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Στρεμματική 
52 ευρώ 
για κριθάρια 
τριομήνια
Ενίσχυση 52 ευρώ το στρέμμα για τη σπορά κριθαριού  
μικρού βιολογικού κύκλου σε χωράφι με μηδική ενόψει 
των φθινοπωρινών σπορών, προβλέπει το σχέδιο της ΚΑΠ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ  σελ. 26, 31

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4, 12, 16-17

Η μοιρασιά   
των DEKALB 
και DELTAPINE 
στην Ελλάδα 

New Holland 
T6 με μεθάνιο 
και νέα T4F  

TEΧΝΟΛΟΓΙΑ  σελ. 20, 37, 50

ΣABBATO: Αναστασίας της Ρωμαίας  Μήνας 10ος, Εβδ. 43η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:47 - Δύση 17:30 ΣΕΛΗΝΗ: 4 ημερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

    
Ισπανικό πλάνο θέτει 
στόχο τιμής ελαιολάδου 
μέχρι τα 7 ευρώ το κιλό 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22 

Από 15 Νοεμβρίου 
αιτήσεις ενίσχυσης  
για αγορά λιπασμάτων  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8

Μεγάλη ζήτηση για κριθάρι βύνης
Δρόμο για νέα συμβόλαια 
ανοίγει η αύξηση 7% στην 
κατανάλωση μπύρας. σελ. 34

 ΕΙΣΡΟΕΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
σελ. 27-30
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ξεπέρασε κιόλας το φράγµα των 5 ευρώ η εγχώρια αγορά 
ελαιολάδου, ενώ ακούγεται το ενδεχόµενο των 7 ευρώ ως µια 
µέση τιµή για την Ιταλία. Σηµάδια βελτίωσης εµφανίζει διεθνώς 
το βαµβάκι, µε την εγχώρια αγορά να προσεγγίζει εκ νέου τα 
70 λεπτά. Στα σκληρά σιτάρια, η λίστα της Φότζια κράτησε την 
άνοδο της προηγούµενης εβδοµάδας, ενώ η Γαλλία κέρδισε 10 
ευρώ. Σε τιµές κόστους, στα 40-45 λεπτά τα εγχώρια ακτινίδια. 

Σαπιοβούλα στην ελιά
Η ξερο/σάπιοβουλα, αποτελεί ασθένεια 
η οποία προσβάλει τους ώριµους 
καρπούς το φθινόπωρο και στις αρχές 
του χειµώνα και προκαλείται από 
τη παθογόνο δράση του εντόµου 
Camarosporium dalmatica.
Το έντοµο προκαλεί την εµφάνιση 
καστανόχρωµων κυκλικών βυθισµένων 
κηλίδων µε ξηρή σύσταση στους 
πράσινους καρπούς (ξεροβούλα) και 
καστανόχρωµη σήψη στους ώριµους 
(σαποβούλα). Εν τέλει παρατηρείται 
καρπόπτωση, σε ορισµένες περιπτώσεις 
σηµαντική. Οι ιδανικές θερµοκρασίες 
ανάπτυξης του µύκητα είναι 20-30οC, 
ενώ η εµφάνιση και η ένταση της 
ασθένειας συνδέεται άµεσα µε τον 
πληθυσµό του δάκου και τον βαθµό 
της δακοπροσβολής του ελαιοκάρπου. 
Να σηµειωθεί ότι το παθογόνο είναι 
παράσιτο πληγών, αφού η προσβολή 
γίνεται µέσω των νυγµάτων του δάκου. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την προστασία των καρπών από 
την ασθένεια απαιτείται η συστηµατική 
καταπολέµηση του δάκου σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
δεδοµένου ότι το νύγµα του δάκου 
αποτελεί το σηµείο εισόδου του 
παθογόνου στον ελαιόκαρπο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 29-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός, λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε πιθανότητα ασθενών βροχών 
σε ανατολική Θεσσαλία, 
ανατολική Στερεά, Εύβοια και 
Κρήτη. Ορατότητα τις πρωινές 
ώρες στα δυτικά και βόρεια κατά 
τόπους περιορισµένη. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
µέτριας έντασης και κατά τόπους 
στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα ανατολικά.

Κυριακή 30-10-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις και 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
κυρίως στην Κρήτη. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
ήπιας έντασης στα δυτικά, 
στα ανατολικά µέτριοι και κατά 
τόπους στο Αιγαίο ισχυροί µε 
µικρή εξασθένηση. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 31-10-2022 
και Τρίτη 01-11-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις και 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
κυρίως στην Κρήτη. Νεφώσεις 
στα κεντρικά και βόρεια της 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

χώρας, µε πιθανότητα τοπικών 
όµβρων κυρίως στη Μακεδονία. 
Άνεµοι ήπιας έντασης από 
βόρειες διευθύνσεις κατά 
τόπους στο Αιγαίο µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 02-11-2022 ως
Παρασκευή 04-11-2022
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές 
ώρες. Κατά τόπους περιορισµένη 
ορατότητα το πρωί και το βράδυ 
στα δυτικά και τα βόρεια. Άνεµοι 
µέτριοι από βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί 
στα δυτικά ήπιοι 
έως 4 µποφόρ, στα 
ανατολικά  µέτριοι 4 
µε 6 και στο Αιγαίο 
τοπικά ισχυροί έως 
7 µποφόρ.

3-7Bf
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Μπορεί η προσέλευση των επισκεπτών στους εκθε-
σιακούς χώρους της 29ης Agrotica να µην έ-
φθασε τα ρεκόρ άλλων εποχών, ωστόσο τα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά της φετινής έκθεσης πι-
στοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο ότι η ελλη-
νική γεωργία αλλάζει πρόσωπο, διεκδικώντας 
τη δική της ξεχωριστή θέση στη διεθνή αγορά.

Το υψηλό επίπεδο εκθετών, κυρίως δε επισκεπτών, 
στη φετινή Agrotica, έρχεται να επιβεβαιώσει 
ότι οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία 
χρόνια στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής 
είναι χειροπιαστές, η νέου τύπου επιχειρηµατι-
κότητα που αναπτύσσεται έχει ονοµατεπώνυµο 
και η συνεργασία µεταξύ των συντελεστών του 
χώρου συνιστά τη νέα πραγµατικότητα. 

Το πρώτο που παρατηρεί κανείς είναι ότι νέες προ-
σεγγίσεις, όπως π.χ. η συµβολαιακή γεωργία, 
έχουν φέρει πιο κοντά τους κρίκους της αλυ-
σίδας αξίας και καθιστούν πλέον αυτονόητη τη 
συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων. Έτσι ό-
πως κινούνται τα πράγµατα, εκτός από τους α-
γρότες και τις οργανώσεις τους, στην υπόθεση 
της συµβολαιακής συµµετέχουν κατά περίπτω-
ση, εταιρείες εισροών (αγροτικά εφόδια) εµπο-
ρικές επιχειρήσεις, εταιρείες µεταποίησης, δί-
κτυα λιανικής, τράπεζες, τεχνικοί σύµβουλοι 
πάροχοι τεχνολογικών λύσεων, όπως µηχανή-
µατα, εξοπλισµός, ψηφιακά συστήµατα κοκ. 

Αυτή και µόνο η διαδικασία και η διαδραστικότητα 
από την οποία χαρακτηρίζεται, οδηγεί τα πράγ-
µατα σε νέες ισορροπίες. Ο αγρότης δεν είναι 
πλέον αποκοµµένος τις εξελίξεις, βοηθούντος 
µάλιστα και του διαδικτύου, βλέπει, µαθαίνει, 
συζητά, συναλλάσσεται και διευρύνει συνεχώς 
τους ορίζοντές του. Ακόµα και όταν δεν το επι-
λέγει, υποχρεώνεται από τη φύση των πραγµά-
των και των συνεργασιών που αναπτύσσει να 
ενηµερώνεται για τα θέµατα και να αντιλαµβά-
νεται και τις ανάγκες της άλλης πλευράς. Πρό-
κειται για ένα ιδιότυπο φροντιστήριο, µια διαρ-
κή διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης α-
πό την οποία όλοι τελικά έχουν να κερδίσουν. 

Από την ταξινόµηση των επαφών και τον τρόπο µε 
τον οποίο οργανώνουν τις συναντήσεις τους 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι άνθρωποι της 
πρωτογενούς παραγωγής, φαίνεται καθαρά ότι 
η λέξη «επιχειρηµατίας», είναι λίγη για να απο-
τυπώσει την εικόνα των σηµερινών αγροτών. 

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που ο ρόλος του 
αγρότη συµπληρώνεται ή επικαλύπτεται και α-
πό παράλληλους ρόλους, όπως είναι του γεω-
πόνου, του λογιστή, του εµπόρου, του µεταποι-
ητή, του πληροφορικάριου και πολλά άλλα. 

Κάτι ακόµα που χαρακτηρίζει µε τον καιρό τη δρά-
ση στον αγροτικό χώρο, είναι η δηµιουργία µι-
κρών καθετοποιηµένων µονάδων που έρχο-
νται να προσθέσουν νέα στοιχεία ποιότητας 
στο παραγόµενο προϊόν και να διεκδικήσουν 
µε νέους όρους θέση στην αγορά και στη συ-
νείδηση του καταναλωτή. Αυτό το µπόλιασµα 
και γενικά η εξέλιξη αυτών των project µπορεί 
να σηµαίνει πολλά για την επόµενη µέρα στον 
αγροτικό χώρο, όπως και για τα επόµενα χρό-
νια στον κλάδο της αγροδιατροφής. Agrenda

Οι νέοι μικροί μας 
αγροτοβιομήχανοι 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,00230

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,36671

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99481

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86713

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
147,370

• Από την Π. Κοντέλλης ΑΕΒΕ το πρώτο 
τρακτέρ µεθανίου New Holland σελ. 20
• Σταθµός για τις εισροές, κόµβος για 
τα µηχανήµατα, η Agrotica σελ. 27

• Προς αξιοποίηση δεσµευµένα περιουσιακά 
συνεταιρισµών από Γ. Γεωργαντά σελ. 46
• Στα 45 ευρώ το πριµ για τα αιγοπρόβατα 
στις αυτόχθονες φυλές σελ. 16-17

• Όψιµη χρονιά και µικρό µέγεθος για το 
λεµόνι, που πάει για τα 70 λεπτά σελ. 21
• Κανάλια διάθεσης εκτός συνόρων της ΕΕ 
ψάχνει το ελληνικό ακτινίδιο σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Αυξηµένη στα 13,8 ευρώ το στρέµ-
µα για τις αροτραίες, 11,6 ευρώ το 
στρέµµα για τις δενδρώδεις και στα 
17,7 ευρώ το στρέµµα για τα βοσκο-
τόπια, προσδιορίστηκε τελικώς η ανα-
διανεµητική ενίσχυση στο στρατηγι-
κό σχέδιο της ΚΑΠ. Ωστόσο, οι αρχές 
επέλεξαν να θέσουν πλαφόν στο συ-
νολικό µέγεθος της εκµετάλλευσης, 
πάνω από το οποίο δεν θα δικαιού-
ται κάποιος παραγωγός αναδιανεµη-
τική, ακόµη και αν βρίσκεται σε κά-
ποια από τις τρεις αγρονοµικές περι-
φέρειες εντός των στρεµµατικών ορί-
ων. Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής:

Αγρότες µε εκτάσεις µόνο 
σε µία αγρονοµική περιφέρεια

Το 64,4% του συνόλου των εκµε-
ταλλεύσεων της χώρας έχουν επιλέξι-
µες εκτάσεις µόνο σε µία από τις τρεις 
αγρονοµικές περιφέρειες, για τις ο-
ποίες ισχύουν τα ελάχιστα και µέγι-
στα όρια που αναφέρονται παρακάτω:

Αροτραίων καλλιεργειών: Ελά-
χιστη έκταση 20 στρµ., µέγιστη 110.

Μονίµων καλλιεργειών: Ελά-
χιστη έκταση 10 στρµ., µέγιστη 40.

Βοσκοτόπων: Ελάχιστη έκταση 
10 στρµ., µέγιστη 170.

∆εν δικαιούνται αναδιανεµητική 

στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτά-
σεις, µικρότερες από τις προαναφερ-
θείσες ελάχιστες εκτάσεις. Παροµοί-
ως, δεν δικαιούνται αναδιανεµητική 
στήριξη όσοι έχουν επιλέξιµες εκτά-
σεις σε µια (εκ των τριών) αγρονοµι-
κή περιφέρεια, µεγαλύτερες από τις 
προαναφερθείσες µέγιστες εκτάσεις. 

Παραγωγοί µε εκτάσεις σε πάνω 
από µία αγρονοµική περιφέρεια

Εδώ τα πράγµατα είναι πιο σύνθε-
τα µε τις αρχές να προσδιορίζουν  τα 
όρια µε βάση τα «ισοδύναµά στρέµµα-
τα». Για τον προσδιορισµό του ανώτα-
του ορίου: Οι παραγωγοί θα πρέπει να 
πολλαπλασιάζουν τα στρέµµατά τους 
µε έναν συντελεστή που ισούται µε:

Αροτραίες καλλιέργειες: 1,55
 Μόνιµες καλλιέργειες: 4,25
Βοσκοτόπια: 1,00

Αν το τελικό άθροισµα είναι άνω 
των 171 ισοδύναµων στρεµµάτων 
τότε ο παραγωγός δεν θα δικαιού-
ται αναδιανεµητική. Για παράδειγµα:

Παραγωγός διαθέτει 30 στρέµµατα 
αροτραία, 10 στρέµµατα µόνιµη καλ-
λιέργεια και 40 στρέµµατα βοσκότο-
που. Πολλαπλασιάζοντας τα αντίστοι-
χα στρέµµατα µε τους παραπάνω συ-
ντελεστές προκύπτουν: 46,5 ισοδύ-
ναµα στρέµµατα στα αροτραία (30 ε-
πί 1,55), 42,5 ισοδύναµα στρέµµατα 
στις µόνιµες (10 επί 4,25) και 40 ι-
σοδύναµα στρέµµατα στα βοσκοτό-
πια (40 επί 1). Σύνολο 129 ισοδύνα-
µα στρέµµατα. Άρα η εκµετάλλευση 
αυτή δικαιούται να πάρει αναδιανε-
µητική ενίσχυση διότι τα ισοδύναµα 
στρέµµατά της είναι λιγότερα από 170.

Για τον προσδιορισµό του κατώτα-
του ορίου: Το ελάχιστο µέγεθος για 
τις εκµεταλλεύσεις που έχουν επιλέξι-
µες εκτάσεις σε περισσότερες από µία 
αγρονοµικές περιφέρειες, πάνω από 
το οποίο θα δικαιούνται να πάρουν α-
ναδιανεµητική ενίσχυση, προτείνεται 
να είναι το ελάχιστο που έχει προσδι-
οριστεί σε οποιαδήποτε από τις τρείς 
αγρονοµικές περιφέρειες, δηλαδή 20 
στρµ. στις αροτραίες, 1 στρµ. στις δεν-
δρώδεις ή 1 στρµ. στα βοσκοτόπια. Με 
άλλα λόγια, αν µια εκµετάλλευση που 
έχει επιλέξιµες εκτάσεις σε περισσό-
τερες από µία αγρονοµικές περιφέ-
ρειες, θα δικαιούται αναδιανεµητι-
κής ενίσχυσης, εάν υπερβαίνει το ε-
λάχιστο µέγεθος που έχει προσδιορι-
στεί, σε µία τουλάχιστον περιφέρεια.

Διπλάσια, στα 17 ευρώ  
η αναδιανεμητική βοσκοτόπων  

Αυξημένες 

παρουσιάζονται 

οι επιδοτήσεις της 

αναδιανεμητικής 

που θα τη 

λαμβάνουν 335.000 

αγρότες στο τελικό 

πλάνο της ΚΑΠ, με 

τις αρχές ωστόσο 

να θέτουν ένα νέο 

στρεμματικό πλαφόν 

για όσους διαθέτουν 

εκτάσεις σε πάνω 

από μία αγρονομική 

περιφέρεια  
Επιλέξιµα στρέµµατα
Η αναδιανεµητική στήριξη 
αφορά τις επιλέξιµες εκτά-
σεις και όχι τις εκτάσεις που 
αναλογούν στα δικαιώµατα 

που ενεργοποιούνται

Σύγκλιση
Η διαδικασία της 
εσωτερικής σύγκλισης 
ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά τις 
εκµεταλλεύσεις µικρού και 
µικροµεσαίου µεγέθους, 
αρκετές από τις οποίες 
έχουν υψηλή µοναδιαία 
αξία δικαιωµάτων, επειδή 
τα δικαιώµατα αυτά 
(ιστορικά) προέρχονται 
από καλλιέργειες που 
είχαν στο παρελθόν οι εν 
λόγω εκµεταλλεύσεις και 
οποίες επιχορηγούνταν 
τότε (όπως π.χ. ο καπνός, 
η σταφίδα, τα τεύτλα, κ.ά.)

Κονδύλια
Το συνολικό 
διαθέσιµο ποσό για 
την αναδιανεµητική 
ενίσχυση ανέρχεται 
σε 885.297.896 ευρώ. 
Το αυτό ποσό κατανέµεται
ως εξής: 174.032.724 
ευρώ για κάθε έτος από 
το 2023 έως το 2026 
και 189.167.000 ευρώ 
για το 2027.

Δικαιούχοι
Το 55,6% των 
εκµεταλλεύσεων 
της χώρας και το 32,3% 
των συνολικών επιλέξιµων 
εκτάσεων της χώρας, 
θα ενταχθούν 
στην παρέµβαση 
της αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης.

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2023-2027 (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)
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Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών για τους εν 
δυνάµει Νέους Αγρότες της προκήρυξης του 2021. Μέσα στις 
επόµενες δύο εβδοµάδες θα βγουν οι αποφάσεις ένταξης των 3.500 
επιπλέον δικαιούχων του προγράµµατος από τις Περιφέρειες, 
προκειµένου να δροµολογηθεί και η καταβολή του πριµ πρώτης 
εγκατάστασης. Το παραπάνω ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος, από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 
29ης Agrotica. Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε τον ίδιο, ότι στο σύνολό 
τους οι δικαιούχοι του Μέτρου θα φτάσουν τους 14.000.

411.390,56

ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 
EYΡΩ�

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ
ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ

64.229,94 98.292,44 23.446,10

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΘΗΡΑΣ

3.014,10

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ
ΟΡΥΖΩΝΩΝ

1.102,39

Αρχές Νοεµβρίου
πιθανή η πίστωση
στους εν δυνάµει 

Νέους Αγρότες

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ιορθώσεις από την πλευρά των παραγωγών, δια-
σταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους από τους αρ-
µόδιους του Οργανισµού Πληρωµών και διοικητικές 
πράξεις φέρνει ο Νοέµβριος, προκειµένου να πλη-
ρωθεί έγκαιρα και σωστά η προκαταβολή των προ-
γραµµάτων του έτους 2022. Μετά την πετυχηµένη 
πίστωση της βασικής ενίσχυσης στις 21 Οκτωβρίου, 
το βάρος όλο τώρα έχει πέσει στην αντίστοιχη πλη-
ρωµή Βιολογικών, Νιτρικών και λοιπών προγραµµά-
των, µε στόχο ει δυνατόν να γίνει πριν την Τετάρτη 
30 Νοεµβρίου, που είναι και η καταληκτική ηµερο-
µηνία βάσει του κοινοτικού κανονισµού. 

Επ’ αυτού καταρχήν και µέχρι τις 15 Νοεµβρίου κα-
λούνται οι ενταγµένοι δικαιούχοι 4ης και 5ης  Πρό-
σκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 
πως οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόµε-
νες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κε-
φαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το 
έτος εφαρµογής 2022. Μάλιστα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των απαιτούµενων διοι-
κητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολο-
γισµό πληρωµής προκαταβολής του Μέτρου 11 του 

Π.Α.Α 2014-2020 θα χρησιµοποιηθούν για την πλη-
ρωµή προκαταβολής τα δεδοµένα της ψηφιακής υ-
πηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του 
ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβά-
των του υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης». Να ση-
µειωθεί ότι η απογραφή ζώων αφορά τα αιγοπρόβα-
τα, δεδοµένου ότι για τις αγελάδες ενηµερώνεται αυ-
τόµατα το µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν τω µεταξύ από την Τρίτη 1η Νοεµβρίου ανοί-
γει το σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να µπορέσουν 

να προχωρήσουν σε διορθώσεις οι αγρότες εκείνοι 
που θα ειδοποιηθούν µέσω email για τα αγροτεµά-
χια που ελέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, τα ο-
ποία δεν υπολογίστηκαν για την πληρωµή στην προ-
καταβολή της βασικής ενίσχυσης. Υπενθυµίζεται ότι 
στην πληρωµή της προκαταβολής της βασικής ενί-
σχυσης συµπεριλήφθηκαν τα αγροτεµάχια τα οποία 
κατά τον έλεγχο µέσω monitoring, προσδιορίστηκαν 
ως «πράσινα», δηλαδή επιλέξιµα ως προς την δηλω-
θείσα καλλιέργεια, καθώς σε αυτά, επιβεβαιώθηκε η 
δηλούµενη καλλιέργεια. Αρµοδίως διευκρινίζεται ό-
τι δεν µπορούν να γίνουν περαιτέρω διορθώσεις στα 
αγροτεµάχια τα οποία έχουν περιληφθεί στην πλη-
ρωµή της πρόσφατης προκαταβολής του τσεκ 2022.

Ενστάσεις µετά τη 2η εκκαθάριση στα προγράµµατα
Ταυτόχρονα οι παραγωγοί έχουν περιθώριο µέχρι 

τις 2 Νοεµβρίου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ε-
πί της δεύτερης εκκαθάρισης που πληρώθηκε στα Βι-
ολογικά, τις Αυτόχθονες φυλές ζώων, το Κοµφούζιο 
και τη Ζιζανιοκτονία ορυζώνων και µέχρι τις 9 Νοεµ-
βρίου αντίστοιχα για τα Νιτρικά, τον Ελαιώνας Άµφισ-
σας και τον Αµπελώνα Θήρας. Ειδικότερα,  σύµφωνα 
µε τις σχετικές ανακοινώσεις, πιστώθηκαν τα εξής: 

  Ποσό 411.390,56 ευρώ πανελλαδικά σε όλες 
τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτρο-
φία), για τις 4 προσκλήσεις, του έτους αιτήσεων 2021

  Ποσό 64.229,94 ευρώ πανελλαδικά επί της 2ης 
εκκαθάρισης για το έτος εφαρµογής 2021 της ∆ρά-
σης 10.1.4 του Μ 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλι-
µατικά Μέτρα», δηλαδή στα Νιτρικά 

  Ποσό 98.292,44 ευρώ σε 5.479 δικαιούχους της 
∆ράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» 

  Ποσό 23.446,10 ευρώ στους ενταγµένους 1ης 
και 2ης πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

  Ποσό 3.014,10 ευρώ σε  643 δικαιούχους του έ-
τους αιτήσεων 2021 για τη ∆ράση 10.1.03 «∆ιατήρηση 
αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας»

  Ποσό 1.102,39 ευρώ σε 706 ενταγµένους του 
έτους αιτήσεων 2021 για τη ∆ράση 10.1.07 «Εναλ-
λακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες».

Απογραφή ζώων
έως 15/11 για πληρωμή 
Βιολογικών Νοέμβριο    
Βγήκε το δείγµα των επιτόπιων ελέγχων, ανοίγει 1η Νοεμβρίου 
το σύστημα για διορθώσεις σφαλµάτων και διασταυρωτικούς 

Μonitoring
Από 1η Νοεµβρίου 
ανοίγει ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ το σύστηµα 
διορθώσεων λόγω 
monitoring, χωρίς 
επιπλέον κόστος 
στους παραγω-
γούς 

Βόρεια Εύβοια
∆εν έχουν πάρει 
ακόµα de minimis 
οι συκοπαραγωγοί 
της Βόρειας 
Εύβοιας, 14 µήνες 
µετά τη µεγάλη 
πυρκαγιά του 
Αυγούστου 2021

Χαλάζι 
Από τις 4 Νοεµ-
βρίου οι προκα-
ταβολές στους 
αµπελουργούς της 
Καβάλας για τη 
χαλαζόπτωση 
στις αρχές του 
καλοκαιριού

Ρητινεργάτες
Στα 40 λεπτά 
ανά κιλό ρητίνης 
καθορίζεται η 
ενίσχυση για τους 
ρητινεργάτες που 
πραγµατοποίησαν 
εργασίες πυρο-
προστασίας των 
δασών, κατά το 
έτος 2021

Αποζηµιώσεις σε αγρότες για 
ζηµιές από φωτιές του 2021
Μέσα στις επόµενες ηµέρες θα υπάρξει 
λίστα για όλες τις περιφέρειες που είχαν 
πληγεί από τις φωτιές του 2021 ώστε να 
δοθούν αποζηµιώσεις, είπε ο υφυπουργός 
Χρήστος Τριαντόπουλος, σε ηµερίδα του 
Οικονοµικού Φόρουµ των ∆ελφών. Ο ίδιος 
τόνισε ότι τα προβλήµατα µε αποζηµιώσεις 
αγροτών που δεν ήταν γραµµένοι στο 
µητρώο, διορθώθηκαν µε την εγγραφή τους.
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Με υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµο-
σίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), στο δεκαήµερο µετα-
ξύ 15 και 25 Νοεµβρίου, προχωράει η δι-
αδικασία έγκρισης των δικαιούχων επαγ-
γελµατιών αγροτών που θα τύχουν ειδικής 
ενίσχυσης για την κάλυψη µέρους του κό-
στους από την αγορά λιπασµάτων τη χρο-

νική περίοδο µεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2021 
και 30ης Σεπτεµβρίου 2022. 

Το συνολικό ποσό που θα αιτηθούν οι 
αγρότες µε την ανάρτηση των τιµολογίων 
αγοράς λιπασµάτων στην ειδική πλατφόρ-
µα της ΑΑ∆Ε είναι αυτό που θα καθορίσει 
και το ποσοστό επιδότησης. Με δεδοµένο 
ότι ο προϋπολογισµός ενίσχυσης είναι 60 
εκατ. ευρώ, µόλις το υπουργείο έχει στα χέ-
ρια του όλα τα επιλέξιµα τιµολόγια αγοράς 
λιπασµάτων θα είναι σε θέση να ορίσει το 
ποσοστό ενίσχυσης επί των τιµολογίων. 

Πιο απλά, αν τις επόµενες εβδοµάδες, κα-
τά τις οποίες θα ξεκινήσει η υποβολή των 
τιµολογίων αγοράς λιπασµάτων, το σύνο-
λο των παραστατικών δείχνει ένα ποσό της 
τάξης των 600 εκατ. ευρώ, τότε το ποσοστό 
ενίσχυσης επί των τιµολογίων, θα διαµορ-
φωθεί στο 10%. Αν τα τιµολόγια αγοράς λι-
πασµάτων που θα αναρτηθούν στην ΑΑ∆Ε 
δίνουν µια συλλογική δαπάνη στα 500 ε-
κατ. ευρώ, τότε το ποσοστό ενίσχυσης θα 
είναι 12% και ούτω καθ’ εξής. Υπό αυτήν 
την έννοια, βασική ανησυχία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµι-
κών, είναι µήπως ξεφύγει τελικά το ποσό 
των τιµολογίων για τα οποία αιτείται ενί-
σχυση. ∆εδοµένων και των υψηλών τιµών 
που διαµορφώνει η συνθήκη των τελευταί-
ων µηνών, αν τα τελικά τιµολόγια προσεγ-

γίσουν τα 1 δισ. ευρώ, τότε το ποσοστό της 
ενίσχυσης περιορίζεται στο 6% ή αλλιώς σε 
περίπου 2,90 ευρώ ανά σακί λιπάσµατος.

Άνθρωποι της αγοράς, υπολογίζουν χο-
ντρικά τις πωλήσεις λιπασµάτων κατά την 
περίοδο 2021/22 µεταξύ των 500 µε 650 
εκατ. ευρώ, κάτι που σηµαίνει ότι το ποσο-
στό της ενίσχυσης θα κυµανθεί λογικά µε-
ταξύ του 9 µε 12%, κάτι που θα ξεκαθαρίσει 
µέσα στο επόµενο δεκαπενθήµερο. Κάτι τέ-
τοιο συνεπάγεται στην περίπτωση ενός α-
γρότη µε 100 στρέµµατα σκληρό σιτάρι σε 
µια ενίσχυση από 400 έως 450 ευρώ. 

Οι διαδικασίες για την υποβολή αίτησης
Σύµφωνα µε την απόφαση δικαιούχοι της 

ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων που δραστηριο-
ποιούνται στον τοµέα της πρωτογενούς πα-
ραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες: 

α) σε περίπτωση φυσικών προσώπων, εί-
ναι επαγγελµατίες αγρότες εγγεγραµµένοι 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
µεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είτε 
για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως 
τις 25.11.2022,

β) σε περίπτωση νοµικών προσώπων ή 
νοµικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδι-

κό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) στο Φο-
ρολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύ-
ος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έ-
ναν από τους αναφερόµενους στο Παράρ-
τηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέ-
ρος της παρούσας,

γ) έχουν πραγµατοποιήσει αγορές λιπασµά-
των και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδο-
θεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διά-
θεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παρά-
νοµη και ασυµβίβαστη µε βάση προηγού-
µενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ή του ∆.Ε.Ε κατά τα οριζόµενα στην περ. 4 
της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013. 

 Σύµφωνα µε τη διαδικασία της ΚΥΑ: 
1. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που εί-

ναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15η Νοεµ-
βρίου 2022 έως και την 25η Νοεµβρίου 2022 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα «myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε 
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Η 
είσοδος στην πλατφόρµα  διενεργείται µε 
τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων 
του TAXISnet της ΑΑ∆Ε.

Σηµειωτέον ότι η ενίσχυση των 60 εκατ. 
ευρώ για τα λιπάσµατα είναι ακατάσχετη.

Δεκαήμερο υποβολής τιμολογίων
για επιδότηση 10-12% στο λίπασμα

Πήρε υπογραφή η ΚΥΑ 
για τα λιπάσματα, μεταξύ 

15 και 25 Νοεμβρίου η 
υποβολή αιτήσεων για 

ειδική ενίσχυση, μόνο για 
επαγγελματίες αγρότες  

Οριακοί οι χρόνοι 
για την πληρωµή 
της ειδικής ενίσχυσης 
στα λιπάσµατα µέχρι 
το τέλος Νοεµβρίου, 
καθώς στις 25 του 
ίδιου µήνα κλείνει 
ο κύκλος υποβολής 
των τιµολογίων 
από τους αγρότες.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στο 7% αναµένεται ότι θα διαµορφωθεί το 
ποσοστό αύξησης στις αγροτικές συντάξεις, 
µε δεδοµένο ότι οι περισσότεροι αγρότες 
δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά, κά-
τι που θα περιόριζε στο 6,5% την αύξηση, 
σύµφωνα µε οδηγίες που δίνει το υπουρ-
γείο Εργασίας. Ηµεροµηνία ενεργοποίη-
σης της αύξησης ορίζεται η 1η Ιανουαρί-
ου του 2023, σύµφωνα µε το υπουργείο, 
ωστόσο ακόµα δεν είναι σαφές πότε θα 
περάσει η διαφορά στα ποσά που πιστώ-
νονται οι συνταξιούχοι, µε το υπουργείο 
να αναφέρει ότι θα έχει αναδροµική ισχύ. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι περισσό-
τερες συντάξεις αγροτών που εκδίδονται 
από το 2018 και µετά, κυµαίνονται µετα-
ξύ των 380 ευρώ και των 550 ευρώ, µε ε-
ξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν 
ακριβοπληρώσει κρατήσεις και εισφορές, 
ώστε να εξασφαλίζουν σήµερα συντάξεις 
έως και 750 µε 800 ευρώ. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, βάσει του σχεδιασµού της αύ-
ξησης στο 7%, οι συνταξιούχοι έχουν να 
περιµένουν µεικτές αυξήσεις περίπου 26,6 
ευρώ στις χαµηλές συντάξεις και 38,5 ευ-
ρώ στις συντάξεις που σήµερα φτάνουν 
τα 550 ευρώ. 

Σύµφωνα µε διευκρινίσεις που δηµοσί-
ευσε το υπουργείο Εργασίας, οι αυξήσεις 

αυτές ακουµπούν τόσο στην εθνική σύντα-
ξη, όσο και στην ανταποδοτική. 

∆ηλαδή, έστω ότι ο συντελεστής αύξησης 
για το 2023 είναι 7%, τότε η εθνική σύντα-
ξη θα διαµορφωθεί στα 411 ευρώ το 2023 
από 384 ευρώ που είναι σήµερα. Αυτό θα 
είναι το ποσό που θα λαµβάνει ο ήδη συ-
νταξιούχος. Αλλά και κάθε νέα σύνταξη 
θα εκδίδεται µε αυτό το ποσό. 

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου αναφέ-
ρουν πως η διαδικασία αυτή είναι διαρκής: 

«Εάν υποθέσουµε ότι το 2023, ο µέσος 
όρος ΑΕΠ και πληθωρισµού θα είναι 5%, 
τότε από το 2024 και εφεξής η εθνική σύ-
νταξη θα διαµορφωθεί στα 432 ευρώ και 
ούτω καθεξής. Αντιστοίχως µε τον ίδιο τρό-
πο αυξάνεται και το ανταποδοτικό κοµµά-
τι της σύνταξης».

Από την ανάλυση των στοιχείων προ-
κύπτει πως:

 µία τουλάχιστον αύξηση θα δουν 
2.472.939 συνταξιούχοι (λόγω της αύξη-
σης της τάξεως του 7% ή της κατάργησης 
της εισφοράς αλληλεγγύης ή της καταβο-
λής του επιδόµατος των 250 ευρώ),

 διπλή αύξηση θα δουν 1.273.440 συ-
νταξιούχοι (λόγω του συνδυασµού των 
αυξήσεων της τάξεως του 7%, της κατάρ-
γησης της εισφοράς αλληλεγγύης ή της 
πληρωµής της έκτακτης οικονοµικής ενί-
σχυσης των 250 ευρώ),

 τριπλή αύξηση θα δουν 97.415 συντα-
ξιούχοι (λόγω του συνδυασµού της αύξη-
σης της τάξεως του 7%, της κατάργησης 
της εισφοράς αλληλεγγύης ή της πληρω-
µής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 
των 250 ευρώ, καθώς και της εφαρµογής 
της 4ης ετήσιας αύξησης του ν. Βρούτση).

Αύξηση από 25 
έως 38 ευρώ στις 
συντάξεις αγροτών
Οι συνταξιούχοι έχουν να περιμένουν μεικτές 
αυξήσεις περίπου 26,6 ευρώ στις χαμηλές συντάξεις 
και 38,5 ευρώ στις συντάξεις που σήμερα φτάνουν 
τα 550 ευρώ, από 1η Ιανουαρίου και αναδρομικά   

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Στο 8,8% 
η αύξηση 
στις αγροτικές 
εισφορές 
από το 2023
Κανονικά θα προχωρήσει η 
αναπροσαρµογή των ασφαλιστικών 
εισφορών των ελεύθερων 
επαγγελµατιών βάσει του 
πληθωρισµού, παρά τα αιτήµατα 
για προσωρινό πάγωµα της 
σχετικής πρόβλεψης λόγω της 
ενεργειακής κρίσης. Αυτό σηµαίνει 
ότι από 1ης Ιανουαρίου 2023 
χιλιάδες αγρότες και ελεύθεροι 
επαγγελµατίες θα δουν αυξήσεις 
άνω του 8% στις εισφορές τους.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 
υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης 
Τσακλόγλου, αναφορικά µε τις 
ασφαλιστικές εισφορές, είπε ότι 
οι αυξήσεις θα γίνουν µε βάση 
τον πληθωρισµό και συµπλήρωσε: 
«Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ελευθέρων επαγγελµατιών 
πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές 
χαµηλότερες από τις ασφαλιστικές 
εισφορές που αντιστοιχούν στον 
κατώτατο µισθό. Οπως προβλέπει 
το προσχέδιο του προϋπολογισµού 
ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός 
φέτος θα είναι της τάξεως 
του 8,8% και αυτό σηµαίνει 
ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 
σύντοµα θα βρεθούν αντιµέτωποι 
µε αντίστοιχες αυξήσεις στις 
ασφαλιστικές εισφορές τους. 
Αυτό σηµαίνει ότι ένας 
ασφαλισµένος, ο οποίος έχει 
επιλέξει την πρώτη ασφαλιστική 
κατηγορία, θα πρέπει το 2023 
να πληρώνει µηνιαίως για κύρια 
σύνταξη 167,4 ευρώ 
από 155 ευρώ φέτος. 

Ο υφυπουργός Εργασίας, 
Παναγιώτης Τσακλόγλου.

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 7%

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΙΚΤΑ  411,0 

 384,0 2022 

2023 

2022 

2023 
ΕΥΡΩ

ΜΕΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΓΡΟΤΗ 588,5

 550,0
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Έστω αργά
Σε ενιαία βάση και 
ανοικτά σε όλους τα 
αγροτικά δεδομένα 
Μεταρρύθμισης συνέχεια η ενσωμάτωση στο gov.gr 
όλων των στοιχείων φορέων του αγροτικού τομέα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Η µεταρρύθµιση ξεκινά τώρα. Και έχει 
να κάνει µε το νέο τρόπο µε τον οποίο 
θέλουµε να προσεγγίσουµε την αγροτι-
κή παραγωγή στο µέλλον», διαµήνυσε 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Γιώργος Γεωργαντάς, προ-
αναγγέλλοντας την ενοποίηση, διαλει-
τουργικότητα και συµπληρωµατικότη-
τα σε ψηφιακό περιβάλλον όλων των 
δεδοµένων, που έχουν να κάνουν µε 
την αγροτική παραγωγή, ως προϋπό-
θεση και για την άσκηση αποτελεσµα-

τικής αγροτικής πολιτικής.
Μιλώντας σε εκδήλωση για το ψη-

φιακό µετασχηµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ 
που οργανώθηκε στο πλαίσιο της 29ης 
Agrotica, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η 
επιτυχηµένη µετάβαση των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε στο «gov.gr», ήταν µια αυτονόη-
τη, αλλά καθυστερηµένη µεταρρύθµιση. 

Μάλιστα συµφώνησε µε την επισή-
µανση του συντονιστή του πάνελ, Γιάν-
νη Πανάγου, εκδότη και διευθυντή της 
εφηµερίδας Agrenda, ο οποίος λίγο νω-
ρίτερα είχε σηµειώσει ότι «δεν µπορεί 
να γίνεται είδηση κάθε φορά ότι πλη-
ρώθηκαν οι επιδοτήσεις και να καµα-
ρώνουµε γι’ αυτό. Το ζητούµενο είναι 
να γίνονται οι πληρωµές και να µην το 
µαθαίνει κανείς πέρα από τον δικαιού-
χο», λέγοντας ότι «δεν πρέπει να πανη-
γυρίζει κανείς για ό,τι έγινε. Πρέπει να 
σκέφτεται ότι άργησε να γίνει».

Ενοποίηση, συµπληρωµατικότητα 
και διαλειτουργικότητα στο gov

Ξεδιπλώνοντας το σχεδιασµό του Υ-
πΑΑΤ σε σχέση µε τις ουσιαστικές µε-
ταρρυθµίσεις στον αγροτικό τοµέα, ο 
κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε πως θα α-
κολουθήσει η ενοποίηση στο κυβερνη-
τικό νέφος gov.gr., όλων των δεδοµέ-
νων που αφορούν την αγροτική παρα-
γωγή, τις εκµεταλλεύσεις, τα µητρώα, 
τις αποζηµιώσεις, τους ελέγχους, τις ε-
ξαγωγές και τα πιστοποιητικά για τη δι-
ευκόλυνση των αγροτών και η ενοποί-
ηση αυτή θα συνοδευτεί, παράλληλα, 
µε τη χρήση ανοικτών δεδοµένων για 

την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, τους φορείς, τις ε-
πιχειρήσεις, τους ερευ-
νητές και τους πολίτες. 

«∆εν µπορεί να στη-
θεί καµία αγροτική πο-
λιτική αν δεν έχουµε ό-
λα τα δεδοµένα κάπου 
και δυστυχώς αυτή τη 
στιγµή δεν τα έχουµε. 
Αν τα ψάξεις, είναι δι-
αφορετικά στον ΕΛΓΑ, 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στα 
µητρώα του υπουργεί-
ου ή την ΑΑ∆Ε», τόνισε.

Το αµέσως επόµενο βήµα, σύµφω-
να µε τον υπουργό, θα σχετίζεται µε τη 
συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια 
αυτών των δεδοµένων, µε τη δηµόσια 
υποδοµή που θα δηµιουργηθεί για τη 
χρήση της γεωργίας ακριβείας, ώστε οι 
Έλληνες αγρότες, παρά τα διαρθρωτικά 
προβλήµατα και το µικρό µέγεθος των 
εκµεταλλεύσεών τους,  να έχουν πρό-
σβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες ευφυ-
ούς γεωργίας που µειώνουν τη σπατά-
λη νερού, ενέργειας, εφοδίων και τελι-
κά το κόστος παραγωγής. «Η γεωργία 
ακριβείας είναι το µέλλον. ∆εν µπορεί 
να µην υπάρχει διαλειτουργικότητα, 
συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, τακτοποιούµε εκ-
κρεµότητες του παρελθόντος µε τα µη-
τρώα και λειτουργούµε συµπληρωµατι-
κά σε αυτό που υποχρεωτικά το επόµε-
νο διάστηµα θα γίνει», είπε ο υπουργός.

«Θέλω 
να αφήσω 
αποτύπωµα»
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
εστίασε στην ανάγκη να εµπεδωθεί 
το αίσθηµα της διαφάνειας και 
της δικαιοσύνης. «Ξέρετε ποιο είναι 
το σηµαντικότερο από όλα και το 
αισθάνονται αυτό όσοι έχουν σχέση 
µε αγρότες; ∆εν υπάρχει χειρότερο 
πράγµα από κάποιον που δουλεύει 
στα χωράφια, που έχει τα πρόβατά του 
να αισθάνονται ότι κάποιοι 
εκµεταλλεύονται δυνατότητες κι ίσως 
τελικώς λαµβάνουν περισσότερα από 
όσα δικαιούνται. Πρέπει να είναι 
απολύτως ξεκάθαρο και το αίσθηµα 
της δίκαιης κατανοµής. Θέλω αυτό να 
εµπεδωθεί σε όλο τον αγροτικό κόσµο. 
Και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα 
από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε 
χαρακτηριστικά, προσθέτοντας 
πως «στο τέλος αυτής της διαδροµής, 
της όποιας παρουσίας µου στο ΥπΑΑΤ 
θέλω να αφήσω ένα αποτύπωµα. 
Την προσπάθειά µου, να µην αδικηθεί 
κανένας παραγωγός, αγρότης, 
κτηνοτρόφος».

Η επιτυχηµένη µετάβαση 
των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε στο «gov.gr», 
ήταν µια αυτονόητη, 
αλλά καθυστερηµένη 
µεταρρύθµιση. 

∆εν µπορεί 
να στηθεί 
καµία 
αγροτική 
πολιτική 
αν δεν 
έχουµε 
όλα τα 
δεδοµένα 
κάπου και 
δυστυχώς 
αυτή τη 
στιγµή δεν 
τα έχουµε.
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Οψιμότητα και μικρότερο μέγεθος χαρακτη-
ρίζουν τη φετινή παραγωγή λεμονιού, με τη 
τιμή παραγωγού για το λίγο διαθέσιμο προ-
ϊόν αυτές τις μέρες να ξεπερνά τα 65 λεπτά 
και πολλές φορές να φτάνει τα 70 λεπτά. 

