόν για 
τα λιπάσματα 
συνθέτουν τη 

μεταρρυθμιστική 
ατζέντα 

σε επίπεδο ΕΕ

Στρέφονται στην κοπριά 
στελέχη της Κοµισιόν, 

υπουργοί και Copa Cogeca 

50%
∆ροµολογείται µια αύξηση 
της τάξης του 50% στο όριο 
ενίσχυσης ανά αγρότη ή 
εκµετάλλευση, που µπορεί 
να χορηγηθεί χωρίς να 
απαιτείται έγκριση Κοµισιόν.

Κοινοτικά
Η Ελλάδα και κάποια άλλα 
κράτη µέλη έχουν αιτηθεί 
για κοινοτικές επιδοτήσεις 
ώστε να αντιµετωπιστεί 
η κρίση ενέργειας και 
λιπασµάτων στο πεδίο 
της αγροτικής παραγωγής.

Κίνητρα
Προχωρά η επαναξιολόγηση 
των στρατηγικών σχεδίων 
της νέας ΚΑΠ, ώστε να 
εξασφαλιστούν περισσότερα 
κίνητρα για τη βιολογική 
γεωργία και για τη χρήση 
ειδικής θρέψης, όπως 
είναι τα λιπάσµατα βραδείας 
αποδέσµευσης, βιοδιεγέρτες.
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ΘΕΟ∆. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΙΚ
«Το κύµα επενδύσεων 
περιλαµβάνει ποιοτικές και 
παραγωγικές επενδύσεις 
και έχει στέρεη βάση 
υλοποίησης. Γι’ αυτό 
του χρόνου πιστεύουµε θα 
κρατηθούµε εκτός ύφεσης, 
πετυχαίνοντας και τους 
δηµοσιονοµικούς στόχους, 
ενδεχοµένως και καλύτερα 
από ό,τι συνέβη το 2021».

ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ 
∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΣΑΣΕΞ
«Τι θα έλεγα στα παιδιά µου 
αν ήθελαν να ασχοληθούν 
µε τη βιοµηχανία 
του θεάµατος; Θα έλεγα, 
«Τέλεια! Και καλή τύχη» 
Όταν γίνεσαι γονιός, θες 
τα παιδιά σου να βρουν τα 
πράγµατα που τους δίνουν 
απόλυτη χαρά. Θέλω όµως 
να µπορέσουν να χαράξουν 
τον δικό τους δρόµο».

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΟΛΟΜΟΝ 
CEO GOLDMAN SACHS
«Πρέπει να αναµένει 
κανείς περισσότερη 
µεταβλητότητα στον 
ορίζοντα. Τώρα, αυτό 
δεν σηµαίνει µε βεβαιότητα 
ότι θα έχουµε ένα δύσκολο 
οικονοµικό σενάριο. 
Αλλά στην κατανοµή των 
αποτελεσµάτων, υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα να 
έχουµε ύφεση στις ΗΠΑ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Εικονική
Στην Κουµουνδούρου 
θεωρούν «δώρον άδωρον» και 
«εικονική» την αύξηση στις 
συνδεδεµένες σε σκληρό και 
µαλακό σίτο και το κριθάρι, 
σχολιάζοντας ότι «το 
υπουργείο θα έπρεπε να 
καλύψει πραγµατικά την 
αύξηση του κόστους από την 
αύξηση χρήσης πιστοποιηµένου 
σπόρου, αντί να καµώνεται 
αύηση στις συνδεδεµένες». 

Μικροσκόπιο
Στην προκαταβολή του τσεκ 
2022 δεν περιλαµβάνεται η 
κατανοµή Εθνικού Αποθέµατος 
καθώς διεξάγεται εκτεταµένος 
έλεγχος, µε τη διασταύρωση 
στοιχείων από εξωτερικές 
πηγές (ΑΑ∆Ε, Κτηµατολόγιο), 
µε σκοπό την αξιολόγηση της 
νόµιµης κατοχής βοσκοτόπων. 
Όσοι δεν προσκοµίσουν ισχυρά 
νοµικά έγγραφα, χάνουν την 
ενίσχυση, λένε στη ∆οµοκού.

Ευχαριστίες
Μετά από παλινωδίες ετών, 
ατασθαλίες, µηχανορραφίες, 
κλπ, κλπ. η πληρωµή της 
προκαταβολής του τσεκ έγινε 
όπως λέει κι ο υπουργός 
της πλατείας «έγκαιρα και 
µε ασφάλεια» χάριν της 
µεταφοράς των δηλώσεων για 
πρώτη φορά στο κυβερνητικό 
νέφος gov.gr. Στα ευχαριστώ 
του υπουργού κυρίως οι 
εργαζόµενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χωρίς φλυαρία τα λεφτά στο λογαριασµό

Στο δρόµο για την Agrotica, τις εκλογές «τσουνάµι» από το Μέ-
γαρο της πλατείας, οι πληρωµές, οι ανακοινώσεις µε τα στατι-
στικά του ΠΑΑ, η έγκριση του τελικού στρατηγικού της ΚΑΠ, 
κλπ, κλπ. Όχι δηλαδή, ότι υπήρξε κάποιος φόβος για εκδηλώ-
σεις δυσαρέσκειας εκ µέρους του αγροτικού κόσµου πέριξ της 
έκθεσης… Κατά τα λοιπά, για πρώτη φορά - µετά την εκπαρα-
θύρωση της µηχανοπαρέας - η προκαταβολή του τσεκ µπήκε 
νωρίτερα και απ’ την 28η Οκτωβρίου, και χωρίς παρατράγου-
δα από το υπολογιστικό συννεφάκι του ∆ηµοσίου. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στα πηγαδάκια 
της Sial, οι τιµές στο 
γάλα µέγα ζητούµενο 
για τη βιοµηχανία 
Φέτας. Εντυπωσιακή 
η πρόταση να µην 
υπάρχουν ντενεκέδες 
ιδιωτικής ετικέτας, που 
στερούν σε υπεραξία 
από παραγωγό και από 
το προϊόν και βοηθούν 
σε προσµίξεις.

Βέβαια, κάποιοι 
προσβλέπουν 
στις προσµίξεις και 
στα λευκά τυριά για 
να πέσουν οι τιµές 
παραγωγού, και να 
µειωθούν τα κόστη. 
Κατά τα άλλα φταίνε 
οι συµφωνίες µε 
τον Καναδά και 
η ∆ανέζικη…φέτα.

Υβρίδια
Ενόσω οι ευρωπαίοι 

αγρότες περιµένουν 
τα νεότερα για την επιδοτήση 
στα λιπάσµατα, στη Σύνοδο 
των Βρυξελλών οι υπουργοί 
Γεωργίας συζήτησαν τη 
δυνατότητα χρήσης κοπριάς, 
ως εναλλακτική λύση 
στα χηµικά λιπάσµατα.

Το θέµα είναι ότι σε λίγο, 
ελέω εκτίναξης των τιµών 
ζωοτροφών και ατάιστων 
κοπαδιών δεν θα υπάρχει 
ζωικό κεφάλαιο για να 
παραχθεί κοπριά.

«Κοπριά για να ρίξεις 
πρέπει να έχεις και ζώα, 
και τα ζώα για να κάνουν 
κοπριά θέλουν ζωοτροφή. 
Ανάποδα τα πήγατε όπως 
πάντα», ανάµεσα στα 
σχόλια των αγροτών.

;

ΓΙΑΝ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
 ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Ποτέ δεν θα δείξω 
ασέβεια στο όνοµα του 
σπουδαίου Κόµπι. ∆εν µου 
αρέσει να τον αναφέρω. 
Νοµίζω πως πρέπει να 
αναφερόµαστε σε εκείνον 
και ότι ποτέ δεν πρέπει να 
τον ξεχάσουµε. Όµως, δεν 
µου αρέσει να αναφέρω 
το όνοµά του για να 
προκαλέσω την προσοχή».

Σ’ αυτό το τοπίο 
θα ταίριαζε 
πιστεύω
και ένα Miraval. 

Για καλή µας τύχη, εν µέσω τεράστιων 
δυσκολιών για όλους, αλλά και για τον αγροτικό 
κόσµο, τσούλησε οµαλά η πίστωση της 
προκαταβολής του τσεκ. Στην ώρα της, όπως 
είχαν από την αρχή δεσµευτεί αρµοδίως, 
µάλιστα νωρίτερα σχεδόν δέκα ηµέρες από 
άλλες χρονιές και χωρίς παρατράγουδα. 

Στα θετικά και το γεγονός ότι µετά τους 
διασταυρωτικούς ελέγχους, συµπεριλήφθηκαν 
και 6.000 κάτοχοι δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης, που προέρχονται από µεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων έτους 2022, αλλά και όλα τα 
ευρήµατα του ελέγχου της τηλεπισκόπησης 
που έγινε σε 253.000 αγροτεµάχια, µαζί και τα 
αποτελέσµατα της δοκιµαστικής εφαρµογής του 
monitoring σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Ηµαθία.

Κατά τα γνωστά, εκτός έµειναν κάποιες 
χιλιάδες παραγωγοί µε δικαιούµενο ποσό 
βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, οι 
µεταβιβάσεις για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί 
ο διοικητικός έλεγχος και κάποιοι παραγωγοί 
των οποίων τα δικαιολογητικά ανωτέρας βίας 
εξετάζονται. Χρήµατα δεν είδαν και όσοι είχαν 
ευρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των 
εκτάσεων που δηλώνουν ή εκκρεµότητες από 
καταγγελίες σχετικά µε το Απόθεµα και τη δήλωση 
εκτάσεων βοσκοτόπων, χωρίς ζώα. Λογικό! 

Ο χειµώνας θα είναι δύσκολος, όλοι το ξέρουν! 
Η αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών 
προϊόντων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. 
Οι αυξήσεις στα καύσιµα είναι τέτοιες που κάποιοι 
αγρότες σκέφτονται πολύ σοβαρά πώς θα 
κινήσουν τα αγροτικά τους µηχανήµατα. Τα 
στοιχεία είναι σαφή: η µέση τιµή του καυσίµου 
Diesel κίνησης, µέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε 
κατά 43,18%, ενώ η αύξηση σε σχέση µε το 2019, 
πριν την πανδηµία, είναι στο 54,77%! Φωτιά! 

Λιγότερα στρέµµατα αλλά καλής ποιότητας 
σε σχέση µε την περασµένη χρόνια, είναι η εικόνα 
στην καπνοκαλλιέργεια της Ροδόπης. Ωστόσο, 
τα στοιχεία δεν είναι καλά! Ο πρόεδρος του 
συνεταιρισµού Εσάτ Χουσεϊν τονίζει ότι πολλοί 
από τους καπνοπαραγωγούς έχουν εγκαταλείψει 
την καλλιέργεια και τον τόπο τους, αναζητώντας 
εργασία στο εξωτερικό. Αποτέλεσµα αυτού, φέτος 
να καλλιεργούνται 5.000 στρέµµατα λιγότερα, 
µε τις εκτιµήσεις να κατεβάζουν την παραγωγή 
στα 5,8 εκατ. κιλά από 6,5 εκατ. κιλά πέρυσι.

«Τα µέτρα στήριξης που για τις πυρκαγιές του 
2007, τα οποία έλαβαν τη µορφή επιδοτήσεων 
επιτοκίου και εγγυήσεων του ελληνικού ∆ηµοσίου 
για δάνεια στον γεωργικό τοµέα, συνιστούν 
παράνοµη κρατική ενίσχυση και είναι ασυµβίβαστα 
µε την εσωτερική αγορά». Μ’ αυτή την απόφαση 
το Γενικό ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απορρίπτει την προσφυγή της Ελλάδας αναφορικά 
µε τις κρατικές στηρίξεις στον γεωργικό τοµέα στις 
πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του 2007. 
Συµβαίνουν κι αυτά!  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Oκτωβρίου 2022 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆ύσκολο να 
επιχειρήσουν 
επανάληψη της 
ίδιας συνταγής, 
γιατί έχουν 
απογυµνωθεί, 
έχουν χάσει τα 
ερείσµατά τους, 
γιατί οι ίδιοι που 
τους στήριξαν 
κινδυνεύουν να 
βγουν στο σεργιάνι 
και γιατί αυτό που 
πουλούσαν έχει 
σκουριάσει

A
ναµείνατε η αγορά πετρελαίου να 
καταστεί πολύ πιο ασταθής τις επό-
µενες εβδοµάδες. Από τις 5 ∆εκεµ-
βρίου, θα είναι παράνοµη η εισα-

γωγή ρωσικού αργού δια θαλάσσης στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (µε µικρές εξαιρέσεις), ενώ οι 
εταιρείες της ΕΕ δεν θα παρέχουν υπηρεσίες ό-
πως ασφάλιση και χρηµατοδότηση για πλοία 
τα οποία θα µεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Ε-
άν επικυρωθεί ο τελευταίος γύρος κυρώσεων, 
θα είναι επίσης παράνοµο να απασχολούνται 
ευρωπαϊκά πλοία µε αυτού του είδους το εµπό-
ριο. Η Μόσχα έχει ήδη χάσει ένα µεγάλο κοµ-
µάτι της ευρωπαϊκής αγοράς της, µε τους αγο-
ραστές να αποφεύγουν τα προϊόντα της ακό-
µη και πριν την απαγόρευση. Ωστόσο, η χώρα 
εξακολουθεί να στέλνει περίπου 630.000 βα-
ρέλια την ηµέρα σε χώρες της ΕΕ. Ο όγκος ρω-
σικού αργού το οποίο µεταφέρεται παγκοσµί-
ως µε πλοία που ανήκουν σε ευρωπαϊκές εται-
ρείες είναι σηµαντικά µεγαλύτερος.

Η Ρωσία δεν έχει πολλές προφανείς επιλογές 
για την ανακατεύθυνση αυτών των ποσοτήτων 
και σχεδόν καµία που να είναι γεωγραφικά κο-
ντά της. Οι πωλήσεις στην Ινδία και, σε µικρότε-

ρο βαθµό, στην Κί-
να και την Τουρ-
κία, αυξήθηκαν τις 
εβδοµάδες αφότου 
ο πρόεδρος Πούτιν 
διέταξε τα στρατεύ-
µατά του να εισβά-
λουν στην Ουκρα-
νία. […] Ο Πούτιν 
έχει δηλώσει ότι η 

χώρα του δεν θα πουλά αργό σε αγοραστές που 
επιδιώκουν να επιβάλουν ανώτατο όριο τιµής, 
ενώ ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης 
Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε  ότι «ο µηχανισµός 
αυτός είναι απαράδεκτος».

Μπορούν οι αγορές πετρελαίου να αντιµετω-
πίσουν αυτή τη νέα απώλεια παραγωγής, πέ-
ραν   της µείωσης κατά 2 εκατ. βαρέλια την ηµέ-
ρα στους στόχους παραγωγής του OPEC+, που 
θα τεθεί σε ισχύ τον Νοέµβριο; Το πρώτο πράγ-
µα το οποίο πρέπει να έχουµε κατά νου είναι 
ότι η κίνηση του OPEC+ είναι κυρίως «ψευδαί-
σθηση».[…]. Ταυτόχρονα, οι προβλέψεις για 
τη ζήτηση µειώνονται, λόγω υψηλών τιµών και 
της επικείµενης ύφεσης. Αυτοί οι παράγοντες 
µπορεί να σηµαίνουν ότι ο κόσµος θα χρειάζε-
ται λιγότερο ρωσικό αργό το επόµενο διάστη-
µα. Όµως, µε τόσους πολλούς µη δεδοµένους 
παράγοντες και τη Ρωσία να κάνει ό,τι µπορεί 
για να κρατήσει τις αγορές στο «όριο» καθώς 
πλησιάζει η προθεσµία επιβολής των κυρώσε-
ων, καλύτερα να µην περιµένετε ότι οι αγορές 
θα «τσουλήσουν» ήσυχα προς τον χειµώνα.

*ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΑΙΑ 
ΣΤΟ BLOOMBERG

Η ψευδαίσθηση 
του «ήρεμου 
χειμώνα»

ΤOY  ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΛΙ *

∆
εν υπάρχει αµφιβολία ότι η 
τελευταία πληρωµή της βα-
σικής ενίσχυσης (τσεκ 2022) 
δικαιώνει απόλυτα την επι-

λογή Γεωργαντά για τη µεταφορά των 
δεδοµένων του ΟΣ∆Ε στο δηµόσιο υ-
πολογιστικό νέφος και στην ασφα-
λή διεύθυνση του gov.gr. Μεθοδικά, 
αποτελεσµατικά και αθόρυβα, οι άν-
θρωποι που κλήθηκαν να δώσουν λύ-
σεις στο χάος των πληρωµών βρήκαν 
τον τρόπο να επαναφέρουν την τάξη.

Συρματόπλεγμα
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πως η επιλογή Γε-
ωργαντά δεν ήταν ούτε εύκολη πολι-
τικά, ούτε απλή τεχνικά. Άλλωστε, αν 
ήταν εύκολη θα την είχαν κάνει πρά-
ξη τουλάχιστον 4 υπουργοί που πέρα-
σαν από την ίδια θέση πριν απ’ αυτόν. 
∆ύο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι δύο της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας. Το πλέγµα συµφερό-
ντων που είχε εγκαθιδρυθεί µε άξονα 
τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε αποδείχθηκε… 
πολύ σκληρό για να παραδώσει την 
κουτάλα. Θα µπορούσε να πει κανείς 
ότι η Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, η 
µέρα της µεγάλης πληρωµής, σηµαί-
νει το τέλος της εποχής των «καλι-
κάντζαρων». Εκτός αν έρθουν άλλοι!

Τέρμα τα δίφραγκα;
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, στην Ελλάδα ζούµε, 
µπορεί ξανά κάποια µέρα, µε άλλη µορ-
φή, σε παρόµοιο αντικείµενο, να επι-
χειρήσουν επανάληψη της ίδιας συ-
νταγής. ∆ύσκολο! Πρώτον, γιατί έχουν 
απογυµνωθεί. ∆εύτερον, γιατί έχουν 
χάσει τα ερείσµατά τους. Τρίτον, για-
τί οι ίδιοι που τους στήριξαν κινδυ-
νεύουν να βγουν στο σεργιάνι. 
Τέταρτον, γιατί αυτό που που-
λούσαν έχει σκουριάσει. Πέ-
µπτο, γιατί τους τελειώνουν 
απ’ ότι µαθαίνω και τα όβο-
λα (βλέπετε, τα άτιµα, όσα 
εύκολα έρχονται τόσο γρή-
γορα φεύγουν). Έκτο, γιατί 
κι αυτοί που τους δάνεισαν 
θα τρέχουν σε λίγο καιρό να 
µαζέψουν τα βερεσέδια. Άλ-
λωστε κι αυτό το έργο, τουλά-
χιστον σε ότι αφορά τον πρω-
ταγωνιστή, ξαναπαιγµένο είναι. 

Παρακαταθήκη
Η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει, πως η παρού-
σα κυβέρνηση, όπως δηλαδή και 
κάθε κυβέρνηση, έχει µία επιλογή. 
Να προχωρήσει µπροστά. Να βάλει 
στην άκρη του τυχάρπαστους, να 
κλείσει τ’ αυτιά της στις σειρήνες 
της διαπλοκής και να µεριµνήσει 
για το µέλλον της ελληνικής γεωρ-
γίας και των πολλών που είναι οι α-
γρότες. Η επιτυχία της πολιτικής Γε-
ωργαντά στην υπόθεση του ΟΣ∆Ε, 
αποτελεί ήδη τεράστια παρακατα-
θήκη. Η χώρα µας δεν έχει την πο-
λυτέλεια να θυσιάζει την τεράστια 
πλουτοπαραγωγική της πηγή που 
βασίζεται στην αγροτική παραγωγή. 

Θέλει αρετή και τόλμη
ΧΑΘΗΚΕ πολύτιµος χρόνος µε τις 
στρεβλώσεις που επέφερε η λεγόµε-
νη δυναστεία του ΟΣ∆Ε. ∆εν χρειά-
ζεται να χαθεί άλλος, ούτε χρειάζε-
ται να γίνουν άλλα πειράµατα. Αυτό 
που χρειάζεται ο αγροτικός χώρος εί-
ναι υποδοµές για να αναπτυχθεί και 
ελευθερία για να αναπνεύσει. Με χει-
ραγώγηση των υποδοµών, όπως π.χ. 
της ψηφιακής επικοινωνίας (συµπε-
ριλαµβανοµένης της ευφυούς γεωρ-
γίας) και καταδυνάστευση της επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας, η αγρο-
τική γη δεν δίνει καρπούς.

Άνθη στη γλάστρα
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ προγράµµατα ανοι-
χτά σε νέες ιδέες, χρηµατοδοτικές 
λύσεις για τους ικανούς, ενηµέρω-
ση ως προς τους κανόνες του παι-

χνιδιού για όλους. Η ηχηρή ελ-
ληνική παρουσία νέων δυνά-
µεων της διατροφής στα φα-
νταχτερά σαλόνια της SIAL 
στο Παρίσι την περασµένη 
εβδοµάδα, δίνει πιστοποιη-
τικά επιχειρηµατικού πνεύ-
µατος και οικονοµικής σκέ-
ψης. Η κεντρική διοίκηση 
σε µια χώρα µε λίγες πλου-
τοπαραγωγικές πηγές, ό-
πως η Ελλάδα, δεν έχει πα-
ρά… να αφήσει όλα (αυτά) 
τα λουλούδια να ανθίσουν.      
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Σ
τις 12 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε στη Βου-
λή ένας κύκλος διαδικασιών που παρέδωσε 
το εµβληµατικότερο προϊόν της γεωργίας 
µας, τη φέτα, έρµαιο στις διεθνείς αγορές.

