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Ως 70 ευρώ 
το στρέμμα 
πρασίνισμα 
σε ελαιώνες
Βοήθεια στην ελιά ύψους 70 ευρώ το στρέµµα φέρνουν 
οι πρακτικές του νέου πρασινίσµατος. Ενθουσιασµός και για 
τα 52 ευρώ στα κριθάρια µικρού κύκλου µε αµειψισπορά.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  σελ. 18-19, 42-43 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4, 16-17

Σε νέες βάσεις
η µοριοδότηση 
στα Σχέδια 
Βελτίωσης  

Κρητική Σπίνα 
στο δρόμο για 
την Αυστραλία   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  σελ. 34
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

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

    
Ανεβάζουν το βαμβάκι 
οι λήξεις συμβολαίων 
μηνός Δεκεμβρίου ‘22  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12, 22, 46

Προϋπόθεση τα ζώα 
για ενιαία ενίσχυση 
σε ορεινά βοσκοτόπια 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 5

Κοντά τα 6 ευρώ στο ελαιόλαδο
Θέµα χρόνου τα 6 ευρώ 
στην εγχώρια αγορά 
ελαιολάδου. σελ. 12-13
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Περιορισµένη και µε τιµή στα 44 λεπτά η ζήτηση για το σκληρό 
στην εγχώρια αγορά. Στα 40 λεπτά πλέον η τιµή για το 
καλαµπόκι, σακιασµένο σε αποθήκη παραγωγού. Ενισχύεται κατά 
επιπλέον 13 λεπτά µέσα σε µια εβδοµάδα, η αγορά ελαιολάδου, 
φτάνοντας τα 5,20 ευρώ που πληρώνουν ιδιωτικά ελαιοτριβεία 
στη Λακωνία. Η δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων 30 ετών 
για τον κρόκο, µε µειωµένες αποδόσεις έως και 50%-60%.

Κορύνεο στις αµυγδαλιές
Στο µύκητα Wilsonomyces carpophilus 
οφείλεται το κορύνεο στους ελληνικούς 
αµυγδαλεώνες. O µύκητας διαχειµάζει 
πάνω στα έλκη των βλαστών και στους 
οφθαλµούς, στους οποίους διακρίνονται 
µαύρα στίγµατα τα οποία αποτελούν τις 
αγενείς καρποφορίες του παθογόνου 
(γνωστές ως ακέρβουλα). Οι µολύνσεις 
γίνονται µε τα σπόριά του (κονίδια) και 
εµφανίζονται άνοιξη και φθινόπωρο, 
όταν επικρατεί βροχερός και δροσερός 
καιρός. Χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
παρουσιάζονται στα φύλλα και στους 
νεαρούς καρπούς, όπου σχηµατίζονται 
µικρές, κοκκινωπές κηλίδες, οι οποίες 
στη συνέχεια αποκτούν ένα καστανό 
περίβληµα. Το τµήµα του βλαστού και 
τα µάτια στο τµήµα πάνω από την 
προσβεβληµένη περιοχή, ξεραίνονται.

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την αντιµετώπιση του κορύνεου, 
γεωπόνοι συνιστούν καταστροφή 
των προσβεβληµένων οργάνων ώστε 
να µειωθούν οι πηγές µολύσµατος, 
καθώς και προληπτικούς ψεκασµούς 
στο 75% της πτώσης των φύλλων µε 
χαλκούχα, οργανικά ή βενζιµιδαζολικά 
µυκητοκτόνα. Επόµενος ψεκασµός 
λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλµών 
και ο τελευταίος στην έναρξη της 
βλάστησης µε οργανικό µυκητοκτόνο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-11-2022
Αυξηµένες νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες αρχικά στα δυτικά 
και βαθµιαία στα υπόλοιπα 
ηπειρωτικά. Ισχυρά τα 
φαινόµενα στις περισσότερες 
περιοχές από τις πρωινές ώρες 
µε µεγάλα ύψη βροχής, 
ραγδαιότητες και συχνότητα 
κεραυνών. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριας έντασης 
και κατά τόπους στα πελάγη 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 04-11-2022
Σε όλη τη χώρα αυξηµένες 
νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες, µε τα 
φαινόµενα να είναι κατά τόπους 
ισχυρά. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριας έντασης 
µε σταδιακή στροφή σε βορείων 
διευθύνσεων, κατά τόπους 
στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

∆ευτέρα 05-11-2022 
και Τρίτη 06-11-2022
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές στην ανατολική και νότια 
χώρα και στα νοτιοανατολικά 
σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες 
πρωινές ώρες στα ∆ωδεκάνησα. 
Άνεµοι στα δυτικά από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριας έντασης, 
µε βαθµιαία εξασθένηση. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή σε όλη τη χώρα. 

Τετάρτη 07-11-2022 ως 
Παρασκευή 09-11-2022
Βελτιωµένο σκηνικό καιρού σε 
όλη τη χώρα, µε λίγες τοπικές 
νεφώσεις. Άνεµοι ήπιας έντασης 
από βόρειες διευθύνσεις στα 
δυτικά και στα ανατολικά µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία στα ίδια 
επίπεδα, χωρίς µεταβολή. 

Άνεµοι µέτριας 
έντασης από νότιες 
διευθύνσεις 5 
µε 6 µε σταδιακή 
στροφής σε 
βόρειους ίδιας 
έντασης, στα πελάγη 
πρόσκαιρα ισχυροί 
έως 7 µποφόρ. 
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Ένας τρόπος να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της ελ-
ληνικής γεωργίας, είναι ο επαναπροσδιορι-
σµός του όρου αγρότης. Σήµερα πίσω από 
τη λέξη αγρότης κρύβονται πολλά. Εκεί είναι 
ξεχασµένος και χειρώνακτας περασµένων ε-
ποχών που µάχεται να… βγάλει φακή σε λί-
γο τόπο αγροτικής γης, εκεί εκπροσωπείται 
και ο µεγαλοεπιχειρηµατίας µε εκατοντάδες 
ή και χιλιάδες στρέµµατα, µε στόλο µηχανη-
µάτων, µε συµµετοχή στα αναπτυξιακά προ-
γράµµατα και πιστοληπτική ικανότητα που 
θα τη ζήλευαν και καταξιωµένοι βιοµήχανοι. 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για λόγους που 
δεν είναι της παρούσης, οι αποστάσεις µετα-
ξύ των δραστηριοποιούµενων στην αγροτι-
κή παραγωγή έχουν µεγαλώσει, η ανθρωπο-
γεωγραφία έχει αλλάξει, οι οργανωτικές δο-
µές είναι πολύ διαφορετικές, οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται µε τις τράπεζες και τα θεσµι-
κά κέντρα διαµόρφωσης κανόνων δράσης 
στον αγροτικό χώρο δεν έχουν καµιά σχέση 
µε ότι συνέβαινε στο παρελθόν. 

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι σ’ αυτή τη φάση 
οι ισχυροί µεγαλώνουν και µάλιστα µε ασύλ-
ληπτες ταχύτητες και οι αδύναµοι χάνονται 
στις νέες συνθήκες του συνεχώς αυξανόµε-
νου ανταγωνισµού. Μια γραµµή πλεύσης όχι 
µόνο για το ξεκαθάρισµα της κατάστασης άλ-
λα και για την αποτελεσµατικότερη διαχείρι-
ση των κρίσιµων ζητηµάτων που τίθενται κα-
θηµερινά, ίσως και να µην ήταν λάθος, όσο 
κι αν ακούγεται κακό, µια θεσµικού χαρακτή-
ρα προσέγγιση των αγροτών στη βάση δύο ε-
πιπέδων, στη βάση πάντα της δυναµικής που 
παρουσιάζουν οι εκµεταλλεύσεις τους. 

Πριν απ’ αυτό θα είχε βέβαια ιδιαίτερη σηµασία, 
µια ρεαλιστική αποσαφήνιση του όρου ενερ-
γός αγρότης, όπως και η θεσµική υποβάθµι-
ση της διαφοράς µεταξύ επαγγελµατιών και 
ετεροεπαγγελµατιών. Κι αυτό γιατί, είναι η-
λίου φαεινότερο ότι πολλά από τα καλά που 
συµβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην υπο-
στήριξη και  διαχείριση της πρωτογενούς πα-
ραγωγής, προέρχονται από ετεροεπαγγελµα-
τίες ή ανθρώπους οι οποίοι αφιέρωσαν µεγά-
λο µέρος της ζωής τους σε άλλο επάγγελµα. 

Ειδικά η αποσαφήνιση του όρου «ενεργός αγρό-
της», κάτι που απέφυγε προκλητικά η κυ-
βέρνηση µε το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα 
ΚΑΠ, θα αποτελούσε την απαρχή για την α-
ντιµετώπιση και του ιδιοκτησιακού ζητήµα-
τος στην αγροτική γη, περιορίζοντας εκτός 
του αγροτικού γίγνεσθαι, ιδιοκτήτες που σή-
µερα εµφανίζουν δραστηριότητα χωρίς συµ-
µετοχή και ευθύνη στην παραγωγική διαδι-
κασία. Την ίδια ώρα θα έδινε ισχυρό κίνητρο 
στους πραγµατικά ενεργούς, ανεξαρτήτως 
µεγέθους να επανασχεδιάσουν και να επεν-
δύσουν στη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

∆ρόµοι για να φθάσει κανείς στην τόνωση της α-
ναπτυξιακής διαδικασίας στον αγροτικό χώ-
ρο υπάρχουν πολλοί. Η µόνη συνταγή που 
δεν φέρνει αποτέλεσµα είναι η συνταγή της 
αδράνειας και του φόβου µπροστά στο πολι-
τικό κόστος. Άλλωστε, όπως λένε και οι σο-
φοί, αν υπάρχει ένας δρόµος σωτηρίας, εί-
ναι αυτός που υπαγορεύει την κίνηση… κό-
ντρα στο ρεύµα.      Agrenda

Σωτήρια η οδός,
κόντρα στο ρεύμα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
0,99510

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,34538

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98850

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86950

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
144,639

• Παγκόσµια πρεµιέρα των Deutz-Fahr 6.4 
µε ισχύ 120-150 ίππων σελ. 20-37
• Ανοίγει ο δρόµος για την προκήρυξη 
της επιδότησης µικρών φ/β  σελ. 18-19

• Αγώνας δρόµου για να πληρωθεί το 
Νοέµβριο η ενίσχυση λιπασµάτων σελ. 9 
• Νέα ψηφιακή πλατφόρµα µε δεδοµένα 
εδάφους και νερού από τον ΕΛΓΟ σελ. 44

• Ανακάµπτει 5,33% η διεθνής τιµή 
των συµβολαίων βάµβακος σελ. 22
• Σε χαµηλά πενταετίας η παραγωγή για τα 
πορτοκάλια ποικιλίας Ναβαλίνες σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Οριζόντια επιδότηση ύψους 60 ευ-
ρώ το στρέµµα στο πλαίσιο του νέ-
ου πρασινίσµατος για όλη τη χώρα, 
προβλέπει για την ελαιοκαλλιέργεια 
ο τελικός σχεδιασµός της νέας ΚΑΠ, 
ενώ συν 10 ευρώ το στρέµµα θα είναι 
σε θέση να λάβουν οι κάτοχοι ελαιώ-
νων και αµπελώνων στα Ιόνια Νησιά. 

Τα 60 ευρώ φυσικά θα δίνονται υ-
πό προϋποθέσεις και µε τη δέσµευ-
ση οι ελαιοπαραγωγοί να εφαρµό-
ζουν «εθελοντικές οδηγίες ολοκλη-
ρωµένης φυτοπροστασίας» όπως αυ-
τές προβλέπονται σε ειδικές κατευ-
θυντήριες γραµµές που θα εκδώσει 
το ΥΠΑΑΤ. Προς το παρόν δεν γίνε-
ται σαφές ποιες είναι αυτές οι εθε-
λοντικές εργασίες που πρέπει να κά-
νουν οι ελαιοπαραγωγοί και το κό-
στος που θα έχουν για τον παραγω-
γό. Το στρατηγικό σχέδιο αναφέρει 
συγκεκριµένα για τη δράση «Ενίσχυ-
ση παραγωγών για την εφαρµογή 
φιλικών για το περιβάλλον πρακτι-
κών διαχείρισης, µε τη χρήση ψηφι-
ακής εφαρµογής διαχείρισης εισρο-
ών και παρακολούθησης περιβαλλο-
ντικών παραµέτρων» του νέου πρα-
σινίσµατος:

«Για την εφαρµογή των εθελοντι-
κών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτο-
προστασίας ο υπολογισµός γίνεται 

µε βάση α) την αναµενόµενη µέση 
µείωση της παραγόµενης ποσότη-
τας ή/ και την ποιοτική υποβάθµιση 
υποβάθµιση β) την αύξηση του κό-
στους λόγω της ανάγκης πολλαπλών 
παρεµβάσεων γ) το κόστος αγοράς 
των βιολογικών σκευασµάτων, φυ-
σικών εχθρών κ.λπ. δ) τη µείωση του 
κόστους αγοράς χηµικών φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων ε) την αύξη-
ση του κόστους παρακολούθησης, ε-
πίβλεψης και επικαιροποίησης των 
οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευ-
ράς των συµβούλων. Ενδεικτικά για 
την εφαρµογή των οδηγιών στις καλ-
λιέργειες των εσπεριδοειδών η ενί-
σχυση υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ/
στρέµµα, ενώ για την ελαιοκαλλιέρ-
γεια η ενίσχυση για την εφαρµογή 
των εθελοντικών οδηγιών εκτιµάται 
στα 60 ευρώ/στρέµµα». 

Το ειδικό πριµ για το Ιόνιο
Αναφορικά µε τα 10 ευρώ το στρέµ-

µα σε ελαιώνες και αµπελώνες των 
Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια του νέ-

ου πρασινίσµατος, αυτά δίνονται για 
να ενισχυθεί «η διατήρηση των γε-
ωργικών συστηµάτων που συνίστα-
νται στις χρήσεις της γεωργικής γης 
και σε παραδοσιακές πρακτικές καλ-
λιέργειας που συνετέλεσαν και συ-
ντελούν στην βελτίωση του τοπίου». 

Πρώτη εφαρµογή της παρέµβασης 
θα είναι στους ελαιώνες και αµπελώ-
νες των νησιών του Ιονίου οι οποί-
οι χαρακτηρίζονται από την υψηλή 
τους αξία για τη φύση.

Οι κατηγορίες που διακρίνονται εί-
ναι οι παρακάτω µε διαφορετική συ-
νεισφορά ως προς τις οικοσυστηµι-
κές υπηρεσίες.

Ελαιώνες µε δένδρα µεγάλης η-
λικίας και υψηλό σχήµα µόρφωσης, 
καλλιεργούµενοι.

Αµπελώνες µε πρέµνα µεγάλης 
ηλικίας σε κύπελλο, καλλιεργούµενοι.

Ελαιώνες συµπαγείς ως επί το 
πλείστον µε δένδρα µεγάλης ηλι-
κίας σε ηµικαλλιέργεια ή/και ε-
γκατάλειψη.

Αµπελώνες συµπαγείς ως επί το 
πλείστον µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας 
σε ηµικάλλιεργεια ή/και εγκατάλειψη.

Ελαιώνες µε σχετικά νέες φυτεύ-
σεις, συνήθως σε γραµµικά σχήµα-
τα µόρφωσης.

Αµπελώνες σε σχετικά νέες φυτεύ-
σεις µε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης.

∆ιάσπαρτα αγροτεµάχια (σε 
µωσαϊκό).

Πριμ 60 ευρώ στην ελιά  
για πρακτικές φυτοπροστασίας

Βοήθεια από το νέο 

πρασίνισμα στην 

ελιά με ενίσχυση 60 

ευρώ το στρέμμα για 

όλη τη χώρα συν 10 

ευρώ για ελαιώνες 

και αμπελώνες 

μεγάλους σε ηλικία 

στο Ιόνιο

Υψηλή αξία
Πρώτη εφαρµογή στους 

ελαιώνες και αµπελώνες των 
νησιών του Ιονίου, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από την 
υψηλή τους αξία για τη φύση

Οδηγίες
Τα 60 ευρώ θα δίνονται  
µε τη δέσµευση ότι 
οι ελαιοπαραγωγοί θα 
εφαρµόζουν «εθελοντικές 
οδηγίες ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας» όπως 
αυτές προβλέπονται σε 
ειδικές κατευθυντήριες 
γραµµές που θα εκδώσει 
το αρµόδιο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενίσχυση
Για την εφαρµογή 
των εθελοντικών οδηγιών 
στις καλλιέργειες των 
εσπεριδοειδών η ενίσχυση 
υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ 
ανά στρέµµα, ενώ για 
την ελαιοκαλλιέργεια 
η ενίσχυση για εφαρµογή 
των εθελοντικών οδηγιών 
εκτιµάται στα 60 ευρώ 
ανά στρέµµα.

Ιόνιο
Τα 10 ευρώ το στρέµµα 
σε ελαιώνες και 
αµπελώνες των Ιονίων 
Νήσων, στα πλαίσια 
του νέου πρασινίσµατος, 
δίνονται για να ενισχυθεί 
«η διατήρηση των 
γεωργικών συστηµάτων 
που συνίστανται στις 
χρήσεις της γεωργικής 
γης και σε παραδοσιακές 
πρακτικές καλλιέργειας 
που συνετέλεσαν και 
συντελούν στη βελτίωση 
του τοπίου». 
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Μέσω Εθνικού Αποθέµατος αποκλειστικά 
για βοσκοτοπικά δικαιώµατα η νέα µοιρασιά  
Kρίσιµος παράγοντας «επιτυχίας» του εγχειρήµατος για την ένταξη 
περισσότερων βοσκοτόπων στο σύστηµα ενισχύσεων θα είναι το Εθνικό 
Απόθεµα. Γιατί, όπως έχει γίνει γνωστό, όσα στρέµµατα και να δηλώσει 
κάποιος, αυτά δεν θα «γεννήσουν» αυτόµατα δικαιώµατα το 2023, και θα 
πρέπει να στραφεί στο Εθνικό Απόθεµα. Το τελικό σχέδιο περιλαµβάνει 
τη δηµιουργία ενός Αποθέµατος για τα βοσκοτόπια, ενός για τις αροτραίες 
και ενός για τις δενδρώδεις. Έτσι η ένταξη επιπλέον βοσκοτόπων 
δεν θα «φάει» επιδοτήσεις από τις άλλες αγρονοµικές περιφέρειες. 

Φτάνουν τα 1,8 εκατ. στρέµµατα τα βοσκοτόπια 
που δηλώνονται σε διατήρηση στο ΟΣ∆Ε 
Σύµφωνα µε τα ανοιχτά δεδοµένα στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ (Στατιστικά 
στοιχεία Ενιαίων Αιτήσεων Εκµετάλλευσης 2011 - 2020), τα βοσκοτόπια 
σε καλή γεωργική κατάσταση που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε είχαν την εξής 
πορεία: 2016: 1.028.310 στρέµµατα, 2017: 437.040 στρέµµατα, 2018: 
524.920 στρέµµατα, 2019: 854.030 στρέµµατα, 2020: 1.819.210 
στρέµµατα. Τα υπόλοιπα που καταχωρήθηκαν στο σύστηµα ήταν µε τον 
κωδικό «Βοσκότοπος Παραγωγικός». Στο σύνολο των βοσκοτόπων λοιπόν 
που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2020, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα ήταν το 12%.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το τέλος της ενεργοποίησης επι-
δοτήσεων από βοσκοτόπια που δεν 
συντηρούν ζώα και εν προκειµένω 
την αύξηση των µοναδιαίων δικαιω-
µάτων των πραγµατικών κτηνοτρό-
φων, βάζει και επίσηµα το τελικό 
κείµενο της ΚΑΠ, αλλάζοντας τον 
ορισµό των βοσκότοπων σε διατή-
ρηση. Πλέον σε αυτά, θα πρέπει να 
διατηρείται από το 2023 ελάχιστη 
βοσκοφόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο 
(2 αιγοπρόβατα/10 στρ.). 

Σηµειώνεται πως από τα 14,7 ε-
κατ. στρέµµατα που δηλώνονται σή-
µερα στο ΟΣ∆Ε, διαθέσιµα πλέον εί-
ναι 18 εκατ., ωστόσο οι πληροφορί-
ες λένε πως το ζωικό κεφάλαιο της 
χώρας δικαιολογεί τη χρήση µόλις 
11 εκατ. στρεµµάτων κάτι που θα 
φανεί και µόλις ισχύσει ο νέος κα-
νονισµός. Αυτό σηµαίνει ότι τα υ-
πόλοιπα στρέµµατα «µένουν» κάβα 
και δηµιουργούν ένα σπουδαίο δυ-
ναµικό ανάπτυξης για τη χώρα κα-
θώς θα είναι διαθέσιµα για νεοει-
σερχόµενους κτηνοτρόφους µέσω 
του Εθνικού Αποθέµατος. Φυσικά 
µένει να φανεί και ο τρόπος εφαρ-
µογής του νέου ορισµού µέσα από 
τις σχετικές αποφάσεις που θα εκ-
δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣ∆Ε του 
2023, µε τους έχοντες γνώση των 

πραγµάτων πάντως να αναφέρουν 
στην Agrenda πως πλέον µε αυτόν 
τον όρο θα πάψει οριστικά η πλη-
ρωµή δικαιωµάτων σε βοσκότοπους 
χωρίς ζώα. Αναλυτικά οι δύο νέοι 
ορισµοί για τα επιλέξιµα βοσκοτό-
πια έχουν ως εξής:

Για τους βοσκότοπους ως δια-
τήρηση νοείται η ελάχιστη βοσκο-
φόρτωση 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο (2 αιγο-
πρόβατα/10 στρ.).

Ως βοσκότοπος σε παραγωγή 
θα νοείται η διατήρηση ζωικού κε-
φαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/ε-
κτάριο (5 αιγοπρόβατα/ 10 στρ.). 

Φυσικά, οι ίδιες πηγές, λένε πως 
νέα ΚΑΠ χωρίς διαχειριστικά σχέ-
δια βόσκησης «είναι σαν να κοπα-
νάς σε τοίχο». Καταρχήν, υπάρχει 
µεγάλη δυσκολία στην εφαρµογή 
των δράσεων του νέου πρασινίσµα-
τος από τους κτηνοτρόφους. Πώς α-
κριβώς, ένας κτηνοτρόφος που του 
έχει κατανεµηθεί βοσκότοπος χι-
λιόµετρα µακριά από την εκµετάλ-
λευσή του µε την τεχνική λύση θα 

ασκήσει σε αυτόν περιβαλλοντικά 
ορθή πρακτική για να πληρωθεί το 
έξτρα πριµ, είναι κάτι που θα πρέπει 
να απαντήσουν οι αρµόδιες αρχές. 

Ένα επιπλέον τσεκ 
η αναδιανεµητική ενίσχυση

Η αναδιανεµητική ενίσχυση για 
τους κτηνοτρόφους στη νέα ΚΑΠ 
ουσιαστικά είναι ένα επιπλέον τσεκ 
όπως φαίνεται παρακάτω:

Ενιαία Περιφερειακή Αξία ∆ι-
καιώµατος το 2026: 17,6 ευρώ το 
στρέµµα

Αναδιανεµητική ενίσχυση σε 
βοσκοτόπια: 17,7 ευρώ το στρέµ-
µα. Για τη λήψη της ο κτηνοτρόφος 
θα πρέπει να δηλώνει µόνο βοσκό-
τοπο 10-170 στρέµµατα. Αν δηλώ-
νει επιπλέον αροτραίες ή δενδρώ-
δεις καλλιέργειες µπαίνουν επιπλέ-

ον φίλτρα. Σε αυτήν την περίπτω-
ση κάθε στρέµµα αροτραίας καλ-
λιέργειας θα µετράει για 1,55 ισο-
δύναµα στρέµµατα και κάθε στρέµ-
µα µόνιµης θα µετράει για 4,25 ι-
σοδύναµα στρέµµατα. ∆ηλαδή έ-
νας κτηνοτρόφος µε 100 στρέµµα-
τα βοσκότοπο και 20 στρέµµατα ε-
λιά (δηλαδή 85 ισοδύναµα στρέµ-
µατα) δεν θα δικαιούται αναδιανε-
µητική  γιατί ξεπερνάει τα 170 ισο-
δύναµα στρέµµατα. Αυτή η εξίσω-
ση είναι πολύ χρήσιµο να την γνω-
ρίζουν οι 120.000 παραγωγοί που 
δραστηριοποιούνται σε βοσκοτόπια 
και άλλες αγρονοµικές περιφέρει-
ες (τα στοιχεία προέρχονται από το 
στρατηγικό σχέδιο) όταν θα πάνε 
να κάνουν δήλωση ΟΣ∆Ε το 2023, 
γιατί έτσι τα χρήµατα που µπορεί 
να χάσουν είναι σηµαντικά. 

Μόνο με ζώα 
πλέον το τσεκ 
σε βοσκοτόπια  
Προϋπόθεση από το ΟΣΔΕ 2023 η ύπαρξη 
ζωικού κεφαλαίου 0,2 ΜΜΖ το εκτάριο για το 
βοσκότοπο σε διατήρηση. Στα 11 εκατ. στρμ.
η πραγματική χρήση από το ζωικό κεφάλαιο

Από τα 250 στα 150 ευρώ 
µειώνεται η ελάχιστη καταβολή 
άµεσων ενισχύσεων ετησίως, 
από το 2023. Σηµειώνεται 
πως 61.740 παραγωγοί, 
µε δικαιούµενο ποσό βασικής 
ενίσχυσης µικρότερο των 250 
ευρώ δεν πληρώθηκαν 
την προκαταβολή προ ολίγων 
ηµερών. Οι παραγωγοί αυτοί, 
αν µετά τον υπολογισµό 
των επόµενων πληρωµών το 
συνολικό ποσό πληρωµής τους 
είναι µεγαλύτερο των 250 
ευρώ, θα πληρωθούν στην 
εκκαθάριση του ∆εκεµβρίου 
2022. Όπως προαναφέρθηκε 
λοιπόν το ποσό αυτό µειώνεται 
πλέον στα 150 ευρώ 
(το συγκεκριµένο µέτρο δεν 
εφαρµόζεται για γεωργούς 
των οποίων η έδρα της 
εκµετάλλευσης βρίσκεται
στα µικρά νησιά του Αιγαίου) 
κάτι που ίσως ωφελήσει 
κυρίως ετεροεπαγγελµατίες 
που απασχολούνται στον κλάδο 
του ελαιολάδου και της ελιάς µε 
λίγα στρέµµατα. Άλλωστε µετά 
την κατάργηση των ιστορικών 
δικαιωµάτων, έως το 2026 
όλες οι µόνιµες καλλιέργειες 
θα αµείβονται µε 27 ευρώ 
το στρέµµα. Οπότε από τις 
επιδοτήσεις θα αποκλείονταν 
οι έχοντες κάτω των 9 
στρεµµάτων δένδρων 
(αν βέβαια δεν συµµετείχαν σε 
καµία δράση από το πρασίνισµα). 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Στα 150 ευρώ 
το νέο όριο

17 ευρώ το στρέµµα
Η αναδιανεµητική ενίσχυση 

των 17 ευρώ το στρέµµα 
για τους κτηνοτρόφους 
στη νέα ΚΑΠ ουσιαστικά 
είναι ένα επιπλέον τσεκ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τη σταθερή πολιτική βούληση του υπουρ-
γού, «όλα στο gov.gr – όλα στο φως» µε τη 
συνεπή βοήθεια του Οργανισµού Πληρω-
µών, σχετικά µε το πρόγραµµα των Βιολο-
γικών και την εξισωτική αποζηµίωση, επι-
βεβαίωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική του εµ-
φάνιση ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευ. Ση-
µανδράκος. Όπως τόνισε, τα βιολογικά και 
η εξισωτική θα µεταφερθούν στο gov.gr, ό-
πως έγινε και µε το ΟΣ∆Ε, προσθέτοντας ότι 
«στόχος είναι η πληρωµή τους να τρέξει πά-
νω-κάτω στις ίδιες ηµεροµηνίες µε πέρυσι, 
αν όχι και νωρίτερα». Αυτό σηµαίνει ότι η 
πίστωση θα πρέπει να αναµένεται πριν µπει 
ο ∆εκέµβριος, µε πιθανότερη ηµεροµηνία 
τουλάχιστον προς ώρας την Τρίτη 29 ή την 
Τετάρτη 30 Νοεµβρίου. Όσον αφορά τώρα 
την εξισωτική, πρόκειται για ένα ποσό της 
τάξης περίπου των 240 εκατ. ευρώ, το οποίο 
κατά το σύνηθες πιστώνεται µία ή δύο ηµέ-
ρες µετά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυ-
σης και πάντα πριν την αλλαγή του έτους. 