Η συγκομιδή του πρώιμου Ιντερντονάτο 
έχει καθυστερήσει σημαντικά, σχεδόν ένα 
μήνα, όπως μεταφέρει στην Agrenda ο Κώ-
στας Πάππας, αντιπρόεδρος στον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Κιάτου-Τραγάνας. Τα αίτια ε-
ντοπίζονται στα λίγα νερά που έπεσαν τη 
φετινή περίοδο ανάπτυξης, ειδικά στο νο-

μό Κορινθίας, με τους περισσότερους πα-
ραγωγούς να μην καταφεύγουν σε λύσεις 
μηχανικής άρδευσης λόγω του υψηλού ε-
νεργειακού κόστους. Ωστόσο, φέτος ανα-
μένεται μία διαφορετική χρονιά για το ελ-
ληνικό λεμόνι, αφού δεν παρουσιάστηκαν 
τα ίδια προβλήματα διακίνησης στο αργε-
ντίνικο προϊόν που έφερε μεγάλες ποσό-
τητες φθηνού λεμονιού πέρυσι στην ελλη-
νική αγορά εν μέσω συγκομιδής. Φέτος, 
οι αλυσίδες λιανικής ψάχνουν προϊόν για 
να καλύψουν τη ζήτηση. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Τα πρώτα λεμόνια με 70 λεπτά
 Σε διατήρηση υψηλών τιμών, προσβλέπουν οι παραγωγοί  

 Σημαντικές οι επιπτώσεις της ξηρασίας στο μέγεθος του καρπού
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Ο
ι συνθήκες της αγοράς σκληρού σί-
του στη χώρα μας φαίνεται πως δεν 
είναι ευνοϊκές για πωλήσεις. Πριν 
κάποιες εβδομάδες οι τιμές σημεί-

ωσαν τα χαμηλά τους και έκτοτε ανακάμπτουν 
με τελευταία θετικά νέα τις αγορές Τυνησίας και 
Αλγερίας. Δεν υπάρχουν σημαντικά νέα που 
θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές, ενώ το 
σενάριο να ξαναπιάσουμε πάλι τα πολυπόθη-
τα 50 λεπτά για την ώρα φαντάζει δύσκολο. Η 
Φότζια κράτησε την άνοδο της περασμένης ε-
βδομάδας στα 515-520 ευρώ και η Γαλλία αυ-
ξήθηκε κατά 10 ευρώ στα 480 ευρώ ο τόνος.

 Στην αγορά μας, σημειώθηκαν κάποιες 
πωλήσεις βάμβακος προς εμπορικούς οίκους 
ή απευθείας σε κλωστήρια του Πακιστάν, αλλά 
μέρα με την ημέρα οι τιμές που προσφέρουν οι 
αγοραστές μειώνονται. Αυτό είναι λογικό κα-
θώς δεν υπάρχουν σήμερα ιδιαίτερες εναλλα-
κτικές. Στο σύσπορο υπάρχει δυσαρέσκεια στον 
κλάδο, αφού δεν καταφέραμε να επωφεληθού-
με των τιμών ρεκόρ τους προηγούμενους μή-
νες. Περί τα 88 σεντς ανά λίμπρα υπάρχει αγο-
ραστικό ενδιαφέρον για τα λευκά βαμβάκια.      

 
 Η κορινθιακή σταφίδα –που έχει συγκομι-

στεί από τον Αύγουστο- παραμένει στις αποθή-
κες των παραγωγών και εμπορικές πράξεις δεν 
γίνονται τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην Αχα-
ΐα. Από τα 1,60 - 1,70 ευρώ το κιλό που ήταν η 
τιμή παραγωγού πριν λίγα χρόνια έφτασε στα 
70 - 90 λεπτά. Μια εποχή που το κόστος καλλι-
έργειας είναι πολύ αυξημένο. Να σημειωθεί ότι 
η ΠΕΣ ανακοίνωσε φέτος τιμή στα 1,25 ευρώ το 
κιλό, ενώ οι έμποροι ξεκίνησαν από 70 λεπτά. 

Κρατά την άνοδο 
η Φότζια, συν 10 
ευρώ στη Γαλλία 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

29/09 06/10 13/10 20/10 26/10

481,69 481,90

468,08
474,01

465,16

Αργεντινή 
Εξομαλύνθηκε η κατάσταση  
με την αλυσίδα τροφοδοσίας  
στην Αργεντινή, μειωμένη  
η παραγωγή στη Τουρκία

Παγετός
Επηρεασμένα τα δέντρα 

από τον όψιμο παγετό στην 
Πελοπόννησο, μειωμένες 

αποδόσεις σε αρκετά κτήματα

Προσφορά
Ευκαιρία να διατεθεί όλη η ελλη-
νική παραγωγή σε καλές τιμές 

φέτος, λόγω έλλειψης προσφοράς 
από το εξωτερικό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

482,5

420

362

95,80

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

495

427

362

97,50

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

500

422

362

88,30

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

510

425

364

83,25

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

520

427

364

79,35

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

520

427

362

78,03

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 26/10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

312 312 313

308

3,97 3,94 4,03

4,45 4,56

290 301

4,60

Τιμή παραγωγού  
Interdonato  
(λεπτά/κιλό)

Τέλη Οκτωβρίου 2021 50-52 

Τέλη Οκτωβρίου 2022 65-70
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Interdonato
(λεπτά / κιλό)

Νοέµβριος 2021  50-52 

Νοέµβριος 2022  65-70
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ξεπέρασε κιόλας 
το φράγμα των 5 ευρώ 
το παρθένο ελαιόλαδο

Η εγχώρια αγορά 
σύσπορου προσεγγίζει 
εκ νέου τα 70 λεπτά 

Νέα κανάλια διάθεσης 
αναζητά το ντόπιο ακτινίδιο 
Εκτός ευρωπαϊκών συνόρων και σε όσο 
το δυνατόν καλύτερες τιµές αναζητούν 
νέα κανάλια διάθεσης οι παραγωγοί 
ακτινιδίου, µε τις σοδειές τόσο της 
χώρας µας (στους 310.000 τόνους) 
όσο και της Ιταλίας (στους 303.000 
τόνους) να είναι φέτος µειωµένες. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Λίγα φέτος τα 
λεμόνια, πάνε 
για 70 λεπτά
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Μια προσπάθεια αξιολόγησης τόσο των 
περιφερειακών διευθύνσεων όσο και 
των ΚΥ∆, προκειµένου να εξεταστεί αν 
όλοι έκαναν τη δουλειά τους όπως πρέ-
πει εξήγγειλε στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Agrotica, ο πρόε-
δρος του οργανισµού, Βαγγέλης Σηµαν-
δράκος. «∆εν το κάνουµε µε την έννοια 
του να τραβήξουµε το αφτί του καθενός. 
Είναι µια προσπάθεια βελτίωσης των υ-
πηρεσιών που παρέχουµε στους αγρότες. 

∆ιότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ περισσό-
τερο το υπουργείο, αυτό που µας ενδια-
φέρει είναι ο αγρότης να αισθάνεται τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ φιλικό και όχι ως µπαµπούλα 
σε όλη τη συνεργασία που έχει και στο τέ-
λος να φεύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µε χα-
µόγελα χαράς και µε θετική διάθεση ό-
τι έλυσε το πρόβληµά του», επεσήµανε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως την επό-
µενη περίοδο, θα ξεκινήσει να εφαρµόζε-
ται σε όλη την Ελλάδα και το monitoring, 
µια εφαρµογή που υλοποιήθηκε φέτος 
πιλοτικά σε 260.000 αγροτεµάχια σε 
τρεις νοµούς στην Ηµαθία, την Καρδί-
τσα και στα Τρίκαλα. 

Την πρώτη δηµόσια συνάντηση µε 
εκπροσώπους του αγροτικού κό-
σµου σε εκδήλωση που συνδιορ-
γάνωσε µε το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης πραγµατοποίησε 
η ΕΘΕΑΣ στο πλαίσιο της έκθεσης 
Agrotica στη Θεσσαλονίκη, µε βα-
σικό θέµα συζήτησης να αποτελεί 
η αύξηση των ποσοτήτων προϊό-
ντων που διοχετεύονται απευθείας 
από τους παραγωγούς στην αγορά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργο Γεωργαντάς τόνισε ό-
τι η αύξηση του ποσοστού που αυ-
τή τη στιγµή φτάνει στα ράφια α-
πευθείας από συνεταιριστικά χέ-
ρια θα πρέπει να αποτελέσει προ-
τεραιότητα της κυβερνητικής πο-
λιτικής, δεδοµένου ότι το ποσοστό 
που διοχετεύεται µ’ αυτόν τον τρό-
πο δεν υπερβαίνει το 20%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη 
υπερβαίνει το 60%.

Ο κ. Γεωργαντάς υποστήριξε ότι 
µόνο µέσα από τα συνεταιριστικά 
σχήµατα µπορεί να υπάρξει προ-
οπτική και προστιθέµενη αξία στη 
δουλειά κάθε αγρότη. «Στην Ευ-
ρώπη, το 65% του αγροτικού προ-
ϊόντος διακινείται µέσω συνεται-
ρισµών. Γι’ αυτό µπορούν και έ-
χουν καλύτερες τιµές, µικρότερο 
κόστος παραγωγής και καλύτερη 

θέση στα ράφια διεθνώς µέσα α-
πό µεγάλες συνέργειες. Στην Ελ-
λάδα διακινείται µέσω των συνερ-
γατικών σχηµάτων µόλις το 18% - 
20% της αγροτικής παραγωγής. Υ-
πάρχει όµως και µία ακόµα παρά-
µετρος που σχετίζεται µε την κα-
τάρτιση των αγροτών. Χωρίς τις νέ-
ες τεχνολογίες δεν µπορούµε να 
είµαστε ανταγωνιστικοί».

Σατολιάς: Αν δεν υπήρχαν, 
θα έπρεπε να επαναφέρουµε 
τους συνεταιρισµούς 

Ο Παύλος Σατολιάς είπε ότι «αν 
σήµερα δεν υπήρχαν οι συνεταιρι-
σµοί, η ΕΘΕΑΣ έπρεπε να τους ε-
παναφέρει. Αυτός είναι ο βασικός 
στόχος της, να φέρει τους ελληνι-
κούς συνεταιρισµούς στο προσκή-
νιο και να γίνουν χρήσιµοι, λύνο-
ντας προβλήµατα που ταλανίζουν 
τον αγροτικό κόσµο, µε στόχο την 
ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα». 

Τόνισε επίσης ότι καµία νοµο-
θετική ρύθµιση δεν θα γίνεται δε-
κτή, εάν προηγουµένως δεν έχει 
γίνει διαβούλευση µε την ΕΘΕΑΣ. 
Πρόσθεσε ότι πρόκειται να ενισχυ-
θεί ο συνεργατισµός µε παρεµβά-
σεις και αξιοποιώντας την έκπτωση 
της φορολογίας κατά 50%, ως βα-
σικό κίνητρο. ΓΙΩΡΓΟΣ  ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Αξιολόγηση 
περιφερειακών 
διευθύνσεων 
και ΚΥΔ

Πλώρη ΕΘΕΑΣ για τριπλάσιες 
πωλήσεις από συνεταιρισμούς

«Την επόµενη περίοδο, θα ξεκινήσει 
να εφαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα 

και το monitoring» ανακοίνωσε 
ο Βαγγέλης Σηµανδράκος, 
πρόεδρος του Οργανισµού 

Πληρωµών.

Στην εκδήλωση για 
τους νέους αγρότες 
(από αριστερά), 
ο Ευθ. Τσιατούρας 
(ΥπΑΑΤ) και 
τα στελέχη της 
Τράπεζας Πειραιώς 
Αλέξης Πολυτάκης 
και Κωνσταντίνος 
Γιαννόπουλος.

Ρευστότητα για τις επενδυτικές ανάγκες 
των Νέων Αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς

Στην ενίσχυση όλων των νέων αγροτών της χώρας ανεξάρτητα από 
το αν έχουν ενταχθεί ή όχι στο Μέτρο 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε µια ολοκληρωµένη δέσµη ενεργειών και πρωτοβουλιών 
χρηµατοδοτικής στήριξης εστιάζει το πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς 
για τον πρωτογενή τοµέα, όπως τονίστηκε σε παράλληλη εκδήλωση 
που έγινε στο πλαίσιο της 29ης Agrotica. «Σκοπός παραµένει η κάλυψη 
τόσο των αναγκών ρευστότητας όσο και των επενδυτικών αναγκών 
των νέων αγροτών, µε στόχο την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης 
Πολυτάκης, ∆ιευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού 
Τοµέα της Τράπεζας Πειραιώς. Εξειδικευµένα στελέχη της Αγροτικής 
Τραπεζικής βρίσκονταν στον εκθεσιακό χώρο της Τράπεζας Πειραιώς 
και παρείχαν πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Οµίλου, 
που απευθύνονται σε  αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις, οµάδες 
παραγωγών, συνεταιρισµούς, αλλά και σε συνδεδεµένες, µε 
τον αγροτικό τοµέα, επιχειρήσεις.

Αύξηση ποσοστών
Η αύξηση του ποσοστού 
που φτάνει στα ράφια 

απευθείας από συνεται-
ριστικά χέρια θα πρέπει 
να αποτελέσει προτε-
ραιότητα της κυβερ-
νητικής πολιτικής, 

δεδοµένου ότι σήµερα 
δεν υπερβαίνει το 20%, 

τόνισε ο υπουργός 
Γιώργος Γεωργαντάς 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ειδικά πριµ της νέας ΚΑΠ που ενεργοποι-
είται σε σχεδόν δύο µήνες εξασφαλίζουν 
οι επιλογές που θα ακολουθήσουν τις ε-
πόµενες ηµέρες οι αγρότες στις φθινοπω-
ρινές σπορές, οι οποίες µεταξύ άλλων ε-
ξασφαλίζουν ενίσχυση 52 ευρώ το στρέµ-
µα για σπορά µικρού βιολογικού κύκλου 
κριθαριού σε χωράφι µε µηδική ή 62,8 
ευρώ για γηγενείς ποικιλίες οσπρίων.

Το ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο 
της Ελλάδας, όπως δηµοσιεύθηκε προ ο-
λίγων ηµερών και µένει πλέον και τυπι-
κά να λάβει την έγκριση των Βρυξελλών, 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στις δράσεις 
του νέου πρασινίσµατος, ενίσχυση παρα-
γωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χει-
µερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού 
βιολογικού κύκλου τόσο για ανθρώπινη 
κατανάλωση όσο και για παραγωγή ζωο-
τροφών. Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέ-
διο, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται α-
πό τα είδη/ποικιλίες που αντικαθίσταται 
και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται. 

Η δέσµευση των παραγωγών αφορά 
την επιλογή καλλιέργειας βάσει των εξής:

α) ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και 
ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, 
σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιερ-
γειών αραβοσίτου, µηδικής και βάµβακος,

β) τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ει-
δών και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις 
τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών 
ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,

γ) στην εισαγωγή νέων ή/και καινοτό-
µων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιερ-
γειών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συν-

θήκες και στις αναµενόµενες, λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές.

Συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός δίνει τη 
δυνατότητα αντικατάστασης µηδικής µε 
καλλιέργεια βίκου, η οποία εξασφαλίζει 
πριµ 48,8 ευρώ το στρέµµα.

Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ξε-
κινήσει να καλλιεργεί αυτές τις ηµέρες βί-
κο σε χωράφι που είχε σπείρει την περα-
σµένη άνοιξη βαµβάκι ή καλαµπόκι, τό-
τε εξασφαλίζει ένα πριµ 10,9 ή 31,6 ευ-
ρώ το στρέµµα αντίστοιχα.

Για τα µικρού βιολογικού κύκλου χει-
µερινά σιτηρά, τα αντίστοιχα ποσά δια-
µορφώνονται ως εξής:

 Από µηδική σε µικρού βιολογικού κύ-
κλου χειµερινά σιτηρά 52,2 ευρώ/στρέµµα

 Από βαµβάκι σε µικρού βιολογικού κύ-
κλου χειµερινά σιτηρά 14,3 ευρώ/στρέµµα

 Από καλαµπόκι σε µικρού βιολογι-
κού κύκλου χειµερινά σιτηρά 29,7 ευρώ.

Ειδικά στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, 
αν κάποιος παραγωγός ολοκληρώσει αυ-

τές τις ηµέρες µε τη συγκοµιδή βαµβακιού 
ή έχει τελειώσει τον αλωνισµό καλαµπο-
κιού πριν από λίγο καιρό, τότε µπορεί να 
ξανασπείρει το ίδιο χωράφι µε χειµερινά 
σιτηρά µικρού βιολογικού κύκλου και να 
εξασφαλίσει αυτά τα πριµ.

Όπως εξηγούν στην Agrenda καθηγη-
τές που συµµετείχαν στον σχεδιασµό του 
ελληνικού πλάνου για τη νέα ΚΑΠ 2023-
2027, η εν λόγω δράση έρχεται να ευνο-
ήσει  κυρίως την καλλιέργεια κριθαριού 
µικρού βιολογικού κύκλου, του τριµηνί-
τικου όπως το λένε στους κάµπους. Συ-
γκεκριµένα, πρόκειται για ποικιλίες κρι-
θαριού µικρού βιολογικού κύκλου που 
στην Ευρώπη σπέρνονται νωρίς την ά-
νοιξη για συγκοµιδή µέσα στο καλοκαί-
ρι. Στο ελληνικό κλίµα, αρκετοί παρα-
γωγοί που επιλέγουν τις ποικιλίες αυ-
τές, οι οποίες αφορούν και ποιοτικά κρι-
θάρια που κατευθύνονται για βυνοποίη-
ση, προχωρούν σε σπορά µέσα στο Νο-
έµβριο και αλωνίζουν τον Μάιο.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΙΜ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ) 

ΕΠΙΣΠΟΡΟΣ
ΒΙΚΟΣ

ΜΗ∆ΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

 48,8

 ΕΠΙΣΠΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ

ΣΙΤΗΡΑ
52,2

10,9

14,3

31,6

29,7

Πριμ 52 ευρώ το στρέμμα για κριθάρι 
μικρού κύκλου με τις φθινοπωρινές
Δυνατότητα αντικατάστασης μηδικής με βίκο, που εξασφαλίζει ενίσχυση 48,8 ευρώ το στρέμμα

Νέες σπορές
Παραγωγός που ξεκι-
νήσει να καλλιεργεί 

αυτές τις ηµέρες βίκο 
σε χωράφι που είχε 
σπείρει την περα-

σµένη άνοιξη βαµβάκι 
ή καλαµπόκι, εξασφα-
λίζει πριµ 10,9 ή 31,6 

ευρώ αντίστοιχα

Τριµηνίτικο 
κριθάρι 

Η εν λόγω δράση 
έρχεται να ευνοήσει 
κυρίως την καλλιέρ-

γεια κριθαριού µικρού 
βιολογικού κύκλου, 

του τριµηνίτικου 
όπως το λένε 

στους κάµπους

Έως 62,8 ευρώ 
για τοπικές 
ποικιλίες
Στην ίδια κατηγορία ειδικών 
πριµ, περιλαµβάνεται και 
ενίσχυση για την καλλιέργεια 
ετήσιων τοπικών ποικιλιών, 
καθώς και ποικιλιών 
προσαρµοσµένων στις τοπικές 
συνθήκες ή και άγριων 
συγγενών καλλιεργούµενων 
ειδών. Σηµειώνεται ότι εδώ δεν 
υπάρχει υποχρέωση µετατροπής 
της καλλιέργειας. 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει στην κατηγορία 
αυτή η περίπτωση της 
καλλιέργειας ρεβιθιού. 
Συγκεκριµένα, η ενίσχυση για 
καλλιέργεια προσαρµοσµένων 
ποικιλιών ψυχανθών ή κάποιας 
ντόπιας ποικιλίας, συνεπάγεται 
µια ενδεικτική τιµή ενίσχυσης 
στα 62,8 ευρώ το στρέµµα.
Για την καλλιέργεια 
προσαρµοσµένων ποικιλιών 
χειµερινών σιτηρών, 
η ενίσχυση που προτείνεται 
στο στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΑΠ, αφορά σε 31,3 ευρώ 
το κιλό.Για την καλλιέργεια 
προσαρµοσµένων ποικιλιών 
φαρµακευτικών ή αρωµατικών 
φυτών, η ενίσχυση φτάνει 
τα 82,4 ευρώ το στρέµµα.
Τέλος, προβλέπεται και 
η ενίσχυση για την εισαγωγή 
καινοτόµων ανθεκτικών 
καλλιεργειών η οποία ανέρχεται 
σε 60,6 ευρώ το στρέµµα.
Ο υπολογισµός της ενίσχυσης 
στηρίζεται στην εκτίµηση 
του µέσου εισοδήµατος που 
προκύπτει από την καλλιέργεια 
ενός εκταρίου µε κάποια από 
τα υπό αντικατάσταση είδη/
ποικιλίες (απαιτητικά σε νερό 
και λοιπές εισροές) από το οποίο 
αφαιρείται το εισόδηµα που 
αναµένεται να προκύψει από 
την καλλιέργεια ενός εκταρίου 
µε το προτεινόµενο είδος/
ποικιλία. Η ανά εκτάριο διαφορά 
αποτελεί και το ποσό της 
ενίσχυσης κατ’ έτος.



Γρήγορη ανάπτυξη στα πρώτα στάδια 
με αποδοτική θρέψη από νωρίς  

Η Yara είναι η µεγα-
λύτερη εταιρεία λι-
πασµάτων στον κό-
σµο στηρίζοντας ε-
κατοµµύρια παραγω-
γούς για πάνω από 
100 χρόνια. Τα σιτη-
ρά είναι από τις ση-
µαντικότερες καλλι-
έργειες του πλανήτη 
και αποτελούν για τη 
Yara τοµέα εξειδίκευ-
σης και καινοτοµίας. 

Η Yara Ελλάς, µα-
ζί µε τους τοπικούς της συνεργάτες δι-
αµορφώνει ολοκληρωµένες προτάσεις 
θρέψης που καλύπτουν όλες τις θρεπτι-
κές απαιτήσεις των σιτηρών. Πρωταρχικό 
της µέληµα είναι να εκµεταλλεύονται οι 
παραγωγοί στο µέγιστο την αποδοτικό-
τητα των λιπασµάτων της, µεγιστοποιώ-
ντας τις αποδόσεις τους και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Οι απαιτήσεις των σιτηρών 
σε θρεπτικά στοιχεία

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραί-
τητα για τα σιτηρά, συµβάλλοντας σηµα-
ντικά στη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία 
τους. Ωστόσο, τα κυριότερα µακροθρεπτι-
κά στοιχεία είναι το άζωτο, ο φώσφορος, 
το κάλιο και το θείο που θα πρέπει να χο-
ρηγούνται µε συνέπεια ώστε να διασφαλι-
στεί το µέγιστο δυναµικό της παραγωγής. 

Στις ελληνικές συνθήκες και ανάλογα 
µε το είδος των σιτηρών, το άζωτο θα πρέ-
πει να χορηγείται συνολικά από 12-18 µο-
νάδες (κιλά ανά στρέµµα), ο φώσφορος 
από 3-6 µονάδες, το κάλιο από 5-8 και το 
θείο από 2-4. Όπως είναι φυσικό το κάθε 
χωράφι θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωρι-
στά µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της 
περιοχής, τον τύπο και τη γονιµότητα του 
εδάφους, το ιστορικό των καλλιεργειών 
και τις αναµενόµενες αποδόσεις. Η συµ-
βολή των γεωπόνων της Yara είναι καθο-
ριστική σε αυτή τη διαδικασία.

Τι πρέπει να προσέξουµε στη βασική 
λίπανση των σιτηρών;

Τα σιτηρά καλλιεργούνται συνήθως σε 
εδάφη χαµηλής γονιµότητας µε χαµηλή 
περιεκτικότητα οργανικής ουσίας. Το ά-
ζωτο που χορηγείται κατά τη βασική λί-
πανση µπορεί να στηρίξει τις ανάγκες των 
φυτών έως και το στάδιο του αδελφώµα-
τος. Για το λόγο αυτό οι ποσότητες του α-
ζώτου που χορηγούνται στη βασική λίπαν-
ση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4 µο-

νάδες (κιλά αζώτου ανά στρέµµα), µε τις 
υπόλοιπες να συµπληρώνονται στις ανοι-
ξιάτικες εφαρµογές. Στη βασική λίπανση 
ωστόσο, χορηγείται ολόκληρη η ποσότη-
τα του φωσφόρου, στοιχείο που χρειάζε-
ται στα φυτά σε όλο τον κύκλο της ζωής 
τους, στηρίζοντας µε πολλαπλό τρόπο τις 
λειτουργίες τους. Για αυτό, η τεχνολογία 
των λιπασµάτων θα πρέπει να διασφαλί-
ζει την παρατεταµένη τροφοδοσία των σι-
τηρών µε φώσφορο µέχρι και την περίο-
δο της άνοιξης.

YaraMila: Η δύναµη της πέρλας
Τα YaraMila είναι κάτι 

περισσότερο από µιαw ει-
δική σειρά λιπασµάτων. 
Βασίζονται στην εξειδι-
κευµένη γνώση των καλ-
λιεργειών και την εµπει-
ρία ειδικών επιστηµόνων 
της Yara, που αναπτύσ-
σουν προϊόντα µε γνώµο-
να την ποιοτική και ποσο-
τική µεγιστοποίηση των 
αποδόσεων.

Η τεχνολογία της πέρ-
λας (prills): Σε αντίθεση 
µε τα κοινά κοκκώδη λιπά-
σµατα, η µοναδική τεχνο-
λογία της «πέρλας» προ-
ωθεί το γρήγορο λιώσιµο 
των λιπασµάτων YaraMila 

και την καλύτερη µετακίνηση των θρεπτι-
κών στοιχείων προς τις ρίζες των φυτών, 
ακόµα και σε χαµηλές συνθήκες υγρασί-
ας του εδάφους. Το γεγονός αυτό απο-
τελεί πλεονέκτηµα για τις ξηροθερµικές 
συνθήκες της χώρας µας που δυστυχώς 
εντείνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.  

Πληρότητα: Λόγω του ευρέως φά-
σµατος αναλογιών Ν:P:K, των δευτερευ-
όντων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, είναι 
τα πλέον κατάλληλα λιπάσµατα για να ι-
κανοποιήσουν τις απαιτήσεις των καλλι-
εργειών, µέσω µιας ισορροπηµένης και 
αποδοτικής θρέψης.

 Σταθερή παροχή α-
ζώτου: Το άζωτο στα λι-
πάσµατα YaraMila είναι 
σε µια ιδανική αναλογία 
αµµωνιακής και νιτρικής 
µορφής για να καλύψει 
πλήρως τα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών. 
Η αναλογία αυτή αποτε-
λεί προϋπόθεση για µια 
γρήγορη αλλά και στα-
θερή τροφοδοσία των 
φυτών µε άζωτο. 

Ενισχυµένη απορ-
ρόφηση φωσφόρου:

Ο φώσφορος στα YaraMila 
αποτελείται από ένα µο-
ναδικό συνδυασµό ορ-
θοφωσφορικών και πο-

λυφωσφορικών µορφών (P-Extend) που 
βελτιώνουν τη µεταφορά του στο έδαφος 
και την παροχή του στις ρίζες των φυτών 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η τεχνο-
λογία P-Extend διασφαλίζει ότι τα φυτά 
θα απορροφήσουν από το λίπασµα µε-
γαλύτερες ποσότητες φωσφόρου περι-
ορίζοντας σηµαντικά τη δέσµευσή του 
στο έδαφος. 

 Ευνοεί την απορρόφηση των ιχνο-
στοιχείων του εδάφους: Οι πολυφωσφο-
ρίτες που περιέχονται στις πέρλες των λι-
πασµάτων YaraMila αποδεσµεύουν από 
το έδαφος ιόντα χαλκού, ψευδαργύρου 
και µαγγανίου, µε αποτέλεσµα αυτά να 
απορροφούνται από τις ρίζες των φυτών 
σε βαθµό µεγαλύτερο κατά 20-50% συ-
γκριτικά µε τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα.

Καλύτερη διασπορά στο χωράφι:
Τα λιπάσµατα YaraMila είναι ειδικά σχε-
διασµένα ώστε να επιτρέπουν την καλύ-
τερη κατανοµή τους στην επιφάνεια του 
χωραφιού. Η καλή κατανοµή αποτελεί 
το πρώτο βήµα για την επιτυχία µιας σω-
στής θρέψης.  

Η πρόταση της Yara για τη βασική 
λίπανση των σιτηρών

Το YaraMila STAR PLUS 21-17-3+Zn:
 Προωθεί την γρηγορότερη ανάπτυξη 

της καλλιέργειας στα πρώτα στάδια. Τα 
φυτά έχουν δυναµικό ξεκίνηµα στα πρώ-
τα στάδια της ανάπτυξής τους. 

 Προσφέρει διαρκή και σταθερή πα-
ροχή του αζώτου µέχρι και το στάδιο του 
αδελφώµατος των φυτών, ακόµα και σε 
άγονα εδάφη.

 Προσφέρει σταθερή και παρατετα-
µένη τροφοδοσία φωσφόρου µέχρι και 
το ξεστάχυασµα της καλλιέργειας χάρη 
στην τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND.

 Προωθεί ένα δυναµικότερο αδέλφω-
µα, χάρη στην σωστή τροφοδοσία τους µε 
φώσφορο (τεχνολογία P-EXTEND).

 Ισχυροποιεί τα σιτηρά κάνοντάς τα 
πιο ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες 
του χειµώνα, ευνοώντας µια καλύτερη 
ανοιξιάτικη επανεκκίνηση.  

Στα πλαίσια των εξειδικευµένων λύσε-
ων για τα σιτηρά, η Yara διαθέτει και άλ-
λους τύπους σύνθετων λιπασµάτων κατάλ-
ληλους για τη βασική λίπανση των σιτη-
ρών όπως το Power  20-10-0+14SO3+ΙΧΝ, 
και τα κοινά 18-20-0+4CaO+14SO3, 20-
10-0+14SO3 καλύπτοντας κάθε θρεπτι-
κή τους απαίτηση.

*MARKETING & AGRONOMY MANAGER 
YARA ΕΛΛΑΣ

Η σειρά YaraMila προωθεί την γρηγορότερη ανάπτυξη της καλλιέργειας στα 
πρώτα στάδια προσφέροντας διαρκή και σταθερή παροχή αζώτου και φωσφόρου

ΝΙΚΟΣ
ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ*
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Για κυκλοκόνιο 
και γλοιοσπόριο
Μετά τη συγκομιδή επιβάλλεται 
ο ψεκασμός στον ελαιώνα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Το φθινόπωρο αποτελεί ίσως 
τη σηµαντικότερη εποχή όσον 
αφορά την πρόληψη των ασθε-
νειών της ελιάς, καθώς αποτε-
λεί την έναρξη της περιόδου των 
βροχοπτώσεων, σε συνδυασµό 
µε την αυξηµένη σχετική υγρα-
σία της ατµόσφαιρας αλλά και 
την πτώση της θερµοκρασίας, 
δηµιουργώντας τις κατάλληλες 
συνθήκες για την απελευθέρω-
ση µολυσµάτων από τους µύκη-
τες που προκαλούν οικονοµι-
κά σηµαντικές ασθένειες στον 
ελαιώνα. Σχετική ενηµέρωση για 
πιθανές προσβολές από µύκη-
τες εξέδωσε και το Περιφερεια-
κό Κέντρο Φυτοπροστασίας Κα-
βάλας, µε τους γεωπόνους να 
στέκονται σε κυκλοκόνιο, γλοι-
οσπόριο, καπνιά και φυµατίωση 
(καρκίνωση) της ελιάς.

Χαλκούχα για το κυκλοκόνιο
Όσον αφορά το κυκλοκόνιο, 

συνίσταται τις επόµενες ηµέρες 
ψεκασµός µε κατάλληλα φυ-
τοπροστατευτικά ή µε χαλκού-
χα σκευάσµατα, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν το χρονικό περιθώριο 
(PHI) πριν τη συγκοµιδή. Σε πε-
ριοχές όπου σηµειώνεται υψη-
λή σχετική υγρασία καθώς και 
σε περιοχές όπου ενδηµεί η α-
σθένεια προτείνεται να πραγ-
µατοποιηθεί και ένας επανα-
ληπτικός ψεκασµός µετά από 
ένα µήνα. Καλό είναι, όπου εί-

ναι δυνατόν, να ολοκληρωθεί 
η συγκοµιδή στους ελαιώνες 
όπου αυτή επίκειται και να α-
κολουθήσει ο ψεκασµός µετά 
την συλλογή του ελαιοκάρπου.

Κάλυψη όλης της κόµης 
εναντίον του γλοιοσπόριου

Η καταπολέµηση του γλοιο-
σπόριου πραγµατοποιείται κυ-
ρίως µε ψεκασµό µε κατάλλη-
λα µυκητοκτόνα ή µε χαλκού-
χα σκευάσµατα. Απαιτείται ιδι-
αίτερη προσοχή εκεί όπου εν-
δηµεί η ασθένεια ή εκεί όπου 
σηµειώνεται παρατεταµένη υ-
ψηλή σχετική υγρασία. Σε ελαι-
ώνες όπου υπάρχει προσβολή 
γλοιοσπορίου απαιτείται η διε-
νέργεια ψεκασµού στα τέλη Ο-
κτωβρίου µε σχολαστική «κάλυ-
ψη» όλη της κόµης των ελαιο-
δέντρων, ο οποίος µπορεί να 
συνδυάζεται µε την καταπολέ-
µηση του κυκλοκόνιου. Σε πε-

ριοχές όπου σηµειώνεται ση-
µαντικό πρόβληµα, προτείνε-
ται να πραγµατοποιηθεί και έ-
νας επαναληπτικός ψεκασµός 
µετά από ένα µήνα.

Η καπνιά εµποδίζει τη διαπνοή 
Είναι το µαύρισµα που παρα-

τηρείται επάνω στα φύλλα και 
στους κλαδίσκους των ελαιόδε-
ντρων µε αποτέλεσµα να εµπο-
δίζει τις διαδικασίες φωτοσύνθε-
σης και διαπνοής. ∆ηµιουργεί-
ται από µύκητες που αναπτύσ-
σονται συνήθως στα µελιτώµα-
τα εντόµων (κοκκοειδών) ως ε-
πίφυτα. Αντιµετωπίζεται ταυτό-
χρονα µε το κυκλοκόνιο. Καλύ-
τερη καταπολέµηση επιτυγχά-
νεται µε την καταπολέµηση των 
κοκκοειδών την κατάλληλη ε-
ποχή. Σε καµία περίπτωση δεν 
συνιστάται κάποιος γενικευµέ-
νος ψεκασµός για την αντιµε-
τώπιση της καπνιάς.

Χαλκός το φθινόπωρο προς αποφυγήν ελκών στα µηλοειδή
Ξήρανση βλαστών και σταδιακή εξασθένηση των δέντρων προκαλεί 
η µόλυνση από τον ασκοµύκητα Nectria galligena. H εξέλκωση βραχιόνων 
ή όπως είναι ευρέως γνωστή η ασθένεια, το έλκος της µηλιάς, αποτελεί 
σηµαντική ασθένεια για τα µηλοειδή καθώς προσβάλλει τους µεγάλους 
βραχίονες αλλά και τον κορµό. Τα έλκη σχηµατίζονται συνήθως γύρω 
από ουλές οφθαλµών, φύλλων, και πληγές µε τη µορφή µικρών, κυκλικών 

ή ελλειπτικών καστανών περιοχών. Η προσβολή των καρπών δεν είναι συνήθης 
και συχνά συγχέεται µε άλλες προσβολές. Η µόλυνση των κλάδων γίνεται κυρίως 
από πληγές (παγετό, χαλάζι, τοµές κλαδέµατος, προσβολές άλλων µυκήτων), 
τις ουλές πτώσεως των φύλλων και σπανιότερα από τα φακίδια. Η ελευθέρωση 
των ασκοσπορίων και των κονιδίων διενεργείται όλο το έτος, εφόσον ο καιρός 
είναι βροχερός, ιδιαίτερα όµως κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου. 
Γεωπόνοι συνιστούν καταπολέµηση της ασθένειας µε αφαίρεση και καταστροφή µε 
φωτιά των έντονα προσβεβληµένων βλαστών. Σε σοβαρές περιπτώσεις προσβολής 
συνιστώνται δύο ή τρείς ψεκασµοί µε βορδιγάλιο πολτό ή χαλκούχα το φθινόπωρο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Κόµη
Συνδυασµένη αντιµετώ-
πιση γλοιοσπόριου και 
κυκλοκόνιου µε ψεκα-

σµό σε όλη τη κόµη 
των δέντρων

Αλτεναρίωση στην πατάτα
Ο µύκητας Alternaria solani, 
υπεύθυνος για την εκδήλωση 
της οµώνυµης ασθένειας στην πατάτα 
και σε κηπευτικά όπως η ντοµάτα 
και η µελιτζάνα προτιµά το κλίµα της 
νότιας Ευρώπης. Σε πολλές περιοχές 
η ασθένεια είναι ενδηµική και οι ζηµιές 
που προκαλεί είναι µεγαλύτερες από 
τις ζηµιές του περονόσπορου. Το 
παθογόνο είναι ένας χαρακτηριστικός 
παρασιτικός µύκητας των αδύναµων 
φυτών, προσβάλει τα φύλλα όταν 
τα φυτά είναι στρεσαρισµένα εξαιτίας 
του ζεστού και ξηρού καλοκαιριού. 
Στους κονδύλους η ασθένεια 
εκδηλώνεται µε κυκλικές ακανόνιστες 
κηλίδες ελαφρώς βυθισµένες, 
σκούρου χρώµατος. Σηµειώνεται 
πως το µυκήλιο του µύκητα επιβιώνει 
εντός των προσβεβληµένων φύλλων 
στο έδαφος για πάνω από ένα χρόνο. 
Οι γεωπόνοι από το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών Αχαϊας 
συνιστούν οι φυτείες που βρίσκονται 
σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από 
την ασθένεια να προστατεύονται µε 
επταήµερες επεµβάσεις.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Verbono SC, Mavita 
250 EC
FMC Hellas: Vendetta 37,5/15 SC
Syngenta: Revus Top SC & Score 
25EC

Νηµατώδεις σιτηρών
Εχθρός παντός καιρού και εδάφους 
αποτελούν οι προνύµφες των 
νηµατώδων στα χειµερινά σιτηρά, 
προσβάλλοντας τις καλλιέργειες από 
την εποχή της σποράς το φθινόπωρο 
έως τη συγκοµιδή. Οι προνύµφες 
του εχθρού προσβάλουν το φθινόπωρο 
τα νεαρά φύλλα που συστρέφονται 
χαρακτηριστικά και µετακινούνται 
προς το στρόβιλο και το κορυφαίο 
µερίστωµα. Αντίστοιχα την άνοιξη 
προσβάλουν τα άνθη και εισέρχονται 
στην ωοθήκη όπου µεταπίπτουν σε 
ακµαία, τα οποία γονιµοποιούνται 
και ωοτοκούν. Οι προνύµφες µπορούν 
να ζήσουν στο έδαφος επί επτά 
µήνες αλλά υπό δυσµενείς συνθήκες 
εγκυστώνονται και η διάρκεια ζωής 
τους φτάνει τα 14 χρόνια. 
Οι νηµατώδεις αντιµετωπίζονται 
µε αποµάκρυνση των µολυσµένων 
καρπών, οι οποίοι επιπλέουν σε 
διάλυµα κοινού αλατιού 20% και µε 
αµειψισπορές 2-3 ετών µε ανθεκτικά 
φυτά (πχ. κριθάρι, βρώµη, αραβόσιτο 
και άλλα φυτά εκτός από σιτηρά). 
Σε περιπτώσεις θεραπευτικής 
επέµβασης συνίσταται η χρήση 
κατάλληλων νηµατοδοκτόνων. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Με τη µηδική να αποκτά πριµ 88 ευ-
ρώ το στρέµµα, τη ντοµάτα 200 ευρώ, 
την ελιά να ανεβαίνει στα 71 ευρώ και 
τα πρόβατα να «τσιµπάνε» επιπλέον 
4 ευρώ φτάνοντας τα 27, σχεδιάζεται 
το πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργί-
ας (3ετία-µετατροπή) στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε το σχεδιασµό 
των Εθνικών Αρχών. Όπως φαίνεται 
(βλ. πίνακας) υπάρχει µία καθολική ά-
νοδος των πριµ και σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις θεαµατική για το νέο πρό-
γραµµα του ΠΑΑ 2023-2027, καθώς 
µοιάζει να φεύγει πλέον το κοινοτικό 
πλαφόν των 90 ευρώ για τις δενδρώ-
δεις και των 60 ευρώ για τις αροτραίες 
µέγιστων επιδοτήσεων και ως εκ τού-
του το κίνητρο πλέον για ένταξη στα 
Βιολογικά, αποκτά άλλο ενδιαφέρον. 

Σηµειώνεται εδώ πως η ένταξη στην 
3ετία θα γίνεται µέσω του ΠΑΑ, αλλά η 
διατήρηση των βιολογικών πρακτιών 
µεταφέρεται στις πράσινες πρακτικές 
(eco-schemes) του α’ Πυλώνα. Τι ση-
µαίνει αυτό πρακτικά: Στη µετατροπή 
το πρόγραµµα θα είναι ανταγωνιστικό 
που σηµαίνει πως όπως και τώρα θα υ-
πάρχουν επιλαχόντες και ανάλογα το 
µπάτζετ θα ορίζονται οι δικαιούχοι. Για 
τη διατήρηση δεν θα υπάρχουν επιλα-
χόντες (δηλαδή ούτε και πίνακας µο-
ριοδότησης) και όσοι τηρούν τις σχε-
τικές δεσµεύσεις θα λαµβάνουν και 
το αντίστοιχο πριµ. Βέβαια ο προϋπο-
λογισµός είναι δεδοµένος και ως εκ 
τούτου µπορεί, για τη διατήρηση, να 
υπάρχει µείωση της στρεµµατικής ε-
πιδότησης ανάλογα µε τη ζήτηση για 
ένταξη στο πρόγραµµα. Και για τις 
δύο δράσεις των Βιολογικών προβλέ-
πεται προϋπολογισµός για την περί-
οδο 2023-2027 κοντά στο 1,5 δις ευ-

ρώ (300 εκατ. ευρώ για µετατροπή και 
1,2 δις ευρώ για τη διατήρηση των βι-
ολογικών πρακτικών). 

Η περίπτωση της Βιολογικής 
Μελισσοκοµίας

Για τη µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί 
ξεχωριστεί δράση, µε τα ετήσια ποσά 
στήριξης να χωρίζονται σε κλάσεις:

  Για 20 – 110 κυψέλες ο µελισσοκό-
µος θα λαµβάνει ετησίως 1.650 ευρώ.

  Για 111 – 200 κυψέλες θα λαµ-
βάνει 5.115 ευρώ.

  Για 201 – 300 κυψέλες θα λαµ-
βάνει 8.580 ευρώ.

  Για 301 κυψέλες και άνω η ε-
τήσια ενίσχυση διαµορφώνεται στα 
10.230 ευρώ. 