Πρόκειται για την εµπορική συµφωνία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης µε το Καναδά, που ακολούθησε αυ-
τήν µε το ίδιο περιεχόµενο της 12/02/2021 µε τη Νό-
τια Αφρική. Ας δούµε όµως πώς φτάσαµε εδώ και τι 
έπρεπε να κάνουµε για να µη φτάσουµε.

Τι παραλάβαµε εµείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; 
Μια καταρχήν συµφωνία του Οκτωβρίου του 
2014, όταν προήδρευε της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς, η ο-
ποία προέβλεπε µε βάση το Πρωτόκολλο 3 την πλή-
ρη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων πλην τρι-
ών προϊόντων της Ελλάδας, τη Φέτα, την Ελιά Καλα-
µάτας και τη Ρετσίνα. Τα προβλήµατα όµως που δη-
µιούργησε αυτή η κατ’ αρχήν συµφωνία είναι πολ-
λά, µε χαρακτηριστικότερο αυτό του Πρωτοκόλλου 
3 που αφήνει εκτός πλήρους προστασίας 3 από τα 
29 ελληνικά προϊόντα, µεταξύ των οποίων τη φέτα.

Έτσι η συµβαλλόµενη χώρα θα χρησιµοποιεί α-
νενόχλητη τις ονοµασίες ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ 
στην αγορά της, όπου υπάρχουν τουλάχιστον από 
το 1975 τυριά που κυκλοφορούν µε την ονοµασία 
«φέτα» και ουσιαστικά έχουν δηµιουργήσει τη ζήτη-
ση για το συγκεκριµένο τυρί όλα αυτά τα χρόνια. Ε-
πόµενο είναι να συνεχίσουν να διακινούν οποιοδή-
ποτε λευκό τυρί, από αγελαδινό γάλα κυρίως, µε την 
ονοµασία «φέτα». Συνεπώς, θα παγιωθεί η κατάχρη-
ση του όρου «φέτα» από όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις δύο συµβαλλόµενες χώρες.

Ειδικά για τα προϊόντα του αγροτι-
κού χώρου, ενώ στην ΕΕ τα χει-
ριζόταν ο επίτροπος Γεωργί-

ας, στη χώρα µας ήταν αρµοδιότη-
τα των υπουργείων Εξωτερικών 
και Ανάπτυξης, που είχαν ουσι-
αστικά αποδεχθεί την κατάστα-
ση. Από την πλευρά του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν 
υπήρξε αξιοσηµείωτη αντίδραση.

Αυτή την κατάσταση παραλάβα-
µε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015. 

Τι κάναµε εµείς; Στο πρώτο Συµ-
βούλιο Υπουργών Γεωργίας, τον Μάρ-

τιο του 2015, σε παρέµβασή µου αναφέρθηκα στις 
δύο συµφωνίες που θα µας δηµιουργήσουν µεγά-
λο πρόβληµα και είναι η SADC µε τη Νότια Αφρική 
και η CETA µε τον Καναδά, τονίζοντας ότι δεν µπο-
ρεί να γίνουν αποδεκτές.

Υπήρξαν αλλεπάλληλες συναντήσεις µε τον ε-
πίτροπο Γεωργίας Φιλ Χόγκαν στις οποίες δη-
λώναµε ξεκάθαρα ότι τα αποτελέσµατα αυτών 

των συµφωνιών είναι εξαιρετικά δυσµενή για τη χώρα 
µας. Από τον Ιανουάριο του 2016 η ελληνική πλευ-
ρά βρισκόταν σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε την 
ΕΕ για να βρεθεί τρόπος επίλυσης του προβλήµατος 
στη συµφωνία, αλλά και του σωρευτικού προβλήµα-
τος που είχε δηµιουργηθεί για την προστασία των 
ελληνικών Γ.Ε. στο σύνολο των εµπορικών συµφω-
νιών που διαπραγµατευόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιµονή και η αποφασιστικότητα στις διαπραγ-
µατεύσεις µας έφεραν καρπούς σε ένα παιχνίδι ό-
που είµαστε µόνοι µας. Αποδεχθήκαµε την προσω-
ρινή έναρξη της συµφωνίας µε τη Ν. Αφρική τον Ο-
κτώβριο του 2016, µε τον όρο ότι η Κοµισιόν θα λά-
βει ρητά υπόψη τις ανησυχίες της Ελλάδας για τις Γ.Ε.

Γι’ αυτό και δεσµεύτηκε να επιτύχει το καλύτε-
ρο δυνατό επίπεδο προστασίας για τις κατα-
χωρισµένες Γ.Ε. της Ένωσης στις τρέχουσες ή 

µελλοντικές διαπραγµατεύσεις εµπορικών συµφω-
νιών εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της 
προσωρινής Ε.Ε.-SADC. ∆ηλαδή µέχρι τον Οκτώβριο 
2021 να έχει ξεκινήσει και την αναθεώρηση µε στό-
χο εντός πενταετίας να µη χρησιµοποιείται ο όρος 
«φέτα» σε κανένα προϊόν Νότιας Αφρικής. Ανάλο-

γη δέσµευση υπάρχει και για τη συµφωνία CETA 
µε το Καναδά.

Οι παραπάνω δεσµεύσεις 
δεν είναι απλά λόγια, α-
ποτελούν το περιεχόµενο 

της ∆ήλωσης που συµφωνήσαµε 
στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας στις 
29/5/2016 ο Επίτροπος Φιλ Χό-
γκαν µε τον κ. Francis εκ µέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κι εγώ 

µε τον Γ. Γραµµατέα Χαρ. Κασίµη εκ 
µέρους της ελληνικής Κυβέρνησης, 

η οποία ενσωµατώθηκε στη συµφωνία, 
όπως επίσης ενσωµατώθηκε και η διακρι-

τή δήλωση της Ελλάδας που επικαλείται τη ∆ήλωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο τότε εκπρόσωπος Τύπου της Κοµισιόν και ση-
µερινός Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρι-
σε τη συµφωνία έτσι όπως διαµορφώθηκε ως άνευ 
προηγουµένου επιτυχία, αφού µε τη ∆ήλωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας, που ενσω-
µατώθηκαν, η Κοµισιόν δεσµεύεται να δροµολογή-
σει διαδικασία αναθεώρησης του σχετικού µε τις Γ.Ε. 
Πρωτοκόλλου 3 µε στόχο να πετύχει το ίδιο επίπεδο 
προστασίας για όλες τις Γ.Ε. που περιλαµβάνονται 
στο πρωτόκολλο, µαζί και της φέτας. 

Έτσι είχαµε στα χέρια µας µια δέσµευση-µέρος της 
συµφωνίας που µας έδινε το δικαίωµα ακόµη και να 
µην προχωρήσουµε στις κυρώσεις αν δεν είχαν ολο-
κληρωθεί όλες οι παράµετροι της συµφωνίας.

∆υστυχώς η σηµερινή Κυβέρνηση δεν έκανε 
τίποτα για να υλοποιηθεί η δέσµευση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίθετα µε τις δύο 

κυρώσεις που προχώρησε όχι µόνο απεµπόλησε το 
δικαίωµά µας που απορρέει από τη συµφωνία, αλλά 
και παρέδωσε τη φέτα στους σφετεριστές της. 

∆εν µπόρεσα να εξηγήσω επίσης και τη στάση του 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Τους αγνόησαν ή 
αδιαφόρησαν; Το αποτέλεσµα όµως είναι το ίδιο.

Όλοι όσοι συνέβαλαν στην κύρωση των συγκεκρι-
µένων συµφωνιών και είναι να γνωρίζουν ότι αυτές 
θα αποτελούν πλέον τον πολιορκητικό κριό στις διε-
θνείς αγορές για τα αγροτικά προϊόντα της χώρας µας.

Ήδη η Γαλλία και η ∆ανία βάζουν θέµα επανεξέ-
τασης της ένδειξης «ΦΕΤΑ». Και στόχος τους είναι να 
γεµίσει η ευρωπαϊκή αγορά και βεβαίως και η χώρα 
µας µε λευκό τυρί «τύπου φέτα» από αγελαδινό γάλα.

Και κλείνω µε ένα ερώτηµα: Έχουµε δυνατό-
τητες, έστω κι αυτή την ώρα να ανατρέψου-
µε τη κατάσταση; Μετά τη πρόσφατη κύρω-

ση µε το Καναδά τα πράγµατα δυσκολεύουν πολύ. 
Μόνη µας ελπίδα είναι να ζητήσουµε και να πετύ-

χουµε την επανεξέταση του πρωτοκόλλου 3 για την 
πλήρη προστασία της φέτας και της ελιάς Καλαµάτας.

Πώς χάθηκε η προστασία της φέτας 
στις διεθνείς αγορές

*Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Εύβοιας
 και πρώην υπουργού 

ΑΡΘΡΟ
ΤOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*
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Οδηγώντας 
το µετασχηµατισµό 
της γεωργίας 
στις 22 Οκτωβρίου
Τις τελευταίες καινοτοµίες και λύσεις προς 
όφελος του Έλληνα αγρότη θα παρουσιάσει 
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο ξενοδοχείο 
Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305) 
το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 13:30 µ.µ. 
στο πλαίσιο της 29ης Agrotica, ο τοµέας 
Crop Science της Bayer Ελλάς. Το µότο 
της εκδήλωσης είναι «Οδηγώντας τον 
µετασχηµατισµό της γεωργίας». Η Bayer θα 
παρουσιάσει τα κυριότερα projects καινοτοµίας 
που αλλάζουν το σκηνικό στην φυτοπροστασία, 
τους σπόρους και τα γενετικά χαρακτηριστικά 
και τις ψηφιακές λύσεις για του παραγωγούς σε 
όλο τον κόσµο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
αναµένεται επίσης να παρουσιαστούν και 
οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρίας. 
Περισσότερες πληροφορίες: bayer.com/el/gr/

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Οι Οινοποιοί της Κρήτης 

και η έκθεση κρητικού κρασιού 
«ΟιΝοτικά» έρχονται για 5η 
χρονιά στην Αθήνα για 
το ετήσιο ραντεβού τους 
µε το αθηναϊκό κοινό στις 31 
Οκτωβρίου στο ξενοδοχείου 
Athenaeum InterContinental, 
στη Λ.Συγγρού.

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

Κλείνοντας 100 χρόνια, 
η µεγάλη γαλλική έκθεση για 
τον γεωργικό κλάδο, SIMA, 
επιστρέφει στις 6-10 
Νοεµβρίου. 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.

Πρωτεύουσα του µήλου θα 
γίνει το τριήµερο 17 µε 19 
Νοεµβρίου το Μπολζάνο στη 
Βόρεια Ιταλία, όπου θα γίνει 
η Interpoma, η µοναδική 
εµπορική έκθεση στον κόσµο 

αφιερωµένη αποκλειστικά 
στη µηλοκαλλιέργεια. 

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

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

Αυξηµένες 25% είναι κιόλας 
οι κρατήσεις για τη φετινή 
έκθεση Fruit Logistica που θα 

πραγµατοποιηθεί το τριήµερο 
8-10 Φεβρουαρίου 2023 
στην καρδιά του Βερολίνου.

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

Στις 12-14 Νοεµβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος η MDF 
Expo στο Metropolitan Expo, 
η συνδυαστική έκθεση για 
τους επαγγελµατίες τροφίµων 
από τον τοµέα της παραγωγής, 
της µεταποίησης και του 
food service.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις
έως 6 Νοεµβρίου για 
το Trophy Challenge
Για 4η χρονιά το Trophy-Τροφή Challenge, 
ο πρωτοποριακός διαγωνισµός από τη Νέα Γεωργία 
Νέα Γένια, µε στόχο να υποστηρίξει το ελληνικό 

αγροδιατροφικό οικοσύστηµα, τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό του κλάδου και τη νεανική 
επιχειρηµατικότητα. Οι αιτήσεις άνοιξαν στις 10 
Οκτωβρίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 
Κυριακή 6 Νοεµβρίου. To Trophy-Τροφή Challenge 
έχει καθιερωθεί µεταξύ της αγροδιατροφικής 
κοινότητας, καθώς από το 2019 έχει υποστηρίξει 95 
start-ups και οµάδες φοιτητών και ερευνητών από 
20 πανεπιστήµια, ερευνητικοί φορείς και ινστιτούτα. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα www.generationag.org/trophy-trofh-
challenge µέχρι και την Κυριακή 6 Νοεµβρίου.

ON LINE

Γιορτή Ξινόµαυρου 
την 1η Νοεµβρίου

Ξινόµαυρο, η «ντίβα» όπως 
αποκαλείται του ελληνικού 
αµπελώνα και η πλέον 
ευγενής ερυθρή γηγενής 
ποικιλία της Βόρειας 
Ελλάδας βάζει τα καλά της 
ενόψει της Παγκόσµιας 
Ηµέρας Ξινόµαυρου. 
Την Τρίτη 1 Νοεµβρίου, η 
Ένωση «Οινοποιοί Βορείου 
Ελλάδος» διοργανώνει 2 
εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο 
Electra Palace Athens (οδός 
Ναυάρχου Νικοδήµου 18-20 
στην Πλάκα). Το masterclass 
µε τίτλο «Το Ξινόµαυρο στα 
καλύτερά του!» (ώρες 
λειτουργίας: 18:00-20:00) 
και την έκθεση οινογευσίας 
«Τα ΒορΟινά του 
Ξινόµαυρου»
(ώρες λειτουργίας: 18:00-
22:00). Οι εκδηλώσεις 
απευθύνονται σε 
καταναλωτές που επιθυµούν 
να γνωρίσουν τις πτυχές 
της πολυδυναµικής και 
πολυδιάστατης αυτής 
ποικιλίας, αλλά και στους 
επαγγελµατίες του κλάδου.

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

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.

Αιτήσεις συµµετοχής 
έως τις 11 Νοεµβρίου για 
τον 9ο κύκλο του Project Future 
της Τράπεζας Πειραιώς.

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

Παράταση ισχύος έως 30 
Νοεµβρίου για πιστοποιητικά 
βιοκαλλιεργητών ελαιώνα 
Άµφισσας.

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

Έως 31 ∆εκεµβρίου µετατροπές 
άδειας παραγωγού Λαϊκής 
σε πωλητή. 

Παράταση ως 31 Μαρτίου 2023
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΡΙΑΝΤ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το ελληνικό αρνί
σε πρώτο πλάνο 
6 µε 10 Νοεµβρίου

Ένα σηµαντικό άνοιγµα στη 
µεγαλύτερη οικονοµία του αραβικού 
κόσµου για τις εξαγωγές 
του ελληνικού αρνιού σχεδιάζει τον 
Νοέµβριο η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Κρέατος στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος «Meet the 
European Lamb» µε την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη 
σύνθετη αλλά γεµάτη ευκαιρίες αγορά 
της Σαουδικής Αραβίας, η ελληνική 
πλευρά στοχεύει την premium 
κατηγορία, για αυτό και προγραµµατίζει 
τόσο τη συµµετοχή του Meet the EU 
Lamb στην έκθεση Saudi Restaurant 
Show στις 7, 8, 9 Νοέµβριου όσο και 
µια σειρά κλειστών επαγγελµατικών 
συναντήσεων µε σκοπό το χτίσιµο 
ισχυρών συµµαχιών και σταθερών 
εµπορικών συµφωνιών προς όφελος 
των ελληνικής παραγωγής και 
εξαγωγής πρόβιου κρέατος.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες Ασσαφ 
5-6 µηνών από µάνες υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής,περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα αιγοπροβάτων ,περι-
οχή Ριτσώνας Χαλκίδας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 
6934/287105.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958.

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

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά 
αποκοµµένα 5 µηνών, περιοχή Αιτωλοακαρ-
νανίας. Τηλ. 6980/048507.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος 
ποικιλίας MAISTRALE καλής ποιότητας, πε-
ριοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλoύνται άχυρα και σανός βρώµης, περιο-
χή Ελασσσόνας. Τηλ. 6976/604538.

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

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

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

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

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

Πωλούνται βίκος καθαρισµένος, απολυµα-
σµένος απο παραγωγό. Τηλ. 6981/088723.

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

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

Πωλείται βίκος R2, Αλέξανδρος, περιοχή Λά-
ρισας.Τηλ. 6946/306101. 

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλί-
ας Ερµιόνη στη περιοχή Λακωνίας. Τηλ. 
6946/395102. 

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ. 6932/372270.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας 
ΣΙΜΕΤΟ. Τηλ. 6932/372270.

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

Πωλoύνται ζωοτροφικά φασόλια,περιοχή Κα-
στοριάς. Τηλ. 6974/318552.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.δικαιώµατα φυτικής παρα-
γωγής. Τηλ. 6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400.

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµ-
µατα. Τηλ. 6944/985675.

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

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

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

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

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

Πωλείται ζωοτροφή Κεχρί άριστης ποιότητας, 
σανό ή ενσίρωµα ,ιδανικό για γαλακτοπαρα-
γωγή, εφάµιλλο του τριφυλλιού. Περιοχή Λά-
ρισας. Τηλ.  6944/785864.

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

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

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

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. 
Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ. 6934/405572. 

Πωλείται στάρι σκληρό για σπόρο ποικι-
λίας IRIDE 50 τόνοι µε απόδοση 340 κι-
λά το στρέµµα.Περιοχή Πλαγιά Κιλκίς. Τηλ. 
6945/527293.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα 
επί της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθη-
νών-Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµ-
βο επαρχιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. 
Ηλεκτροδοτηµένο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ. 
6977/277554.

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

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

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώληση καιΠωλείται 
τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άριστη κατάστα-
ση, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6936/988485.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας. Τηλ. 6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το 
σασί. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.  2310/711133.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2700 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew 
Holland 8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα 
φορτηγό µερσεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, 
περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6973/492214.

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

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

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

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

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

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

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

Τα «δακτυλικά αποτυπώµατα» της κλι-
µατικής αλλαγής είναι παντού πάνω 
από την ξηρασία που έπληξε τι φετι-
νό καλοκαίρι καλλιέργειες και διέκο-
ψε την παροχή ρεύµατος στο βόρειο 
ηµισφαίριο, µε τους επιστήµονες να 
µιλούν για µια «κλήση αφύπνισης» 
και µετέπειτα τις πληµµύρες που πέ-
ρασαν πάνω από τα ξερά εδάφη που 
ήταν σαν χαρτί. Eδάφη που…έσπα-
σαν από τη ζέστη, ποτάµια που στέ-
γνωσαν σε όλη την Ευρώπη, την Κί-
να και τις ΗΠΑ και ακραίες πληµµύ-
ρες είναι σύµφωνα µε τους ειδικούς 
µια γεύση του νέου φυσιολογικού.

Στον αγροτικό τοµέα µια ξηρασία ό-
πως αυτή του καλοκαιριού ενώ συνέ-
βαινε κάθε 400 χρόνια, τώρα µπορεί 
να συµβεί στην 20ετία, αναφέρει νέα 
µελέτη του WWA. «Η φετινή ξηρασία 
ήταν µια κλήση αφύπνισης. Από τη 
µία πλευρά, θα πρέπει να αποφύγου-
µε να ξεφύγει κι άλλο το πρόβληµα 
και να µειώσουµε τις εκποµπές. Αλλά 
πρέπει επίσης να επενδύσουµε περισ-
σότερο στην ανθεκτικότητα», δήλω-
σε ο Μάρτιν ΒαΝ Ααλστ, ο οποίος συ-
νέγραψε τη µελέτη. Οι ειδικοί προει-
δοποιούσαν όλο το καλοκαίρι ότι θα 
χρειαστούν συνεχείς βροχές για να 
αναπληρωθούν τα ξεραµένα εδάφη. 

Ακόµη και τώρα, πάνω από το ήµισυ 
της γης της Ευρώπης παραµένει επη-
ρεασµένο από την ξηρασία.

Εξετάζοντας συγκεκριµένα τη ∆υ-
τική και την Κεντρική Ευρώπη, οι επι-
στήµονες διαπίστωσαν ότι η κλιµατι-
κή αλλαγή έκανε την αγροτική ξηρα-
σία του καλοκαιριού τρεις έως τέσσε-
ρις φορές πιο πιθανή. Αυτό σηµαίνει 
ότι αντί για κάθε 60 έως 80 χρόνια, η 
περιοχή µπορεί να αναµένει τέτοιο γε-
γονός να συµβαίνει κάθε 20 χρόνια 
σε έναν θερµότερο κόσµο κατά 1,2oC.

Παρόλο που οι ακραίες καιρικές 
και κλιµατικές καταστροφές εντείνο-
νται, οι µισές χώρες του κόσµου δεν 
διαθέτουν τα προηγµένα συστήµατα 
έγκαιρης προειδοποίησης που απαι-
τούνται για να σωθούν ζωές, προει-
δοποιεί νέα έκθεση των Ηνωµένων Ε-
θνών. Επιπλέον, κάτω από τις µισές λι-
γότερο ανεπτυγµένες χώρες και µόνο 
το 1/3 των αναπτυσσόµενων µικρών 
νησιωτικών κρατών διαθέτουν συστή-
µατα έγκαιρης προειδοποίησης πολ-
λαπλών κινδύνων, ανέφερε η έκθεση. 