Σχετικά µε τα Βιολογικά, υπενθυµίζεται 
ότι µέχρι τις 15 Νοεµβρίου οι ενταγµένοι 
δικαιούχοι 4ης και 5ης  Πρόσκλησης του 
Μέτρου 11 οφείλουν να ολοκληρώσουν 
τις προβλεπόµενες διαδικασίες ετήσιας α-
πογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκ-
µεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος ε-
φαρµογής 2022. Μάλιστα, από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο των απαι-
τούµενων διοικητικών / διασταυρωτικών ε-
λέγχων για τον υπολογισµό της πληρωµής 
της προκαταβολής του Μέτρου 11 θα χρη-
σιµοποιηθούν τα δεδοµένα της ψηφιακής 
υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απο-
γραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµε-
ταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργεί-
ου  Αγροτικής Ανάπτυξης». Να σηµειωθεί ό-

τι η απογραφή ζώων αφορά τα αιγοπρόβα-
τα, δεδοµένου ότι για τις αγελάδες ενηµε-
ρώνεται αυτόµατα το µητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν τω µεταξύ από την Τρίτη 1η Νοεµβρί-
ου µπορούν οι παραγωγοί να κάνουν διορ-
θώσεις όσον αφορά τα αγροτεµάχια που ε-
λέγχονται µε τη µέθοδο monitoring, τα ο-
ποία δεν υπολογίστηκαν για την πληρωµή 
στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, 
αφού δεν προσδιορίστηκαν ως «πράσινα», 
δηλαδή επιλέξιµα ως προς την δηλωθείσα 
καλλιέργεια, καθώς σε αυτά, επιβεβαιώθη-
κε η δηλούµενη καλλιέργεια. 

Σηµειωτέον όλο το επόµενο διάστηµα και 
µέχρι τα Χριστούγεννα θα συνεχίζονται οι 
διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, προ-
κειµένου να διορθωθεί ό,τι χρειάζεται ώστε 
να κυλήσει και η εξόφληση της ενιαίας το 
ίδιο οµαλά µε την προκαταβολή του Οκτω-
βρίου. Σύµφωνα, µάλιστα µε τον πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά µε τις µεταβιβάσεις 
σε εκκρεµότητα έχει µείνει ένα ποσοστό της 
τάξης του 10%, το οποίο αφορά κυρίως τις 
κληρονοµιές. Πρόκειται για 4.040 παρα-
γωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η ολο-
κλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αι-
τήσεών τους µεταβίβασης δικαιωµάτων (α-
φορά περιπτώσεις όπου αναµένεται η προ-
σκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητι-
κών, υφίσταται εµπλοκή σε σύνθετες περι-
πτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.).

Για την εξόφληση του τσεκ, να σηµειω-
θεί ότι εκτός από τις µεταβιβάσεις και τους 
61.740 παραγωγούς, µε δικαιούµενο πο-
σό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 
ευρώ, σε έλεγχο βρίσκονται και 5.340 πα-
ραγωγοί για τους οποίους υπάρχουν ευ-
ρήµατα σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή 
των εκτάσεων που δηλώνουν για τη λή-
ψη ενίσχυσης λόγω ερευνών ή καταγγε-
λιών και 1.500 παραγωγοί, οι οποίοι υπέ-
βαλαν δικαιολογητικά ανωτέρας βίας, τα 
οποία εξετάζονται. 

Αναζητείται 
λύση για 
αποζημίωση 
στα κάστανα 
Οι ζηµιές που έχουν προκληθεί 
από τον µύκητα της φαιάς σήψης 
της καστανιάς, δεν καλύπτονται 
από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ, 
που σηµαίνει ότι δεν είναι εφικτή 
η αποζηµίωση του συνόλου 
της απώλειας εισοδήµατος 
των παραγωγών. Ωστόσο, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι για 
αντικειµενικούς λόγους είναι 
αδύνατο οι ζηµιές αυτές να 
αντιµετωπισθούν από τους ίδιους 
τους παραγωγούς, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
µέσω των χρηµατοδοτικών 
εργαλείων που διαθέτει ώστε να 
καλύψει όσο µεγαλύτερο µέρος 
από την απώλεια στο εισόδηµα 
των καστανοπαραγωγών, 
αφού πρώτα, καταγραφούν 
και κοστολογηθούν οι ζηµιές.
Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Γεωργαντάς απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 
Λαρίσης του ΚΚΕ. Γ. Λαµπρούλη, 
ενώ πρώτα επί του θέµατος 
είχε σχετικά ενηµερώσει και 
τη βουλευτή Μαγνησίας Ζέττα 
Μακρή. Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε 
ότι ήδη το Μπενάκειο  
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
µελετά την ασθένεια, η οποία δεν 
αντιµετωπίζεται µε χηµικά µέσα.

Βιολογικά και 
εξισωτική στο gov.gr
για έγκαιρη πληρωμή

Επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τη 
μεταφορά των προγραμμάτων στο κυβερνητικό νέφος 

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν καταβληθεί οι αποζηµιώσεις 
στους συκοπαραγωγούς της Μεσσηνίας που επλήγησαν 
από τις παρατεταµένες βροχοπτώσεις στα τέλη Σεπτεµβρίου 
µε αρχές Οκτωβρίου διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
Ανδρέας Λυκουρέντζος, ως επικεφαλής κλιµακίου του 
Οργανισµού που πραγµατοποίησε επισκέψεις σε περιοχές της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύµφωνα µε τον κ. Λυκουρέντζο, 
η εκτιµητική διαδικασία εξελίσσεται µε γρήγορους ρυθµούς και 

σύντοµα οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ θα είναι έτοιµες να 
προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των πορισµάτων εκτίµησης, 
ώστε η καταβολή των αποζηµιώσεων να γίνει το συντοµότερο 
δυνατό. Από την πλευρά του, ο δήµαρχος Μεσσήνης Γιώργος 
Αθανασόπουλος τόνισε ότι φέτος η χρονιά είναι δύσκολη 
για τους παραγωγούς, διότι η ζηµιά έγινε στην αρχή της 
συγκοµιδής παράλληλα µε τις συνεχείς βροχές και τις υψηλές 
υγρασίες που υποβάθµισαν την παραγωγή και την ποιότητα.

Έως τα Χριστούγεννα αποζημιώσεις σύκων 

Μonitoring
Από 1η Νοεµβρίου ανοίγει 

ο ΟΠΕΚΕΠΕ το σύστηµα διορθώσεων 
λόγω monitoring, χωρίς επιπλέον 

κόστος στους παραγωγούς

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

30 5 
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Σταδιακά και µέχρι 18 Νοεµβρίου θα πλη-
ρωθούν όλοι οι Νέοι Αγρότες, σύµφωνα µε 
τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων 
της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιο Τσιατούρα ο οποίο µι-
λώντας σε ηµερίδα στο Αγρίνιο την περασµέ-
νη Τρίτη, ανέφερε πως έως αυτή την ηµερο-

µηνία θα γίνει η καταβολή της πρώτης δό-
σης ανεξαρτήτου Περιφέρειας. Αυτό αφορά 
τους εν δυνάµει δικαιούχους και τυχόν εν-
στάσεις που δικαιώθηκαν κατά την αξιολό-
γηση. Προς το παρόν µόνο η ∆υτική Μακε-
δονία, η Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά 
έχουν εκδώσει επικαιροποιηµένη λίστα δι-
καιούχων του προγράµµατος, κάτι που ση-
µαίνει πως θα πρέπει µέσα στην ερχόµενη 
εβδοµάδα να έχουν προχωρήσει και οι υπό-
λοιπες περιοχές τη συγκεκριµένη διαδικασία 
ώστε µετά να βγουν οι εγκρίσεις πίστωσης. 

Ακόµα 2.057 εν δυνάµει δικαιούχοι 
προς πληρωµή

Συνολικά µέχρι στιγµής έχουν πληρωθεί 
10.561 δικαιούχοι και αναµένεται να πλη-
ρωθούν ακόµη 2.057 εν δυνάµει δικαιού-
χοι. Σύµφωνα µε το ΥΠΑΑΤ τα χρήµατα φτά-
νουν για 3.400 επιπλέον εντάξεις (89 εκατ. 
ευρώ) ως εκ τούτου, θέση στο πρόγραµµα 
θα έχουν ακόµη 1.400 περίπου υποψήφι-
οι από τη δεξαµενή των 3.179 επιλαχόντων 
και των 1.562 απορριπτόµενων (σε περίπτω-
ση που δικαιώθηκαν στις ενστάσεις). Προ-
φανώς η ένταξη των επιλαχόντων θα γίνε-
ται µε βάση την υψηλότερη µοριοδότηση. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Περιφερει-

ών ισχύουν τα εξής ως προς τους εν δυνά-
µει, επιλαχόντες και απορριφθέντες:

 Νότιο Αιγαίο: 6 εν δυνάµει, 13 απορ-
ριπτόµενοι. 

 Βόρειο Αιγαίο: 85 εν δυνάµει, 234 ε-
πιλαχόντες, 34 απορρίψεις.

 Ιόνια Νησιά: 6 εν δυνάµει, 30 απορ-
ρίψεις.

 Πελοπόννησος: 252 εν δυνάµει, 443 
επιλαχόντες, 71 απορρίψεις.

 Αττική: 8 εν δυνάµει, 22 απορρίψεις
 ∆υτική Μακεδονία: 180 εν δυνάµει, 

32 απορρίψεις.
 Ανατολική Μακεδονία: 239 εν δυνάµει, 

296 επιλαχόντες, 59 απορρίψεις.
 Κρήτη: 67 εν δυνάµει, 840 επιλαχό-

ντες, 233 απορρίψεις.
 Στερεά Ελλάδα: 116 εν δυνάµει, 103 

επιλαχόντες, 33 απορρίψεις.
 Κεντρική Μακεδονία: 637 εν δυνάµει, 

644 επιλαχόντες, 253 απορρίψεις.
 Ήπειρος: 21 εν δυνάµει, 102 απορρίψεις
 ∆υτική Ελλάδα: 258 εν δυνάµει, 305 

επιλαχόντες, 419 απορρίψεις.
 Θεσσαλία: 282 εν δυνάµει, 314 επιλα-

χόντες, 261 απορρίψεις. 
Ο κ. Τσιατούρας παραδέχτηκε παράλλη-

λα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Νέοι 

αγρότες-νέες χρηµατοδοτικές ευκαιρίες από 
το ΠΑΑ» που πραγµατοποιήθηκε στο Αγρί-
νιο την 1η Νοεµβρίου, πως γι’ αυτόν «ακό-
µη και τα 40.000 ευρώ είναι λίγα» για τους 
Νέους Αγρότες ωστόσο «κάπου πρέπει να ι-
σορροπήσεις και µε βάση τους πόσους Νέ-
ους θέλεις να βάλεις µέσα στο πρόγραµµα». 

Ανοίγει ο δρόµος για αξιοποίηση 
και άλλων προγραµµάτων 

Παράλληλα, σηµείωσε πως δεν πρέπει 
να βλέπουν µόνο την επιδότηση οι Νέοι 
αλλά και το γεγονός πως µέσω της έντα-
ξης στο πρόγραµµα, ανοίγει ο δρόµος για 
την αξιοποίηση και της υπόλοιπης γκάµας 
προγραµµάτων της Αγροτικής Ανάπτυξης 
αλλά και του Πυλώνα των άµεσων ενισχύ-
σεων. «Χρειάζεται όµως πολύ καλή διαχεί-
ριση αυτών των χρηµάτων» παρατήρησε ο 
ίδιος, και αυτό το ποσό της α’ δόσης θα πρέ-
πει να πάει σε ασφάλιση ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΕΛ-
ΓΑ, έξοδα καλλιέργειας και δαπάνες εξο-
πλισµού, ακόµη και για την ιδιωτική συµ-
µετοχή στα Σχέδια Βελτίωσης. 

Επιπλέον, ο προϊστάµενος της Μονάδας 
Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, υπενθύµισε ε-
πίσης τις δεσµεύσεις των Νέων Αγροτών 
οι οποίες είναι:

 Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
εντό 12 µηνών από την ένταξη.

 ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση 12.000 ευ-
ρώ κάθε ενδιάµεσο έτος.

 Εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία 
που αναγράφει η βεβαίωση ΜΑΑΕ ότι α-
ποκτήθηκε η ιδιότητα του νέου γεωργού, 
να αποκτηθεί η ιδιότητα του επαγγελµα-
τία αγρότη.

 Εκπαίδευση εντός τριών ετών.
 Πραγµατοποίηση τιµολογηµένου τζίρου.

Με 1.400 επιλαχόντες
πληρωμές Νέων Αγροτών

Έως 18 Νοεμβρίου 
πληρώνονται 2.057

εν δυνάμει και 1.400 από 
τη δεξαμενή επιλαχόντων 

και υποψήφιων που 
δικαιώθηκαν σε ενστάσεις

Συνολικά µέχρι 
στιγµής έχουν 
πληρωθεί 10.561 
δικαιούχοι και 
αναµένεται να 
πληρωθούν ακόµη 
2.057 εν δυνάµει 
δικαιούχοι. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε αγώνα δρόµου εξελίσσεται η υπόθεση έγκαι-
ρης πληρωµής της ενίσχυσης για τα λιπάσµα-
τα, µε την κινητικότητα στις αρµόδιες υπηρεσί-
ες των υπουργείων Οικονοµικών, Αγροτικής Α-
νάπτυξης και της ΑΑ∆Ε να είναι αυξηµένη. Ως 
γνωστόν, η προθεσµία υποβολής των τιµολο-
γίων ξεκινά στις 15 Νοεµβρίου µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 25η Νοεµβρίου, ηµέρα Παρα-
σκευή. Αυτό σηµαίνει ότι οι εµπλεκόµενοι φο-
ρείς έχουν στη διάθεσή τους τρεις εργάσιµες η-
µέρες (28,29 και 30 Νοεµβρίου) προκειµένου 
να ολοκληρώσουν την διαδικασία πίστωσης 
των ποσών, κάτι µάλλον ανέφικτο να συµβεί. 

Πηγές από τη Βάθη, µιλούν πάντως σε α-
νεπίσηµες συζητήσεις για «χριστουγεννιάτι-
κο µποναµά», µε την επιλογή των λέξεων να 
προδίδει µια ενδεχόµενη καθυστέρηση της 
πληρωµής σε αντίθεση µε τις διαβεβαιώσεις 
κυβερνητικών στελεχών που θέλουν την πλη-
ρωµή να γίνει εντός του Νοεµβρίου. 

Αυτό που περιπλέκει κάπως την υπόθεση 
της πίστωσης, είναι η ανάγκη έκδοσης µιας 
δεύτερης υπουργικής απόφασης µε την ο-
ποία θα ορίζεται το ποσοστό της επιδότησης 
επί των τιµολογίων. Προκειµένου να γίνει αυ-
τό όµως, απαραίτητο είναι να ολοκληρωθεί η 
ανάρτηση των παραστατικών από τους παρα-
γωγούς. Με άλλα λόγια, ακόµα και σήµερα, 
δεν είναι γνωστό το ποσοστό της ενίσχυσης 

επί της δαπάνης που έγινε από τους αγρότες 
για την αγορά λιπασµάτων από την 1η Οκτω-
βρίου 2021 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2022. 
Αυτό είναι το επιλέξιµο χρονικό διάστηµα για 
την ενίσχυση, το οποίο ορίζεται και µε την ΚΥΑ 
που υπογράφτηκε προ ολίγων ηµερών και κυ-
κλοφόρησε σε ΦΕΚ την περασµένη Τρίτη 1η 
Νοεµβρίου, µαζί µε τους ΚΑ∆ που καλύπτουν 
(και µε το παραπάνω) όλο το εύρος της φυτι-
κής παραγωγής από νοµικά πρόσωπα, µε τους 
κωδικούς να αφορούν τις µεγάλες καλλιέργει-
ες, δενδροκαλλιέργεια, θερµοκήπια µέχρι και 
φυτώρια και ανθοκοµεία. Άνθρωποι της αγο-
ράς πάντως υπολογίζουν χοντρικά τις πωλή-
σεις λιπασµάτων κατά την περίοδο 2021-2022 
µεταξύ των 500 µε 650 εκατ. ευρώ, κάτι που 
σηµαίνει ότι το ποσοστό της ενίσχυσης θα κυ-
µανθεί λογικά µεταξύ του 9 µε 12%.

Ξεκάθαρη εικόνα θα έχουν οι υπηρεσίες 
µετά τις 25 Νοεµβρίου. Από ‘κει και έπειτα, τα 
πράγµατα είναι πιο απλά, αφού οι καταστά-
σεις θα είναι έτοιµες και η δυνατότητα πληρω-
µής εντός ολίγων ηµερών από την στιγµή που 
θα πάρει ΦΕΚ η νέα απόφαση, όπως διαπιστώ-
θηκε και τον περασµένο Αύγουστο, όταν πλη-
ρώθηκε στους παραγωγούς η ενίσχυση για το 
πετρέλαιο. Αυτή τη φορά ωστόσο, οι ιθύνοντες 
στη Βάθη ευελπιστούν ότι θα εκλείψουν τα πα-
ρατράγουδα, όπως συνέβη τον περασµένο Αύ-
γουστο, όταν ένας στους τρεις δικαιούχους α-
γρότες δεν είδε χρήµατα στον λογαριασµό του. 
Σε αυτό θα συµβάλει και η προεργασία που έγι-
νε βέβαια, µε τους περισσότερους παραγωγούς 
να έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεµότητες µε 
IBAN στην ΑΑ∆Ε και εγγραφές στο Μητρώο Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων (η προθεσµία έλη-
ξε στις 30 Οκτωβρίου), τα δύο αγκάθια που ση-
µάδεψαν την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου. 

Θα βγει ο μήνας 
για την πίστωση
στα λιπάσματα;
Ένα τριήμερο έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες άμα της 
ολοκλήρωσης υποβολής των παραστατικών στις 25  
Νοεμβρίου για να μην βγει ο μήνας χωρίς την πίστωση 
στους λογαριασμούς των αγροτών για τα λιπάσματα  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Κλείνουν 
υποχρεώσεις 
στο αγροτικό 
πετρέλαιο 
Έληξε στις 30 Οκτωβρίου 
η προθεσµία που είχαν οι αγρότες 
προκειµένου να τακτοποιήσουν 
την εγγραφή τους στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων, µια προθεσµία 
που είχε δοθεί στα τέλη Αυγούστου 
προκειµένου να διευκολυνθούν 
όσοι δικαιούχοι της επιστροφής 
του ΕΦΚ στο πετρέλαιο δεν 
πιστώθηκαν τα ποσά που τους 
αναλογούσαν, εξαιτίας της 
απουσίας τους από το ΜΑΑΕ. 
Αυτό σηµαίνει ότι πλέον όλες 
αυτές οι περιπτώσεις αγροτών, 
οι οποίες αντιστοιχούν στο περίπου 
1/3 των δικαιούχων, βρίσκονται 
πλέον σε τροχιά πληρωµής. Εκτός 
πληρωµής είχαν µείνει παραγωγοί 
που δεν είχαν ενηµερώσει το IBAN 
τους στην ΑΑ∆Ε, ενώ πολλές ήταν 
και οι περιπτώσεις παραγωγών που 
έλαβαν διαφορετικά ποσά από 
αυτά που ανέµεναν βάσει της 
λίστας ετήσιας κατανάλωσης που 
είχε δηµοσιευθεί σε ΚΥΑ εκείνη 
την περίοδο. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες, αρκετοί από αυτούς 
που είδαν µικρότερα ποσά από 
εκείνα που ανέµεναν, έχουν ήδη 
πιστωθεί µια διορθωτική πληρωµή. 
Πλέον σε σειρά προτεραιότητας 
είναι όσοι δεν είχαν αναρτήσει 
IBAN στην ΑΑ∆Ε, και κυρίως 
όσοι ολοκλήρωσαν την εγγραφή 
τους στο Μητρώο Αγροτών 
µέσα στον Οκτώβριο. Και οι δύο 
περιπτώσεις δικαιούχων της 
επιστροφής του ΕΦΚ, έχουν 
λαµβάνειν ολόκληρο το ποσό 
που τους αναλογεί.  

Εκτός πληρωµής είχαν µείνει εκείνοι 
που δεν είχαν ενηµερώσει το IBAN 
τους στην ΑΑ∆Ε.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙ

60
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

1/10/21
30/9/22

15�25
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

9�12%
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
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Και με καλάθι 
Μέχρι 1,70 ευρώ 
σηκώνει το πρόβειο 
βάσει τιμής φέτας  
Κλείνουν ντιλ οι προβατοτρόφοι Δυτικής Θεσσαλίας 
μετά τη διακριτική πρεμιέρα για το καλάθι νοικοκυριού 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηκώνει τιµή παραγωγού στα 1,70 
ευρώ για το πρόβειο γάλα η ιδιότυ-
πη διατίµηση που ενεργοποιήθηκε 
µε το «καλάθι του νοικοκυριού», µε 
τη δυναµική να επιβεβαιώνεται ή-
δη από συµφωνίες που κλείνονται 
το τελευταίο διάστηµα. Πληροφορί-
ες θέλουν τον συνεταιρισµό Αγελα-
δοτρόφων - Προβατοτρόφων ∆υτι-
κής Θεσσαλίας, που διαχειρίζεται 
ένα σηµαντικό τονάζ της εγχώρι-

ας παραγωγής, να βρίσκεται πολύ 
κοντά στο κλείσιµο συµφωνίας για 
1,65 ευρώ το κιλό στο πρόβειο γά-
λα, ενώ επεξεργάζεται τη δυνατότη-
τα εξασφάλισης πριµ 5 λεπτών, που 
θα ανέβαζε την τιµή στα 1,70 ευρώ. 

Ακόµα και βάσει «προσφοράς» 
δικαιολογεί 1,70 το πρόβειο 

Τα τελευταία 24ωρα φάνηκε πως 
το περίφηµο καλάθι του νοικοκυ-
ριού δεν µπορεί να αξιοποιηθεί ως 
εργαλείο συγκράτησης των τιµών. 
∆ίνει όµως µια καλή εικόνα ανα-
φορικά µε τις τιµές λιανικής που 
έχουν προϊόντα ενδιαφέροντος, ό-
πως είναι η Φέτα και το ελαιόλαδο. 
Για την ακρίβεια, κατά την πρώτη 
εβδοµάδα λειτουργίας του, έδειξε 
ότι η µέση τιµή λιανικής της Φέτας 

«σε προσφορά», επιτρέπει µια κα-
λύτερη τιµή παραγωγού από αυτήν 
που αρκετές επιχειρήσεις επέβαλ-
λαν τους περισσότερους µήνες µε 
την έναν ή τον άλλο τρόπο (µηνι-
αία συµβόλαια, προκαταβολές κλπ.)

Μια µατιά στις λίστες µε τα προ-
ϊόντα και τις τιµές που ανήρτησαν 
οι µεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής 
στην κυβερνητική πλατφόρµα e-
katanalotis.gov.gr, δείχνει ότι οι 
τιµές για τη Φέτα διατηρούνται σε 
επίπεδα που όχι µόνο απορροφούν 
τις τιµές τις οποίες πληρώνονται 

σήµερα οι κτηνο-
τρόφοι στη ζώνη 
γάλακτος, αλλά 
αφήνουν προφα-
νή περιθώρια και 
για υψηλότερες. 

Αν αναλογιστεί 
κανείς ότι η µέση 
τιµή για το πρόβειο 
γάλα διαµορφώ-
νεται στα 1,50 µε 
1,55 ευρώ το κιλό, 
µε εξαίρεση δύο – 
τρία το πολύ µέχρι 
σήµερα συµβόλαια 
που πληρώνουν έ-
ως και 1,65 ευρώ, 

τότε το κόστος της πρώτης ύλης (γάλα) 
δεν ξεπερνά τα 6,20 ευρώ για 1 κιλό 
φέτας (4 κιλά πρόβειου γάλακτος) ή 
τα 6,60 ευρώ, όπου το πρόβειο γάλα 
πληρώνεται µε 1,65. Σηµειώνεται ό-
τι το τελικό κόστος της πρώτης ύλης 
είναι κατάτι µικρότερο όταν στην τυ-
ροκόµηση αξιοποιείται και γίδινο γά-
λα (µέχρι 20% στο µείγµα). 

Την ίδια στιγµή, οι τιµές που έχουν 
αναρτηθεί στο καλάθι του νοικοκυ-
ριού στις 11 µεγαλύτερες αλυσίδες 
λιανικής της χώρας δίνουν µια µέ-
ση τιµή για την φέτα στα 11,80 ευ-
ρώ το κιλό, 10,50 ευρώ περίπου χω-
ρίς ΦΠΑ. Η υψηλότερη φτάνει τα 
15,15 ευρώ (συσκευασµένο προϊόν 
- vacuum) και η χαµηλότερη που α-
φορά σε Φέτα δοχείου ιδιωτικής ετι-
κέτας στα 8,49 ευρώ το κιλό. 