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών κά-
τοχοι µελισσοκοµικής ταυτότητας, οι 
οποίοι κατέχουν από 20 και πάνω µε-
λισσοσµήνη. Επιλέξιµοι για ενίσχυ-
ση είναι οι υποψήφιοι που κατέχουν 
νεοεντασσόµενες (κατεχόµενες) κυ-
ψέλες και παραφυάδες στο σύστηµα 
ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κα-
νονισµό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιού-
χοι θα υποχρεούνται στην τήρηση 

του συνόλου των δεσµεύσεων, που 
σχετίζονται µε την προέλευση των 
ζώων, τη διατροφή (στο τέλος της 
περιόδου παραγωγής, διατηρούνται 
στις κυψέλες επαρκή αποθέµατα µε-
λιού και γύρης προκειµένου οι µέ-
λισσες να επιβιώσουν τον χειµώνα, 
η τεχνητή διατροφή των πληθυσµών 
µελισσών δύναται να πραγµατοποιεί-
ται µόνο σε περίπτωση που απειλεί-
ται η επιβίωσή του πληθυσµού λό-
γω κλιµατικών συνθηκών. Σε παρό-
µοια περίπτωση, η εκτροφή του πλη-
θυσµού µελισσών πραγµατοποιείται 
µε βιολογικό µέλι, βιολογική γύρη, 
βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολο-
γική ζάχαρη, την προστασία της υ-
γείας, την καλή µεταχείριση των ζώ-
ων, πρακτικές στέγασης και κτηνο-
τροφικές πρακτικές (περιοχήεγκα-
τάστασης των κυψελών, τις υποχρε-
ώσεις τήρησης στοιχείων τεκµηρίω-
σης από τον δικαιούχο.

∆ικαιούχοι διατήρησης
Στη ∆ράση για τη βιολογική γε-

ωργία των πράσινων πρακτικών 
(άµεσες ενισχύσεις) δικαιούχοι θα 
είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ε-
νεργών γεωργούν που διατηρούν 
τη βιολογική καλλιέργεια η εκτρο-
φή. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέ-
τουν αγροτεµάχια ή/και βοσκοτό-
πους ή/και εκτροφές, τα οποία εί-
ναι ενταγµένα στο σύστηµα της βι-
ολογικής γεωργίας η οποία έντα-
ξη τεκµηριώνεται από σύµβαση µε 
Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης καθώς και να διαθέτουν πι-
στοποιητικό συµµόρφωσης από 
τον Οργανισµό µε τον οποίο είναι 
συµβεβληµένοι.

Σηµειώνεται εδώ πως για τα ζώα, 
οι ενισχύσεις θα χορηγούνται ετη-
σίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου. Τα 
ετήσια ποσά στήριξης αφορούν πυ-
κνότητα βόσκησης 1ΜΜΖ/Ha.

Νέα προγράμματα 2023-2027 

Βιολογικά με 200 
ευρώ το στρέμμα 
σε ντομάτα, στα 88 
η μηδική, 71 η ελιά   
Αποκτά άλλο ενδιαφέρον η ενασχόληση με τα Βιολογικά με 
τις αρχές να προβλέπουν μέχρι και υπερδιπλασιασμό των πριμ 

Τριετία
Η ένταξη στην 3ετία θα 
γίνεται µέσω του ΠΑΑ, αλλά 
η διατήρηση των βιολογικών 
πρακτικών µεταφέρεται στις 
πράσινες πρακτικές (eco-
schemes) του α’ Πυλώνα.

Άνοδος
Υπάρχει µία καθολική 
άνοδος των πριµ και σε 
ορισµένες περιπτώσεις 
θεαµατική για το νέο 
πρόγραµµα του ΠΑΑ 2023-
2027, καθώς µοιάζει να 
φεύγει πλέον το κοινοτικό 
πλαφόν των 90 ευρώ για 
τις δενδρώδεις και των 60 
ευρώ για τις αροτραίες.

20 σμήνη
Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα ή 
οµάδες αυτών κάτοχοι 
µελισσοκοµικής ταυτότητας, 
οι οποίοι κατέχουν από 20 
και πάνω µελισσοσµήνη.

Μετατροπή- ∆ιατήρηση
Στη µετατροπή το πρόγραµµα 
θα είναι ανταγωνιστικό, ενώ 

για τη διατήρηση δεν θα 
υπάρχουν επιλαχόντες και 
όσοι τηρούν τις δεσµεύσεις 
θα λαµβάνουν και το πριµ

   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.�

● ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ 69,2 50,5

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 71,2 50,5

●  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆Α 87,3 63,6

144,0
Σταφίδα 
Σταφύλι

● ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0ΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ 85,6 65,7

● ΜΗΛΟΕΙ∆Η 66,5 53,2

● ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 95,1 94,1

● ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 44,7 33,4

● ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ 88,9 61,6

● ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 62,4 54,4 
64,4

Βρώσιµο 
Κτηνοτροφικό

● ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 21,6 12,0

● ΡΥΖΙ 54,3 44,6

● ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ 88,2 57,4

●  ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΨΥΧΑΝΘΗ (βίκος, µπιζέλι, κ.λπ)

58,4 49,1

● ΟΣΠΡΙΑ 65,3 49,1

● ΒΑΜΒΑΚΙ 70,1 51,6

● ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, 
ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ Κ.ΛΠ 69,4 49,3

●  ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ � ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ 129,4 129,5

●  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
(ακτινίδιο, ρόδι κ.λπ)

90 87 
112

Ακτινίδιο 
Ρόδι

● ΚΑΠΝΟΣ 74,4 66

● ΦΥΛΛΩ∆Η (πατάτα κ.λπ.) 84,8 63,5

● ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ 195,7 114,0

ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ / ΜΜΖ

● ΠΡΟΒΑΤΑ 25,7 24,7

● ΑΙΓΕΣ 23,2 24,7

● ΒΟΟΕΙ∆Η 28,1 28,0

● ΒΟΟΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 35 34,7
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Με πολύ σηµαντικές αλλαγές ό-
σον αφορά την ηλικία των επιλέ-
ξιµων ζώων και στις ενισχύσεις, 
σχεδιάστηκε το νέο πρόγραµµα 
∆ιατήρησης Αυτόχθονων Φυλών, 
µε την επιδότηση στα αιγοπρόβα-
τα να ανεβαίνει στα 44,9 ευρώ το 
κεφάλι, στα βοοειδή στα 394 ευ-
ρώ, ενώ διπλάσιο πριµ 629 ευρώ 
προβλέπεται για τα ιπποειδή. Ω-
στόσο, όσον αφορά ειδικότερα τα 
βοοειδή πλέον θα είναι επιλέξιµα 
προς ενίσχυση µόνο τα ζώα άνω 
των 2 ετών και όχι των 6 µηνών 
και άνω όπως ίσχυε στην τρέχου-
σα προγραµµατική περίοδο. Νέα 
προσθήκη στα επιλέξιµα ζώα εί-
ναι στα πρόβατα το Ορεινό Λή-
µνου και στα Ιπποειδή τα Ροδόπης.

Συγκεκριµένα, το νέο πρόγραµ-
µα θα αφορά:

 Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω 
των δύο (2) ετών από τις φυλές: 
Τήνου, Κέας, Κατερίνης, Συκιάς, 
Ελληνικός Βούβαλος, Ελληνική 
Βραχυκερατική.

 Θηλυκά πρόβατα ηλικίας άνω 
του 1 έτους από τις φυλές: Καταφυ-
γίου, Ρουµλουκίου, Ορεινό Ηπεί-
ρου, Ικαρίας, Λευκίµης, Κατσικά, 
Άργους, Ζακύνθου, Φλώρινας-Πε-
λαγονίας, Σαρακατσάνικο, Γλώσ-

σας Σκοπέλου, Κύµης, Αγρινίου, 
∆ράµας, Θράκης, Καλαρρύτικο, 
Πηλίου, Σερρών, Ορεινό Λήµνου.

 Θηλυκές αίγες άνω του 1 έ-
τους της φυλής Σκοπέλου.

 Χοιροµητέρες της Ελληνικής 
Φυλής.

 Ιπποειδή άνω των 6 µηνών 
από τις φυλές: Ηλείας, Πηνείας, 
Θεσσαλίας, Σκύρου, Πίνδου, Μεσ-
σαρά, Ροδόπης. 

Όσον αφορά τώρα τις ενισχύ-
σεις τα ποσά στήριξης, είναι τα 
παρακάτω:

 Θηλυκά βοοειδή άνω των 2 ε-
τών: 394 ευρώ ανά κεφάλι. 

 Θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του 
1 έτους: 449 ευρώ ανά ΜΖΚ, ποσό 
που αντιστοιχεί σε 44,9 ευρώ ανά 
κεφάλι αιγοπροβάτου.  Σηµειώνε-
ται εδώ πως ένα ενήλικο πρόβα-

το αντιστοιχεί πλεόν σε 0,10 ΜΖΚ 
και όχι 0,15 ΜΖΚ όπως στις περα-
σµένες προκηρύξεις. 

 Χοιροµητέρες: 616 ευρώ ανά 
ΜΖΚ, ποσό που αντιστοιχεί σε 308 
ευρώ ανά κεφάλι ζώου.

 Ιπποειδή: 629 ευρώ ανά κεφάλι
Στο ύψος ενίσχυσης στους τοµείς 

βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφί-
ας και χοιροτροφίας περιλαµβά-
νεται το κόστος για την εκτροφή 
αρσενικών ζώων αναπαραγωγής, 
µε αναλογία ένα αρσενικό ζώο 
για κάθε δεκαπέντε θηλυκά ζώα 
αναπαραγωγής, που ανέρχεται σε 
23,33 ευρώ. Οι ενισχύσεις αποζη-
µιώνουν τους δικαιούχους για το 
διαφυγόν εισόδηµα ανά ΜΖΚ δια-
τηρούµενης αυτόχθονης φυλής, 
ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων 
που ελήφθησαν.

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην 
εκµετάλλευση πρέπει να είναι α-
πόγονος των ήδη υφιστάµενων 
στην εκµετάλλευση ζώων ή να 
προέρχεται από άλλη εκµετάλλευ-
ση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυ-
λής και είναι εγγεγραµµένο στο 
γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ό-
πως αυτό τηρείται στο Κέντρο Ζω-
ικών Γενετικών Πόρων (ΚΖΓΠ). Οι 
δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν 
κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια 
των δεσµεύσεών τους, τη γραµ-
µή βάσης της δράσης ήτοι να κα-
ταγράφει σε γενεαλογικά βιβλία 
τα ζώα που ανήκουν σε απειλού-
µενες µε εξαφάνιση αυτόχθονες 
φυλές. Επιπροσθέτως να τηρούν 
τις απαιτήσεις της καλής διαβίω-
σης των ζώων. Οι δεσµεύσεις θα 
έχουν 5ετή διάρκεια.

Ανεβαίνει 
στα 113 ευρώ 
η ενίσχυση 
Κομφούζιο 
για μηλοειδή
Η καρυδιά, τα εσπεριδοειδή και 
το βαµβάκι αποτελούν τις νέες 
προσθήκες στις επιλέξιµες 
καλλιέργειες που θα µπορούν 
να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
Κοµφούζιο της νέας 
προγραµµατικής περιόδου. 
Οι υπόλοιπες, είναι ροδακινιά, 
νεκταρινιά, βερικοκιά, µηλιά, 
αχλαδιά, κυδωνιά, δαµασκηνιά 
και το αµπέλι (οινοποιήσιµο, 
επιτραπέζιο – σταφίδα). 
Τα ποσά στήριξης έχουν 
ως εξής: Για τα 2 πρώτα έτη: 

Εσπεριδοειδή 57,9 ευρώ 
το στρέµµα τα δύο πρώτα έτη 
και 62,7 τα τρία επόµενα.

Ροδακινιά, νεκταρινιά 
και βερικοκιά 41,4 ευρώ 
τα δύο πρώτα έτη και 48,2 
τα τρία επόµενα.

 ∆αµασκηνιά 53,9 ευρώ 
τα δύο πρώτα έτη και 70,2 
τα τρία επόµενα. 
  Βαµβάκι 34,6 ευρώ τα δύο 

πρώτα έτη και 39,6 τα τρία 
επόµενα. 

Επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα 
66,8 ευρώ τα τρία πρώτα έτη 
και 76 ευρώ τα δύο επόµενα.

Οινοποιήσιµο αµπέλι 35,3 
ευρώ τα τρία πρώτα έτη και 
43,9 ευρώ τα δύο επόµενα.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 
Καρυδιά 98,9 ευρώ τα τρία 
πρώτα έτη και 113,7 ευρώ 
τα δύο επόµενα. 

Νέο πρόγραμμα Αυτόχθονων Φυλών 

Στα 45 ευρώ το κεφάλι 
το πριμ για αιγοπρόβατα
Διπλάσια η ενίσχυση για ιπποειδή, επιλέξιμα βοοειδή άνω των 2 ετών

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται 
στην εκµετάλλευση πρέπει 
να είναι απόγονος των ήδη 

υφιστάµενων στην εκµετάλλευση 
ζώων ή να προέρχεται από άλλη 

εκµετάλλευση που εκτρέφει 
ζώα της ίδιας φυλής και είναι 

εγγεγραµµένο στο γενεαλογικό 
βιβλίο της φυλής.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 
ΦΥΛΩΝ
(ΕΥΡΩ/ΚΕΦΑΛΙ)

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

394,0
ΒΟΟΕΙ∆Η

ΘΗΛΥΚΑ  > 2 ΕΤΩΝ

44,9
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΘΗΛΥΚΑ  > 1 ΕΤΟΥΣ

308,0
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

629,0
ΙΠΠΟΕΙ∆Η



Ο σχεδιασμός για τα εύλογα κόστη

Aνώτατη επιλέξιμη τιμή 
ανά ίππο για την αγορά 
τρακτέρ μέσω Σχεδίων

Η πρόταση Τσιατούρα θα βγει σε διαβούλευση σε λίγες ημέρες, 
ανησυχεί η σκέψη για μέγιστο προϋπολογισμού φακέλου τα 
100.000 ευρώ για τη φυτική, παραμένουν τα 200.000 στη ζωική

 Στο 10-15% των δαπανών του φακέλου η αγορά όμορων 
αγροτεμαχίων, απαγορεύονται οι συναλλαγές μεταξύ συγγενών

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την πρόταση για ανώτατη επιλέξιµη 
τιµή ανά ίππο για την αγορά τρακτέρ, 
µε µία προσαύξηση αν πρόκειται για 
µηχάνηµα µε καµπίνα ή φέρει εξο-
πλισµό όπως µπροστινά υδραυλικά 
και εµπρόσθιο PTO (δυναµοδότης) 
προωθούν οι διαχειριστικές αρχές, 
ενόψει της προκήρυξης των Σχεδίων 
Βελτίωσης 2022. Οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες έχουν ήδη έτοιµο το σχετικό 
θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα τεθεί 
σε διαβούλευση της επόµενες ηµέ-
ρες, και όπως διεµήνυσε ο προϊστά-
µενος της Μονάδας Επενδύσεων, Θύ-
µιος Τσιατούρας, ο σχεδιασµός για 
το «εύλογο κόστος» απαιτεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή λόγω του περιορισµέ-
νου µπάτζετ της πρόσκλησης. «∆εν 
θα πω προς το παρόν νούµερα, αλ-
λά η πρόταση αυτή θα είναι απολύ-
τως ανοιχτή για κουβέντα», ανέφερε 
ο ίδιος στην εκδήλωση του ΓΕΩΤΕΕ 
µε θέµα: «Νέοι Αγρότες-Νέες ∆υνα-
τότητες-Νέες Χρηµατοδοτικές Ευκαι-
ρίες από το ΠΑΑ» που πραγµατοποι-
ήθηκε στα πλαίσια της Agrotica. Αυ-
τό πάντως που ανησυχεί την αγορά 
είναι η πρόθεση των αρχών να µει-
ώσει περαιτέρω το ανώτατο ύψος 
του προϋπολογισµού για τους φα-
κέλους της φυτικής παραγωγής στα 
100.000 ευρώ από 130.000 ευρώ της 
αρχικής εκτίµησης (και από 300.000 
ευρώ της προκήρυξης του 2017).  

Οι αρχές προσανατολίζονται προς 
αυτή τη µείωση καθώς ο µέσος όρος 
προϋπολογισµού των φακέλων της 
περασµένης προκήρυξης ήταν στα 
97.000 ευρώ, όπως υποστήριξε από 
την πλευρά του ο γ.γ ∆ηµήτρης Πα-
παγιαννίδης, παραπέµποντας στον 
Αναπτυξιακό Νόµο για µεγαλύτερους 
φακέλους. Παράλληλα ο κ. Παπα-
γιαννίδης αναφέρθηκε και στη δυνα-

Στο µέτρο των Νέων Αγροτών ε-
στίασε κατά τη διάρκεια της ηµε-
ρίδας του ΓΕΩΤΕΕ ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, Γιώργος Στύλιος, σηµειώνο-
ντας πως πήραν το πράσινο φως 
για ένταξη στο πρόγραµµα άλλοι 
3.500 ωφελούµενοι και ότι στις 
αρχές Νοεµβρίου αναµένεται να 
λάβουν συνολικά 90 εκατ. ευρώ, 
για την πρώτη δόση της επιδότη-
σης. Από την άλλη ο κ. Τσιατού-
ρας, εξέφρασε την πρόθεση να 
απορροφηθούν οι όποιοι κραδα-
σµοί από την απαίτηση εγγρα-
φής ελάχιστου τζίρου στο Ε3 α-
πό τους Νέους Αγρότες, καθώς 
εισέπραξε ορισµένους προβλη-
µατισµούς ως προς την ορθή ε-
φαρµογή της δέσµευσης του-
λάχιστον για το πρώτο έτος. Ό-
πως ανέφερε «στόχος δεν είναι 
να πάρουµε πίσω τα λεφτά» λέ-
γοντας πως θα υπάρξει µέριµνα 
να βρεθούν λύσεις σε όποια προ-
βλήµατα προκύψουν.

Ο προϊστάµενος της Μονάδας 
Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, υπεν-

θύµισε επίσης τις δεσµεύσεις των 
Νέων Αγροτών οι οποίες είναι:

 Υπαγωγή στο κανονικό κα-
θεστώς ΦΠΑ εντό 12 µηνών από 
την ένταξη.

 ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση 
12.000 ευρώ κάθε ενδιάµεσο έτος.

 Εντός δύο ετών από την η-
µεροµηνία που αναγράφει η βε-
βαίωση ΜΑΑΕ ότι αποκτήθηκε η 
ιδιότητα του νέου γεωργού, να 
αποκτηθεί η ιδιότητα του επαγ-
γελµατία αγρότη.

Ευελιξία με τον τζίρο Νέων

τότητα της αγοράς όµορων αγροτεµα-
χίων από τα Σχέδια λέγοντας πως βρί-
σκεται προς συζήτηση το ποσοστό που 
θα µπορεί να καταλαµβάνει στο φάκε-
λο η σχετική δαπάνη, το οποίο θα εί-
ναι 10-15%. Σηµείωσε επίσης πως θα 
απαγορεύονται οι συναλλαγές µεταξύ 
συγγενών α’ βαθµού στα πλαίσια αυτά. 

Αναφορικά µε τη µοριοδότηση της 
νέας προκήρυξης Σχεδίων Βελτίωσης, 
οι κκ. Παπαγιαννίδης και Τσιατούρας 
παραδέχτηκαν πως οι Νέοι Αγρότες θα 
έχουν σαφέστατα µεγάλο προβάδισµα 
ένταξης και λόγω της ευκολίας που θα 
έχουν για την απόδειξη της ίδιας συµ-
µετοχής στο 20% των δαπανών, το ο-
ποίο καλύπτεται εύκολα από την α’ 
δόση το πριµ πρώτης εγκατάστασης.

Σχετικά µε τους κλάδους προτεραι-
ότητας ανά Περιφέρεια, ο κ. Τσιατού-
ρας είπε πως θα γίνουν πιο αυστηρές 
οι προϋποθέσεις και πως δεν γίνεται 
σε κάθε Περιφέρεια να µοριοδοτείται 
«ό,τι σπέρνεται και ό,τι βελάζει» οπό-
τε θα υπάρξει σαφώς περιορισµός των 
παραγωγικών προσανατολισµών που 
θα λαµβάνουν µόρια. Τέλος, ο προϊ-
στάµενος της Μονάδας Επενδύσεων 
υπενθύµισε πως οι οποιεσδήποτε δα-
πάνες (τιµολόγια) πρέπει να κοπούν 
µετά την αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης 
ώστε να είναι επιλέξιµες. «∆εν κόβου-
µε τιµολόγια τώρα για να µπουν στα 
Σχέδια Βελτίωσης. Μπορεί κάποιος να 
δώσει βέβαια προκαταβολή 15% κάτι 
που προβλέπει η απόφαση, αλλά να 
µην κόψει τιµολόγια», προειδοποίησε. 

Επιλέξιµες δαπάνες
Οποιεσδήποτε δαπάνες (τιµολό-
για) πρέπει να κοπούν µετά την 
αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης 

ώστε να είναι επιλέξιµες

Θα απαγορεύονται 
οι συναλλαγές 
µεταξύ συγγενών 
α’ βαθµού 
όσον αφορά τη 
δυνατότητα αγοράς 
γης από τα Σχέδια 
Βελτίωσης. 
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Μείωση
Αυτό πάντως που ανησυχεί 
την αγορά είναι η πρόθεση 
των αρχών να µειώσει 
περαιτέρω το ανώτατο ύψος 
του προϋπολογισµού για τους 
φακέλους φυτικής παραγωγής 
στα 100.000 ευρώ από 
130.000 ευρώ αρχικά.

Ποσοστό
Για τη δυνατότητα της αγοράς 
γης από τα Σχέδια Βελτίωσης, 
βρίσκεται προς συζήτηση το 
ποσοστό που θα µπορεί να 
καταλαµβάνει στο φάκελο 
η σχετική δαπάνη, το οποίο 
θα είναι 10-15%.

20%
Οι Νέοι Αγρότες θα έχουν 
µεγάλο προβάδισµα ένταξης 
και λόγω της ευκολίας που 
θα έχουν για την απόδειξη 
της ίδιας συµµετοχής 
στο 20% των δαπανών, 
το οποίο καλύπτεται εύκολα 
από την α’ δόση το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης.



Αγροτών

Στο 0,8% της γης
σε παραγωγή το
όριο για νέα φ/β
Το µέγιστο όριο συνολικής ισχύος 
φωτοβολταϊκών σταθµών σε αγρο-
τική γη υψηλής παραγωγικότητας, 
εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθ-
µού µικρότερης ή ίσης του 1MW, κα-
θορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση 
που δηµοσιεύθηκε πριν από λίγες 
ηµέρες στην Εφηµερίδα της Κυβέρ-
νησης. Στις νησιωτικές περιφέρει-
ες αντίστοιχα το σχετικό όριο υπο-
λογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί του 
συνόλου των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων και σε όλες τις υπόλοι-
πες περιφέρειες σε ποσοστό 0,8%.

Η ανώτερη συνολική ισχύς φω-
τοβολταϊκών σταθµών σε αγροτική 
γη απαντάται στην ΠΕ Λάρισας, ε-
νώ ακολουθούν οι Περιφερειακές 
Ενότητες Έβρου, Θεσσαλονίκης, 
Σερρών και Φθιώτιδας. Στον αντί-
ποδα, χαµηλότερη συνολική ισχύ 
έχουν κάποια νησιά των Κυκλάδων 
και οι περισσότερες περιφερειακές 
ενότητες της Αττικής, όπως ο Κεντρι-
κός και ο Νότιος Τοµέας Αθηνών 
και ο Πειραιάς, αφού ουσιαστικά 
δεν διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις.

Όσον αφορά τον υπολογισµό τυ-
χόν υπέρβασης του µέγιστου ορί-

ου συνολικής ισχύος, δεν συµπερι-
λαµβάνονται φωτοβολταϊκοί σταθ-
µοί που εγκαθίστανται σε «χορτολι-
βαδικές» εκτάσεις, ωστόσο ακόµα 
και σε περίπτωση που ένας σταθ-
µός εγκαθίσταται µερικώς σε αγρο-
τική έκταση υπάγεται στον παρα-
πάνω περιορισµό, καθώς θεωρεί-
ται ότι έχει εγκατασταθεί στο σύ-
νολό του σε αγροτική γη. 

Σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στην 
αρµοδιότητα του ∆Ε∆∆ΗΕ ή του Α∆-
ΜΗΕ αντίστοιχα ο έλεγχος για την 
υπέρβαση του ορίου της προβλεπό-
µενης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθ-
µών σε αγροτική γη εντός του οποί-
ου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθµού.

Στην περίπτωση που κατά τη 
διαδικασία χορήγησης οριστι-
κής προσφοράς σύνδεσης ο αρ-
µόδιος διαχειριστής (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 
ή Α∆ΜΗΕ Α.Ε.) διαπιστώσει 
ότι ο φωτοβολταϊκός σταθµός εγκα-
θίσταται σε αγροτική γη υψηλής πα-
ραγωγικότητας, θα πρέπει να ελέγξει 
ότι η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθ-
µού αυτού, αθροιζόµενη µε τη συνο-
λική ισχύ των αντίστοιχων σταθµών 
που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία 
ή έχουν χορηγηθεί δεσµευτικές 
προσφορές σύνδεσης από τον αρ-
µόδιο διαχειριστή µετά την 28η Ι-
ουλίου 2020, δεν υπερβαίνει 
το µέγιστο όριο συνολικής ισχύος 
φωτοβολταϊκών σταθµών σε αγρο-
τική γη εντός της οποίας είναι επι-
τρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολτα-
ϊκού σταθµού.

Αποτελέσµατα
αξιολόγησης εν δυνάµει
Νέων Αγροτών 2022
Η ∆υτική Μακεδονία είναι 
η πρώτη περιφέρεια που 
δηµοσίευσε την απόφαση 
τροποποίησης της απόφασης 
ένταξης των Νέων Γεωργών, 
η οποία πλέον περιέχει 178 
νέους δικαιούχους ύστερα από 
την αξιολόγηση των επιπλέον 
δικαιολογητικών (εν δυνάµει) 
και των ενστάσεων. Τις 
ερχόµενες ηµέρες αναµένεται 
να εκδοθούν οι σχετικές 
αποφάσεις και από τις άλλες 
περιφέρειες της χώρας και µετά 
θα γίνει η διάθεση πίστωσης 
ώστε να ολοκληρωθούν οι 
πληρωµές εντός του Νοεµβρίου. 
Χωρίς την ολοκλήρωση της 
σχετικής διαδικασίας, δεν θα 
υπάρξει προκήρυξη των Σχεδίων 
Βελτίωσης έχουν ξεκαθαρίσει 
πολλάκις οι αρµόδιες αρχές. 
Υπενθυµίζεται ότι την πρώτη 
δόση των Νέων Αγροτών 
έλαβαν σε πρώτη φάση όλοι 
οι δικαιούχοι, ενώ την πρώτη 
δόση αναµένουν ακόµη 3.500 
ωφελούµενοι του προγράµµατος.

 Εκπαίδευση εντός τριών ετών.
 Πραγµατοποίηση τιµολογη-

µένου τζίρου.
Όσον αφορά τις πληρωµές των 

Σχεδίων Βελτίωσης, ο κ. Τσιατού-
ρας στάθηκε στην πολύ µεγάλη 
προσπάθεια που έχει γίνει, η ο-
ποία έχει φέρει εκταµιεύσεις 300 
εκατ. ευρώ, µε το 87% των σχε-
δίων να έχει ενεργοποιηθεί. Ο ί-
διος πρόσθεσε πως ακόµη 60 ε-
κατ. ευρώ βρίσκονται στο στάδιο 
της πληρωµής. 

Μετά την άδεια
Ο έλεγχος µη υπέρβασης 

του µέγιστου ορίου ισχύος 
διενεργείται αφού έχει 

ολοκληρωθεί η περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών
Στις 31 Οκτωβρίου 
(ώρα 12.00 µµ) και µέχρι 
εξαντλήσεως της δηµόσιας 
δαπάνης και σε κάθε 
περίπτωση έως τις 
30/12/2022 ξεκινά 
η υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης και των φακέλων 
υποψηφιότητας για το 
υποέργο «Αναδιάρθρωση 
των Καλλιεργειών», 
του Ταµείου Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας 
συνολικού προϋπολογισµού 
166.720.000 ευρώ.

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. 

ΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΗ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

0,5% 0,8%
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με το νέο καµπινάτο δενδροκοµικό της New 
Holland, σειρά Τ4F και το πρώτο τρακτέρ µε 
κινητήρα µεθανίου στην εγχώρια αγορά T6, 
της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, παρου-
σιάστηκε στη φετινή 29η Agrotica ο όµιλος 
«Π. Κοντέλλης ΑΕΒΕ», συστήνοντας ταυτό-
χρονα στο κοινό, κάτω από την «οµπρέλα» 
του και τα τρακτέρ της εταιρείας «Goldoni». 
Όσον αφορά στο νέο δενδροκοµικό τρακτέρ 
Τ4F, ο γενικός διευθυντής του οµίλου, Μπά-

µπης Μαυρίδης, ο οποίος µας ξενάγησε στο 
περίπτερο της Κοντέλλης, µας ανέφερε πως 
προσφέρει µια µοναδική ευρυχωρία, οπτική, 
άνεση και υγιεινή στον χρήστη του.

Μαγνήτη για τους επισκέπτες του περιπτέ-
ρου του οµίλου αποτέλεσε και το τρακτέρ µε-
θανίου T6 που συµπεριέλαβε στα εκθέµατα, 
το οποίο, σύµφωνα µε τον κ. Μαυρίδη, «εί-
ναι το µοναδικό τρακτέρ µεθανίου στον κό-
σµο σε γραµµή παραγωγής και όχι σε εργα-
στηριακές δοκιµές και το φέραµε να το δεί-
ξουµε στον κόσµο. ∆εν είναι υβριδικό, είναι 
καθαρά µε καύση µεθανίου και φυσικού α-

Τη συνεργασία με την 
Goldoni, εγκαινίασε 
η Παύλος Κοντέλλης  
Τα βλέμματα τράβηξε στην Αgrotica το πρώτο τρακτέρ 
μεθανίου New Holland που ήρθε στην εγχώρια αγορά

Από αριστερά: 
Ο πρόεδρος της 
Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ Ιωάννης 
Κοντέλλης µαζί µε τον 
εκδότη της Agrenda, 
Γιάννη Πανάγο και 
τον Μπάµπη Μαυρίδη, 
Γενικό ∆ιευθυντή της 
Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ.

Η δενδροκοµική σειρά της New Holland T4F βγαίνει σε µοντέλα 90 έως 
και 120 ίππων, τα οποία διαθέτουν νέας τεχνολογίας καµπίνα Blue Cab.
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Εξοικονόμηση 
εισροών με λύσεις 
Tractor GPS 
και Augmenta
Μείωση αζώτου από 9% έως 12%, ανά στρέµµα, µε ταυ-
τόχρονη άνοδο της παραγωγής σε ποσοστό από 2% έως 
12% στην καλλιέργεια σταριού, αλλά και περιορισµό της 
χρήσης µυκητοκτόνων από 9% έως 15% ή 20% είναι µερι-
κά από τα αποτελέσµατα, που έχουν καταγραφεί στο πε-
δίο σε 25 χώρες του πλανήτη, από την αξιοποίηση των υ-
πηρεσιών που παρέχει η τεχνολογία της «Augmenta». Τα 
στοιχεία αυτά γνωστοποιήθηκαν σε εκδήλωση στην 29η 
Agrotica που οργάνωσαν οι εταιρείες «Tractor GPS» και 
«Augmenta» στο πλαίσιο της µεταξύ τους συνεργασίας, 
για την προώθηση, από την Tractor GPS, των υπηρεσιών 
της Augmenta στην ελληνική αγορά. 

«Αν τα µαζέψεις όλα αυτά και υπολογίσεις σε τί χρήµατα 
µεταφράζεται αυτή η εξοικονόµηση κι η αύξηση της αποδο-
τικότητας της καλλιέργειας, βλέπεις ότι ένας Έλληνας πα-
ραγωγός, για παράδειγµα µε εκµετάλλευση 1.500 στρεµ-
µάτων σιταριού, µπορεί να αποσβέσει το σύστηµα και να 
πληρώσει την επένδυσή του από την πρώτη χρονιά», τόνι-
σε ο ∆ηµήτρης Ευαγγελόπουλος, της εταιρείας Augmenta..

Δυναμική παρουσία 
Muvus στην Agrotica
Η εταιρεία MUVUS συµµετείχε στην έκθεση Agrotica 2022 
µε τα πολύ επιτυχηµένα αγροτικά ATV και UTV οχήµατα 
της CFMOTO και πιο συγκεκριµένα µε τα παρακάτω µο-
ντέλα: Αγροτικά ATVs: CFORCE 520L, CFORCE 625 και 
τα αγροτικά UTVs UFORCE 600, UFORCE 1000, UFORCE 
1000XL. Τo CFORCE 520L είναι το δηµοφιλέστερο ATV 
µεσαίου κυβισµού για ιδιώτες. Είναι εξοπλισµένο µε έναν 
ισχυρό και ροπάτο κινητήρα 495 κυβικών. Με µακρύ σα-
σί και σέλα καθώς και ξεχωριστά µαρσπιέ για τον συνε-
πιβάτη είναι σχεδιασµένο να µεταφέρει δυο άτοµα σε ό-
λα τα εδάφη µε χαρακτηριστική άνεση. Είναι εξοπλισµέ-
νο µε έναν ισχυρό και ροπάτο κινητήρα 495 κυβικών.

ερίου, µε µηδενικούς ρύπους και µε µηδε-
νικό αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα».

Υπό το σήµα της New Holland παρουσι-
άστηκε επίσης η σειρά Τ7 HD, η «ναυαρ-
χίδα» του οµίλου στα µεγάλα τρακτέρ και 
παράλληλα στην Case το Optum300 και η 
καινούρια σειρά θεριζοαλωνιστικών µηχα-
νών, Axial Flow, ενώ µεγάλη βαρύτητα δό-
θηκε και στα µηχανήµατα και συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας, αλλά και τα ψεκαστι-
κά drone, µέσω του Hub που έχει δηµιουρ-
γήσει ο όµιλος.

Αναφορικά µε τη συνεργασία µε την Goldoni 
ο κ. Μαυρίδης σηµείωσε πως «προσθέτει 
στον όµιλο δύο κατηγορίες τρακτέρ, που 
δεν υπήρχαν στις άλλες µάρκες που αντι-
προσωπεύουµε. Η µια είναι τα ισότροχα και 
σπαστά κι η δεύτερη είναι τα χαµηλής πλατ-

φόρµας µε χαµηλή καµπίνα». Στο περίπτε-
ρο του οµίλου παρουσιάστηκαν τα τρακτέρ 
της κατηγορίας S80, χαµηλής πλατφόρµας 
και γενικά µικρών διαστάσεων, τα οποία 
είναι ιδιαίτερα βολικά στις δενδροκοµικές 
καλλιέργειες.

«Έχουµε τρακτέρ µε καµπίνα ή χωρίς, και 
έχουµε και τα ισότροχα και σπαστά τρακτέρ 
της Goldoni, αλλά και παρελκόµενα, ειδι-
κά για δενδροκοµία και αµπελουργία, ό-
πως κορφολογητές, καταστροφείς, φρέζες 
και πολλά άλλα», τόνισε ο κ. Μαυρίδης, συ-
µπληρώνοντας πως «θα έρθουν στη συνέ-
χεια καινούρια µοντέλα, της κατηγορίας 
Stage V, τα οποία τα περιµένουµε την άνοι-
ξη. Στόχος µας είναι να πιάσουµε µικρούς 
καλλιεργητές, και καλλιεργητές που κυρίως 
ασχολούνται µε αµπελουργία και δενδροκο-
µία, προσφέροντας τους ευέλικτα και σύγ-
χρονα µηχανήµατα». Με το νέο καµπινάτο 
δενδροκοµικό της New Holland, σειρά Τ4f 
και το πρώτο τρακτέρ µε κινητήρα µεθανίου 
στην εγχώρια αγορά, της ίδιας κατασκευά-
στριας εταιρείας, παρουσιάστηκε στη φετι-
νή 29η Agrotica ο όµιλος «Π. Κοντέλλης Α-
ΕΒΕ», συστήνοντας ταυτόχρονα στο κοινό, 
κάτω από την «οµπρέλα» του και τα τρακτέρ 
της εταιρείας «Goldoni».

Νέας γενιάς καµπίνες
Oι καµπίνες της New Holland, της 

νέας γενιάς, Blue Cab, προσφέρουν 
πολύ µεγάλη ασφάλεια, υγιεινή και 

διπλό φιλτράρισµα

Ο ∆ηµήτρης Ευαγγελόπουλος της Augmenta 
µαζί µε τον Άρη Ζαµίδη, ιδρυτή της Tractor GPS.
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Η σιωπή της 
αξιοπρέπειας

 ∆ιαχρονικό: Η αξιοπρέπεια δεν 
κάνει θόρυβο. Αν κάπου αισθάνεσαι 
ότι δεν σου αποδίδεται η πρέπουσα 
αξία, απλά αποµακρύνεσαι, χωρίς 
να κάνεις φασαρία, ούτε υποδείξεις, 
ούτε αιτήµατα. Η αξιοπρέπεια 
είναι σιωπηλή …

 ΟΠΕΚΕΠΕ-gov.gr: Η 
µεταρρύθµιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
µε την ένταξη του ΟΣ∆Ε στο 
κυβερνητικό νέφος, ήταν αυτονόητη 
και είχε αργήσει. Η κυβέρνηση είναι 
υποχρεωµένη να συγκεντρώσει 
όλες τις λειτουργίες του δηµοσίου 
στο gov.gr. Θα ακολουθήσει 
ενοποίηση όλων των βάσεων 
και δεδοµένων που αφορούν την 
αγροτική παραγωγή, τις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, τα µητρώα, τις 
αποζηµιώσεις, τους ελέγχους, τις 

εξαγωγές και 
τα πιστοποιητικά 
για διευκόλυνση 
των αγροτών 
και την άσκηση 
αποτελεσµα-
τικών πολιτικών. 
Γ. Γεωργαντάς, 
υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης, 23/10/2022.

 Κατ’ εξαίρεση: Με απόφαση 
του υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Ν. Ταγαρά καθορίζονται 
τα ενεργειακά, πολεοδοµικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια, για την 
επίτευξη κατ’ εξαίρεση αρτιότητας 
και οικοδοµησιµότητας σε γήπεδα 
µε εµβαδό κάτω των 8.000 τµ. 
και ελάχιστου 4.000 τµ., όπου θα 
ανεγερθούν τουριστικά καταλύµατα. 
atlanteanews, 19/10/2022.

 Αέρας ΑΕΠ: Για να 
ξαναπιάσουµε το ΑΕΠ του 2019, 
ξοδέψαµε 55 δις ευρώ - δηλαδή 
το 33% του ΑΕΠ µίας χρονιάς. 
Εκτός αυτού, η οικονοµική 
µεγέθυνση συνδέεται µε ένα 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
το έλλειµµα του οποίου εκτοξεύθηκε 
στα ύψη. Τι να περιµένει κανείς 
όµως από µία χώρα, το 16% του 
ΑΕΠ της οποίας, δηλαδή το διπλάσιο 
της βιοµηχανικής της παραγωγής, 
προέρχεται από το real estate; 
∆ηλαδή από ενοίκια και 
αγοραπωλησίες ακινήτων, 
ενώ το αποκαλούµε ανάπτυξη; Β. 
Βιλιάρδος. analyst.gr, 17/10/2022.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Παλιές και εν πολλοίς ξεχασµένες ελ-
ληνικές ποικιλίες σκληρού σίτου, όπως 
η «Limnos» ή η «Mexicali 81», µπορούν 
να ανταποκριθούν πολύ καλύτερα, στα 
περιβάλλοντα της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, σε συνθήκες βιολογικής καλλι-
έργειας ή κλιµατικής αλλαγής, που α-
ποτελούν δύο από τις µεγάλες προκλή-
σεις της εποχής. Στο συµπέρασµα αυτό 
καταλήγουν ερευνητικά δεδοµένα στο 
πλαίσιο του έργου «GR Wheat», που εί-
ναι σε εξέλιξη από ερευνητές του ΕΛ-
ΓΟ - ∆ήµητρα, αποσκοπώντας να δη-
µιουργήσει έναν «µπούσουλα», πά-
νω στον οποίο θα µπορούν να στηρι-
χθούν οι αγρότες, όταν καλούνται να 
αποφασίσουν ποια ποικιλία σκληρού 
σίτου θα καλλιεργήσουν.

«Αυτή τη στιγµή υπάρχουν στο ε-
µπόριο περισσότερες από 100 ποικι-
λίες σκληρού σιταριού χωρίς όµως να 
συνοδεύονται από επίσηµα δεδοµέ-
να για το ποια από αυτές τις ποικιλί-
ες ταιριάζει να καλλιεργηθεί στην τά-
δε ή τη δείνα περιοχή. Αποτέλεσµα εί-
ναι ο παραγωγός να επιλέγει ποικιλία 
βασιζόµενος κυρίως σε ανεπίσηµα δε-

δοµένα», τόνισε ο εντεταλµένος ερευ-
νητής του Ινστιτούτου Γενετικής Βελ-
τίωσης Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛ-
ΓΟ - ∆ήµητρα, ∆ρ Ιωάννης Μυλωνάς.

Οµιλητής στην εκδήλωση «Καλλιερ-
γώντας καινοτοµία µε σεβασµό στο πε-
ριβάλλον, παραδοσιακές και νέες καλ-
λιέργειες: Έρευνα, Ανάδειξη και Προο-
πτικές», που οργάνωσε ο ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα στην 29η Agrotica, ο κ. Μυλωνάς 
υπογράµµισε ότι το έργο «GR Wheat» 
έρχεται να δώσει λύση στο πρόβληµα 
έλλειψης πληροφόρησης και να βοη-
θήσει τον παραγωγό να επιλέξει τη σω-
στή ποικιλία για την περιοχή που δρα-
στηριοποιείται. «Αξιολογούµε 16 ποικι-
λίες σκληρού σταριού σε 12 περιβάλ-
λοντα στην περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, µε σκοπό να εντοπίσουµε 

ποιες από αυτές έχουν όχι µόνο υψη-
λή παραγωγικότητα, αλλά και σταθε-
ρότητα στις αποδόσεις σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα», εξήγησε ο ερευνητής.

Στο πλαίσιο αυτό µέρος της έρευνας 
εστίασε στο να εντοπιστούν οι καλύτε-
ρες ποικιλίες για βιολογική καλλιέρ-
γεια, δεδοµένου ότι και η ΕΕ ωθεί τους 
αγρότες, µε τις πολιτικές της µέσω της 
νέας ΚΑΠ προς την κατεύθυνση αυτή.

«Βρέθηκε πως οι καλύτερες ποικιλίες 
ήταν η ποικιλία Zoi και η Limnos, µια 
παραδοσιακή ποικιλία η οποία έχει α-
ποσυρθεί εδώ και χρόνια από την καλ-
λιέργεια κι όµως είδαµε ότι σε βιολογι-
κές συνθήκες µπορεί να αποδώσει ικα-
νοποιητικά γιατί είναι ψηλή, ανταγωνί-
ζεται τα ζιζάνια, έχει απόδοση και κα-
λή ποιότητα», εξήγησε ο κ. Μυλωνάς.

Στο προσκήνιο παλιές ποικιλίες
σκληρού σίτου που ταιριάζουν
με απαιτήσεις βιολογικής και 
ασταθές κλίμα Οι ξεχασμένες ποικιλίες Limnos και 

Mexicali 81, στο μικροσκόπιο του 
ερευνητικού GR Wheat, του ΕΛΓΟ 

Η ερευνήτρια του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
Παυλίνα ∆ρογούδη.