ΟΗΕ
Ο ΟΗΕ θέλει όλες οι χώρες 

να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 
δράσης κατά τη διάσκεψη 

κορυφής για το κλίµα COP27 
του Νοεµβρίου στην Αίγυπτο

Αναβάθµιση ελέγχων
στο βιολογικό µέλι
Η άµεση εκκίνηση των διαδικασιών 
βελτιστοποίησης των ελεγκτικών 
µηχανισµών για αποτελεσµατική 
πιστοποίηση του βιολογικού µελιού, 
βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης 
στην πλατεία Βάθη. Στη συνάντηση 
υπό τον υφυπουργό Σ, Κεδίκολου, 
µε υπηρεσιακούς παράγοντες, 
αρµόδιους φορείς και παραγωγούς 
τέθηκαν προτάσεις για ζητήµατα 
που αφορούν την ιχνηλασιµότητα, 
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, 
το βιολογικό κερί κλπ.

Η ενεργειακή κρίση
στο βιβλίο Φαραντούρη
Απαντήσεις στον πολύ επίκαιρο 
προβληµατισµό της ενεργειακής 
κρίσης έρχεται να δώσει το νέο 
βιβλίο του καθηγητή Νικόλα 
Φαραντούρη µε τίτλο «Η 
ενεργειακή κρίση στην Ελλάδα- 
Η δίνη της ακρίβειας, οι 
προειδοποιήσεις, οι προτάσεις για 
έξοδο». Το βιβλίο, κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις 
Παπαζήση, θέτει προαπαιτούµενο 
τον ενεργειακό µετασχηµατισµό 
µε την κοινωνία στο επίκεντρο.

Μπέρδεµα µε δασικούς 
χάρτες-ΟΣ∆Ε σε Φθιώτιδα
∆ιαµαρτύρονται οι αγρότες 
Μαρτίνου, Μαλεσίνας και 
Λάρυµνας καθώς στη νέα 
εφαρµογή του ΟΣ∆Ε ανέβηκαν οι 
δασικοί χάρτες, που καθιστούν το 
70% των εκτάσεων µη επιλέξιµες 
για καλλιέργεια από τη στιγµή που 
οι αντιρρήσεις επί των δασικών 
έληξαν στις 25/07/2022 και δεν 
έχουν εκδικαστεί ακόµη. Πολλοί 
αγρότες βρίσκονται προ του 
κινδύνου να χάσουν δικαιώµατα 
και να υποστούν κυρώσεις.

Εξαιρετική ωρίµανση
Ντεµπίνας, Βλάχικου
Η καινούργια οινική χρονιά 
αναµένεται αξιοσηµείωτη για 
το µέλλον της αµπελοκαλλιέργειας 
στην περιοχή των Ιωαννίνων, 
όπως έδειξε ο τρύγος. Επάρκεια 
βροχών στην αρχή της χρονιάς, 
άνοιξη χωρίς κλιµατικές εξάρσεις 
και απουσία ζηµιών και καλοκαίρι 
µε θερµοκρασίες σε φυσιολογικά 
επίπεδα, έφεραν έναν εξαιρετικό 
τρύγο που έδωσε σε Ντεµπίνα 
και Βλάχικο καλή ωρίµαση µε 
µέσο σακχαρικό τίτλο 12,5.

Κάτω από τις µισές λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου και µόνο το ένα τρίτο των αναπτυσσόµενων 
µικρών νησιωτικών κρατών διαθέτουν συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Κλήση αφύπνισης
ξηρασία, πλημμύρες
Επιστήμονες χτυπούν καμπανάκι για ακραία ξηρικά και 
πλημμυρικά φαινόμενα που τώρα συμβαίνουν στην 20ετία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 ίππων 
µε 3000 ώρες χρήσης.Τιµή 8.300 ευρώ. Τηλ. 
6944/985675.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο 
προβάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυλος 
(σπαστήρας). Τηλ. 6944/614947.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ 100 ίππων οποιασδήποτε 
µάρκας κατά προτίµηση µονό διαφορικό . Τηλ. 
6972/376184.

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυ-
φος(χωρίς λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή 
Αιτωλοακαρνανίας. 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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Πράσινη τρέλα 
για το 9 στα 9
Ντέρμπι με τον  Άρη στη Λεωφόρο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σε παράσταση για ένα ρόλο τείνει να 
εξελιχθεί η φετινή Super League, µε 
την «αρµάδα» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
να µην έχει αντίπαλο µέχρι στιγµής 
τις πρώτες 8 αγωνιστικές. Ωστόσο ο 
οργανισµός του Παναθηναϊκού αντι-
µετωπίζει µε τη δέουσα σοβαρότη-
τα το επόµενο κυριακάτικο ντέρµπι 
µε τον Άρη στη Λεωφόρο, ένα µατς 
που πιθανόν να κρύβει παγίδες για 
τους «πράσινους», δεδοµένων των 
πολλών απουσιών της. Αρωγός στο 
πλευρό του Παναθηναϊκού θα απο-
τελέσει και η ζεστή κερκίδα, µε την 
διοίκηση της οµάδας να ενηµερώνει 
από την Πέµπτη κιόλας πως τα εισιτή-

ρια έχουν εξαντληθεί. Τυχόν στραβο-
πάτηµα του πρωτοπόρου θέλει όµως 
να εκµεταλλευτεί και η διψασµένη Α-
ΕΚ, η οποία αντιµετωπίζει τη ∆ευτέρα 
στη Λιβαδειά τον µαχητικό Λεβαδει-
ακό. Η Ένωση θέλει να κλείσει γρή-
γορα τη βαθµολογική ψαλίδα και να 
ασκήσει πίεση στο Παναθηναϊκό, κα-
θώς βρίσκεται 6 βαθµούς µακριά α-
πό τη κορυφή. Ολυµπιακός και ΠΑ-
ΟΚ ψάχνουν να βρουν τον καλό τους 
εαυτό και δοκιµάζονται σε Αγρίνιο 
και Θεσσαλονίκη, απέναντι στο Πα-
ναιτωλικό και τον Αστέρα Τρίπολης. 

Tο ενδιαφέρον του φίλαθλου 
κοινού έχει επάξια κερδίσει και ο 
Βόλος, που βρίσκεται στη 3η θέ-
ση και κοντράρεται στην Αθήνα µε 
τον Ατρόµητο το Σάββατο.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται σε εξω-
αγωνιστικά ζητήµατα και συγκεκριµένα στη διαµάχη 
µεταξύ της La Liga και της ισπανικής κυβέρνησης 
αναφορικά µε το νέο αθλητικό νόµο, που «στρώνει 
το χαλί» στο ευρωπαϊκό πρότζεκτ του ισχυρού άντρα 
της Ρεάλ. Η ισπανική διοργανώτρια αρχή απειλεί 
ακόµη και µε προσωρινό λουκέτο στο πρωτάθληµα. 

Κόντρα με La Liga 
για τα μάτια Πέρεθ

Μηχανοκίνητα

ΜOTO GP    10.00 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Aτρόµητος - Βόλος  19.00 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός - Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Περιστέρι - ΑΕΚ   15.45 ΕΡΤ WORLD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - Άρης  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 20.15 COSMOTE SPORT 7 HD

Μηχανοκίνητα

Formula 1    22.00 ΕΡΤ2

Μηχανοκίνητα

ΜOTO GP    10.00 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Aτρόµητος - Βόλος  19.00 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.30 Novasports Premier League

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός - Ολυµπιακός 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Περιστέρι - ΑΕΚ   15.45 ΕΡΤ WORLD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - Άρης  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 20.15 COSMOTE SPORT 7 HD

Μηχανοκίνητα

Formula 1    22.00 ΕΡΤ2

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 23 Οκτωβρίου

Σάββατο 22 Οκτωβρίου

Σέντρα ξανά 
στα ερασιτεχνικά
Μετά τη συνεδρίαση της Πέµπτης 
20 του µήνα, η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε 
την άµεση επανέναρξη των 
Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων. 
Αυτό σηµαίνει ότι από αυτό το ΣΚ 
(22-23/10) θα ξαναρχίσει η δράση 
στα Ερασιτεχνικά Πρωταθλήµατα, 
τα οποία είχαν διακοπεί στις 30 
Σεπτεµβρίου εξαιτίας του θέµατος 
που προέκυψε µε το Μητρώο 
των Σωµατείων.

Τα θέλει όλα η Red Bull 
Πρωταθλήτρια κατασκευαστών 
θέλει να αναδειχθεί η Red Bull 
Racing στο επόµενο Grand Prix 
ΗΠΑ στο Circuit of the Americas 
(COTA). Όπως φαίνεται, η 
κατάκτηση του πρωταθλήµατος 
από τον Μαξ Φερστάπεν δεν είναι 
αρκετή για τη Red Bull, µε την 
Οµάδα να πηγαίνει στο επόµενο 
Grand Prix µε µοναδικό στόχο 
το 2/2 στη φετινή Formula 1.

Αδικία που βγάζει µάτι
Έντονα είναι τα παράπονα που 
έχει η ΠΑΕ ΑΕΛ από τη διαιτησία 
Τσέτσιλα στον αγώνα µε τον 
Λεβαδειακό την περασµένη 
Τετάρτη για την 5ης φάση του 
Κυπέλλου Ελλάδος. Οι «βυσσινί» 
µιλούν για ξεκάθαρη αλλοίωση 
αποτελέσµατος, µε την ΠΑΕ 
να αναρτά στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ολόκληρο βίντεο 
µε τις αµφισβητούµενες φάσεις. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με πολιτικές   
προεκτάσεις η 
διαμάχη για τις τιμές 
στο πρόβειο γάλα 

Μετά την Agrotica
επιστρέφει η πίεση 
για προκήρυξη των 
Σχεδίων Βελτίωσης

Μείζον ζήτηµα 
αποτελεί με τη νέα 
ΚΑΠ η διαχείριση 
των βοσκοτόπων      
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Ε
νισχύθηκε λίγο ακόµα η εξαγω-
γή σκληρού σίτου από τη χώρα 
µας και πλέον κυµαίνεται στα 
460 ευρώ ο τόνος FOB λιµανι 

µας για τις µέτριες ποιότητες. Η δυναµι-
κή των τιµών του Καναδά σε συνδυασµό 
µε τις µεγάλες και ακριβές αγορές της Αλ-
γερίας και της Τυνησίας συντηρούν το θε-
τικό µοµέντουµ των τιµών. Την ίδια ώρα, 
στη νέα λίστα της Φότζια είχαµε αύξηση 
κατά 10 ευρώ ο τόνος για τέταρτη εβδο-
µάδα, ενώ αντίθετα στη Γαλλία µια µικρή 
µείωση της τάξης των 5 ευρώ και κυµαί-
νεται στα 470 ευρώ ο τόνος. 

Υποτονική η ζήτηση για το βαµβά-
κι στην ελληνική αγορά και µεγάλη η α-
πογοήτευση λόγω της εκτεταµένης πτώ-
σης του χρηµατιστηρίου. Μικρές αγορές 
από το Πακιστάν, όσο Τουρκία και Αίγυ-
πτος παραµένουν ανενεργές. Αποτέλε-
σµα, το πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών να πιέζεται και πλέον βρίσκεται χα-
µηλότερα από τα 10 σεντς επί των τιµών 
∆εκεµβρίου ́ 22. 

Από τα µέσα Νοεµβρίου προβλέπεται 
να ξεκινήσουν µε κανονικούς ρυθµούς οι 
κοπές των µανταρινιών που πάνε για ε-
ξαγωγή. Για να καλύψει φέτος τα έξοδα 
ένας παραγωγός µε µανταρίνια της ποι-
κιλίας Κληµεντίνη, θα πρέπει να πουλή-
σει πάνω από 40 λεπτά το κιλό. Υπενθυ-
µίζεται ότι πέρυσι η τιµή ξεκίνησε από 37 
- 40 λεπτά το κιλό. 

Ανακάμπτει 
στα 460 ευρώ η 
εξαγωγή σκληρού 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

22/09 29/09 06/10 13/10 20/10

487,47
481,69 481,90

468,08
474,01

∆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

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

427

364

290

79,35

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

482,5 482,5 495 500 510

4,04 3,97 3,94 4,03

4,45 4,56

520

Ισχυρές πιέσεις και έντονη µεταβλητότητα, 
χαρακτηρίζουν την εµπορική περίοδο φέ-
τος στο ελληνικό κάστανο, καθώς ξεκίνη-
σε µε ανοικτές τιµές τις πρώτες ηµέρες της 
συγκοµιδής, για να ακολουθήσει η απότο-
µη προσγείωση. «Η αγορά δεν είναι καλή», 
λέει ο Γιώργος Μπακάλης, πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Καστανοπαραγωγών στο χω-
ριό Γρίβα, στην περιοχή του Πάικου. Πλέ-
ον βγήκαν τιµές και για το µέγεθος «Extra 
Α» (σ. σ. στην περιοχή αντιστοιχεί µόλις 5%-
10% της παραγωγής), το εµπόριο πληρώ-

νει 2,50-2,60 ευρώ το κιλό, από 3-3,20 ευ-
ρώ πέρυσι, για το «Α» (σ.σ. το 40% της πα-
ραγωγής), η τιµή είναι στα 2-2,20 ευρώ α-
πό 2,60-2,70 ευρώ πέρυσι, για το «Β» (σ. 
σ. το 40%) η τιµή είναι στο 1,20 ευρώ από 
1,80-2 ευρώ το κιλό πέρυσι και στο «Γ» (σ. 
σ. περί το 10%), όσοι πρόλαβαν πούλησαν 
µε 0,60 ευρώ το κιλό, από 1 ευρώ πέρυσι, 
αλλά πλέον δεν το θέλουν. Για πίεση προς 
το προϊόν µιλούν και οι παραγωγοί των χω-
ριών του Κισσάβου, µε την τιµή εκεί να µην 
έχει οριστικοποιηθεί ακόµη.      Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Υπό πίεση φέτος η αγορά κάστανου
Με ανοιχτές τιµές οι πρώτες πράξεις στην αρχή της περιόδου συγκοµιδής 
Απότοµη προσγείωση στην τιµή του µεγέθους «Extra Α», 70 λεπτά κάτω

Αποζημίωση
Υπό συζήτηση αποζηµιώσεις 

σε παραγωγούς κάστανου για τη 
φαιά σήψη και τις επιπτώσεις της 

στο αγροτικό εισόδηµα

Μεγέθη
Καλή ποσοτικά η φετινή 

παραγωγή, ενώ εντοπίζεται 
µείωση στα χοντρά µεγέθη, 

µε 30 - 40 κοµµάτια ανά κιλό

Κόστος 
Στα 13 λεπτά το κιλό περίπου 

τα µεταφορικά και στα 20 λεπτά 
η αποθήκευση στα ψυγεία, λόγω 

διπλασιασµού του κόστους ενέργειας 

Τιμές παραγωγού 
κάστανου
(ευρώ το κιλό)

«Extra Α»  2,50-2,60 

«Α» 2-2,20

«Β» 1,20 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

«Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 «Β» 1,20 

«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20«Α» 2-2,20
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Χρηµατιστηριακή «χασούρα» και νέα χαµηλά για το βαµβάκι

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
79,35

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

364

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

290

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,56

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Συνεχίζονται οι πιέσεις στη διεθνή 
αγορά βάµβακος, µε τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου να υποχωρούν 
σε νέα χαµηλά 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.

Σηµάδια σταθεροποίησης αυτήν 
την για την τιµή καλαµποκιού στην 
Ιταλία, όσο εξασθενεί η επιρροή 
της πίεσης συγκοµιδής.

∆ιορθώνει 20 ευρώ σχεδόν ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στην Ευρώπη µε την αγορά να αναζητά 
κατεύθυνση στις δυνατότητες εισαγωγών.

Συνεχίζεται η άνοδος στη µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία τις τελευταίες ηµέρες, 
ενώ ανοδικά κινείται και η Ιταλία.

20
ΙΟΥΝ

20
ΙΟΥΛ
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¤/τόνος ¤/τόνος
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ΟΚΤ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η ανοδική πορεία που ακολουθεί η 
ευρωπαϊκή αγορά σκληρού σίτου τις 
τελευταίες εβδοµάδες, φαίνεται ότι 
δικαιώνει όσους αγρότες απέφυγαν 
να προβούν σε βιαστικές πωλήσεις 
υπό την πίεση των χαµηλών τιµών 
που διαµορφώθηκαν µετά την από-
τοµη διόρθωση του περασµένου Ι-
ουνίου. Βέβαια, ακόµα η αγορά δεν 
έχει προσεγγίσει τις κορυφές των 
48 έως 50 λεπτών, που έπιασε κατά 
τα ελληνικά αλώνια, ούτε δείχνει ι-
κανή να επιστρέψει σ’ αυτές τις τι-
µές µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, 
δεδοµένης της προσφοράς που υ-
πάρχει φέτος από τον Καναδά, πα-
ρά το γεγονός ότι η χώρα της Βόρει-
ας Αµερικής απέχει από τις αρχικές 
εκτιµήσεις παραγωγής. 

Με άλλα λόγια, τα περιθώρια πε-
ραιτέρω ανόδου στις ευρωπαϊκές τι-
µές, δείχνουν πάντως να εξαντλού-
νται, αφού «τελείωσαν» οι ειδήσεις 

που περίµενε η αγορά, χωρίς στο µε-
ταξύ να έχουν προσεγγιστεί τα ιστο-
ρικά υψηλά επίπεδα που σχηµατί-
στηκαν κατά τα ελληνικά αλώνια.

Οι καλές ποιότητες στα 44 λεπτά
Ωστόσο, η αγορά έχει ανακάµψει 

από τα χαµηλά των 38 λεπτών που 
πλήρωνε το εµπόριο µέχρι πριν από 
λίγες εβδοµάδες. Πλέον ο κανόνας 
στην εγχώρια αγορά είναι τα 42 λε-
πτά το κιλό, ενώ για τις καλές ποι-
ότητες σε µεµονωµένες πράξεις µε 
µύλους συζητούνται µέχρι και τα 44 
λεπτά. Ακόµα και αν η αγορά επι-
στρέψει µέσα στον χειµώνα στα ε-
πίπεδα των 48 και 50 λεπτών το κι-
λό, δεδοµένου του κόστους αποθή-
κευσης, αποδεικνύεται εκ των υστέ-
ρων ότι για τη φετινή χρονιά, η ε-
πιλογή της πώλησης πάνω στον α-
λωνισµό ήταν η πιο συµφέρουσα.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 19 
Οκτωβρίου, η Φότζια έδωσε νέες λί-
στες τιµών που διαµορφώνουν την 
τιµή αποθήκης για το σκληρό σιτάρι 

στα 520 ευρώ ο τόνος. Πρόκειται για 
µια νέα άνοδο, της τάξης των 10 ευ-
ρώ ο τόνος συγκριτικά µε την προη-
γούµενη εβδοµάδα, µε την ιταλική 
αγορά να βρίσκεται εδώ και τέσσε-
ρεις εβδοµάδες σε ανοδικό ρυθµό. 

Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύ-
εται στα 510 - 520 ευρώ ο τόνος. Ε-
πίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου κυµαίνεται στα 505 
µε 508 ευρώ ο τόνος. Σταθερή στα 
470 ευρώ έµεινε η τιµή σκληρού 
σίτου στη γαλλική αγορά.

∆ιεκδικήσεις ξανά, στα 45 λεπτά το σκληρό
Για τέταρτη εβδοµάδα σε ανοδικό ρυθµό η Φότζια, που κέρδισε άλλα 10 ευρώ, στα 520 ευρώ
Αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι η επιλογή της πώλησης στον αλωνισµό ήταν η πιο συµφέρουσα

Έντονη κινητικότητα αυτό τον 
αιρό στην εγχώρια αγορά για 
το κτηνοτροφικό κριθάρι, µε 
τις τιµές να έχουν επιστρέψει 
κοντά στις κορυφές πριν 
ξεκινήσει ο αλωνισµός, αφού 
οι µεγαλύτερες ποσότητες 
έχουν πλέον αποµακρυνθεί 
από τα χέρια των παραγωγών. 
Το ρεπορτάζ θέλει το 
σακιασµένο να φτάνει τα 15 
ευρώ για το 40κιλο σακί, που 
µεταφράζεται σε τιµή πέριξ 
των 37 λεπτών. Εφόσον οι 
πληροφορίες ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα, τότε 
πρόκειται για πρώτη γεύση 
του τι µέλλει γενέσθαι και στο 
καλαµπόκι τους επόµενους 
µήνες, όταν πάλι το εµπόριο 
θα έχει τον πάνω λόγο στην 
προσφορά. Οι τιµές αυτές 
είναι σε αντιστοιχεία και µε 
τις εξελίξεις στο τριφύλλι, 
όπου η αγορά έχει εδραιώσει 
υψηλότερες τιµές, ειδικά 
για τις καλές ποιότητες. 
Στην ευρωπαϊκή αγορά, το 
κτηνοτροφικό κριθάρι δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης 
στα 310 ευρώ ο τόνος. 

ΣΑΚΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ 
37 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ 

Οι τιµές συνεχίζουν να σηµειώνουν νέα χαµηλά και 
οποιαδήποτε προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης 
αποδεικνύεται άκαρπη. Βασικός λόγος αποτελεί 
η ασταµάτητη συζήτηση περί παγκόσµιας ύφεσης 
στη νέα χρόνια. Η πλειονότητα των χρηµατιστηρίων 
κατέγραψε απώλειες  και το βαµβάκι δεν είχε τη 
δύναµη να ξεφύγει από τις µαζικές πωλήσεις. Βέβαια 
πρέπει να σηµειωθεί πως η πτώση του ήταν ακόµα 
εντονότερη σε σχέση µε άλλα εµπορεύµατα,εξαιτίας 
της αναιµικής ζήτησης στη φυσική αγορά. Ιδιαίτερα 
µόλις χάθηκαν τα 80 σεντς ανά λιµπρα, η αγορά 
έκανε µια βουτιά στα χαµηλά της.