Περί τα 12 ευρώ
χωρίς το ΦΠΑ 
η επώνυµη Φέτα
Στις περισσότερες περιπτώσεις 
επώνυµου προϊόντος, η τιµή για 
την Φέτα βρίσκεται πάνω από τα 12 
ευρώ το κιλό. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα 
και µε µια τιµή για το πρόβειο στα 1,70 
ευρώ, µένουν σχεδόν 5 ευρώ στους 
υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας για 
κάθε κιλό φέτας, ώστε να βγουν έξοδα 
και κέρδος. Άλλωστε, είναι προφανές 
ότι τα σούπερ µάρκετ εδώ και µήνες 
έχουν χρεώσει στους καταναλωτές 
το λεγόµενο risk premium (πριµ 
εξασφάλισης) το οποίο δεν έχει φτάσει 
στο πεδίο της παραγωγής παρά τις 
πρωτόγνωρες πιέσεις που υπόκεινται 
οι κτηνοτρόφοι από τα κόστη ενέργειας 
και ζωοτροφών. Σηµειώνεται, ότι 
το καλάθι του νοικοκυριού θα 
ανανεώνεται κάθε εβδοµάδα και επί 
της ουσίας δεν υποχρεώνει τα σούπερ 
µάρκετ (µε τζίρους άνω των 90 εκατ. 
ευρώ) να µειώσουν τις τιµές, αλλά 
να εξασφαλίσουν ανάµεσα σε 10 πχ 
κωδικούς ίδιων προϊόντων, µια καλύτερη 
για τον καταναλωτή τιµολόγηση.  

Το «καλάθι νοικοκυριού» 
δεν φαίνεται να επιτυγχάνει 
το στόχο της συγκράτησης 
του πληθωρισµού, αντίθετα 
δικαιώνει τις διεκδικήσεις 
των κτηνοτρόφων.   

Η διάθεση 
της Φέτας 
στη λιανι-
κή αφήνει 
προφανή 
περιθώρια 
και για 
υψηλότε-
ρες τιµές 
στους 
κτηνοτρό-
φους.
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Τη δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων ί-
σως 30 ετών, διανύουν φέτος οι κροκοπα-
ραγωγοί της Κοζάνης. Όλα δείχνουν πως οι 
αποδόσεις θα είναι μειωμένες έως και 50%-
60% έναντι μιας κανονικής σεζόν. «Τα άν-
θη είναι ντελικάτα και μαραμένα. Πιθανό-
τατα έχει να κάνει με τις ασυνήθιστα υψη-
λές για την εποχή θερμοκρασίες», τονίζει 
ο πρόεδρος του αναγκαστικού συνεταιρι-
σμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, Βασίλης 
Μητσόπουλος. Ο ίδιος εκτιμά πως η φετινή 
παραγωγή από περίπου 5.500 στρέμματα 

μόλις που θα υπερβεί τον 1 τόνο, όταν πέ-
ρυσι ήταν πάνω από 2,1 τόνους. 

«Θα επιδιώξουμε να δώσουμε υψηλότε-
ρη τιμή στους παραγωγούς, από τα περί-
που 1.300 ευρώ που πήραν πέρυσι, για το 
συμβατικό και τα 1.500 ευρώ για τον βιο-
λογικό κρόκο, για να τους στηρίξουμε», α-
νέφερε ο κ. Μητσόπουλος, ο οποίος δεν έ-
κρυψε την ανησυχία του για το πώς θα εξυ-
πηρετηθούν οι παραγγελίες από τις πολλές 
εμπορικές συνεργασίες που έχει ο συνε-
ταιρισμός στις διεθνείς αγορές.   Λ. ΛΙΑΜΗΣ 

Μισός φέτος ο κρόκος, πιάνει τιμή
 Στο μισό η παραγωγή, μόλις που θα υπερβεί τον 1 τόνο  

 Μειωμένες κατά 50-60-% οι φετινές αποδόσεις λόγω καιρού
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Σ
την εγχώρια αγορά δεν ακούστη-
καν εξαγωγές σκληρού σίτου στις 
τιμές που κυκλοφορούσαν τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες και ακούγε-

ται ήδη ότι οι τιμές των Ιταλών είναι χαμη-
λότερες, προς τα 450 ευρώ ο τόνος FOB. Η 
τοπική αγορά πληρώνει λίγο καλύτερα και 
γι’ αυτό κάνει κάποιες επιλεκτικές αγορές. 
Η προσφορά στις τελευταίες δύο μέρες έ-
χει αυξηθεί, γεγονός το οποίο και προμη-
νύει πιθανή διόρθωση.

  Μετά από αρκετό καιρό, στην εγχώ-
ρια αγορά σημειώθηκε επιτέλους ένα ανο-
δικό δυνατό γύρισμα. Αυτό που ανησυχεί 
τον κλάδο είναι πως ανεβαίνουν οι χρη-
ματιστηριακές τιμές, αλλά η ζήτηση δεν α-
κολουθεί. Από την άλλη μεριά βέβαια, οι 
κλώστες θέλουν τον χρόνο τους για να πει-
στούν πως είδαμε τα χαμηλά. Εφόσον δεν 
ακολουθήσει η φυσική αγορά λέγεται πως 
η αντίδραση θα είναι συγκυριακή δίνοντας 
μια ευκαιρία για καλύτερες τιμές. Οι τιμές 
που λαμβάνουμε για τα λευκά βαμβάκια 
πλησιάζουν ξανά τα 90 σεντς.

  Τιμή για τα χοντρά κομμάτια (121-140 
κομμάτια στο κιλό) από τα 2,10 ευρώ το κιλό, 
δίνει ο πρώτος επίσημος τιμοκατάλογος για 
τις ελιές Καλαμών εσοδείας 2022-2023 από 
την Sparta Gourmet. Σύμφωνα με τον τιμο-
κατάλογο, τα 161-180 κομμάτια πληρώνονται 
προς 1,70 ευρώ το κιλό, ενώ η βασική κατη-
γορία των 200 κομματιών πιάνει 1,50 ευρώ 
το κιλό. Τα πιο ψιλά κομμάτια (π.χ. 261-290 
στο κιλό) πληρώνονται με 1,15 ευρώ το κιλό. 
Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πως αγο-
ράζει ελαιόλαδο από Καλαμών με τιμές έως 
και 4,5 ευρώ το κιλό, αναλόγως την οξύτητα.

Χτίζει στα 450 ευρώ 
νέα βάση το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

06/10 13/10 20/10 26/10 03/11

481,90

468,08
474,01

465,16
469,94

Παραγγελίες 
Ανησυχία για το πώς  

θα εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες 
από τις εμπορικές συνεργασίες  

του συνεταιρισμού στο εξωτερικό

Πέρυσι 
Οι περσινές τιμές ήταν 

περίπου 1.300 ευρώ για τον 
συμβατικό και 1.500 ευρώ το 
κιλό για τον βιολογικό κρόκο 

1 τόνος 
Η φετινή παραγωγή από περίπου 
5.500 στρέμματα μόλις που θα 

υπερβεί τον 1 τόνο, όταν πέρυσι 
ήταν πάνω από 2,1 τόνους

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

495

427

362

3,94

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

500

422

362

4,03

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

510

425

364

4,45

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

520

427

364

4,56

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

520

427

362

4,60

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

520

425

361

4,67

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

29/09 06/10 13/10 20/10 26/10 03/11

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

312 313
308

97,50

88,30 83,25 79,35

290 301 306

78,03
82,39

Τιμές παραγωγού 
κρόκου πέρυσι 
(ευρώ το κιλό)

Συμβατικός  1.300

Βιολογικός  1.500
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού 
για πρώτες πράξεις
(λεπτά / κιλό)

Μεσόσπερµα   47-48

Μακρύσπερµα   44
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανακάμπτει η αγορά 
βάμβακος, ξανά πάνω 
από τα 80 σεντς 

Με παραγωγή λίγο 
πάνω από 1 τόνο, 
ο κρόκος διεκδικεί τιμή 

Τιµή βάσης τα 30 λεπτά 
θέλουν για τις Ναβαλίνες 
Με µειωµένη 12% τη φετινή ευρωπαϊκή 
σοδειά, το ελληνικό πορτοκάλι έχει τα 
φόντα να καλύψει τα κενά της ζήτησης 
στις διεθνείς αγορές. Με το κόστος 
παραγωγής πάνω από τα 22 λεπτά, οι 
παραγωγοί θέλουν 30 λεπτά τιµή βάσης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ενθαρρυντικό 
το άνοιγμα 
για το ρύζι 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια στόµατος 
της εκτελεστικής αντιπρόεδρου Μαρ-
γκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρµόδιας για την 
πολιτική ανταγωνισµού, ενέκρινε την 
παράταση όλων των µέτρων του προ-
σωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρα-
τικές ενισχύσεις, ως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2023, δίνοντας παράλληλα µεγαλύτε-
ρη ευελιξία στα κράτη µέλη που δέχο-
νται πιέσεις εν µέσω του πολέµου Ρω-
σίας-Ουκρανίας. Μεταξύ άλλων, αυξά-
νει τα ανώτατα όρια για τα περιορισµένα 
ποσά ενίσχυσης έως το ποσό των 250. 
000 ευρώ, και των 300.000 ευρώ για 
τις επιχειρήσεις γεωργίας, αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, αντίστοιχα, και έως 
2 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς.

Η απόφαση ελήφθη λαµβάνοντας 
υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθη-
σαν από τα κράτη µέλη και υπό το πρί-
σµα του πρόσφατου κανονισµού σχε-
τικά µε παρέµβαση έκτακτης ανάγκης 
για την αντιµετώπιση των υψηλών τι-
µών ενέργειας και φυσικού αερίου στην 
ΕΕ και την κατοχύρωση της ασφάλειας 
του εφοδιασµού τον φετινό χειµώνα.

Ανάλογη είναι η ισορροπία που δι-
αµορφώνεται στην περίπτωση του 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Οι τι-
µές ανά λίτρο προϊόντος στα σού-
περ µάρκετ ξεκινούν από τα 5,55 
ευρώ και φτάνουν τα 7,29 ευρώ. 
Βάσει της αναλογίας των τιµών σε 
κιλά προϊόντος (1 λίτρο ελαιολά-
δου ισούνται µε 0,91 κιλά) η µέ-
ση τιµή λιανικής που προκύπτει 
προσεγγίζει τα 6,80 ευρώ το κιλό. 
Σηµειωτέων, ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις πρόκειται για ελαιό-
λαδα περσινής παραγωγής, αφού 
ακόµα δεν έχει ξεκινήσει η βασι-
κή «λαδιά» όπως λένε στα παρα-
γωγικά κέντρα της χώρας. Συνε-
πώς, η µέγιστη τιµή µε την οποία 
µπορεί να πληρώθηκαν τα ελαιό-
λαδα που κυκλοφορούν τώρα στα 
ράφια των σούπερ µάρκετ, περιο-
ρίζεται στα 4 µε 4,10 ευρώ το κιλό 
που διαµόρφωσε η εγχώρια αγο-
ρά κατά τους καλοκαιρινούς µή-
νες, για λίγες ποσότητες. 

Με άλλα λόγια, για τα έξτρα παρ-
θένα ελαιόλαδα της προηγούµε-
νης ελαιοκοµικής περιόδου, µε 
µέση τιµή γύρω στα 3,50 ευρώ το 
κιλό για τον βασικό όγκο της πα-
ραγωγής, η λιανική τιµή διαµορ-
φώνεται στα 6,80 ευρώ βάσει των 
καταλόγων του e-katanalotis, δη-

λαδή 5,90 ευρώ ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 

των προσφορών στα σούπερ µάρ-
κετ, πρόκειται για ελαιόλαδα ιδιω-
τικής ετικέτας, κάτι που σηµαίνει 
ότι τα επώνυµα ελαιόλαδα διατίθε-
νται σε σαφώς υψηλότερες τιµές. 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω λί-
στα θα ανανεώνεται κάθε εβδοµά-
δα και σκοπό έχει όχι ακριβώς τη 
διατίµηση των προϊόντων αλλά 
την εξασφάλιση µιας «προσφο-
ράς» σε τουλάχιστον έναν κωδι-
κό από τα είδη βασικής ανάγκης. 

Στο µεταξύ, ήδη τα σούπερ µάρ-
κετ έχουν διαρρεύσει εδώ και µε-
ρικές εβδοµάδες µια νέα λίστα τι-
µών που περιλαµβάνουν ανατιµή-
σεις έως και 30% σε αρκετά προϊ-
όντα µεταξύ των οποίων και το ε-
λαιόλαδο, οι οποίες έχουν ήδη ξε-
κινήσει και εφαρµόζονται. Με άλ-
λα λόγια, ήδη οι µεγάλες αλυσίδες 
λιανικής χρεώνουν στους κατανα-
λωτές το λεγόµενο risk premium, 
προεξοφλώντας την ανοδική πο-
ρεία στην αγορά ελαιολάδου. Πιο 
απλά, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες 
εισπράξεις που ανταποκρίνονται 
σε τιµές τις οποίες υπολογίζουν 
οι αλυσίδες ότι θα διαµορφωθούν 
στα ελαιόλαδα που θα παραχθούν 
τις επόµενες εβδοµάδες. 

Έως τέλη 2023 
μέτρα κρίσης, 
αύξηση κρατικών 
ενισχύσεων

Το risk premium χρεώνουν
οι αλυσίδες στο ελαιόλαδο

∆ια στόµατος της εκτελεστικής 
αντιπρόεδρου της Κοµισιόν, 

Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρµόδιας για 
την πολιτική ανταγωνισµού, 

η ανακοίνωση παράτασης όλων των 
µέτρων του προσωρινού πλαισίου 

κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στελέχη της  
Αlpha Bank και 
της Αµερικανικής 
Γεωργικής 
Σχολής.

Μαζί Alpha Bank και Αµερικανική Γεωργική Σχολή για 
αύξηση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων αγροδιατροφής

Τις µεγάλες αλλαγές στις παγκόσµιες τάσεις του αγροδιατροφικού 
τοµέα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται για τις ελληνικές 
µεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίµων, ανέδειξε ενηµερωτική ηµερίδα της 
Alpha Bank και της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Όπως ειπώθηκε, ο 
τοµέας της αγροδιατροφής είναι καθοριστικός για την ελληνική οικονοµία, 
µε σηµαντικό µερίδιο στις εξαγωγές, µε τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ως 
αιχµή του δόρατος. Παράλληλα για κάθε 100 ευρώ που προσθέτει ο 
πρωτογενής τοµέας στο ΑΕΠ, η µεταποίηση τροφίµων και ποτών προσθέτει 
επιπλέον 78 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος στην ΕΕ είναι 110 ευρώ. 
Σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha 
Bank Σπύρο Ρεντετάκο, «η προσαρµογή στην 4η Βιοµηχανική Επανάσταση 
παραµένει εξαιρετικά επίκαιρη, µε τις τεχνολογίες αιχµής να αποτελούν 
παράγοντα επιβίωσης». Στην ηµερίδα επίσης, ο ∆ρ. Θόδωρος Καλλίτσης, 
Farm Manger της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολή, ο ∆ιευθυντής του 
∆ικτύου Καταστηµάτων Ελλάδας της Alpha Bank ∆ηµήτρης Χαριζάνης και 
ο ∆ρ. Κώστας Ρότσιος, Dean του Perrotis College της Αµερικανικής Σχολής.

Risk premium
Ήδη οι µεγάλες αλυσί-
δες λιανικής χρεώνουν 
στους καταναλωτές το 

λεγόµενο risk premium, 
προεξοφλώντας την 
ανοδική πορεία στην 
αγορά ελαιολάδου
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Ένας νέος κύκλος έντονης µεταβλητότητας 
άνοιξε στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγο-
ρά σιτηρών, που µε ορίζοντα τα τέλη Νοεµ-
βρίου, αναµένεται ότι θα αλλάξει πολλές φο-
ρές ακόµα το πρόσηµο στους δείκτες τιµών, ε-
πηρεάζοντας σηµαντικά τα δεδοµένα της εγ-
χώριας αγοράς ειδικά στις περιπτώσεις των α-
νοιχτών σκληρών σιταριών και του καλαµπο-
κιού. Αφορµή για τη συνθήκη αυτή, ήταν το 
διπλό πισωγύρισµα της Μόσχας, αναφορικά 
µε την υφιστάµενη συµφωνία για τα σιτηρά 
της Ουκρανίας και τη δυνατότητα ασφαλούς 
µεταφοράς τους από τα λιµάνια της Μαύρης 
Θάλασσας. Η γραµµή του Κρεµλίνου άλλα-
ξε τρεις φορές, ανακοινώνοντας στην αρχή 
την άµεση αποχώρηση από τη συµφωνία, κά-
τι που ώθησε τις τιµές σε καλαµπόκι και µα-
λακό σιτάρι να γράψουν κέρδη 20 ευρώ ο 
τόνος µέσα σε λίγες ώρες. Η διόρθωση ήρθε 
όταν µερικά 24ωρα µετά, η Μόσχα είπε πως 
τελικά δεν θα αποχωρήσει, ενώ µε µια τρίτη 
και πιο αινιγµατική ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει 
πως ανεξάρτητα από τη συµµετοχή της Ρωσί-
ας στη συµφωνία, δεν θα υπάρξουν εµπόδια 
στις µετακινήσεις των πλοίων.

Με δεδοµένο ότι στις 19 Νοεµβρίου η υφι-
στάµενη συµφωνία λήγει, είναι αναµενόµε-
νη µια «υπερευαίσθητη» αγορά, η οποία κα-
λείται ούτως ή άλλως να διαχειριστεί εξαντλη-
µένα αποθέµατα από την περσινή χρονιά και 
µικρές παραγωγές φέτος. Στα σηµερινά επί-
πεδα τιµών στην ευρωπαϊκή αγορά, που θέ-
λει στα 465 έως 520 ευρώ ο τόνος το σκλη-
ρό σιτάρι, στα 330-340 ευρώ ο τόνος το µα-
λακό σιτάρι και στα 320 µε 330 ευρώ ο τόνος 

το καλαµπόκι, φαίνεται προς το παρόν να έ-
χει βρεθεί το αποκαλούµενο equilibrium, έ-
να σηµείο ισορροπίας που αφήνει λίγα πε-
ριθώρια µεταβολής τιµών.

Σ’ αυτά τα επίπεδα άλλωστε προσγειώθη-
κε ξανά η αγορά έπειτα από την «ανάκληση» 
της απόφασης περί αποχώρησης από τη συµ-
φωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, 
στην οποία εξακολουθούν να δίνουν -φαινο-
µενικά τουλάχιστον- ιδιαίτερη βαρύτητα οι δι-
εθνείς αναλυτές. Ωστόσο, λίγοι σχολιάζουν 
προς το παρόν την περιορισµένη προσφορά 
που θα υπάρχει από την περιοχή και στην ε-
πόµενη εµπορική περίοδο, τουλάχιστον στα 
χειµερινά σιτηρά, ακόµα και αν οι διάδροµοι 
µετακίνησης ήταν ορθάνοιχτοι. Ίσως για αυ-
τό οι τιµές στα περισσότερα συµβόλαια µελ-

λοντικής εκπλήρωσης που λήγουν τον Σε-
πτέµβριο και το Νοέµβριο του 2023, βρίσκο-
νται σε µικρή απόσταση (µόλις 10 ευρώ ο τό-
νος) από τα σηµερινά επίπεδα.

Σταθερά στα 44 λεπτά το σκληρό
Στην εγχώρια αγορά, η ζήτηση για σκληρό 

σιτάρι είναι τη δεδοµένη στιγµή περιορισµέ-
νη, ενώ σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε τις 
τιµές µαλακού σίτου και καλαµποκιού, µια 
σχετική σταθερότητα χαρακτηρίζει εδώ και 
δύο εβδοµάδες την παγκόσµια αγορά (Ιταλία, 
Γαλλία και Καναδάς). Η Φότζια έµεινε για δεύ-
τερη συνεχόµενη εβδοµάδα αµετάβλητη στα 
520 ευρώ ο τόνος, ενώ η Γαλλία διόρθωσε ε-
λαφρώς κατά 5 ευρώ ο τόνος στα 465 ευρώ 
λόγω και της αυξηµένης παρουσίας καναδι-

κού προϊόντος. Την ίδια στιγµή, ο Καναδάς 
φορτώνει µε 425 περίπου ευρώ ο τόνος, κά-
τι που σηµαίνει ότι οι παραδόσεις στα ευρω-
παϊκά λιµάνια δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ ο 
τόνος. Με άλλο λόγια, σε αυτές τις συνθήκες 
αγοράς, παρά τη µικρή ανάκαµψη των προ-
ηγούµενων εβδοµάδων, δεν υπάρχουν ακό-
µα προϋποθέσεις για ανακατάληψη των επι-
πέδων των 48 και 50 λεπτών το κιλό για τα 
σκληρά σιτάρια στην Ελλάδα.

Με 40 λεπτά σακιασµένο το καλαµπόκι
Στα 40 λεπτά έχει διαµορφωθεί πλέον η τι-

µή για το καλαµπόκι, σακιασµένο σε αποθή-
κη παραγωγού. Υπάρχουν αναφορές για κά-
ποια όψιµα µικρού βιολόγικού κύκλου καλα-
µπόκια που αλωνίζονται τις τελευταίες ηµέ-
ρες για 36 λεπτά το κιλό στο χωράφι, ωστό-
σο οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν πλέ-
ον ολοκληρώσει µε την υπόθεση του αλωνι-
σµού και παραδώσει την παραγωγή τους σε 
τιµές που δεν ξεπέρασαν τα 33 µε 34 λεπτά 
το κιλό. Στα 306 ευρώ το κιλό διαµορφώνεται 
πλέον και η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθά-
ρι, το οποίο δοκίµασε στην ευρωπαϊκή αγορά 
µια εδραίωση σε επίπεδα άνω των 310 ευρώ 
ο τόνος, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη απήχηση α-
πό τους αγοραστές. Σε κάθε περίπτωση η τιµή 
βρίσκεται 20 µε 30 ευρώ ο τόνος πάνω από τα 
χαµηλά περιόδου των 275 ευρώ ο τόνος που 
σχηµατίστηκαν τον περασµένο Αύγουστο.

Η γραµµή του Κρεµλίνου άλλαξε τρεις 
φορές, ανακοινώνοντας στην αρχή την 

άµεση αποχώρηση από τη συµφωνία, µερικά 
24ωρα µετά, η Μόσχα είπε πως τελικά δεν 

θα αποχωρήσει, ενώ µε µια τρίτη και πιο 
αινιγµατική ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει 

πως δεν θα υπάρξουν εµπόδια στις 
µετακινήσεις των πλοίων.

Παγώνει πάλι το σκληρό, 
με 36 λεπτά το όψιμο καλαμπόκι
Έντονη μεταβλητότητα στην αγορά λόγω των εξελίξεων στη Μαύρη Θάλασσα 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ
(ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ)
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Στα 5,20 ευρώ στη Λακωνία, 
ελαιόλαδο 6 ευρώ στην Ιταλία
Εξακολουθεί να βαθαίνει το ανοδικό κανάλι 
στην αγορά ελαιολάδου, µε την εγχώρια αγο-
ρά να ενισχύεται κατά επιπλέον 13 λεπτά το κι-
λό µέσα σε µια εβδοµάδα, φτάνοντας πλέον τα 
5,20 ευρώ που πληρώνουν ιδιωτικά ελαιοτρι-
βεία στη Λακωνία, σε µια προσπάθεια να προ-
σελκύσουν περισσότερους παραγωγούς που κα-
νονικά θα παρέδιδαν σε συλλογικά σχήµατα των 
χωριών που απαρτίζουν την ελαιοκοµική ζώνη 
της περιοχής. Την ίδια στιγµή, οι πληροφορίες 
θέλουν τα ελαιόλαδα της Βόρειας Ελλάδας και 
τα «µαυρολίσια» της Μεσσηνίας να διαµορφώ-
νουν µε το ζόρι τα 4,70 ευρώ το κιλό για τις α-
ποστολές στην Ιταλία, ενώ µε έως 4,80 ευρώ το 
κιλό αναχωρούν για τη γειτονική χώρα τα πρώ-
τα κορωνέικα ελαιόλαδα της Κρήτης. Στη δεδο-
µένη στιγµή, ακόµα δεν είναι ξεκάθαρο το αν η 
αγορά έχει περισσότερα περιθώρια ανόδου, α-
φού σίγουρα κάποια στιγµή η «πίεση της συγκο-
µιδής» καθώς θα αυξάνονται τα διαθέσιµα απο-
θέµατα, θα φρενάρουν αν όχι διορθώσουν ελα-
φρά, την πορεία της αγοράς. Σε κάθε περίπτω-
ση τα δεδοµένα της παραγωγής παραµένουν ί-
δια και όσες βιοµηχανίες σε Ελλάδα και Ευρώ-
πη δεν θέλουν να µείνουν εκτός ανταγωνισµού 
λόγω έλλειψης προϊόντος, θα υποχρεωθούν να 
ακολουθήσουν το ρεύµα ανόδου της αγοράς. Α-
κόµα βέβαια δεν είναι ξεκάθαρες οι αντοχές της 
αλυσίδας αξίας ελαιολάδου σε σύνολο Ευρώπης, 

αφού η διαµόρφωση τέτοιων επιπέδων τιµών εί-
ναι κάτι πρωτόγνωρο αν αναλογιστεί κανείς την 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην παγκόσµια σκη-
νή ελαιολάδου από το 1991, χρονιά στην οποία 
ανατρέχουν αρκετοί θιασώτες της αγοράς ανα-
ζητώντας ένα σηµείο αναφοράς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως και µια εξέ-
λιξη από τη Σικελία, όπου παραγωγοί, ελαιοτρι-
βεία και συσκευαστήρια έχουν συµφωνήσει µια 
φιξ τιµή στα 6 ευρώ το κιλό για όλη την παραγω-
γή που θα συγκοµιστεί σε έναν αξιόλογο αριθµό 
κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Η συµφω-
νία αυτή έγινε στη λογική της διευκόλυνσης του 
προγραµµατισµού της λειτουργίας των ελαιοτρι-
βείων αλλά και στον έλεγχο των εξόδων για τις 
βιοµηχανίες τυποποίησης της περιοχής, που α-
πό κοινού µε τους παραγωγούς σε µια ευρεία σύ-
σκεψη στην οποία συµµετείχαν 300 εκπρόσωποι 
από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές, κατέληξαν 
σε µια τιµή βάσει του µέσου όρου που διαµόρφω-
νε η ISMEA στις 4 Οκτωβρίου (5,65 ευρώ το κιλό).