Τα κλιµατικά σενάρια αλλάζουν τον καλλιεργητικό χάρτη 
και µετατοπίζουν ποικιλίες σε αροτραίες και δενδρώδεις 

Στο µικροσκόπιο των ερευνητών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και ποικιλίες που 
µπορούν να είναι αποδοτικές σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής. Σύµφωνα 
µε τον ερευνητή του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης Φυτογενετικών 
Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ρ Ιωάννη Μυλωνά «δύο από τις ποικιλίες που µπορούν 
να πάνε καλά παραγωγικά είναι η Maestrale και η Mexicali 81».  Ανέφερε 
ακόµη ότι εξετάστηκε και διαπιστώθηκε πως οι ποικιλίες Mexicali 81, 
Meridiano, Cannavaro, Simeto, Elpida, µπορούν να καλλιεργηθούν σχεδόν 
σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στην ίδια εκδήλωση η ερευνήτρια του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ, 
Παυλίνα ∆ρογούδη σηµείωσε ότι «Σε ροδάκινα και βερίκοκα, είναι µεγάλος 
ο αριθµός ποικιλιών που δεν πρέπει να φυτεύονται ούτε καν στη Βόρεια 
Ελλάδα, γιατί δεν καρπίζουν πλέον» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ροδάκινα
Έχει δηµι-
ουργηθεί 

προβελτιωτικό 
υλικό µε 

ανθεκτικότητα 
στη µονίλια

Εµπόριο
Υπάρχουν στο 
εµπόριο πάνω 
από 100 ποικι-
λίες σκληρού 

χωρίς επίσηµα 
δεδοµένα 

16 σε 12
Οι ερευνητές 
αξιολολογούν 
16 ποικιλίες 

σκληρού 
σταριού σε 12 
περιβάλλοντα 

ΤOY    ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Τα «περισσεύµατα» γίνονται αφορµή 
για την παρασκευή νέων και νόστι-
µων συνταγών, όπως σούπες, σάλ-
τσες, πίτσα µε λαχανικά και ότι µπο-
ρεί να φανταστεί κανείς. Μάλιστα, 
στις τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 
2023, σύµφωνα µε την Whole Foods 
Market, είναι και οι συνέργειες της βι-
οµηχανίας τροφίµων, λιανεµπορίου 
µε την δηµοφιλή πλατφόρµα TikTok, 
για µείωση της σπατάλης τροφίµων 
«ανακυκλώνοντας» µε ευρηµατικές 
συνταγές προϊόντα που είτε βρίσκο-
νταν κοντά στην ηµεροµηνία λήξης, 
είτε έχασαν την φρεσκάδα τους, ήταν 
σε µικρή ποσότητα, κ.ο.κ. και θα κα-
τέληγαν στα σκουπίδια. 

Μάλιστα, γνωστοί µάγειρες και food 
bloggers, µοιράζονται στο διαδίκτυο δη-
µιουργικές συνταγές και δίνουν χρή-
σιµα tips ώστε µε µικρές αλλαγές στον 
τρόπο που ψωνίζουµε, συντηρούµε και 
αξιοποιούµε τα τρόφιµα στο σπίτι µας 
να κάνουν τη διαφορά ώστε να µην 
πάει χαµένη καµιά µερίδα φαγητού.

Η σπατάλη τροφίµων υπεύθυνη για 
το 8-10% των αερίων θερµοκηπίου

Υπολογίζεται ότι τα νοικοκυριά σπα-
ταλούν 570 εκατοµµύρια τόνους τρο-
φίµων κάθε χρόνο. Για να γίνει αυ-
τό πιο κατανοητό, η σπατάλη τροφί-
µων ευθύνεται για το 8 - 10% των εκ-
ποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 
που σηµαίνει ότι εάν τα απόβλητα 
τροφίµων ήταν χώρα, θα ήταν η τρί-
τη µε την µεγαλύτερη εκποµπή αε-
ρίων θερµοκηπίου. Αποκαλυπτικά 
και τα στοιχεία της Eurostat, σύµ-
φωνα µε τα οποία κατά τη διάρκεια 
του πρώτου έτους της πανδηµίας του 
COVID-19 (2020) η κατά κεφαλήν 
σπατάλη τροφίµων στην ΕΕ υπολο-
γίστηκε στα 127 κιλά (kg).

Ενδεικτική και η πρωτοβουλία της 
Barilla για «δεύτερη ευκαιρία» στα 

leftovers ζυµαρικών. Μέσω του hashtag 
#SecondLifePasta, η Barilla επέλεξε 
TikTokers για να δηµιουργήσουν το 
δικό τους εµπνευσµένο πιάτο χρησι-
µοποιώντας τα leftovers των ζυµαρι-
κών και δίνοντας στο πιάτο τους νέα 
ζωή. Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία 
TikTok Stitch για να εξελίξουν υπάρ-
χουσες συνταγές ζυµαρικών και να 
δηµιουργήσουν συνταγές «δεύτε-
ρης ζωής», τα τρόφιµα που θα κατέ-
ληγαν στα απορρίµµατα, θα έρθουν 
στο τραπέζι ξανά µε έναν συναρπα-
στικό, νόστιµο και βιώσιµο τρόπο. 

Αντίστοιχα κα η Hellmann’s µε το 
επιδραστικό διαφηµιστικό της µήνυ-
µα προτρέπει µέσω του προϊόντος της 
να αξιοποιηθεί ότι έχει αποµείνει στο 
ψυγείο και « απ’ το τίποτα να µεταµορ-
φωθεί σε κάτι…».  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Τάση του 2023 οι πρωτοβουλίες
μέσω Tik Tok για νέα… ζωή, 
σε φαγητά που θα πετάγονταν

Μάθημα αγροδιατροφής από Perrotis 
College και Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Βιολογική Γεωργία, Τεχνολογία 
Τροφίµων, Μεσογειακή ∆ιατρο-
φή και Υδροπονικές Καλλιέργει-
ες µπαίνουν στο επίκεντρο της ε-
πιµορφωτικής βεντάλιας που θέ-
τουν σε εφαρµογή το Ελληνικό Α-
νοικτό Πανεπιστήµιο και το Perrotis 
College της Αµερικανικής Γεωργι-
κής Σχολής. Τα τέσσερα καινοτό-
µα επιµορφωτικά προγράµµατα σε 
σύγχρονα θέµατα γεωργικής ανά-
πτυξης, που θα ξεκινήσουν να υ-
λοποιούνται στις επόµενες εβδο-
µάδες,  παρουσιάστηκαν σε ειδική 
εκδήλωση που πραγµατοποιήθη-
κε στο πλαίσιο της 29ης Agrotica.  

Η συνολική διάρκεια κάθε προ-
γράµµατος είναι 300 ώρες, εκ των 
οποίων οι 30 ώρες είναι εργαστη-
ριακές ασκήσεις. Τα µαθήµατα θα 
υλοποιηθούν µε την πιστοποιηµέ-
νη µεθοδολογία εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης του ΕΑΠ, ενώ ως προς 
το εργαστηριακό και πρακτικό τους 
µέρος θα αξιοποιούνται οι εγκατα-
στάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα και του 
Perrotis College στη Θεσσαλονίκη.

Στον χαιρετισµό του ο Dean of 
Perrotis College & Chair of the MSc 
Marketing for the Agro-Food Sector 
Department, ∆ρ. Κωνσταντίνος Ρό-

τσιος αναφέρθηκε στη σπουδαιό-
τητα της συνεργασίας των δύο εκ-
παιδευτικών φορέων, την οποία 
χαρακτήρισε «στρατηγική». 

«Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο αναζητούσε 
διακαώς την ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κών προγραµµάτων που να σχετί-
ζονται µε τον αγροδιατροφικό το-
µέα», τόνισε στον χαιρετισµό του –
εκπροσωπώντας το ΕΑΠ- ο επιστη-
µονικός υπεύθυνος των προγραµ-
µάτων Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.

Σύµφωνα µε τον Επιστηµονικό Υ-
πεύθυνο και Καθηγητή του Perrotis 
College, ∆ρ. Αθανάσιο Γκέρτση, τα 
προγράµµατα της Βιολογικής Γεωρ-
γίας και των Υδροπονικών Καλλι-
εργειών απευθύνονται σε ένα ευρύ 
κοινό ατόµων που ασχολούνται ή 
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν µε 
τη γεωργική παραγωγή. Ο Ακαδη-
µαϊκός Υπεύθυνος και Καθηγητής 
του Perrotis College, ∆ρ. Τρύφων 
Αδαµίδης παρουσίασε τα προγράµ-
µατα της Τεχνολογίας Τροφίµων 
και της Μεσογειακής ∆ιατροφής, τα 
οποία απευθύνονται σε ιδιοκτήτες 
και εργαζόµενους µονάδων µετα-
ποίησης/τυποποίησης τροφίµων, 
σε παραγωγούς και ιδιώτες.

Απαιτητικός
ο τρύγος
για το Κτήµα
Γεροβασιλείου
Η φετινή χρονιά ήταν 
όψιµη για το Κτήµα 
Γεροβασιλείου, µε 
τον τρύγο να κρίνεται 
απαιτητικός. Στις 12 
Αυγούστου τρυγήθηκε 
το Chardonnay και 
ακολούθησαν το 
Sauvignon Blanc, το 
Viognier και Merlot. 
Κατόπιν τρυγήθηκε 
η Μαλαγουζιά και 
το Syrah, ενώ αρχές 
µε µέσα Σεπτέµβρη 
οι ελληνικές ερυθρές 
ποικιλίες. Ο τρύγος 
ολοκληρώθηκε τέλος 
του Σεπτεµβρίου µε το 
Ξινόµαυρο. Τα λευκά 
κρασιά του Κτήµατος 
εµφανίζουν πλούσια 
ποικιλιακά αρώµατα 
και γεµάτη γεύση, ενώ 
τα ερυθρά πολύ καλή 
φαινολική ωρίµαση, 
ποικιλιακά αρώµατα 
και καλή δοµή.

Τα νοικοκυριά σπαταλούν 570 εκατ. 
τόνους τροφίµων κάθε χρόνο.

Χαµηλή 
εκπαίδευση

Το ποσοστό των Ελλή-
νων γεωργών που 

έχει παρακολουθήσει 
κάποια επαγγελµατική 
εκπαίδευση είναι 5,5%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
4

ΩΡΕΣ
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

300

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

30

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Το Μέλι της... Πεταλούδας

Με νησιωτικό άρωμα 
μέλι Αστυπάλαιας 
σε ράφια delicatessen
Μία παλιννοστούντας μελισσοκόμος από την Αστυπάλαια 
που γύρισε στο νησί της και επενδύει σε μονάδα παραγωγής

∆υσκολίες 
Η παραγωγή του 

µελιού στην Αστυ-
πάλαια παρουσιάζει 
δυσκολίες, καθώς 
οι κλιµατολογικές 

συνθήκες είναι αστάθ-
µητες, ενώ υπάρχει 
µόνο θυµάρι και ο 

ντόπιος µελισσοκόµος 
δεν µπορεί να παράγει 
άλλες ποικιλίες µελιού

Η οικογενειακή επιχείρηση 
παράγει θυµαρίσιο µέλι, 
φυσική κηρύθρα µε µέλι, σε 
βάζο ή κασετίνα, κηροπήγια ή 
κατασκευές από κερί, παστέλι µε 
µέλι και σουσάµι και κηραλοιφές.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
παλιννοστούντος, η Ειρήνη 
Γιαννάρου έχοντας εργαστεί 
για ένα διάστηµα στην Αθή-
να αποφάσισε να επιστρέψει 
στον τόπο καταγωγή της την 
Αστυπάλαια. Με σπουδές στο 
παιδαγωγικό τµήµα προσχολικής ηλικίας, είδε ότι 
το νησί της δεν θα µπορούσε να τις προσφέρει την 
επαγγελµατική απασχόληση που χρειαζόταν, κα-
θότι δεν υφίσταται παιδικός σταθµός εκεί. Στράφη-
κε στη µελισσοκοµία, δηµιουργώντας τα πρώτα µε-
λίσσια µε τον σύζυγό της και αρχικό στόχο να πα-
ράγει το µέλι για τις ανάγκες της οικογένειάς της. 
Σταδιακά γοητεύτηκε µε τον κόσµο της µέλισσας 
και έγινε επαγγελµατίας µελισσοκόµος. Αυτή τη 
στιγµή επενδύει στην κατασκευή εγκαταστάσεων 
τυποποίησης και σε καινούργιο µηχανολογικό ε-
ξοπλισµό. Η συγκεκριµένη επένδυση θα της προ-
σφέρει την δυνατότητα πανελλαδικής δραστηριο-
ποίησης και ανάπτυξης των εξαγωγών.

Οι οικογενειακές τις κα-
ταβολές συνδέονται µε το 
µελίσσι, καθότι ο παππούς 
της ασχολούνταν µε τη µε-
λισσοκοµία. Η στροφή στη 
µελισσοκοµία ήταν αρχικά 
δύσκολη. Είναι γεγονός ό-
τι η παραγωγή του µελιού 
στην Αστυπάλαια παρουσι-

άζει δυσκολίες, καθώς οι κλιµατολογικές συνθή-
κες είναι αστάθµητες, ενώ υπάρχει µόνο θυµάρι 
και δεν προσφέρεται η δυνατότητα σε έναν ντό-
πιο µελισσοκόµο όπως η Ειρήνη, να µεταφέρει τα 
µελίσσια και να παράγει άλλες ποικιλίες µελιού. 
Η απόσταση είναι απαγορευτική για να µεταθέσει 
τα µελίσσια της σε άλλα νησιά, όπως λέει, ούτως 
ώστε να εντοπίσει εναλλακτικές ανθοφορίες, ενώ 
εξαιρετικά υψηλό είναι και το µεταφορικό κόστος. 

Το παραγόµενο µέλι διατίθεται αυτή τη στιγµή 
στο ιδιόκτητο κατάστηµα λιανικής πώλησης της Α-
στυπάλαιας που διαθέτει η οικογένεια µε την ονο-
µασία «To Mέλι της Πεταλούδας», όπως είναι και η 
ετικέτα στα προϊόντα που παράγει η µελισσοκόµος.

Η Ειρήνη Γιαννάρου σπούδασε παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας 
και αποφάσισε να γίνει επαγγελµατίας µελισσοκόµος στηρίζοντας 

την παραγωγή και την οικονοµία της Αστυπάλαιας

Ειρήνη Γιαννάρου 
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Όραµά της Ειρήνης Γιαννάρου είναι 
το Μέλι της Πεταλούδας να µπορεί 
να το αγοράσει οποιοσδήποτε επι-
θυµεί. Πολύ συχνά όπως περιγρά-
φει έρχονται ξένοι από Ιταλία ή άλ-
λες χώρες και ζητούν να αγοράσουν 
µέλι. Στη συνέχεια επιδιώκουν να 
προµηθευτούν µεγαλύτερες ποσό-
τητες, όχι µόνο κατά την παραµονή 
τους στην Αστυπάλαια αλλά και ό-
λη  τη χρονιά, κάτι που δεν είναι ε-
φικτό καθότι δεν υφίσταται η απαι-
τούµενη πιστοποίηση κάτι που θα 
γίνει µε την ολοκλήρωση της νέας 
µονάδας που κατασκευάζεται. 

Στις δυσχέρειες που αντιµετωπίζει 
προσθέτει το κόστος αποστολής και 
τη διαδικασία παραγωγής, τα οποία  
κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπε-
δα, εποµένως οι αποστολές προϊό-
ντων στο εξωτερικό πρέπει να γίνο-
νται οργανωµένα και σε µεγαλύτε-
ρες ποσότητες. «Είναι διαφορετικό 
το κόστος για 2-3 κιλά µέλι και δια-
φορετικό για µεγαλύτερες ποσότη-
τες σε οργανωµένα καταστήµατα 
delicatessen. Προς τη δεύτερη κα-
τεύθυνση θα επιδιώξουµε να κινη-
θούµε κατά το προσεχές διάστηµα, 

εφόσον ολοκληρωθεί η επένδυση 
και η πιστοποίηση της νέας µονάδας 
παραγωγής», εξηγεί η ίδια. 

Η οικογενειακή επιχείρηση εκτός 
από την παραγωγή θυµαρίσιου µε-
λιού, διαθέτει φυσική κηρύθρα µε 
µέλι, σε βάζο ή σε κασετίνα, επεξερ-
γάζεται το φυσικό κερί της µέλισσας, 
δηµιουργώντας κηροπήγια ή κατα-
σκευές από κερί, παράγει παστέλι µε 
µέλι και σουσάµι χωρίς συντηρητι-
κά και κηραλοιφές. Επιθυµία της Ει-
ρήνης είναι να εµπλουτίσει τη γκά-
µα της µε σειρά φυσικών καλλυντι-
κών µε βάση το κερί της µέλισσας. 

Συνολικά έχει στην κατοχή της πε-
ρίπου 600 µελίσσια έως και αυτή τη 
στιγµή, τα οποία σύµφωνα µε την ί-
δια αυξάνονται σταδιακά και αναλό-
γως µε τις συνθήκες και τη ζήτηση. 
Σε ό,τι αφορά τις συνολικές ποσότη-
τες εξαρτώνται από τις κλιµατολογι-
κές συνθήκες στην Αστυπάλαια. «Αν 
κατά την περίοδο ανθοφορίας του 
θυµαριού εκδηλωθούν υψηλές θερ-
µοκρασίες, µπορεί να επηρεαστεί η 
παραγωγή. ∆εν υπάρχουν σταθερές 
ποσότητες παραγωγής µελιού, που 
κυµαίνονται στους 3 έως 7 τόνους». 

Με την πιστοποίηση της νέας μονάδας 
παραγωγής, στόχος οι εξαγωγές

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Αυτή τη στιγµή διατηρεί 600 µελίσσια
 µε την παραγωγή αναλόγως τη χρονιά

 και τις κλιµατικές συνθήκες να κυµαίνεται
 από 3 έως και 7 τόνους.

Στο νησί 
Το παραγόµενο µέλι 

διατίθεται στο ιδιόκτητο 
κατάστηµα λιανικής πώλη-

σης της Αστυπάλαιας

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

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

agrenda@agronews.gr

South Harz Potash 
O Λούις ντα 
Σίλβα νέος CEO
Η South Harz Potash Limited 
ανακοίνωσε τον διορισµό του 
Λούις ντα Σίλβα ως ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου, µε ισχύ από την 1η 
Νοεµβρίου. Ο Luis ήταν πρόεδρος 
και διευθύνων της Andean 
Precious Metals, κορυφαίας 
παραγωγού αργύρου από τη 
Λατινική Αµερική, ενώ νωρίτερα 
ήταν πρόεδρος και διευθύνων 
Σύµβουλος της GB Minerals.

Αγροτικός Σύλλογος 
Χανδρινού
Σε σώμα το νέο ΔΣ
Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού 
και Περιφέρειας. Νέος Πρόεδρος
ο Κώστας Αποστολόπουλος και 
αντιπρόεδρος ο Καραµπάτσος 
Γεώργιος. Γραµµατέας εξελέγη 
ο Βασίλης Αποστολόπουλος και 
Ταµίας ο Σπύρος Καραµπάτσος.

ΒιοΈνωση
Πρόεδρος Μαρία 
Χατζηδάκη
Στις 21 Οκτωβρίου έγινε η γενική 
συνέλευση της Πανελλήνιας 
Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων και µετά 
από εκλογές, εκλέχθηκε και 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ως εξής: 
Πρόεδρος: Χατζηδάκη Γ. Μαρία 
(IRIS), Γραµµατέας: Νικολάου 
Γεώργιος (TUV HELLAS),Ταµίας: 
Βρεττός Απόστολος (Q-CERT), 
Μέλη: Αλ. Παριανός (GM CERT), 
Κυρ. Παλασίδης (ΒΙΟΕΛΛΑΣ).

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σε βραδιά ονείρων εξελίχθηκε, όπως αποδεί-
χθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση του βι-
βλίου του Πάνου Χαµακιώτη µε τίτλο F.O.O.D. - 
The Future Of Obvious Disruption, µια αναζή-
τηση στα µεγάλα ανοιχτά ζητήµατα της αγροδι-
ατροφής επί των οποίων καλούνται να δώσουν 
απαντήσεις ηγέτες και σύγχρονες κοινωνίες. 

Η εκδήλωση, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 
στο χώρο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, συ-
γκέντρωσε την αφρόκρεµα των ανθρώπων 
που συνδέονται µε τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο µε την αγροτική παραγωγή και εξελίχθη-
κε σε µια βραδιά τιµής για τους αγρότες και 
τους υποστηριχτές αυτού του χώρου, από την 
προσπάθεια των οποίων θα κριθεί τα επόµε-
να χρόνια η διατροφική επάρκεια του πλα-
νήτη και η κοινωνική ευηµερία.

Εισαγωγικό κείµενο «Ένα γράµµα στο 
νεότερο εαυτό µου» 

Ο συγγραφέας γυρίζει το χρόνο πίσω στον 

Σεπτέµβριο του 2003, όταν έκανε µία επιλο-
γή ζωής και άλλαξε επαγγελµατική σταδιο-
δροµία. ∆ίνει συµβουλές και συνιστά στο νε-
ότερο εαυτό του να υποµείνει τις δυσκολί-
ες που θα βρει µπροστά του τα επόµενα 20 
χρόνια. Ως σηµαντικότερη χρονιά δε ορίζει 
το 2011, όταν και γεννήθηκε η κόρη του.

Το βιβλίο προσπαθεί να προσφέρει λύ-
σεις ώστε να διορθωθούν τρέχουσες αναπο-
τελεσµατικότητες στον ευρύτερο τοµέα της 
Αγροδιατροφής. 

«Θα πρέπει να καλλιεργούµε σε αρµονία 
µε τη µητέρα φύση και όχι εναντίον της», το-
νίζει ο συγγραφέας. 

Επισηµαίνει επίσης ότι την τελευταία δε-
καετία, δύο σηµαντικές αλλαγές έφεραν  α-
νακατατάξεις στην υπόθεση ∆ιαχείρισης των 
Τροφίµων :

1. Αυξανόµενο ενδιαφέρον κοινοτήτων 
και εθνών για τις πράσινες πολιτικές

2. H τεράστια τεχνολογική πρόοδος στα 
µέσα επικοινωνίας που άλλαξε τον τρόπο 
µε τον οποίο σκέφτεται  ο πολίτης, καθώς 
και την όλη προσέγγιση της αγροτικής επι-
χειρηµατικότητας.

Είναι καιρός να πεταχτεί στον κάλαθο των 
αχρήστων, τονίζει ο συγγραφέας,  το παρα-
δοσιακό βιβλίο κανόνων στη Γεωργία. 

Αφού συµβεί αυτό, τότε είναι εφικτό η βι-
οµηχανία της Αγροδιατροφής να αξιοποιή-
σει πραγµατικά επιστηµονικούς τοµείς όπως 
η συνθετική βιολογία, καινοτοµίες όπως οι 
ψηφιακές κατασκευές, οι εκτυπώσεις 3D, η 
ροµποτική και η νανοτεχνολογία. 

Ο πιο επικίνδυνος εχθρός στο επιχειρείν, 
τονίζει, είναι η αδράνεια και η άρνηση να 
αποδεχτούµε µία νέα κατάσταση. Ως παρά-
δειγµα αναφέρεται η ΝΟΚΙΑ, παλιός κολοσ-
σός στις κινητές τηλεφωνίες, η οποία εξα-
φανίστηκε από τη διεθνή αγορά µε την άνο-
δο των έξυπνων κινητών, καθώς έµεινε στις 
δάφνες της και δεν προσαρµόστηκε. 

Το βιβλίο είναι χωρισµένο σε τρεις 
πυλώνες/θεµατικές ενότητες 

Στον πρώτο πυλώνα, παρουσιάζονται οι 
τρέχουσες προκλήσεις στον τοµέα της Αγρο-
διατροφής και στην διαχείριση των επιχειρή-
σεων στον τοµέα, µέσω παραδειγµάτων από 
διαφορετικές χώρες και πρακτικές. 

Τροφή για σκέψη το βιβλίο
F.O.O.D. του Πάνου Χαμακιώτη
Σε μια εκδήλωση που τιμήθηκε από τους συνδαιτυμόνες της αγροδιατροφής και έδωσε άλλο νόημα στην Agrotica   

O Πάνος Χαµακιώτης.
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Παίγνιο µεταξύ παγκόσµιου και τοπικού 
όσον αφορά τις διαφορετικές γεωργικές συ-
νήθειες και πολιτικές µε κοινό παρονοµα-
στή τις πολιτιστικές διαφορές. 

ΜΟΤΟ πρώτου πυλώνα: 
«Facilitate external interaction and 

leverage the network», δηλαδή «∆ιευκο-
λύνετε την αλληλεπίδραση και αξιοποιήστε 
τα δίκτυα γνώσης».

 Στον δεύτερο πυλώνα, δικαιολογείται η 
ανάγκη κατάρτισης µίας νέας στρατηγικής 
στην Αγροδιατροφή και παρουσιάζεται ένα 
πλέγµα ιδεών που θα µπορούσαν να χρησι-
µοποιηθούν για να αναπτυχθεί αυτή η δια-
φοροποιηµένη στρατηγική.

Το 2ο µέρος του βιβλίου, εξάρει τη σηµα-
σία του στρατηγικού οράµατος τόσο σε πε-
ριπτώσεις κρατών, όσο και σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων στην επίτευξη των στόχων. Έ-
να τέτοιο όραµα συνεισφέρει στη διαµόρφω-
ση ενός αριστοποιηµένου σχεδίου προετοι-
µασίας ενάντια σε κάθε πιθανή απειλή για 
την επίτευξη των αρχικών στόχων, όπως έ-
να µη αποδοτικό σύστηµα διανοµής, τυχόν 

κλιµατικές αναταραχές και εν τέλει ακόµη 
και πανδηµικούς κινδύνους. 

Ο συγγραφέας εντοπίζει µία αδράνεια από 
τις αρµόδιες αρχές και τους υπεύθυνους χά-
ραξης πολιτικής  προς την κατεύθυνση της 
κατάρτισης ενός ολοκληρωµένου σχεδίου 
αντιµετώπισης τέτοιων κινδύνων. 

Όπως επισηµαίνεται, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις καταστρώνονται σχέδια για την α-
ντιµετώπισης ενός ή µερικών προβληµάτων, 
ωστόσο λείπει ο σχεδιασµός για τυχόν συν-
δυασµό αυτών των προβληµάτων, σε µία ε-
νιαία και λειτουργική πολιτική. 

Ένα από τα θέµατα που αγγίζει ο δεύτερος 
πυλώνα του βιβλίου είναι ζητήµατα ηθικής γύ-
ρω από την αλυσίδα διανοµής στα τρόφιµα, 

µε τον συγγραφέα να προσπαθεί να διατυπώ-
σει µεθόδους σκέψης γύρω από τυχόν ζητή-
µατα που µπορεί να ανακύψουν στο µέλλον. 

ΜΟΤΟ δεύτερου πυλώνα: 
«Bypass dilatoriness and authated rules, 

remove friction and focus on the total 
value of the ecosystem» δηλαδή, «Παρά-
καµψη των τυπικών κανόνων και συγκέντρω-
ση στη συνολική αξία του οικοσυστήµατος».

 Στον τρίτο πυλώνα, ο συγγραφέας αξιο-
ποιεί τις δικές του γνώσεις και εµπειρίες ζω-
ής, µε σκοπό να εξετάσει προκλήσεις στον 
τοµέα της ηθικής, επικεντρώνοντας στους 
ανθρώπους, στους επιχειρηµατικούς στό-
χους και τους διαθέσιµους πόρους. 

Στο κεφάλαιο αυτό, ο συγγραφέας εξηγεί 
τις αρχές του και προσφέρει συµβουλές για 
την καλύτερη διαχείριση τόσο του εαυτού 
µας όσο και της επιχειρηµατικότητας στις 
τρέχουσες συνθήκες. 

Ο συγγραφέας προτείνει στους µεγάλους 
παίκτες του τοµέα να θέσουν στο πυρήνα των 
επιχειρηµατικών τους σχεδίων την έννοια της 
βιωσιµότητας, όχι µόνο της πράσινης αλλά 

και της ανθρώπινης, µε στόχο να καθοδη-
γούν ένα δίκτυο ανθρώπων και όχι µία µη-
χανή που αποτελείται από ανθρώπινα µέρη. 

ΜΟΤΟ τρίτου πυλώνα:
«Aim = I Am» δηλαδή, «Οι στόχοι µου εί-

µαι εγώ»

Επίλογος
Το βιβλίο δεν διαθέτει κλασικό επίλογο, αλ-

λά στο τελευταίο υποκεφάλαιο µε τίτλο «We 
come and go to life alone» γίνεται αναφορά 
στις δυσκολίες της τελευταίας χρονιάς µέσα α-
πό τα µάτια του συγγραφέα. 

Μαζί µε τον συγγραφέα, το παρόν στο πάνελ 
της εκδήλωσης έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, όπως και οι ∆ρ. 
Κωσταντίνος Ρότσιος, καθηγητής της Αµερικά-
νικης Γεωργικής Σχολής, Σάββας Πελτέκης, ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της TUV HELLAS, Γιάννης 
Πανάγος, Εκδότης της AGRENDA και  Έφη Λα-
ζαρίδου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του οργα-
νισµού Νέα Γεωργία/Νέα Γενιά, Generation. 

Την εκδήλωση συντόνισε µε επιτυχία ο µετρ 
της επικοινωνίας Χρήστος Κατσάνος. 

Ο υπουργός Γιώργος 
Γεωργαντάς, ο Κωσταντίνος 
Ρότσιος από την Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή, ο Σάββας 
Πελτέκης από την TÜV Hellas, 
η Έφη Λαζαρίδου από την 
Νέα Γεωργία - Νέα Γενιά 
και ο Γιάννης Πανάγος από 
την Agrenda, συνέδραµαν 
τη συζήτηση για το βιβλίο του 
Πάνου Χαµακιώτη. ∆ευθυντής 
της συζήτησης για άλλη µια 
φορά ο δεξιοτέχνης του 
είδους, Χρήστος Κατσάνος.   

Ήταν όλοι εκεί
Φραντζέσκα Υδραίου, 

Σάββας Πελτέκης, Θωµάς
 Αραπογιάννης και Ηλίας

 Ελευθεροχωρινός έδωσαν 
το παρόν στην εκδήλωση   
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Οριζόντια επιδότηση 23,8 λεπτών ανά κι-
λοβατώρα για τα αγροτικά τιµολόγια ρεύ-
µατος Νοεµβρίου ανακοίνωσε το πρωί της 
27ης Οκτωβρίου το υπουργείο Ενέργειας. 
Η τελική χρέωση για έναν αγρότη πελάτη 
της ∆ΕΗ, αφαιρώντας την κρατική επιδό-
τηση, είναι ίδια µε τον προηγούµενο µήνα 
στα 15,1 λεπτά ανά Kwh. Για τον Νοέµβριο 
η χρέωση στο αγροτικό ρεύµα σύµφωνα µε 

τον αναρτηµένο τιµοκατάλογο της ∆ΕΗ δι-
αµορφώνεται στα 38,9 λεπτά ανά Kwh µε 
πάγιο 1,5 ευρώ έναντι 58,7 λεπτών τον Ο-
κτώβριο και 78 λεπτών τον Σεπτέµβριο. Η 
επιδότηση στο αγροτικό ρεύµα είναι ανά-
λογα µειωµένη στα 23,8 λεπτά ανά Kwh έ-
ναντι 43,6 λεπτά τον περασµένο µήνα, µε 
το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλ-
λει ένας αγρότης πελάτης της ∆ΕΗ για το 

τιµολόγιο Νοεµβρίου να υπολογίζεται στα 
15,1 λεπτά την κιλοβατώρα, όπως τον πε-
ρασµένο µήνα. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις 
του υπουργού Κώστα Σκρέκα, το συνολι-
κό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό 
ρεύµα το Νοέµβριο ανέρχεται στα 430 ε-
κατ. ευρώ µε το µεγαλύτερο µέρος του πο-
σού να προέρχεται από τον µηχανισµό α-
νάκτησης των υπερεσόδων.

Στα 23,8 λεπτά ανά Kwh η επιδότηση στα αγροτικά τιμολόγια 

Η ελαστικότητα που 
επικρατούσε όλα τα 
προηγούμενα χρόνια 
στη διακίνηση 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού, δεν μπορεί 
πλέον να συνεχιστεί, 
αφού λειτουργεί 
εις βάρος των 
παραγωγών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εφαλτήριο για αξιοποίηση πολλαπλασι-
αστικού υλικού από τις αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις αποκλειστικά µε το φυτοϋ-
γειονοµικό διαβατήριο το οποίο προβλέ-
πει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία γίνονται το 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που ξεκινά 
να υλοποιείται το επόµενο διάστηµα αλ-
λά και τα επερχόµενα προγράµµατα ανά-
πτυξης που ξεκλειδώνουν µε τη νέα ΚΑΠ. 

Ο εν λόγω κανονισµός (ΕΕ 2072/2019) 
που ανεβάζει στο 100% την απαίτηση α-
πουσίας ασθενειών ποιότητας στο πολ-
λαπλασιαστικό υλικό, βρίσκεται σε ισχύ 
ήδη από το 2019, ωστόσο το τελευταίο 
διάστηµα εντείνονται οι πιέσεις σε όλους 
τους τόνους από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
προκειµένου να επιταχυνθεί η συµµόρ-
φωση των φυτωρίων µε τους νέους όρους. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, 
οργανώθηκε και µια συζήτηση στρογγυ-
λής τραπέζης στην 29η Agrotica, την ο-
ποία συντόνισε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε συνεννόηση µε την Ένω-
ση Φυτοριούχων Ελλάδος (ΕΦΕ) και επι-
χειρήθηκε να βρεθεί µια µέση λύση προ-
κειµένου να διασφαλιστεί η προσαρµο-
γή του κλάδου στο νέο τοπίο.

Με την απαίτηση διακίνησης πολλα-
πλασιαστικού υλικού αποκλειστικά µε 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο, να απο-
τελεί κόκκινη γραµµή, οι υπηρεσίες του 
υπουργείου δίνουν διευκολύνσεις στις 
πιο απροετοίµαστες φυτωριακές επιχει-

ρήσεις, ώστε να εξασφαλίσουν τις βά-
σεις που απαιτούνται προκειµένου µέ-
σα στα επόµενα χρόνια να διαθέτουν ό-
λες µια αξιόπιστη και λειτουργική µη-
τρική φυτεία, από την οποία θα αντλεί-
ται το πιστοποιηµένο υλικό που απαιτεί 
πλέον η αγορά. 

Όπως εξηγούν στην Agrenda υπηρε-
σιακοί του υπουργείου αλλά και άνθρω-
ποι της αγοράς, η ελαστικότητα που επι-
κρατούσε όλα τα προηγούµενα χρόνια α-
ναφορικά µε τη διακίνηση πολλαπλασι-
αστικού υλικού, απλά δεν µπορεί πλέον 
να συνεχιστεί, αφού λειτουργεί εις βάρος 

των παραγωγών αλλά και της ανταγωνι-
στικότητας µεταξύ των φυτωρίων που τη-
ρούν στο ακέραιο τον κανονισµό και εκεί-
νων που κινούνται µέσω παραδρόµων. 

Φυσικά, η εγκατάσταση µιας µητρικής 
φυτείας µπορεί να απαιτήσει µέχρι και έ-
ξι χρόνια προετοιµασίας, προκειµένου να 
καταστεί εµπορικά παραγωγική η εγκα-
τάσταση. Όπως εξηγεί ο Λάµπρος Ντουλ-
µπέρης, από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής, «το περασµένο Σάβ-
βατο στην Agrotica δώσαµε λύσεις σε ό-
σους χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσουν 
πιστοποιηµένο υλικό, είτε από συναδέλ-

Η συζήτηση στρογ-
γυλής τραπέζης 
οργανώθηκε στην 
29η Agrotica από το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και την 
Ένωση Φυτωριού-
χων Ελλάδος (ΕΦΕ). 

Μέσα από την αναδιάρθρωση 

Πολλαπλασιαστικό 
υλικό με διαβατήριο 
για μητρική φυτεία

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΙΩΣΕΩΝ ΜΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
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Μία στις δύο απορρίψεις οπωρολαχανικών στην 
ΕΕ την προηγούµενη εµπορική περίοδο αφορού-
σε φορτία τουρκικής προέλευσης σύµφωνα µε 
τα διαθέσιµα στοιχεία από το σύστηµα RASFF. 
Σε σύνολο 658 ειδοποιήσεων την προηγού-
µενη εµπορική περίοδο 2021/22 (1/9/2021-
31/8/2022), οι 356 (54,1%) αφορούσαν την 
Τουρκία, κάτι που αναδεικνύει τη σηµασία της 
διατήρησης υψηλών υγειονοµικών και ποιοτι-

κών στάνταρ στα εισαγόµενα προϊόντα αγρο-
διατροφής στην ΕΕ. Σε σύνολο 356 περιπτώσε-
ων, οι πιπεριές ήταν το προϊόν µε τον µεγαλύ-
τερο αριθµό υπερβολικής παρουσίας φυτοφαρ-
µάκων, σε συνολικά 85 παρτίδες. Αντί να επι-
στραφούν, οι παρτίδες κατά πλειοψηφία κατα-
στράφηκαν στα κοινοτικά σύνορα. Ακολουθούν 
σταφύλια και λεµόνια σε αριθµό παραβάσεων, 
µε 78 περιπτώσεις το καθένα, τα µανταρίνια µε 

56 περιπτώσεις, ενώ οι υπόλοιπες 137 κατανέ-
µονται σε πορτοκάλια, ρόδια, ντοµάτες, µελι-
τζάνες και κολοκυθάκια. Αξίζει να σηµειωθεί 
πως περισσότερες απορρίψεις φορτίων φρού-
των και λαχανικών της Τουρκίας έγιναν από 
την Βουλγαρία. Στη δεύτερη θέση µε τις περισ-
σότερες απορρίψεις βρίσκεται η Αίγυπτος αλ-
λά µε πολύ χαµηλότερο νούµερο καθώς εντο-
πίστηκαν µόλις 35 περιπτώσεις παραβάσεων.

Τούρκικα οπωροκηπευτικά το 54,1% απορρίψεων στην ΕΕ

Εγκύκλιος της γενικής γραµµατείας ∆α-
σών του υπουργείου Περιβάλλοντος ο-
ρίζει ρητά ότι εκτάσεις που είχαν αγρο-
τική µορφή και δασώθηκαν λόγω εγκα-
τάλειψης θεωρούνται ιδιωτικές, εφόσον 
το ∆ηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµα-
τα κυριότητας επ’ αυτών βάσει τίτλου 
(όπως διαθήκη, δωρεά). Όπως αναφέ-
ρεται στην εγκύκλιο, που υπογράφει ο 
Γενικός Γραµµατέας ∆ασών Κωνσταντί-
νος Αραβώσης, µε τις ειδικές διατάξεις 
του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως 
ισχύει µετά την πρόσφατη αντικατάστα-
ση της µε το ν. 4915/2022 ρυθµίζεται 
η διαχείριση και το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των εκτάσεων, που αποδεδειγµέ-
να στο παρελθόν είχαν αγροτική µορ-
φή και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης.

Ειδικότερα δε όσον αφορά το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς των εν λόγω εκτάσε-
ων µε τον ανωτέρω τροποποιητικό νό-
µο καταργήθηκε η µέχρι τούδε προβλε-
πόµενη στο άρθρο 67 ειδική διοικητι-
κή διαδικασία για την αναγνώριση των 
εν λόγω εκτάσεων ως ιδιωτικών και ο-
ρίστηκε ρητά ότι οι εν λόγω εκτάσεις 
θεωρούνται ιδιωτικές, εφόσον το ∆η-
µόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµατα κυ-
ριότητας επ’ αυτών βάσει τίτλου (όπως 
διαθήκη, δωρεά), µη αρκούσης για τη 
θεµελίωση δικαιωµάτων του ∆ηµοσί-
ου της επίκλησης του µαχητού τεκµη-
ρίου της κυριότητας του που ισχύει ε-
πί των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, 

δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για ανέ-
καθεν δάση αλλά για πρώην αγροτικές 
εκτάσεις οι οποίες δασώθηκαν λόγω ε-
γκατάλειψης της καλλιέργειας τους.

Εποµένως σύµφωνα µε την ανωτέρω 
ειδική διάταξη του άρθρου 67 προϋπό-
θεση για τον ιδιωτικό χαρακτήρα των υ-
πόψη εκτάσεων είναι η µη ύπαρξη τίτ-
λων του ∆ηµοσίου, το οποίο και ερευ-
νάται από την οικεία ∆ασική Υπηρεσία.

Το σηµείο ενδιαφέροντος στην εν 
λόγω εγκύκλιο αναφέρει αναλυτικά: 

1. A. Με τη διάταξη του άρθρου 67 
του ν. 998/1979, όπως ισχύει µετά την 
πρόσφατη αντικατάσταση της µε το ν. 
4915/2022 ρυθµίζεται η διαχείριση και 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσε-
ων, οι οποίες αποδεδειγµένα στο πα-
ρελθόν είχαν αγροτική µορφή και δα-
σώθηκαν λόγω εγκατάλειψης. Ειδικό-
τερα δε όσον αφορά το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των εν λόγω εκτάσεων µε 
τον τροποποιητικό νόµο καταργήθη-
κε η µέχρι τούδε προβλεπόµενη στο 
άρθρο 67 ειδική διοικητική διαδικασία 
για την αναγνώριση των εν λόγω εκτά-
σεων ως ιδιωτικών επί τη βάσει τίτλων 
ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν 
από την 23η Φεβρουαρίου 1946 (ηµε-
ροµηνία εισαγωγής του Αστικού Κώδι-
κα) και ορίστηκε ρητά ότι οι εν λόγω ε-
κτάσεις θεωρούνται ιδιωτικές, εφόσον 
το ∆ηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµα-
τα κυριότητας επ’ αυτών βάσει τίτλου.

φους τους µε µητρικές φυτείες, είτε από 
δική τους επιλογή, µαρκάροντας ένα δέ-
ντρο που βλέπουν ότι αξίζει και παίρνο-
ντας µάτια από αυτό τα οποία στη συνέ-
χεια θα ελεγχθούν και πιστοποιηθούν ό-
πως ορίζει ο νόµος, προκειµένου να εξα-
σφαλίσει ο άνθρωπος πολλαπλασιαστικό 
υλικό. ∆εν είναι δυνατόν να πάµε από το 
Α στο Ω, όπου Ω η ύπαρξη µητρικής φυ-
τείας, µέσα σε λίγους µήνες». 

Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, ο ελεγκτι-
κός µηχανισµός θα είναι από εδώ και 
στο εξής αµείλικτος όσον αφορά τις πα-
ραβάσεις που σχετίζονται µε τη διακίνη-
ση πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς δι-
αβατήριο υγείας. Ήδη τα πρώτα πρόστι-
µα έχουν κοπεί και ξεκινούν από το ε-
λάχιστο, των 3.000 ευρώ µε τα υψηλό-
τερα, σε ακραίες περιπτώσεις µπορεί να 
φτάσουν τα 15.000 ευρώ. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις συνοµιλητών της Agrenda 
αυτήν τη στιγµή λειτουργούν 6.500 µε 
7.000 φυτώρια στην Ελλάδα, µε τις υπη-
ρεσίες του υπουργείου να ευελπιστούν 
ότι µέσα στους επόµενους µήνες θα έ-
χουν βρει εκ νέου ρυθµό στην αγορά, 
η πλειοψηφία αυτών. 