ΝEA ΥOΡKH
Φυσικά και υπάρχει απογοήτευση στον κλάδο, 
λόγω της εκτεταµένης πτώσης του χρηµατιστηρίου. 
Η ζήτηση παραµένει υποτονική, αλλά όχι νεκρή. 
Η αγορά του Πακιστάν απορρόφησε νέες ποσότητες 
ελληνικής σοδειάς, εντούτοις όντας ο µοναδικός 
αγοραστής (Τουρκία και Αίγυπτος είναι ανενεργές), 
κάθε φορά η τιµή την οποία προσέφεραν µειωνόταν. 
Ως αποτέλεσµα, το πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών πιέζεται κάθε εβδοµάδα και βρίσκεται πιο 
χαµηλά από τα 10 σεντς επί των τιµών ∆εκεµβρίου 
‘22. Το δολάριο κρατιέται δυνατό, αλλά δεν αρκεί 
για να σβήσει τη χρηµατιστηριακή χασούρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι καλές ποιότητες σε µύλους 
φτάνουν και τα 44 λεπτά.

ΓΑΛΛΙΑ
Ανοδικά η Ιταλία, σταθερή 

στα 470 ευρώ έµεινε

η τιµή σκληρού σίτου 

στη γαλλική αγορά

Συνεδρίαση 19/10/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  78,20 -4

Μάρτιος ‘23 77,98 -4
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Β
ελτιώνεται το τοπίο στην ελ-
ληνική αγορά σκληρού σί-
του, µε τις τιµές εξαγωγής 
να ακολουθούν στην άνοδο 

τις ευρωπαϊκές τιµές. Έτσι, τα ελληνι-
κά FOB ενισχύονται κατά επιπλέον 10 
ευρώ ο τόνος, στα 460 ευρώ από ελλη-
νικό λιµάνι για τις µέτριες ποιότητες.

Η δυναµική των τιµών του Καναδά σε 
συνδυασµό µε τις µεγάλες και ακριβές 
αγορές της Αλγερίας και της Τυνησίας 
το προηγούµενο διάστηµα, να συντη-
ρούν το θετικό µοµέντουµ των τιµών.

Με δεδοµένο ότι βρισκόµαστε κοντά 
στη νέα σπορά και είναι προφανές πως 
το µοµέντουµ για το σκληρό είναι θετι-
κό. Οι τιµές της φετινής σεζόν σε συν-
δυασµό µε τα προγράµµατα συµβολαι-
ακής που κυκλοφορούν στην αγορά 

προµηνύουν αύ-
ξηση των εκτά-
σεων. Σηµειώ-
νεται ότι έχουν 
ακουστεί τα 35 
λεπτά το κιλό 

ως τιµή βάσης στους παραγωγούς του 
συνεταιρισµού της Νίκαιας στη Λάρι-
σα, ενώ µαζί µε το ποιοτικό πριµ, η τι-
µή ανεβαίνει 38 λεπτά το κιλό.

Στους ευρωπαϊκούς δείκτες είχα-
µε άνοδο τιµών στη νέα λίστα της Φό-
τζια κατά 10 ευρώ σε όλες τις ποιοτι-
κές κατηγορίες µε την ιταλική αγορά 
να βρίσκεται εδώ και τέσσερις εβδοµά-
δες σε ανοδικό ρυθµό. Συγκεκριµένα 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου δι-
απραγµατεύεται στα 510 - 520 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 505 µε 508 
ευρώ ο τόνος. Σταθερή στα 470 ευρώ 
έµεινε η τιµή σκληρού σίτου στη γαλ-
λική αγορά σε βάθος επταηµέρου, αν 
και στις αρχές τις εβδοµάδας επιχείρη-
σε µια άνοδο στην περιοχή των 475 
ευρώ, για να διορθώσει στη πορεία. 

Ο Καναδάς κατόπιν της µικρής δι-
όρθωσης την προηγούµενη εβδοµά-
δα ανέκαµψε κατά 20 δολάρια, µε τις 
τιµές προσαρµοσµένες σε ευρώ, να α-
νέρχονται στα 426 ευρώ. Από την άλλη 
στο Σικάγο (µαλακά σιτάρια) η αγορά 
εµφανίζει κάποια σηµάδια κόπωσης, 
που αποδίδονται στην αγωνία των ε-
µπλεκόµενων στην αγορά για την πα-
γκόσµια ζήτηση. Οι δείκτες των συµ-
βολαίων ανέκαµψαν στα 250 δολάρια.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 
ΣΤΑ 460 ΕΥΡΩ 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ FOB

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Έκπληξη προκάλεσε στα χρη-
µατιστήρια αγροτικών εµπορευ-
µάτων η εκτίµηση του USDA 
για περαιτέρω µείωση της πα-
ραγωγής σόγιας στις ΗΠΑ, µε 
τα funds να αντιδρούν µε αγο-
ρές συµβολαίων σε θέση ανό-
δου. Βέβαια, για τη νέα εµπο-
ρική περίοδο, αναµένεται µια 
παραγωγή ρεκόρ στη Βραζι-
λία, κάτι που στο προσεχές δι-

άστηµα αναµένεται να αποτυ-
πωθεί στις χρηµατιστηριακές 
τιµές για το εν λόγω προϊόν. 

Τα χρηµατιστήρια αρχικά α-
ντέδρασαν ανοδικά, ωστόσο 
στο κλείσιµο της εβδοµάδας 
µε αφορµή και τα αποτελέσµα-
τα πληθωρισµού στις ΗΠΑ που 
βρέθηκαν σε νέα υψηλά 40 ε-
τών, όλες οι αγορές ακολού-
θησαν µια συντονισµένη πο-

ρεία πτώσης. Οι τιµές για τη 
σόγια στο Σικάγο διαµορφώ-
νονται σε 13,75 δολάρια ανά 
µπούσελ, ήτοι 507 δολάρια ο 
τόνος ή 524 ευρώ ο τόνος. Η 
τιµή αυτή βρίσκεται πιο κοντά 
στα χαµηλά του εύρους, αν α-
ναλογιστεί κανείς ότι τον Ιού-
νιο η σόγια είχε φτάσει στο Σι-
κάγο τα 596 ευρώ ο τόνος, βά-
σει της τωρινής ισοτιµίας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Άλµατα σηµείωσε τις τελευταί-
ες ηµέρες η εγχώρια αγορά τρι-
φυλλιού, µε τις τελευταίες πο-
σότητες να φεύγουν από το χω-
ράφι µε τιµή γύρω στα 30 µε 
32 λεπτά το κιλό, ενώ τα απο-
θηκευµένα καθαρά τριφύλλια 
από τα δύο πρώτα χέρια, έχουν 
πλέον διαµορφώσει κορυφές 
πάνω από τα 40 λεπτά το κιλό.

Για τα σκούρα τριφύλλια, δεύ-
τερης ποιότητας, οι τελευταίες 
τιµές που ακούστηκαν στα χω-
ράφια, καθώς σταµατούν πλέ-
ον και οι κοπές, οι τιµές πιά-
νουν τα 32 λεπτά το κιλό στην 
Στερεά Ελλάδα, όταν την περα-
σµένη άνοιξη η αγορά ξεκίνη-
σε µε 25 λεπτά το κιλό στα κα-
θαρά πριν υποχωρήσει η τιµή 
στην περιοχή των 20 µε 22 λε-
πτών το κιλό.

Προσδοκούν σε τιµή άνω των 
40 λεπτών οι παραγωγοί

Όσοι παραγωγοί γέµισαν τό-
τε τις αποθήκες τους, προσδο-
κούν σε πωλήσεις για τα καθα-
ρά µε τιµές πάνω από 40 λεπτά 
το κιλό, ενώ αντίστοιχα επίπε-
δα, αν όχι υψηλότερα διεκδικεί 
το εµπόριο. Ήδη οι πρώτες πα-
ραγγελίες έφυγαν σε αυτά τα ε-
πίπεδα τιµών και κτηνοτρόφοι 
αναφέρουν στην Agrenda ότι 
µέχρι τα Χριστούγεννα η µπά-
λα θα φτάσει τα 14 ευρώ από 
τα 10,5 ευρώ που πληρώνονται 
τώρα, κάτι που µεταφράζεται σε 
56 λεπτά για την 25κιλη µπάλα.

Την ίδια στιγµή, σε χαµηλά 
επίπεδα κινούνται οι εισαγω-
γές από τη Βουλγαρία, αφού 
το κόστος µεταφοράς καθιστά 
σχετικά ασύµφορες τις παρα-
δώσεις στα νότια παραγωγικά 
κέντρα της Ελλάδας, µε τις τι-
µές που διαµορφώνονται, αν 
και χαµηλότερες από αυτές που 
πληρώνεται το ντόπιο τριφύλ-
λι, να µην «αξίζουν» λόγω ποι-
ότητας. Οι τιµές για την πρώτη 
ποιότητα τριφυλλιού στη γειτο-
νική χώρα φτάνουν τα 20 λε-
πτά το κιλό περίπου, σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, ενώ τα µε-

ταφορικά ως τη Θεσσαλονί-
κη φτάνουν τα 800 ευρώ, κά-
τι που µεταφράζεται σε 23 λε-
πτά το κιλό (232 ευρώ ο τόνος 
µαζί µε τα µεταφορικά για ένα 
φορτίο 25 τόνων). Για πιο νό-
τια, το κόστος σχεδόν διπλα-
σιάζεται, αναφέρει άνθρωπος 
της αγοράς που κάνει συχνά 
τις διαδροµές αυτές.

Πάντως, σε αυτά τα επίπεδα 
τιµών, εκφράζονται ήδη ανη-
συχίες για τις δυνατότητες των 
κτηνοτροφικών µονάδων να 
ανταποκριθούν, ελέω και της 
περιορισµένης ρευστότητας. 
Το πρόβληµα είναι µεγαλύτε-
ρο ειδικά σε νησιωτικές περι-
οχές της χώρας, όπου τα µετα-
φορικά από τις αποθήκες της 
Βοιωτίας επιβαρύνονται µε µε-
γαλύτερα έξοδα, συγκριτικά µε 
τις παραδόσεις στα ηπειρωτικά.

Εν τω µεταξύ, έχουν ξεκινήσει 
οι συζητήσεις για την τιµή του 

πρόβειου κρέατος ενόψει τις ε-
µπορικής περιόδου που ξεκινά 
µε ορίζοντα τα Χριστούγεννα. 

Στα 8 ευρώ το αρνί
Οι πρώτες τιµές τοποθετούν 

στα 8 ευρώ το κιλό την τιµή 
για το αρνί, ενώ 8 µε 9 ευρώ 
ακούγονται και για τα κατσί-
κια. Πρόκειται για τιµές που 
είναι σε συνάρτηση µε τις µέ-
σες τιµές που δίνει η Κοµισιόν 
στην τελευταία της έκθεση για 
τις προοπτικές των τιµών στα 
αγροτικά εµπορεύµατα. 

Σηµειώνεται ότι η έλλειψη 
σε πρόβειο και κατσικίσιο κρέ-
ας φέτος θα είναι υψηλή, µε τις 
εισαγωγές στην Ευρώπη να ε-
νισχύονται κατά 10%, ενώ ένα 
επιπλέον 4% αναµένεται για το 
2023. Υπό αυτήν την έννοια, α-
ναµένεται ένα πρωτόγνωρο ρά-
λι στις τιµές για το ντόπιο αρνί 
και κατσίκι τις επόµενες εβδο-
µάδες, αφού όσο περιορισµέ-
νη και αν είναι η κατανάλωση, 
η παραγωγή φέτος δύσκολα 
θα µπορέσει να ανταποκριθεί.

Από την αποθήκη του παραγωγού βγαίνουν
µε 42 λεπτά τα καθαρά τριφύλλια 
Ασύµφορες και σε χαµηλά επίπεδα οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία

Ελλειµµατική παραγωγή σόγιας στις ΗΠΑ 
γίνεται αφορµή για νέο κύκλο ανόδου

14 ΕΥΡΩ 
Μέχρι τα Χριστούγεννα 

η µπάλα θα φτάσει τα 14 

ευρώ από τα 10,5 ευρώ που 

πληρώνονται τώρα, κάτι που 

µεταφράζεται σε 56 λεπτά 

για την 25άκιλη µπάλα

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ
Οι πρώτες συζητήσεις τοποθε-

τούν στα 8 ευρώ το κιλό την τιµή 

για το αρνί, ενώ 8 µε 9 ευρώ 

ακούγονται και για τα κατσίκια

AΓΟΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ

 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΧΩΡΑΦΙ

ΑΠΟΘΗΚΗ

32

42
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Ιταλοί φέρνουν 
5,10 στην Ελλάδα

Στα 5,60 ευρώ 
τέσσερις γραμμές 
στο Μπάρι

Κινήσεις Ι-
ταλών µεσι-

τών που διαπραγµατεύονται τα 5,10 
ευρώ το κιλό για φρέσκα ελαιόλα-
δα από την Λακωνία ακούγονται 
τα τελευταία 24ωρα στην αγορά. 
Πρόκειται για µια εξέλιξη που έρ-
χεται να κλείσει την ψαλίδα ανάµε-
σα στις τιµές που έχει διαµορφώσει 
µέχρι σήµερα η ελληνική παραγω-
γή (4,90 ευρώ) κι αυτές που πληρώ-
νονται τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 
της νέας σοδειάς σε Ιταλία και Ισπα-
νία τις τελευταίες εβδοµάδες, οι ο-
ποίες βρίσκονται σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις αρκετά πάνω από τα 5 ευ-
ρώ. Εδώ και ένα µήνα, οι τιµές ελαι-
ολάδου στην Ελλάδα έχουν παγώσει 
στα 4,90 ευρώ που έκλεισαν πριν έ-
να µήνα στους Αγίους Αποστόλους.

Η εξέλιξη των τιµών στις ανταγω-
νίστριες χώρες, που ως γνωστόν α-
ντιµετωπίζουν φέτος σηµαντικά θέ-
µατα µε την παραγωγή τους, έχουν 
αφήσει προς το παρόν πίσω στο ρά-
λι την εγχώρια παραγωγή, κάτι το ο-
ποίο φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί 

οι έµπειροι Ιταλοί µεσίτες. Σύµφωνα 
µε διαρροές στον ιταλικό ειδικό Τύ-
πο, η αγορά ελαιολάδου µετατοπί-
ζεται σιγά σιγά στην Ελλάδα, σε α-
ντίθεση µε αυτό που γινόταν τις άλ-
λες χρονιές, όταν οι Ισπανοί ανέµε-
ναν µεγάλες ή έστω φυσιολογικές 
σε όγκο παραγωγές. Τη δεδοµένη 
περίοδο, η µόνη χώρα εντός Ευρώ-
πης που µπορεί να διαθέσει ποσό-
τητες προς εξαγωγή, είναι η Ελλά-
δα και φαίνεται πως είναι θέµα χρό-
νου να ακουστούν οι πρώτες πράξεις 
στην περιοχή των 5,10 ευρώ το κιλό.

Προς το παρόν πάντως, το εγχώ-
ριο εµπόριο προσπαθεί να κρατή-
σει χαµηλό προφίλ αναφορικά µε 
τις προθέσεις του, τουλάχιστον έως 
ότου ξεκινήσει και η «βασική λαδιά» 
µέσα στο επόµενο 20ήµερο.

Στην ελληνική αγορά προς το πα-
ρόν, µέρα από τα 4,90 ευρώ των Αγί-
ων Αποστόλων, µε 4,50 ευρώ πλη-
ρώνονται τα πρώτα ελαιόλαδα µαυ-
ρολιάς στη Μεσσηνία και πρόκειται 
για τη δεύτερη τιµή που έχει κυκλο-
φορήσει µε απήχηση «στην πιάτσα». 

Σε ένα ανοδικό κανάλι που δύσκολα 
µπορούν να χειραγωγίσουν οι εταιρείες 
εµφιάλωσης, βρίσκεται η αγορά ελαιο-
λάδου στην Ιταλία. Στο εµπορικό κέντρο 
του Μπάρι, ήδη οι τιµές για τα ελαιόλα-
δα της νέας περιόδου έχουν διαµορφώ-
σει υψηλά εύρους στα 5,60 ευρώ. Πρό-
κειται για συµβατικά ελαιόλαδα µέχρι 
τέσσερις γραµµές, αφού για τα βιολο-
γικά η αγορά κινείται στα 6 µε 6,20 ευ-
ρώ. Πρόκειται για ελαιόλαδα χωρίς γε-
ωγραφική ένδειξη, αφού στη συγκεκρι-
µένη κατηγορία, οι τιµές ξεφεύγουν κα-
τά πολύ. Οι πληροφορίες θέλουν τη µε-
ταποίηση στην Ιταλία, να επιχειρεί συ-
γκράτηση των τιµών για τα συµβατικά 
ελαιόλαδα κάτω από τα 6 ευρώ, προκει-
µένου να διευκολύνει τις εισαγωγές α-
πό Ελλάδα µε τον άγραφο νόµο της α-
γοράς να θέλει τις τιµές εδώ να βρίσκο-
νται έως 1 ευρώ κάτω από αυτές µε τις 
οποίες αγοράζονται τα ιταλικά.

Υπό αυτήν την έννοια, ο στόχος των 
5 ευρώ για τα εγχώρια extrissima πα-
ραµένει κυρίαρχος, αφού κάθε άλλη τι-
µή, βάσει της σηµερινής εικόνας στην 
αγορά, θα αδικούσε το εγχώριο προϊόν, 
ειδικά καθώς η µέση τιµή της Ισπανίας 
που λίγο έως πολύ ορίζει τα δεδοµένα 
σε όλη την Ευρώπη είναι στα 4,59 ευρώ.

Πάνω από τα επίπεδα των 5 ευρώ το κιλό διαµορφώνονται οι τιµές 
για τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα της νέας σοδειάς και στην Ισπανία

Μετατοπίζεται η ζήτηση σε Ελλάδα, Τουρκία

EXTRISSIMA

Πέρα από τις προσπάθειες συγκράτησης των τιµών 
στην Ιταλία που αποδίδονται στην ισχυρή βιοµηχανία 
εµφιάλωσης της χώρας, ένας άλλος παράγοντας που 
θα µπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω 
ανόδου των τιµών παραγωγού, είναι η σοδειά της 
Τουρκίας και λίγο λιγότερο, της Τυνησίας. Οι δύο 
χώρες και η Ελλάδα, είναι οι µόνες που εµφανίζουν 
αυξηµένες παραγωγές στη Μεσόγειο, ενώ µε 
δεδοµένη την υποβάθµιση της τουρκικής λίρας 
η Τουρκία θα προσπαθήσει να βγει πολύ ανταγωνιστικά 
στην ευρωπαϊκή αγορά. Αναµένει άλλωστε παραγωγή 
αυξηµένη κατά 60%, που θα φτάσει τους 300.000 
τόνους σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις, έναντι 
των 320.000 τόνων στην Ελλάδα (αύξηση 50%) 
και των 260.000 τόνων στην Τυνησία (αύξηση 10%). 
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της ελληνικής 
παραγωγής, πέρα από την ποιότητα, έγκειται και 
στη δυνατότητα που προσφέρει στη βιοµηχανία της 
Ευρώπης να εξασφαλίσει ελαιόλαδα στην ευρωπαϊκή 
αγορά µε την ένδειξη «Ελαιόλαδο ΕΕ» αντί «Τρίτων 
Χωρών». Είναι κάτι το οποίο αποκτά σηµαντική 
βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ανδαλουσία 
φέτος η παραγωγή είναι σχεδόν η µισή. 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ

4,705,004,905,10

ΤΥΝΗΣΙΑΤΟΥΡΚΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑΤΥΝΗΣΙΑΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΧΩΡΕΣ ΜΕ 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

ΤΙΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

4,705,004,905,10

5,606,20

320.000

50% 60% 10%

300.000 
260.000
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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ:Στα 
οικονομικά στοιχεία για  
τους πρώτους εννέα μήνες  

του 2022, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
εμφάνισε κύκλο εργασιών 223,33 
εκατ. ευρώ έναντι 190,14 εκατ. ευρώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2021. 
Κέρδη προ φόρων στα 42,98 εκατ. 
ευρώ, έναντι 42,80 εκατ. και κέρδη 
μετά από φόρους ανήλθαν σε 33,24 
εκατ. ευρώ, έναντι 32,99 εκατ.

ΑVRAMAR: Χρηματοδότηση μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020  
θα λάβει η Avramar για το έργο της 
μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού 
της πλωτής μονάδας πάχυνσης 
ιχθύων στα Φιλιατά Θεσπρωτίας, 
κόστους 1.037.033,09 ευρώ, με  
το μεγαλύτερο μέρος του ποσού  
να αφορά σε πλωτές εγκαταστάσεις 
(446.158,35 ευρώ) και μεταφορικά, 
χερσαία και πλωτά (437.950 ευρώ).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με νέες 
εκπαιδεύσεις και συνεργασίες ο 9ος  
κύκλος του προγράμματος εταιρικής 
υπευθυνότητας Project Future της 
Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία  
με το ReGeneration. O νέος κύκλος 
εμπλουτίζεται με δύο νέες, σύγχρονες 
εκπαιδεύσεις – Banking Consulting  
και Cloud Engineering – σε συνεργασία 
με την Accenture. Αιτήσεις έως τις 11 
Νοεμβρίου στο www.projectfuture.gr.