Στην Ισπανία, η µέση τιµή ελαιολάδου βρί-
σκεται πλέον πολύ κοντά στα 4,70 ευρώ το κι-
λό, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
αρκετές βιοµηχανίες να δοκιµάζουν µια δια-
φορετική πολιτική τιµολόγησης της πρώτης ύ-
λης, που αποκλείει από τιµές άνω των 5 ευρώ 
το κιλό ελαιόλαδα µε προβληµατικά οργανο-
ληπτικά χαρακτηριστικά. Εξαιτίας του παρατε-
ταµένου καύσωνα, αρκετές ποσότητες αναµέ-
νεται ότι θα έχουν τέτοια προβλήµατα, ανεξάρ-
τητα από τις «γραµµές» που θα εµφανίζουν. Με 
τον ελιγµό αυτό, επιχειρείται ένα φρενάρισµα 
στην αγορά, αφού σύµφωνα µε τα όσα µεταδί-
δουν ισπανικά µέσα που καλύπτουν τις εξελί-
ξεις στον κλάδο, όλοι οι παραγωγοί προσδο-
κούν φέτος σε τιµές άνω των 5 ευρώ σε ολό-
κληρη την Ιβηρική χερσόνησο. 

Φιξ τιµή 
Στη Σικελία, 
παραγωγοί, 

ελαιοτριβεία και 
συσκευαστήρια 

έχουν συµφωνήσει 
µια φιξ τιµή στα 6 
ευρώ το κιλό για 

όλη την παραγωγή

Μαυρολίσια
Τα ελαιόλαδα της 
Βόρειας Ελλάδας 

και τα «µαυρολίσια» 
της Μεσσηνίας δια-
µορφώνουν µε το 
ζόρι τα 4,70 ευρώ 
για τις αποστολές 

στην Ιταλία

Ισπανοί 
Οι Ισπανοί παραγωγοί

 προσδοκούν φέτος σε τιµές 
άνω των 5 ευρώ σε ολόκληρη 

την Ιβηρική χερσόνησο 

Εκτεθειμένα 
σε θέσεις short 
τα funds
Μια ενδιαφέρουσα ισορροπία έχει 
διαµορφωθεί τις τελευταίες εβδοµάδες 
στο χρηµατιστήριο βάµβακος, µε 
την αγορά εµφανώς υπερπουληµένη, 
σε µια συνθήκη που θα υποχρεώσει 
σε αγορές που έστω και τεχνικά 
έρχονται να ανεβάσουν την τιµή 
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου.
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, 
υπάρχουν τη δεδοµένη στιγµή πολλές 
ανοιχτές θέσεις υπέρ της πτώσης, 
οι οποίες, µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
να βρίσκονται ένα µήνα πριν τη λήξη 
τους, θα υποχρεώσουν τους 
εµπλεκόµενους σε αυτήν την 
τοποθέτηση, είτε να δώσουν εντολή 
κλεισίµατος (δηλαδή αγοράς) είτε 
να µεταφέρουν τη θέση τους στα 
συµβόλαια Μαρτίου, κάτι που επίσης 
συνεπάγεται άνοδο, δεδοµένης 
της πολύ µικρής διαφοράς ανάµεσα 
στις τιµές των δύο συµβολαίων.
Η αγορά έδειξε επανειληµµένα 
πως τα χαµηλά των 70 µε 72 σεντς 
η λίµπρα, είναι ένα επίπεδο το οποίο 
δεν µπορεί να διασπάσει πτωτικά. 
Συνεπώς όσοι πόνταραν στην 
περαιτέρω πτώση (οι αποκαλούµενοι 
σορτάκιδες), θα χρειαστεί 
αναπόφευκτα να αγοράσουν 
συµβόλαια στις υφιστάµενες τιµές, 
ωθώντας την αγορά σε άνοδο. Με 
άλλα λόγια, οι πιέσεις και η πτώση που 
κατέγραψε από τον Αύγουστο µέχρι 
και πριν από λίγες ηµέρες η αγορά 
βάµβακος, βρέθηκαν στο σηµείο του 
παράλογου και η αποκατάσταση της 
ισορροπίας θα δει τις τιµές να 
δοκιµάζουν σταδιακά τα 80 και 85 
σεντς η λίµπρα, µε τον στόχο αρκετών 
αναλυτών να µπαίνει στα 90 σεντς 
στις αρχές του 2023. Κάτι τέτοιο, µε 
τη σηµερινή ισοτιµία, συνεπάγεται 
τιµές για το σύσπορο βαµβάκι στην 
Ελλάδα, στην περιοχή των 80 λεπτών 
το κιλό, επίπεδο σαφώς καλύτερο 
από τα χαµηλά των 65 λεπτών που 
προσέφεραν πριν από µερικές ηµέρες 
µεγάλα εκκοκκιστήρια στη χώρα.

Ελαιοτριβεία 
Στα 5,20 ευρώ 
πληρώνουν τα 

ιδιωτικά ελαιοτρι-
βεία στη Λακωνία, 
σε µια προσπάθεια 
να προσελκύσουν 

περισσότερους 
παραγωγούς

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

82,3 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΤΙΜΗ 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ 1 ΕΥΡΩ = 99 ΣΕΝΤΣ

74 
ΤΙΜΗ 

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΣΠΟΡΟΥ



Ώρα ψεκασμών
στα εσπεριδοειδή
Χαλκούχα μυκητοκτόνα και 
εντομοκτόνα αρχές Νοεμβρίου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ξεκινούν οι ετήσιες προσβολές 
από τη Μύγα Μεσογείου στα ε-
σπεριδοειδή µε την ωρίµανση 
των καρπών (ξεθώριασµα πρά-
σινου χρώµατος), όπως ενηµε-
ρώνουν οι γεωπόνοι του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Ηρακλείου. Περισσό-
τερο επιδεκτικά αυτή την περί-
οδο είναι τα πρώιµα οµφαλο-
φόρα πορτοκάλια και τα πρώι-
µα µανταρίνια. Αντίθετα, ποικι-
λίες που ωριµάζουν αργότερα, 
µετά τον Νοέµβριο, συνήθως α-
ποφεύγουν τις προσβολές διό-
τι το έντοµο παύει να είναι δρα-
στήριο σε χαµηλές θερµοκρασί-
ες. Να σµειωθεί πως στο δίκτυο 
παγίδευσης της περιοχής ευθύ-
νης του Περιφερειακού Κέντρου 
καταγράφονται προς το παρόν 
µέτριοι πληθυσµοί.

Οι γεωπόνοι από το Ηράκλειο 
συνιστούν έναρξη καταπολέµη-
σης µε εγκεκριµένα σκευάσµα-
τα. Σηµειώνεται πως στις εφαρ-
µογές θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά τον αναγκαίο χρόνο α-
ναµονής έως τη συγκοµιδή για 
ασφαλή εξάλειψη υπολειµµά-
των εντοµοκτόνων στους καρ-
πούς, ενώ οι παραγωγοί θα πρέ-
πει να έχουν στα υπόψιν πως οι 
ψεκασµοί κάλυψης καταστρέ-
φουν τα ωφέλιµα έντοµα και 
επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Εµπειρικά δεδοµένα έχουν α-
ποδείξει πως η συλλογή και α-

ποµάκρυνση των προσβεβλη-
µένων καρπών από το δέντρο 
και από το έδαφος βοηθάει στον 
περιορισµό των προσβολών.

Ρίχνει τα φύλλα 
η κορυφοξήρα

Οι καιρικές συνθήκες ευνο-
ούν την εκδήλωση της κορυ-
φοξήρας στη Νότια Ελλάδα. Η 
µυκητολογική ασθένεια που 
προκαλείται από τον Phoma 
tracheiphila εκδηλώνεται αρ-
χικά σε νεαρά κλαδιά µε από-
τοµο κιτρίνισµα των νευρώσε-
ων των φύλλων, µάρανση και 
ξήρανση των φύλλων που πέ-
φτουν στη συνέχεια αφήνοντας 
χαρακτηριστικά τους µίσχους 
πάνω στα κλαδιά. Μεγαλύτερη 
ευαισθησία παρουσιάζουν λε-
µονιές, κιτριές και νερατζιές. Οι 
γεωπόνοι από το Ηράκλειο συ-
νιστούν ψεκασµό µε χαλκούχα 
µυκητοκτόνα στις αµέσως επό-

µενες ηµέρες. Η επέµβαση πρέ-
πει να επαναλαµβάνεται αµέ-
σως µετά από χαλάζι, παγετό 
ή δυνατό άνεµο για να εµποδι-
στούν νέες µολύνσεις.

Ξήρανση από την κοµµίωση 
Η κοµµίωση είναι ασθένεια 

που προσβάλλει την περιοχή 
του λαιµού µέχρι το ύψος 60-
80 εκ. από το έδαφος και τις ε-
πιφανειακές ρίζες. Η µόλυνση 
εκδηλώνεται µε σχηµατισµό κό-
µεος (κόλλας) πάνω στο φλοιό 
που διαχέεται και µέσα στο ξύ-
λο και στο κάµβιο, προκαλώ-
ντας ξήρανση και καταστροφή 
συχνά ολόκληρου του δέντρου. 
Οι φυτόφθορες είναι µύκητες ε-
δάφους και γι’ αυτό οι µολύνσεις 
ευνοούνται από κακή στράγγι-
ση, δυνατή βροχή ή βροχή που 
συνοδεύεται από ισχυρό άνεµο. 
Συστήνεται φθινοπωρινός ψε-
κασµός µε µυκητοκτόνα.

Με διασυστηµικά κατά της φαιάς σήψης στις καστανιές
Σηµαντικά προβλήµατα µε οικονοµικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς 
κάστανου στη Μελίβοια και λοιπές παραγωγικές ζώνες προκαλεί ο µύκητας 
µε την… ενδιαφέρουσα ονοµασία Gnomoniopsiscastaneae Tamietti, 
ο οποίος προσβάλλει το καρπό τη στιγµή της ανθοφορίας και στη συνέχεια, 
αναπτύσσεται παρασιτικά εις βάρος του καρπού, καθιστώντας τον τελικά µη 
εµπορεύσιµο. Κατά τη συγκοµιδή, οι καρποί φαίνονται εξωτερικά υγιείς, όµως 

όταν κόβονται, ο παραγωγός παρατηρεί πως η ψίχα του προϊόντος ενώ πρέπει να είναι 
λευκή, δυστυχώς ένα µεγάλο µέρος της αποκτά µια φαιά (σταχτή) εµφάνιση και σύσταση 
µαλακιά και σπογγώδη. Επειδή ο µύκητας χαρακτηρίζεται ως «ενδοφυτικός» (ζει µέσα 
στους ιστούς) της καστανιάς, οι παραγωγοί καταφεύγουν συνήθως σε θεραπείες µε τη 
χρήση διασυστηµατικών µυκητοκτόνων. Ωστόσο, τα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα αυτού του 
τύπου είναι λίγα, ενώ είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί προσεκτικά ο κίνδυνος να αφήνουν 
υπολείµµατα στο τελικό προϊόν. Ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισης, αν και χρονοβόρος, 
είναι η εµβάπτιση των κάστανων σε νερό, όπου οι προσβεβληµένοι καρποί ξεχωρίζουν 
και «επιπλέουν» στην επιφάνεια του νερού, οπότε και κατάλληλα αποµακρύνονται.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Επανάληψη
Σε βροχερή περίοδο, 

επανάληψη ψεκασµού 
αµέσως µετά από χαλάζι, 
παγετό ή δυνατό άνεµο

Καρκίνωση στην ελιά 
∆ιαχρονικά σηµαντικά προβλήµατα 
σε ελαιώνες της ∆υτικής και Βόρειας 
Ελλάδας προκαλεί ο µύκητας Pseudomonas 
savastanoi, υπεύθυνος για την εκδήλωση της 
καρκίνωσης. ∆ηµιουργεί χαρακτηριστικούς 
υπερπλαστικούς όγκους (καρκινώµατα) σε 
κλαδίσκους και κλάδους, στον κορµό, στις 
ρίζες καθώς και ξήρανση των κλαδίσκων 
και κλάδων µε αποτέλεσµα την εξασθένηση 
των δέντρων και τη µείωση της παραγωγής. 
Σοβαρά προβλήµατα παρουσιάζονται ιστορικά 
στη ∆υτική Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ελαιώνες µε 
ελιές ποικιλίας Κορωνέικη, που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητη στην ασθένεια. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας συνιστούν αφαίρεση και καταστροφή 
µε φωτιά των προσβληµένων βλαστών, 
όταν επικρατεί ξηρός καιρός, καθώς επίσης 
και η ασηπτική αφαίρεση των καρκινωµάτων 
µε κοφτερό µαχαιρίδιο και επάλειψη των 
πληγών µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό (3%) 
ή άλλη πάστα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix ultra 40 WG, 
Hidrostar 40 WG
ELANCO Hellas: Blue Shield HiBio 25WG, 
Champ 36,3SC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Nordox 75WG, 
Cuproxat 19SC
SIPCAM Hellas: Hidroval 40WG
UPL-LTD: Gramen 20 WG, Novicure 40 WG

Περονόσπορος στην πατάτα
Ο περονόσπορος προκαλείται από προσβολές 
του ωοµύκητα Phytophthora infestans και 
αποτελεί την ασθένεια µε τη µεγαλύτερη 
οικονοµική σηµασία για την καλλιέργεια της 
πατάτας, καθώς οδηγεί σε τµηµατική νέκρωση 
του φυτού. H προσβολή από τον περονόσπορο 
ξεκινά συνήθως από τα κατώτερα φύλλα 
του φυτού της πατάτας, όπου εµφανίζονται 
κιτρινωπές κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος. 
Στη συνέχεια, η περιοχή της κηλίδας του 
περονόσπορου γίνεται καστανή και ξηραίνεται. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Αχαΐας, προτρέπουν τους 
πατατοπαραγωγούς, των οποίων οι φυτείες 
βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής 
από την ασθένεια να πραγµατοποιούν 
επταήµερες επαναλαµβανόµενες επεµβάσεις 
µε κατάλληλα σκευάσµατα, έχοντας 
στα υπόψη την ανάγκη κάλυψης και 
του νέου φυλλώµατος.

Σκευάσµατα
CORTEVA: Equation Core
ELANCO: Electis CX 660WG, 
Manamid 100SC
FMC Hellas: Vendetta 37,5/15 SC, 
Zignal 50 SC
K&N Ευθυµιάδης: Presidium One SC, 
Kocide 2000 35WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG & Score 25 EC
UPL-LTD: Dimix SC, Diprospero SC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Με ένα κλικ στο ΟΣΔΕ 
το πριμ στα τριομήνια
Ετησίως με επιλογή από τον κατάλογο δράσεων του νέου πρασινίσματος θα είναι διαθέσιμο 
το ειδικό πριμ σποράς μικρού βιολογικού κύκλου κριθαριού  που δίνει έως 52 ευρώ το στρέμμα 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ετήσιος θα είναι ο χαρακτήρας της ενίσχυσης που 
προκύπτει από τα νέα ειδικά πριµ, τα οποία φέρνει 
η ΚΑΠ από το 2023 και καλύπτει τις όποιες επιλο-
γές κάνουν οι αγρότες από τις φθινοπωρινές σπο-
ρές που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η ανταπόκριση των αγροτών ήταν µεγάλη στα δη-
µοσιεύµατα της Agrenda και του Agronews αναφο-
ρικά µε τις ενισχύσεις που ξεκλειδώνουν στο πλαί-
σιο του νέου πρασινίσµατος, σε καλλιέργειες όπως 
κριθάρι, όσπρια και µια σειρά εναλλακτικών καλλι-
εργειών που εµπίπτουν βάσει του Στρατηγικού Σχε-
δίου, στον χαρακτήρα του µέτρου. 

∆εν είναι κάτι εξ ολοκλήρου νέο, αλλά µια πτυ-
χή του νέου πρασινίσµατος, για το οποίο έχουν γί-
νει αναρίθµητα ρεπορτάζ στην Agrenda ήδη απ’ ό-
ταν ακόµα ο σχεδιασµός της χώρας βρισκόταν σε 
πρώιµο στάδιο. 

Βάσει ετήσιας δήλωσης ΟΣ∆Ε
Σε ό,τι αφορά τα ειδικά πριµ, λοιπόν, σηµειώνε-

ται ότι η ενίσχυση αυτή δεν θα καταβάλλεται κάθε 
χρόνο µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιό-
δου. Αντιθέτως, πρόκειται για µονοετή δέσµευση 
στήριξης, η οποία προκύπτει από τη δήλωση καλ-
λιέργειας που θα συµπληρώνει κάθε χρόνο ο αγρό-
της, συγκριτικά µε το ΟΣ∆Ε της προηγούµενης χρο-
νιάς. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι αν ένα αγροτεµά-
χιο φαίνεται στη δήλωση ΟΣ∆Ε του 2022 ότι καλ-
λιεργήθηκε µε καλαµπόκι, µπόρει τώρα ο παραγω-
γός να καλλιεργήσει σε αυτό κάποια ποικιλία χει-
µερινών σιτηρών µικρού κύκλου (τριοµήνιο κριθά-
ρι για παράδειγµα) και να λάβει ενίσχυση 29,7 ευ-
ρώ το στρέµµα. Αν πάλι η καλλιέργεια της µηδικής, 
βρίσκεται στο τέλος της πενταετίας της, τότε ο παρα-
γωγός µπορεί να την αντικαταστήσει µε βίκο ή κρι-
θάρι µικρού βιολογικού κύκλου και να πληρωθεί 
του χρόνου τέτοιο καιρό το πριµ των 50 περίπου ευ-
ρώ που προκύπτει (48,8 ευρώ για βίκο και 52,2 ευ-

ρώ για κριθάρι). Βασική προϋπόθεση είναι σε κάθε 
περίπτωση να φαίνεται ξεκάθαρα από τις δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε ότι έχει γίνει αντικατάσταση καλλιέργειας. 

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/ποι-
κιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που-
εγκαθίσταται. Ο υπολογισµός της ενίσχυσης στηρίζε-
ται στην εκτίµηση του µέσου εισοδήµατος που προ-
κύπτει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου µε κάποια 
από τα υπό αντικατάσταση είδη/ποικιλίες (απαιτητι-
κά σε νερό και λοιπές εισροές) από το οποίο αφαι-
ρείται το εισόδηµα που αναµένεται να προκύψει α-
πό την καλλιέργεια ενός εκταρίου µε το προτεινό-
µενο είδος/ποικιλία. Η ανά εκτάριο διαφορά απο-
τελεί και το ποσό της ενίσχυσης κατ’ έτος.

Για την καλλιέργεια βίκου, τα ποσά ενίσχυσης 
διαµορφώνονται ως εξής: 

 Από µηδική σε βίκο 48,8 ευρώ/στρέµµα.
 Από βαµβάκι σε βίκο 10,9 ευρώ/στρέµµα.
 Από καλαµπόκι σε βίκο 31,6 ευρώ/στρέµµα.

Για τα µικρού βιολογικού κύκλου χειµερινά 
σιτηρά, τα ποσά διαµορφώνονται ως εξής:

 Από µηδική σε µικρού βιολογικού κύκλου χειµε-
ρινά σιτηρά 52,2 ευρώ/στρέµµα.

 Από βαµβάκι σε µικρού βιολογικού κύκλου χειµε-
ρινά σιτηρά 14,3 ευρώ/στρέµµα.

 Από καλαµπόκι σε µικρού βιολογικού κύκλου 
χειµερινά σιτηρά 29,7 ευρώ.

Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στην επιλο-
γή καλλιέργειας µε βάση τις εξής επιλογές: 

α) ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών 
µικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υ-
δροβόρων καλλιεργειών και συγκεκριµένα αραβο-
σίτου, µηδικής και βάµβακος, 

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

γ) στην εισαγωγή καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξη-
ροθερµικές συνθήκες και στις κλιµατικές µεταβολές.

Ενδεικτικά 
τα ποσά ανά
στρέµµα 
Σηµειώνεται ότι τα ποσά στήριξης, 
είναι ενδεικτικά, κάτι που σηµαίνει πως 
αν το ενδιαφέρον των παραγωγών 
είναι µικρό, τότε θα είναι υψηλότερα. 
Αν από την άλλη οι αιτήσεις που 
προκρίνονται για την ενίσχυση, είναι 
υψηλότερες, τότε τα τελικά ποσά 
ενίσχυσης θα είναι ανάλογα µικρότερα 
από τις τιµές αναφοράς που ορίζει 
το Στρατηγικό Σχέδιο για την ελληνική 
ΚΑΠ. Συγκεκριµένα τα ποσά που 
αποτυπώνονται στον πίνακα (βλ. σελ. 
17) έχουν υπολογισθεί για περίπου 
1 εκατ. στρέµµατα και για συνολικό 
ποσό 42,5 εκατ. ευρώ (ετησίως). 
Η παρέµβαση συνολικά συνεισφέρει: 

 Στην αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής µε χρήση ανθεκτικών και 
προσαρµοσµένων ειδών.

 Στη βελτιωµένη διαχείριση των 
θρεπτικών, συµβάλλοντας στο στόχο 
της Πράσινης Συµφωνίας. 

 Στη µείωση της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών, είτε λόγω 
της καλύτερης προσαρµογής στις 
τοπικές συνθήκες, είτε λόγω των 
πρακτικών που ακολουθούνται κατά 
την καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών, 
οι οποίες είναι περισσότερο ανθεκτικές 
στους εχθρούς και ασθένειες µε 
αποτέλεσµα τη µικρότερη ανάγκη 
σε φυτοπροστασία.
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ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

52,2 14,3 29,7

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

425

ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

3% 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

10% 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΟΣ



Ειδικό πριμ 60 ευρώ για 
μοντέρνες καλλιέργειες
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Στα 60 ευρώ το στρέµµα ορίζεται η ενδεικτική τιµή 
ενίσχυσης για όσους αγρότες επιλέξουν να εισά-
γουν στα αγροτεµάχια τους κάποια από τις ανθε-
κτικές και «καινοτόµες» καλλιέργειες που ορίζο-
νται στο καθεστώς του νέου πρασινίσµατος, όπως 
αυτό αποτυπώνεται στο στρατηγικό σχέδιο της Ελ-
λάδας για τη νέα ΚΑΠ που καλύπτει και τις υπό 
εξέλιξη φθινοπωρινές σπορές. Οι ειδικά επιλεγ-
µένες για την ανθεκτικότητά τους στις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής καινοτόµες καλλιέργει-
ες είναι: Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, 
Καµελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρίθαρο, Γλυκοπα-
τάτα, Τσουκνίδα για ίνα και Λινάρι για λάδι ή ίνα.

Σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο, έχουν δο-
κιµαστεί στη χώρα µας και υπάρχει σχετική τε-
χνογνωσία. Επιλέχθηκαν µε βασικό κριτήριο την 
ανθεκτικότητα τους στις επικρατούσες ξηροθερ-
µικές συνθήκες. Όπως αναφέρεται, οι ποικιλίες 
αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές ανάγκες τους α-
πό το νερό της βροχής ή ακόµα και σε περιπτώ-
σεις παρατεταµένης ξηρασίας, όπως οι αναµενό-
µενες λόγω της κλιµατικής κρίσης οι ανάγκες σε 
άρδευση είναι σηµαντικά µικρότερες. Μάλιστα το 
ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες τους σε θρέψη, οι 
οποίες αναµένεται να είναι και αυτές µικρότερες.

Σε παλαιότερο ρεπορτάζ της Agrenda, το οποίο 
έγινε µε αφορµή την εισαγωγή αυτών των καινο-
τόµων καλλιεργειών, γίνεται µια προσπάθεια α-
νάλυσης της καλλιέργειας καµελίνας. Σύµφωνα 
µε αυτό, τα καλλιεργητικά κόστη στις ελληνικές 
συνθήκες προσεγγίζουν αυτά του σκληρού σίτου 
και λοιπών χειµερινών σιτηρών και υπολογίζο-
νται από τον καθηγητή του ΓΠΑ ∆ηµήτρη Μπιλά-
λη στα 120 µε 140 ευρώ το στρέµµα σε συµβατική 

καλλιέργεια, ενώ να αυξάνονται κατά 50 περίπου 
ευρώ στη βιολογική. Η ενίσχυση λοιπόν των 60 
ευρώ έρχεται να «κουµπώσει» πάνω στην παρα-
γωγική διαδικασία, ουσιαστικά καλύπτοντας σχε-
δόν το µισό από το καλλιεργητικό κόστος, ώστε 
να ισοφαρίσει όποια απώλεια εισοδήµατος από 
την αντικατάσταση ανοιξιάτικων αρδευόµενων, ε-
νεργοβόρων και µε στηµένη αγορά καλλιεργειών 
(όπως βαµβάκι, καλαµπόκι) έως ότου οργανωθεί 
η νέα εγχώρια αγορά για το προϊόν και ισορρο-
πηθούν οι µηχανισµοί προσφοράς και ζήτησης.

Έσοδα και επιχειρηµατική προσέγγιση
Οι τιµές παραγωγού διαµορφώνονται στα 2 µε 

2,5 ευρώ το κιλό, µε τον κύριο αγοραστή του προ-
ϊόντος στην Ελλάδα να είναι οι εταιρείες µε προϊό-
ντα Superfoods, οι οποίες πωλούν τους σπόρους 
σε µικρές συσκευασίες µε πολύ υψηλό περιθώριο 
κέρδους. Όπως όµως επισηµαίνει ο καθηγητής 
∆. Μπιλάλης στην Agrenda, οι νέοι παραγωγοί 
καµελίνας θα πρέπει να έχουν µία διαφορετική 
επιχειρηµατική προσέγγιση στη νέα κατάσταση.

Η κατασκευή µονάδων εκχύλισης µε κοχλιο-
πρέσα, µέσω Σχεδίων Βελτίωσης ή προγραµµά-
των µεταποίησης του ΠΑΑ, θα επιτρέψει στον πα-
ραγωγό να καρπωθεί την υψηλή προστιθέµενη 
αξία από τη µεταποίηση του σπόρου καµελίνας.

Περισσότερο έλαιο από ηλίανθο και σόγια
Η υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα αποτελεί το χα-

ρακτηριστικό γνώρισµα των πολύ µικρών σπό-
ρων Καµελίνας, των οποίων το έλαιο αποκτάται 
µε ψυχρή εκθλίψη και το µετέπειτα φιλτράρισµα.

Η ελαιοπεριεκτικότητα των σπόρων της ξε-
περνά τη σόγια και τον ηλίανθο και κυµαίνε-
ται µεταξύ 30 και 45%, ενώ το έλαιό της αποτε-
λεί πλούσια πηγή ω3 και ω6 λιπαρών.