Εγκατάλειψη
Ρυθµίζεται το 
ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των 
εκτάσεων, που 
αποδεδειγµένα 
στο παρελθόν 

είχαν αγροτική 
µορφή και δασώ-

θηκαν λόγω 
εγκατάλειψης

Πίσω στους ιδιοκτήτες τους, δασωμένοι 
αγροί που δεν έχουν τίτλους Δημοσίου

Ωφέλιµη 
η αναβάθµιση 
των απαιτήσεων 

«Οι τιµές µε τις οποίες 
προσφέρονται τα µη 
πιστοποιηµένα 
δενδρύλλια, απέχουν 
κοντά στα 30 λεπτά από 
ότι ένα CAC ή στάνταρτ 
πολλαπλασιαστικό υλικό 
µε διαβατήριο, µε την 
ισορροπία αυτή να 
λειτουργεί εις βάρος 
όσων επιχειρήσεων 
έχουν επενδύσει σε 
χώρους, προσωπικό και 
σε ελέγχους. Η διαφορά 
ανά στρέµµα αγγίζει 
περί τα 100 µε 150 
ευρώ. Αν υπολογιστεί η 
διπλάσια διάρκεια ζωής 
της επένδυσης, το ποσό 
είναι αστείο» λέει 
συνοµιλητής της Agrenda. 
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Καταστροφή 
τα χατίρια 
στους παχυντές 
από άκαπνους 
γιάπηδες 
Aπαντήσεις για το τι µεσολάβησε 
και άλλαξε τη στάση του για τις 
συνδεδεµένες στα βοοειδή περιµένουν 
από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
οι κτηνοτρόφοι Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, που λένε ότι ευνοεί τα 
συµφέροντα µιας χούφτας εµπόρων 
παχυντών. «Εµείς περιµένουµε τον 
υπουργό Γ. Γεωργαντά να έρθει στην 
Κοµοτηνή και να µας δώσει απαντήσεις, 
τι µεσολάβησε και άλλαξε όσα µας 
έλεγε στις συναντήσεις που κάναµε», 
λένε οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ, που 
προσγειώθηκαν - όπως τονίζουν - 
ανώµαλα στην ελληνική πραγµατικότητα 
όταν από τις δηλώσεις του που ανέφερε 
για συνδεδεµένη στις γέννες στα 140 
ευρώ και ότι θα ενισχύσει τα σφάγια 
των ελληνικών φυλών, φτάσαµε στην 
πρόταση που κατέθεσε η χώρα να 
δίνουν 108 ευρώ ανά θηλάζουσα 
αγελάδα και συνδεδεµένη σε όλα τα 
µοσχάρια. Μάλιστα αναφέρουν ότι όταν 
ο σχεδιασµός στην πατρίδα µας και 
η διαπραγµάτευση της ΚΑΠ στην ΕΕ 
γίνεται από «άκαπνους θεωρητικούς 
γιάπηδες των γραφείων, που δεν έχουν 
επαφή µε την ελληνική κτηνοτροφία, το 
αποτέλεσµα είναι πάντα καταστροφικό».
Παράλληλα, καλούν τον υπουργό 
«να σηκώσει το πολιτικό του ανάστηµα, 
όπως διατείνεται ότι έκανε µε το θέµα 
του ΟΣ∆Ε και του εθνικού αποθέµατος. 
Να αλλάξει άµεσα τις ενδεικτικές τιµές 
και τα ποσά ανά κατηγορία, να εντάξει 
τις µοσχίδες αναπαραγωγής στις 
συνδεδεµένες και ν’ αποκλείσει τα 
εισαγόµενα µοσχάρια από ενίσχυση».
Σε µία καταγγελτική ανακοίνωση, 
οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ επικρίνουν 
τη στάση του γ.γραµµατέα Κ. Μπαγινέτα 
επί του στρατηγικού σχεδίου για την 
ΚΑΠ 2023-2027, επισηµαίνοντας 
ότι επί των πολλών αντιρρήσεων που 
του εξέφραζαν (ιστορικά δικαιώµατα, 
ανισοµερής κατανοµή βοσκοτόπων, 
µείωση εξισωτικής 2016, συνδεδεµένες 
κλπ), να µην βιαστεί να αποσταλεί η 
πρόταση, τους ενηµέρωνε «γενικά και 
µε µυστικοπάθεια χωρίς λεπτοµέρειες». 
Παράλληλα, αναρωτιούνται «ποιος 
ο ρόλος του εξ Ηµαθίας υφυπουργού 
Οικονοµικών και γιατί συµµετείχε 
σε συνάντηση µαζί µας, παρουσία 
του υπουργού, ενώ δεν είχε ζητηθεί η 
παρουσία του και δεν εξέφρασε καµία 
άποψη για το θέµα ενώπιον µας;».

Προς αξιοποίηση δεσμευμένα 
περιουσιακά συνεταιρισμών
Στην ατζέντα Γεωργαντά ρύθμιση για λύσεις προς όφελος υγιών σχημάτων

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην ατζέντα του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης βρίσκεται το προσεχές διάστηµα η ενερ-
γοποίηση των περιουσιακών στοιχείων συνεται-
ρισµών, τα οποία παραµένουν δεσµευµένα από 
τις τράπεζες ή από εταιρείες διαχείρισης κόκκι-
νων χαρτοφυλακίων έναντι οφειλών. Όπως α-
νέφερε στο περιθώριο της Agrotica ο αρµόδιος 
υπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, στην Agrenda, 
«το υπουργείο διερευνά την εξεύρεση λύσης που 
θα δώσει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν εκ 
νέου παραγωγικές εγκαταστάσεις, χώροι απο-
θήκευσης, σιλό και λοιπές υποδοµές που σχετί-
ζονται µε προβληµατικούς συνεταιρισµούς ού-
τως ώστε να µπορούν να αξιοποιούνται από τα 
συνεταιριστικά σχήµατα, προσφέροντας παρα-
γωγική δύναµη στον αγροτικό κόσµο». 

∆ιερευνάται προσωρινή λύση για το θέµα 
σε χρονίζουσες περιπτώσεις

Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργαντά το υπουργείο 
προσπαθεί να βρει προσωρινή λύση έως ότου ε-
πιλυθούν οριστικά τα χρονίζοντα σε πολλές πε-
ριπτώσεις οικονοµικά ζητήµατα που έχουν ανα-
κύψει για πολλούς υπό εκκαθάριση συνεταιρι-
σµούς µε τις τράπεζες ή το δηµόσιο. «Μέληµά 
µας να δοθούν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία σε 
συνεταιρισµούς για να ενταχθούν στην παραγω-
γική τους διαδικασία», σηµειώνει ο υπουργός. 

Πρακτικά η ρύθµιση που ετοιµάζει προς αυτή 
την κατεύθυνση το υπουργείο έρχεται να δώσει 

το δικαίωµα χρήσης των συγκεκριµένων εγκα-
ταστάσεων από οποιονδήποτε συνεταιρισµό έ-
χει συναφές αντικείµενο ή βρίσκεται σε κοντι-
νή περιοχή µε εγκαταστάσεις που θα µπορού-
σαν να εξυπηρετήσουν τη δραστηριότητά του.  

Επιδίωξη είναι να δοθεί η δυνατότητα σε συ-
νεταιρισµούς που έχουν γνώση του σχετιζόµε-
νου παραγωγικού αντικειµένου µε τους υπό εκ-
καθάριση συνεταιρισµούς ή που οι εγκαταστά-
σεις τους µπορούν να εξυπηρετήσουν τη δρα-
στηριότητά τους, να το πράττουν. 

Σειρά πλειστηριασµών εγκαταστάσεων 
προβληµατικών συνεταιρισµών

Αυτή την περίοδο τρέχουν σειρά διαδικασιών 
πλειστηριασµού, οι οποίες συχνά καθίστανται 
άγονες µε αποτέλεσµα τα περιουσιακά στοιχεία 
να παραµένουν δεσµευµένα και ανενεργά επί 
µακρό χρονικό διάστηµα. Μεταξύ των συνεται-
ρισµών των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έ-
χουν τεθεί προς εκποίηση είναι κι αυτό του Α-

γροτικού Συνεταιρισµού Κοφινά Ηρακλείου 
Κρήτης. Στα εκποιούµενα περιουσιακά στοι-
χεία τα γραφεία, οι δεξαµενές, το βιοµηχανικό 
συγκρότηµα του τυροκοµείου και ορισµένα οι-
κόπεδα στην ευρύτερη περιοχή του δηµοτικού 
διαµερίσµατος Ασηµίου του δήµου Γόρτυνας. 

Άλλη µία περίπτωση που βρίσκεται σε πλει-
στηριασµό είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ο-
πωροκηπευτικών Αγίου Γεωργίου Νάουσας – 
«Η ∆ήµητρα», του οποίου εκπλειστηριάζονται 
προσεχώς η βιοµηχανική µονάδα, τα διαλογητή-
ρια και τα ψυγεία µε την τιµή έναρξης στο ποσό 
των 1,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην αγο-
ραία αξία των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων. 

Στην περίπτωση του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Παλαιφύτου Πέλλας, επίσης υπήρχαν οφειλές 
από την εποχή της ΑΤΕ µε αποτέλεσµα τα ακί-
νητά του να βρίσκονται προς εκποίηση. Στις ε-
γκαταστάσεις του περιλαµβάνονται γεφυροπλά-
στιγγα, υπόστεγα και αποθήκες καθώς και χώ-
ροι ψυγείων για τα φρέσκα φρούτα. 

Και περιπτώσεις µη άµεσα αξιοποιήσιµες
Ωστόσο τα δεδοµένα δεν είναι σε όλες τις πε-

ριπτώσεις ευνοϊκά για την αξιοποίηση των συ-
νεταιριστικών εγκαταστάσεων που έχουν δε-
σµευτεί από τις τράπεζες. Τέτοιο παράδειγµα, 
η περίπτωση του Αγροτοβιοµηχανικού Συνε-
ταιρισµού Αταλάντης, όπου το βιοµηχανικό α-
κίνητο επιφάνειας πάνω από 16.000 τ.µ., είναι 
σε κακή κατάσταση και δύσκολα θεωρείται λει-
τουργικό και τελικά αξιοποιήσιµο. 

Προς όφελος των αγροτών 
Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα 

αδρανή περιουσιακά στοιχεία και 
υποδοµές των συνεταιρισµών να 
αξιοποιούνται για την εξυπηρέ-
τηση του πρωτογενούς τοµέα 
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Εκ µέρους της οικογένειας, ο Γιώργος Χίγκας, 
ο άνθρωπος που κλήθηκε να πάρει απροσδόκητα 
στα χέρια του το τιµόνι του Οµίλου και να συνεχίσει 
χωρίς κλυδωνισµούς την επιτυχηµένη του πορεία, 
αποδεικνύοντας πως έχει ηγετικές αρετές όπως και 
ο πατέρας και µέντοράς του. «Όλο αυτό το διάστηµα 
που περνούσαµε πάρα πολύ χρόνο µαζί, είχα έναν 
σπουδαίο δάσκαλο, έναν άνθρωπο που παρότι τον 
έχασα νωρίς, θεωρώ τον εαυτό µου πολύ τυχερό 
που στάθηκα δίπλα του τόσα χρόνια και µου έµαθε 

αυτά που είµαι σήµερα, σε έναν πολύ µεγάλο 
βαθµό», ανέφερε σε µια αποστροφή του λόγου του, 
για να θυµίσει, αµέσως µετά, πως ο πατέρας του 
ήταν υποστηρικτής της εκπαίδευσης και γνωστός 
για την αγάπη και το σεβασµό που έτρεφε για την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή, γεγονός που όπως 
είπε, τον ώθησε να κάνει πράξη την καθιέρωση της 
ετήσιας υποτροφίας, στη µνήµη του Γιάννη Χίγκα, 
µε την οποία θα καλύπτει το ετήσιο κόστος σπουδών 
ενός µαθητή ο οποίος θα επιλέγεται από τη Σχολή. 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την απονοµή της ετήσιας υποτροφί-
ας «Γιάννης Χίγκας» σε έναν µαθητή 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
στη µνήµη του Γιάννη Χίγκα, που «έ-
φυγε» αδόκητα από τη ζωή πριν α-
πό περίπου 1,5 χρόνο, ανακοίνωσε 
ο όµιλος εταιρειών «Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ». 
Παρουσία όλης της οικογένειάς του, 
σε µια εκδήλωση στα περιθώρια της 
Agrotica µε φορτισµένη συγκινησια-
κά ατµόσφαιρα, στενοί φίλοι, συνερ-
γάτες από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, πελάτες, αλλά και ανταγωνιστές 
του θυµήθηκαν και αφηγήθηκαν µε 
θερµά λόγια στιγµές από την κοινή 
τους πορεία στον κοινωνικό και στον 
επαγγελµατικό στίβο.

«Είµαστε εδώ για να τιµήσουµε τον 
Γιάννη Χίγκα, έναν άνθρωπο της δηµι-
ουργίας. Έναν άνθρωπο ζεστό, µε λα-
µπερό βλέµµα, φτασµένο επιχειρηµα-
τία, ο οποίος είχε ταυτίσει τη διαδρο-
µή του µε την έκθεση Agrotica. Αυτή 
τη φορά όµως µπήκαµε στο περίπτερο 
13 µε έναν κόµπο στο λαιµό», προλό-
γισε, µε εµφανή συγκίνηση ο εκδότης 
και διευθυντής της Agrenda, Γιάννης 
Πανάγος, ο οποίος συντόνισε την εκ-
δήλωση και µε αυτό τον τρόπο απέτισε 
φόρο τιµής στο Γιάννη Χίγκα.

«Έναν άνθρωπο «αφοσιωµένο στη 
δουλειά του, που µιλούσε για την οικο-
γένειά του και ήταν πάντα δίπλα µας, 
ο οποίος, όµως, δεν έφυγε µε τη σειρά 
του…», όπως τον περιέγραψε ο διευ-
θύνων σύµβουλος της ∆ΕΘ–Helexpo, 
Κυριάκος Ποζρικίδης, ο οποίος, µάλι-
στα, απένειµε στην οικογένεια του Γιάν-
νη Χίγκα µια τιµητική πλακέτα, εκ µέ-
ρους του εκθεσιακού φορέα, για την 
προσφορά του στον αγροτικό τοµέα.

Με τη φράση «δεν θα µπορούσα να 
λείψω για κανέναν λόγο σήµερα από 
εδώ», ο Μπάµπης Ορφανίδης, αγρό-

της και αντιδήµαρχος της ∆εσκάτης, 
ανέβηκε στο πόντιουµ και ανακάλε-
σε από τη µνήµη του, τη γνωριµία µε 
τον Γιάννη Χίγκα, πριν από 30 χρόνια. 
«Τα επιχειρήµατά του και ο τρόπος µε 
τον οποίο µε προσέγγισε ήταν ειλικρι-
νής, άµεσος και ανθρώπινος. Αυτά τα 
τρία χαρακτηριστικά του Γιάννη, µε έ-
καναν να τον εµπιστευτώ και να χτίσω 
µια πολύχρονη συνεργασία που εξελί-
χθηκε σε βαθιά φιλία», είπε.

Σε πολύ βαθιά θεµέλια αλληλοεκτί-
µησης και σεβασµού, στηρίχθηκε και 
η –µέχρι τέλους- φιλία του Γιάννη Χί-
γκα, µε το συνοµήλικο ανταγωνιστή 
του Τάκη Μποζατζίδη. «Με το Γιάννη 
δεν ήταν µόνο η δουλειά που µας συ-
νέδεε, αλλά αναπτύχθηκε και µια οι-
κογενειακή σχέση…», ανέφερε ο Τά-
κης Μποζατζίδης και αποκάλυψε πως 
«όταν η εταιρεία µου άφησε την αντι-

προσωπεία της Claas για να πάρει ε-
κείνη της John Deere, όλη µου η προ-
σπάθεια ήταν η Claas να περάσει στα 
χέρια του φίλου µου του Γιάννη και 
χαίροµαι γιατί ο σκοπός κι η προσπά-
θειά µου πέτυχαν».

Άγνωστες πτυχές της προσωπικότη-
τας του Γιάννη Χίγκα από το κοινό τους 
επαγγελµατικό παρελθόν, εντός, αλλά 
και εκτός των κόλπων του ΣΕΑΜ, αφη-
γήθηκε ο Σάββας Μπαλουκτσής. «Ή-
ταν ένας αρχοντικός και αξιοπρεπής 
άνθρωπος. Ποτέ δεν επιβάρυνε ούτε 
µε 1 ευρώ το ΣΕΑΜ, το µέλλον του ο-
ποίου τον απασχολούσε διαρκώς», 
είπε. Ο συνοδοιπόρος του Γιάννη Χί-
γκα, τα τελευταία χρόνια, στη διοίκη-
ση του Οµίλου Χίγκα, έκανε µνεία και 
στις προσπάθειές του ακούραστου συ-
νεργάτη του, για την ανάπτυξη της εκ-
παίδευσης στα γεωργικά µηχανήµατα. 

Το εγκώµιο του Γιάννη Χίγκα, ως 
άνθρωπο και επιχειρηµατία, ο οποίος 
«µε τη συνεισφορά του βοήθησε να αλ-
λάξει σελίδα ο αγροτικός τοµέας στην 
Ελλάδα και να εκσυγχρονιστεί», έπλε-
ξαν συνεργάτες του Οµίλου από το ε-
ξωτερικό όπως ο Mirco Maschio πρό-
εδρος του ιταλικού Οµίλου Maschio, 
ο οποίος, µάλιστα, χάρισε στο Γιώργο 
Χίγκα και ένα πορτρέτο του πατέρα του 
φιλοτεχνηµένο από Ιταλό ζωγράφο. 

Με πολύ θερµά λόγια µίλησε και ο 
Paolo Tenconi, CEO της Claas Italia, 
ο οποίος αποκάλυψε πως οι επίση-
µες υπογραφές για την ανάληψη της 
αντιπροσώπευση της Claas στην Ελ-
λάδα, «έπεσαν» πριν 10 χρόνια στην 
έκθεση της Sial, στο Παρίσι, παρά την 
κρίση στην Ελλάδα την εποχή εκεί-
νη, λόγω και της αποφασιστικότητας 
του Γιάννη Χίγκα. 

Η υποτροφία 
Γιάννης Χίγκας 

άλλο ένα λιθαράκι     
Σε ένα μαθητή της 

Αμερικάνικης 
Γεωργικής Σχολής 

θα καλύπτει τα 
ετήσια έξοδα 

φοίτησης η 
υποτροφία «Γιάννης 
Χίγκας», ένα όνειρο 

του αείμνηστου 
επιχειρηματία

Το µεράκι δεν αρκεί
χρειάζονται ειδικές
γνώσεις και υψηλή

παιδεία στη γεωργία

Εκμηχάνιση
Με τη συνεισφορά του, ο 
Γιάννης Χίγκας βοήθησε να 
αλλάξει σελίδα ο αγροτικός 
τοµέας στην Ελλάδα και 
να εκσυγχρονιστεί.

Συνέχεια
Η εκπρόσωπο της Σχολής, 
Λίλα Ζήζουλα, σηµείωσε, 
πως «µας ευχαριστεί που 
από το Νοέµβριο ο Γιώργος 
εκτός από συνεχιστής της 
σχέσης της εταιρείας µε τη 
Σχολή και απόφοιτός µας, 
γίνεται και «πατέρας» ενός 
από τους µαθητές µας».

Γνώσεις
«Το µεράκι και η αγάπη για 
τη Γεωργία και την 
Κτηνοτροφία δεν αρκούν. 
Χρειάζονται ειδικές γνώσεις, 
και υψηλού επιπέδου 
µόρφωση και παιδεία. Και 
πάνω σε αυτό πίστευε πάρα 
πολύ ο Γιάννης Χίγκας, για 
ένα καλύτερο µέλλον στην 
πατρίδα µας», είπε ο 
Γιώργος Χίγκας.
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«∆εν θα επιτρέψουµε η 
αισχροκέρδεια να απειλεί 
την κοινωνία (σ.σ. για τον 
µηχανισµό φορολόγησης 
υπερεσόδων στον κλάδο 
προµήθειας ενέργειας). Η 
Ελλάδα έχει φορολογήσει 
τα πιο πολλά υπερέσοδα. 
Η ΡΑΕ πρέπει να εξετάσει 
τι έχουν ανακτήσει τα 
κράτη από υπερέσοδα».

ΤΖΟΝ ΜΑΛΚΟΒΙΤΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν ξέρω αν έµαθα ποτέ 
κάτι από µια κακή κριτική. 
Μια κακή κριτική είναι 
µάλλον απίθανο να 
εντοπίσει το ίδιο το 
πρόβληµα. Κι αυτό, όχι 
γιατί πιστεύω πως οι 
κριτικοί δεν είναι αρκετά 
ικανοί ή τους λείπει 
το ενδιαφέρον για 
το εκάστοτε έργο».

ΣΑΪΜΟΝ ΣΤΙΛ
ΟΗΕ ΚΛΙΜΑ
«Απέχουµε πολύ από το 
επίπεδο και την ταχύτητα 
µείωσης των εκποµπών που 
είναι αναγκαία για να µείνει 
ο κόσµος στο +1,5 ° C. 
Για να διατηρηθεί ο στόχος 
αυτός, οι κυβερνήσεις 
οφείλουν να ενισχύσουν 
τώρα τα σχέδια και να 
τα εφαρµόσουν εντός 
των προσεχών οκτώ ετών».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Μ’ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Χρήσιµοι
Aλήθεια πόσο καιρό θα 
πάρει στην ΕΘΕΑΣ να φέρει 
στα µέτρα του σήµερα τους 
συνεταιρισµούς για να λύσουν 
θέµατα του αγροτικού τοµέα; 
Κατά τα λοιπά τσιτάτα του τύπου 
αν δεν υπήρχαν σήµερα οι 
συνεταιρισµοί θα έπρεπε να 
τους εφεύρουµε δεν αρκούν για 
την επανασύσταση του χώρου 
και την…απεξάρτηση από τις 
παθογένειες του παρελθόντος.

Σκορποχώρι
«∆εν µπορεί να στηθεί καµία 
αγροτική πολιτική αν δεν 
έχουµε όλα τα δεδοµένα κάπου 
και δυστυχώς αυτή τη στιγµή 
δεν τα έχουµε. Αν τα ψάξεις, 
είναι διαφορετικά στον ΕΛΓΑ, 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στα µητρώα 
του υπουργείου ή την ΑΑ∆Ε», 
είπε ο υπουργός της πλατείας 
ξεδιπλώνοντας στο πλαίσιο 
της Agrotica, το ψηφιακό 
µετασχηµατισµό της Βάθη.

Μηχανοπαρέα
Μέχρι χθες η µηχανοπαρέα 
µιλούσε για άριστες πληρωµές 
τσεκ και λοιπών ενισχύσεων εκ 
της ∆οµοκού, µε το που άλλαξε 
το σκηνικό και έγινε η µεταφορά 
στο κυβερνητικό συννεφάκι, 
ήρθαν οι «κακές». Για µη 
γνωρίζοντες και οι συσχετισµοί 
µε επιστολή της Κοµισιόν, 
η οποία όµως δεν αφορούσε 
την προκαταβολή του τσεκ 
2022 αλλά προηγούµενα έτη...

«Για µια χούφτα … εµπόρους παχυντές»

Mαζεύτηκαν κι…άλλα από τους κτηνοτρόφους της Βορείου Ελλάδας 
µε κορωνίδα τη διαχείριση των ιστορικών δικαιωµάτων, τις συνδεδε-
µένες και τα σταυλισµένα µοσχάρια των παχυντών. Περιµένουν πως 
και πως το Νοέµβρη τον υπουργό της πλατείας και τον γενικό, προ-
σβλέποντας σε διορθρώσεις της κατάστασης. Κατά τα λοιπά, στους 
µύδρους που εξαπολύουν πολιτικές παρεµβάσεις, εκβιασµοί, οικο-
νοµικά συµφέροντα χορηγών, κλπ, κλπ. Κερασάκι στην τούρτα, τα 
108 ευρώ στη γέννα, µε εισαγόµενα προς πάχυνση µοσχάρια στην 
ενίσχυση. «Η µείωση 40% στον αριθµό των σφαγίων που υπολογί-
ζονται για ενίσχυση, προµηνύουν φίλτρα στην επιλεξιµότητα», λένε.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ν’ αλλάξει άµεσα 
τις ενδεικτικές τιµές 
και τα ποσά ανά 
κατηγορία και να 
εντάξει τις µοσχίδες 
αναπαραγωγής 
στις συνδεδεµένες 
και ν’ αποκλείσει τα 
εισαγόµενα µοσχάρια 
από ενίσχυση, ζητούν 
οι κτηνοτρόφοι ΑΜΘ.

Οι ίδιοι αναρωτιούνται 
«ποιος ο ρόλος του εξ 
Ηµαθίας υφυπουργού 
οικονοµικών και 
γιατί συµµετείχε στη 
συνάντηση που έγινε 
στο ΥΠΑΑΤ, παρουσία 
του υπουργού, ενώ 
δεν είχε ζητηθεί 
από τους φορείς 
που συµµετείχαν 
η παρουσία του;».

Υβρίδια
Το στοίχηµα αυτή τη φορά 

είναι, σύµφωνα µε έµπειρους 
παράγοντες της αγοράς, αν η 
φέτα µπορεί να υπερασπισθεί 
την τιµή της, εντός, εκτός και 
επί τα αυτά…και δεν θα πέσει 
θύµα άλλων λευκών τυριών.

Προς απάντηση το σχόλιο 
ότι «γαλαταδες έχουν πάει 
ήδη εδώ και καιρό τη φέτα στα 
ύψη µε γάλα που αγοράσαν 
1,20 κευρώ αι πωλούν σαν να 
είχαν αγοράσει µε 1,70. Όταν 
το πάρουν φέτος τόσο πόσο 
θα βγούνε να πωλήσουν από 
Μάρτη; Κάποιοι ζητούν από 
τσοπάνηδες αυτοσυγκράτηση 
όχι όµως από ζωοτροφάδες».

Για την τιµή στο ράφι… 
φταίει ο κτηνοτρόφος. «Ρωτάς 
τον κτηνοτρόφο αν µπορεί να 
αγοράσει από 13 ευρώ στα 40 
ευρώ το τσουβάλι τη νιτρική, 
να βάλει πετρέλαιο µε 2,20 
ευρώ;» στα σχόλια.

;

ΝΤΟΥΕΪΝ ΜΠΕΪΚΟΝ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Μπορώ να σκοράρω, 
µπορώ να παίξω άµυνα, 
µπορώ να βάλω τους 
συµπαίκτες µου στο 
παιχνίδι. Νιώθω πως έχω 
όλο το πακέτο. ∆εν ήρθα 
εδώ για να κάνω πλάκα. 
Ήρθα να τα δώσω όλα 
στο παρκέ σε κάθε αγώνα, 
για να είµαι ένας ΤΟΡ 
παίκτης στην EuroLeague».

Αν στην Agrotica 
πήραν κεφάλι 
οι Σαρακατσαναίοι, 
στην Agrothessaly 
θα πρωτοπορούν 
ξανά οι Βλάχοι! 

Μετά την προκαταβολή του τσεκ, έγινε και 
η δεύτερη εκκαθάριση των προγραµµάτων της 
περσινής χρονιάς, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για 
πληρωθεί και το 70% των προγραµµάτων του 
έτους 2022! Το σύνηθες είναι να µπαίνουν αρχές 
Νοεµβρίου, αν και οι κοινοτικοί κανονισµοί ορίζουν 
την 30η του Νοέµβρη ως καταηκτική ηµεροµηνία 
για την εν λόγω πίστωση! Μήπως κι αυτά φέτος θα 
πληρωθούν νωρίτερα; Άντε να δούµε! 

Προς αυτή την κατεύθυνση και η υποχρέωση 
των κτηνοτρόφων να προχωρήσουν µέχρι τις 15 
Νοεµβρίου στην απογραφή των ζώων τους, για 
να πληρωθούν τα Βιολογικά. Να σηµειωθεί ότι 
η απογραφή ζώων αφορά τα αιγοπρόβατα, 
δεδοµένου ότι για τις αγελάδες ενηµερώνεται 
αυτόµατα το µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έντονες οι διαµαρτυρίες για την οριστική 
εξαίρεση από τη συνδεδεµένη των 
µηλοπαραγωγών και των παραγωγών καρπών 
µε κέλυφος (καστάνων, καρυδιών και αµυγδάλων). 
Για ποιο λόγο η ηγεσία του υπουργείου, που 
αρχικά θα συµπεριλάµβανε 19 τοµείς στη 
συνδεδεµένη, τώρα εξαιρεί τα µήλα που δεν 
ανήκουν στα ΠΟΠ, τα κάστανα, 
τα καρύδια, τα αµύγδαλα και τα ροδάκινα, 
αναρωτιέται η βουλευτής Άννα Βαγενά. 

«Ουσιαστικά πρόκειται για µια απόφαση που 
διαχωρίζει τους παραγωγούς σε Πατρίκιους και 
Πληβείους, σε µια χρονική στιγµή, που άπαντες οι 
παραγωγοί έχουν την ανάγκη και του τελευταίου 
ευρώ, όταν το κόστος παραγωγής και ειδικά της 
ενέργειας, έχει εκτοξευθεί στα ύψη», τονίζει και 
η Προοδευτική Αγροτική Κίνηση (ΠΑΚ) Θεσσαλίας 
επί τους θέµατος. Τελικά; Τι λέτε να γίνει; 

Με δύο συγκεντρώσεις στον Πύργο και στο 
Αίγιο συνέχισαν τις δυναµικές τους κινητοποιήσεις 
οι παραγωγοί σταφίδας, ζητώντας κατώτερες 
εγγυηµένες τιµές που να καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής των προϊόντων τους, που ειδικά για 
τη σταφίδα να ξεπερνά τα 2 ευρώ το κιλό.
«∆εν σταµατάµε, δεν συµβιβαζόµαστε µε τα 
ψίχουλα» φωνάζουν οι αγρότες µέλη της ΟΑΣΗ, 
καυτηριάζοντας τη στάση της κυβέρνησης και 
τοπικών παραγόντων που έταζαν χρηµατοδοτήσεις 
χωρίς αντίκρισµα και µάλιστα λίγες µέρες πριν τις 
κινητοποιήσεις, προκειµένου να κατευναστούν 
τις δικαιολογηµένες αντιδράσεις.

Έξαλλοι οι κτηνοτρόφοι. Όπως λένε, πριν 
λίγο διάστηµα οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ, 
η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων και ο ΣΕΚ 
είχαν καταφέρει να αποσπάσουν την υπουργική 
δέσµευση για συνδεδεµένη στα βοοειδή στα 
140 ευρώ, ωστόσο το τελικό σχέδιο αναφέρει 
πως µειώνεται στα 108 ευρώ. Ο υπουργός τους 
είχε τάξει ότι θα επιδοτηθούν µόνο τα µοσχάρια 
από ελληνικές φυλές, αλλά τώρα έστειλε 
διορθωµένο το σχέδιο, γιατί πήραν -σου λέει- τα 
υπόλοιπα χρήµατα και τα έδωσαν για τα 
εισαγόµενα µοσχάρια. Αδικία! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
ν θέλετε τη γνώµη µου, αυτή ήταν 
η καλύτερη Agrotica όλων των ε-
ποχών. Σε κάθε περίπτωση δικαι-
ώθηκε και µε το παραπάνω η ε-

πιλογή των διοργανωτών να γίνει τώρα και 
να µην περιµένει ως τον Φεβρουάριο. Μπο-
ρεί οι δουλειές στο χωράφι που ακόµα είναι 
σε εξέλιξη να δυσκόλεψαν κάποιους αγρό-
τες στο να είναι παρόντες, σε γενικές γραµ-
µές όµως, αυτοί που το ήθελαν πολύ και εί-
χαν ισχυρούς λόγους να είναι στην έκθεση, 
ήταν εκεί και είχαν... πεδίο δόξης λαµπρό. 

Όχι μόνο «επωλήθη»
ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΟΝ ΟΡΟ «καλύτερη Agrotica» 
γιατί, εκτός από τον δείκτη της συµµετοχής, 
υπάρχει και ο δείκτης της ποιότητας. Στο δεύ-
τερο, η φετινή Agrotica εκπλήρωσε απόλυτα 
την αποστολής της. Έδωσε στους εκθέτες την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν την 
πραµάτεια τους και στους 
επισκέπτες (αγρότες και 

όχι µόνο) τη δυνατότητα να δουν, 
να εξετάσουν, να ενηµερωθούν. Η επιτυχία ε-
νός τέτοιου θεσµού δεν κρίνεται από τα καρ-
τελάκια «επωλήθη» στα παρµπρίζ των τρα-
κτέρ. Κρίνεται από το πόσο σοφότερος φεύ-
γει από τον εκθεσιακό χώρο και τις αίθουσες 
των εκδηλώσεων ο επισκέπτης.

Μας μαθαίνει γράμματα
ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΠΑΝΤΩΣ και µια µικρή 
µετατόπιση του ενδιαφέροντος των αγροτών 
από τα µηχανήµατα στις υπηρεσίες. Ο όλο 
και πιο σύνθετος χαρακτήρας της αγροτικής 
παραγωγής, προϋποθέτει βαθύτερη γνώση, 
καλύτερο σχεδιασµό, περισσότερη τεχνική 
υποστήριξη. Αρκεί να µην χάνεται το µέτρο. 
Στο τέλος της ηµέρας, η δουλειά του αγρό-
τη κρίνεται στο χωράφι ή στον στάβλο. Με 
άλλα λόγια, µαθαίνουµε, προγραµµατίζου-

µε, εφαρµόζουµε. Η ενσωµάτωση των νέων 
τεχνολογιών πρέπει να είναι σταδιακή, µε-
τρήσιµη και συνεχής. Αλλιώς, το χάνουµε!

ΠΑΣΕΓΕΣ στις καλές της 
ΑΝ ΚΑΤΙ µου έκανε επίσης εντύπωση, αυτές τις 
µέρες, ήταν το «ρεύµα» της ΕΘΕΑΣ. Η παρουσία 
της νεοσύστατης συνεταιριστικής οργάνωσης 
και των στελεχών της στους χώρους της έκθε-
σης ήταν ιδιαίτερα ζωηρή. Ο νεοπροσληφθείς 
γενικός διευθυντής, Μόσχος Κορασίδης, φαί-
νεται να δίνει τον τόνο στο βηµατισµό της ορ-
γάνωσης. Είναι κάτι σαν τον Τσάβι Ερνάντεθ 
όταν κλήθηκε να αναλάβει το management 
της Μπαρτσελόνα. ∆εν πάει για την κούπα του 
Champions League από την πρώτη χρονιά, εν-
δεχοµένως να µένει έξω και από τους 16 φέ-
τος, όµως χτίζει οµάδα και φαίνεται. 

Ο Σαρακατσάνος
Ο ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΕΜΟΙΑΖΕ α-

εικίνητος από την πρώτη µέ-
χρι την τελευταία µέρα της 
έκθεσης ήταν ο Γεωργα-
ντάς. Αξιοποίησε, δεό-
ντως, όλες τις ευκαιρίες 
που του δόθηκαν σε ό-
λες τις συναντήσεις και 
σε όλα τα φόρα, όχι µό-
νο για να ενισχύσει το 
προσωπικό του προφίλ 
ή να βοηθήσει εκλογικά 
το κόµµα του, αλλά για 
να κατανοήσει τα θέµα-

τα, να δώσει άµεσα απα-
ντήσεις εκεί που µπορούσε και να διευκο-
λυνθεί στην αναζήτηση λύσεων, ακόµα και 
εκεί που οι χρόνοι τον ξεπερνούν. 

Πάνος ο γονδολιέρης
ΑΝ ΚΡΑΤΑΩ ΚΑΤΙ από τη φετινή Agrotica, 
είναι τη «βραδιά ονείρων» που οργάνωσε 
άλλη µια φορά, ο Πάνος Χαµακιώτης, αυτή 
τη φορά µε αφορµή το βιβλίο του F.O.O.D. 
(The Future of Obvious Disruption), δηλα-
δή… το µέλλον της προφανούς αναστάτω-
σης. Μπορεί να µην δόθηκε ικανοποιητική 
απάντηση για το τί είναι αυτό που θα εξασφα-
λίσει τη διατροφική επάρκεια του πλανήτη 
τα προσεχή έτη, το ερώτηµα ωστόσο µας έ-
κανε να ονειρευτούµε, κάτι το οποίο, όπως 
είπε και ο Γιώργος Ποντίκας της Syngenta, 
το πετυχαίνει συχνά, ο Πάνος Χαµακιώτης.                  

Βραδιά Βενετίας
Αν κρατάω κάτι από τη φετινή Agrotica 
είναι τη βραδιά ονείρων που οργάνωσε 
για άλλη µια φορά µε αφορµή το βιβλίο 

του F.O.O.D. ο Πάνος Χαµακιώτης  

Ο
ι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκο-
νται έναντι µιας επιλογής για το εί-
δος της κρίσης την οποία θα αντι-
µετωπίσουν: ενεργειακή ή δηµοσι-

ονοµική. Η παγκόσµια οικονοµία πιθανόν να 
κρέµεται από µία κλωστή αβεβαιότητας. Οι ε-
κτιµήσεις για το µέγεθος του σοκ στην τιµή της 
ενέργειας ποικίλλουν, ωστόσο µια εύλογη ε-
κτίµηση το τοποθετεί µεταξύ του 6% και του 8% 
του ΑΕΠ για την Ευρώπη. Μια απάντηση σε αυ-
τό το σοκ θα ήταν να αφήσει κανείς τις τιµές 
της ενέργειας να αυξηθούν ελεύθερα και τον 
ιδιωτικό τοµέα να προσαρµοστεί σ’ αυτές. Αυ-
τό θα σήµαινε υψηλότερο κόστος για τη µετα-
ποίηση, υψηλότερους λογαριασµούς θέρµαν-
σης κατοικιών και χαµηλότερο διαθέσιµο ει-
σόδηµα για δαπάνες σε άλλα αγαθά και υπη-
ρεσίες. Σε γενικές γραµµές, θα ήταν κάτι ανά-
λογο του σοκ στις τιµές της ενέργειας το 1979 
και της επακόλουθης τότε ύφεσης.

Σηµειώστε ότι το µέγεθος της ύφεσης είναι 
συνήθως µεγαλύτερο από το µέγεθος του αρχι-
κού σοκ στις τιµές. Καθώς ορισµένοι οικονοµι-
κοί κλάδοι αρχίζουν να συρρικνώνονται, συµπα-
ρασύρουν µαζί τους κι άλλους. Οι οικονοµολό-
γοι µερικές φορές αποκαλούν τον µηχανισµό 
αυτό «θεωρία του πραγµατικού επιχειρηµατι-

κού κύκλου», έναν 
κλάδο γνώσης που 
ερευνά το πώς µπο-
ρεί να εξαπλωθεί 
ένα αρχικό αρνη-
τικό γεγονός. […]

Οι κυβερνήσεις 
µπορούν να περιο-
ρίσουν τα σοκ στις 
τιµές της ενέργει-

ας µε διάφορους τρόπους. Μπορούν να ανα-
κουφίσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρή-
σεις µε επιδοτήσεις και µεταφορές εισοδήµα-
τος ή να περιορίσουν τις τιµές και να προσπα-
θήσουν να διασώσουν ξανά µε ανάλογες µεθό-
δους τις εταιρείες του κλάδου της ενέργειας. Ό-
ποιο κι αν είναι το ακριβές µείγµα πολιτικής, το 
επιπλέον κόστος θα δηµιουργήσει µια µεγάλη 
τρύπα στους κρατικούς προϋπολογισµούς.[…]

Τα καλά νέα είναι ότι η µετατροπή µιας ενερ-
γειακής κρίσης σε δηµοσιονοµική δεν µεταδί-
δει υψηλό ενεργειακό κόστος σε όλη την οικο-
νοµία. Τα κακά νέα είναι δύο: Πρώτον, η διατή-
ρηση των τιµών της ενέργειας σε χαµηλά επί-
πεδα δεν ενθαρρύνει την εγκράτεια στην κατα-
νάλωση. ∆εύτερον, µια δηµοσιονοµική κρίση 
είναι κρίση. Ακόµη κι αν µια κυβέρνηση απο-
φύγει τον επιπλέον δανεισµό, πόσο περιθώριο 
υπάρχει για να αυξήσει τους φόρους, δεδοµέ-
νων των οικονοµικών και πολιτικών περιορι-
σµών; Εν ολίγοις: κανένα από αυτά τα σενάρια 
δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, κανείς δεν ξέρει 
πραγµατικά τι κάνει και το τελικό αποτέλεσµα 
ίσως υπαγορευθεί από την αγορά οµολόγων. 

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ BLOOMBERG

Η λύση της 
αυτορρύθμισης

ΤOY  ΤΑΪΛΕΡ ΚΑΟΥΕΝ*
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Ένα πλήρως εξοπλισµένο εκπαιδευτικό ερ-
γαστήριο µε προσανατολισµό στην παρο-
χή θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής ά-
σκησης πάνω στις τεχνολογίες που σχετίζο-
νται µε την άσκηση της γεωργίας ακριβείας, 
η οποία κερδίζει διαρκώς έδαφος στον πρω-
τογενή τοµέα, αναµένεται να λειτουργήσει 
προσεχώς στις εγκαταστάσεις της Αβερώ-
φειου Γεωργικής Σχολής, του ΕΛΓΟ – ∆ήµη-
τρα, στη Λάρισα.

Για τη δηµιουργία, µάλιστα, της καινού-
ριας εκπαιδευτικής δοµής της Σχολής, που 
θα πλαισιώσει και θα διευρύνει το υφιστά-
µενο πρόγραµµα σπουδών της, κοµβική θα 
είναι η συµβολή του Οµίλου εταιρειών «Π. Ι. 
Κοντέλλης ΑΕΒΕ», όπως ανακοινώθηκε στο 
πλαίσιο της 29ης Agrotica. Η εταιρεία στο 

πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης και του κοι-
νωνικού έργου που προσφέρει, πρότεινε να 
αναλάβει την κατασκευή του έργου για να ε-
νισχύσει το ΙΕΚ και να εκπαιδεύσει τους σπου-
δαστές του στα σύγχρονα συστήµατα και τε-
χνολογίες, που θα αποτελέσουν το µέλλον 
της γεωργίας σε παγκόσµιο επίπεδο.

Συγκεκριµένα, σε ειδική εκδήλωση που 
οργανώθηκε στο περίπτερο της Π. Ι. Κοντέλ-
λης ΑΒΕΒ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος του πολυσχιδούς Οµίλου, Ιωάννης 
Κοντέλλης, γνωστοποίησε προς τους εκπρο-
σώπους του ∆.Σ. της Αβερώφειου Σχολής Λά-
ρισας και τον διευθύνοντα σύµβουλο του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, την πρόταση χορηγίας του οµί-
λου για την κατασκευή και τη διαµόρφωση 
αίθουσας - εργαστηρίου γεωργίας ακριβείας. 

Όπως εξηγήθηκε, η Π. Ι. Κοντέλλης στο 
πλαίσιο των δράσεων εταιρικής ευθύνης 
και του κοινωνικού έργου που προσφέρει, 
αναλαµβάνει την κατασκευή του έργου για 
να ενισχύσει την σχολή και να εκπαιδεύ-
σει τους µαθητές της στα σύγχρονα συστή-
µατα και τεχνολογίες, που θα αποτελέσουν 

το µέλλον της γεωργίας σε παγκόσµιο επί-
πεδο. Άλλωστε και ο ίδιος ο Όµιλος, όπως 
φάνηκε και από το στοχευµένο τεχνολογικό 
hub που είχε δηµιουργήσει στην Agrotica, 
πιστεύει πολύ στη δυναµική των συγκεκρι-
µένων συστηµάτων και υπηρεσιών, έχοντας 
επενδύσει σηµαντικά στον τοµέα, σε κεφά-
λαια και ανθρώπινο δυναµικό.

Στα φωτεινά µονοπάτια της 29ης Agrotica 
Λίγες ώρες αφότου έπεσε η αυλαία της 29ης 

Agrotica, µε τους προβολείς να µην έχουν σβή-
σει καλά – καλά ακόµη, η πρώτη αποτίµηση για 
τη φετινή διοργάνωση, που έγινε σε µια καµπή 
για τον αγροτικό τοµέα, λόγω των προκλήσεων 
που φέρνουν στο πεδίο οι νέες ψηφιακές τεχνο-
λογίες κι η κλιµατική αλλαγή, αφήνει ένα θετι-
κό, τηρουµένων των αναλογιών, αποτύπωµα.

Το «ξεβόλεµα» που έφερε η πανδηµία, ο-
δηγώντας σε µια λύση στη λογική «το µη 
χείρον, βέλτιστον», όπως η ετεροχρονισµέ-
νη οργάνωση της έκθεσης το τρίτο δεκαήµε-
ρο του Οκτωβρίου, για να µη χαθεί άλλη µια 
διετία, σαφώς επηρέασε.  