LVMH-ΟΙΝΟΙ: Το τμήμα κρασιού  
και οινοπνευματωδών ποτών της 
εταιρείας ειδών πολυτελείας LVMH 
σημείωσε διψήφια αύξηση εσόδων 
το γ’ τρίμηνο του 2022, με τη 
σαμπάνια και τα κρασιά να ξεχωρίζουν. 
Οι πωλήσεις του κλάδου κρασιών και 
οινοπνευματωδών ποτών αυξήθηκαν 
14% στα 5,22 δισ. ευρώ σε 9 μήνες.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Ένας τοξικός οικονομικός συνδυασμός 
χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθω-
ρισμού θα οδηγήσει σε «τεράστια ποσοστά 
αθετήσεις και διαδοχικές χρηματοπιστωτι-
κές κρίσεις παγκοσμίως τα επόμενα 10 χρό-
νια». Τα παραπάνω εκτιμά ο διάσημος οι-
κονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, γνωστός 
για τις πτωτικές προβλέψεις του, σύμφωνα 
με τον οποίο οδεύουμε προς μια «στασιμο-
πληθωριστική κρίση, που δεν μοιάζει με 
οτιδήποτε έχουμε δει στο παρελθόν». Ου-
σιαστικά, ο Roubini πιστεύει ότι οι κεντρι-
κές τράπεζες είναι εγκλωβισμένες. «Όταν 
αντιμετωπίζει στασιμοπληθωριστικά σοκ, 
μια κεντρική τράπεζα πρέπει να αυστηρο-
ποιήσει τη στάση της, ακόμη και αν η οικο-
νομία οδεύει προς ύφεση», λέει.

Σε αντίθεση με τη δεκαετία του ‘70, ε-
ξηγεί ο γνωστός οικονομολόγος, τα υψη-
λά επίπεδα του ιδιωτικού χρέους θα κατα-

στήσουν δυσκολότερη την αντιμετώπιση 
του πληθωρισμού. «Η ταχεία αυστηροποί-
ηση της νομισματικής πολιτικής και τα αυ-
ξανόμενα επιτόκια θα οδηγήσουν τα νοι-
κοκυριά, τις εταιρείες, τα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις με υ-
ψηλή μόχλευση σε χρεοκοπία» υποστή-
ριξε ο Ρουμπινί, σημειώνοντας ότι το ιδι-
ωτικό και δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
παγκόσμιου ΑΕΠ έχει εκτιναχθεί από το 
200% 1999 σε 350% φέτος. Στην Ευρώπη, 
η Goldman Sachs αναμένει ήδη μέτρια ύ-
φεση το β’ εξάμηνο, λόγω των συνεχιζό-
μενων σημαντικών διαταραχών στον εφο-
διασμό με φυσικό αέριο από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία και την επιβράδυνση της 
αναπτυξιακής δυναμικής. Ο γενικός πλη-
θωρισμός, εκτιμά, θα κορυφωθεί σε περί-
που 11,5% τον Ιανουάριο, πριν υποχωρήσει 
σε περίπου 4,5% τον Δεκέμβριο του 2023. 

Σαρακάκης
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
έλαβε το Bronze Medal στην απονομή 
βραβείων της διοργάνωσης IMPACT 
BITE Awards 2022 στην κατηγορία 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών» για  
το έργο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
Διαδικασιών που υλοποίησε με την 
Intersys SA. Το λογισμικό Therefore 
έφερε αύξηση της παραγωγικότητας.

ΑΜΒΥΞ
Την προσθήκη των Κτημάτων Παλυβού 
και Κοκοτού στο χαρτοφυλάκιο της 
ανακοίνωσε η  AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη 
και παλαιότερη εταιρεία διανομής 
αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπύρας 
στην Ελλάδα. Η συνεργασία με το Κτήμα 
Παλυβού θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 
και αφορά την αποκλειστική διανομή, 
εμπορία και μάρκετινγκ του Κτήματος και 
με το Κτήμα Κοκοτού την 1η Ιανουαρίου.

Χαμηλή ανάπτυξη,  
υψηλός πληθωρισμός 

H Goldman Sachs βλέπει ύφεση το β’ εξάμηνο
Παραλήρημα τα περί ήπιας προσγείωσης 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,4480 +14,87%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5600 +9,80%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2200 +6,80%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 3,6000 +5,88%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ. 1,0400 +5,48%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.  2,0800 -8,77%

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. 2,2200 -5,13%

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 3,0200 -4,43%

MEDICON HELLAS A.E. 3,0000 -2,60%

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ. Α.Β.Ε.Ε. 2,4400 -2,40%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 30,688.86 +0.87%
 NASDAQ Comp 10,801.21 +1.13%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,494.39 +0.67%
Λονδίνo FTSE 100 6,946.28 +0.31%
Φρανκφούρτη  DAX-30 12,773.35 +0.25%
Παρίσι CAC-40 6,086.63 +0.76%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,493.66 +0.09%
Τόκιο NIKKEI-225 27,006.96 -0.92%
 
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

Αγοραστικά σήματα για ανοδική 
διάσπαση των 870 μονάδων
Οι τελευταίες συνεδρίες της εβδομάδας είδαν τον 
δείκτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συγκρατεί 
τις 850 μονάδες, εξασφαλίζοντας μια παράταση 
στο σενάριο αναρρίχησης προς την επόμενη 
αντίσταση των 870 μονάδων. Καύσιμο για την 
κίνηση αυτή και η ρευστότητα που διασφαλίστηκε 
από τις διορθώσεις στα μισά της εβδομάδας. Οι 
πληροφορίες θέλουν να έχει πέσει στους κύκλους 
των επενδυτών σήμα για αγορές, το οποίο μέχρι 
στιγμής δεν έχει αναιρεθεί. Στη συνολική εικόνα, 
τα υποστηρικτικά μηνύματα για την αγορά λείπουν. 
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Αναμονή για τη λειτουργία της πλατφόρμας 
διαβίβασης των στοιχείων πώλησης

Ξ
εκινώ µε το άρθρο του Πέτρου Γκόγκου στο 
agronews.gr: Στις 15 Νοεµβρίου ανοίγει η 
πλατφόρµα στην ΑΑ∆Ε στην οποία θα κα-
τατίθενται συµβάσεις συµβολαιακής γεωρ-

γίας ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση φόρου 50% στα 
αγροτικά εισοδήµατα για όσους α-
γρότες διέθεσαν ή σκοπεύουν να 
διαθέσουν τη φετινή τους παραγω-
γή, βάσει των διατάξεων που έφερε 
ο πρόσφατος νόµος. Βάσει του υφι-
στάµενου σχεδιασµού, η πλατφόρ-
µα θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι και 
τις 31 ∆εκεµβρίου, ωστόσο ήδη από 
κύκλους φοροτεχνικών αναπτύσ-
σονται πιέσεις ώστε να παραταθεί 
η λειτουργία της βάσης για τουλάχι-
στον ένα µήνα µέσα στο 2023, προ-
κειµένου να υπάρξει µια εξοικείω-
ση µε το νέο µοντέλο αλλά και για 
να γίνει η απαιτούµενη προετοιµα-
σία από τις εµπλεκόµενες πλευρές.

Άλλωστε η φόρµα που θα συµπλη-
ρώσουν οι αγρότες και οι αγοραστές 
της παραγωγής τους δεν έχει ετοιµα-
στεί ακόµα. Οι πληροφορίες θέλουν 
τις ηµέρες αυτές να οριστικοποιού-
νται οι λεπτοµέρειες και οι απαιτή-
σεις που θα πρέπει να πληρούνται 

κατά τη συµπλήρωση αυτής, µαζί µε τα κριτήρια που 
θα προσδιορίζουν τον έλεγχο της παραγωγής, δηλα-
δή τον τρόπο βάσει του οποίου θα διαπιστώνεται ότι 
η εκάστοτε σύµβαση συµβολαιακής καλύπτει πράγ-
µατι το 75% της παραγωγής του αγρότη…».

Το άρθρο 16 του ν.4935 γράφει: 
«Η µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων µετα-

ξύ παραγωγών και αγοραστών δύναται να συµφωνεί-
ται µε ιδιωτικές έγγραφες συµβάσεις βεβαίας χρονολο-

γίας. Οι συµβάσεις, που καταρτίζο-
νται, καταχωρούνται από τα συµβαλ-
λόµενα µέρη ηλεκτρονικά µέσω της 
εφαρµογής της Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) «my AADE», σύµφωνα µε 
την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43).

Στις συµβάσεις του πρώτου εδαφίου, για την εφαρ-
µογή άρθρου 15, περιλαµβάνονται:

α) το είδος, η καλλιεργούµενη έκταση και η ποσότητα 
των προς πώληση αγροτικών προϊόντων,

β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος, και

γ) η τιµή του προϊόντος..».

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ
Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα γράφω είναι βασισµέ-

να στο τι υπάρχει αυτή τη στιγµή, µε την επιφύλαξη 
δε για το τι µπορεί να γραφεί σε επόµενες διατάξεις.

Οι απορίες και οι προβληµατισµοί προκύπτουν µε 
βάση ερωτήµατα παραγωγών, συναδέλφων λογιστών, 
συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών, οι οποίοι -ό-
πως κι εγώ- δεν αντιλαµβανόµαστε κάποια πράγµατα.

Θεωρείται δεδοµένη η έκδοση νέας διευκρινιστικής 
απόφασης, καθώς η αρχική [Αριθµ. 127754 ΕΞ 2022], 
δηµιουργεί αρκετές απορίες, ενώ παράλληλα αφήνει 

αναπάντητα ερωτήµατα επί των άρθρων 15 και 16 του 
νόµου, τα οποία είχε σκοπό να διευκρινίσει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί ο κτηνοτρόφος που πούλησε το γά-
λα πριν από τη δηµοσίευση του νόµου να τύχει της έκ-
πτωσης του φόρου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: σύµφωνα την απόφαση 127754 ΕΞ 2022, 
στο άρθρο 6 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις, ορί-
ζεται ότι: 1. Η παρούσα εφαρµόζεται για κέρδη που 
προκύπτουν από το φορολογικό έτος 2022 και εφε-
ξής.  Συνεπώς, ναι, λαµβάνονται υπόψη τα κέρδη 
που θα προκύψουν από τις πωλήσεις καθ’  όλη τη 
διάρκεια του 2022. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το εισόδηµα από φωτοβολταϊκά πάρκα θα 
τύχει της µείωσης του φόρου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα γραφόµενα 
στις διατάξεις, όχι. Πολλοί µπερδεύουν το γεγονός ότι  
θεωρούνται αγροτικό εισόδηµα. ∆ιευκρινίζουµε ότι ο 
τζίρος από τα αγροτικά φ/β θεωρείται αγροτικό εισό-
δηµα για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος. 
Επιπλέον στην ανωτέρω απόφαση στο άρθρο 1 §2 ο-
ρίζεται: Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 
1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση 
τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιεί-
ας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων)…».. 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010: 
«Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, 
της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογ-
γαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών 
υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της 
θηραµατοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και 
τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο 
επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κά-
θε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν 
γένει δραστηριότητα. 

Με βάση τα παραπάνω, το εισόδηµα από φ/β δεν συ-
µπεριλαµβάνεται στο σύνολο των εισοδηµάτων, τα κα-
θαρά κέρδη των οποίων θα τύχουν της έκπτωσης φόρου.

Όλο το 2022
Για την έκπτωση φόρου 
λαµβάνονται υπόψη τα 
κέρδη από τις πωλήσεις 

όλου του 2022 

Για τη φορολογία
Ο τζίρος από τα αγροτικά 
φ/β θεωρείται αγροτικό 
εισόδηµα για τις ανάγκες 

της φορολογίας

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)

Γρήγορες διευκρινίσεις

Υπάρχουν παραγωγές που έχουν πωληθεί στις 
αρχές του έτους, παραγωγές που ετοιµάζονται 
να πωληθούν το προσεχές διάστηµα, ενώ οι 
αγοράστριες εταιρείες συνάπτουν συµφωνητικά 
µε τους αγρότες χωρίς να γνωρίζουµε τι θα γίνει 
τελικά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγουν 
έστω κάποιες διευκρινίσεις, γιατί οι παραγωγοί 
κάθονται σε αναµµένα κάρβουνα.

Σύµβαση συµβολαιακής 
γεωργίας – χρόνος διαβίβασης

Αυτό που ξέρουµε αυτή τη στιγµή είναι ότι:
1. Η πλατφόρµα αναµένεται να είναι έτοιµη 

έως τις 15 Νοεµβρίου. Αυτό ορίζεται
 στην απόφαση, στην οποία ορίζονται
 επίσης και τα ελάχιστα υποχρεωτικά

 πεδία, που θα πρέπει να συµπληρωθούν. 
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Γεµάτη µε υψηλή τεχνολογία, εντυπωσιακή σε 
µέγεθος και συµµετοχές, πιο ζωντανή και πιο διε-
θνής από ποτέ, επέστρεψε η έκθεση Agrotica που 
έγινε sold out από την πρώτη ηµέρα, αφήνοντας 
πίσω της το προσωρινό «κενό» επικοινωνίας µε 
το ζωτικό της κύτταρο, τους συντελεστές της πα-
ραγωγής, που προκάλεσε η πανδηµία.

Με περίπου 1.650 συµµετοχές από 49 κράτη, 
µεγάλο αριθµό hosted buyers από 12 χώρες και 
καθολική παρουσία των επιχειρήσεων και των 
φορέων και οργανώσεων του πρωτογενούς το-
µέα και της µεταποίησης, η φετινή 29η διοργά-
νωση που ολοκληρώνεται την Κυριακή 23 Οκτω-
βρίου, καθίσταται σηµείο συνάντησης µε το µέλ-
λον, όπως επισηµάνθηκε στη συνέντευξη τύπου.

Ένα «ραντεβού» µε τη νέα εποχή, που σηµα-
τοδοτείται  από τη χρήση της ψηφιακής τεχνο-
λογίας στη γεωργία, την καλλιέργεια µε µηχα-
νικά µέσα, υλικά και τεχνικές, που προάγουν 
την αειφορική παραγωγή, που φέρνει στο προ-
σκήνιο τα ανοικτά µυαλά και τις φρέσκιες ιδέες.

Υπό το πρίσµα αυτό κάθε άλλο παρά τυχαία 

ήταν η αναφορά του πολύπειρου προέδρου του 
ΣΕΑΜ, Σάββα Μπαλουκτσή, πως «σε λίγα χρόνια 
ένας αγρότης θα περνά περισσότερη ώρα µπρο-
στά στην οθόνη ενός υπολογιστή, παρά πίσω 
από το τιµόνι ενός τρακτέρ», µε αφορµή αυτά 
που θα εκτεθούν φέτος στα περίπτερα της ∆ΕΘ.

Παρά τις ευοίωνες προοπτικές της διοργάνω-
σης, ωστόσο, ο ουρανός της 29ης Agrotica δεν 
είναι εντελώς… ανέφελος. Η διεθνής συγκυρία, 
µε τη βαθειά ενεργειακή κρίση, τις ισχυρές πλη-
θωριστικές πιέσεις που εκτροχιάζουν προϋπο-
λογισµούς και κόστη, έχουν αφήσει ευδιάκρι-
το πλήγµα σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας 
παραγωγής και εµπορίας του αγροτικού χώρου.

Σε κάµψη οι πωλήσεις τρακτέρ το 2022
Οι πωλήσεις στους γεωργικούς ελκυστήρες 

παρουσιάζουν κάµψη στο διανυθέν διάστηµα 
του 2022, ζόρια αντιµετωπίζουν οι κατασκευα-
στές παρελκόµενων και η αγορά λιπασµάτων έ-
χει µέση µείωση πωλήσεων, που προσεγγίζει το 
30%, όπως αναφέρθηκε, αλλά φαίνεται πως ο κύ-
κλος των επιπτώσεων δεν έχει κλείσει.

«Οποιοδήποτε πρόβληµα στη διαθεσιµότητα 
του αερίου στην Ευρώπη, αντικατοπτρίζεται ως 
πρόβληµα στην παραγωγή αζώτου και λιπασµά-
των», σηµείωσε ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, ∆ηµήτρης 
Ρουσσέας, µε αφορµή την αναστάτωση που έ-
χει προκληθεί στο χώρο από τη ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία και την επακόλουθη ενεργεια-
κή κρίση, η οποία έχει εκτινάξει στα ύψη τα κό-
στη επιχειρήσεων και παραγωγών και το κυριό-
τερο δηµιουργεί προβληµατισµό για τη συνέχεια.

Μάλιστα στο ερώτηµα εάν η εγχώρια αγορά 
είναι εξασφαλισµένο ότι δεν θα αντιµετωπίσει 
προβλήµατα ως προς τη διαθεσιµότητα σε προϊ-
όντα θρέψης, ήταν αµφιλεγόµενος. «Οι 67 εται-
ρείες του ΣΠΕΛ που αντιπροσωπεύουν το 70% 
της εγχώριας αγοράς, νοµίζω ότι έχουµε φέρει 
µέχρι τώρα σε πέρας την τροφοδοσία της. Αν κι 
οι αυξηµένες αξίες απαιτούν κεφαλαιακές ροές 
µεγαλύτερες από ό,τι πριν, γίνεται προσπάθεια 
να διασφαλιστεί επάρκεια. Η αγορά πρώτων υ-
λών και λιπασµάτων είναι ένα περιβάλλον στο 
οποίο υπάρχει κάποια αδράνεια. Αν προκύψει 
δηλαδή µια έλλειψη, ένα πρόβληµα, δεν είναι 
εύκολο να αναπληρωθεί», είπε ο κ. Ρουσσέας, 
αλλά έσπευσε να καθησυχάσει πως «δεν έχουµε 
φτάσει ακόµη σε σηµείο κόκκινου συναγερµού».

Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εισαγωγέων Α-
ντιπροσώπων Μηχανηµάτων  Σάββας Μπαλου-
κτσής, ενός φορέα που «αγκάλιασε» και φέτος 
την Agrotica δεν έκρυψε πως οι πωλήσεις του 
κλάδου των τρακτέρ, παρουσιάζουν µείωση 42% 
και προκαλούν προβληµατισµό. «Περιµέναµε ύ-
φεση, µετά από δύο χρόνια που η αγορά κινήθη-
κε ανοδικά, αλλά όχι σε αυτό το µέγεθος και για 
τόση διάρκεια», τόνισε και έκανε τη δυσµενή πρό-

βλεψη πως αν καθυστερήσει κι άλλο η προκήρυ-
ξη προγραµµάτων, υπάρχει κίνδυνος να συνεχι-
στεί και το 2023 η φθίνουσα πορεία της αγοράς. 

Τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες των Προ-
γραµµάτων επιδότησης των αγορών, καυτηρίασε 
κι ο Παναγιώτης Φωτιάδης, πρόεδρος της Ένω-
σης Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανηµάτων 
Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), λέγοντας ότι η διετία που µε-
σολαβεί από την υποβολή ενός αιτήµατος ενίσχυ-
σης στην προµήθεια εξοπλισµού έως την έγκρι-
σή του από τις αναπτυξιακές δράσεις, ανεβάζει 
το κόστος παραγωγής για τους κατασκευαστές.

Μεγάλη ζήτηση, µειώθηκαν εµβαδά στα stands
Παρουσιάζοντας τα µεγέθη της φετινής 29ης 

Agrotica, ο διευθύνων σύµβουλος της διοργανώ-
τριας αρχής Κυριάκος Ποζρικίδης ανέφερε πως 
καλύπτονται όλοι οι διαθέσιµοι εκθεσιακοί χώ-
ροι της ∆ΕΘ και ότι καταγράφεται παρουσία επι-
χειρήσεων και φορέων από όλο το φάσµα της α-
γροτικής παραγωγής και τεχνολογίας, ενώ συµ-
µετέχουν οι µεγαλύτερες εταιρείες εµπορίας και 
πώλησης εφοδίων και γεωργικών µηχανηµάτων, 
µε παρουσία όλων των οίκων που αντιπροσω-
πεύουν γεωργικούς ελκυστήρες. «Είναι µια πο-
λύ πλούσια έκθεση. Όλοι οι χώροι είναι γεµά-
τοι, τόσο στο εσωτερικό των περιπτέρων, όσο και 
στα εξωτερικά σηµεία. Ήταν τέτοια η ζήτηση για 
συµµετοχή στην Agrotica, που περιορίστηκαν 
και τα εµβαδά των stands για να χωρέσουν πε-
ρισσότερες συµµετοχές», είπε χαρακτηριστικά.

O πρόεδρος της ∆ΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας έ-
κανε λόγο για έκθεση που «έχει κάνει sold out», 
ενώ επεσήµανε ότι στους  µεµονωµένους hosted 
buyers από 12 χώρες, συµπεριλαµβάνονται και 
επισκέπτες από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
Να σηµειωθεί ότι η Agrotica υποστηρίζεται από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Ένω-
ση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανηµάτων 
Ελλάδος, τον Σύνδεσµο Εισαγωγέων Αντιπρο-
σώπων Μηχανηµάτων και τον Σύνδεσµο Παρα-
γωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων.