Τα ποσά στήριξης, 
είναι ενδεικτικά 
και ισχύουν για 
την κάλυψη περίπου 
1 εκατ. στρεµµάτων 
ετησίως.
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Μοριοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης

Απόλυτη προτεραιότητα 
σε αγορές αξίας μέχρι 
το 4πλάσιο της Τυπικής 
Απόδοσης ΟΣΔΕ 2022

 Με νέο πίνακα που περιορίζει τους κλάδους προτεραιότητας 
ανά Περιφέρεια η προκήρυξη. Σύσκεψη υπό τον υπουργό τη 
Δευτέρα, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στο τελικό πλάνο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη µείωση των παραγωγικών κλάδων 
ανά Περιφέρεια που θα λαµβάνουν 
έξτρα µοριοδότηση, την προσθήκη 
των ΑΠΕ στις επενδύσεις προτεραιό-
τητας και τη διατήρηση της µεγάλης 
βαρύτητας (15%) σε φακέλους που 
ο προϋπολογισµός τους δεν ξεπερ-
νά το 4πλάσιο της Τυπικής Απόδο-
σης που δηλώθηκε στο ΟΣ∆Ε 2022, 
προβλέπει µεταξύ άλλων το µέχρι 
στιγµής πλάνο βαθµολογίας για τα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης. Πληροφορί-
ες της Agrenda πάντως λένε, πως 
την ερχόµενη ∆ευτέρα επίκειται σύ-
σκεψη του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά µε 
τις διαχειριστικές για τα Σχέδια Βελ-
τίωσης και τα δεδοµένα που έχουν 
δει το φως της δηµοσιότητας ενδέ-
χεται να αλλάξουν άρδην. Όπως και 
να έχει πάντως,  η µείωση των πα-
ραγωγικών κλάδων ανά Περιφέρεια 
που έδινε µάλιστα το 14% των µορί-
ων στην περασµένη προκήρυξη, εί-
ναι αρκετά πιθανή. Οι Περιφέρειες 
καλούνται να εκδώσουν νέο σχετι-
κό πίνακα µε πολύ λιγότερους κλά-
δους, κάτι που θα επηρεάσει σαφέ-
στατα τα περιθώρια ένταξης στο πρό-
γραµµα για αρκετούς παραγωγούς. 

Από εκεί και πέρα, παραµένει και 
µε µεγάλη βαρύτητα η βαθµολογία 
όταν το σύνολο των αιτούµενων ε-
πενδύσεων δεν ξεπερνούν το 4πλά-
σιο της παραγωγικής δυναµικότητας. 
Αυτό σηµαίνει ότι ένας που έχει δη-
λώσει στο ΟΣ∆Ε εκµετάλλευση µε Τυ-
πική Απόδοση 15.000 ευρώ, θα µορι-
οδοτείται για επενδύσεις που δεν ξε-
περνούν τα 60.000 ευρώ. Το κριτήριο 
αυτό θεωρείται από τις διαχειριστικές 
αρχές αρκετά επιτυχηµένο καθώς ε-
κτιµάται πως συγκράτησε τον προϋ-
πολογισµό σε λογικά επίπεδα, κάτι 

Ανοίγει ο δρόµος για την προκή-
ρυξη του προγράµµατος ενίσχυ-
σης φωτοβολταϊκών σε αγροτεµά-
χια και στέγες, καθώς ψηφίστηκε 
ο σχετικός Νόµος  «Ενσωµάτωση 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά 
τους κοινούς κανόνες για εσωτερι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
τροποποίηση Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
και άλλες περιβαλλοντικές διατά-
ξεις». Όπως σηµειώνεται στην αιτι-
ολογική έκθεση της τροπολογίας: 
«Με το προτεινόµενο άρθρο (σ.σ. 
Άρθρο 68 του Νόµου) χορηγείται 
εξουσιοδότηση για την προκήρυ-
ξη προγραµµάτων εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συ-
στηµάτων αποθήκευσης από αυ-
τοπαραγωγούς, ηλιοθερµικών συ-
στηµάτων, καθώς επίσης και σε ε-
γκαταστάσεις νοµικών προσώπων 
που επιδιώκουν κοινωφελείς σκο-
πούς µε χρηµατοδότηση ιδίως α-
πό πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Εθνικού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης, όπου θα καθορί-

ζονται όλες οι λεπτοµέρειες των 
προγραµµάτων και µεταξύ άλλων 
οι δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξι-
µότητας, καθώς και όλες οι διαδι-
κασίες και οι προϋποθέσεις συµ-
µετοχής στα προγράµµατα και για 
τη σύνδεση των συστηµάτων.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υ-
λοποίησης του προγράµµατος που 
θα γεµίσει 250.000 στέγες µε φω-
τοβολταϊκά θα ξεκαθαριστούν µέ-
σα από υπουργική απόφαση, ε-
νώ ο Οδηγός για το πρόγραµµα 

Ανοίγει ο δρόμος επιδότησης

που είναι ακόµη πιο σηµαντικό από τη 
στιγµή που το συνολικό διαθέσιµο πο-
σό θα είναι στα 230 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα η προτεραιότητα στις 
επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ε-
νέργειας (π.χ φωτοβολταϊκά) είναι κάτι 
νέο, ενώ ακόµη µία αλλαγή που δρο-
µολογείται θα αφορά τη µοριοδότη-
ση στο ύψος της Τυπικής Απόδοσης 
στο περασµένο ΟΣ∆Ε, δηλαδή στο µέ-
γεθος της εκµετάλλευσης, σε ανώτε-
ρο επίπεδο σε σχέση µε την περασµέ-
νη πρόσκληση (τον µεγαλύτερο βαθ-
µό λάµβαναν εκµεταλλεύσεις µε Τυ-
πική Απόδοση 15.000-25.000 ευρώ).

Στα βαθµολογικά κριτήρια θα περι-
λαµβάνονται παράλληλα:

 Ο παραγωγικός προσανατολισµός 
της εκµετάλλευσης: Προτεραιότητα σε 
αιγοπροβατοτροφία, καλλιέργειες α-
ναγκαίες για την επισιτιστική ασφά-
λεια, η ελαιοκαλλιέργεια κ.α..

 Το οικονοµικό µέγεθος της εκµε-
τάλλευσης σε όρους Τυπικής Απόδοσης.

 Ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον 
του 20% αιτούµενου προϋπολογισµού.

 Η ένταξη στο πρόγραµµα Νέων Α-
γροτών 2021 ή, έστω, η υποβολή αί-
τησης στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών 
(επιλαχόντες) και η επαγγελµατική ε-
µπειρία στη γεωργία τουλάχιστον για 
5 έτη για αγρότες έως 45 ετών. 

 Επενδύσεις σε ψηφιακή γεωργία 
και καινοτοµία. 

4πλάσια δυναµικότητα 
Παραµένει µε µεγάλη βαρύ-

τητα η βαθµολογία όταν 
το σύνολο των αιτούµενων 
επενδύσεων δεν ξεπερνούν 
4πλάσιο της παραγωγικής

Αναµένεται ακόµη 
η προδηµοσίευση 
του Μέτρου που 
είχαν υποσχεθεί 
οι αρχές να εκδοθεί 
εντός Οκτωβρίου. 
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Μόρια
Ένας που έχει δηλώσει 
στο ΟΣ∆Ε εκµετάλλευση 
µε Τυπική Απόδοση 15.000 
ευρώ, θα µοριοδοτείται 
για επενδύσεις που δεν θα 
ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ. 

Πίνακας
Οι Περιφέρειες καλούνται να 
εκδώσουν νέο σχετικό πίνακα 
µε πολύ λιγότερους κλάδους, 
κάτι που θα επηρεάσει 
σαφέστατα τα περιθώρια 
ένταξης στο πρόγραµµα για 
αρκετούς παραγωγούς. 

Ανώτερο
Ακόµα µία αλλαγή που 
δροµολογείται θα αφορά 
τη µοριοδότηση στο ύψος 
της Τυπικής Απόδοσης 
στο περασµένο ΟΣ∆Ε, δηλαδή 
στο µέγεθος της εκµετάλλευσης, 
σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση 
µε την περασµένη πρόσκληση.



μικρών φ/β

Ψίχουλα τα χρήματα 
ανά συνεταιρισμό 
στην Αναδιάρθρωση 
Μόλις για 404 στρέµµατα ανά 
συλλογικό σχήµα σε τοµείς υ-
ψηλού ενδιαφέροντος, θα εί-
ναι πρακτικά σε θέση να καλύ-
ψει µέρος από τα κόστη εκρίζω-
σης και αναφύτευσης δέντρων 
το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών, λόγω του περιο-
ρισµού της ενίσχυσης 500.000 
ευρώ ανά φάκελο, που προβλέ-
πει το θεσµικό πλαίσιο.

Όπως είναι γνωστό, για το πρό-
γραµµα αναδιάρθρωσης η µέγι-
στη ενίσχυση ανά φάκελο µπο-
ρεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ. 
Η αναδιάρθρωση έχει δηµόσια 
δαπάνη 166.720.000 ευρώ. Αυ-
τό αντιστοιχεί σε 166.720.000/ 
500.000 = 333 αιτήσεις ενίσχυ-
σης. Προφανώς και δεν πρόκει-
ται να υπάρξει τέτοιο πλήθος αι-
τήσεων το πρόγραµµα, κάτι που 
σηµαίνει ότι θα µείνουν αναξιο-
ποίητα κονδύλια. Το όριο αυτό 
(500.000 ευρώ) έχει τεθεί από 
τη χώρα µας λόγω του απαλλα-
κτικού κανονισµού (702/2014) 
που ορίζει πως αν ένα κράτος 
µέλος θέλει να χρηµατοδοτήσει 

µεγάλες επιχειρήσεις ή/και µε 
πάνω από 500.000 ευρώ πρέπει 
να κάνει κοινοποίηση.

Όπως αναφέρουν οι έχοντες 
γνώση των πραγµάτων, έπρεπε 
λοιπόν να κάνουν οι αρχές κοι-
νοποίηση στην Επιτροπή για αύ-
ξηση προϋπολογισµού (π.χ στα 
5 εκατ. ευρώ) ώστε και να υπάρ-
ξει µεγαλύτερο περιθώριο φυ-
τεύσεων αλλά και πιο ρεαλιστι-
κός στόχος ως προς τον αριθµό 
αιτηµάτων υπαγωγής. 

Ακόµα, σύµφωνα µε τη µελέ-
τη του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών το κόστος εκρίζω-
σης – φύτευσης πυρηνόκαρπων/
στρέµµα είναι 266,29 + 2.206,67 
= 2.472,96 ή 2.473 ευρώ/στρέµ-
µα. Συνεπώς, µε προϋπολογισµό 
αίτησης ενίσχυσης 1.000.000 
ευρώ (αντιστοιχεί σε επιδότη-
ση 500.000 ευρώ) φυτεύονται 
1.000.000/2.473 = 404 στρέµ-
µατα. ∆ηλαδή ψίχουλα για συ-
νεταιρισµούς. Την ίδια ώρα µε 
την παραπάνω λογική, µια Οµά-
δα Παραγωγών µε δραστηριότητα 
στο επιτραπέζιο σταφύλι, θα µπο-
ρεί να αναδιαρθρώσει λιγότερο 
από 250 στρέµµατα αµπελώνα.

Υπενθυµίζεται πως καταλη-
κτική ηµεροµηνία για την υπο-
βολή αιτήσεων είναι η 31η ∆ε-
κεµβρίου, ωστόσο δεν αποκλείε-
ται να δοθεί παράταση, σύµφω-
να µε πληροφορίες, καθώς τα 
περιθώρια σύνταξης των φακέ-
λων είναι στενά.

Άρση του περιορισµού
30% στον Αναπτυξιακό
για αγορά τρακτέρ
Να άρει τους περιορισµούς για 
επενδύσεις σε αγροτικό εξοπλισµό 
στον νέο αναπτυξιακό νόµο, ώστε 
να είναι δυνατή η αγορά τρακτέρ 
µε µειωµένη κατανάλωση καυσίµων, 
καλεί ο βουλευτής Λάρισας 
Μάξιµος Χαρακόπουλος 
τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη. 
Υπενθυµίζεται, µε βάση την 
προκήρυξη του νόµου 4887/2022 
(ΦΕΚ Β/5130/1.10.2022, άρθρο 
6Α) για τα επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν στην αγροτική παραγωγή, 
δεν δύναται να ενισχυθούν δαπάνες 
για αγροτικό εξοπλισµό, δηλαδή 
γεωργικούς ελκυστήρες και 
παρελκόµενα µηχανήµατα, 
πάνω από το 30% του συνολικού 
ενισχυόµενου κόστους. Το γεγονός 
αυτό, όπως υποστηρίζουν, αποτρέπει 
σηµαντική µερίδα αγροτών 
επενδυτών από το να καταθέσουν 
προτάσεις υπαγωγής και ενίσχυσης, 
καθώς το κύριο ενδιαφέρον τους 
αφορά στην απόκτηση σύγχρονων 
αγροτικών µηχανηµάτων και 
εξειδικευµένων παρελκόµενων.

επιδότησης εγκατάστασης φωτο-
βολταϊκών στέγης θα εκδοθεί τον 
Νοέµβριο, προκειµένου να αρχί-
σουν να κατατίθενται οι σχετικές 
αιτήσεις τον Ιανουάριο του 2023.

Τα 250.000 αυτά φωτοβολταϊ-
κά στέγης θα διαχωριστούν στις 
τρεις κατηγορίες δικαιούχων για ε-
γκαταστάσεις 10 κιλοβάτ ως εξής: 
100.000 αφορούν σε εγκαταστά-
σεις σε κατοικίες, 75.000 σε στέ-
γες επιχειρήσεων και 75.000 σε α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις.

Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου
 Καταληκτική ηµεροµηνία 
για την υποβολή αιτήσεων 

στην Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών είναι η 31η 
∆εκεµβρίου, ωστόσο δεν 

αποκλείεται παράταση 

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Γενετική Βελτίωση
Η έναρξη αιτήσεων 
ενίσχυσης ξεκινά στις 
9η Νοεµβρίου 2022, ώρα 
12:00 µ.µ και η ηµεροµηνία
λήξης υποβολής τους 
ορίστηκε για 30η 
∆εκεµβρίου 2022, 
ώρα 12:00 µ.µ.

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. 

Aναπτυξιακός 
Νόµος
Oι φάκελοι ενίσχυσης 
θα γίνονται δεκτοί έως 20 
∆εκεµβρίου για επενδύσεις 
αγροτών προϋπολογισµού 
έως 200.000 ευρώ και 
µέγιστο ύψος ενίσχυσης 
50% για την πλειοψηφία 
των περιφερειών της χώρας.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΣΤΑΦΥΛΙ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ (ΕΥΡΩ)

4.208

1.255

4.222

3.164

2.682
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στο Λάουινγκεν, την µικρή πόλη των 6.000 κα-
τοίκων στα σύνορα της Βαυαρίας µε την Βάδη 
Βυρτεµβέργη καµάρι της οποίας είναι η Deutz 
Fahr Arena, βρέθηκε η Αgrenda και το profi 
για να δουν από κοντά την παγκόσµια πρεµιέ-
ρα της νέας Σειράς 6.4.  Όλα αυτά έγιναν την 
Πέµπτη 27 Οκτωβρίου σε µια γεµάτη ηµέρα κα-
τά την οποία περιηγηθήκαµε στο υπερσύγχρο-
νο εργοστάσιο της Deutz Fahr, οδήγησε µερι-

κά από τα πιο θηριώδη τρακτέρ που κυκλοφο-
ρούν στην εξεζητηµένη ευρωπαϊκή αγορά και 
κατέγραψε τους σχεδιασµούς της SDF για τα ε-
πόµενα χρόνια.

Μια πρώτη γεύση 
Αν και το εντυπωσιακό 6150.4 που κρυβό-

ταν κάτω από ένα µαύρο πέπλο όλο το πρωι-
νό της 27ηςΟκτωβρίου έως ότου οι µηχανικοί 
της Deutz Fahr σήκωσαν επιτέλους το κάλυµ-
µα µπροστά στα ανυπόµονα µάτια των δηµοσι-
ογράφων, δεν µας επιτράπηκε να το οδηγήσου-

Παγκόσμια πρεμιέρα 
των Deutz-Fahr 6.4 
με ισχύ 120-150 ίππων
Η Αgrenda και το profi παρακολούθησαν από κοντά 
το εντυπωσιακό διεθνές event στη Deutz Fahr Arena

Στο πλαίσιο της 
συνέντευξης 
Τύπου, οι άνθρωποι 
της SDF άδραξαν την 
ευκαιρία της παρουσίας 
δηµοσιογράφων για 
να επιδείξουν τον 
κινητήρα του οµίλου, 
αλλά και τη γραµµή 
παραγωγής την οποία 
λειτουργούν 600 
εργάτες και υπάλληλοι.

Πάνω από τρεις ελέγχους περνά κάθε τρακτέρ που χτίζεται µέσα στην 
βάρδια έως ότου βγει από την άλλη άκρη της γραµµής παραγωγής.
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H μύγα Μεσογείου 
των εσπεριδοειδών 
και η δραστική
πρόταση της Κ&Ν 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
Η Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) είναι ένα µι-
κρό δίπτερο το οποίο είναι πολύ διαδεδοµένο στη λεκά-
νη της Μεσογείου αλλά και σε άλλες περιοχές της υφη-
λίου.  Είναι είδος πολυφάγο και µπορεί να προσβάλει 
πολλές καλλιέργειες όπως εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, 
µηλοειδή, ακρόδρυα, αµπέλι, κηπευτικά κ.α..

Στα εσπεριδοειδή, ειδικότερα, αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους εχθρούς της καλλιέργειας αφού, αν 
µείνει ανεξέλεγκτη, µπορεί να προκαλέσει µεγάλη πο-
σοτική και ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής. Η 
ζηµιά στους καρπούς προκαλείται σε δύο στάδια.  Στο 
πρώτο στάδιο προκαλείται ζηµιά στην επιδερµίδα των 
καρπών όπου γίνεται η ωοθεσία από τα θηλυκά άτοµα 
µε δηµιουργία νύγµατος.  

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση της εµφάνι-
σης του καρπού ενώ µπορεί να προκληθούν και δευτε-
ρεύουσες βλάβες όπως ελαιοκυττάρωση, ανοµοιόµορ-
φη αλλαγή χρώµατος κλπ.  Στο δεύτερο στάδιο η ζηµιά 
γίνεται από τις προνύµφες του εντόµου που εκκολά-
πτονται από τα αυγά και οι οποίες αναπτύσσονται και 
τρέφονται στη σάρκα των καρπών καταστρέφοντάς την.

Λόγω του ήπιου/ζεστού φθινοπώρου που διανύουµε 
(θερµοκρασίες υψηλότερες από 16 οC), η Μύγα της Μεσο-
γείου παραµένει αρκετά ενεργή σε πολλές περιοχές της 
χώρας και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η καταπολέµησή της.

Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ διαθέτει στην αγορά δύο εγκε-
κριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση της Μύγας 
της Μεσογείου στα εσπεριδοειδή µέσω της εφαρµογής 
ψεκασµών καλύψεως:  Το KAISO SORBIE 5 EG (lambda-
cyhalothrin) και το PROFIL EXTRA 5 SL (acetamiprid).

To KAISO SORBIE 5 EG είναι ευρέως φάσµατος πυρε-
θρινοειδές εντοµοκτόνο και δρα δια επαφής και δια στο-
µάχου µε προληπτική και κατασταλτική δράση, για την 
αντιµετώπιση µυζητικών καθώς και µασητικών εντό-
µων σε διάφορες καλλιέργειες.  ∆ρα στο νευρικό σύστη-
µα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των δι-
αύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων.  
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια συνεχή νευροµυϊκή µετα-
φορά µηνυµάτων, πράγµα που οδηγεί σε υπερδιέγερ-
ση, παράλυση και θάνατο των εντόµων.

Το PROFIL Extra 5 SL είναι εντοµοκτόνο της οµάδας 
των νεονικοτινοειδών.  Είναι διασυστηµατικό εντοµο-
κτόνο επαφής και στοµάχου µε ευρύ φάσµα δράσης ε-
ναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων όπως οι αφίδες, οι 
αλευρώδεις και εναντίον ορισµένων λεπιδοπτέρων, κο-
λεοπτέρων, διπτέρων και θριπών. ∆ρα δεσµεύοντας τους 
µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυ-
λοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
MKT ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ

µε, οι άνθρωποι της εταιρείας µας εξήγησαν ό-
λα τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς. Πρόκει-
ται λοιπόν για τα 6130.4, 6140.4 και 6150.4, 
τη νέα τριάδα που λανσάρει η Deutz-Fahr, η ο-
ποία κινείται µε δυναµισµό χάρη στον τετρακύ-
λινδρο κινητήρα Farmotion 45 των 130 έως 150 
ίππων. Το υδραυλικό σύστηµα έχει τυπική πα-
ροχή 90 λ./λ, ενώ προαιρετική είναι µια αντλία 
ανίχνευσης φορτίου που αποδίδει 120 λ./λ.

Ο πίσω σύνδεσµος σηκώνει 5.870 κιλά, µε 
την ανυψωτική ικανότητα να είναι προαιρετι-
κά στα 9.170 κιλά. Η λίστα επιλογών περιλαµ-
βάνει επίσης µπροστινό σύνδεσµο που µπορεί 
να διαχειριστεί 3.000 κιλά. Και τα τρία µοντέ-
λα έχουν PTO (540/540 Eco/1.000 σ.α.λ.) στο 
πίσω µέρος και η εταιρεία δίνει την επιλογή ε-
νός µπροστινού PTO 1000 σ.α.λ.

Η νέα σειρά τρακτέρ Deutz-Fahr µπορεί να 

φέρει το βραβευµένο στην EIMA 2022 κιβώτιο 
ταχυτήτων RVshift µε 20 ταχύτητες εµπρός και 
16 όπισθεν. Η ταχύτητα οδήγησης κυµαίνεται 
µεταξύ µεταξύ 1,5 και 50 χ.α.ω. Η άλλη επιλο-
γή είναι το συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσε-
ων κιβώτιο TTV.

Η επιθυµητή ταχύτητα µπορεί να επιλεγεί µε 
το joystick MaxCom, µετά από την οποία ο οδη-
γός µπορεί να φέρει το τρακτέρ σε αυτήν την τα-
χύτητα µε το πεντάλ γκαζιού. Η ταχύτητα οδή-
γησης ή εργασίας µπορεί να ρυθµιστεί µετακι-
νώντας το joystick προς τα εµπρός ή προς τα 
πίσω, ενώ παρέχεται και ηλεκτροϋδραυλικός 
µοχλός. Τα τρία µοντέλα µπορούν να εξοπλι-
στούν µε καµπίνα MaxiVision σε τρεις διαφορε-
τικές παραλλαγές. Η βασική καµπίνα είναι δι-
αθέσιµη στα µοντέλα RVshift και συνδυάζεται 
µε τρεις ή τέσσερις αποµακρυσµένες βαλβίδες. 

Από την άλλη, η καµπίνα MaxiVision+ είναι 
διαθέσιµη τόσο στα µοντέλα RVShift όσο και 
στα µοντέλα TTV και διαθέτει, µεταξύ άλλων, 
δύο µηχανικές και δύο ηλεκτροϋδραυλικές βαλ-
βίδες ελέγχου. Η τρίτη επιλογή είναι η καµπί-
να MaxiVision Pro µε πλήρως ηλεκτρικές βαλ-
βίδες και οθόνη 12 ιντσών στο υποβραχιόνιο, 
στο οποίο µπορούν να λειτουργήσουν πρόσθε-
τες λειτουργίες όπως το ISObus.

Βραβευµένο κιβώτιο
Η νέα σειρά τρακτέρ Deutz-Fahr 
µπορεί να φέρει το βραβευµένο 

στην EIMA 2022 κιβώτιο ταχυτήτων 
RVshift µε 20 ταχύτητες εµπρός

 και άλλες 16 όπισθεν
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Απλά η αρχή 

 ∆ιαχρονικό: Πολλές φορές 
η επιτυχία εξαρτάται, απλώς, από
το να ξεκινήσεις.

 Συνεταιριστικά: Πρέπει να 
αυξηθεί η διακίνηση προϊόντων 
µέσω των συνεργατικών σχηµάτων 
και να ενισχυθεί η κατάρτιση των 
αγροτών και η ελληνική αγροτική 
οικονοµία. Πρόβληµα παραµένει 
ο κατακερµατισµένος κλήρος, 
που µπορεί να ξεπερασθεί µε τρείς 
τρόπους: συνεργατικά σχήµατα, 
αναδασµούς και κίνητρα από το 
ΥΠΑΑΤ µέσω Σχεδίων Βελτίωσης 
για αγορά όµορων αγροτεµαχίων. 
Ενώ το 65% των αγροτικών 
προϊόντων στην Ευρώπη διακινείται 
µέσω συνεταιρισµών, στην Ελλάδα 
δεν ξεπερνά το 20% και το 25% 
των αγροτών στην ΕΕ έχουν 
επαρκή αγροτική εκπαίδευση ενώ 

στην Ελλάδα 
µόνο 6%. Γ. 
Γεωργαντάς, 
Agrotica. ΝΕΑ, 
25/10/2022

 Να 
πατσίσουµε: 
Να αγοράσουν 

και οι αγρότες τα δάνειά τους όπως 
ο βουλευτής Γρεβενών Α. Πάτσης, 
στο 7% της αξίας τους. Μήπως 
αγρότες, συνεταιρισµοί κι αγροτικές 
επιχειρήσεις να επιδιώξουν το ίδιο; 
Ο Α. Πάτσης λένε ήταν ο µοναδικός 
ιδιοκτήτης ξένων εταιρειών ειδικού 
σκοπού, που αγόρασαν κόκκινα 
δάνεια 63 εκατ. ευρώ για µόλις 
4,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 1/15 
της αξίας τους, για να προχωρήσει 
σε πλειστηριασµούς και έτσι να 
κερδοσκοπήσει. agrocretanews.gr, 
25/10/2022

 Παρανοµίες-φέτα: Οι 
παρανοµίες που καταστρέφουν τη 
φέτα και τους κτηνοτρόφους είναι:
1) παίρνουν αγελαδινό γάλα 
και το εµπλουτίζουν µε πρωτεΐνες 
και λίπος αµφιβόλου ποιότητας 
και το προϊόν το πουλάνε σαν φέτα.
2) έχουν φέρει ένα µηχάνηµα 
υπερδιήθησης και τυροκοµούν 
το γάλα, µε αποτέλεσµα όλα τα 
υποπροϊόντα του να γίνονται φέτα. 
3) µε ανοχή του κράτους έφεραν 
γάλα αµφιβόλου ποιότητας από 
την ΕΕ  και το έκαναν φέτα. Θ. 
Νασίκας «Τυρναβίτικα Μασλάτια». 
Α. Καχριµάνης. facebook, 
18/10/2018  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Τη νεότερη και σύγχρονη έκφραση του 
κρητικού αµπελώνα παρουσίασαν τα 36 
οινοποιεία που συµµετείχαν στην έκθε-
ση  «Oινοτικά», λίγο πριν την εκπνοή 
του Οκτώβρη, σε αθηναϊκό ξενοδοχείο.