Κι αυτό διότι οι εργασίες σε κτήµατα που 
είναι σε εξέλιξη, ιδίως στη νότιο Ελλάδα και 
την Κρήτη µε τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, 
απέτρεψε πολλούς αγρότες να δώσουν το 
«παρών» στο καθιερωµένο «ραντεβού» του 
κλάδου, ενώ η απουσία προγραµµάτων έ-
παιξε κι αυτή το ρόλο της.

Υπό αυτό το πρίσµα, ο κόσµος που πέρα-
σε τελικώς από το κατώφλι του διεθνούς εκ-
θεσιακού κέντρου της Θεσσαλονίκης το τε-
τραήµερο 20-23 Οκτωβρίου ήταν αναµφί-
βολα πολύς -πάνω από 100.000 σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις της διοργανώτριας Αρχής- γι’ 
αυτή την περίοδο του έτους κι έδειξε ζωηρό 
ενδιαφέρον για τα πολλά εκθέµατα, που κά-
λυψαν όλο το φάσµα -µηχανήµατα, εφόδια 
και υπηρεσίες- της αγροτικής παραγωγής. 

Οι προσδοκίες για την έκθεση, σε πολ-
λές περιπτώσεις ξεπεράστηκαν, αφού ήδη, 
σύµφωνα µε δηλώσεις εκθετών, κάποιες 
δουλειές κλείστηκαν επιτόπου. Ωστόσο, 
οι περισσότερες συµφωνήθηκαν για αρ-
γότερα, όταν ανοίξουν τα προγράµµατα, 
όπως η πολυαναµενόµενη για τον ∆εκέµ-
βριο προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης, 
που θα φτάσει τα 230 εκατ. ευρώ, µε την 
υπερδέσµευση.

«Φεύγουµε ευχαριστηµένοι από την Agrotica, 
κάλυψε τις προσδοκίες µας, δεν περιµένα-
µε άλλωστε να έχει την προσέλευση που θα 
είχε τον Ιανουάριο. Έλλειψε η Νότιος Ελλά-
δα, αλλά ο κόσµος ενδιαφέρθηκε για τα δεν-
δροκοµικά, τα τρακτέρ µεγάλης ιπποδύνα-
µης, όπως επίσης και για τις νέες τεχνολογί-
ες και τις λύσεις γεωργίας ακριβείας», είπε 
ο Μπάµπης Μαυρίδης, γενικός διευθυντής, 
του Οµίλου «Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ».

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης 
αρωγός στην εκπαίδευση 

Την κατασκευή ενός 
πλήρως εξοπλισμένου 

εκπαιδευτικού εργαστηρίου 
γεωργίας ακριβείας του 

ΕΛΓΟ ανέλαβε ο Όμιλος 

Ο πρόεδρος 
και διευθύνων 
σύµβουλος του 
πολυσχιδούς Οµίλου, 
Ιωάννης Κοντέλλης, 
γνωστοποίησε προς 
τους εκπροσώπους 
του ∆.Σ. της 
Αβερώφειου 
Σχολής Λάρισας και 
τον διευθύνοντα 
σύµβουλο του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, την 
πρόταση χορηγίας 
του οµίλου για 
την κατασκευή 
και τη διαµόρφωση 
αίθουσας - 
εργαστηρίου 
γεωργίας ακριβείας.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Στα ΟιΝοτικά 39
κρητικά οινοποιεία 
Μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω πανδηµίας, 
οι οινοποιοί της Κρήτης µε την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης, επανέρχονται δυναµικά 
στην πρωτεύουσα και προσκαλούν στην έκθεση 
κρητικού κρασιού «ΟιΝοτικά», τη ∆ευτέρα 31 
Οκτωβρίου στο ξενοδοχείου Athenaeum 
InterContinental, στη Λ. Συγγρού. Τριανταένα 
οινοποιεία από όλη την Κρήτη µεταφέρουν στις 
αποσκευές τους 11 γηγενείς ποικιλίες, 7 ζώνες 
ΠΟΠ και 6 ζώνες ΠΓΕ και έρχονται για να 
συναντήσουν το αθηναϊκό κοινό και τους 
επαγγελµατίες του κλάδου τροφίµων και ποτών. 
Η οινική Κρήτη προσκαλεί το κοινό να µυηθεί στα 
µοναδικά αρώµατα του Βιδιανού, του Λιάτικου, 
του Ρωµέικου, της Βηλάνας και άλλων 
πρεσβευτών της Κρήτης. Πάνω από 300 ετικέτες 
του κρητικού αµπελώνα θα είναι διαθέσιµες προς 
δοκιµή. Πληροφορίες στο www.winesofcrete.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Παρουσίαση 

υφιστάµενων και νέων 
χρηµατοδοτικών εργαλείων 
για επενδύσεις διοργανώνει 
η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα, ο Εµπορικός 
Σύλλογος και το ΕΒΕΑ 
στις 2 Νοεµβρίου, ώρα 
17:00 µ.µ. στην αίθουσα 
ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ 
(Ακαδηµίας 7, 6ος όροφος).

H Biofach Saudi Arabia 
ανοίγει τις πόρτες της στις 7 
µε 9 Νοεµβρίου στο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό & Εκθεσιακό 
Κέντρο του Ριάντ. Για 
πληροφορίες στο www.
biofach-saudiarabia.com

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

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

Στις 12-14 Νοεµβρίου η 
MDF Expo στο Metropolitan 
Expo, η συνδυαστική έκθεση 
για τους επαγγελµατίες 
τροφίµων από τον τοµέα της 

παραγωγής, της µεταποίησης 
και του food service. 

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

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 την λιανική 
αγορά και πώληση τροφίµων 
και ποτών.

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

Τα πάντα για το µήλο 
στην Interpoma 
στις 17-19 Νοεµβρίου
Πρωτεύουσα του µήλου θα γίνει το τριήµερο 17 
µε 19 Νοεµβρίου το Μπολζάνο στη Βόρεια Ιταλία, 
καθώς στην πόλη θα πραγµατοποιηθεί 
η Interpoma, η µοναδική εµπορική έκθεση 
στον κόσµο αφιερωµένη αποκλειστικά στη 

µηλοκαλλιέργεια. Η Interpoma φιλοδοξεί να 
αναδειχθεί σε διεθνές σηµείο συγκέντρωσης 
ειδικών του µήλου από όλο τον κόσµο όπου θα 
παρουσιάζονται φρέσκες και καινοτόµες λύσεις. 
H πρώτη µέρα του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί 
στη δυναµική της µηλοκαλλιέργειας Ηνωµένες 
Πολιτείες. Η δεύτερη µέρα θα αφιερωθεί στην 
τεχνολογική καινοτοµία και την ψηφιοποίηση 
στα µηλοειδή, ενώ θα υπάρξει παρουσίαση της 
τελευταίας λέξης της τεχνολογίας στον τοµέα 
της ροµποτικής. Ας σηµειωθεί πως η έκθεση 
απευθύνεται αυστηρά σε επαγγελµατίες. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.
fierabolzano.it/en/interpoma/home.

ΜΠΟΛΖΑΝΟ

Στο επίκεντρο 
οι προκλήσεις στη
φυτοπροστασία 
την 1η Νοεµβρίου
O ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, 
Ινστιτούτο Βιοµηχανικών 
& Κτηνοτροφικών Φυτών 
προσκαλεί στην ηµερίδα 
Φυτοπροστασία σε ένα νέο 
περιβάλλον, προκλήσεις 
από τις πολιτικές «Από 
το αγρόκτηµα στο πιάτο» & 
«πράσινη συµφωνία». 
Η ηµερίδα θα 
πραγµατοποιηθεί στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ινστιτούτου Βιοµηχανικών & 
Κτηνοτροφικών Φυτών, 
Θεόφραστου 1, στη πόλη 
της Λάρισας, την Τρίτη 
1 Νοεµβρίου στις 10:00 
το πρωί. Στην ηµερίδα θα 
µιλήσουν στελέχη του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ειδικοί σε 
θέµατα φυτοπροστασίας, θα 
αναδειχθούν προβλήµατα της 
ανθεκτικότητας εχθρών σε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και θα παρουσιασθούν 
προτάσεις για την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 
Εχθρών και τη διαχείριση 
της ανθεκτικότητας. 

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ

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

Παράταση έως 1η Νοεµβρίου 
για αιτήσεις συµµετοχής στο νέο 
Level Up G4A της Bayer.

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

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

Παράταση ισχύος έως 30 
Νοεµβρίου για πιστοποιητικά 
βιοκαλλιεργητών ελαιώνα 
Άµφισσας

Έως 15 ∆εκεµβρίου η ετήσια 
απογραφή των αιγοπροβάτων 
και των χοίρων.

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

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
µετατροπές άδειας παραγωγού 
Λαϊκής σε πωλητή.

Παράταση ως 31 Μαρτίου 
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΣΕΦ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το µεγάλο ραντεβού 
της µελισσοκοµίας 
στις 2-4 ∆εκεµβρίου

To 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού 
και Προϊόντων Μέλισσας 
διοργανώνεται στις 2, 3 και 4 
∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης & 
Φιλίας. Αποτελεί το γιορτινό 
ραντεβού του κόσµου της 
µελισσοκοµίας για καταναλωτές 
αλλά και µελισσοκόµους. Στόχος 
του Φεστιβάλ είναι η προβολή και 
προώθηση του επώνυµου ελληνικού 
µελιού και των προϊόντων κυψέλης 
στο καταναλωτικό κοινό και στους 
χώρους µαζικής εστίασης. Επιπλέον, 
αποτελεί τον τόπο για τη σύναψη 
εµπορικών και επιχειρηµατικών 
συµφωνιών µεταξύ των παραγωγών 
και των επιχειρήσεων παραγωγής 
και διακίνησης µελισσοκοµικών 
προϊόντων. Είσοδος 2 ευρώ, δωρεάν 
για µελισσοκόµους, ΑΜΕΑ και 
παιδιά ως 12 ετών. Πληροφορίες 
στα τηλ: 21036/10265 – 22205.
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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 Χιώτι-
κα. Γεννάνε τον Οκτώβριο. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ.6945/507072.

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

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

Πωλούνται 2 τράγοι διασταυρωµένοι αγγλονου-
µπια ενός έτους και τριών ετών, περιοχή Φθιώτι-
δα. 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 γαλακτοπαραγω-
γής,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 κα-
τάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή 
τιµή. Τηλ.6947/728582.

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµ-
βο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτρο-
φία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολται-
κά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

Πωλούνται 110 ζώα (πρόβατα Λακόν). Γεννούν 
15 Αυγούστου. Περιοχή Αχαΐα. Κος Παναγιώτης. 
Τηλ.6906/224081.

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

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

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

Πωλούνται 200 Πρόβατα Λακόν (Lacaune), 
στον νοµό Τρικάλων, πλήρως εµβολιασµένα, 
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), γονιµοποίηση 
µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης. Τιµή 600 ευ-
ρώ. Περιοχή ∆ράµας. Τηλ. 6942/427966.

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. 
Τηλ.6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος R2, Αλέξανδρος, περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6946/306101.

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος ποι-
κιλίας MAISTRALE καλής ποιότητας, περιοχή 
Καρδίτσας. Τηλ.6955/361856.

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

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

Πωλούνται σπόροι µπιζελιού ποικιλίας Ολύµπου. 
Τηλ.6934/405572. 

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ.6987/310440.

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

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

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

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

Πωλoύνται ζωοτροφές σε µπάλες για κτηνο-
τροφικό µπιζέλι και τριφύλλι.Περιοχή 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 µικρά δέ-
µατα, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, 
από γεωπόνο. Τηλ.2310/711133.

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2 . Τηλ. 
6946/306101.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα άρτια και οικοδοµήσι-
µα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φάρο 
Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύν-
θου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου. 
Τηλ.6937/314086.

Πωλούνται 127 στρέµµατα παραθαλάσσια 
στη Χαλκιδική.Πρώτα µε αµφιθεατρική κλίση. 
Τηλ.2310/808114,6977/259636.

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περι-
φραγµένο, κατάλληλο για αρωµατικά φυ-
τά. ∆ιατίθεται 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 Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτη-
µένο. Τιµη 60.000 Ευρώ. Τηλ.6977/277554.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτολι-
βαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6906/432076.

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

Eνοικιάζεται ακίνητο-αγροτεµάχιο 11 στρεµµά-
των εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρόµο 
Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδαφος 
,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φωτοβολται-
κά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τιµή αναλόγως 
µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λούτσας. ∆ια-
τίθεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6977/259636 .Κα Χριστίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άρι-
στη κατάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6936/988485.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται σφυρόµυλος µε ταχύτητα κο-
πής 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6974/567958. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 
ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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

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

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προ-
ϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξω-
τερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώ-
θηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονά-
δες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθα-
ριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

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

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

Πωλείται πρέσα ΒΕΛΓΕΡ 730 σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Περιοχή: Λαµία Τηλ. 6973/697961.

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

Ξινόµαυρο, η «ντίβα» όπως αποκα-
λείται του Ελληνικού αµπελώνα και 
η πλέον ευγενής ερυθρή γηγενής 
ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας βάζει 
τα καλά της ενόψει της Παγκόσµιας 
Ηµέρας Ξινόµαυρου την 1η Νοεµβρί-
ου. Γιορτάζοντας την ηµέρα αυτή, η έ-
νωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος» 
διοργανώνει δύο παράλληλες εκδη-
λώσεις στην Αθήνα: Το masterclass 
µε τίτλο «Το Ξινόµαυρο στα καλύτε-
ρά του!» και την έκθεση οινογευσί-
ας «Τα ΒορΟινά του Ξινόµαυρου».*

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στο 
ευρύ κοινό, καταναλωτές που επιθυ-
µούν να γνωρίσουν τις πτυχές της πο-
λυδυναµικής και πολυδιάστατης αυ-
τής ποικιλίας, αλλά και επαγγελµατί-
ες από το χώρο της εστίασης, εµπόριο 
οίνων, sommelier, wine experts, οινο-
δηµοσιογράφους κτλ, που ενδιαφέ-
ρονται να εµπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους πάνω στο Ξινόµαυρο και στον 
αµπελώνα της Βόρειας Ελλάδας. Με 
την καθοδήγηση, τις εµπεριστατωµέ-
νες γνώσεις και κυρίως την ικανότητά 
του να τις µεταδίδει, ο master of wine 
Κωνσταντίνος Λαζαράκης θα µας ταξι-
δέψει νοερά στα αµπελοτόπια της Βό-
ρειας Ελλάδας, όπου κυρίως καλλιερ-
γείται το Ξινόµαυρο, που επάξια ανα-

δεικνύουν το βάθος των ξεχωριστών 
και µοναδικών χαρακτηριστικών της. 

Τα «ΒορΟινά» για πρώτη φορά ντύ-
νονται µε την πολύχρωµη φορεσιά 
του Ξινόµαυρου, παρουσιάζοντας την 
πλούσια χρωµατική και γευστική του 
παλέτα, µε κρασιά ένδειξης ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ, µονοποικιλιακά ή σε χαρµάνι, 
λευκά, orange, ροζέ, ερυθρά, νεαρά 
και παλαιωµένα, ξηρά ή αφρώδη και 
άλλα, από τα ονοµαστά αµπελοτόπια 
της Βόρειας Ελλάδας. Για όσους δεν 
γνωρίζουν, τέσσερις είναι οι ζώνες 

παραγωγής οίνων ΠΟΠ της ποικιλί-
ας Ξινόµαυρο. Στη Νάουσα και στο Α-
µύνταιο τη συναντάµε µονοποικιλια-
κή ενώ στη Γουµένισσα σε χαρµάνι µε 
την ποικιλία Νεγκόσκα σε µικρό πο-
σοστό και στη Ραψάνη µε τις ποικιλί-
ες Κρασάτο και Σταυρωτό ισοµερώς.

*Και οι δύο εκδηλώσεις Masterclass 

(18:00-20:00) και Έκθεση οινογευσίας 

(18:00-22:00) θα πραγµατοποιηθούν στο 

ξενοδοχείο Electra Palace Athens (οδός 

Ναυάρχου Νικοδήµου 18-20 στην Πλάκα).

4 ζώνες ΠΟΠ
Στη Νάουσα και στο Αµύνταιο 
µονοποικιλιακή, στη Γουµέ-
νισσα σε χαρµάνι µε Νεγκό-

σκα και στη Ραψάνη µαζί 
µε Κρασάτο και Σταυρωτό 

Στο ΦΕΚ η ενίσχυση
για τους ρητινεργάτες
∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης η ΚΥΑ για την 
ενίσχυσης στους ρητινεργάτες, οι 
οποίοι πραγµατοποίησαν εργασίες 
πυροπροστασίας δασών, το 2021. 
Ανά δικαιούχο αναλογούν 0,40 
ευρώ ανά κιλό ρητίνης (2,3 εκατ.
ευρώ για 5.628.829 κιλά ρητίνης 
περίπου, µαζί µε 2.614.300 κιλά 
που παραδόθηκαν σε βιοµηχανίες 
και εµπόρους και 3.014.529 κιλά 
που καταστράφηκαν από φωτιές 
και την κακοκαιρία Μήδεια).

Σε επιφυλακή για εστίες
ευλογιάς των προβάτων
∆ύο πρωτογενείς εστίες ευλογιάς 
αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν 
µέσω του συστήµατος ADIS της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Izmir 
της Τουρκίας, κοντά στη Λέσβο. 
Για να αποτραπεί η είσοδος του 
νοσήµατος στη χώρα και να 
αποφευχθεί µια νέα επιζωοτία, το 
Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών 
του ΥπΑΑΤ εφιστά την προσοχή 
στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές 
για την πιστή εφαρµογή των 
διαλαµβανοµένων.

Προς αναζήτηση λύσης 
στήριξης του Σαββατιανού
Στο µικροσκόπιο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης µπαίνει 
ο αττικός αµπελώνας και η 
ανάσχεση της φθίνουσας πορείας 
των εκτάσεων του Σαββατιανό. Σε 
πρόσφατη σύσκεψη, ο υπουργός 
Γιώργος Γεωργαντάς δεσµεύθηκε 
πως θα αναζητήσει πόρους, ενώ 
προανήγγειλε τη διοργάνωση 
ηµερίδας, µε σκοπό τη στήριξη της 
αµπελουργίας στην περιοχή µέσα 
από προγράµµατα του Ταµείου 
Ανάκαµψης και της νέας ΚΑΠ.

Ευκαιρίες Σαρακάκη σε
σπουδαστές ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ
Τους σπουδαστές Μηχανοτρονικής 
του τοµέα Τεχνικών Επαγγελµάτων 
ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ 360, υποδέχθηκε στο 
πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας 
µε τον εκπαιδευτικό φορέα, ο 
Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη. 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
τους, οι σπουδαστές θα γνωρίσουν 
τα πιο εξελιγµένα τεχνολογικά 
συστήµατα, µέσα από εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και webinars. Ο Όµιλος 
\προσφέρει στους αποφοίτους 
πρακτική άσκηση και απασχόληση.

Το Ξινόµαυρο, µια πολυδυναµική και πολυδιάστατη ποικιλία, αποτελεί µία από τις τέσσερις ποικιλίες 
πρεσβευτές της Ελλάδας, µαζί µε το Ασύρτικο, το Μοσχοφίλερο και το Αγιωργίτικο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ξινόμαυρο, εγχώρια 
ποικιλία πρεσβευτής 
Την 1η Νοεμβρίου γιορτάζει η ντίβα του ελληνικού αμπελώνα 
το Ξινόμαυρο, με δύο παράλληλες εκδηλώσεις στην Αθήνα

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew Holland 
8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορτηγό µερ-
σεντες 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 επισκευ-
ασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται µηχανή τεχνητού θηλασµού αµνοε-
ριφίων (έως 250 ζώα) και δύο πλαστικές δεξα-
µενές νερού 5 κυβικά εκάστη. Περιοχή Αθήνας. 
Τηλ.6936/779887.

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευής 
2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή Αθή-
νας Τηλ.6936/779887.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 200 ίππων σε κα-
λή κατάσταση, περιοχή Σερρών, τιµή 25.000 ευ-
ρώ. Τηλ.6947/445778.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, περιοχή 
Γέφυρες Θεσσαλονίκης, Τηλ.2310/715037.

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

Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο προ-
βάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυλος (σπα-
στήρας). Τηλ.6944/614947.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυφος(χωρίς 
λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ.6980/048507.

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310711133.
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Τραπέζι για έξι
στη Bundesliga
Μοιάζει τρωτή φέτος η Μπάγερν Μονάχου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Στο να θυµηθεί τι εστί ανταγωνισµός 
«πλησιάζει» φέτος το γερµανικό πο-
δοσφαιρικό κοινό τη φετινή αγωνι-
στική περίοδο, µε την παραδοσια-
κή πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονά-
χου να µην πείθει ακόµα µε τις εµ-
φανίσεις της, µοιάζοντας µετά από 
πολλά χρόνια τρωτή, µε µια σειρά 
από οµάδες να έχουν δηµιουργήσει 
ένα τρενάκι στο βαθµολογικό πίνα-
κα µε πολλούς επιβαίνοντες. Η Μπά-
γιερν (2η, 22 βαθµούς) υποδέχεται 
στην Allianz Arena το Σάββατο τη 
µαχητική Μάιντζ (6η, 18 βαθµούς), 
ενώ η σταχτοπούτα και πρωτοπόρος 
της φετινής Bundesliga, Ούνιον Βε-

ρολίνου (1η, 23 βαθµούς) καλείται 
να ξεπεράσει εντός έδρας το σηµα-
ντικό εµπόδιο της Γκλαντµπαχ (9η, 
16 βαθµούς), µε στόχο να παραµεί-
νει στη κορυφή της βαθµολογίας 
και να παρατείνει το ενδιαφέρον 
του γερµανικού κοινού για το φε-
τινό πρωτάθληµα. 

Στο εγχώριο πρωτάθληµα, ξεχω-
ρίζει το παρθενικό ντέρµπι της Έ-
νωσης στην ΟΠΑΠ Αρένα ενάντια 
στον ανισόρροπο φέτος ΠΑΟΚ την 
Κυριακή, µε την προϊστορία στη 
Νέα Φιλαδέλφεια (37-6-5 υπέρ της 
ΑΕΚ) να δηµιουργεί υψηλές προσ-
δοκίες για τους γηπεδούχους, ενώ 
η ατµόσφαιρα αναµένεται καυτή, 
µε τα εισιτήρια να έχουν εξαντλη-
θεί εντός λίγων ωρών. 

Για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα τρεις οµάδες της La 
Liga µένουν εκτός νοκ άουτ του Champions League.
Μετά τη Σεβίλλη, ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα 
και της Ατλέτικο να αποχαιρετήσουν πρόωρα 
τη διοργάνωση, αφήνοντας µόνο τη Ρεάλ στη φάση 
των «16». Τα τελευταία µατς των οµίλων θα 
διεξαχθούν την ερχόµενη εβδοµάδα 1-2 Νοεµβρίου.

Τελευταία εισιτήρια
Champions League

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Μάντσεστερ Σίτι  14.30 Novasports Premier League

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

AΕΚ - Άρης   15.45 ΕΡΤ World

Υδατοσφαίριση (Α1 Πόλο Ανδρών)

Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ Sports 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Παναθηναϊκός  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Mιλγουόκι Μπας – Ατλάντα Χοκς 15.45 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Λαµία  16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα  19.30 COSMOTE SPORT 9 HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΟΦΗ   20.30 Novasports Prime

Μηχανοκίνητα (Formula 1)   

Γκραν Πρι Μεξικό    22.00 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Μάντσεστερ Σίτι  14.30 Novasports Premier League

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

AΕΚ - Άρης   15.45 ΕΡΤ World

Υδατοσφαίριση (Α1 Πόλο Ανδρών)

Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ Sports 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Παναθηναϊκός  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (NBA)

Mιλγουόκι Μπας – Ατλάντα Χοκς 15.45 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Λαµία  16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα  19.30 COSMOTE SPORT 9 HD 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΟΦΗ   20.30 Novasports Prime

Μηχανοκίνητα (Formula 1)   

Γκραν Πρι Μεξικό    22.00 ΕΡΤ2

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 30 Οκτωβρίου

Σάββατο 29 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
 Τα όνειρα 
της Agrotica 
ψάχνουν για λύση 
στα προγράμματα

Καλή η προίκα   
της νέας ΚΑΠ 
στις φθινοπωρινές 
καλλιέργειες  

Ανήσυχοι  
οι αναλυτές 
για την επάρκεια 
στα λιπάσματα 

Νοσοκοµείο 
ο Παναθηναϊκός
Τρία απανωτά σοκ µέσα σε 10 
µέρες έχει υποστεί ο Παναθηναϊκός, 
µε την κακοτυχία της οµάδας να 
κινδυνεύει να επισκιάσει τις 
εξαιρετικές τις εµφανίσεις. Εκτός 
δράσης για αρκετούς µήνες θα 
µείνουν οι Τρουιγέ, Φροκού και 
Αϊτόρ καθώς υπέστησαν και οι τρεις 
ρήξη χιαστού, µε την επιστροφή τους 
στην αγωνιστική δράση τη φετινή 
σεζόν να είναι σχεδόν αδύνατη.

Ιστορικό στραπάτσο
για Λεµπρόν Τζέιµς
Εφιαλτικά έχει ξεκινήσει η σεζόν 
για τους Λος Άντζελες Λέικερς. 
Ο χρόνος για τον ΛεΜπρόν Τζέιµς 
πρέπει να γυρίσει πίσω σχεδόν 
20 χρόνια, όταν ακόµα ήταν rookie, 
στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Αυτή 
ήταν η τελευταία φορά που µία 
οµάδα NBA, µε τον Τζέιµς στη 
σύνθεσή της, δεν έχει καταφέρει 
να νικήσει στις τέσσερις πρώτες 
αναµετρήσεις µίας σεζόν. 

Για πρώτη σέντρα η ΑΕΛ
µε Ηρακλή Λάρισας
Στην τελική ευθεία µπαίνει η ΑΕΛ για 
το Πρωτάθληµα της Super League 2, 
το οποίο όπως όλα δείχνουν θα 
ξεκινήσει οριστικά στις 6 Νοεµβρίου 
(η αναµέτρηση Απόλλωνα Λάρισας 
µε Παναθηναϊκό Β’  θα διεξαχθεί 
στις 5 Νοεµβρίου) και οι «βυσσινί» 
θα δώσουν τον πρώτο αγώνα 
στο Αλκαζάρ µε τον «νεοφώτιστο» 
Ηρακλή Λάρισας. Παράλληλα, η ΑΕΛ 
κλείνει «τρύπες» µε εξοφλήσεις 
παιχτών, όπως ο Τσόριτς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Δοκιμή Οδήγησης 

Combined Power  
Οι Lemken και Krone συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν ένα αυ-
τόνομο μηχάνημα που είναι ικανό να χειρίζεται παρελκόμενα 
για μία σειρά καλλιεργητικών εργασιών. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ





Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Oκτωβρίου 2022

Οψιμότητα και μικρότερο μέγεθος χαρακτη-
ρίζουν τη φετινή παραγωγή λεμονιού, με τη 
τιμή παραγωγού για το λίγο διαθέσιμο προ-
ϊόν αυτές τις μέρες να ξεπερνά τα 65 λεπτά 
και πολλές φορές να φτάνει τα 70 λεπτά. 

Η συγκομιδή του πρώιμου Ιντερντονάτο 
έχει καθυστερήσει σημαντικά, σχεδόν ένα 
μήνα, όπως μεταφέρει στην Agrenda ο Κώ-
στας Πάππας, αντιπρόεδρος στον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Κιάτου-Τραγάνας. Τα αίτια ε-
ντοπίζονται στα λίγα νερά που έπεσαν τη 
φετινή περίοδο ανάπτυξης, ειδικά στο νο-

μό Κορινθίας, με τους περισσότερους πα-
ραγωγούς να μην καταφεύγουν σε λύσεις 
μηχανικής άρδευσης λόγω του υψηλού ε-
νεργειακού κόστους. Ωστόσο, φέτος ανα-
μένεται μία διαφορετική χρονιά για το ελ-
ληνικό λεμόνι, αφού δεν παρουσιάστηκαν 
τα ίδια προβλήματα διακίνησης στο αργε-
ντίνικο προϊόν που έφερε μεγάλες ποσό-
τητες φθηνού λεμονιού πέρυσι στην ελλη-
νική αγορά εν μέσω συγκομιδής. Φέτος, 
οι αλυσίδες λιανικής ψάχνουν προϊόν για 
να καλύψουν τη ζήτηση. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Τα πρώτα λεμόνια με 70 λεπτά
 Σε διατήρηση υψηλών τιμών, προσβλέπουν οι παραγωγοί  

 Σημαντικές οι επιπτώσεις της ξηρασίας στο μέγεθος του καρπού
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Ο
ι συνθήκες της αγοράς σκληρού σί-
του στη χώρα μας φαίνεται πως δεν 
είναι ευνοϊκές για πωλήσεις. Πριν 
κάποιες εβδομάδες οι τιμές σημεί-

ωσαν τα χαμηλά τους και έκτοτε ανακάμπτουν 
με τελευταία θετικά νέα τις αγορές Τυνησίας και 
Αλγερίας. Δεν υπάρχουν σημαντικά νέα που 
θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές, ενώ το 
σενάριο να ξαναπιάσουμε πάλι τα πολυπόθη-
τα 50 λεπτά για την ώρα φαντάζει δύσκολο. Η 
Φότζια κράτησε την άνοδο της περασμένης ε-
βδομάδας στα 515-520 ευρώ και η Γαλλία αυ-
ξήθηκε κατά 10 ευρώ στα 480 ευρώ ο τόνος.

 Στην αγορά μας, σημειώθηκαν κάποιες 
πωλήσεις βάμβακος προς εμπορικούς οίκους 
ή απευθείας σε κλωστήρια του Πακιστάν, αλλά 
μέρα με την ημέρα οι τιμές που προσφέρουν οι 
αγοραστές μειώνονται. Αυτό είναι λογικό κα-
θώς δεν υπάρχουν σήμερα ιδιαίτερες εναλλα-
κτικές. Στο σύσπορο υπάρχει δυσαρέσκεια στον 
κλάδο, αφού δεν καταφέραμε να επωφεληθού-
με των τιμών ρεκόρ τους προηγούμενους μή-
νες. Περί τα 88 σεντς ανά λίμπρα υπάρχει αγο-
ραστικό ενδιαφέρον για τα λευκά βαμβάκια.      

 
 Η κορινθιακή σταφίδα –που έχει συγκομι-

στεί από τον Αύγουστο- παραμένει στις αποθή-
κες των παραγωγών και εμπορικές πράξεις δεν 
γίνονται τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην Αχα-
ΐα. Από τα 1,60 - 1,70 ευρώ το κιλό που ήταν η 
τιμή παραγωγού πριν λίγα χρόνια έφτασε στα 
70 - 90 λεπτά. Μια εποχή που το κόστος καλλι-
έργειας είναι πολύ αυξημένο. Να σημειωθεί ότι 
η ΠΕΣ ανακοίνωσε φέτος τιμή στα 1,25 ευρώ το 
κιλό, ενώ οι έμποροι ξεκίνησαν από 70 λεπτά. 

Κρατά την άνοδο 
η Φότζια, συν 10 
ευρώ στη Γαλλία 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

29/09 06/10 13/10 20/10 26/10

481,69 481,90

468,08
474,01

465,16

Αργεντινή 
Εξομαλύνθηκε η κατάσταση  
με την αλυσίδα τροφοδοσίας  
στην Αργεντινή, μειωμένη  
η παραγωγή στη Τουρκία

Παγετός
Επηρεασμένα τα δέντρα 

από τον όψιμο παγετό στην 
Πελοπόννησο, μειωμένες 

αποδόσεις σε αρκετά κτήματα

Προσφορά
Ευκαιρία να διατεθεί όλη η ελλη-
νική παραγωγή σε καλές τιμές 

φέτος, λόγω έλλειψης προσφοράς 
από το εξωτερικό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

482,5

420

362

95,80

532,10

1463,2

21,57

87,40

150,97

124,26

495

427

362

97,50

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

500

422

362

88,30

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

510

425

364

83,25

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

520

427

364

79,35

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

520

427

362

78,03

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 26/10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό 

312 312 313

308

3,97 3,94 4,03

4,45 4,56

290 301

4,60

Τιμή παραγωγού  
Interdonato  
(λεπτά/κιλό)

Τέλη Οκτωβρίου 2021 50-52 

Τέλη Οκτωβρίου 2022 65-70
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Υψηλή µεταβλητότητα και προβληµατισµός στο βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

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

Αµετάβλητη την εβδοµάδα αυτή 
η λίστα της Φότζια για τις τιµές του 
σκληρού σίτου, έπειτα από τέσσερις 
συνεχόµενες ανοδικές συνεδρίες.

Σηµάδια σταθεροποίησης αυτή 
την εβδοµάδα στην τιµή καλαµποκιού 
στην Ιταλία, όσο εξασθενεί η επιρροή 
από την πίεση της συγκοµιδής.

Ανακάµπτει κατά 10 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.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια ιδιαίτερη ισορροπία έχει περιέλ-
θει η ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, µε 
τη νέα συνθήκη να υπαγορεύει πρω-
τάκουστες τιµές παραγωγού τουλάχι-
στον για τους επόµενους µήνες, όσο 
η προσφορά στην αγορά περιορίζεται 
τόσο λόγω παραγωγής όσο και στρα-
τηγικής µεγάλων παιχτών. Πηγαδά-
κια στην πρόσφατη Agrotica από αν-
θρώπους που παρακολουθούν στενά 
τις εξελίξεις στον κλάδο και την αγο-
ρά, συζητούσαν ακόµα και το ενδεχό-
µενο των 7 ευρώ το κιλό, τουλάχιστον 
ως µια µέση τιµή για την Ιταλία. Ακού-
γεται λοιπόν ότι το τελευταίο διάστη-
µα, οι Ισπανοί, που παρά το πλήγµα 
στη φετινή τους σοδειά διαθέτουν κά-
ποια αποθέµατα µε τα οποία θα µπο-
ρούσαν να διευκολύνουν την ιταλική 
βιοµηχανία, κρατάνε ποσότητες πίσω, 
σε µια τακτική που είδε τη µέση τιµή 
ελαιολάδου να κερδίζει 1 ευρώ µέσα 
σε διάστηµα περίπου ενός µήνα. Την 

ίδια στιγµή, οι Ιταλοί, οι οποίοι ελέγ-
χουν µέσω διαχρονικών συνεργασιών 
τις αγορές στην κεντρική Ευρώπη, υπο-
χρεώνονται τώρα από αυτήν την τακτι-
κή των Ισπανών να ανεβάσουν τις τι-
µές που προσφέρουν στα σούπερ µάρ-
κετ. Στόχος των Ισπανών είναι µόλις 
βρεθούν ξανά µε τις συνηθισµένες µε-
γάλες ποσότητες να βγουν στην αγο-
ρά πολύ φθηνότερα και να αρπάξουν 
µέσα από τα χέρια των Ιταλών τις πο-
λύτιµες συνεργασίες που έχουν µε τα 
σούπερ µάρκετ της Ευρώπης.

Μέσα σ’ αυτό το τοπίο, µετατοπίζε-
ται πάντως το αγοραστικό ενδιαφέρον 
στα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας, 
µε το ενδιαφέρον των Ιταλών να ενι-
σχύεται κάθε εβδοµάδα που περνά. 
Προς το παρόν, κόκκινη γραµµή της 
ιταλικής βιοµηχανίας, είναι τα 6 ευ-
ρώ το κιλό για το ιταλικό έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο, το οποίο είναι λιγο-
στό, αν και φαίνεται πως η αντίσταση 
αυτή θα καµφθεί στην πορεία. Ήδη το 
Μπάρι βρίσκεται στα 5,60 ευρώ το κι-
λό µε την τάση ανοδική.

Στη δεδοµένη συγκυρία, η εγχώρια 
αγορά ξεπέρασε κιόλας το φράγµα των 
5 ευρώ το κιλό, κίνηση που είχε προ-
εξοφλήσει η Agrenda από την προη-
γούµενη εβδοµάδα, βάζοντας τον πήχη 
των νέων συµφωνιών στα 5,10 ευρώ το 
κιλό. Συγκεκριµένα, ο συνεταιρισµός 
των Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία, 
έκλεισε άλλους 350 τόνους στα 5,07 
ευρώ στην Ιταλική Alta Maremma, η ο-
ποία στα τέλη Σεπτεµβρίου είχε κλείσει 
300 τόνους στα 4,90 ευρώ από τον συ-
νεταιρισµό. Ταυτόχρονα, 6,50 ευρώ το 
κιλό ανακοίνωσε ο συνεταιρισµός Κε-
φαλλονιάς και Ιθάκης για το ελαιόλα-
δο από ελαιώνες άνω των 60 ετών στα 
δύο νησιά, ενώ για νεότερους ελαιώ-
νες η τιµή είναι τα 6 ευρώ.

Με ισπανικό πλάνο στα 7 ευρώ το ελαιόλαδο
Η εγχώρια αγορά ξεπέρασε κιόλας το φράγµα των 5 ευρώ το κιλό, βάζοντας τον πήχη στα 5,10 ευρώ
Η κόκκινη γραµµή της ιταλικής βιοµηχανίας στα 6 ευρώ για το έξτρα παρθένο θα καµφθεί σύντοµα Κέρδη κατέγραψαν οι τιµές 

σιτηρών και καλαµποκιού 
στο τελευταίο δελτίο τιµών 
της Τράπεζας Πειραιώς, για 
τον Οκτώβριο, ενώ απώλειες 
σηµείωσαν η τιµή βαµβακιού, 
ρυζιού και σόγιας, µε 
την Τράπεζα να εκτιµά πως 
στα δηµητριακά, η αγορά 
δείχνει περιθώρια περαιτέρω 
ενίσχυσης των τιµών. Όπως 
αναφέρεται στο ∆ελτίο, 
οι ανησυχίες για κλιµάκωση 
του Ρωσο-ουκρανικού 
πολέµου, καθώς αναµένεται 
επανεξέταση της συµφωνίας 
εξαγωγής των ουκρανικών 
σιτηρών στα µέσα Νοεµβρίου 
σε συνδυασµό µε τις καιρικές 
συνθήκες αναµένεται να 
ενισχύσουν περαιτέρω τις 
τιµές σε σιτάρι και καλαµπόκι, 
παρά τη µειωµένη ζήτηση από 
Κίνα και τον περιορισµό των 
αµερικανικών εξαγωγών, 
λόγω του ακριβού δολαρίου. 
Πτώση σε µηνιαίο επίπεδο, 
στον δείκτη των αγροτικών 
προϊόντων (-1,15%) και 
των εµπορευµάτων (-2,11%).

ΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ 
ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέσα στην εβδοµάδα η µεταβλητότητα 
ήταν υψηλή και αυτό δεν οφειλόταν σε κάποια 
νέα θεµελιώδη στοιχεία. Είδαµε τη µια µέρα 
την αγορά να χάνει 3 σεντς ανά λίµπρα, υπό 
τον φόβο της παγκόσµιας ύφεσης και επακόλουθα 
των πτωτικών τοποθετήσεων και την επόµενη 
να κερδίζει πίσω τα 3 σεντς ανά λίµπρα, καθώς 
όπως χαρακτηρίστηκε το βαµβάκι είναι υπερ-
πουληµένο. Στην άνοδο βοήθησε και το 
αποδυναµωµένο δολάριο µια αναλυτές θεωρούν 
πως η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα επιβραδύνει 
το πρόγραµµα αύξησης των επιτοκίων.

ΝEA ΥOΡKH
Εξακολουθούν να σηµειώνονται κάποιες 
επιλεκτικές πωλήσεις κυρίως για την αγορά 
του Πακιστάν. Το κακό βέβαια είναι πως κάθε 
φορά που κλείνεται µια δουλειά οι Πακιστανοί 
στην εποµένη ζήτησή τους κατεβάζουν την τιµή 
τους, καθώς γνωρίζουν πως δεν έχουµε ιδιαίτερες 
εναλλακτικές αυτή την εποχή. Το κοµµάτι 
ρευστότητας / πληρωµών από αγορές 
όπως Αίγυπτος ή Πακιστάν έχει αρχίσει 
να κουβεντιάζεται αρκετά και δεν είναι λίγοι 
όσοι ισχυρίζονται πως θα έχουµε σίγουρα 
καθυστερήσεις στις εκτελέσεις των συµβολαίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Το ενδιαφέρον των Ιταλών 
ενισχύεται κάθε εβδοµάδα.

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
Ο συνεταιρισµός Αγίων 

Αποστόλων στη Λακωνία, 

έκλεισε 350 τόνους στα 5,07 

ευρώ στην Αlta Maremma

Συνεδρίαση 26/10/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22 77,82 -0,65

Μάρτιος ‘23 77,38 -0,56
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∆ιεθνείς αναλυτές εκτιµούν πως 
τους επόµενους µήνες η αγορά 
θα δοκιµάσει να ανακτήσει κά-
ποιο από το χαµένο έδαφος, µε 
βασική προϋπόθεση οι αγωνίες 
για τη ζήτηση να µην θεριέψουν 
από κάποια απρόσµενη αφορµή. 
Με άλλα λόγια, εκτιµούν πως η 
αγορά είδε τα χαµηλά της και τα 
όποια περιθώρια περαιτέρω υπο-
χώρησης των διεθνών τιµών είναι 

πιο περιορισµένα συγκριτικά µε 
ότι ίσχυσε το προηγούµενο διά-
στηµα. Άλλωστε, µε δεδοµένο ό-
τι ο προγραµµατισµός των εαρι-
νών σπορών στις ΗΠΑ γίνεται ή-
δη από τώρα, µε γνώµονα τις τι-
µές που διαµορφώνουν τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου 2024, φαίνε-
ται πως η αγορά θα χρειαστεί να 
δόσει κίνητρα προκειµένου να 
µην χαθούν πολλές εκτάσεις έ-

ναντι άλλων καλλιεργειών. Στα 
74 µε 75 σεντς η λίµπρα που δι-
αµορφώνονται οι τιµές για την 
επόµενη χρονιά, τα έξοδα της 
καλλιέργειας δεν βγαίνουν, ό-
πως παραδέχονται διεθνείς α-
ναλυτές, κάτι που θα έχει ως α-
ποτέλεσµα µια µεγάλη διαρροή 
εκτάσεων προς καλλιέργειες ό-
πως η σόγια, το καλαµπόκι ή α-
κόµα και τα χειµερινά σιτηρά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµάδια βελτίωσης εµφανίζει η 
διεθνής αγορά βάµβακος, χω-
ρίς αυτό να σηµαίνει ωστόσο ό-
τι η αγορά είναι έτοιµη για µια 
καθοριστική για τους παραγω-
γούς ενίσχυση των τιµών. Η εγ-
χώρια αγορά προσεγγίζει εκ νέ-
ου τα 70 λεπτά το κιλό έπειτα α-
πό την ανοδική αντίδραση που 
σηµείωσε η τιµή για τα συµβό-
λαια ∆εκεµβρίου 2022 το από-
γευµα της Τρίτης 25 Οκτωβρί-
ου, ενώ όπως επισηµαίνουν α-
ναλυτές στην Agrenda, σχηµα-
τίζονται τεχνικές προϋποθέσεις 
που θα µπορούσαν να βελτιώ-
σουν περαιτέρω τις τιµές. Την 
ίδια στιγµή, η αποδυνάµωση 
του δολαρίου, µε την ισοτιµία 
ευρώ δολάριο να βρίσκεται ξα-
νά στο 1, αν και χαλάει τις τιµές 
για το ελληνικό σύσπορο, έρ-
χεται να ευνοήσει τις διεθνείς 
τιµές, αφού διαµορφώνει κα-
λύτερες συνθήκες για την πα-
γκόσµια ζήτηση.