Μετάβαση με ψηφιακά εργαλεία
και επιδοτήσεις για αγορές στα όμορα 

Στις ψηφιακές προτάσεις 
της αγροτικής τεχνολογίας 

επικεντρώνονται οι 
εταιρείες, την ώρα που 

ο Γεωργαντάς μιλάει για 
επιδοτήσεις στην αγορά γης

Οι πωλήσεις 
του κλάδου 
των τρακτέρ, 
παρουσιάζουν 
µείωση 42% 
και προκαλούν 
προβληµατισµό.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr



ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

22/10
Σ.Κ. «Ιωάννης Βελλίδης»
ΩΡΑ 10.30 π.µ. - 19.00 µ.µ.
Μια διαδραστική εµπειρία στο περίπτερο της Compo Expert

Μια σειρά από εκδηλώσεις διοργανώνει στο πλαίσιο της Agrotica 
η Compo Expert στο περίπτερό της (Νο4), στο Συνεδριακό Κέντρο 
«Ιωάννης Βελλίδης», στις 22 Οκτωβρίου. Οµάδες από εξέχοντες 
ειδικούς στον τοµέα τους θα αναπτύξουν θέµατα που απασχο-
λούν και θα απασχολήσουν την γεωργία τα επόµενα χρόνια και 
οι άνθρωποι της εταιρείας προσκαλούν όλους τους ανθρώπους 
της γεωργίας και του τροφίµου σε µια διαδραστική εµπειρία. Συ-
γκεκριµένα πρόκειται για πέντε διαφορετικές εκδηλώσεις στους 

πυλώνες του AgriTech, AgriFood, Agribusiness & Agriculture, µε µορφή στρογγυλής τρά-
πεζας. Οι συµµετέχοντες είναι όλοι επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκοί µε σηµαντικό έργο 
και συνεισφορά στον κλάδο της Γεωργίας. Τις εκδηλώσεις θα ολοκληρώσει η παρουσίαση 
του νέου βιβλίου του διευθύνοντα συµβούλου της COMPO EXPERT Ευρώπης, Μέσης Ανα-
τολής και Αφρικής, Παναγιώτη Χαµακιώτη, στην αίθουσα του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου Θεσσαλονίκης στο Λιµάνι το Σάββατο 22/10/2022 και ώρα 19.00 - 21.00 µ.µ.Παράλληλες

Εκδηλώσεις

22/10
Σ.Κ. «N. Γερµανός»  Αίθουσα C
ΩΡΑ 18.30 π.µ. - 20.00 µ.µ.

Φορολογικά κίνητρα, συλλογικά σχήµατα 
και ευκαιρίες για  τους αγρότες

Ενηµερωτική εκδήλωση µε τίτλο «Φορολογικά κίνητρα, συλλογικά σχήµατα και ευκαι-
ρίες για τους αγρότες» διοργανώ§νει η Agrotech SA για όλους τους ενδιαφερόµενους 
το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερµανός, αίθουσα C. Η Agrotech 
S.A, που αποτελεί τον αποκλειστικό εισαγωγέα των µηχανηµάτων της κατασκευάστρι-
ας John Deere από το 2012 ενώ εκπροσωπεί κολοσσιαίες εταιρείες όπως η Bargam, η 
Lopez Garrido, η Pottinger, η Mascar, η Serrat, η UNIA, η Stoll και η Merlo, συµµετέχει 
ακόµα µία χρονιά στην Agrotica και θα βρίσκεται στο Περίπτερο 4.

Στις καινοτόµες προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά 
την παραγωγή και την ανάπτυξη στην ελλη-
νική γεωργία αλλά και τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και την αντιµετώπιση 
του ενεργειακού κόστους επικεντρώνεται 
φέτος η θεµατολογία των παράλληλων εκ-
δηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στα 
πλαίσια της 29ης Agrotica. Μεταξύ των 45 
και πλέον προγραµµατισµένων εκδηλώσε-
ων ξεχωρίζουν της ΕΘΕΑΣ για την ΚΑΠ και 
τους συνεταιρισµούς, η εσπερίδα που συνδι-
οργανώνουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις 22 Οκτωβρίου 
17:00 µ.µ. στο Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» (Αίθουσα 
Α), µε θέµα την σηµασία της ψηφιακής µετά-
βασης του Οργανισµού Πληρωµών στο Κυ-
βερνητικό Νέφος, οι παρεµβάσεις του ΕΛΓΟ 
και η παρουσίαση της υποτροφίας «Γιάννης 
Χίγκας» την ίδια µέρα στο Σ.Κ. «Ν. Γερµα-
νός» (Αίθουσα Α) στη 13:30 µ.µ. 
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22/10
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
αίθ. Ολυµπιάς
ΩΡΑ 11.00 π.µ. 
- 13.00 µ.µ.

Ασφάλεια τροφίµων

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Ευ-
ρωπαϊκού  Έργου «TheFSM»-The 
Food Safety Market (Horizon 2020), 
η TÜV AUSTRIA HELLAS διοργα-
νώνει στο πλαίσιο της φετινής 
Agrotica το Σάββατο 22 Οκτω-
βρίου ενηµερωτική εκδήλωση 
µε θέµα «Ψηφιοποίηση της πι-
στοποίησης ασφάλειας τροφί-
µων «farm to fork», µέσα από 
την πλατφόρµα “TheFSM” : The 
Food Safety Market».

22-23/10
«Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» 
αίθ. Α 
ΩΡΑ 10.00 π.µ. 
-16.00 µ.µ.

9o Πανελλήνιο  
Συνέδριο Agrotica

Με κεντρικό θέµα «Οι νέες τε-
χνολογίες ως µοχλός βιώσιµης 
ανάπτυξης της γεωργίας» το 9ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Agrotica 
θα πραγµατοποιηθεί το Σάββα-
το 22 και την Κυριακή 23 Οκτω-
βρίου 2022 στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο «Νικόλαος Γερµανός» (Πε-
ρίπτερο 8, 2ος όροφος). Το Συ-
νέδριο συνδιοργανώνουν η ∆ΕΘ 
Helexpo και η Σχολή Γεωπονίας 
∆ασολογίας και Φυσικού περιβάλ-
λοντος του ΑΠΘ.  Για εγγραφή 
στο συνέδριο: https://agrotica.
helexpo.gr/el/9th-Pan-Hellenic-
Agrotica-Conference-Form. 

22/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα C
ΩΡΑ 10:30 π.µ. – 15:30 µ.µ.
ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ
22/10 
Περίπτερο 15 ηµιόροφος
ΩΡΑ 11:30 π.µ. – 14:30 µ.µ.
«ΚΑΠ 2023-27 και οι Συνεταιρισµοί»
22/10 
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Β
ΩΡΑ 12:00 – 14:00 µ.µ.
Λειτουργική Θρέψη Καλλιεργειών 
και Καινοτοµία Agrology
22/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Β
ΩΡΑ 14:30 µ.µ. – 16:30 µ.µ. 
Ενηµέρωση προϊόντων ICL 
στην ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ
22/10
Αίθουσα «Αιµίλιος Ριάδης»
ΩΡΑ 14:30 µ.µ. – 17:00 µ.µ.
«Η νέα ΚΑΠ, η επισιτιστική κρίση και ο 
στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας»
22/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα C
ΩΡΑ 16:00 µ.µ. – 20:00 µ.µ.
Συνάντηση αντιπροσώπων Rivulis
22/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα B
ΩΡΑ 16:30 µ.µ. – 20:00 µ.µ.
«Ελληνική Σποροπαραγωγή - 
Εκσυγχρονισµός & Προοπτικές»
22/10 
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Β
ΩΡΑ 18:30 µ.µ. – 20:00 µ.µ.
ΠΑΣΚ Γεωτεχνικών – ΓΕΩΤΕΕ
22/10
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»  Aιθ. «Ολυµπιάς
ΩΡΑ 21:00 µ.µ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ
23/10 
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Β
ΩΡΑ 10:30 π.µ. – 13:00 µ.µ.
«Πρόσφατες εξελίξεις στις υδροπονικές 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες»
23/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα C
ΩΡΑ 10:30 π.µ. – 15:00 µ.µ.
ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ
23/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Β
ΩΡΑ 13:30 µ.µ. – 15:30 µ.µ.
Νέες σειρές Honda και Husqvarna
23/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Α
ΩΡΑ 15:30 µ.µ. – 18:30 µ.µ.
«Υποτροφία Γιάννης Χίγκας: Επένδυση 
στη µάθηση – Αξιοποίηση της γνώσης»
23/10
Σ.Κ. «Ν. Γερµανός» Αίθουσα Β
ΩΡΑ 16:00 µ.µ. – 17:30 µ.µ.
Αµερικανική Γεωργική Σχολή και ΕΑΠ

22/10
Ν. Γερµανός» Αίθουσα C
ΩΡΑ 10.30 π.µ. – 15.30 µ.µ.

Νέες µέθοδοι δακοκτονίας και 
καινοτόµες λύσεις άρδευσης

Η περιβαλλοντικά βιώσιµη καινοτοµία στην αγροτική δραστηριότητα θα 
βρεθεί στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ το 
Σάββατο 22/10 από τις 10:30 π.µ. έως τις 15:30 µ.µ.. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, θα συζητηθούν εκτενώς οι προτάσεις του νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού που προβλέπουν µείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων κατά 50% µέχρι το 2030 από την ∆ρ Αννούλα Μαυρίδου και 
τον Αθανάσιο Ζούνο, µέλος της ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγω-
γής του ΥπΑΑΤ. Επίσης, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η παρουσί-
αση νέων τεχνολογιών στη δακοκτονία από την ∆ρ. Αργυρώ Καλαϊτζάκη, 
του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου. Στη συνέχεια ο 
∆ρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, θα παρουσιάσει καινοτόµες εφαρµογές για 
την άρδευση των καλλιεργειών, φέρνοντας ως παράδειγµα δοκιµές στην 
Κρήτη, ενώ την αυλαία στη θεµατική εκδήλωση του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ θα 
ρίξει ο ∆ρ. Βασίλειος Ασχονίτης από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 
ο οποίος θα µιλήσει για την ανάγκη µίας ψηφιακής πλατφόρµα αναφο-
ράς για τα εδαφολογικά και υδρολογικά δεδοµένα του πρωτογενή τοµέα.

22/10
Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
αιθ. «Ολυµπιάς»
ΩΡΑ 14.30 -19.30 µ.µ.

«Οι προκλήσεις του σήµε-
ρα: Μαζί, εξασφαλίζουµε 
το αύριο για την Τροφή 
της Τροφής µας»

Στο µικροσκόπιο εκδήλωσης που 
διοργανώνει ο ΣΠΕΛ θα βρεθούν οι 
σύγχρονες προκλήσεις που αντιµε-
τωπίζει ο κλάδος της αγροδιατροφής 
και οι προτάσεις που έχει αναπτύξει 
ο κλάδος των λιπασµάτων για τον α-
γρότη. Σε µια εφ’ όλης της ύλης συ-
ζήτηση, µε συµµετέχοντες από όλους 
τους κρίκους της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας και συντονιστή τον δηµο-
σιογράφο Γιάννη Πανάγο, αναµέ-
νονται να αναδειχτούν σηµαντικά 
συµπεράσµατα. Στην πρώτη ενότη-
τα θα συζητηθεί «Ο ρόλος της θρέ-
ψης φυτών στην αντιµετώπιση των 
σύγχρονων προκλήσεων για τον α-
γροδιατροφικό κλάδο». Με βασικό 
εισηγητή τον καθηγητή του ΓΠΑ α-
πό το Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Π. 
Ρούσσο, αλλά και µε διακεκριµένους 
συµµετέχοντες, θα ακολουθήσει µια 
ανοικτή συζήτηση για τα προβλήµ-
µατα του κλάδου.
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Με κέρδος 254 ευρώ το στρέμμα 
καλλιέργεια σόγιας στα Γιαννιτσά

  Χρηματοδότηση πειραματικής 
καλλιέργειας από τη Δέλτα

  Η σπορά πραγματοποιήθηκε 
σε έκταση 10 στρεμμάτων

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Kίνηση που προσδοκά να βελτιώσει τον βαθ-
µό αυτάρκειας πρώτων υλών και εν προκειµέ-
νω της σόγιας, πραγµατοποίησε η γαλακτοβι-
οµηχανία ∆έλτα. Η πρωτοβουλία αυτή έρχε-
ται συµπληρωµατικά και σε άλλες που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µε στόχο την αξιοποίηση της 
ελληνικής γης για την παραγωγή πρωτεϊνού-
χων ζωοτροφών που στην προκειµένη χρονική 
περίοδο αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη βαρύτη-
τα δεδοµένων των συνθηκών που επικρατούν 
στον τοµέα των πρώτων υλών για ζωοτροφές. 

Η προσπάθεια για τη σόγια ξεκίνησε στην Ελ-
λάδα από τη δεκαετία του 1970 στην Ελλάδα µε 
τις πρώτες προσπάθειες να είναι ανεπιτυχείς, 
γεγονός που αποθάρρυνε αρκετούς αγρότες. 
Σηµειώνεται ότι η ∆έλτα διαπίστωσε µία σειρά 
προβληµάτων κατά την πειραµατική καλλιέρ-
γεια, προβαίνοντας ταυτόχρονα και κατά περί-

πτωση στην εξεύρεση λύσε-
ων. Το σχέδιο δράσης Γαία – 
έχει στόχο την ενδυνάµωση 
της πρωτογενούς παραγω-
γής και τη στήριξη της ελ-
ληνικής κτηνοτροφίας - ε-
φαρµόζεται από το 2012 και 
κατά τη διάρκειά του έχουν 
προταθεί µία σειρά καλλιερ-
γειών κυρίως στα ψυχανθή, 
ενώ τελευταία υποστηρίζε-
ται και η σόγια. Η καλλιέρ-
γεια πρώτων υλών για τις 
ζωοτροφές είναι για κίνη-
ση που ήδη προωθείται µέ-

σω της ΕΕ κυρίως στον τοµέα των ψυχανθών.
Στην προκειµένη περίπτωση η ∆έλτα προ-

χώρησε στη χρηµατοδότηση της πειραµατικής 
καλλιέργειας µε σκοπό να διερευνηθεί η καλ-
λιέργεια µη γενετικά τροποποιηµένης σόγιας 
και κτηνοτροφικού κουκιού. Η πιλοτικού χα-
ρακτήρα καλλιέργεια που αναπτύχθηκε, απο-
τέλεσε προϊόν της συνεργασίας µεταξύ ∆έλτα 
και δύο επιστηµονικών φορέων, του Ινστιτού-
του Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα και του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέ-
ψεως και ∆ιατροφής που υπάγεται στο Τµήµα 
Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστηµίου. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες πρόκειται να πραγµατοποιηθούν και νέες 
πειραµατικές καλλιέργειες, σε λοιπές περιοχές 

της Ελλάδας όπως η Θεσσαλία και η Κοπαΐδα. 
Όπως πληροφορείται σχετικά η Agrenda η 

εφαρµογή των δύο συγκεκριµένων καλλιερ-
γειών στο πεδίο, πραγµατοποιήθηκε στο αγρό-
κτηµα του Ινστιτούτου Επιστήµης Ζωικής Πα-
ραγωγής που βρίσκεται στα Γιαννιτσά. Η σπο-
ρά της σόγιας πραγµατοποιήθηκε σε συνολι-
κή έκταση 10 στρεµµάτων γης και σε αποστά-
σεις φύτευσης 75x4,9 cm. Η ποσότητα σπόρου 
που χρησιµοποιήθηκε ήταν 5 κιλά ανά στρέµ-
µα. Σε ό,τι αφορά τις δύο ποικιλίες κτηνοτροφι-
κού κουκιού (Scuro Di torre Lama και Chiaro Di 
torre Lama) η σπορά έγινε σε έκταση 3 στρεµ-
µάτων για κάθε ποικιλία. Οι αποστάσεις φύτευ-
σης ήταν 24x4,5 cm και χρειάστηκε ποσότητα 
15 κιλών σπόρου ανά στρέµµα. Στις καλλιέρ-
γειες πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαραίτη-
τες καλλιεργητικές φροντίδες. 

Η συγκοµιδή των σπερµάτων της σόγιας έ-
γινε στο στάδιο των φυτών που παρατηρήθη-
κε το κιτρίνισµα και η απόπτωση των φύλλων, 
µε θεριζοαλωνιστική µηχανή σιτηρών. Η παρα-
γωγή σόγιας ανήλθε στα 582 κιλά ανά στρέµ-
µα, µε ξηρά ουσία 86,37%. Η χρήση καταλλη-
λότερου αλωνιστικού οχήµατος θα επέτρεπε 
τη συγκοµιδή επιπλέον περίπου 150 κιλών, 
δεδοµένου ότι δεν κατέστη δυνατή η συγκοµι-
δή µέρους των κατώτερων λοβών του φυτού. 

Με ΕΛΓΟ και 
Αριστοτέλειο
Η πιλοτική καλ-

λιέργεια έγινε σε 
συνεργασία ∆έλτα 
µε το Ινστιτούτο 

Επιστήµης Ζωικής 
Παραγωγής του 

ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και 
το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο

Απόδοση πάνω 
από 650 κιλά 
Ως συµπέρασµα της µελέτης που 
έφερε την υπογραφή των: Β. 
Κοτσάµπαση, Γ. Συµεών και Γ. Ζέρβα, 
προέκυψε ότι η καλλιέργεια µη 
γενετικά τροποποιηµένης σόγιας για 
παραγωγή σογιόσπορου, είναι εφικτή 
σε αρδευόµενες εκτάσεις της χώρας 
µε ικανοποιητικές αποδόσεις. Η 
στρεµµατική απόδοση σόγιας 
ξεπέρασε τα 650 κιλά. Επιπλέον, 
µπορεί να θεωρηθεί και οικονοµικά 
συµφέρουσα ως πρωτεϊνούχος 
ζωοτροφή µε υψηλή θρεπτική αξία,  
που βελτιώνει την παραγωγική 
ικανότητα του σιτηρεσίου των 
γαλακτοπαραγωγών ζώων. 
∆ιαπιστώθηκε ότι η καλλιέργεια µη 
γενετικά τροποποιηµένης σόγιας στη 
χώρα µας µπορεί να επιφέρει ένα 
σηµαντικό κέρδος, ενθαρρύνοντας 
την καλλιέργειά της σε 
αντικατάσταση της εισαγόµενης 
γενετικά τροποποιηµένης σόγιας.
Ο Οµότιµος Καθηγητής ΓΠΑ 
Γεώργιος Ζέρβας ανέφερε ότι «η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
ελλειµµατική σε πρωτεϊνούχες 
ζωοτροφές» επεσηµαίνοντας πως 
«το σογιάλευρο παίζει σηµαντικό 
ρόλο στην κατάρτιση σιτηρεσίων 
γαλακτοπαραγωγών ζώων, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητάς του σε 
πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. 
Η καλλιέργεια σόγιας θα µπορούσε 
να αποτελέσει µια εναλλακτική για 
τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 
ιδιαίτερα γι’ αυτές που έχουν τη 
δυνατότητα  να ιδιοπαράγουν 
κάποιες από τις ζωοτροφές, που 
χρησιµοποιούν για τη διατροφή του 
ζωικού τους κεφαλαίου». 

ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

 
ΚΕΡ∆ΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
SCURO DI

TORRE LAMA

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
CHIARO DI 

TORRE LAMA

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΥΚΙΟΥ

254,03
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

582 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

136 

191
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H FoodChain 
ID Group
εξαγοράζει 

την Cosmocert
Στην εξαγορά της 

ελληνικής εταιρείας 
πιστοποίησης και 
επιθεώρησης βιολογικών 
προϊόντων Cosmocert 
προχώρησε η FoodChain 
ID Group, κορυφαίος 
φορέας τεχνολογικά 
υποστηριζόµενων 
υπηρεσιών ποιότητας, 
ασφάλειας και βιωσιµότητας 
στη βιοµηχανία τροφίµων 
και τη γεωργία. 
Η Cosmocert έχει γίνει 
ένας από τους κορυφαίους 
φορείς πιστοποίησης στην 
Ελλάδα, εξυπηρετώντας 
σήµερα πάνω από 7.500 
πελάτες στην πιστοποίηση 
Βιολογικής Γεωργίας.

Mε υπογραφή 
BayWa r.e 
καθοδόν το πρώτο 
πλωτό υπεράκτιο 
αιολικό πάρκο
Η BayWa r.e. εισέρχεται 
στην καθοριστική φάση της 
διαδικασίας αδειοδότησης 
για το πρώτο εµπορικό 
πλωτό υπεράκτιο αιολικό 
έργο στην Πορτογαλία 
που θα είναι το πρώτο χωρίς 
κρατική ενίσχυση. Η εταιρεία 
υπέβαλε επίσηµα την αίτηση 
κατοχύρωσης δικαιώµατος 
αποκλειστικής χρήσης 
του βυθού για να αναπτύξει 
το πλωτό αιολικό πάρκο 
µε 30 ανεµογεννήτριες 
συνολικής ισχύος έως και 
600 MW, στα παράλια 
της Viana do Castelo. 

H Kίνα 
απελευθερώνει 
αποθέµατα χοιρινού 
Η Κίνα απελευθέρωσε 
20.000 τόνους 
κατεψυγµένου χοιρινού 
κρέατος από τα κρατικά της 
αποθέµατα στις 21 
Οκτωβρίου, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του κέντρου 
διαχείρισης αποθεµάτων 
µετά την πρόσφατη αύξηση 
των τιµών. Μάλιστα, θα 
παρακολουθεί την αγορά 
και θα συνεχίσει να 
απελευθερώνει αποθέµατα 
χοιρινού µέχρι να 
εξοµαλυνθεί η αγορά.