Γηγενείς ποικιλίες που τα τελευταία 
χρόνια βρίσκουν περισσότερο χώρο στις 
φιάλες των οινοποιών του νησιού, εκ-
φέροντας την επώνυµη πλέον ετικέτα 
της Κρήτης. Πρόκειται για ένα εγχείρη-
µα που άρχισε να λαµβάνει υπόσταση 
και προσανατολισµό κατά την τελευ-
ταία εικοσαετία. Η Βηλάνα, το Βιδιανό, 
το ∆αφνί, το Θραψαθήρι, το Κοτσιφάλι, 
το Λιάτικο, η Μαλβαζία, το Μαντηλάρι, 
το Μοσχάτο Σπίνας, το Πλυτό και το Ρω-
µέικο, είναι οι βασικότερες από αυτές. 
Και που µε τον χρόνο προστίθενται κι 
άλλες – συχνά ξεχασµένες ποικιλίες 
σε βάθος ετών - ερχόµενες να ικανο-
ποιήσουν την παραγωγική ανησυχία, 
αµπελουργών, οινοποιών και οινολό-
γων του νησιού. Σε εκείνες που κατά 
τον πρόεδρο του ∆ικτύου Οινοποιών 
Κρήτης Νίκο Μηλιαράκη, αποτελούν 
κυρίαρχες εκφράσεις και γνωρίζουν 
εντονότερη ανάπτυξη και ζήτηση τα 

τελευταία χρόνια, προέχουν το Βιδια-
νό, το Λιάτικο, ενώ εµφανίζει ευοίωνη 
προοπτική και το Θραψαθήρι. 

«Οι ποικιλίες «µπροστάρηδες» τα ε-
πόµενα χρόνια είναι το Βιδιανό, το Λιά-
τικο και το Θραψαθήρι. Οι δύο πρώ-
τες τυγχάνουν ευρύτερης αναγνώρι-
σης στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. 
Το Βιδιανό παρουσιάζει ετικέτες µε 
πλούσιο και γεµάτο χαρακτήρα, χω-
ρίς να πρόκειται για κρασιά εντυπω-
σιασµού, µε υπόσταση και δυνατότη-
τα παλαίωσης και εξέλιξης µέσα στη 
φιάλη. Το Λιάτικο αποδίδει έντονα 
αρωµατικά στοιχεία, ενώ από το οι-
νόφιλο κοινό υπάρχει ζήτηση για ε-
λαφρύτερα ερυθρά κρασιά, διαφεύ-
γοντας πλέον του βαθύχρωµου ερυ-
θρού οίνου. Κατά την άποψή µου θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ποικιλία - 
έκπληξη το Θραψαθήρι, που προσφέ-
ρει τραγανά κρασιά, δροσερά και ευ-
κολόπιοτα», εξηγεί ο κ. Μηλιαράκης. 

Το νέο οινικό φάσµα του κρητικού 
αµπελώνα κυριαρχείται από την είσο-
δο στο εµφιαλωµένο και επώνυµο κρα-
σί, έναντι του άλλοτε εδραιωµένου α-
σκού και των χύδην παραγόµενων α-
νώνυµων ποσοτήτων του παρελθόντος. 
Έµφαση δόθηκε εσχάτως στις τοπικές 
ποικιλίες που αποτελούν τρόπον τινά 
το σήµα κατατεθέν της Κρήτης. «Είναι 
γεγονός ότι οι οινοποιοί τα τελευταία 
χρόνια πολλαπλασιάστηκαν αριθµητι-
κά, ενώ διαφοροποιήθηκε και το µοντέ-
λο παραγωγής µε προτάσεις σε ποιοτι-
κότερο και διαφοροποιηµένο προϊόν», 
συµπληρώνει ο Νίκος Μηλιαράκης.

Βιδιανό, Θραψαθήρι, Λιάτικο 
γράφουν τις νέες σελίδες 
ανάπτυξης του κρητικού 
αμπελώνα Στην «Οινοτικά», ανήσυχοι εκφραστές 

του κρητικού αμπελώνα παρουσίασαν 
νέες εκφράσεις γηγενών ποικιλιών

Ο πρόεδρος του ∆ικτύου Οινοποιών 
Κρήτης, Νίκος Μηλιαράκης.

Εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της εµπορικής
ονοµασίας «Κρήτη», επιδίωξη των οινοποιών του νησιού

Ο κρητικός αµπελώνας σύµφωνα µε εκτίµηση του ∆ικτύου Οινοποιών Κρήτης 
ανέρχεται σε περίπου 42.000 στρέµµατα. Το ∆ίκτυο αριθµεί 37 µέλη, 
εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος προέρχεται από το Ηράκλειο µε 27 
οινοποιεία (και Σητεία µε 1 οινοποιείο), ενώ τα υπόλοιπα 10 από Χανιά και 
Ρέθυµνο. Στο ευρύτερο ∆ίκτυο υπάγονται το ∆ίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου 
και το ∆ίκτυο Οινοποιών Χανίων-Ρεθύµνης. Σύντοµα επίκειται η δηµιουργία 
του πρώτου νοµικά κατοχυρωµένου φορέα εκπροσώπησης, του Σύνδεσµου 
Οινοποιών Κρήτης. Bασική επιδίωξη των οινοποιών του νησιού αποτελεί η 
εδραίωση της εµπορικής ονοµασίας «Κρήτη» σε συνδυασµό µε την ενίσχυση 
του οινοτουρισµού που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οινικής 
δραστηριότητας το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε σειρά επενδύσεων 
να πραγµατοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα την τελευταία δεκαετία.

37 µέλη
Το ∆ίκτυο 
Οινοποιών 

Κρήτης αριθ-
µεί συνολικά 

37 µέλη

Αµπελώνας
Πάνω από 

42.000 
στρέµµατα 

καλλιέργειας 
καλύπτει 

ο κρητικός 
αµπελώνας

Επώνυµα
Γηγενείς 
ποικιλίες 
βρίσκουν 

περισσότερο 
χώρο στις 

φιάλες

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 
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Θα µπορούσε να µιλήσει κανείς για τη µε-
ταµόρφωση µιας βιοµηχανίας οίνου, σε 
έναν φιλόξενο χώρο µύησης στον µαγι-
κό κόσµο του κρασιού. Είναι σαφές, ότι, 
όταν το 1979 ο Γιώργος Κοκοτός και αρ-
γότερα το 2002 ο Μιχάλης Σάλλας, έβα-
ζαν κατέθεταν την ενέργειά τους σε ένα 
δυναµικό εγχείρηµα στο χώρο του κρα-
σιού, άλλα είχαν στο νου τους. Ωστόσο, 
οι κεντρικοί άξονες πάνω στους οποί-
ους χτίστηκε η ιδέα του οινοποιείου στο 
Κούτσι, έδειξαν ανθεκτικοί στο χρόνο. 

Το οινοποιείο Σεµέλη, χτίστηκε στο 
σωστό σηµείο, αξιοποιώντας τεχνικά 
µε τον καλύτερο τρόπο τα ύψη και τα 
βάρη για µικρότερο περιβαλλοντικό α-
ποτύπωµα και προσφέροντας σωτήρια 
λύση στη διάθεση της παραγωγής οι-
νοστάφυλων της περιοχής. Σε µια επο-
χή που τον τόνο στο κρασί έδιναν οι βι-
οµήχανοι, δύσκολα η Σεµέλη θα µπο-
ρούσε να δει τα πράγµατα διαφορετικά. 

Χρειάσθηκε να περάσουν πάνω α-
πό 40 χρόνια περιπλανήσεων, να κυ-
λίσει πολύ κρασί στις µεγάλες ανοξεί-
δωτες δεξαµενές του «φιλόδοξου» οι-
νοποιείου και να µπολιαστούν οι ιδέες 
µε µια νέα γενιά στελεχών για να έρθει 
τελικά η ώρα που η Σεµέλη να µπορεί 
να παρουσιάσει, ένα νέο όραµα, µε µια 
τελείως διαφορετική φιλοσοφία για το 
κρασί και µε υψηλά στάνταρτ περί του 
τι σηµαίνει βιωµατικός οινοτουρισµός.  
Αυτό το νέο πρόσωπο της Σεµέλη, είχε 
την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά η 
συντακτική οµάδα του Wine Trails, σε 
µια καλοδουλεµένη παρουσίαση στην 
οποία συµµετείχε ολόκληρη η επιτελική 
οµάδα του project, µε επικεφαλής βέ-
βαια την πάντοτε νέα και αστείρευτη σε 
ιδέες Σοφία Στάικου. Το βάρος βέβαια 
της ενδελεχούς ενηµέρωσης για τα όσα 
θαυµαστά έχουν γίνει τον τελευταίο και-
ρό στο Κούτσι, το σήκωσαν ο γενικός δι-
ευθυντής της Ηλίας Κωνσταντόπουλος 
και ο Οινολόγος της Γιάννης Φλεριανός.    

Εγκατεστηµένο σε έναν τόπο µε ηλι-
όλουστο µεσογειακό κλίµα και εξαιρε-
τικό terroir, το εγχείρηµα είχε από την 
αρχή καλές προδιαγραφές. Ο νοτιοδυ-
τικός ήλιος και η βορειανατολική αύρα 
του Κορινθιακού, συµβάλουν στην κα-
λή υγεία και ανάπτυξη του αµπελώνα, 
σε έναν τόπο µε ασβεστούχα εδάφη, α-
πό τα οποία, το µόνο που λείπει και ό-
χι συχνά, είναι το νερό. Κι όταν κάποιες 
χρονιές, όπως η φετινή, που ο δύσκο-
λος στα νερά Αύγουστος, έδωσε και µια 
καλή βροχή, παραδίνοντας τη σκυτάλη 
σε ένα παρατεταµένο φθινοπωρινό κα-
λοκαιράκι, η Σεµέλη ετοιµάζεται να φέ-
ρει στο ποτήρι µας νέα µικρά θαύµατα. 

Η περιήγηση στο Κτήµα Semeli, δεν 
µπορούσε να µην συνοδευτεί και από για 
γευστική δοκιµή της πιο αντιπροσωπευ-
τικής οινικής του παλέτας.    Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ

Η περιπλάνηση της Σεμέλη
στους λόφους της Νεμέας
και το νέο της πρόσωπο

Στήριξη επώνυμου ελαιόλαδου και 
ελέγχους ζητούν φορείς του κλάδου
Αναδιαµόρφωση στρατηγικής για 
τον ελαιοκοµικό τοµέα, στήριξη του 
επώνυµου τυποποιηµένου ελαιο-
λάδου, προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ 
και ελέγχους για απαγόρευση δι-
ακίνησης χύµα ζητούν φορείς του 
κλάδου, προκειµένου να σταµατή-
σει να…γλιστράει χωρίς υπεραξία 
ο «πράσινος χρυσός».

 Η ενίσχυση και η προστασία του 
επώνυµου τυποποιηµένου ελαιο-
λάδου σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο βρέθηκε στο επίκεντρο πρό-
σφατης σύσκεψης στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον υ-
πουργό Γιώργο Γεωργαντά. Στο 
τραπέζι του διαλόγου τέθηκε και η 
αναδιαµόρφωση και επανεφαρµο-
γή εθνικής στρατηγικής για τον ε-
λαιοκοµικό τοµέα, αλλά και πρότα-
ση για κεντρικό συντονισµό εξαγω-
γικών και ελεγκτικών φορέων για 
την προώθηση των ελαιοκοµικών 
προϊόντων και την προστασία των 
ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ. 

Μάλιστα, έγινε εκτενής συζήτη-
ση πάνω στην ανάγκη στήριξης της 
εξωστρέφειας του ελαιολάδου, µε 
την υποστήριξη δράσεων προβο-
λής και προώθησης, την επαναφο-
ρά του παλιού Μέτρου 4.3, τη δια-

µόρφωση και εφαρµογή µιας µα-
κροχρόνιας εθνικής στρατηγικής 
για τον ελαιοκοµικό τοµέα, το συ-
ντονισµό των εξαγωγικών και ελε-
γκτικών φορέων για την προώθηση 
των ελαιοκοµικών προϊόντων και 
την προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Συζητήθηκε η εφαρµογή της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας για την απαγό-
ρευση διακίνησης χύµα και ανώνυ-
µου ελαιολάδου και η αύξηση των 
ελέγχων που ζητά ο κλάδος από 
τον ΕΦΕΤ στα σηµεία διακίνησης, 
όπως στο λιµάνι του Πειραιά, στα 
διόδια, στις µεταφορικές εταιρείες 
κ.ά. Επίσης, συζητήθηκε ο συντονι-
σµός των ελεγκτικών µηχανισµών 
και των συναρµόδιων υπουργείων, 
για τον έλεγχο στη µαζική εστίαση 
σχετικά µε την υποχρέωση παρου-
σίας µη επαναχρησιµοποιούµενων 
συσκευασιών, αλλά και ο έλεγχος 
σε χαµηλής τιµής επώνυµα ελαιό-
λαδα. Στη συνάντηση συµµετείχαν 
ο πρόεδρος του ΣΕΚ Αλκ. Καλα-
µπόκης, ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ 
Κ. Κουτσιούµπης, ο γ. γραµµατέας 
Κ. Αντωνόπουλος, ο γ. διευθυντής 
Γ. Οικονόµου, ο Μ. Γιαννούλης α-
πό την Ε∆ΟΕΕ και ο πρόεδρος του 
ΣΤΕΚ Γ. Ανδρεαδάκης.

Η σειρά Thèse 
Limited Edition
Μιχαλάκη
µε υπογραφή
∆ρ. Κοτσερίδη
Το όραµα των 
ανθρώπων του 
Κτήµατος Μιχαλάκη 
για ανάδειξη του 
κρητικού κρασιού στα 
υψηλά σκαλοπάτια του 
οινικού στερεώµατος, 
αποτυπώνεται 
στη συνεχή πορεία 
εκσυγχρονισµού και 
δηµιουργίας ετικετών 
υψηλής ποιότητας. 
Στη µεγάλη κρητική 
οινοποιία, ο καθηγητής 
Οινολογίας του ΓΠΑ 
Γιώργος Κοτσερίδης, 
υπογράφει 3 limited 
edition σειρές κρασιών 
λευκό από Ασύρτικο-
Βιδιανό-Sauvignon 
blanc (σειρά 10), ροζέ 
από Syrah-Κοτσιφάλι 
(σειρά 11) και το 
λευκό από Sauvignon 
blanc (σειρά 12), 
προϊόν «δοκιµών» 
στα ιδιόκτητα αµπέλια 
σε υψόµετρο 600 
µέτρων.

Η Σεµέλη ετοιµάζεται να φέρει 
στο ποτήρι µας νέα µικρά θαύµατα.

ΕΦΕΤ
Αύξηση ελέγχων από 
τον ΕΦΕΤ στα σηµεία 

διακίνησης, όπως 
λιµάνια, διόδια, κ.ά., 
ζητούν οι φορείς του 
ελαιοκοµικού τοµέα

ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΠΑΡΑΓΕΙ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ 

Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ,
ΦΙΛΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ

1/4

ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

 >60%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Η ΤΙΜΗ

57%

 54%
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Κιβωτός του Δήμου

Εστία διάσωσης 
στεπικής αγελάδας 
και μαύρου χοίρου
Το διακύβευμα της μεταποίησης για τον κτηνοτρόφο που 
αναβίωσε αυτόχθονες φυλές αγελάδων και μαύρου χοίρου

Ο ∆ηµήτρης ∆ήµου παράγει 
ήδη µπριζόλα ψηµένη στον ατµό 
µαζί µε το µπέικον (back bacon), 
µορταδέλα και λουκάνικο.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε αναζήτηση για το ιδανικό 
επιστέγασµα µίας προσπά-
θειας που προσεγγίζει αισί-
ως τα 40 χρόνια ζωής, ο κτη-
νοτρόφος ∆ηµήτρης ∆ήµου, 
προσανατολίζεται στη δηµιουρ-
γία µίας οικοτεχνίας και των α-
ντίστοιχων εγκαταστάσεων που θα 
οδηγήσουν την επιχείρησή του στην ε-
πόµενη µέρα. Με σπουδές οικονοµικών στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, αποφά-
σισε τη δεκαετία του ’80, να στραφεί στην κτηνο-
τροφία. Σήµερα συνεχίζει αγόγγυστα να εργάζε-
ται για τη διάσωση και την αξιοποίηση των σπάνι-
ων φυλών που εκτρέφονται στη φάρµα του, όπως 
η στεπική αγελάδα Κατερίνης. Οραµατίστηκε ότι 
θα µπορούσε να χτίσει µία πρότυπη κτηνοτροφι-
κή µονάδα, αναπτύσσοντας σταδιακά φυλές που 
έτειναν προς εξαφάνιση. Λόγω του ότι πρόκειται 
για αυτόχθονες φυλές µε παρουσία αρκετών αι-
ώνων στην ίδια περιοχή, έχουν αναπτύξει ισχυ-

ρή ανθεκτικότητα σε πιθανές ασθένει-
ες, ενώ διακρίνονται για την ποιότη-
τα του κρέατος που προσφέρουν. 

Το επόµενο βήµα στη µεταποίηση
Ο ∆ήµου αποτέλεσε σηµείο α-

ναφοράς στα κτηνοτροφικά πε-
πραγµένα των τελευταίων ετών λό-

γω της πρωτοβουλίας του να διασώσει 
και να εκθρέψει ένα κοπάδι άνω των 200 

ζώων στεπικής αγελάδας Κατερίνης αλλά και 
ενός πληθυσµού 200 ζώων αυτόχθονου µαύρου 
χοίρου καθώς και ορισµένων ιππαρίων Σκύρου. 
«Μέληµά µου είναι να ενταχθώ στον αναπτυξια-
κό νόµο, ώστε να υλοποιήσουµε την επένδυση, 
προικοδοτώντας κατά κάποιον τρόπο την επόµε-
νη γενιά. Η κόρη µου είναι γεωπόνος ζωοτέχνης 
µε σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Α-
θήνας και ο γαµπρός µου γεωπόνος ζωοτέχνης, 
απόφοιτος του Αριστοτέλειου. Ωστόσο τα εµπό-
δια είναι αρκετά, γιατί στην Ελλάδα για να επεν-
δύσεις, πρέπει να πληρώσεις ΦΠΑ 25%, χωρίς 
να γνωρίζεις πότε θα σου επιστραφεί το ποσό». 

Ο ∆ηµήτρης ∆ήµου σπούδασε οικονοµικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στράφηκε στην υλοποίηση του 
οράµατός του για την αναβίωση σπάνιων αυτόχθονων φυλών ζώων.

∆ηµήτρης ∆ήµου 

Εστίαση 
Σήµερα το σύνολο 

της παραγωγής του 
κατευθύνεται στην 
εστίαση αλλά και 

απευθείας σε ιδιώτες 
καταναλωτές, ενώ 

µέρος αυτής µεταποιεί-
ται για την παραγωγή 

αλλαντικών αλλά 
και λουκάνικου
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Εφόσον προχωρήσει το σχέδιο µετα-
τροπής σε οικοτεχνία, ο ∆ηµήτρης 
∆ήµου θα έχει τη δυνατότητα, όπως 
λέει, αντί να δίνει το κρέας του σε 
βιοτεχνίες, που αναλαµβάνουν την 
παραγωγή προϊόντων φασόν για λο-
γαριασµό του, να τα παράγει µόνος 
του. Τα προϊόντα που ήδη παράγο-
νται και επιδιώκει να µεταφέρει την 
παραγωγή τους σε δικές του εγκα-
ταστάσεις είναι το back bacon (µπρι-
ζόλα ψηµένη στον ατµό µαζί µε το 
µπέικον), η µορταδέλα, το λουκάνι-
κο και ορισµένα ακόµη προϊόντα. 

Στόχος του ∆ηµήτρη ∆ήµου είναι 
να µπορέσει τα επόµενα χρόνια να 
αξιοποιήσει τους καρπούς που προ-
σφέρει η φύση και η ευρύτερη δασι-
κή περιοχή του τόπου του, προκει-
µένου να δηµιουργήσει ζωοτροφές 
υψηλής προστιθέµενης αξίας για τα 
ζώα του. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσ-
δοκά ότι θα αντιµετωπίσει αποτελε-
σµατικά την έντονη αύξηση του κό-
στους που απορρέει από τις συνθή-
κες που επικρατούν στην παγκόσµια 
αγορά. «Με την αξιοποίηση των καρ-
πών του δάσους θα καταφέρω εκτός 
των άλλων να βελτιώσω σηµαντικά 

την ποιότητα του παραγόµενου κρέ-
ατος. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέ-
χρι και πριν από µερικές δεκαετίες 
τα ζώα στην Ελλάδα εκτρέφονταν 
ελεύθερα και βρίσκονταν σε συνε-
χή κίνηση όλο το έτος. Θυµάµαι ό-
τι πολλά χρόνια πριν ακόµα και η-
λικιωµένοι άνθρωποι προµηθεύο-
νταν τις τροφές για τα ζώα τους α-
πό τα δέντρα που φύονται ελεύθε-
ρα στη φύση. Αυτό που θα κάνουµε 
προσεχώς είναι ότι θα αποκτήσουµε 
τον εξοπλισµό που θα µας επιτρέψει 
την ταχεία συλλογή των καρπών αυ-
τών». Η εκτροφή των ζώων της «Κι-
βωτού του ∆ήµου» πραγµατοποιεί-
ται µε τη χρήση βίκου, βρώµης, τρι-
φυλλιού, ενώ ο κτηνοτρόφος δεν 
χρησιµοποιεί καθόλου τη σόγια. 

Επιθυµία του αποτελεί εκτός των 
άλλων να καταστήσει επισκέψιµη 
την φάρµα των αυτόχθονων σπά-
νιων ελληνικών φυλών ζώων, που 
έχει δηµιουργήσει στην Αύρα Κα-
λαµπάκας. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα 
µπορέσει, όπως λέει, να µεταδώσει 
τη σηµασία που έχει τα ζώα να ανα-
πτύσσονται εν ηρεµία υπό αναπα-
ραγωγικές συνθήκες.

Άντληση ζωοτροφών από τη φύση και 
αγορά εξοπλισμού για τη συλλογή τους

ΑΥΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Στο φάρµα ∆ήµου στην Αύρα Καλαµπάκας διατηρείται 
πληθυσµός περισσότερων από 200 στεπικών 

αγελάδων που ανήκουν στο τύπο Κατερίνης, 200
 και πλέον µαύρων χοίρων αλλά και µερικών

 σπάνιων ιππαρίων Σκύρου.

Επισκέψιµη φάρµα
Επιθυµία του να κάνει 
επισκέψιµη τη φάρµα 

των αυτόχθονων σπάνιων 
ελληνικών φυλών ζώων 
στην Αύρα Καλαµπάκας

ΑΥΡΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

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

agrenda@agronews.gr

Δέλτα
Νέα διευθύντρια 
Καινοτομίας 
∆ιευθύντρια Καινοτοµίας 
στη γαλακτοβιοµηχανία ∆έλτα 
αναλαµβάνει η Μαριαλένα Κουτλή. 
Η κ. Κουτλή εργάστηκε για 
13 χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη 
σε µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 
όπως Unilever, Pepsico και 
Coca-Cola. Η ίδια το 2019 ίδρυσε 
τη whatanIDEA, που ασχολείται 
µε µεθοδολογίες επίλυσης 
προβληµάτων για επιχειρήσεις.

Κτηνοτρόφοι 
Καβάλας
Αρχαιρεσίες 
Στη νέα επταµελή ∆ιοίκηση 
του Συνδέσµου Κτηνοτρόφων 
Καβάλας έλαβαν ψήφους: 
Νίκος ∆ηµόπουλος (52), Χρήστος 
Στάµος (27), Ανέστης Γιουρούκης 
(23), Σωτήρης Τσιµαγεώργης 
(23), Παναγιώτης Μόσχος (17), 
Ιωάννης Κυριακούδης (14) 
και Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος 
(14). Οι επτά πρώτοι σε ψήφους, 
θα αποφασίσουν για τη θέση κάθε 
εκλεγµένου στο νέο ∆.Σ.

CEMA
Αλλαγή Γενικού
Γραμματέα
Η CEMA, η ευρωπαϊκή ένωση που 
εκπροσωπεί τους κατασκευαστές 
γεωργικών µηχανηµάτων 
ανακοίνωσε το διορισµό του 
Ολλανδού Jelte Wiersma, ως 
νέου Γενικού Γραµµατέα. Ο κ. 
Wiersma εντάσσεται στο δυναµικό 
της CEMA µετά από µια 20ετή 
καριέρα στη δηµοσιογραφία µε 
εξειδίκευση σε γεωργία, εµπόριο.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Μία 5ετία 
απόσταση
τα ρομπότ από  
τους οπωρώνες, 
κερδίζουν τώρα 
έδαφος τα drones
Απαραίτητη προϋπόθεση οι πυκνές 
φυτεύσεις με συστήματα διαμόρφωσης 
που διευκολύνουν τα μηχανήματα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέες ποικιλίες, σε πυκνές φυτεύσεις, µε συστήµατα 
διαµόρφωσης που να διευκολύνουν την κίνηση µέ-
σα στον οπωρώνα και τον εντοπισµό του συνόλου των 
καρπών είναι βασικές προϋποθέσεις για να γίνει εφι-
κτή η αποτελεσµατική µηχανική συγκοµιδή σε δεν-
δρώδεις καλλιέργειες όπως τα µήλα, που έχουν µεγά-
λο οικονοµικό ενδιαφέρον και στην Ελλάδα.

Για τη συγκεκριµένη εργασία στο χωράφι, που θε-
ωρείται κάτι σαν «ιερό δισκοπότηρο» για το γεωργικό 
τοµέα, καθώς έρχεται να απαντήσει στο διττό πιεστικό 
πρόβληµα της διαρκώς αυξανόµενης έλλειψης εργα-
τικών χεριών, αλλά και του υψηλού κόστους παραγω-
γής, που απασχολούν τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
διεθνώς, έχουν γίνει αρκετά βήµατα, αλλά το διάστη-
µα που αποµένει να διανυθεί είναι ακόµη σηµαντικό.

«∆εν περιµένουµε να έρθουν ροµπότ, που να συ-
γκοµίζουν ακτινίδια ή µήλα, µε αποτελεσµατικό τρό-
πο, πριν περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια. Ακόµη και 
για τις αυτόνοµες πλατφόρµες, που επιτρέπουν στον 
εργάτη να µην ανεβοκατεβαίνει σε σκάλα και ως εκ 
τούτου οδηγούν σε µείωση έως 40%-50% του χρόνου 
συγκοµιδής, περιορίζοντας και το κόστος της, προϋ-
πόθεση είναι να αλλάξουν τα σχήµατα φύτευσης», α-
νέφερε ο Σταύρος Βουγιούκας, καθηγητής βιολογί-
ας και αγροτικής µηχανικής του αµερικανικού Πανε-
πιστηµίου Davis.

Μιλώντας στο 9ο συνέδριο Agrotica, που οργάνωσε 

το τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ, µέσω τηλεδιάσκεψης 
από την Καλιφόρνια, ο καθηγητής είπε ότι η τεχνολο-
γία της ροµποτικής συγκοµιδής προϋποθέτει οπωρώ-
νες σε γραµµική φύτευση µε οµοιόµορφο κλάδεµα, 
ώστε το λέιζερ του ροµπότ να µπορεί να διακρίνει ό-
λους τους καρπούς και να τους µαζεύει.