Νωρίτερα οι τιµές είχαν υπο-
χωρήσει µέχρι και τα 65 µε 66 
λεπτά το κιλό, κάτι που µετα-
φράζεται σε απώλειες 35.000 
ευρώ ο τόνος για έναν παραγω-
γό που επέλεξε να µην φιξάρει 
την τιµή στις αρχές Σεπτεµβρίου, 
όταν η αγορά βρισκόταν στην 
περιοχή των 95 λεπτών ή ακό-
µα και του ενός ευρώ. Η από-
κλιση αυτή, ξύνει παλιές πλη-
γές, µε παραγωγούς να αναφέ-
ρουν πως κάποια εκκοκκιστή-
ρια µετρούν 34% απόδοση ίνας 

αν και φέτος οι αποδόσεις είναι 
καλύτερες λόγω των λιγοστών 
βροχοπτώσεων. Οι πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι τα εκκοκκι-
στήρια Καραγιώργου, που πλη-
ρώνουν την τελευταία περίοδο 
τις υψηλότερες τιµές στην αγο-
ρά σε σχέση µε τον ανταγωνι-
σµό (69 λεπτά την Τρίτη 25 Ο-
κτωβρίου, έναντι 65 και 66 λε-
πτών σε άλλες µεγάλες επιχει-
ρήσεις) να µετρούν 35% απόδο-
ση σε ίνα κατά µέσο όρο. 

Το πρόβληµα της ζήτησης ε-
ξακολουθεί να υφίσταται και ή-
δη πολλές βιοµηχανίες και κλω-

στήρια ανά τον κόσµο υπολει-
τουργούν ή έχουν παγώσει για 
µέχρι το τέλος του έτους τη δρα-
στηριότητά τους. Από την άλ-
λη, η αγορά βάµβακος δείχνει 
υπερπουληµένη, µε τα funds 
που δραστηριοποιούνται στο 
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρ-
κης, να έχουν ανοίξει τον τε-
λευταίο µήνα πολλές θέσεις υ-
πέρ της πτώσης (short). Αυτό 
σηµαίνει ότι κάποια στιγµή θα 
χρειαστεί να καλύψουν τις θέ-
σεις τους µε νέες αγορές.

Είτε επιλέξουν να το κάνουν 
αυτό τον ∆εκέµβριο, πριν λή-
ξουν τα ενεργά συµβόλαια της 
τρέχουσας περιόδου, είτε επι-
λέξουν να «ρολάρουν» τις θέ-
σεις τους στα συµβόλαια του ε-
πόµενου µήνα (Μάρτιος 2023) 
το αποτέλεσµα για τα συµβό-
λαια ∆εκεµβρίου 2023, βάσει 
των οποίων διαµορφώνονται 
και οι τιµές για το ελληνικό 

σύσπορο, είναι θετικό, αφού 
και οι δύο κινήσεις µεταφρά-
ζονται σε αγορές που θα ανε-
βάσουν την τιµή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει και η αντιστροφή στις τιµές 
µεταξύ των ενεργών συµβολαί-
ων (∆εκέµβριος 2022) και των 
συµβολαίων που λήγουν τους 
αµέσως επόµενους µήνες (Μάρ-
τιος 2023, Ιούλιος 2023). Έπειτα 
από σχεδόν δύο έτη, η ψαλίδα 
των τιµών ανάµεσα στους µήνες 
λήξης των συµβολαίων κλείνει 
υπέρ των επόµενων µηνών. Πιο 
απλά, η τάση δείχνει ότι σε λί-
γο καιρό, ο Μάρτιος του 2023 
θα στοιχίζει πιο πολύ απ’ ό,τι ο 
∆εκέµβριος του 2022, κάτι που 
µαρτυρά µια «πιο υγιή» αγορά, 
όπως θα σχολιάσουν αναλυτές 
στην Agrenda.

Κι αυτό γιατί µ’ αυτόν τον τρό-
πο τιµολογούνται τα έξοδα α-
ποθήκευσης, ενώ υποχωρεί η 
επιµονή των άµεσων παραδό-
σεων, η οποία έκανε την αγο-
ρά περισσότερο ευµετάβλητη το 
προηγούµενο διάστηµα.

Πρώτη ανοδική αντίδραση στην τιµή βάµβακος 
χτίζει µοµέντουµ ο ∆εκέµβριος
Ο Καραγιώργος πληρώνει την τελευταία περίοδο τις υψηλότερες τιµές στην αγορά

Μικρά τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης 
τους επόµενους µήνες, λένε οι αναλυτές

ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
Η αποδυνάµωση του δολαρίου, 

αν και χαλάει τις τιµές για 

το ελληνικό σύσπορο, ευνοεί 

τις διεθνείς τιµές, αφού διαµορ-

φώνει καλύτερες συνθήκες 

για την παγκόσµια ζήτηση

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
Η αγορά βάµβακος δείχνει υπερ-

πουληµένη, µε τα funds να έχουν 

ανοίξει τον τελευταίο µήνα πολλές 

θέσεις υπέρ της πτώσης (short)

Η
ζήτηση για εξαγωγή 
σκληρού σίτου στη χώ-
ρα µας παραµένει στα 
επίπεδα των 460 ευρώ 

ο τόνος FOB λιµάνι µας µε τους 
αγοραστές να τονίζουν πως δεν 
υπάρχουν περιθώρια για υψηλό-
τερες τιµές, δεδοµένου ότι ενδια-
φέρονται για τις µέτριες φετινές 
ποιότητες. Αρκετοί θεωρούν πως 
τώρα είναι µια καλή ευκαιρία για 
ρευστοποιήσεις, καθώς η αγορά 
έχει σηµειώσει σηµαντική άνοδο 
τις τελευταίες εβδοµάδες. Στο εσω-
τερικό µεγάλο είναι το ενδιαφέρον 
για σπορά, δεδοµένου ότι οι τιµές 
παραγωγού παραµένουν για την 

ώρα ελκυστι-
κές.  

Στα σκλη-
ρά σιτάρια, οι 
τιµές στη νέα 
λίστα της Φό-

τζια κράτησαν την άνοδο της προ-
ηγούµενης εβδοµάδας. Συγκεκρι-
µένα τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 515-520 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 
60% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή α-
ποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
505-508 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
είχαµε περαιτέρω άνοδο 10 ευρώ 
ο τόνος µε τις τιµές να πιάνουν τα 
480 ευρώ ο τόνος, ως αποτέλεσµα 
της βελτιωµένης ζήτησης και πα-
ρά της ισχυρής ανταγωνιστικότη-
τας από τον Καναδά. Σύµφωνα µε 
γαλλικές πηγές, αναµένονται φέ-
τος τα τελικά αποθέµατα στη χώ-
ρα να πιάσουν χαµηλό οκταετίας.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές µαλακού σίτου πιέζονται 
λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότη-
τας έναντι των σοδειών στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πα-
ράλληλα δεν έχουν προκύψει και 
νέα θεµελιώδη που θα µπορού-
σαν να στηρίξουν τις τιµές. Στη 
Γαλλία, τέλος, η πτώση στο Σικά-
γο σε συνδυασµό µε την ισχυρο-
ποίηση του ευρώ πίεσε τις τιµές 
στα 352 ευρώ ο τόνος, τα οποία 
και αποτελούν τα χαµηλά των τε-
λευταίων 30 ηµερών.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΥΨΗΛΑ ΤΟΥΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ) 92-95

65-66
69-70

2 ΣΕΠΤ 21 OKT 27 OKT

(ΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ) 92-95
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69-70
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Η υπερπαραγωγή ακτινιδίων στο Βόρειο Ηµισφαίριο, η µειωµένη κατά 35% κατανάλωση οπωρολαχανικών διεθνώς και το υψηλό κόστος αποθήκευσης 
που εξαναγκάζει τους παραγωγούς σε βιαστικές πωλήσεις, συµπιέζουν τις τιµές σε επίπεδα κόστους, ενώ λίγοι έµποροι προσφέρουν κλειστές τιµές. 

Πολλαπλασιασµένα είναι φέτος τα κόστη αποθήκευ-
σης στο ακτινίδιο σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρου-
σιάζει η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Ακτινιδί-
ου (Ε∆ΟΑ). Κάνοντας µερικούς υπολογισµούς, µε µία 
µέση τιµή ρεύµατος στα 65 ευρώ/Mwh, όπως το 2020, 
το κόστος αποθήκευσης υπολογίζεται σε 2 λεπτά το κι-
λό ανά µήνα αποθήκευσης. Με την λιανική τιµή ρεύ-
µατος όµως στα 335 ευρώ/Mwh (όπως πχ τον Αύγου-
στο), το κόστος εκτοξεύεται σε 10 µε 11 λεπτά το µήνα 
ανά αποθηκευµένο κιλό παραγωγής. 

Λαµβάνοντας υπόψιν πως η εµπορική περίοδος στο 

ακτινίδιο διαρκεί 6 περίπου µήνες, η επιβάρυνση για 
όποιον αποθηκεύει ακτινίδιο θα µπορούσε να φτάσει 
και τα 55-60 λεπτά το κιλό σε βάθος 5-6 µηνών αν επι-
βεβαιωνόταν το κακό σενάριο µε τις τιµές ενέργειας. 
Ωστόσο, οι τιµές στο ρεύµα παρουσιάζουν προς το πα-
ρόν µία σηµαντική ύφεση τις τελευταίες εβδοµάδες και 
διαµορφώνονται πέριξ των 170 - 200 ευρώ/MWh, που 
σηµαίνει πως το κόστος αποθήκευσης τον Νοέµβριο 
θα διαµορφωθεί στα επίπεδα των 5-7 λεπτών το κιλό 
ανά µήνα και όχι στα 10-12 λεπτά. Όµως αυτή η ασυ-
νέπεια στα τιµολόγια ρεύµατος είναι εκείνη που γεµί-
ζει την αγορά µε αβεβαιότητα και δεν επιτρέπει στους 
παραγωγούς να κάνουν οικονοµικό προγραµµατισµό. 
Ας σηµειωθεί πως λόγω υψηλής κατανάλωσης ρεύµα-
τος στα ψυγεία, οι αυξηµένες κυβερνητικές επιδοτήσεις 
δεν ενισχύουν σηµαντικά το κλάδο.      ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ και σε πολλές πε-
ριπτώσεις µε ανοιχτή τιµή φεύγει η 
ελληνική παραγωγή ακτινίδιου λί-
γες µέρες µετά την έναρξη της συγκο-
µιδής στα Hayward. Τα 40-45 λεπτά 
για φρέσκο προϊόν που επικρατούν 
σε περιοχές όπως η Άρτα αποτελούν 
καθαρή ζηµιά τη τρέχουσα περίοδο, 
αν ληφθεί υπόψιν η αύξηση του συ-

νολικού κοστολογίου της καλλιέρ-
γειας και οι αποσβέσεις επενδύσε-
ων. Σύµφωνα µε τον Άγγελο Ξυλο-
γιάννη, υπεύθυνο αγοράς και ιδρυ-
τή του ΑΣ Εκµετάλλευσης Ακτινιδίων 
(ΑΣΕΑ) Άρτας, µόνο το κόστος εισρο-
ών για τα µέλη του συνεταιρισµού 
ανέρχεται σε 33-34 λεπτά φέτος έ-
ναντι 25-26 λεπτά πέρυσι. 

ΣΤΟ ΝΕΣΤΟ κυριαρχεί το φαινόµενο 
των ανοιχτών τιµών, όπως µεταφέ-
ρει στην Agrenda ο Αναστάσιος Καρ-
κάτζαλος, διευθυντής στον Αγροτι-
κό Συνεταιρισµό Νέστου, µε τους ε-
µπόρους να πληρώνουν συνήθως 
προκαταβολή από 15 έως 30 λεπτά. 
Οι παραγωγοί είναι απογοητευµένοι 

µε τις τρέχουσες εξελίξεις, µε απο-
τέλεσµα η συγκοµιδή να προχωρά-
ει αργά. Προς το παρόν έχει συγκο-
µιστεί µόλις το 20% της σοδειάς των 
περίπου 40-50.000 τόνων ακτινιδί-
ου στο Νέστο, όµως λόγω φόβου ε-
περχόµενων βροχων ο ρυθµός συλ-
λογής θα πολλαπλασιαστεί. 

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α αναµένεται να 
ανταλλάξουν ποσότητες παραγωγής, 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 
διεθνούς συνεδρίου «International 
Kiwi Organization». Η Ιταλία ανα-
µένει σοδειά 303.000 τόνων έναντι 
360.000 τόνων το 2021, ενώ η Ελλά-

δα 310.000 τόνους από 360.000 τό-
νους της περσινής περιόδου. Η γαλ-
λική παραγωγή υπολογίζεται οριακά 
αυξηµένη στους 48.000 τόνους, ενώ 
σταθερότητα θα επιδείξουν η Πορτο-
γαλία και οι ΗΠΑ, στους 55.000 και 
33.000 τόνους αντίστοιχα. 

ΠΕΡΥΣΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ, ο µέσος παρα-
γωγός πληρωνόταν καθαρά 80-85 
λεπτά. Οι τιµές έχουν προσγειωθεί 
προς το παρόν σε επίπεδα µη βιώ-
σιµα και το κύριο µέληµα των καλ-
λιεργητών είναι να µην διαθέσουν 
την παραγωγή µε ζηµιά. Όµως, πλέ-
ον η κατάσταση δεν επιτρέπει στους 
παραγωγούς να παίξουν άµυνα και 

να αποθηκεύσουν την παραγωγή, 
αφού η αστάθεια στα τιµολόγια ρεύ-
µατος αυξάνει σηµαντικά τα κοστο-
λόγια. Κύριο µέληµα συνεταιρισµών 
και παραγωγών είναι να διατεθεί η 
σοδειά το συντοµότερο. Πάνω στην 
ανάγκη αυτή όµως βρίσκει να πατή-
σει το εµπόριο και µαζεύει µεγάλες 
ποσότητες µε ανοιχτές τιµές.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ του αρνητικού κλίµα-
τος επιχειρούν ωστόσο παραγωγοί 
και συνεταιρισµοί, ψάχνοντας κα-
νάλια διάθεσης της ελληνικής πα-
ραγωγής εκτός ευρωπαϊκών συνό-
ρων σε καλύτερες τιµές. Η υπερπρο-
σφορά προϊόντος από το Βόρειο Η-
µισφαίριο, κυρίως από τη γειτονική 

Ιταλία, προκαλεί µεν µεγαλύτερο α-
νταγωνισµό για το ελληνικό προϊ-
όν στις αγορές της Ευρώπης ωστό-
σο φέρνει στο προσκήνιο ευκαιρί-
ες σε τρίτες χώρες όπως ΗΠΑ, Κα-
ναδά αλλά και Βραζιλία. Πλήγµα ω-
στόσο αποτελεί το ολικό µπαν εξα-
γωγών σε Ρωσία και Λευκορωσία. 

ΠΕΡΑΝ της µειωµένης παραγωγής, 
εκτεταµένα είναι και τα φαινόµενα 
µικροκαρπίας που παρουσιάζει µέ-
ρος της ελληνικής παραγωγής φέ-
τος. Από 27 νούµερο κατά µέσο πέ-
ρυσι, φέτος πολλά κτήµατα βγάζουν 
προϊόν µε νούµερο 30 (σ.σ. νούµε-

ρο σηµαίνει πόσα φρούτα συµπλη-
ρώνουν 3 κιλά παραγωγής, δηλα-
δή το 30 σηµαίνει µέσο βάρος καρ-
πού 100 γραµµάρια). Οι ευρωπαϊ-
κές αγορές προτιµούν τα νούµερα 
33-30-27, οπότε παρά το µικρότερο 
καρπό, το ελληνικό προϊόν αρέσει.

Στα 6 λεπτά ανά κιλό το κόστος
αποθήκευσης τον Νοέμβριο
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μάχη µε το χρόνο δίνουν οι καλλιεργητές στα ακτινίδια
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UNILEVER: Αυξήθηκαν  
οι υποκείμενες πωλήσεις  
και ο τζίρος της Unilever το  

γ’ τρίμηνο, καθώς επισπεύσθηκε  
η αύξηση των τιμών και οι όγκοι 
μειώθηκαν, ενώ αναβάθμισε τις 
εκτιμήσεις για τις πωλήσεις στο έτος. 
Οι τριμηνιαίες υποκείμενες πωλήσεις 
αυξήθηκαν 11% σε ετήσια βάση και  
ο τζίρος αυξήθηκε 18% στα 15,8 δισ. 
eυρώ, έναντι των 13,5 δισ. πέρυσι.

KRAFT HEINZ: Κατά 3,2% ενισχύεται 
η μετοχή της Kraft Heinz, καθώς  
η εταιρεία τροφίμων ανακοίνωσε 
καθαρά κέρδη 432 εκατ. δολαρίων  
ή 35 σεντς ανά μετοχή για το τρίμηνο, 
χαμηλότερα από τα 833 εκατ. δολ. ή 
59 σεντς ανά μετοχή πριν ένα χρόνο.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Με όχημα το ελληνικό 
γιαούρτι και το παγωτό, η Κρι Κρι 
συνεχίζει την εξαγωγική της πορεία 
σε πάνω από 40 χώρες, σε Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Ασία. Συμμετείχε 
στη Διεθνή Έκθεση Sial 2022, όπου 
τα στελέχη της έκαναν πάνω από 100 
επαφές με επιχειρηματίες και  
τα Super Spoon High Protein και το 
Greek Frozen Yogurt στο επίκεντρο.

KANTAR: Στην Ελλάδα, ανατροπή 
στην κορυφή των brands που 
αγοράστηκαν περισσότερο το 2021 
σύμφωνα με την έρευνα της Kantar, 
με την Coca-Cola να «κλέβει» από  
την εταιρεία Παπαδοπούλου την πρώτη 
θέση και τρίτη την Όλυμπος. Στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, στην πρώτη 
θέση βρέθηκε η Όλυμπος.

EUROBANK: Η Eurobank απέσπασε  
το βραβείο της «Καλύτερης Τράπεζας 
Private Banking» για το 2023, σε 
Ελλάδα και Κύπρο, από το διεθνούς 
κύρους περιοδικό Global Finance.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι κεντρικές τράπεζες αντιδρούν με σθέ-
νος αυξάνοντας τα επιτόκια στον ραγδαία 
αυξανόμενο πληθωρισμό που έχει εκδη-
λωθεί σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Ενό-
σω ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σπά-
ει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε νέα 
αύξηση των επιτοκίων της κατά 75 μο-
νάδες, επαναλαμβάνοντας την αύξηση 
του Σεπτεμβρίου.

 «Καθώς εφαρμόζεται αυτό το νομισμα-
τικό φάρμακο, αναμένουμε ότι η συνολι-
κή παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί, 
αλλά θα παραμείνει θετική. Σε επίπεδο χω-
ρών, ωστόσο, προβλέπουμε μια σειρά από 
«κυλιόμενες υφέσεις» με ύφεση που θα 
εμφανιστεί στη ζώνη του ευρώ και το Η-
νωμένο Βασίλειο στα τέλη του τρέχοντος έ-
τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα 
του 2023», εκτιμά η Citi στην έκθεση για 

τις παγκόσμιες προοπτικές και τη στρατη-
γική. Εντούτοις, σύμφωνα με τη Citi, ένα 
σημαντικό υποκείμενο ερώτημα αφορά τη 
δυναμική του παγκόσμιου καταναλωτή. Ε-
νώ η πορεία του όγκου των λιανικών πω-
λήσεων στις ΗΠΑ, τη ζώνη του ευρώ και 
την Κίνα έχει ουσιαστικά κινηθεί πλάγια 
κατά το τελευταίο έτος, οι καταναλωτές δεν 
έχουν υποχωρήσει. Όμως με την κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη να καταγράφει πλέ-
ον απότομη πτώση, η Citi βλέπει καθοδι-
κούς κινδύνους για τις δαπάνες στο μέλ-
λον. «Τούτου λεχθέντος, ο παγκόσμιος κα-
ταναλωτής έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αν-
θεκτικότητα τα τελευταία χρόνια και μπο-
ρεί να μας εκπλήξει και πάλι.», αναφέρει.

Αντίστοιχα, και η Goldman Sachs εκτι-
κά ότι η ύφεση στην ευρωζώνη θα επικρα-
τήσει το 2023, όμως το πόσο βαθιά θα εί-
ναι, θα εξαρτηθεί από το φυσικό αέριο.

Αmarone
Στο πλαίσιο των εορτασμών για  
την 250η επέτειο του οίκου Masi, 
δημοσιογράφοι και ειδικοί του οίνου 
προχώρησαν σε κάθετη γευσιγνωσία 
13 σοδειών Amarone, από το 1958 
έως το 2015. Η εκδήλωση έμοιαζε με 
συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών 
παρά με μια γευσιγνωσία, με 
παρόντες εκπροσώπους από τις ΗΠΑ, 
την Ευρώπη και την Ιαπωνία.

Χριστοδούλου
Τη νέα σειρά φυτικών ροφημάτων, 
πλούσιων σε γεύση και θρεπτική αξία, 
παρουσίασε στη SIAL Paris 2022 η 
Οικογένεια Χριστοδούλου, με παράδοση 
από το 1955 στην έρευνα και δημιουργία 
πρωτότυπων προϊόντων. Τα νέα φυτικά 
ροφήματα, ιδανικά για vegans, έχουν 
50% περισσότερο ασβέστιο από το 
αγελαδινό γάλα, ενώ είναι πλούσια  
σε βιταμίνες Β2, Β12, D2,E.

Νομισματικό φάρμακο 
και κυλιόμενες υφέσεις

 Ρεκόρ πληθωρισμού, 2η αύξηση επιτοκίων ΕΚΤ  
 Εκπλήσσει τη Citi η ανθεκτικότητα καταναλωτή
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,4980 +13,18%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,3160 +6,04%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝ.ΤΟΥΡ. ΟΙΚ. ΛΑ 0,9960 +3,75%

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. Α.Ε. 16,0200 +3,62%

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓ - ΤΟΥΡ  - ΒΙOM - OI 0,7400 +3,06%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4130 -5,28%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜ. 0,2970 -3,88%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜIN. Α.Ε 1,8820 -3,39%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,6520 -2,82%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡ. 17,2200 -2,71%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 32,378.39 +1.69%
 NASDAQ Comp 10,983.27 +0.11%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,612.39 + 0.20%
Λονδίνo FTSE 100 7,088.94 +0.47%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,234.73 +0.29%
Παρίσι CAC-40 6,262.05 -0.23%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,754.82 -0.58%
Τόκιο NIKKEI-225 27,345.24 -0.32%
 
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

Νέα αφετηρία οι 860 μονάδες  
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Την τελευταία εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης 
σημείωσε κέρδη 0,67%, κρατώντας, μετά από 
την τριήμερη πολιορκία των πωλητών και πάλι 
τα επίπεδα των 860 μονάδων, με τη βοήθεια 
των αγοραστικών εντολών στις δημοπρασίες. 
Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 1,99% 
στο τετραήμερο. Επιφυλακτικές οι τελευταίες 
συνεδριάσεις με χαμηλό τζίρο, καθώς η αργία 
της 28ης Οκτωβρίου, με τις διεθνείς αγορές 
να λειτουργούν κανονικά, ανάγκασε αρκετούς 
traders να αναστείλουν τις κινήσεις τους.
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Πώς θα λειτουργήσει η νέα πλατφόρμα 
για την επιδότηση των λιπασμάτων;

«Μ
όλις εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει 
στην ΑΑ∆Ε και η ειδική πλατφόρ-
µα στην οποία θα αναρτήσουν οι 
παραγωγοί ή οι λογιστές τους τα 

τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων που αφορούν αγορές 
της προηγούµενης καλλιεργητικής 
περιόδου. Μόλις ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία υποβολής των παραστατι-
κών στην ΑΑ∆Ε και γίνουν οι απα-
ραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, τό-
τε θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστω-
σης των ποσών ενίσχυσης, όσο πιο 
σύντοµα γίνεται. Περί αυτού φέρε-
ται να διαβεβαίωσε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, στελέχη της αγοράς λιπα-
σµάτων που συνάντησε το µεσηµέρι 
της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου κα-
τά την παρουσία του στην 29η έκθε-
ση Agrotica στη Θεσσαλονίκη. Στη 
συνέχεια, ο υπουργός διευκρίνισε 
στο Αgronews ότι στόχος είναι να γί-
νει η πληρωµή µέσα στο Νοέµβριο. 

Οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε 
τον τρόπο κατανοµής των 60 εκατ. 
ευρώ στους 250.000 περίπου κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες, θα ορι-
στικοποιηθούν στην ΚΥΑ που δια-

µορφώνεται αυτές τις ηµέρες από τη νοµική οµάδα 
του υφυπουργού Οικονοµικών Απόστολου Βεσυρό-
πουλου, σε συνδυασµό µε τις υποδείξεις της ηγεσίας 
του Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογικά το κείµενο θα εί-
ναι έτοιµο για υπογραφή και δηµοσίευση στο ΦΕΚ α-
πό την ερχόµενη εβδοµάδα, προκειµένου να τσουλή-
σει οµαλά η διαδικασία των δηλώσεων…».

Τα παραπάνω αποτελούν µέρος άρθρου του Agronews 
στις 21 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια δηλαδή της Agrotica. 

∆εν αµφισβητεί κανείς τη διάθε-
ση να δοθούν χρήµατα στους παρα-
γωγούς. Το πρόβληµα είναι στον 
τρόπο µε τον οποίο θα γίνει αυτό.

Θα ξεκινήσω και πάλι µε την φράση «..θα αναρ-
τήσουν οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους…..». ∆εν 
µπορώ να γνωρίζω αν τη φράση αυτή τη χρησιµο-
ποίησε όντως ο υπουργός ή στελέχη των εταιρειών 
λιπασµάτων. Σίγουρα όµως αποτελεί στενάχωρη δι-
απίστωση όταν για κάθε τι, ακούς δύο λέξεις: πλατ-
φόρµα και λογιστής. 

Υποτίθεται ότι θέλετε κ. υπουργέ να ενισχύσετε 
τους παραγωγούς µε επιδότηση επί της αγοράς των 
λιπασµάτων. Η διανοµή των 60 εκατ. ευρώ στους 
250.000 επαγγελµατίες αγρότες δίνει έναν µέσο ό-
σο ενίσχυσης 240 ευρώ ανά παραγωγό. 

Πώς ακριβώς φαντάζεστε ότι θα γίνει η καταχώρη-
ση των τιµολογίων στην πλατφόρµα κ. υπουργέ; ∆ω-
ρεάν; ∆ε νοµίζω. Έχετε αναλογιστεί το κόστος που θα 
υπάρξει για την καταχώρηση στην πλατφόρµα; Και 
ξαφνικά, τα 240 ευρώ µειώνονται ως ωφέλεια του 
παραγωγού στα πόσα; Στα 200 ευρώ; Στα 150 ευρώ; 
Στα 100 ευρώ; Ανάλογα µε τα τιµολόγια που θα έχει.

Ας αφήσουµε όµως το κόστος της καταχώρησης και 
ας δούµε την ίδια την καταχώρηση. Η ΚΥΑ θα περιγρά-

φει τις λεπτοµέρειες για τη χορήγηση της ενίσχυσης 
στους επαγγελµατίες αγρότες. Επαγγελµατίες αγρό-
τες όµως δεν είναι µόνο όσοι έχουν βιβλία [κανονι-
κού καθεστώτος], αλλά και του ειδικού καθεστώτος.

Και οι αγρότες του κανονικού και οι αγρότες του 
ειδικού καθεστώτος, τα τιµολόγια του 2021 τα έχουν 
στο σπίτι τους, οι µεν του κανονικού µε όλα τα λοι-
πά στοιχεία του κάθε 3µήνου, οι δε του ειδικού κα-
θεστώτος µε όλα τα δικαιολογητικά της φορολογι-
κής τους δήλωσης.

Θα πρέπει συνεπώς να βρουν τα τιµολόγια αγο-
ράς λιπασµάτων του 2021 και να τα καταχωρήσουν 
στην πλατφόρµα που θα φτιάξετε σε λίγες ηµέρες. 
Προσέξτε: λέω να καταχωρήσουν, ότι να καταχωρή-
σουµε οι λογιστές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: ποιος θα καταχωρήσει για λογαριασµό 
τους τα τιµολόγια  υπουργέ µου; Εσείς ανακοινώνε-
τε την έναρξη της διαδικασίας και που εύκολα ακού-
γεται το «…οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους…», χω-
ρίς να µας ρωτήσετε. 

Νοµίζω ότι το πιο σωστό είναι, όταν αναφέρεστε σε 
χορήγηση ενίσχυσης µέσω πλατφορµών, να συνυπο-
λογίζετε και το κόστος υλοποίησης αυτής της ενέρ-
γειας. Εφόσον θέλετε να υλοποιήσουν τις ενέργειες 
αυτές οι λογιστές, φροντίστε να έχετε και ένα κονδύ-
λι για την αµοιβή των λογιστών, ώστε να µην χρειά-
ζεται να ερχόµαστε σε αντιπαράθεση µε τους αγρό-
τες ή τους παραγωγούς. Γιατί, δεν φαντάζοµαι να πι-
στεύετε αλήθεια ότι θα υλοποιήσουµε την εφαρµο-
γή αυτή δωρεάν, έτσι δεν είναι; Μέχρι όµως να «κό-
ψετε» κονδύλι, εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να απο-
φασίσουµε τις χρεώσεις µας, όπως επίσης και να ε-
νηµερώσουµε τον κόσµο ότι η καταχώρηση των τιµο-
λογίων λιπασµάτων στην αναµενόµενη πλατφόρµα 
δεν είναι δωρεάν. Για όσους φυσικά επιθυµούν να 
συµµετάσχουν, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα συµµε-
τάσχουν όλοι οι λογιστές.

250.000 αγρότες
Η διανοµή των 60 εκατ. 

ευρώ δίνει έναν µέσο 
όσο ενίσχυσης 240 ευρώ 

ανά παραγωγό 

Στην πλατφόρµα
Οι αγρότες πρέπει να 
καταχωρήσουν όλα 
τα τιµολόγια αγοράς 

λιπασµάτων του 2021

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 
και ο χρόνος διαβίβασης

Αυτό που ξέρουµε αυτή τη στιγµή είναι ότι 
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. 



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μένει από προϊόν η αγορά,  
αλλάζει γραμμή το εμπόριο
Άμυνα των παραγωγών μέχρι να βγει καλύτερη τιμή 
στα αμύγδαλα, ακριβά φθάνει το εισαγόμενο στη χώρα 

ΤOY  ΓΙΆΝΝΗ ΡΟΎΠΆ  
roupas@agronews.gr

Πρώτη ύλη μισοτιμής ψά-
χνει να βρει το εμπόριο 
τις τελευταίες εβδομάδες, 
με πολλούς εμπόρους να 
παζαρεύουν ακόμη και τα 
5 ευρώ το κιλό για ποιοτι-
κή ψίχα φυρανιάς και το 
1,80 με 2 ευρώ για κόκκα-
λο, βασιζόμενοι στην ανά-
γκη για ρευστότητα πολλών 
μικρών καλλιεργητών. Για 
ψίχα δε άλλων ποικιλιών 
όπως η Βάιρο, τη δεδομέ-
νη στιγμή το εμπόριο αρ-
νείται πεισματικά να δώ-
σει κάτι παραπάνω από 4 
ευρώ.  Η κατάσταση αυτή 
φαίνεται να είναι γενικευ-
μένη και όχι μεμονωμένο 
περιστατικό, όπως εξηγεί 
στην Agrenda ο, παραγω-
γός αμυγδάλου από την 
Ξάνθη Μίλτος Πατρωνίδης. 

Αυτή η συμπεριφορά των 
εμπόρων προκαλεί σε ένα 
βαθμό απορία, πέραν της α-
γανάκτησης στους κύκλους 
των παραγωγών, για το που 
θα βρουν πρώτη ύλη βιο-
μηχανία και δίκτυα λιανι-
κής. «Φέτος έχει ζημιές και 
η Τουρκία πέρα από την Ι-
σπανία και τις ΗΠΑ, ενώ 
είναι γνωστό εδώ στη Βό-
ρεια Ελλάδα πως οι γείτο-
νες δεν δίνουν κόκκαλο σε 
τιμές κάτω από 3 ευρώ για 
καμία ποικιλία» σημειώνει 
ο Μίλτος Πατρωνίδης. Πα-
ρόμοια κατάσταση επικρα-
τεί και στα Τρίκαλα, όπου 
κανείς δεν είναι διατεθει-
μένος προς το παρόν να α-

γοράσει ποιοτική ψίχα για 
πάνω από 5-5,5 ευρώ, εξη-
γεί η παραγωγός Μαρού-
λα Μπαλάφα. 

Εν τω μεταξύ, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αντιμετώπιση 
των παραγωγών από μερί-
δα εμπόρων, οι οποίοι ούτε 
καν ζητούν δείγμα από την 
παραγωγή για να τη σπά-
σουν και να έρθουν έπειτα 
σε συμφωνία για την τελι-
κή τιμή, εφόσον το προϊόν 
τους καλύπτει. Πολλοί χρη-
σιμοποιούν ασαφή μετεω-
ρολογικά στοιχεία και ανα-
φορές για ζημιές σε επίπε-
δο Δήμου από έντυπο και  
ηλεκτρονικό τύπο, ώστε να 
απορρίψουν ολόκληρη την 
παραγωγή ως προβληματι-
κή, «προσφέροντας» στη συ-
νέχεια χαμηλές τιμές. Η τα-
κτική είναι απλή και δοκιμα-
σμένη. Σε μία χρονιά όπως 
η φετινή, όπου η εγχώρια 
παραγωγή είναι ικανοποι-
ητική και έχει όλα τα φόντα 
να καλύψει την εσωτερική 
ζήτηση δίχως πολλές εισα-
γωγές, το εμπόριο πιστεύει 
πως μπορεί να εξασφαλίσει 
τις ποσότητες που χρειάζεται 
αν απλώς περιμένει, στηρι-
ζόμενο στην ανάγκη όσων 
έχουν μικρό κλήρο και με-
γάλη έλλειψη ρευστότητας. 

Στη παρούσα φάση οι πε-
ρισσότεροι παραγωγοί απο-
θηκεύουν προϊόν και περι-
μένουν την έναρξη της πε-
ριόδου των γιορτών, όπου 
η ζήτηση για αμύγδαλο θα 
αυξηθεί και οι παραγωγοί θα 
είναι σε θέση να διεκδική-
σουν πολύ καλύτερες τιμές.

Τεχνάσματα 
Το εμπόριο πιστεύει 

πως μπορεί να 
εξασφαλίσει τις ποσό-
τητες που χρειάζεται 
αν απλώς περιμένει, 

στηριζόμενο στην 
ανάγκη όσων έχουν 

μικρό κλήρο και 
μεγάλη έλλειψη 

ρευστότητας

Στασιμότητα στις τιμές καρυδιού με την πεταλούδα στα 11 ευρώ

Όμοια με πέρυσι διαμορφώνεται στα τέλη Οκτωβρίου η τιμή παραγωγού στο καρύδι, με  
τα κόστη των εισροών ωστόσο να έχουν ανατιμηθεί 35-40% και τα μεροκάματα να έχουν 
φτάσει στα 35-40 ευρώ φέτος έναντι 30 ευρώ πέρυσι. Όπως εξηγεί στην Agrenda  
ο Κωνσταντίνος Γκόνος, ιδιοκτήτης του ομώνυμου Αγροκτήματος στην Αριδέα Πέλλας,  
ο παραγωγός πληρώνεται αυτές τις μέρες 3,5 έως 4,5 ευρώ το κιλό κόκκαλο -ανάλογα  
το μέγεθος, στα 11 ευρώ το κιλό η πεταλούδα και 9 ευρώ περίπου το 1/4. Παράλληλα, 
εντοπίζονται και φαινόμενα μικροκαρπίας λόγω του όψιμου χειμώνα και της υπερβολικής 
ζέστης το καλοκαίρι. Πάντως, επικρατεί αισιοδοξία πως όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα 
και αρχίζουν τα ζυμώματα τα νοικοκυριά, τόσο θα βελτιώνεται η τιμή παραγωγού.
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Το υβρίδιο καλαµποκιού DKC 6919 και την 
ποικιλία βαµβακιού Novelia κάτω από το brand 
DEKALB® λανσάρει για την ερχόµενη καλλι-
εργητική περίοδο (2023) η Bayer Ελλάς, αξιο-
ποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο τη µεγάλη 
γκάµα νέων προϊόντων που είναι σε θέση να 
φέρνει στην αγορά η επένδυση ύψους 2 δισ. 
ευρώ, που διεξάγει παγκοσµίως κάθε χρόνο ο 
διεθνής όµιλος της Bayer AG. 

Εικόνα τόσο για τα νέα προϊόντων (υβρίδια 
και γενετικό υλικό) όσο και τις ψηφιακές λύ-
σεις που φέρνει στην αγορά η Bayer Ελλάς, α-
παντώντας µάλιστα σε εξατοµικευµένες ανά-
γκες των παραγωγών στην Ελλάδα, δόθηκε κα-
τά τη διάρκεια εκδήλωση που πραγµατοποιή-
θηκε στο πλαίσιο της Agrotica.    

Όπως ανέφερε ο Fabrice Houdebert, ΕΜΕΑ 
Regional Marketing Head για την Bayer AG, 
στην οµιλία του, η Bayer ως ηγέτης στην αγο-
ρά της γεωργίας, επενδύει σθεναρά στην ανα-
κάλυψη και ανάπτυξη λύσεων που θα υποστη-
ρίξουν το σύγχρονο παραγωγό να ανταποκρι-
θεί βέλτιστα στη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, 
προσιτής σε τιµή τροφής, σε ένα περιβάλλον 
που αλλάζει ταχύτατα. «Σχεδιάζουµε και ανα-
πτύσσουµε σήµερα αυτό που θα καλύπτει τις 
µελλοντικές ανάγκες του παραγωγού», τόνισε. 
Για τον λόγο αυτόν, η εταιρεία επενδύει παγκο-
σµίως 2 δισ. ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ε-
πένδυση που φέρνει την εταιρεία στην πρώτη 
θέση των επενδύσεων έρευνας των εταιρειών 
στον χώρο της γεωργίας. 

Για τα υβρίδια σπόρων και το γενετικό υλικό 
σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη ψηφιακών λύ-
σεων ως θεµέλια στην ολοκληρωµένη διαχείρι-
ση των εξατοµικευµένων αναγκών των παραγω-
γών στη χώρα µας, µίλησε ο Marc Aupetitgendre 

Country Division Head του Τοµέα Crop Science 
της Bayer σε Ιταλία και Ελλάδα. «∆εσµευόµαστε 
να προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις στον 
παραγωγό της Ελλάδας, που προορίζονται να 
καλύψουν τις ατοµικές τους ανάγκες, αυτό, δε 
θα ήταν εφικτό χωρίς τους σπόρους υψηλής α-
ξίας, ιδιαίτερα για τις εκτατικές καλλιέργειες του 
καλαµποκιού και του βαµβακιού. Σπόροι νέας 
τεχνολογίας, µαζί µε γενετικό υλικό,  έρχονται 
να συµπληρώσουν το χαρτοφυλάκιο της Bayer 
Ελλάς, στις καλλιέργειες αυτές, ενδυναµώνο-

ντας τους παραγωγούς, αλλά και την οικονο-
µία, αφού η Ελλάδα είναι η 1η χώρα παραγω-
γής βαµβακιού στην ΕΕ» ανέφερε.

Ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country 
Commercial Lead του Τοµέα Crop Science για 
Ελλάδα και Κύπρο, µίλησε για την αξία µίας ο-
λιστικής προσέγγισης και υποστήριξης του πα-
ραγωγού, µέσω της ανάπτυξης ισχυρής σχέσης 
µε τα δίκτυα διανοµής βασισµένη στην υπευ-
θυνότητα και εµπιστοσύνη, έχοντας σαν αιχ-
µή το προσωπικό της εταιρίας. «Στην Bayer Ελ-

λάς, ενισχύουµε συνεχώς το ανθρώπινο δυνα-
µικό του Τοµέα Crop Science, ώστε να µπορού-
µε να βρεθούµε στο πλευρό των παραγωγών σε 
κάθε άκρη της Ελλάδας. Οι υψηλά κατηρτισµέ-
νοι τεχνικοί σύµβουλοι της εταιρείας µας, υπο-
στηρίζουν τον Έλληνα παραγωγό στην επιλο-
γή του κατάλληλου σπόρου, στην ορθή εφαρ-
µογή της κατάλληλης φυτοπροστασίας και στη 
χρήση πρωτοποριακών ψηφιακών εργαλείων, 
ώστε να αυξάνεται η απόδοση της σοδειάς, χω-
ρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του προϊόντος αλ-
λά και µειώνοντας τις επιδράσεις της γεωργίας 
στο κλίµα» τόνισε. Και συµπλήρωσε χρησιµο-
ποιώντας ως βάση το τρίπτυχο Καινοτοµία-Συ-
νεργασία-Επιτυχία, «Μέσα από εξελιγµένα µο-
ντέλα συνεργασίας και πρωτοβουλίες όπως το 
Food Chain Partnership, συµµετέχουµε στην ε-
πίτευξη ενός βιώσιµου συστήµατος τροφίµων».

Εικόνα τόσο για τα νέα προϊόντα 
-υβρίδια και γενετικό υλικό- όσο και τις 

ψηφιακές λύσεις που φέρνει στην αγορά 
η Bayer Ελλάς, απαντώντας µάλιστα σε 

εξατοµικευµένες ανάγκες των παραγωγών 
στην Ελλάδα, δόθηκε κατά τη διάρκεια 

εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Agrotica.    

Νέο υβρίδιο καλαμποκιού
και τη Novelia στο βαμβάκι 
φέρνει στην αγορά η Bayer  

Σπόροι νέας τεχνολογίας, μαζί με γενετικό υλικό στο νέο χαρτοφυλάκιο

Πάνω: Ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country 
Commercial Lead του Τοµέα Crop Science 
για Ελλάδα και Κύπρο. Αριστερά: Ο Marc 
Aupetitgendre Country Division Head του Τοµέα 
Crop Science της Bayer σε Ιταλία και Ελλάδα.
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Σε νέες βάσεις και µε πολυετή ορίζοντα, οικο-
δοµείται η νέα περίοδος συνεργασίας της Bayer 
AG µε τον όµιλο Αγροτεχνολογίας Κ&Ν Ευθυ-
µιάδης, τουλάχιστον όπως αυτό οριοθετήθηκε 
κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στα πλαί-
σια της Agrotica µε τη συµµετοχή κορυφαίων 
εκπροσώπων των δύο πλευρών στη Θεσσαλο-
νίκη. Πρόκειται για την απαρχή µιας µεγάλης 
συµφωνίας στην οποία κατέληξαν µετά από ε-
πίπονες διαπραγµατεύσεις οι δύο πλευρές και 
η οποία δίνει τη δυνατότητα στον όµιλο Ευθυµι-
άδη, να διαχειρίζεται αυτοτελώς υπό την εµπο-
ρική ονοµασία XELLANO®  µια µεγάλη γκάµα 
προϊόντων της Bayer AG.  

Στην εναρκτήρια οµιλία, ο ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος Οµίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυµιάδη, 
Θύµης Ευθυµιάδης περιέγραψε στο πολυάριθ-
µο κοινό που γέµισε την κύρια αίθουσα του 
συνεδριακού κέντρου Ν. Γερµανός την παρου-
σία του Οµίλου Ευθυµιάδη και τις πολύπλευρες 
δραστηριότητές του σε προϊόντα και υπηρεσίες 
που αφορούν αποκλειστικά στη γεωργία, µε ιδι-
αίτερη έµφαση στους σπόρους σποράς και στη 
στρατηγική συνεργασία µε την Bayer.