ΝΕΑ

Την είσοδο του συνεταιρισµού Πυργετού Λά-
ρισας στο συσκευασµένο επώνυµο ακτινίδιο 
σηµατοδοτεί η επένδυση για την κατασκευή 
νέων ψυκτικών εγκαταστάσεων και συσκευ-
αστηρίου, κινήσεις που φέρνουν ουσιαστι-
κά την καθετοποίηση της παραγωγικής του 
διαδικασία. Το συνολικό ύψος της δαπάνης 
καλύφθηκε από την Οργάνωση Παραγωγών 
Ακτινιδίου, που αποτελεί µία από τις παρα-
γωγικές οργανώσεις που συµµετέχουν στον 
Συνεταιρισµό του Πυργετού και αποτελείται 
από 40 µέλη εκ των συνολικά 140 µελών που 
εντάσσονται στο συνεταιριστικό σχήµα. Για 
την υλοποίηση της επένδυσης ο Συνεταιρι-
σµός εντάχθηκε στο µέτρο 4.2.1 καταθέτο-
ντας εκεί το επενδυτικό του σχέδιο. 

Ο Συνεταιρισµός διαθέτει περίπου 2.500 
έως 3.000 στρέµµατα καλλιέργειας ακτινι-
δίου, ενώ η ευρύτερη περιοχή του ∆έλτα 
Πηνειού έχει συνολική παραγωγή 6.000 
στρέµµατα. Το σύνολο της περιοχής του 
∆έλτα παράγει το 10% της εγχώριας καλλι-
έργειας σε ακτινίδιο. Ο Πυργετός διαχειρί-
ζεται περίπου 3.000 τόνους ανά έτος. Την 
Κυριακή, 16 Οκτωβρίου, τα εγκαίνια του ψυ-
γείου – συσκευαστηρίου της Οµάδας Παρα-
γωγών Ακτινιδίου του Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού Πυργετού. Παρόντες, µεταξύ άλλων, 
οι βουλευτές του Ν. Λάρισας.   Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Ανοίγει δρόµο στην είσοδο αγροτών 
στο σχήµα η συνεταιριστική επιχεί-
ρηση Staramaki µε έδρα το Κιλκίς, η 
οποία συνεργάζεται µε παραγωγούς 
από Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Λάρι-
σα που αξιοποιεί τον κορµό του σιτα-
ριού για να παράγει καλαµάκια. Στό-
χος της, η αύξηση της παραγωγής και 
µείωσης του παραγωγικού κόστους. 

Επιπλέον προχωράει σε επένδυση 
σε µηχανολογικό εξοπλισµό για αυτο-
µατοποίηση του σταδίου κοπής. Στον 
προγραµµατισµό, το πρώτο στάδιο α-
ναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2024 µε την προσθήκη αυτόµατων µη-
χανών κοπής µε ύψος επένδυσης πε-
ρίπου 500.000 ευρώ. Σήµερα η κοπή 
του κορµού από την ταξιανθία γίνε-
ται στο χέρι και ο θερισµός µηχανικά. 

Η συνεταιριστική επιχείρηση παίρ-
νει και σπόρους καλλιέργειας κατά την 
επόµενη χρονιά, τους οποίους διοχε-
τεύει και σε συνεργαζόµενους παρα-
γωγούς, ενώ αξιοποιεί και σε δικές 
σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η ίδια.

Στο επώνυμο 
ακτινίδιο μπήκε
ο συνεταιρισμός
του Πυργετού

Η Staramaki 
κάνει τους 
παραγωγούς
συμμέτοχους 

Στην αγορά 200 γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων 
που θα παραχωρήσει σε συγκεκριµένους παραγω-
γούς µε τους οποίους συνεργάζεται πρόκειται να 
προχωρήσει κατά το προσεχές διάστηµα η γαλα-
κτοβιοµηχανία Μανδρέκας. Όπως αναφέρει σχε-
τικά ο επικεφαλής της, Βαγγέλης Μανδρέκας «οι 
παραγωγοί είναι εξουθενωµένοι οικονοµικά και εί-
ναι δύσκολο να αντεπεξέλθουν. Για να αντιµετωπί-
σουµε τα δεδοµένα της περιόδου θα αγοράσουµε 
αγελάδες Ηolstein και θα κατανείµουµε τη διάθε-
ση των σε 4 ή 5 συνεργαζόµενους παραγωγούς µε 
αντιστάθµισµα από πλευράς τους κυρίως µέσα από 
το εισκοµιζόµενο γάλα. Το συνολικό ύψος αυτής 
της κίνησης υπολογίζεται περί τα 600.000 ευρώ».  

Ο ίδιος αναφέρεται στην εντατικοποίηση του ελ-

λείµµατος σε αγελαδινό γάλα στην εγχώρια αγο-
ρά, αιτία που τον οδήγησε να κάνει την εν λόγω 
κίνηση. Όπως λέει ο κ. Μανδρέκας, «οι κτηνοτρό-
φοι πιέζονται περισσότερο αυτή τη στιγµή, αφενός 
διότι καλούνται να αντιµετωπίσουν το υψηλό κό-
στος των ζωοτροφών, αφετέρου διότι διεκδικούν τι-
µές από τη βιοµηχανία τις οποίες δεν µπορούν πά-
ντα να πετύχουν για να καλύψουν τα έξοδά τους». 

H Μανδρέκας
παραχωρεί Ηolstein
σε παραγωγούς

Βήµα παραγωγής µέσω κοινοπραξίας 
µε τοπικό συνεργάτη στο Ουισκόνσιν
Η Μανδρέκας προµηθεύεται αγελαδινό γάλα από 
τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τα Καλάβρυτα και το Άργος 
προσφέροντας από 0,60 έως και 0,63 ευρώ το κιλό 
αυτή τη στιγµή. Συνολικά επεξεργάζεται 20 τόνους 
αγελαδινού γάλακτος την ηµέρα και περίπου 1 τόνο 
πρόβειου γάλακτος.
Η επιχείρηση που αυτή τη στιγµή διατηρεί παρουσία 
στην Ελλάδα µε εργοστάσιο παραγωγής στην Κόρινθο 
και τζίρο 6 εκατ. ευρώ στη χώρα µας, έχει κάνει 
και βήµα παραγωγής µέσω κοινοπραξίας µε τοπικό 
συνεργάτη, στο Ουισκόνσιν της Αµερικής, µε βασικό 
παραγόµενο προϊόν εκεί το γιαούρτι. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης SIAL 2022, η Μανδρέκας 
παρουσίασε το πόσιµο γιαούρτι σε 6 διαφορετικές 
γεύσεις. Πρόκειται για ένα προϊόν που ξεκίνησε 
πέρυσι µε την κυκλοφορία της κλασικής γεύσης 
γιαουρτιού, ενώ στη συνέχεια µπήκαν στα ψυγεία και 
οι υπόλοιπες γεύσεις (π.χ. κεράσι, ροδάκινο, φράουλα) 
και προέρχεται από πέντε διαφορετικές καλλιέργειες 
µεταξύ των οποίων και η καλλιέργεια κεφίρ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

~3.000 
ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΣΤΟΣ 
ANA ΑΓΕΛΑ∆Α

2020 5,3

6,02021

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΑΓΟΡΑΣ

~600.000 
ΕΥΡΩ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στροφή στη µεταποίηση και στην 
διάθεση επώνυµου έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην αγορά, έκανε ο 
∆ηµήτρης Τσαγκλής, ο οποίος µέ-
χρι πρότινος διατηρούσε αποκλει-
στική δραστηριότητα στην διάθεση 
χύδην ποσοτήτων από 5.000 έως 
και 7.000 τόνους ετησίως. Όπως 
λέει στην Agrenda διαπίστωσε την 
αξία που θα µπορούσε να έχει το 
επώνυµο προϊόν, µε την προσπά-
θειά του στο επώνυµο προϊόν να 
τοποθετείται χρονικά στη διάρκεια 
της πρώτης καραντίνας του 2020, 
εν µέσω έξαρσης της πανδηµίας. 
Στην κατεύθυνση να ενισχύσει την 
παρουσία του στην αγορά, ο παρα-
γωγός συµµετείχε στην πρόσφατη 
έκθεση SIAL 2022 που πραγµατο-
ποιήθηκε στο Παρίσι. Στο επίκεντρο 
της δραστηριότητάς του βρίσκεται 
η κορωνέικη ποικιλία, ενώ το σύ-
νολο της παραγωγής προέρχεται 
από την περιοχή Ίκλαινα Μεσση-
νίας, η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτε-
ρα κοντινή απόσταση στην Πύλο. 

«Η είσοδός µου στο επώνυµο 
προϊόν αποτέλεσε φυσική εξέλι-
ξη καθότι η οικογένειά µου και συ-
γκεκριµένα ο πατέρας µου ξεκίνη-
σε την παραγωγή ελαιολάδου πριν 
από περίπου 50 χρόνια. Πεποίθη-
σή µου σε κάθε βήµα που κάνω εί-

ναι ότι η εξέλιξη πρέπει να είναι συ-
νεχής. Εποµένως δεν θα µπορού-
σα να µένω στάσιµος σε κάτι. Πε-
ποίθησή µου αποτελεί ότι διάθε-
ση χύµα ελαιολάδου είναι µία δου-
λειά µε συγκεκριµένο χρονικό ο-
ρίζοντα. Και η πραγµατικότητα εί-
ναι ότι το µέλλον βρίσκεται στην 
τυποποίηση», λέει χαρακτηριστι-
κά ο κ. Τσαγκλής. 

Το βήµα στην Αµερική
Οι συνολικές ποσότητες συσκευ-

ασµένου έξτρα παρθένου ελαιολά-
δου που παράγει ανέρχονται σε ε-
τήσια βάση σε περίπου 50 τόνους. 
Στοχεύοντας να διαθέτει το προϊόν 
µέσω εξαγωγών, έκανε την πρώ-
τη του προσπάθεια το 2020, όταν 
έστειλε κάποιες µικρές στις Ηνω-
µένες Πολιτείες. Ωστόσο, η έλευ-
ση του κορωνοϊού ανέστειλε πλή-
ρως τον σχεδιασµό του. Αυτή τη 
στιγµή βρίσκονται εκ νέου σε εξέ-
λιξη συζητήσεις για την επαναφο-
ρά του στην αµερικανική αγορά». 

Βιολογικό έξτρα παρθένο 
και στο βάθος ΠΟΠ Μεσσηνία

Η επιχείρηση διαθέτει δικό της 
συσκευαστήριο, ενώ στόχος είναι 
σταδιακά το συσκευασµένο προϊόν 
να κερδίσει έδαφος από το χύδην 
ελαιόλαδο αποτελώντας το κυριό-
τερο µέρος της παραγωγής. 

Ο ∆ηµήτρης Τσαγκλής συνερ-
γάζεται µε παραγωγούς της Μεσ-
σηνίας, ενώ ο ίδιος διαθέτει και ο-
ρισµένα ιδιόκτητα ελαιόδεντρα. Το 
περασµένο καλοκαίρι έκανε κίνη-
ση να παρουσιάσει στην αγορά και 
το έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιό-
λαδο, συµπληρώνοντας τη γκάµα 
του. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει 
και ένα ΠΟΠ Καλαµάτα έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο, για το οποίο έχει 
λάβει όλες τις απαιτούµενες πιστο-
ποιήσεις και αποτελεί θέµα χρό-
νου η διάθεσή του σε επιλεγµένα 
καταστήµατα πώλησης τροφίµων. 

Όπως παραδέχεται η διάθεση 
των προϊόντων στην ελληνική α-
γορά δεν αποτελεί προτεραιότη-
τά του. Η επιχείρηση έχει κάνει ε-
πενδύσεις για την ενίσχυση της 
παραγωγικής της δυναµικής µε 
το βλέµµα στις εξαγωγές µέσα α-

πό τη συµµετοχή της σε αναπτυξι-
ακά προγράµµατα. Η πρώτη από 
αυτές ήδη ολοκληρώθηκε και επί-
κειται η υλοποίηση µίας ακόµη, η 
οποία θα αφορά εκτός των άλλων 
στην εγκατάσταση και µηχανολο-
γικού εξοπλισµού. 

Στέκεται τέλος στη διάθεση πολ-
λών αγοραστών ελαιολάδου από 
ξένες αλυσίδες, οι οποίοι κατά την 
διάρκεια της έκθεσης SIAL τoν προ-
σέγγισαν, ζητώντας χαµηλότερες τι-
µές. Όπως υποστηρίζει η άνοδος 
στην τιµή του λαδιού φέτος, δεν α-
φήνει περιθώριο για µείωση των 
τιµών χονδρικής. Εξηγεί ότι αυτή 
τη στιγµή τα πρώτα συµβατικά λά-
δια πληρώνονται στην περιοχή του 
περί τα 4,5 ευρώ ανά κιλό, ενώ η 
παραγωγή του βιολογικού ξεκινά-
ει µέσα στις επόµενες ηµέρες κάτι 
που θα καθορίσει τις τιµές και εκεί.

Σε περίπου 50 τόνους οι ποσότητες συσκευασµένου έξτρα παρθένου. Η επιχείρηση διαθέτει δικό της συσκευαστήριο, ενώ στόχος είναι το συσκευασµένο προϊόν να κερδίσει έδαφος.

Στην κατεύθυνση να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά, 
ο ∆ηµήτρης Τσαγκλής, µε παραγωγή από την Ίκλαινα Μεσσηνίας, 
συµµετείχε στην πρόσφατη έκθεση SIAL 2022 στο Παρίσι.  

Από το χύμα στο 
ΠΟΠ Καλαμάτα 
η στροφή Τσαγκλή
Με επενδύσεις ενίσχυσης της δυναμικότητας της 
κορωνέικης ποικιλίας και το βλέμμα στις εξαγωγές

Βήµα στο βιολογικό
Το καλοκαίρι ο παρα-

γωγός παρουσίασε στην 
αγορά το έξτρα παρθένο 
βιολογικό, συµπληρώνο-

ντας τη γκάµα του
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΤΣΑΓΚΛΗ

50
ΤΟΝΟΙ

ΧΥΜΑ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

5.000�7.000
ΤΟΝΟΙ



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σηµαντικές βοήθειες για την προώθηση ε-
πενδυτικών πρωτοβουλιών από σειρά προ-
γραµµάτων δύνανται να αναζητήσουν αυτόν 
τον καιρό αγρότες και λοιποί συντελεστές της 
αγροτικής παραγωγής, µε το αντίστοιχο κα-
θεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου να δέχε-
ται ήδη αιτήσεις και τα Σχέδια Βελτίωσης να 
βρίσκονται ένα βήµα πριν την προκήρυξη. 

Βεβαίως, τα τεχνικά ζητήµατα που ανακύ-
πτουν µε κάθε προκήρυξη είναι πολλά, ό-
πως δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις υπο-
ψήφιων επενδυτών που λυγίζουν κάτω α-
πό το βάρος της γραφειοκρατίας, εγκαταλεί-
ποντας πολλές φορές τα πλάνα τους (βλέπε 
σχετικό ρεπορτάζ στις σελ. 28-29).  

Αναµφίβολα σ’ αυτή τη φάση τον πρώτο 
λόγο έχει ο Αναπτυξιακός Νόµος 4887/2022 
και το καθεστώς που υποστηρίζει «Αγροδι-
ατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Με-
ταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - 
Υδατοκαλλιέργεια». Οι ευκαιρίες που προ-
κύπτουν για επενδύσεις σ’ αυτό το ευρύ φά-
σµα οικονοµικής δραστηριότητας είναι πολ-
λές. Ωστόσο, οι ασάφειες που υπάρχουν σε 
ότι αφορά την ειδική ενίσχυση µε επιπλέον 
ποσοστό 20% για τους νέους γεωργούς, οι 
αµφιταλαντεύσεις ως προς το επίπεδο των 
ενισχύσεων για αγορά τρακτέρ και οι αµ-
φιβολίες σχετικά µε την αντιµετώπιση των 
συλλογικών σχηµάτων, κάνουν την αξι-
οποίηση αυτών των ευκαιριών δύσκολη. 

Στον Αναπτυξιακό είναι επιλέξιµοι, µετα-
ξύ άλλων, αγρότες-φυσικά πρόσωπα (για ε-

πενδύσεις έως 200.000 ευρώ), αγροτικές ε-
πιχειρήσεις και συλλογικά σχήµατα. Ποσά 
επένδυσης, κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ για 
οµάδες, 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επι-
χειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 
για µεσαίες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.   

Στη συνέχεια, σειρά παίρνουν τα Σχέδια 
Βελτίωσης, πιθανότατα µε προκήρυξη µέσα 
στον Νοέµβριο. Εδώ έχουν λόγο κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες και Νέοι Γεωργοί µε τυπική α-
πόδοση εκµετάλλευσης 12.000 ευρώ και άνω.

Μέγιστο  ύψος επένδυσης 130.000 ευρώ 
για φυτική παραγωγή και 200.000 ευρώ στη 
ζωική παραγωγή (χωρίς ελάχιστο ποσό).

Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών αποκτούν 
όλο και µεγαλύτερη αξία προσφέροντας πα-
ράλληλες δανειοδοτικές λύσεις σε µία περί-
οδο που το κόστος του χρήµατος αυξάνεται.

Πολλά τα προγράμματα, 
βουνό και τα προβλήματα   
Μισή δουλειά ο Αναπτυξιακός για αγρότες, μεταφέρει κόσμο στα Σχέδια Βελτίωσης 

Προκήρυξη Νοέµβριο
Σειρά παίρνουν τα Σχέδια 
Βελτίωσης, πιθανότατα 

µε προκήρυξη µέσα στον 
Νοέµβριο. Εδώ έχουν λόγο 

κατ’ επάγγελµα αγρότες 
και Νέοι Γεωργοί µε τυπική 

απόδοση εκµετάλλευσης 
12.000 ευρώ και άνω
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1
Γενική παρατήρηση
Η ΚΥΑ στην ουσία είναι αντιγραφή της προ-
ηγούµενης, χωρίς να προσπαθεί να οριοθε-
τήσει προβλήµατα των προηγούµενων κύ-
κλων ή να προσθέσει κάτι καινούργιο, φρέ-
σκο, καινοτόµο.
Η ΚΥΑ, αλλά και η συνολική φιλοσοφία του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 
τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στην πρω-
τογενή παραγωγή και κυρίως στην φυτική 
παραγωγή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις 
ανάγκες παραγωγής όπως αυτές αποτυπώ-
νονται από την πανεπιστηµιακή κοινότητα 
και τεκµηριώνονται καθηµερινά στο πεδίο.

2
Αρχική επένδυση και 
πρωτογενής παραγωγή
Στην §2 του άρθρου 66 του ν. 4887/2022 
ορίζεται ότι:
«2. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολο-
κληρωµένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πολλές οι ενστάσεις για το Καθεστώς Ενισχύσεων 
«Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και 
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία 
- Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού, παρ’ 
ότι ελκύει ήδη µεγάλο ενδιαφέρον από τους 
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. ∆εν 
είναι λίγες οι δυσκολίες υποβολής αιτηµάτων 
υπαγωγής, κατ’ αρχήν λόγω ελλιπούς 
προσδιορισµού της «αρχικής επένδυσης», όπως 
και του «ολοκληρωµένου χαρακτήρα». Ο ελλιπής 
προσδιορισµός αποκλείει τους γεωργούς από τα 
ευεργετήµατα του Αναπτυξιακού.

Ασαφή τα ποσοστά ενίσχυσης
Επιπλέον, δεν υπάρχει πρόβλεψη αύξησης των 

ποσοστών ενίσχυσης κατά 20% στους νέους γεωρ-

γούς και γενικότερα στις περιπτώσεις που προβλέ-
πει η παρ. 13 του άρθρου 14 του Καν. 702/2014.

Αποκλείονται οι συλλογικοί φορείς από τα ευεργε-
τήµατα του Αναπτυξιακού. ∆εν επιδοτούνται τα αυτο-
κινούµενα γεωργικά µηχανήµατα και οχήµατα. ∆εν 
υπάρχει καµία πρόβλεψη για την επίλυση άλλων πα-
γίων προβληµάτων που αντιµετωπίζονται στην πρω-
τογενή παραγωγή και ιδίως στη φυτική παραγωγή, 
όπως ο τόπος υλοποίησης (πολυτεµαχισµός των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων), η επιλεξιµότητα της φύ-
τευσης δενδρωδών καλλιεργειών, η µακροχρόνια µί-
σθωση των αγροτεµαχίων κλπ.

Μία παρατήρηση στον νόµο και όχι στην ΚΥΑ
Η σχέση 45/55 κτίρια/εξοπλισµός (α.6§1αα) εί-

ναι περιοριστική για επενδύσεις στη ζωική παρα-
γωγή (πχ αιγοπρόβατα) και αναγκάζει τους µελετη-
τές να προσθέτουν δαπάνες εξοπλισµού προκειµέ-
νου να πετύχουν το 45/55.