Ανέφερε επίσης ότι ήδη στην Ουάσιγκτον, που 
καλλιεργούνται µεγάλες εκτάσεις µε µήλα, τα κτή-
µατα αναπτύσσονται πλέον σε διαµόρφωση σε σχή-
µα «V» ή σε κατακόρυφο τείχος, µε ό,τι συνεπάγεται 
αυτό σε κόστος διαχείρισης, αλλά διευκρίνισε πως α-
κόµη και στις ΗΠΑ η συγκοµιδή µε αυτόνοµα ροµπότ 
είναι κατά βάση σε πειραµατικό στάδιο, από start up 
εταιρείες, µε υψηλό κόστος και δεν έχει υιοθετηθεί 
σε επίπεδο αγρότη. Ως προς τις υπόλοιπες τεχνολο-
γίες ροµποτικής, για τον γεωργικό τοµέα, ο κ. Βου-
γιούκας τόνισε πως στα αυτόνοµα τρακτέρ γενικής 
χρήσης «που πατάς ένα κουµπί και τα κάνουν όλα 
µόνα τους» και εδώ η έρευνα έχει αναπτυχθεί κυρί-
ως από νεοφυείς επιχειρήσεις. «Η µεγάλη πρόκλη-
ση είναι το πώς θα λειτουργήσουν µέσα σε οπωρώ-
νες και όχι στις ανοικτές καλλιέργειες, γιατί εκεί το 
GPS λόγω της πυκνότητας των φύλλων, δεν εγγυά-
ται ακόµη πλήρη αξιοπιστία ασφαλούς πλοήγησης. 
Είµαστε στο 95%, αλλά για να φτάσουµε στο 99,9% 
είναι µακρύς ο δρόµος, ενώ ένα άλλο πρόβληµα εί-
ναι το θεσµικό πλαίσιο, που δεν υπάρχει, όπως και το 
κόστος συντήρησης», τόνισε και σηµείωσε πως «θα 
χρειαστούν ακόµη κάποια χρόνια µέχρι να έρθει η 
στιγµή που θα πάµε να επισκεφτούµε µια αντιπρο-

Να εξουδετερώσει τις συγκρούσεις 
στη χρήση γης µεταξύ φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων και αγροτικής 
δραστηριότητας, επιχειρεί το µεγάλο 

τετραετές πρότζεκτ που τρέχει
 το γερµανικό Ινστιτούτο Fraunhofer,

 σε συνεργασία µε έναν βιολογικό 
µηλεώνα και την εταιρεία Fendt.
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σωπεία για να αγοράσουµε ένα αυτόνοµο τρακτέρ».
Μεγαλύτερη πρόοδος, στον αντίποδα, υπάρχει στα 

αυτόνοµα οχήµατα ειδικού τύπου, που προορίζονται, 
για παράδειγµα, για ψεκασµούς και στοχευµένες ε-
φαρµογές ζιζανιοκτονίας, όπως και στα λεγόµενα έ-
ξυπνα παρελκόµενα, που είναι εµπορικά διαθέσιµα 
και «κοτσάρονται» σε ένα έξυπνο τρακτέρ κάνοντας 
εξειδικευµένες εργασίες. Επίσης, ιδιαίτερα διαδεδο-
µένα είναι, κατά τον καθηγητή, τα drones, τα οποία 
κάνουν ήδη διάφορες εργασίες στον γεωργικό τοµέα.

«Οι στόχοι της ροµποτικής τεχνολογίας είναι η κα-
λύτερη διαχείριση των εφαρµογών σε επίπεδο φυ-
τού, η µείωση των αναγκών σε χειρωνακτική εργα-
σία και ο περιορισµός του κόστους παραγωγής», α-
νέφερε, µεταξύ άλλων, ο κ. Βουγιούκας, αλλά δεν πα-
ρέλειψε να υπογραµµίσει πως για να λειτουργήσουν 
τα συστήµατα αυτά, να συντηρούνται, αλλά και για να 
επισκευάζονται θα χρειαστούν εξειδικευµένοι εργά-
τες, οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω στα 
συγκεκριµένα αντικείµενα και αυτή τη στιγµή, προ-
φανώς, δεν υπάρχουν.

«Επανάσταση» των αγρο-βολταϊκών 
στα θερµοκήπια υδροπονίας 

Ως ένα από το επόµενα «big thing», στο χώρο της 
γεωργίας, έχει αρχίσει να πλασάρεται η χρήση αγρο-
βολταϊκών στα θερµοκήπια υδροπονίας, καθώς επιτρέ-
πει το συνδυασµό ηλεκτροπαραγωγής, µε την αύξηση 
της αποδοτικότητας και ποιότητας των καλλιεργειών.

«Η χρήση των εύκαµπτων ηµιδιαφανών φωτοβολ-

ταϊκών 3ης γενιάς, που είναι διαπερατά από το, απα-
ραίτητο για τη φωτοσύνθεση, ηλιακό φως, εξασφα-
λίζει στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες εξοικονόµη-
ση ενέργειας, νερού και γης, µειώνει το αποτύπωµα 
άνθρακα και επιτυγχάνει άνοδο της απόδοσης σε ε-
πίπεδο γεωργικής παραγωγής», τόνισε ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών 
και Εκτυπωµένων Ηλεκτρονικών (HOPE-A), καθηγη-
τής Στέργιος Λογοθετίδης και έκανε λόγο για επα-
νάσταση στο χώρο της θερµοκηπιακής υδροπονίας.

Από το βήµα σχετικής εκδήλωσης που πραγµατο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο της 29ης Agrotica, ο κ. Λογο-
θετίδης, τόνισε πως στην παρούσα φάση η χώρα µας 
πρωτοπορεί ερευνητικά στο συγκεκριµένο πεδίο, αλ-
λά καθώς η τεχνολογία είναι ακόµη ακριβή, υπολογί-
ζεται στα περίπου 650 ευρώ το τµ. το κόστος της, ζήτη-
σε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη περίπου 100 «πυρή-
νων» µε τέτοια θερµοκήπια, µέσης έκτασης 5 στρεµ-
µάτων, σε όλη τη χώρα, µέσω κάποιου προγράµµα-
τος, για να µη χαθεί η ευκαιρία.

Για ριζική καινοτοµία, έκανε λόγο και ο γενικός 
διευθυντής του ΗΟΡΕ-Α, Αστέριος Χατζηπαραδείσης, 
ο οποίος αποκάλυψε πως ήδη ο Σύνδεσµος είναι σε 
συζητήσεις µε το ΥπΑΑΤ, προκειµένου να οργανω-
θεί µια ειδική δράση, κοµµένη και ραµµένη όπως εί-
πε, στο συγκεκριµένο αντικείµενο, ώστε να επιτρέψει 
στους αγρότες, µε κάποια κίνητρα, να συµµετάσχουν 
στην επόµενη φάση του εγχειρήµατος, διότι προς το 
παρόν το κόστος της επένδυσης και λειτουργίας ενός 
τέτοιου θερµοκηπίου είναι ακριβό.

O πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων Οργανικών και 
Εκτυπωµένων Ηλεκτρονικών (HOPE-A), καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης.

Πειραµατικά
Ακόµη και στις 

ΗΠΑ η συγκοµιδή 
µε αυτόνοµα 

ροµπότ είναι κατά 
βάση σε πειρα-
µατικό στάδιο, 
από start up 

εταιρείες και δεν 
έχει υιοθετηθεί σε 

επίπεδο αγρότη

Βελτιστοποίηση
της άρδευσης
σε καλλιέργειες
στην Κρήτη
Εξοικονόµηση αρδευτικού νερού που µπορεί 
να φτάσει έως και 30% ή 40% σε σύγκριση 
µε τα παραδοσιακά συστήµατα, µε 
ταυτόχρονη άνοδο της παραγωγής κατά 
10%-20%, ανάλογα µε την καλλιέργεια, 
είναι το αποτέλεσµα της χρήσης έξυπνων 
τεχνολογιών στην άρδευση κτηµάτων, 
που εφαρµόζεται µέσω ενός σχετικού 
προγράµµατος σε όλη την Κρήτη.
«Έχουµε δηµιουργήσει µια πλατφόρµα 
συµβουλευτικής άρδευσης σε κάθε 
αγροτεµάχιο της Κρήτης, την irrigation – 
Crete.gr, η οποία είναι ελεύθερης πρόσβασης 
και ο παραγωγός µπορεί να εντοπίσει  

το κτήµα του και 
κάνοντας «κλικ» πάνω 
στο εικονίδιο να 
πάρει συγκεκριµένες 
οδηγίες για την 
αρδευτική δόση που 
πρέπει να εφαρµόσει», 
τόνισε ο εντεταλµένος 
ερευνητής του 
Ινστιτούτου Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών 
και Αµπέλου του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, Νεκτάριος 
Κουργιαλάς, µιλώντας 

σε σχετική εκδήλωση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
στην 29η Agrotica.
Όπως εξήγησε ο οµιλητής, από την 
πλατφόρµα παρέχονται, επίσης και ένα 
πλήθος πληροφοριών ως προς τις ορθές 
γεωργικές πρακτικές που πρέπει να 
εφαρµοστούν στο αγροτεµάχιο, στρατηγικές 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, όπως 
είναι η ελλειµµατική άρδευση, αλλά και 
προτάσεις αφενός για να βελτιστοποιήσει 
τη διαχείριση της άρδευσης στο χωράφι του 
και αφετέρου να αυξήσει την παραγωγή του.
«Η συγκεκριµένη πλατφόρµα έχει µεγάλη 
επισκεψιµότητα στην Κρήτη. Βλέπουµε 
πολλούς παραγωγούς να ενδιαφέρονται 
να την αξιοποιήσουν και από ό,τι µας λένε 
οι χρήστες της, έχει ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα, γιατί µε τις στοχευµένες 
δόσεις, στο κατάλληλο στάδιο, εξοικονοµούν 
νερό, το οποίο είναι σε έλλειψη και έχει 
ακριβύνει και αρκετά πλέον», επισήµανε 
χαρακτηριστικά ο κ. Κουργιαλάς, 
συµπληρώνοντας πως οι καλλιέργειες στις 
οποίες χρησιµοποιείται το έξυπνο αρδευτικό 
σύστηµα είναι κυρίως υδροβόρες όπως 
η ελιά, τα εσπεριδοειδή και το αβοκάντο.
Ο ερευνητής σηµείωσε, ακόµη, πως έχει 
δηµιουργηθεί κι ένα σύστηµα µε το οποίο 
ο παραγωγός µπορεί να λαµβάνει αυτόµατα 
στο κινητό του τηλέφωνο πληροφορίες 
από ένα σύστηµα εδαφικής εργασίας και 
από απόσταση να ανοίγει ή να κλείνει 
τις ηλεκτροβάνες και να έχει τον έλεγχο 
των συνθηκών του αγροτεµαχίου ανά 
πάσα στιγµή στην παλάµη του.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΑΓΡΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑ 

Επιτυγχάνεται εύρωστη ανάπτυξη 
φυτών, με υψηλή παραγωγικότητα
Αναλύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης λύσης, ο 
Χρυσόστοµος Βαρλάµης, διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας ΟΕΤ, που 
αναπτύσσει τα εύκαµπτα οργανικά φωτοβολταϊκά 3ης γενιάς σηµείωσε πως 
προορίζονται για θερµοκήπια µεσογειακού τύπου, υδροπονικής καλλιέργειας και 
µπορούν να συνδυαστούν, σε υβριδικό µοντέλο, και µε ανεµογεννήτρια, για την 
παραγωγή φθηνής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία αξιοποιείται στη λειτουργία των 
συστηµάτων ψύξης, θέρµανσης και γενικότερου ελέγχου του περιβάλλοντος 
µέσα στο θερµοκήπιο. Το βάρος τους είναι στα 400 γραµµάρια ανά τετραγωνικό 
µέτρο, όταν τα κλασσικά φωτοβολταϊκά είναι στα 20 κιλά, ενώ επειδή είναι 
διαπερατά από το ηλιακό φως, επιτρέπουν τη φωτοσύνθεση και σε συνδυασµό 
µε την υδροπονία, επιτυγχάνεται εύρωστη ανάπτυξη φυτών, µε υψηλή, για 
παράδειγµα στην τοµάτα, παραγωγικότητα και την ποιότητα καρπού. «Θα είναι 
ένα ποιοτικό άλµα για την αναµόρφωση του αγροτικού τοµέα στη χώρα», ανέφερε 
από την πλευρά του ο κ. Χατζηπαραδείσης και τόνισε ότι «το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης φαίνεται να τείνει ευήκοα ώτα σε τέτοιου είδους προτάσεις».

Αποδόσεις
Εξοικονόµηση 

αρδευτικού 
νερού έως 

30% ή 40%, 
µε άνοδο της 
παραγωγής 
10%-20% 
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Για µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που βιώνει 
ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσµος στη Νάξο αλλά 
και στην υπόλοιπη χώρα, εξαιτίας του υψηλού 
κόστους παραγωγής µιλά ο πρόεδρος της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάξου ∆ηµήτρης 
Καπούνης, ο οποίος βλέπει «λουκέτα» στις εκµε-
ταλλεύσεις και ζητήµατα επάρκειας σε προϊόντα 
το επόµενο διάστηµα. Στη αρνητική αυτή συγκυ-
ρία, κατά τον ίδιο, έρχονται να προστεθούν και 

παράνοµα «βαπτίσµατα» της πατάτας της Νάξου.
«Οι τιµές πάρα πολλών βασικών ειδών για τους 

αγροτοκτηνοτρόφους, όπως ζωοτροφές, πετρέ-
λαιο, ρεύµα, µεταφορικά και κόστη παραγωγής, 
έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ήδη στην Νάξο έχουν 
κλείσει έντεκα σταύλοι και θα εγκαταλείψουν κι 
άλλοι», λέει ο ∆. Καπούνης καθώς όπως εξηγεί 
τα ζώα υποσιτίζονται, ειδικά τα γαλακτοπαρα-
γωγικά, ακριβώς γιατί είναι τόσο ακριβές οι ζω-

οτροφές. «Ο κτηνοτρόφος δεν µπορεί να ζήσει 
και για να ζήσει δεν ταΐζει σωστά τα ζώα του, σε 
όλη την Ελλάδα συµβαίνει αυτό!», λέει.

Εξαιτίας αυτών των σοβαρών προβληµάτων,ε-
κτιµά πως «τους επόµενους µήνες δεν θα υπάρ-
χει στην αγορά ούτε γάλα ούτε κρέας. Ειδικά για 
το κρέας, τα βοοειδή που κρατούσαν 18-20 µήνες 
και έφθαναν στα 800 κιλά πριν τα σφάξουν, τώ-
ρα τα πουλούν στα 300-350 κιλά λόγω κόστους».

Καμπανάκι ΕΑΣ Νάξου για ελλείψεις, λουκέτα, «βαφτίσια»

Μία ψηφιακή 
πλατφόρμα 
αναφοράς για 
τα εδαφολογικά 
και υδρολογικά 
δεδομένα του 
πρωτογενούς τομέα 
ετοιμάζει ο ΕΛΓΟ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ένα νέο ψηφιακό «εργαλείο», που θα ε-
πιτρέψει αφενός στους Έλληνες αγρότες 
να οργανώνουν, να ελέγχουν, αλλά και 
να αναπτύσσουν πιο αποτελεσµατικά τις 
γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις στο νέο 
περιβάλλον που διαµορφώνουν πιεστι-
κές παράµετροι, όπως είναι η νέα ΚΑΠ 
και η κλιµατική αλλαγή και αφετέρου 
στα εργαστήρια να κάνουν καλύτερα τις 
αναλύσεις τους, ετοιµάζεται να λειτουρ-
γήσει ο ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα.

«Πρόκειται στην ουσία για µια ψηφια-
κή πλατφόρµα αναφοράς για τα εδαφο-
λογικά και τα υδρολογικά δεδοµένα του 
εγχώριου πρωτογενούς τοµέα, η οποία 
σχεδιάζεται να στηθεί στο πλαίσιο του ε-
πιχειρησιακού προγράµµατος “Μεταρρύθ-
µιση ∆ηµόσιου Τοµέα” µε αναθέτουσα αρ-
χή τον ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα και προϋπολογι-
σµό που θα προσεγγίσει το 1 εκατ. ευρώ», 
µας εξηγεί ο δρ Βασίλης Ασχονίτης, εντε-
ταλµένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδα-
φοϋδατικών Πόρων, στο παράρτηµα του 
ΕΛΓΟ–∆ήµητρα, στη Θεσσαλονίκη.

Βασικοί στόχοι του έργου, που προγραµ-
µατίζεται να προκηρυχθεί µέσα στο Νοέµ-
βριο ή το αργότερο στις αρχές ∆εκεµβρί-
ου, είναι η συλλογή, ο έλεγχος και η δι-
αχείριση δεδοµένων εδάφους, φυτικών 
ιστών, αλλά και αρδευτικού νερού, τα ο-
ποία παράγονται από κρατικά, όσο και ι-
διωτικά εργαστήρια της χώρας, ώστε να 
αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους.

«Ιδιαίτερο βάρος θα πέσει και στην υ-

ποστήριξη και προώθηση του θεσµού των 
εργαστηρίων αναλύσεων σε εθνικό επί-
πεδο, µέσω της διάθεσης εργαλείων συµ-
βουλευτικής και ελέγχου των αναλύσε-
ων», αναφέρει ο συνοµιλητής µας, συ-
µπληρώνοντας πως «επιδιώκεται και η κα-
θοδήγηση της βιοµηχανίας λιπασµάτων 
για την παραγωγή όλο και πιο στοχευµέ-
νων προϊόντων, η υποστήριξη των τοπι-
κών Γεωπόνων και Γεωργικών Συµβού-
λων, η δηµιουργία και η διάθεση εξειδι-
κευµένων βάσεων δεδοµένων για την υ-
ποστήριξη ερευνητικών φορέων και µελε-
τητών, καθώς και η υποστήριξη δράσεων 

της νέας ΚΑΠ και της πράσινης συµφωνί-
ας (Green Deal), που απαιτούν την εκτίµη-
ση περιβαλλοντικών δεικτών».

Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατ-
φόρµα φιλοδοξεί να παρέχει στους χρή-
στες της µια σειρά από υπηρεσίες, όπως 
η καταχώρηση, η αποθήκευση, η προβο-
λή και η διάθεση εµπλουτισµένων γεω-
χωρικών δεδοµένων για το έδαφος, τους 
φυτικούς ιστούς και το αρδευτικό νερό. 

«Θα υπάρχει µια καρτέλα καταχώρη-
σης και προβολής των σηµειακών δεδο-
µένων εδάφους, των φυτικών ιστών και 
του αρδευτικού νερού, ενώ θα είναι δυ-

Δεδομένα εδάφους και νερού

Ψηφιακή πλατφόρμα 
ΕΛΓΟ οργανώνει 
τις εκμεταλλεύσεις

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
(ΣΕ ∆ΟΛΑΡΙΑ)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΕΩΣ ΤΟ 2050 

2016

ΕΩΣ ΤΟ
2050

60%
ΕΩΣ ΤΟ 2050

 240 ∆ΙΣ

5,2∆ΙΣ
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Με δέκα ψήφους κατά, 14 παρών και µόλις δύο 
υπέρ (Μάλτα και Εσθονία) το Συµβούλιο της Ε.Ε 
καταψήφισε την πρόταση που συνέδεε την κατα-
νάλωση κόκκινου και επεξεργασµένου κρέατος 
µε διάφορες µορφές καρκινογένεσης και κατ΄α-
ντιστοιχεία µε τον κλάδο των αλκοολούχων πο-
τών, ωθούσε τον αποκλεισµό του τοµέα από τα 
προγράµµατα προώθησης της ΕΕ. Η ψηφοφορία 
έγινε προ ολίγων ηµερών (Παρασκευή 28 Οκτω-

βρίου) και σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ε∆ΟΚ, 
οι συντονισµένες ενέργειες της ελληνικής αντι-
προσωπείας στις Βρυξέλλες αλλά και η συνερ-
γασία µεταξύ Ε∆ΟΚ και του νεοσύστατου Ευρω-
παϊκού Συνδέσµου ∆ιεπαγγελµατικών Κρέατος 
κατάφεραν να ακυρώσουν την επίµαχη αναφο-
ρά στο κόκκινο κρέας και τα προϊόντα επεξερ-
γασµένου κρέατος. Η διατήρηση των κριτηρί-
ων που εισήγαγε το πλάνο το οποίο καταψήφι-

σαν τα κράτη µέλη, δεν θα είχαν αντίκτυπο µό-
νο στην κατανοµή των ευρωπαϊκών επιδοτήσε-
ων για προγράµµατα προώθησης, αλλά και σε 
όλους τους σχετικούς µε το κρέας κλάδους, των 
οποίων οι προσπάθειες βελτίωσης βιωσιµότητας 
θα καταστούν ανέφικτές. Παράλληλα, ο κατανα-
λωτής θα οδηγούτανσε απόλυτη παραπλάνηση 
«µε αποτέλεσµα να διακινδυνεύσουµε την αει-
φόρα διαχείριση της υπαίθρου».

Όχι στον αποκλεισμό του κλάδου κρέατος από την προώθηση

Ένα νέο πρόγραµµα παραγωγής κρι-
θαριού για βύνη, το οποίο εστιάζει στη 
µείωση των εκποµπών CO2 λανσάρει 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο οποίο µε-
ταξύ άλλων το πρόγραµµα θρέψης που 
εφαρµόζουν οι αγρότες θα αποκτά α-
κόµα πιο καθοριστικό ρόλο στις καλ-
λιεργητικές διαδικασίες. Ήδη το πρό-
γραµµα θρέψης στην περίπτωση του 
βυνοποιήσιµου κριθαριού είναι εξαι-
ρετικά σηµαντικό και σύνθετο, αφού 
σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει για τα κτη-
νοτροφικά κριθάρια, στην καλλιέργεια 
που προορίζεται για παρασκευή βύνης, 
το ποσοστό πρωτεΐνης πρέπει να είναι 
χαµηλότερο, χωρίς όµως να επηρεά-
ζονται οι αποδόσεις. Τη συνθήκη αυ-
τή αλλά και τον προγραµµατισµό που 
έρχεται να αλλάξει τις γεωργικές δρα-
στηριότητες όσων παραγωγών καλλι-
εργούν µε συµβόλαιο για την Αθηναϊ-
κή, περιέγραψε αναλυτικά ο ∆ρ. Βασί-
λης Κωτούλας, προϊστάµενος συµβο-
λαιακής γεωργίας της Αθηναϊκής Ζυ-
θοποιίας σε ηµερίδα του ΣΠΕΛ στην 
Agrotica. Εκεί ο ∆ρ. Κωτούλας µίλησε 
για τον σχεδιασµό περιορισµού των 
εκποµπών CO2 στο χωράφι, αναφέρο-
ντας µάλιστα πως µέχρι το 2025 θα έ-
χουν αναπτυχθεί ολοκληρωµένες προ-
τάσεις για τους παραγωγούς.

Ο ίδιος, δίνοντας την εικόνα της α-
γοράς τη φετινή χρονιά στην καλλιέρ-
γεια του κριθαριού, σηµείωσε ότι πα-

ρατηρήθηκε αύξηση του ενδιαφέρο-
ντος από την πλευρά των παραγωγών. 
Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι ενδι-
αφέρουσες τιµές που διαµορφώθηκαν 
στα αλώνια του 2023, η αναµενόµενη 
συνδεδεµένη ενίσχυση που έχει ενδει-
κτική τιµή τα 10 ευρώ το στρέµµα αλλά 
µπορεί να πλησιάσει ακόµα και τα 20 
ευρώ, καθώς και η αδυναµία σποράς 
άλλων καλλιεργειών, όπως η ελαιο-
κράµβη, λόγω της ανοµβρίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κωτούλας ανέ-
δειξε τη σηµασία της λίπανσης στην 
ενίσχυση των ποσοτικών και ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών του κριθαριού. 
Εστιάζοντας στα επιθυµητά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, «καθοριστική παρά-
µετρος στην παραγωγή βύνης, που ε-
πηρεάζει µια σειρά άλλων ποιοτικών 
παραµέτρων, είναι η % περιεκτικότητα 
των καρπών σε πρωτεΐνη. Στην περί-
πτωσή του βυνοποιήσιµου κριθαριού 
είναι επιθυµητό χαµηλότερό ποσοστό 
περιεκτικότητας πρωτεΐνης µε εκείνο 
του κριθαριού που προορίζεται για 
ζωοτροφή. Εποµένως, το πρόγραµµα 
θρέψης, σε αυτή την περίπτωση είναι 
ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς θα πρέ-
πει να διασφαλίζει τις υψηλές αποδό-
σεις, χωρίς ωστόσο να αυξάνει τα επί-
πεδα της πρωτεΐνης» όπως ανέφερε ο 
ίδιος σύµφωνα µε σχετική ανακοίνω-
ση του Συνδέσµου Παραγωγών και Ε-
µπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ).

νατή και η διασύνδεσή τους µε το ΟΣ∆Ε, 
αλλά και µε το Κτηµατολόγιο», εξηγεί ο 
κ. Ασχονίτης. 

Στην ίδια λογική, συµπληρώνει, θα πα-
ρέχεται και συµβουλευτική για τη λίπαν-
ση των καλλιεργειών, αλλά και για τον 
τρόπο εφαρµογής της, στη βάση εξατοµι-
κευµένων στοιχείων παραγωγού, δεδο-
µένων εδαφικών παραµέτρων και χαρα-
κτηρισµού εδάφους, καθώς επίσης και υ-
πηρεσία διεργαστηριακού ελέγχου µετα-
ξύ κρατικών και ιδιωτικών εργαστηρίων, 
σε σχέση µε δεδοµένα διαφόρων αναλύ-
σεων και µε σκοπό να δοθεί η δυνατότη-
τα στα εργαστήρια αφενός να ολοκληρώ-
νουν ελέγχους ορθής λειτουργίας κι α-
φετέρου να προβληθούν µέσω ηλεκτρο-
νικού µητρώου.

Τέλος προβλέπεται και η δηµιουργία α-
ποθετηρίου ψηφιοποιηµένων µελετών και 
δεδοµένων, µε σκοπό τη συγκρότηση ε-
θνικού αποθετηρίου ψηφιοποιηµένων ε-
δαφολογικών και υδρολογικών µελετών/
δεδοµένων, εφάµιλλων δυνατοτήτων µε 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά µε στόχο τη διάχυ-
ση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων ερευ-
νητικών και αναπτυξιακών έργων.