Στη συνέχεια ο Γενικός ∆ιευθυντής Κ&Ν Ευ-
θυµιάδης, ∆ηµήτρης Μπενάκης αφού έκανε µία 
ιστορική αναδροµή στην πλέον των 30 χρόνων 
παρουσία του Οµίλου Ευθυµιάδη στην αγορά 
των σπόρων, σηµείωσε την ανάπτυξή των προ-
ϊόντων που τον τοποθετούν πλέον στην κορυ-
φή της αγοράς σπόρων καλαµποκιού και στη 
σηµαντική ενίσχυση της θέσης του στην αγορά 
σπόρων βαµβακιού. Κοινό χαρακτηριστικό αυ-
τής της ανάπτυξης είναι το γενετικό υλικό έρευ-
νας Bayer µε τα εµπορικά σήµατα DEKALB® και 
DELTAPINE® αντίστοιχα.

Ο βασικός κορµός της συµφωνίας
Ο Marc Aupetitgendre Country Division Head 

του Τοµέα Crop Science της Bayer σε Ιταλία και 
Ελλάδα παρουσίασε το βασικό κορµό της νέ-
ας συµφωνίας µεταξύ Bayer και Κ&Ν Ευθυµιά-
δης για τους σπόρους καλαµποκιού, µε κορυ-
φαίο σηµείο την εισαγωγή του νέου εµπορικού 
σήµατος της Bayer, «XELLANO®  Powered by 
DEKALB®», που θα εισαχθεί από το 2023 στην 
ελληνική αγορά, θα χρησιµοποιείται αποκλει-
στικά από την Κ&Ν Ευθυµιάδης και θα τροφο-
δοτείται συνεχώς από την έρευνα γενετικού υ-
λικού της Bayer µε σκοπό να διατίθεται ένα πλή-
ρες και αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο κορυφαίας 
αξίας υβριδίων XELLANO® από την Κ&Ν Ευθυ-
µιάδης. Παράλληλα, τα υβρίδια καλαµποκιού 
XELLANO® θα έχουν όλες τις διαθέσιµες τεχνο-
λογίες επένδυσης σπόρων της Bayer.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Θύµης Ευθυµιά-
δης αναφέρθηκε µε τη σειρά του στις προοπτικές 
που δίνει η συµφωνία µε µακροχρόνιο ορίζοντα.

Ειδικότερα στους σπόρους βαµβακιού DELTAPINE®, 
ανοίγει νέα µεγάλη προοπτική µε το υφιστάµε-
νο και ακόµη περισσότερο µε το νέο γενετικό υ-
λικό και τις ποικιλίες υψηλής απόδοσης σε σύ-
σπορο και ίνα άριστης ποιότητας.

Για τους σπόρους καλαµποκιού αναφέρθηκαν 
τα κύρια σηµεία της εµπορικής συµφωνίας, που 
διασφαλίζουν στην Κ&Ν Ευθυµιάδης τη διατήρη-
ση πρωταγωνιστικής θέσης στην αγορά µέσω της:

∆ιατήρησης του υφισταµένου χαρτοφυλα-
κίου σπόρων καλαµποκιού της Κ&Ν Ευθυµιά-
δης για όλη τη διάρκεια εµπορικής ζωής τους.

Επιλογής νέου γενετικού υλικού από τη δεξα-

µενή της πιο εξελιγµένης έρευνας γενετικού υλι-
κού της Bayer ανάλογα µε τις ανάγκες του χαρ-
τοφυλακίου XELLANO®.

∆υνατότητας χρήσης όλων των διαθέσι-
µων τεχνολογιών επένδυσης σπόρων της Bayer.

Σηµαντική εξέλιξη που αντικατοπτρίζει την ε-
µπιστοσύνη των µεγάλων εταιρειών της παγκό-
σµιας αγοράς, και ειδικότερα της Bayer, είναι και 
η συµφωνία για την τυποποίηση των σπόρων 
καλαµποκιού µε το εµπορικό σήµα XELLANO®  
στο πιο τεχνολογικά εξελιγµένο εργοστάσιο ε-
πεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων της χώ-
ρας, αυτό της BIOS στην Ξάνθη.

Το 2023 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα προ-
σφέρονται τα υβρίδια XELLANO® στην αγορά και 
θα χαρακτηριστούν από τις νέες τεχνολογίες της 
Bayer. Το 2024 θα γίνει το δεύτερο βήµα των δύο 
πλευρών όταν τα περισσότερα προϊόντα που υ-
φίστανται σήµερα θα αντικατασταθούν από την 
εµπορική ονοµασία XELLANO® και το 2025 θα 
ακολουθήσει µε την ανάπτυξη των προϊόντων 
νέας γενιάς. Επιπλέον από την άνοιξη του 2023 
δύο υβρίδια της Dekalb θα µεταπηδήσουν στο 
brand XELLANO® και η πλήρης µετάβαση θα 
γίνει µέσα στα επόµενα χρόνια.  Επίσης, από το 
2023 και ύστερα έχει συµφωνηθεί η είσοδος ε-
νός νέου υβριδίου µε την ονοµασία DKC 6812.

Αφετηρία µε δύο υβρίδια
Από την άνοιξη του 2023 
δύο υβρίδια της Dekalb θα 
µεταπηδήσουν στο brand 

XELLANO® και η πλήρης µετάβαση 
θα γίνει µέσα στα επόµενα χρόνια

Με την ομπρέλα Xellano
οι σπόροι της Deltapine 
στον όμιλο Κ&Ν Ευθυμιάδης

Σε γερά θεμέλια η νέα περίοδος συνεργασίας Bayer Ag και του ελληνικού Ομίλου

Πρόκληση η διασφάλιση 
τεχνολογικά εξελιγµένων 
σπόρων τα επόµενα χρόνια
Όπως ανέφερε από την πλευρά 
του ο επικεφαλής της Bayer, 
αυτή τη στιγµή η αλλαγή 
των ευρωπαϊκών πολιτικών 
που σχετίζονται µε την  
βιοποικιλότητα, την πολιτική 
από το χωράφι στο πιάτο, 
την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής και την ευρύτερη 
ευρωπαϊκή πράσινη συµφωνία, 
θα επηρεάσουν το σύνολο 
των λύσεων που χρησιµοποιούν 
σήµερα οι αγρότες καθώς 
και την βιοµηχανία των 
λιπασµάτων. Γι’ αυτό και 
πρόσθεσε ότι η καινοτοµία 
στους σπόρους προβάλλεται 
ως ζωτικής σηµαίας για τη 
διασφάλιση της επόµενης µέρας 
για τη γεωργία στην Ευρώπη. 
Να σηµειωθεί ότι φέτος ο όµιλος 
Ευθυµιάδη διανύει τον 87ο 
χρόνο της επιχειρηµατικής 
ιστορίας. Ο κύκλος εργασιών το 
2021 ανήλθε στα 90 εκατ. ευρώ 
µε τα 75 εκατ. να προέρχονται 
από την Ελλάδα και τα 15 εκατ. 
ευρώ από το εξωτερικό. ∆ιατηρεί 
θυγατρικές στις περισσότερες 
χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, εµπορική 
δραστηριότητα σε 12 χώρες 
καθώς και τµήµα έρευνας και 
ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τη 
Bayer επενδύει στην έρευνα 
5 εκατ. ευρώ ηµερησίως µόνο 
στον τοµέα της γεωργίας και 
το µέγεθος του οµίλου αγγίζει 
σε τζίρο τα 20 δισ. ευρώ. 
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Νέες ποικιλίες ακτινιδίου Vitro,
συμφωνία διάθεσης στη Jingold

  Επένδυση 1 εκατ. ευρώ για 
αύξηση της δυναμικής

  Προς διερεύνηση 
η διαφοροποιημένη 
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Τη δυνατότητα να διαθέτουν το σύνολο 
των ποσοτήτων κίτρινου και κόκκινου α-
κτινιδίου στη Jingold, προµηθευόµενοι το 
πολλαπλασιαστικό υλικό από τη Vitro, έ-
χουν οι παραγωγοί, µέσω ενός µοντέλου 
που δηµιούργησε η δεύτερη, ωστόσο η 
υλοποίησή του καθυστέρησε λόγω της 
πανδηµίας και παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica. 
Ταυτόχρονα η Vitro Hellas προγραµµα-
τίζει µεθόδους διαφοροποίησης της πα-
ραγωγής των υφιστάµενων δέντρων, κα-
θώς πρόκειται να εφαρµόσει µία νέα µορ-
φή αποδοτικότερης παραγωγής της επι-
τραπέζιας ελιάς.

Η Vitro διατηρεί ισχυρή παρουσία σε ό-
λων των ειδών τα οπωροφόρα δέντρα κα-
θώς και στα αµπέλια, αντιπροσωπεύοντας 

τον µεγαλύτερο οίκο α-
µπέλου στον κόσµο, τη 
VCR, η οποία διαθέτει 
περίπου 90 εκατοµµύ-
ρια φυτά αµπέλου ανά 
έτος. Εκτός όµως από το 
αµπέλι διατηρεί σειρά 
συνεργασιών στις δεν-
δρώδεις καλλιέργειες, 
µε πιο πρόσφατη αυτή 
της Jingold για τη διά-
θεση δύο νέων ποικι-
λιών κίτρινου και κόκ-
κινου ακτινιδίου. «Ό-
λοι γνωρίζουµε ότι τα 
ακτινίδια έχουν πράσι-

νο χρώµα, ωστόσο στην προκειµένη περί-
πτωση βλέπουµε να εισέρχονται και νέες 
ποικιλίες στο προσκήνιο, οι οποίες εντάσ-
σονται στην αναδιάρθρωση. Πρόκειται για 
προϊόντα κλειστού κλαµπ, όπου ο παρα-
γωγός θα παραλαµβάνει το πολλαπλασι-
αστικό υλικό από εµάς και θα το διακινεί 
µέσω της εταιρείας Jingold. Αυτό του δι-
ασφαλίζει την απρόσκοπτη διάθεση του 
ακτινιδίου στη συγκεκριµένη εταιρεία. Ο 
παραγωγός υπογράφει συµβόλαιο για ό-
σα χρόνια διατηρεί συµβόλαιο ότι θα πα-
ραδίδει το προϊόν του στη Jingold, ενώ και 
η εταιρεία υπογράφει συµβόλαιο που την 
υποχρεώνει να παραλαµβάνει το σύνολο 

των παραγόµενων ποσοτήτων. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για µία µορφή εξασφαλι-
σµένης πώλησης», εξηγεί στην Agrenda 
o διευθυντής πωλήσεων της Vitro, Άρης 
Κωνσταντιίδης. Όπως επισηµαίνει ο κύ-
ριος Κωνσταντινίδης έχουν ήδη κλείσει 
συµφωνίες από πλευράς της Vitro µε α-
ντιπροσώπους διανοµείς από τη βόρεια 
Ελλάδα έως και το Αγρίνιο για την διανο-
µή των νέων ποικιλιών. 

Αυτή την περίοδο η Vitro Hellas επεν-
δύει ποσό περίπου 1 εκατοµµυρίου ευρώ, 
προκειµένου να είναι σε θέση να παρά-
γει το πολλαπλασιαστικό υλικό που προ-
αναφέρθηκε, είτε πρόκειται για τις νέες 
ποικιλίες ακτινιδίου, είτε για τις ποικιλί-
ες του µήλου. Όπως αναφέρει από την 
πλευρά του ο αντιπρόεδρος της εταιρεί-
ας, Θανάσης Ταµπαρόπουλος, θα πρό-
κειται ουσιαστικά για µία προέκταση των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων στην Αλε-
ξάνδρεια Ηµαθίας. Η επένδυση θα αφο-
ρά στην προσθήκη δικτυοκηπίου, ψυκτι-
κών θαλάµων και επέκταση του εργαστη-
ρίου ιστοκαλλιέργειας. Επιδίωξη είναι η 
αύξηση της παραγωγικής βάσης της εται-
ρείας για να µπορεί να είναι σε θέση να 
υλοποιήσει τον σχεδιασµό της. 

Αντιπροσώπευση 
VCR

Η Vitro διατηρεί 
ισχυρή παρουσία σε 
όλα τα οπωροφόρα 

και στα αµπέλια, 
αντιπροσωπεύοντας 
τον µεγαλύτερο οίκο 
αµπέλου στον κόσµο, 
τη VCR, που διαθέτει 
90 εκατ. φυτά αµπέ-

λου ανά έτος

∆ιστακτικοί 
οι παραγωγοί
ελέω κόστους
για νέες 
φυτεύσεις
Η Vitro διατηρεί ισχυρές εξαγωγές, 
στα Βαλκάνια, την Τουρκία, την 
Ιταλία, Γερµανία και σε χώρες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το 
ποσοστό των εξαγωγών της φτάνει 
το 30% επί του κύκλου εργασιών 
της, µείγµα που σύµφωνα µε τα 
στελέχη της επιδιώκει να αλλάξει, 
ενισχύοντας ακόµα περισσότερο 
το εξωστρεφές προφίλ της. 
Ο διευθύνων της Vitro Hellas, 
Βασίλης Χάιτας, αναφέρεται στις 
ιδιαιτερότητες της φετινής χρονιάς, 
µε τους παραγωγούς όπως λέει να 
εµφανίζονται διστακτικοί σε νέες 
φυτεύσεις, λόγω του ότι έχει 
αυξηθεί το κόστος παραγωγής και οι 
εγκατάστασεις των νέων φυτειών, 
λόγω των ανατιµήσεων σε εισροές 
και πρώτες ύλες. «Ένα ακόµα θέµα 
είναι ότι οι παραγωγοί έλαβαν τιµές 
αντίστοιχες µε πέρυσι, αλλά δεν 
κατάφεραν να αντιµετωπίσουν την 
αύξηση του κόστους», λέει ο ίδιος. 
«Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη 
στα µήλα και το επιτραπέζιο 
σταφύλι δύο προϊόντα που κινούνται 
σε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα 
τιµών σε σχέση µε πέρυσι, επειδή 
έκλεισαν τρεις βασικές αγορές, 
της Ρωσίας, Ουκρανίας και  
Λευκορωσίας», συµπληρώνει. 

ΝΕΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Στήριξη 2 
ευρώ ανά 
στρέµµα στα 

µέλη ΘΕΣγη
Στην ενίσχυση των µελών 

του µε 2 ευρώ ανά στρέµµα 
για τα προϊόντα που του 
παρέδωσαν (σιτάρι, κριθάρι, 
καλαµπόκι, βαµβάκι, µηδική, 
ελαιοκράµβη), προχώρησε 
ο Συνεταιρισµών Αγροτών 
Θεσσαλίας ΘΕΣγη, σε µία 
κίνηση να αµβλύνει το 
υψηλό κόστος παραγωγής 
της νέας περιόδου. 
Η ενίσχυση καταβλήθηκε 
στις 21 Οκτωβρίου 2022, 
µε πίστωση των ποσών 
ενίσχυσης σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς των µελών.

Το εννιάµηνο 
του 2022 δείχνει 
χρονιά-ρεκόρ για 
την Άµβυξ
Χρονιά ιστορικού ρεκόρ σε 
κύκλο εργασιών και κέρδη 
το 2022 για την Άµβυξ, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
της εταιρείας µε βάση τις 
πωλήσεις του α’  9αµήνου 
του έτους. Οι πωλήσεις το 
2021 παρουσίασαν αύξηση 
12%, και ανήλθαν σε 98,08 
εκατ. ευρώ  +18%), έναντι 
87,38 εκατ. για το 2020. 
Τα µικτά κέρδη παρουσίασαν 
αύξηση 22.5% και ανήλθαν 
σε 25,48 εκατ. ευρώ, έναντι 
κερδών 20,80 εκατ. της 
προηγούµενης χρήσης.

Στρατηγική 
συνεργασία ΠΙΝ∆ΟΣ 
µε  Biomerieux 
και BizTEC
Η ΠΙΝ∆ΟΣ συνεχίζει να 
πρωτοπορεί, µέσα από 
στρατηγικές συνεργασίες, 
που διασφαλίζουν την 
παραγωγή ασφαλών και 
ποιοτικών προϊόντων. 
Η πρόσφατη συνεργασία µε 
τη Biomerieux, έφερε τη νέα 
εξελιγµένη µοριακή τεχνική 
GeneUp, που στηρίζεται 
στην προηγµένη µέθοδο 
ανίχνευσης παθογόνων 
µικροοργανισµών µε PCR. 
Η δεύτερη συνεργασία 
µε τη BizTEC επιτυγχάνει µε 
την πλατφόρµα λογισµικού 
Odysseus ERP τη διατήρηση 
του υψηλού επιπέδου 
ασφαλείας των τροφίµων 
του Συνεταιρισµού. 

ΝΕΑ

Η µεγαλύτερη φάρµα µε κάθετες «αναβαθµί-
δες» στον κόσµο πρόκειται να ξεκινήσει τη λει-
τουργία της στις αρχές του επόµενου έτους στο 
Νόρφολκ, µε την έκταση 16 στρεµµάτων να εί-
ναι έτοιµη να παράγει 6,5 τόνους λαχανικών 
το χρόνο. Η κατασκευή του κάθετου αγροκτή-
µατος 25.000 τ.µ. στο Food Enterprise Park στο 
Easton έχει πλέον ολοκληρωθεί, επιβεβαίωσαν 
οι προγραµµατιστές της Fischer Farms. Το νέο 
αγρόκτηµα θα έχει τη δυνατότητα να προµηθεύ-
ει 6,5 τόνους – δηλαδή 72.000 σακούλες – φυλ-
λοσαλάτα, µαρούλι, φυλλώδη βότανα και άλ-
λα φρέσκα προϊόντα σε ενδιαφερόµενους λια-
νοπωλητές. Όταν καταστεί πλήρως λειτουργι-
κό, το κάθετο αγρόκτηµα θα τροφοδοτείται α-
πό 100% ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύµ-
φωνα µε την εταιρεία. Ανοίγοντας στις αρχές 
του 2023, η εταιρεία είπε ότι η ανάπτυξη θα ο-
δηγήσει το δρόµο για µια «κλιµακωτή και πιο 
βιώσιµη βιοµηχανία παραγωγής τροφίµων».

Η γεωργία εσωτερικού χώρου έχει δει µια… 
έκρηξη επενδύσεων σε όλο τον κόσµο και περί-
που 1,8 δισ. δολάρια έχουν εισρεύσει στον το-
µέα από το 2014. Οι υποστηρικτές πιστεύουν 
ότι ο κλάδος είναι το µέλλον για την παραγω-
γή τροφίµων, επικαλούµενοι τα πλεονεκτήµα-
τα των σύντοµων αλυσίδων εφοδιασµού και της 
συγκέντρωσης της παραγωγής. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Τη Venus Growers ΑΕ, στη Βέροια, 
που αποτελεί τη ναυαρχίδα των ελ-
ληνικών εξαγωγών στον τοµέα δρα-
στηριότητάς της και το λειτουργικό 
της µοντέλο αποτελεί την επιτοµή της 
βιώσιµης ανάπτυξης, επισκέφθηκε 
η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, 
στο πλαίσιο της 29ης Agrotica. Πά-
νω από το 98% της παραγωγής της 
εξάγεται στις αγορές τεσσάρων Η-
πείρων, ενώ αντιπροσωπεύει το 10% 
των παγκόσµιων εξαγωγών τυποποι-
ηµένου προϊόντος µε βάση το ροδά-
κινο. Η επιχείρηση παρουσιάζει αύ-
ξηση πάνω από 50% του κύκλου ερ-
γασιών την τελευταία 5ετία και φέτος 
ξεπερνάει τα 85 εκατ. ευρώ. 
H Συνεταιριστική Venus Growers 
ξεκίνησε τη συνεργασία της µε την 
Τράπεζα Πειραιώς το 2013 µέσω της 
Συµβολαιακής Τραπεζικής, ενώ η 
τράπεζα την υποστηρίζει σε υπηρε-
σίες εξαγωγικού factoring, υλοποί-
ησης επενδυτικών έργων, κεφαλαί-
ου κίνησης, κ.λπ.

Στο Norfolk
το μεγαλύτερο
κάθετο 
αγρόκτημα 

Στήριξη
Πειραιώς
στη Venus
Growers

Ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα για το τρί-
το τρίµηνο και τους πρώτους εννέα µήνες του 
2022, ανακοίνωσε ο Όµιλος Syngenta στις 27 
Οκτωβρίου, επιδόσεις που καθοδηγούνται α-
πό προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους 
αγρότες να καλλιεργούν βιώσιµα εν µέσω πα-
γκόσµιων προκλήσεων επισιτιστικής ασφάλει-
ας και κλιµατικής αλλαγής. Συγκεκριµένα οι 
πωλήσεις του γ’ τριµήνου αυξήθηκαν κατά 20% 
στα 7,9 δισεκατοµµύρια δολάρια, σηµειώνοντας 
αύξηση 1,4 δισ. δολαρίων από έτος σε έτος. Το 
EBITDA τρίτου τριµήνου για το 2022 αυξήθη-
κε 24% στα 1,0 δισ. δολάρια, λόγω των υψηλό-
τερων πωλήσεων καινοτόµων προϊόντων και 

υπηρεσιών, της αυξηµένης παραγωγικότητας 
και των τιµών που αντισταθµίζουν το υψηλό-
τερο κόστος. Οι πωλήσεις του Οµίλου για τους 
πρώτους εννέα µήνες του 2022 ήταν 25,9 δισ. 
δολάρια, αυξηµένες 4,9 δισ. δολάρια, 24% α-
πό έτος σε έτος. Το EBITDA για τους πρώτους 
εννέα µήνες του έτους ήταν 4,6 δισ.δολάρια, 
30% υψηλότερα από έτος σε έτος.

Οι καινοτομίες
Syngenta έδωσαν
ισχυρές πωλήσεις

ΏΘηση στην ανάπτυξη λόγω σιτηρών 
και αλλαγές στην ηγετική οµάδα
Τα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα του α’ ενιαµήνου 
Οµίλου Syngenta οφειλόταν στη σηµαντική αύξηση 
των πωλήσεων σε όλες τις επιχειρηµατικές µονάδες, 
λόγω των ισχυρών τιµών των σιτηρών, της ελκυστικής 
οικονοµίας των αγροκτηµάτων και της δηµιουργίας 
αποθεµάτων σε όλη την αλυσίδα αξίας. 
Οι πωλήσεις MAP της Syngenta Group China αυξήθηκαν 
κατά 80% στα 2,6 δισ. δολάρια τους πρώτους εννέα 
µήνες, ενώ της Syngenta Crop Protection κατά 27% 
στα 12,6 δισ. δολάρια. Το εν λόγω 9µηνο πωλήσεις 
της ADAMA αυξήθηκαν 22% στα 5,2 δισεκατοµµύρια 
δολάρια, ενώ της Syngenta Seeds αυξήθηκαν 14% 
στα 3,2 δισ. δολάρια. Η Syngenta Group China, που 
αποτελείται από τους Seeds, Crop Protection, Crop 
Nutrition, MAP και τις ψηφιακές δραστηριότητες του 
Οµίλου στην Κίνα, πέτυχε πωλήσεις 7,1 δισ. δολαρίων, 
αυξηµένες κατά 22%. 
Στο µεταξύ, τέσσερις αλλαγές στο ανθρώπινο δυναµικό 
του ανακοίνωσε ο Όµιλος Syngenta, µε τον Hongsheng 
Liu, πρώην επικεφαλής της Sinochem International, 
να αναλαµβάνει καθήκοντα Προέδρου στο Syngenta 
Group China στη θέση του Hengde Qin, από την 1η 
Νοεµβρίου 2022. Με βάση τις αλλαγές ο Hengde 
Qin, επί του παρόντος Πρόεδρος του Syngenta Group 
China, αναλαµβάνει Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου 
∆υναµικού του Syngenta Group, την 1η Ιανουρίου 
2023. Ο Minjie Ying, επικεφαλής της Syngenta Group 
Seeds China, θα είναι πλέον επίσης υπεύθυνος για τις 
επιχειρήσεις MAP στην Κίνα, ενώ η Laure Roberts, Chief 
Human Resources Officer, συνταξιοδοτείται στο τέλος 
του α’ τριµήνου 2023.                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

EBITDA

+20%

7,9∆ΙΣ

+24%

1,0∆ΙΣ

+24%

25,9∆ΙΣ

+30%

4,6∆ΙΣ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης 
ζύθου κατά τη διετία 2022 – 2023 
µε µέσο ετήσιο ρυθµό της 7% προ-
βλέπουν παράγοντες της εγχώρι-
ας ζυθοποιίας µε προαπαιτούµενο 
την αύξηση της τουριστικής προσέ-
λευσης και την αποφυγή νέων πε-
ριορισµών στην λειτουργία των κέ-
ντρων εστίασης και διασκέδασης.

Τα παραπάνω αναφέρει κλαδι-
κή µελέτη της ICAP CRIF, σύµφω-
να µε την οποία καθοριστικός πα-
ράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση 
ζύθου είναι η εποχικότητα, ενώ οι 
υψηλότερες θερµοκρασίες και γε-
νικότερα η επιµήκυνση του καλο-
καιριού αποτελούν συνθήκες που 
µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση 
της ζήτησης στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, η τιµή πώλησης της 
µπύρας επιδρά θετικά στην κατανά-
λωση, καθώς σε περιόδους οικονο-
µικής στενότητας οι καταναλωτές 
µετατοπίζουν τη ζήτηση από κατη-
γορίες αλκοολούχων ποτών µε υ-
ψηλές τιµές σε άλλες φθηνότερες.  

Η εγχώρια κατανάλωση µπύρας 
µειώθηκε σηµαντικά το 2020, ως 
απόρροια της πανδηµίας, παρου-
σιάζοντας µείωση περίπου 23% έ-
ναντι του 2019, σύµφωνα µε µελέ-
τη της ICAP CRIF για τον κλάδο της 

Ζυθοποιίας, κατάσταση που οµα-
λοποιήθηκε το 2021. 

Σύµφωνα µε τη Σταµατίνα Πα-
ντελαίου, ∆ιευθύντρια της ∆ιεύ-
θυνσης Οικονοµικών - Κλαδικών 
Μελετών της ICAP CRIF, τα µέτρα 
αναστολής λειτουργίας των κατα-
στηµάτων της «κρύας» αγοράς (ε-
στιατόρια, µπυραρίες, κ.α.) για µε-
γάλες χρονικές περιόδους εντός 
του έτους, παράλληλα µε τη ρα-
γδαία µείωση των τουριστικών α-
φίξεων (-76,5% 2020/2019) συντέ-
λεσαν σε έντονη πτώση της κατανά-
λωσης. Στον αντίποδα, η ποσότητα 
που διοχετεύθηκε στη «ζεστή» αγο-
ρά αυξήθηκε, καθώς οι πολίτες αύ-
ξησαν την κατ’ οίκον κατανάλωση. 
Το 2021 η πραγµατική κατανάλω-
ση µπύρας εκτιµάται ότι ενισχύθη-
κε κατά 15,5% από το 2020. Η άρ-
ση των περιοριστικών µέτρων και 
η αύξηση της προσέλευσης τουρι-
στών στη χώρα οδήγησαν στην ενί-
σχυση των πωλήσεων, ανακτώντας 
σχεδόν το 50% της «χαµένης» ποσό-
τητας. Ωστόσο, το 2021 η κατανά-
λωση ζύθου δεν άγγιξε τα µεγέθη 
προ «κορονοϊού», καθώς ήταν µει-
ωµένη 11% περίπου από το 2019.

Η Όλγα Σιµώνη, Consultant της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Κλαδι-
κών Μελετών της ICAP CRIF ανα-
φέρει ότι µέχρι το 2019 το κανά-
λι της «κρύας» αγοράς κάλυπτε 

το µεγαλύτερο µέρος της κατανά-
λωσης, καθώς την περίοδο 2016-
2019 αποσπούσε περίπου το 60% 
των συνολικών πωλήσεων. Ωστό-
σο, τη διετία 2020-2021 καταγρά-
φηκε πτώση των πωλήσεων και ε-
νίσχυση της οικιακής κατανάλω-
σης, χωρίς όµως να αντισταθµί-
σει την πτώση στην «κρύα» αγορά.

Αντιστροφή αρνητικού 
εµπορικού ισοζυγίου το 2020

Το εµπορικό ισοζύγιο για τη µπύ-
ρα ήταν αρνητικό από το 2010 έ-
ως το 2019, καθώς η αξία των ει-
σαγωγών ήταν σηµαντικά υψηλό-
τερη αυτής των εξαγωγών. Η εικό-
να αυτή αντιστράφηκε το 2020, µε 
το εµπορικό ισοζύγιο να σηµειώ-
νει θετικό αποτέλεσµα και την αξία 
εξαγωγών να είναι κατά 5,8 εκατ. 
µεγαλύτερη από των εισαγωγών. Η 

διεύρυνση των εξαγωγών το 2020 
συντέλεσε σε αύξηση του ποσοστού 
εξαγωγικής επίδοσης το οποίο δι-
αµορφώθηκε σε 18,2%, παρουσιά-
ζοντας την υψηλότερη τιµή της δε-
καετίας 2010-2020. Παράλληλα, το 
ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης 
µειώθηκε σηµαντικά την ίδια πε-
ρίοδο, καθώς από 13,8% το 2010, 
το 2020 διαµορφώθηκε σε 8,7%.

Σε παγκόσµιο επίπεδο η Κίνα εί-
ναι η µεγαλύτερη παραγωγός µπί-
ρας, µε παραγωγή 341,1 εκατ. HL 
το 2020 και ακολουθούν οι Η.Π.Α. 
µε 211,2 εκατ. HL το ίδιο έτος. Ανα-
φορικά µε τις ευρωπαϊκές χώρες, 
στην πέµπτη θέση της παγκόσµιας 
κατάταξης βρίσκεται η Γερµανία, α-
ποσπώντας µερίδιο 25,5% στη συ-
νολική παραγωγή της ΕΕ. Στις δέκα 
µεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, οι 
τέσσερις είναι ευρωπαϊκές. 

100,0

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2016=100 ΠΗΓΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ, ICAP CRIF A.E.
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ΜΠΙΡΑΣ (2016-2021)

∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΙΡΑΣ
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122,7

102,0

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2015=100 ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Οι πέντε µεγαλύτερες παραγωγικές εταιρείες (παραγωγή 2020) είναι 
Anheuser-Busch InBev (Βέλγιο), Heineken (Ολλανδία), Carlsberg 
(∆ανία), China Res Snow Breweries (Κίνα) και Molson-Coors (ΗΠΑ).

Πίνεται η μπύρα, 
λείπει το κριθάρι 
στη βυνοποίηση  
Κλαδική μελέτη της ICAP, προβλέπει ετήσιο 
ρυθμό αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης 7%

Πτώση 11%
Το 2021 η κατανάλωση 

ζύθου δεν άγγιξε τα 
µεγέθη προ κορονοϊού, 
καθώς ήταν µειωµένη 

11% περίπου από το 2019
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ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Ζυµώσεις σε όλα τα επίπεδα, διευκόλυναν 
οι συναντήσεις στο τετραήµερο της 29ης 
Agrotica, µε τον κλάδο των εισροών να 
προετοιµάζει τις συνθήκες λειτουργίας στο 
περιβάλλον της νέας ΚΑΠ και τον κλάδο 
των µηχανηµάτων να «δίνει χέρι» ενόψει 
των Σχεδίων Βελτίωσης και των πολλών 
προγραµµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Ειδήσεις είχε απ’ ότι φαίνεται αυτή τη φο-
ρά και η παρουσία του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στη φετινή έκθεση. Για τους 
ανθρώπους του ΣΠΕΛ η διαβεβαίωση Γε-
ωργαντά ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να 
µείνουν εκτός κυκλοφορίας φέτος λιπά-
σµατα µε ιστορικά εχέγγυα ποιότητας, κα-
θησύχασε κάπως τα µέλη του Συνδέσµου. 

Ενδιαφέρον είχαν και οι επισηµάνσεις του 
υπουργού για τον τρόπο µε τον οποίο θα δο-
θεί η ειδική ενίσχυση για την αναπλήρωση 
µέρους του κόστους αγοράς των λιπασµά-
των από τους αγρότες, όπως και το «ανοι-
χτό παράθυρο» που άφησε για νέο πακέτο 

ενισχύσεων στα προϊόντα θρέψης, µε βάση 
τις τελευταίες συζητήσεις στις Βρυξέλλες. 
Για τον κλάδο των µηχανηµάτων, αυτό που 
συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
ήταν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που βρί-
σκονται υπό διαµόρφωση, είτε αφορούν 
αναπτυξιακά προγράµµατα είτε ειδικότε-
ρα επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών. 

Η ειδική εκδήλωση που οργάνωσε για 
τις διευκολύνσεις των Νέων Αγροτών η 
Τράπεζα Πειραιώς έτυχε ενθουσιώδους 
ανταπόκρισης από τους αγρότες αυτής 
της κατηγορίας, ενώ ανάλογες χρηµατο-
δοτικές λύσεις έχουν διαµορφωθεί και για 
τους µεγαλύτερης ηλικίας νεοεισερχόµε-
νους στο αγροτικό επάγγελµα. 

Ευρύτερη θέση στη χρηµατοδότηση του 
αγροτικού χώρου φαίνεται να διεκδικεί τε-
λευταία και η Eurobank, µε τα στελέχη της 
τράπεζας να βρίσκονται στην τελευταία φά-
ση των συζητήσεων για τη διαµόρφωση ε-
νός εξειδικευµένου χαρτοφυλακίου προϊό-
ντων, τα οποία θα ανταποκρίνονται µε αµε-
σότητα σε συγκεκριµένες ανάγκες αγροτών.

Σταθμός για τις εισροές, 
κόμβος για τα μηχανήματα

Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Oκτωβρίου 2022

ΕΙΣΡΟΕΣ AGROTICA

Περιθώριο 
χρόνου στις 
κυκλοφορίες 
λιπασμάτων από 
τον υπουργό Γ. 
Γεωργαντά, νέες 
χρηματοδοτικές 
λύσεις από 
τις τράπεζες, 
έφερε στο φως 
η φετινή 29η 
Agrotica  
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Προϊόντα
και deals

Πάντοτε η Agrotica αποτελούσε αφετηρία εξελίξεων, 
αυτή τη φορά όµως, µε την ελληνική γεωργία σε πολύ 
κρίσιµη καµπή, λειτούργησε σαν καταλύτης ώστε να 
ξεδιπλωθούν συνεργασίες που περίµεναν χρόνια  

TEOFERT
Η επανάσταση στο Νιτρικό Κάλιο

Η εταιρεία Teofert, σε συνεργασία µε την SQM, διοργάνωσε 
στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica 2022 εκδήλωση µε θέµα 
«Η επανάσταση στο Νιτρικό Κάλιο». Η εκδήλωση είχε στόχο 
την παρουσίαση του καινούργιου προϊόντος Ultrasol®ine. Το 
Ultrasol®ine είναι το καινούργιο Νιτρικό Κάλιο µε προσθήκη 
Ιωδίου. Σήµερα, υπάρχει πλήθος ερευνητικών δηµοσιεύσεων 
που καταδεικνύουν τη σηµασία του Ιωδίου στη θρέψη των 
φυτών. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πολυάριθµα 
πειραµατικά αποτελέσµατα µε την εφαρµογή του 
Ultrasol®ine, σε ερευνητικό όσο και εµπορικό επίπεδο. 
Η χρήση του έχει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη 
της ρίζας και του βλαστού συµβάλλοντας ταυτόχρονα σε 
φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού όπως η φωτοσύνθεση, 
η σηµατοδότηση ασβεστίου, ο µεταβολισµός αζώτου µε 
αποτέλεσµα αύξηση στην παραγωγή και ποιότητα καρπών.

HUMOFERT
Mε το βλέµµα σε Κίνα 
και Μέση Ανατολή

H Humofert παρουσίασε 
έναν καινοτόµο µικροβιακό 
βιοδιεγέρτη παραγωγής της 
µε την ονοµασία Nitrostim. 
Περιέχει ωφέλιµα 
αζωτοδεσµευτικά βακτήρια, τα 
οποία εφαρµόζονται στο φύλλο. 
Έτσι, µε περιορισµένη εφαρµογή 
αυξάνεται έως και κατά 50% η 
απόδοση µε ταυτόχρονη µείωση 
της χηµικής αζωτούχου λίπανσης 
κατά έως και 80%. Το σκεύασµα 
βρίσκει εφαρµογή σε όλες τις 
καλλιέργειες. Σύµφωνα µε τον 
Κυριάκο ∆εµιρτζόγλου, πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο της 
εταιρείας φέτος ο κύκλος 
εργασιών της Humofert 
θα αγγίξει τα 5 εκατ. ευρώ 
από 2,5 εκατ. ευρώ το 2021, 
βασιζόµενος κυρίως στις 
αυξηµένες εξαγωγές.

ΤΡΟΥΠΗΣ
Αποκλειστική διάθεση των Lebosol

Την αποκλειστική διάθεση στην ελληνική αγορά των εξαιρετικών προϊόντων 
θρέψης γερµανικής παραγωγής Lebosol εξασφάλισε η Chemicor του Γιάννη 

Τρουπή, που παρουσίασε τις δυνατότητες των προϊόντων αυτών στην 29η 
Agrotica. Πρόκειται για µια σειρά καινοτόµων λιπασµάτων που µπορούν να 

υποστηρίξουν ένα πλήρες πρόγραµµα θρέψης τόσο σε σιτηρά και καλαµπόκι,
 όσο και σε µηλοειδή, κερασιές και άλλα παραγωγικά δέντρα. 
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ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ�BAYER
Η συµφωνία Ευθυµιάδη-Bayer για νέα 
εµπορική ονοµασία στους σπόρους

Σε µία σηµαντική εµπορική συµφωνία 
προχώρησαν ο όµιλος Ευθυµιάδη 
µε τη Bayer, δίνοντας στον πρώτο τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται αυτοτελώς 
ευρεία γκάµα προϊόντων της δεύτερης 
υπό την ονοµασία Xellano. H συµφωνία 
σηµατοδοτεί την δηµιουργία µίας νέας 
αποκλειστικής σειράς υβριδίων 
καλαµποκιού από τη Bayer, η οποία θα 
διατίθεται στην Ελλάδα υπό την εµπορική 
ονοµασία Xellano.  Ο όµιλος Ευθυµιάδη 
διακινεί έως και αυτή τη στιγµή τους 
σπόρους καλαµποκιού Dekalb, οι οποίοι 
θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά υπό την ευθύνη πλέον 
της Bayer Hellas ενώ ο όµιλος Ευθυµιάδη 
θα διανέµει τη νέα σειρά Xellano. 

UPL HELLAS
Η UPL συνεχίζει να καινοτοµεί και να επενδύει σε λύσεις 
για βιώσιµη ανάπτυξη για όλους χωρίς όρια και χωρίς σύνορα.  

Στα πλαίσια της έκθεσης πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση από τη UPL µε 
τίτλο: «NPP: H Νέα Εποχή στη Φυτοπροστασία και Θρέψη», µε την 
συµµετοχή καταξιωµένων οµιλητών και µεγάλου αριθµού ενδιαφερόντων, 
όπου έγινε η ανακοίνωση της δηµιουργίας της νέας επιχειρηµατικής 
οντότητας µέσα στη  UPL: NPP (Natural Plant Protection). Η NPP 
περιλαµβάνει όλες τις σηµερινές και υπό ανάπτυξη βιο-λύσεις της UPL, 
σε βιο-φυτοπροστασία και βιοδιέγερση, και αποτελεί µια πρακτική 
απάντηση στις προκλήσεις για αειφορία, ασφάλεια τροφίµων, υγεία 
των φυτών και του εδάφους και ευηµερία των παραγωγών. Η UPL 
συνεχίζει να καινοτοµεί και να επενδύει σε λύσεις για βιώσιµη 
ανάπτυξη για όλους χωρίς όρια και χωρίς σύνορα. 

BAYER
Νέες καλλιεργητικές 

λύσεις για το 2023

Οι νέες λύσεις της 
Bayer για το 2023 
περιλαµβάνουν το  

υβρίδιο 
καλαµποκιού DKC 6919 

και την ποικιλία 
βαµβακιού Novelia κάτω 
από το brand DEKALB®, 

δίνοντας έµφαση στην 
απόδοση και στην 

ποιότητα 
παραγωγής. Φιλοδοξία 
της εταιρείας είναι οι 

νέες αυτές κυκλοφορίες 
να υποστηρίξουν τους 
αγρότες στην κάλυψη 

της αυξανόµενης 
παγκόσµιας ζήτησης για 

τρόφιµα, ζωοτροφές, 
φυτικές ίνες και 

καύσιµα, στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας 

των προϊόντων τους 
στην Ευρωπαϊκή αγορά 

και παράλληλα να 
προάγουν τη χρήση 

βιώσιµων πρακτικών και 
καινοτόµων 

τεχνολογιών  που 
συµβάλλουν στην 
αντιµετώπιση των 

αποτελεσµάτων της 
κλιµατικής αλλαγής. 
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AGROTECH S.A 
Μαζί µε τα δηµοφιλή 5G και τα νέα 6R

Με σύνθηµα «Go smart, Do more», 
παρουσίασε η Agrotech τα τρακτέρ 
της σειράς 6R. Το µεγαλύτερο από 
τα τετρακύλινδρα µοντέλα αποδίδει 
πλέον 177 ίππους µε ipm (6R 150) 
ενώ το κορυφαίο από τα καινούρια 
εξακύλινδρα αγγίζει τους 234 ίππους 
(6R 185). Με νέα µοντέλα και 
κορυφαίο το νέο τρακτέρ 5115 µε 
απόδοση 120 ίππους στις εκδόσεις 
GF, GN και GV παρουσιάστηκε 
η δηµοφιλής Σειρά 5G. 

GREEN BOX ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Η οµάδα της Agrenda παρούσα 
όλες τις ώρες σε όλα τα περίπτερα

Να δίνει συνεχώς το παρόν της 
σε όλους τους χώρους της 
έκθεσης επέλεξε φέτος η οµάδα 
της Agrenda. Με νέες παρουσίες 
και φρέσκια διάθεση τα «παιδιά 
της Agrenda» φρόντισαν και αυτή 
τη φορά, οι εκδόσεις της Green 
Box να φθάσουν σε όλα τα σηµεία 
της έκθεσης και να αποτελέσουν 
το πεδίο αναφοράς για όλα τα 
θέµατα που απασχολούν αυτό 
τον καιρό τους αγρότες αλλά 
και όλους τους συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής. 
Ειδικά το αφιέρωµα στην Agrotica 
αποτέλεσε οδηγό πλεύσης.    

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Με πλούσιο εξοπλισµό τα δηµοφιλή REX 4

Τις πλήρως ανανεωµένες γκάµες µηχανηµάτων που ικανοποιούν τη νέα προδιαγραφή STAGE V 
παρουσίασε στα δύο περίπτερά της η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Στο περίπτερο της McCormick 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το µεγαλύτερης ισχύος τρακτέρ της οικογένειας X8 µε ιπποδυνάµεις 
από 270 έως 310 ίππους. Στο περίπτερο της Landini την παράσταση έκλεψε το δηµοφιλές REX 4 που 
φέρει πλούσιο εξοπλισµό για όλες τις εφαρµογές της σύγχρονης δενδροκοµίας και αµπελουργίας. 

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ AE
Η νέα Σειρά 6 και τα Warrior εντυπωσίασαν

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να δουν 
από κοντά στο περίπτερο της Θεοχαράκης Α.Ε, τα 
τρακτέρ 6205 RCshift , 6135 RCshift και 6115RVshift 
της δηµοφιλούς Σειράς 6 της Deutz-Fahr µε τους νέους 
κινητήρες Euro V, καθώς και τις νέες σειρές µε 
κινητήρες Εuro V των δενδροκοµικών τρακτέρ 
της Same, αλλά και της Deutz-Fahr. Επίσης στο χώρο 
της εταιρείας δέσποζε το µαύρο Warrior το οποίο 
τράβηξε φυσικά τα βλέµµατα µε την επιβλητική του όψη. 

ΕΙΣΡΟΕΣ AGROTICA
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