Η προκήρυξη για τα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 
4887/2022 με άμεση αναφορά στην πρωτογενή παραγωγή άνοιξε και θα 
δέχεται αιτήσεις μέχρι 20 Δεκεμβρίου, ωστόσο τα κενά της είναι πολλά

Σχέση 45/55
Οι µελετητές 

αναγκάζονται να 
προσθέτουν δαπάνες 
εξοπλισµού, προκει-
µένου να πετύχουν 

τη σχέση 45/55 
κτίρια/εξοπλισµός

Ζητούμενο η επιπλέον
20% ενίσχυση Νέων 

κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και 
δύναται να περιλαµβάνουν πρόσθετες επιλέξι-
µες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 67, υπό 
την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζοµένων για 
την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλι-
εία και τις υδατοκαλλιέργειες».
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καν. 651/2014 
ως αρχική επένδυση ορίζεται:
«α) η επένδυση σε ενσώµατα και άυλα στοιχεία 
ενεργητικού σε σχέση µε τη δηµιουργία νέας 
επιχειρηµατικής εγκατάστασης, την επέκταση 
της δυναµικότητας υφιστάµενης επιχειρηµατι-
κής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της πα-
ραγωγής µιας επιχειρηµατικής εγκατάστασης 
σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε 
αυτή ή τη θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης επιχει-
ρηµατικής εγκατάστασης ή
β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που …..»
Είναι γνωστό ότι στους προηγούµενους κύ-
κλους οι έννοιες «ολοκληρωµένο», «νέας», 
«επέκταση», «διαφοροποίηση» και «θεµε-
λιώδη αλλαγή» ήταν αιτία απορρίψεων ε-
πενδυτικών σχεδίων κυρίως στη φυτική πα-
ραγωγή αφού µε δυσκολία εφαρµόζονται 
στην πρωτογενή παραγωγή και δεν υπήρ-
χαν οδηγίες αξιολόγησής τους.
Η νέα ΚΥΑ δεν µας κάνει σοφότερους α-
φού (άρθρο 2§2):
Ορίζει το «νέα» ως «ίδρυση νέας µονά-
δας», αλλά πως εφαρµόζεται αυτό στην 
πράξη της φυτικής παραγωγής; Οι περι-
πτώσεις πραγµατικής «ίδρυσης» στη φυ-
τική παραγωγή είναι περιορισµένες αφού 
η πλειοψηφία των επενδυτών διαθέτει ή-
δη γεωργική εκµετάλλευση.
∆εν ορίζει την «επέκταση», που συνήθως ο-
ρίζεται στην πρόσκληση ως η δυναµικότητα 
πριν και µετά την επένδυση. Ο ορισµός βρί-
σκει εφαρµογή στην ζωική παραγωγή λό-
γω της άδεις λειτουργίας. Στη φυτική παρα-
γωγή; Θα είναι τελικά αποδεκτό η «επέκτα-
ση» να τεκµηριώνεται µε την επέκταση (αύ-
ξηση) του φυσικού µεγέθους των εκµεταλ-
λεύσεων, δηλαδή των στρεµµάτων που κα-
τέχονται πριν και µετά. Και θα είναι αποδε-
κτό αυτή η επέκταση να αποδεικνύεται µέσω 
ΟΣ∆Ε µιας και οι µακροχρόνιες µισθώσεις 
είναι δύσκολες στην πρωτογενή παραγωγή;
Ορίζει, µάλλον από λάθος (!), τον εκσυγχρο-
νισµό ως «θεµελιώδη αλλαγή». Αλλά και πά-
λι δεν µας διευκρινίζει αν ο εκσυγχρονισµός 
αφορά µέρος του εξοπλισµού της εκµετάλ-
λευσης (πχ αντικατάσταση γεωργικού ελκυ-
στήρα, αντικατάσταση κελιών τοκετού σε χοι-
ροστάσιο) ή του «συνόλου της παραγωγικής 
διαδικασίας». Είναι γνωστό ότι σχεδόν ποτέ 
ο εκσυγχρονισµός µιας γεωργικής εκµετάλ-
λευσης δεν αφορά το σύνολο της παραγωγι-
κής διαδικασίας. Πάντως, για να είµαστε δί-
καιοι, ο ορισµός της θεµελιώδους αλλαγής 
ως εκσυγχρονισµός είναι κάτι καινούργιο.
∆εν προβλέπει τη δυνατότητα «διαφοροποί-
ησης» που αποτελεί τεράστιο πρόβληµα ε-
φαρµογής στη φυτική παραγωγή, αλλά τεκ-
µηριώνεται πιο εύκολα στη ζωική.

Συνεπώς, στην πράξη, χωρίς περαιτέρω δι-
ευκρινήσεις και κίνδυνο απόρριψης, στην 
πρωτογενή παραγωγή τεκµηριώνονται δύο 
από τις τέσσερις προϋποθέσεις της αρχικής 
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επένδυσης: «ίδρυση» και «επέκταση». Όµως, 
όπως είναι κατανοητό, µόνο οι κτηνοτρόφοι 
µπορούν να τις τεκµηριώσουν µε ασφάλεια 
και ως εκ τούτου οι γεωργοί δεν µπορούν να 
υποβάλουν αίτηµα στον Αναπτυξιακό. Θα έ-
πρεπε λοιπόν η ΚΥΑ να επιλύει όλες αυτές τις 
εκκρεµότητες του Αναπτυξιακού.

3
Ολοκληρωμένος χαρακτήρας
Άλλη µια ασάφεια είναι η απαίτηση του «ο-
λοκληρωµένου χαρακτήρα» της επένδυσης. 
Πρόκειται για εθνική διάταξη, αιτία απόρρι-
ψης πολλών επενδυτικών στους προηγού-
µενους κύκλους. Και πάλι, από τη διάταξη 
αυτή θίγεται η φυτική παραγωγή: επενδυ-
τικό που προβλέπει την αγορά ελκυστήρα 
και παρελκοµένων είναι ή δεν είναι «ολο-
κληρωµένη» επένδυση για τον Αναπτυξι-
ακό; Γιατί, αν αυτό δεν είναι «ολοκληρω-
µένη» επένδυση, τότε …. πρέπει οι αρµό-
διοι του Αναπτυξιακού να διαβάσουν κα-
νένα βιβλίο σχετικό µε την ιστορία της γε-
ωργίας και το ρόλο της εκµηχάνισης στην 
αλµατώδη αύξηση της παραγωγής που ε-
πίτρεψε και επιτρέπει την προµήθεια τρο-
φίµων σε προσιτές τιµές.

4
Ποσοστά ενίσχυσης
4.1. Ασάφεια ποσοστών
Η ΚΥΑ, στη §4 του άρθρου 2, ότι:
«Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υ-
παγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 
4887/2022 …… δεν µπορεί να υπερβεί, κατ’ 
εφαρµογή ……., τα ακόλουθα ποσοστά: ….»
∆ηλαδή η ΚΥΑ παρέχει στο νοµοθέτη (σ’ 
αυτόν που θα επεξεργαστεί την πρόσκλη-
ση) τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει δια-
φορετικά (µικρότερα) ποσοστά ενίσχυσης.

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ προ-
κειµένου να αφαιρεθεί η «διακριτική ευχέ-
ρεια». ∆ηλαδή η διάταξη να γίνει: «Το ποσο-
στό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθε-
στώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022 …., κατ’ 
εφαρµογή …… είναι τα ακόλουθα:»

4.2. Προσαύξηση 20%
Στις επενδύσεις του πρωτογενή δεν εφαρ-
µόζονται τα ποσοστά του χάρτη περιφε-
ρειακών ενισχύσεων, αλλά τα ποσοστά 
του άρθρου 14§12 του Καν. 702/2014. 
Όµως, υπάρχει και η §13 η οποία ορίζει:
«Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 12 πο-
σοστά µπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκα-
τοστιαίες µονάδες, υπό την προϋπόθεση ό-
τι η µέγιστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαί-
νει το 90 % για:
α) νέους γεωργούς ή γεωργούς που είχαν 
ήδη ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους κατά 
την τελευταία πενταετία πριν από την υπο-

βολή της αίτησης ενίσχυσης,
β) συλλογικές επενδύσεις, όπως οι χρησιµο-
ποιούµενες από οµάδες γεωργών εγκατα-
στάσεις αποθήκευσης ή εγκαταστάσεις πα-
ρασκευής γεωργικών προϊόντων πριν α-
πό τη διάθεση στην αγορά, και ολοκληρω-
µένα έργα που καλύπτουν διάφορα µέτρα 
που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) α-
ριθ. 1305/2013, περιλαµβανοµένων και ε-
κείνων που αφορούν τη συγχώνευση ορ-
γανώσεων παραγωγών
γ) επενδύσεις σε περιοχές που αντιµετωπί-
ζουν φυσικά και άλλα ειδικά µειονεκτήµατα•
δ) πράξεις που λαµβάνουν στήριξη στο πλαί-
σιο της ευρωπαϊκής σύµπραξης καινοτοµί-
ας (ΕΣΚ), όπως η επένδυση για νέο στάβλο 
στην εκµετάλλευση, οι οποίες επιτρέπουν 
τη δοκιµή νέας πρακτικής όσον αφορά τον 
σταβλισµό των ζώων, η οποία έχει αναπτυ-
χθεί από επιχειρησιακή οµάδα αποτελούµε-
νη από γεωργούς, επιστήµονες και µη κυ-
βερνητικές οργανώσεις για την καλή µετα-
χείριση των ζώων,
ε) επενδύσεις για τη βελτίωση του φυσι-
κού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιει-
νής ή των προτύπων καλής µεταχείρισης 
των ζώων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
στοιχείο β), σε αυτή την περίπτωση, το προ-
σαυξηµένο ποσοστό που αναφέρεται στην 
παρούσα ….»
Είναι γνωστό ότι: νέοι γεωργοί, συλλο-
γικές επενδύσεις, καινοτόµες πρακτικές 
και καλή µεταχείριση των ζώων αποτε-
λούν την αιχµή του δόρατος της ΚΑΠ. Ει-
δικά, όσον αφορά τους νέους γεωργούς, 
είναι γνωστός πλέον ο προβληµατισµός 
των ενωσιακών πολιτικών αναφορικά µε 
τη διευκόλυνση χρηµατοδότησής τους, 
και γι’ αυτό η §13 προβλέπει αύξηση κα-
τά 20% του ποσοστού χρηµατοδότησης.

Συνεπώς, ο Αναπτυξιακός Νόµος πρέπει να 
συµµορφωθεί µε τη σχετική ενωσιακή στρα-
τηγική για την πρωτογενή παραγωγή και να 
προβλέψει, κατ’ ελάχιστον, αύξηση του ποσο-
στού ενίσχυσης 20% στα επενδυτικά σχέδια 
των νέων γεωργών.

5
Συλλογικές επενδύσεις
Το θεσµικό του Αναπτυξιακού (νόµος και 
ΚΥΑ) δεν κάνει πουθενά αναφορά για τις 
συλλογικές επενδύσεις.
Ωστόσο, στην §1 του άρθρου 13 ορίζεται ότιι:
«∆ικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται 
µε βάση ….. είναι οι φορείς επενδύσεων που 
…. και έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:
α. ….
β. ….
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Ο-
µάδες Παραγωγών (Οµ. Π.) Οργανώσεις Πα-
ραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισµοί, Αγρο-
τικές Εταιρικές Συµπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. υπό ίδρυση ή ………»
Είναι γνωστό ότι οι συλλογικοί φορείς, δηλαδή 
ΑΣ, Οµ.Π. και Ο.Π., δεν ασκούν παραγωγική ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά κυρίως ε-
µπορική µε ή χωρίς διαλογή και τυποποίηση. 
Πιθανόν να προβαίνουν και σε συλλογικές ε-
πενδύσεις προς όφελος των µελών τους. Αξί-
ζει να υπογραµµιστεί ότι οι συλλογικές επεν-
δύσεις των συλλογικών φορέων υλοποιούνται 
ή πρέπει να υλοποιούνται προς όφελος των µε-
λών τους και συνεπώς πρόκειται για ιδιόµορ-
φη παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο 
που δυστυχώς δεν περιλαµβάνεται στους ΚΑ∆.
Ειδικά οι Οµ.Π. ως πρωτεύοντα σκοπό έχουν 
την εµπορία της παραγωγής των µελών τους 
και δευτερευόντως τις συλλογικές επενδύσεις 
πάντα προς όφελος των µελών τους. Οι ποιο 
συνηθισµένες συλλογικές επενδύσεις είναι 
οι επενδύσεις για την κοινή χρήση των µηχα-
νηµάτων και τη διαλογή, τυποποίηση και α-
ποθήκευση της παραγωγής των µελών τους. 
Οι Οµ.Π δεν διαθέτουν οι ίδιες γεωργική 
εκµετάλλευση. Πως είναι λοιπόν δυνατόν 
να υποβάλλουν επενδυτικό για την αγο-
ρά γεωργικών µηχανηµάτων εάν στο θε-
σµικό του Αναπτυξιακού δεν περιλαµβά-
νεται ρύθµιση για τις συλλογικές επενδύ-
σεις, καθώς και οι σχετικοί ΚΑ∆1.

Καµία πρόβλεψη
∆εν υπάρχει καµία πρόβλεψη 

για την επίλυση άλλων παγίων 
προβληµάτων που αντιµετωπί-
ζονται στην πρωτογενή παρα-

γωγή και ιδίως στη φυτική, 
όπως ο τόπος υλοποίησης

Η υποστήριξη των συλλογικών φορέων και 
ειδικά των Οµάδων Παραγωγών είναι ακρο-
γωνιαίος λίθος της ΚΑΠ αλλά και των εθνι-
κών πολιτικών για την µείωση του κόστους 
παραγωγής δεδοµένης της περιορισµένης έ-
κτασης των ελληνικών γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων. Οι Οµ.Π επιτρέπουν τη δραστική 
µείωση του κόστους απόκτησης και διαχεί-
ρισης των επενδύσεων όταν αυτό αναφέρε-
ται ανά στρέµµα καλλιεργούµενης έκτασης.

Συνεπώς, ο Αναπτυξιακός νόµος δεν στηρί-
ζει τις συλλογικές επενδύσεις γεγονός που 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις πολιτικές 
µείωσης του κόστους παραγωγής και θα πρέ-
πει άµεσα να ληφθεί µέριµνα ώστε να κατα-
στούν επιλέξιµες.

6
Επιλεξιμότητα των 
αυτοκινούμενων γεωργικών 
μηχανημάτων
Πληθώρα γεωργικών µηχανηµάτων απαιτεί-
ται να κινούνται στο δρόµο. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ο γεωργικός ελκυστήρας που κι-
νείται στο δρόµο είτε για να µεταβεί από α-
γροτεµάχιο σε αγροτεµάχιο είτε για να µετα-
φέρει πρώτες ύλες ή προϊόντα. 
Και άλλες κατηγορίες µηχανηµάτων απαι-
τείται να κινηθούν στο δρόµο όπως για πα-
ράδειγµα κοπροδιανοµείς, µεγάλες συλλε-
κτικές µηχανές (πχ θεριζοαλωνιστική) κλπ.
Επιπλέον οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις κά-
νουν και χρήση οχηµάτων για µεταφορά κυ-
ψελών ή ζωικού κεφαλαίου. Ο ν. 4887/2022 
στην περίπτωση αγ) της §1 του άρθρου 7 ορίζει:
«αγ. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων 
σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστά-
σεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται 
εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας2».
Η προϋπόθεση «εντός του χώρου» δηµιουρ-
γεί πληθώρα ερωτηµάτων για την επιλεξιµό-
τητα, κατ’ αρχάς, των γεωργικών ελκυστήρων 
και άλλων αυτοκινούµενων µηχανηµάτων 
και οχηµάτων αναγκαίων για την κανονική 
λειτουργία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

Συνεπώς, µετά τις εµπειρίες των προηγού-
µενων κύκλων εφαρµογής του Αναπτυξια-
κού νόµου, στην ΚΥΑ θα έπρεπε, κατ’ ελά-
χιστον, να διευκρινίζεται η επιλεξιµότητα 
του γεωργικού ελκυστήρα.
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Αγροτική γη 
και εξοπλισμός 
με τα Σχέδια 
τον Δεκέμβριο  
Όσοι δεν εξυπηρετούνται από τον 
Αναπτυξιακό θα κατευθυνθούν 
στα επερχόμενα Σχέδια Βελτίωσης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια επενδυτική διέξοδος για αρκετά φυσι-
κά πρόσωπα που εκ των πραγµάτων δυσκο-
λεύονται να χωρέσουν στις απαιτήσεις για 
ολοκληρωµένο σχεδιασµό που προβάλει ο 
Αναπτυξιακός Νόµος, θα είναι τα νέα Σχέ-
δια Βελτίωσης που προκηρύσσονται σε µε-
ρικές εβδοµάδες. Οι πληροφορίες από στε-
λέχη της αγοράς αναφέρουν ότι αρκετοί α-
γρότες που υπολόγιζαν να ενταχθούν στον 
Αναπτυξιακό, παραπέµπονται τώρα στα ε-
περχόµενα Σχέδια Βελτίωσης, µε προϋπο-
λογισµό 230 εκατ. ευρώ, τα οποία όπως έ-
χει αναφερθεί από ιθύνοντες των διαχει-
ριστικών αρχών, έρχονται µε µέγιστα επι-
λέξιµα ποσά ανά επενδυτικό φάκελο στα 
130.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και 
τα 200.000 ευρώ για τη ζωική. 

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνω-
στά από τις επίσηµες ανακοινώσεις του υ-
πουργείου, θα πρέπει οι υποψήφιοι δικαι-
ούχοι να είναι ασφαλιστικά και φορολογι-
κά ενήµεροι και να έχουν κάνει ΟΣ∆Ε το 
2022. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβά-
νονται τρακτέρ, παρελκόµενα, νέες φυτεύ-
σεις δενδροκαλλιεργειών, φωτοβολταϊκά, 
στάβλοι, θερµοκήπια  και για πρώτη φο-
ρά µεταφερόµενοι οικίσκοι φιλοξενίας ερ-
γατών. Προτεραιότητα (µόρια) θα υπάρξει 
σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών και εξοικο-
νόµησης ύδατος, ενώ αναφορά θα γίνεται 
και σε ακόµη πιο δυναµικές εκµεταλλεύ-
σεις σε όρους Τυπικής Απόδοσης (πάνω α-
πό 25.000 ευρώ) σε σχέση µε την περασµέ-
νη πρόσκληση.  

Βάσει του σχεδιασµού που έχει προηγη-
θεί, χωρίς ωστόσο να έχει επισηµοποιηθεί 
κάτι, στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, το ελάχι-
στο όριο της Τυπικής Απόδοσης ένταξης 
θα είναι 12.000 ευρώ. Τι σηµαίνει τυπική 
απόδοση 12.000 ευρώ; Σηµαίνει για παρά-
δειγµα 130 πρόβατα ή αίγες, 64 στρέµµα-
τα ελιές για παραγωγή ελαιολάδου ή 41 
στρέµµατα µε επιτραπέζιες ποικιλίες, 18 
στρέµµατα οπωρώνα ή 11 στρέµµατα κη-
πευτικά, 292 στρέµµατα σκληρό σιτάρι ή 
80 στρέµµατα βαµβάκι.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εύκο-
λου δανεισµού από την τράπεζα µε εγγύ-
ηση την έγκριση του φακέλου, όπως επι-
σηµάνθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση για τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα στην αγροτική 
παραγωγή, που έγινε στο Αίγιο.

Σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε προ ο-
λίγων ηµερών το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, οι κυριότερες επιλέξιµες επεν-
δύσεις είναι µεταξύ άλλων οι εξής:

1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός 
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συµπε-
ριλαµβανοµένων µεταφερόµενων οικί-
σκων φιλοξενίας εργατών.

2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού.

3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση 
πολυετών φυτειών.

4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
6.Γενικές ∆απάνες (αµοιβές µελετητών, 

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

µηχανολογικού εξοπλισµού.
Οι υφιστάµενες πληθωριστικές πιέσεις 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψιν από τα επι-
κείµενα Σχέδια Βελτίωσης, αφού σε µια 
προσπάθεια να διατηρηθούν βιώσιµα τα ε-

πενδυτικά πλάνα των αγροτών, οι διαχειρι-
στικές αρχές επεξεργάζονται µια οριζόντια 
αύξηση στις µέγιστες δαπάνες ανά τιµολό-
γιο (το λεγόµενο εύλογο κόστος), ώστε να 
απορροφηθούν όσο γίνεται οι ανατιµήσεις.

Από το 2023 µε ετήσιες προκηρύξεις
Να αναφερθεί πάντως, ότι από το 2023, 

χρονιά κατά την οποία ξεκινά η νέα περί-
οδος της ΚΑΠ, έρχονται ετήσιες προκηρύ-
ξεις των Σχεδίων Βελτίωσης. Ξεχωριστά 
ποσοστά ενίσχυσης ανά επενδυτική δα-
πάνη µε οριζόντιο ποσοστό 40% για τρα-
κτέρ και παρελκόµενα, κατάργηση της λί-
στας επιλαχόντων, απαιτήσεις ελάχιστου 
τζίρου για επενδύσεις άνω των 100.000 ευ-
ρώ και ένα εξολοκλήρου νέο πρόγραµµα 
µόνο για καινοτόµες επενδύσεις. Αυτές εί-
ναι κάποιες από τις θεµελιώδεις αλλαγές 
που προβλέπονται στα Σχέδια Βελτίωσης 
της περιόδου 2023-2027, τα οποία θα χω-
ρίζονται σε δύο υποµέτρα, εκ των οποίων 
το ένα θα καλύπτει λίγο έως πολύ τις βα-
σικές ανάγκες εκσυγχρονισµού και βελτί-
ωσης των εκµεταλλεύσεων, θυµίζοντας τις 
έως σήµερα προκηρύξεις, ενώ το άλλο θα 
εστιάζει σε επενδύσεις που σχετίζονται µε 
την ψηφιακή και πράσινη µετάβαση των 
εκµεταλλεύσεων. 

Το πρώτο υποµέτρο θα έχει τίτλο «Σχέ-
δια Βελτίωσης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 
που συµβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα» 
και το δεύτερο «Ψηφιακές και πράσινες ε-
πενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις». 

Από το 2023 
έρχονται ετήσιες 
προκηρύξεις 
των Σχεδίων 
Βελτίωσης 
και ξεχωριστά 
ποσοστά 
ενίσχυσης ανά 
επενδυτική 
δαπάνη

Τα επιλέξιµα ποσά ανά 
επενδυτικό φάκελο 
στα 130.000 ευρώ για 
τη φυτική παραγωγή 
και τα 200.000 ευρώ 
για τη ζωική.
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