% πρωτεΐνη
Καθοριστική 

παράµετρος στην 
παραγωγή βύνης, 

που επηρεάζει 
µια σειρά άλλων 
ποιοτικών παρα-
µέτρων, είναι η 

% περιεκτικότητα 
των καρπών σε 

πρωτεΐνη

Χαμηλή πρωτεΐνη και υψηλές αποδόσεις στο 
πρόγραμμα θρέψης κριθαριού της Αθηναϊκής

Πρόγνωση καιρού

Οι χρήστες θα 
ενηµερώνονται από την 
πλατφόρµα και για τον 
καιρό 7 ηµερών µε 
βάση τουλάχιστον τρία 
παγκόσµια αριθµητικά 
µοντέλα πρόγνωσης και 
θα λαµβάνουν και 
προειδοποιήσεις για την 
εκδήλωση ακραίων 
καιρικών φαινοµένων. 
«Θα αξιοποιούνται τα 
γεωχωρικά δεδοµένα 
γενικευµένων δεικτών 
ερηµοποίησης ανά 
περιφέρεια και ανά 
περιφερειακή ενότητα 
και εξειδικευµένοι 
δείκτες µε βάση τα 
εδαφολογικά δεδοµένα, 
όπως βαθµός αλάτωσης 
νατρίωσης εδαφών», 
εξηγεί ο κ. Ασχονίτης.
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Η πλατφόρµα θα 
παρέχει υπηρεσίες, 
όπως καταχώρηση, 
αποθήκευση, γεω-
χωρικά δεδοµένα 
για έδαφος, τους 
φυτικούς ιστούς, 
αρδευτικό νερό. 
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Μονοπάτια 
ηλιακών 
συλλεκτών 
να γίνουν 
τα κανάλια 
άρδευσης 
προτείνει 
η ΚΕΔΕ 
Tη δυνατότητα να µετατραπούν 
τα κανάλια άρδευσης της Ελλάδας 
σε µονοπάτια ηλιακών συλλεκτών 
προβάλλει πλέον η αρµόδια Επιτροπή 
Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕ∆Ε 
θέλοντας µε τον τρόπο αυτό να 
αξιοποιηθούν εκτάσεις που έχουν 
βγει εκτός παραγωγής, αλλά και 
συγχρόνως να µη θυσιάζεται 
περαιτέρω γη υψηλής 
παραγωγικότητας. 
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση 
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 
Ελλάδος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
περιοχές που εξελίχθηκε αναδασµός 
τα αρδευτικά και τα στραγγιστικά 
κανάλια καταλαµβάνουν µία έκταση 
η οποία ξεπερνά το 6% του 
αγροκτήµατος γεγονός το οποίο 
σηµαίνει ότι µόνο στις περιοχές που 
έχουν γίνει αναδασµοί υπάρχουν 
χιλιάδες στρέµµατα ανεκµετάλλευτα 
αυτή την περίοδο για να 
αξιοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση. «Υπάρχει δυνατότητα 
να αξιοποιηθούν άµεσα χιλιάδες 
στρέµµατα πού είναι τα κανάλια της 
άρδευσης που έχουν πλάτος από 10 
έως 15 µέτρα και πολλά χιλιόµετρα 
µήκος» σηµειώνει ο πρόεδρος 
της αρµόδιας επιτροπής ∆ηµήτρης 
Τζαχρήστας και συµπληρώνει πως 
«µε τον τρόπο αυτό δεν σπαταλάτε 
γη µέσης και υψηλής 
παραγωγικότητας την οποία έχουµε 
απόλυτη ανάγκη αφού είναι γνωστό 
ότι µόνο για 2 εκ. εδάφους 
χρειάζονται 500 χρόνια για 
να δηµιουργηθούν». Στην ίδια 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα 
ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια αλλά και 
ιδιαίτερα υψηλές τιµές για την αγορά 
τέτοιας γης, που καταβάλλονται από 
επενδυτικές κυρίως εταιρείες που 
θέλουν να επεκταθούν στον τοµέα 
των φωτοβολταϊκών ουσιαστικά 
µειώνουν συνεχώς την γη υψηλής 
παραγωγικότητας ενώ παράλληλα 
η τοποθέτηση τέτοιων συστηµάτων 
µέσα σε δασικές περιοχές 
περιορίζουν την επέκταση 
το κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η υπεραξία στο βαμβάκι θέλει 
και μηχανικούς τριτοβάθμιας
Επανίδρυση Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας διεκδικούν οι φοιτητές ΠΑ.Δ.Α

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Την ολική επαναφορά της ειδικότητας του 
κλωστοϋφαντουργού, µε ολοκληρωµένο και 
όχι κουτσουρεµένο Πρόγραµµα Σπουδών δι-
εκδικούν µεθοδικά και συντονισµένα οι φοι-
τητές του Τµήµατος Μηχανικών Βιοµηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµί-
ου ∆υτικής Αττικής (ΠΑ.∆.Α.). 

Με τα όσα ισχύουν από τον Φεβρουάριο του 
2021, όταν και τέθηκε σε ισχύ το αναθεωρη-
µένο Πρόγραµµα Σπουδών στο εν λόγω Τµή-
µα, η Ελλάδα, µία από δέκα σπουδαιότερες χώ-
ρες παραγωγής βάµβακος και η χώρα µε πά-
νω από το 80% της συνολικής βαµβακοπαρα-
γωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύει να 
ξεµείνει από πραγµατικά καταρτισµένους επι-
στήµονες στο τοµέα της Κλωστοϋφαντουργί-
ας. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά α-
πό την «Πρωτοβουλία Φοιτητών για την επα-
νίδρυση Τµήµατος Πανεπιστηµιακών Σπου-
δών Κλωστοϋφαντουργίας», στις 19 Φεβρου-
αρίου 2021 καταργήθηκε ολόκληρος ο κλά-
δος (κατεύθυνση) των Κλωστοϋφαντουργών 
Μηχανικών, µε την αφαίρεση 30 και πλέον 
απαραίτητων πανεπιστηµιακών µαθηµάτων 
κλωστοϋφαντουργικού περιεχοµένου από το 
Πρόγραµµα Σπουδών.

Από το αναθεωρηµένο Πρόγραµµα αφαιρέ-
θηκαν πλήρως µαθήµατα όπως ο Έλεγχος Ποι-
ότητας, η Επιστήµη Ινών, οι Βαφικές διεργασί-
ες, ο Εξευγενισµός, η Τυποβαφική και η Πα-

ραγωγή Ινοδοµικών προϊόντων, δίχως τη γνώ-
ση των οποίων δε νοείται Μηχανικός Κλωστο-
ϋφαντουργός. Από το 2018, όταν ιδρύθηκε το 
ΠΑ.∆.Α. και τέθηκε σε εφαρµογή το νοµοσχέδιο 
Γαβρόγλου, έχει συγχωνευθεί το Τµήµα Κλω-
στοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. µε το Τµήµα 
Μηχανικών Αυτοµατισµού Τ.Ε., ώστε να δηµι-
ουργηθεί το νέο Τµήµα Μηχανικών Βιοµηχα-
νικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Από το πα-
λαιό Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών, κάθε χρό-
νο αποφοιτούν δεκάδες εξειδικευµένοι διπλω-
µατούχοι Μηχανικοί, που εργάζονται στο σχε-
διασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή προ-
ϊόντων βάµβακος, τον έλεγχο ποιότητας, την 
επιχειρηµατική συµβουλευτική και τη διάθε-
ση ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. 

∆ίχως να υπάρχει άλλο Πανεπιστηµιακό 
Τµήµα που να «βγάζει» στην αγορά Κλωστο-
ϋφαντουργούς Μηχανικούς, οι ριζικές αυτές 
αλλαγές κινδυνεύουν να αφήσουν τη χώρα δί-
χως Έλληνες επιστήµονες, ικανούς να στελε-
χώσουν τη βιοµηχανία µεταποίησης βάµβακος. 

Όπως επίσης σηµειώνουν σε ανακοί-

νωσή τους οι φοιτητές της πρωτοβουλίας 
#SAVETEXTILEGR, τα τελευταία χρόνια πα-
ρατηρείται κάµψη των εξαγωγών βάµβακος 
µε προορισµό τη γειτονική Τουρκία, η οποία 
απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της εγχώρι-
ας παραγωγής. Αν η τάση αυτή επιβεβαιωθεί 
και η Τουρκία περιορίσει ή και διακόψει τις 
εισαγωγές της, µε ότι αυτό συνεπάγεται για 
τους Έλληνες βαµβακοπαραγωγούς, τότε οι 
φοιτητές διερωτώνται «τι µέλλει γενέσθαι για 
την καλλιέργεια βάµβακος στην Ελλάδα;»

Η φοιτητική πρωτοβουλία, προτείνει την 
σταδιακή αλλαγή των ελληνικών στρατηγι-
κών προτεραιοτήτων και τη στροφή προς την 
αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία 
θα ενισχύσει την ανάκαµψη της κλωστοϋφα-
ντουργικής βιοµηχανίας, που µε την σειρά της 
θα είναι σε θέση να απορροφήσει την εγχώ-
ρια παραγωγή βαµβακιού (µε ζητούµενο την 
αυτάρκεια πόρων και πρώτων υλών).Όµως 
για να αναπτυχθεί ξανά η ελληνική κλωστο-
ϋφαντουργική βιοµηχανία, χρειάζεται η ου-
σιαστική επανίδρυση ενός πανεπιστηµιακού 
Τµήµατος Μηχανικών, που θα καταρτίζει στε-
λέχη παραγωγικά και πολύ υψηλής στάθµης. 

Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής έχει ήδη 
εγκρίνει, µε απόφαση της Συγκλήτου του, τη 
δηµιουργία Τµήµατος Μηχανικών Κλωστοϋ-
φαντουργίας και Υλικών για να καλυφθεί το 
κενό εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργών Μη-
χανικών στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση και τις επόµενες µέρες αναµένεται η θετι-
κή ανταπόκριση της Πολιτείας.

Αφαίρεση 30 µαθηµάτων
Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνω-

στά από τους φοιτητές από πέρυσι έχει 
καταργηθεί ο κλάδος (κατεύθυνση) των 

Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
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Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους, σύµφωνα 
µε έρευνα, πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους 
πρέπει να κάνουν φθηνότερα τα φιλικά προς το 
περιβάλλον τρόφιµα και να δώσουν κίνητρα στην 
κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Άλλοι τέσσερις 
στους πέντε θέλουν τη θέσπιση νέων κανόνων 
και οικονοµική υποστήριξη για να βοηθήσουν τους 
καταναλωτές να κάνουν καλύτερες επιλογές.
Αυτά τα ευρήµατα αποτελούν τον πυρήνα της 
συζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ετικέτα στο µπροστινό µέρος ενός προϊόντος 
(FOP), η οποία ενισχύθηκε τις τελευταίες 
εβδοµάδες αφού κατέστη προφανές ότι 
η Κοµισιόν δεν υποστηρίζει πλέον το σύστηµα 
Nutri-Score. Μάλιστα, ο αµφιλεγόµενος 
αλγόριθµος δέχεται έντονα πυρά εδώ και 
χρόνια για την αυθαίρετη βαθµολόγηση και 
τις παραπλανητικές πληροφορίες του, ενώ 
έχει απαγορευτεί ακόµη και από καταστήµατα 
σε Ιταλία και Ρουµανία.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Εν µέσω της δίνης ακρίβειας που τα-
λανίζει εκατοµµύρια νοικοκυριά στην 
Ευρώπη, η απόφαση για το αµφιλεγό-
µενο σύστηµα πρόσθιας επισήµανσης 
τροφίµων που µελετά η Κοµισιόν εδώ 
και περίπου µία πενταετία, γνωστό ως 
«Νutriscore»*, παίρνει εκ νέου αναβο-
λή για το β’ τρίµηνο του 2023.

Πολλοί µιλούν για µια νέα πολι-
τική φούσκα της Επιτροπής, που ε-
γκλωβίστηκε από µία µερίδα ελίτ ε-
πιστηµόνων που έχει µείνει πίσω α-
πό τις εξελίξεις και ένα γκρουπ της 
βιοµηχανίας τρόφιµων που µέσω ε-
νός ατελούς και υπεραπλουστευµέ-
νου συστήµατος θέλει να περάσει για 
παράδειγµα ως «υγιεινές» επιλογές 
αναψυκτικά και επεξεργασµένα τρό-
φιµα, αντί προϊόντων της µεσογεια-
κής δίαιτας όπως το ελαιόλαδο και οι 
ελιές, που στοχοποιούνται εξαιτίας 
των λιπαρών τους ή του τρόπου πα-
ρασκευής τους (π.χ. ελιές σε άλµη). 
Επιπλέον, επειδή δεν λαµβάνονται υ-
πόψη τα τεχνητά γλυκαντικά και άλ-
λα πρόσθετα, η ετικέτα σύµφωνα µε 
τους επικριτές του Νutriscore, έχει έ-
να κραυγαλέο «τυφλό» σηµείο για τα 
επεξεργασµένα τρόφιµα.

Η συνειδητοποίηση αυτή, φαίνεται 
πως έγινε εν τέλει αντιληπτή από τους 
τεχνοκράτες των Βρυξελλών, που δεν 
φαίνεται να θέλουν να προσθέσουν 
άλλη µία «κρίση» που θα έχει επίκε-
ντρο το φαγητό. Κατά τη διάρκεια µιας 
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για 
τη διατροφική επισήµανση των τρο-
φίµων που διοργάνωσε η Μόνιµη Α-
ντιπροσωπεία της Ιταλίας στην ΕΕ στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προσωρι-
νή διευθύντρια  της Γ∆ Υγείας και Κα-
ταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Roser Domenech Amado, παρα-
τήρησε ότι το Nutri-Score είναι «µόνο 

ένα µέρος των υπό εξέταση συστηµά-
των πρόσθιας επισήµασης των τροφί-
µων (FOP)» και ότι η Επιτροπή γνωρί-
ζει ότι «δεν υπάρχει συµφωνία σχετι-
κά µε το ποιοι κανόνες θα πρέπει να 
διέπουν ένα εναρµονισµένο σήµα FOP 
σε ολόκληρο το µπλοκ».

Εξατοµικευµένες διατροφικές 
προσεγγίσεις και έξυπνα ρολόγια

Το θέµα βρέθηκε στο επίκεντρο, µέ-
σα στον Οκτώβριο, µιας ακόµη ευρείας 
συζήτησης στην Ιταλία εκπροσώπων α-
πό όλη τη διατροφική επιστήµη, τη βι-
οµηχανία και τις βιοµηχανίες κατανα-
λωτικών προϊόντων που συναντήθη-
καν για να συζητήσουν τη µεταρρύθ-
µιση της επισήµανσης FOP της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Στη συνάντηση κοι-
νός τόπος ήταν ότι ο αλγόριθµος του 
Nutri-Score είναι «πολύ απλός» και ότι 

υστερεί σε σχέση µε τη σύγχρονη επι-
στήµη. Απλοποιηµένα συστήµατα όπως 
αυτά, είπαν, αποτυγχάνουν να βοηθή-
σουν όσους πάσχουν από ασθένειες 
που συνδέονται µε το νάτριο, τη ζάχα-
ρη, τα κορεσµένα λίπη ή τα σάκχαρα. 

Μάλιστα, πολλοί ειδικοί προέτρε-
ψαν σε εξατοµικευµένες διατροφι-
κές προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας ότι 
αυτό είναι το κλειδί για να βοηθήσει 
τους καταναλωτές να κάνουν ενηµε-
ρωµένες επιλογές µε βάση τις ιατρι-
κές τους ανάγκες. Στην πράξη, αυτό 
σηµαίνει ότι τα έξυπνα ρολόγια των 
καταναλωτών µπορούν να συνδεθούν 
µε το ψυγείο, το µεταβολισµό και το 
σούπερ µάρκετ ταυτόχρονα και να ε-
ξατοµικεύσουν τη διατροφή τους α-
νάλογα µε τις ανάγκες τους.

«Το Nutri-Score είναι ένα πρόγραµ-
µα που ταιριάζει σε όλους… όπου µια ε-

λίτ οµάδα επιστηµόνων εγκρίνει έναν 
αλγόριθµο που ισχυρίζεται ότι είναι 
τέλειος και εφαρµόζεται σε όλους», 
εξήγησε ο Pietro Paganini, ιδρυτής 
της δεξαµενής σκέψης Competere, 
«η επιστήµη κινείται προς την κατεύ-
θυνση της εξατοµικευµένης δίαιτας, 
ενώ το Nutri-Score υστερεί σε βάθος 
χρόνου έχει µείνει στο παρελθόν», 
σηµείωσε εµφατικά.

* Το Nutri-Score, µε τον αλγόριθµό 
του, κατατάσσει σε µια κλίµακα 5 δια-
βαθµίσεων των χρωµάτων κόκκινο-
πορτοκαλί-πράσινο, τα τρόφιµα. Η ε-
τικέτα βαθµολογεί τα προϊόντα διατρο-
φής σύµφωνα µε την περιεκτικότητά 
τους σε ίνες, πρωτεΐνες, κορεσµένα λί-
πη και σάκχαρα, χρησιµοποιώντας ένα 
σύστηµα συρόµενης κλίµακας από το Α 
έως το E, πράσινο-κόκκινο που βασίζε-
ται σε µερίδα 100ml/g.

H πολιτική
φούσκα της ΕΕ

για το Νutriscore
Αντί μιας 

ατελούς ετικέτας, 
εξατομικευμένες 

δίαιτες και έξυπνα 
ρολόγια προτείνει 

η επιστήμη, που 
θεωρεί ξεπερασμένο 

το «Νutriscore», 
στο οποίο έχει 
εγκλωβιστεί η 

Κομισιόν 

Τρεις στους τέσσερις
Ευρωπαίους καταναλωτές 

θέλουν βιώσιµα φθηνά 
και τοπικά προϊόντα 

Καν.1169/11
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
σε διαδικασία αναθεώρησης 
του Κανονισµού 1169/11, µε 
σκοπό να υιοθετήσει ένα νέο, 
υποχρεωτικό σύστηµα πρόσθιας 
επισήµανσης των τροφίµων, για 
βιώσιµα πρότυπα διατροφής.

Ξεπερασμένο
«Η επιστήµη κινείται προς την 
κατεύθυνση εξατοµικευµένης 
δίαιτας, ενώ το Nutri-Score 
υστερεί σε βάθος χρόνου έχει 
µείνει στο παρελθόν», λέει 
ο Pietro Paganini, ιδρυτής της 
δεξαµενής σκέψης Competere.

5 κλίμακες
Το Nutri-Score κατατάσσει 
σε µια κλίµακα 5 διαβαθµίσεων 
των χρωµάτων κόκκινο-
πορτοκαλί-πράσινο, τα τρόφιµα. 
Η χρωµατική αυτή διαβάθµιση 
αναπόφευκτα στη λογική του 
καταναλωτή συνδέεται µε το 
σκεπτικό πως ό,τι είναι κόκκινο 
είναι «κακό», ό,τι είναι πράσινο 
είναι «καλό» και ό,τι είναι 
πορτοκαλί είναι «έτσι κι έτσι». 
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ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡ. ΙΤΑΛΙΑΣ
«Του είπα: Αγαπητέ 
Εµανουέλ υπερασπίζεις τα 
συµφέροντα της Γαλλίας 
και εγώ της Ιταλίας. 
Σε κάποια πράγµατα θα 
συµφωνήσουµε, για κάποια 
άλλα θα τσακωθούµε. 
Η έντιµη και ξεκάθαρή µας 
προσέγγιση, όµως, µπορεί 
µόνον να ωφελήσει 
τις σχέσεις µας».

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
«Θα πάω στην Κριµαία. 
Θέλω πραγµατικά να δω τη 
θάλασσα (σ.σ απαντώντας 
σε ερώτηση για αυτά που 
θα κάνει µετά τη νίκη της 
Ουκρανίας επί της Ρωσίας). 
[…] Όχι µέσα στο χειµώνα. 
Τι µπορεί να κάνει κανείς 
στη θάλασσα το χειµώνα; 
Θα πάω εκεί όταν θα είναι 
πιο ζεστός ο καιρός».

ΤΖΟΡΤΖ ΣΟΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
«Πρώτο καθήκον του Ρίτσι 
Σούνακ είναι να πείσει 
τις αγορές ότι είναι 
επαγγελµατίας. O 
Βρετανός πρωθυπουργός 
πρέπει να αναγνωρίσει 
τις ανησυχίες της αγοράς 
για τα ελλείµµατα, πρέπει 
όµως να είναι προσεκτικός 
και να µην επιβάλει 
υπερβολική λιτότητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣ∆Ε ΤΟΝ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μολούκες νήσοι
Αλήθεια στα ΚΑ∆ για την 
ενίσχυση στα λιπάσµατα 
που περιλαµβάνεται και 
η «καλλιέργεια µοσχοκάρυδου, 
φλούδας µοσχοκάρυδου και 
κάρδαµου, που διαθέτονται 
ακατέργαστα», δικαιούχοι είναι 
και καλλιεργητές Ινδονησίας 
και Μολούκων Νήσων; Κατά 
τα λοιπά, αιτήσεις από 15 
εως 25 Νοεµβρίου, 
στο myBusinessSupport.

Μαντριά στις αυλές
Οι ανάγκες των καιρών 
φέρνουν ξανά τα οικόσιτα ζώα 
στις… αυλές. Κάπως έτσι 
και η πρόσφατη απόφαση 
του αντιπεφερειάρχη Ηλείας, 
που επιτρέπει, χωρίς να 
απαιτείται άδεια, ανάλογα µε 
τον αριθµό των κατοίκων ενός 
οικισµού ή µιας κοινότητας να 
διατηρούν ένα συγκεκριµένο 
αριθµό ζώων σε στάβλο πέριξ 
της οικίας τους.

The Crown
Ξεδίπλωσε… µεγαλοπρεπώς ο 
υπουργός της πλατείας και στο 
βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας 
τον σχεδιασµό της κυβέρνησης 
για το πως θα… ξοδευτούν τα 
19,5 δις ευρώ της ΚΑΠ και το 
1,8 δις ευρώ του Ανάκαµψης, 
για τη στήριξη του Έλληνα 
αγρότη. Ο απολογισµός µετά 
το 2027 θα δείξει αν ήταν 
κάτι στέρεο ή χτίστηκαν 
παλάτια στην άµµο!

Εποχές Κίµωνα Κουλούρη το καλάθι νοικοκυριού

Εποχή που ο Κίµωνας Κουλούρης (ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ), που πήγαι-
νε στις λαϊκές και µε ύφος Επιθεωρητή Κλουζώ, ρωτούσε τους µα-
νάβηδες «πόσο έχει το µαρούλι» και «γιατί πουλάτε τόσο τη ντοµά-
τα», θύµισε το περίφηµο «καλάθι του νοικοκυριού» και οι νέοι… ε-
πιθεωρητές του. Πάντως, οι λίστες µε τα προϊόντα που ανάρτησε η 
πλειοψηφία των αλυσίδων (υπήρξαν και εξαιρέσεις) είχε µεν προϊ-
όντα µέσα, κατά τι πιο φθηνά, όµως κυρίως ιδιωτικής ετικέτας, των 
οποίων οι τιµές έφτασαν αυτές των επωνύµων. Βέβαια, οι νεόκοποι 
επιθεωρητές το τερµάτισαν λέγοντας πως «θα διαφηµίσουµε τις α-
λυσίδες µε τις χαµηλότερες τιµές και οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το καλύτερο πάντως 
event, αν µη τι 
άλλο ήταν η έκθεση 
«Οινοτικά», στην 
οποία οι οινοποιοί 
της λεβεντογέννας 
Κρήτης ξεδίπλωσαν 
στο οινόφιλο κοινό τις 
φιλότιµες προσπάθειες 
που έχουν κάνει 
τα τελευταία χρόνια.

Στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας 
κατά της απόφασης 
Γεωργαντά, που 
είναι στο ίδιο πλαίσιο 
µε την απόφαση 
Αποστόλου, για το 
ΠΟΠ Ελιά Καλαµάτας, 
προσέφυγαν 12 φορείς 
από την Περιφέρεια 
της Πελοποννήσου. 
Άντε πάλι…

Υβρίδια
Για µεγέθυνση των 

στρεβλώσεων κι αποκλεισµούς 
από τα 60 εκατ. ευρώ στα 
λιπάσµατα µιλά το αγροτικό της 
Κουµουνδούρου, αφού η ΚΥΑ 
προβλέπει τα φυσικά πρόσωπα 
να είναι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες, ενώ τα νοµικά 
πρόσωπα να έχουν απλά ΚΑ∆ 
µε αγροτική δραστηριότητα. 

«Κατάφορη αδικία προς 
τους ανθρώπους του µόχθου 
που συµπληρώνουν το 
εισόδηµα τους µε δεύτερη 
δουλειά, νόµιµα, και οι οποίοι 
δίνουν χρόνια τώρα ζωή στην 
ελληνική ύπαιθρο», αναφέρει.

Σχολιάζει δε, το γεγονός 
ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
έχουν ήδη αγοράσει λιπάσµατα,  
1/10/2021 ως 30/9/2022. 
«Γνωρίζουν οι κυβερνώντες 
πόσοι αγρότες µπορούν να 
πληρώσουν τα λιπάσµατα, µετά 
τις τελευταίες αυξήσεις»;

;

BΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΛΛΟΥΣΗ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ
«Πριν από τέσσερα χρόνια 
είχα ανακοινώσει στο 
Ιnstagram ότι σταµατάω 
την ενεργό δράση σε 
επίπεδο πρωταθλητισµού, 
γιατί ήµουν έτοιµη να 
κάνω οικογένεια. ήµερα 
µετά από τέσσερα χρόνια, 
[…] αποφάσισα ότι µπορώ 
να κάνω προπόνηση 
για λίγο ακόµα».

Να θυµίσω 
µόνο ότι εµείς 
οι Σαρακατσαναίοι 
ανέκαθεν 
θρέφαµε 
φιλοβασιλικά 
αισθήµατα! 

Ύστερα από την καλή, µετά από καιρό, 
πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ, θετικές 
ειδήσεις έρχονται και για τους Νέους Αγρότες. 
Οι αρµόδιοι λένε ότι σταδιακά και µέχρι τις 18 
του µήνα θα έχουν πληρωθεί όλοι οι εν δυνάµει 
δικαιούχοι και τυχόν ενστάσεις που δικαιώθηκαν 
κατά την αξιολόγηση. Κάποιοι κρατούν µικρό 
καλάθι! Άλλοι ελπίζουν! Σειρά µετά θα πάρουν 
και τα προγράµµατα. Ίσως, µάλιστα, φέτος, να 
µη χρειαστεί να «γραφτεί» η πληρωµή στις 30 
Νοεµβρίου, προς αποφυγή προστίµων, 
αλλά χρήµατα να δουν οι δικαιούχοι στους 
λογαριασµούς τους αφού µπει ο ∆εκέµβριος, 
όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια! Ίδωµεν!   

Ακόµα «ανοιχτό» είναι το θέµα της κορινθιακής 
σταφίδας για το υπουργείο της πλατείας, καθώς 
πρόκειται για πολυσύνθετo ζήτηµα που θέλει 
προσέγγιση µε προσοχή, τόνισε ο υφυπουργός 
Στύλιος σε αγρότες, στο περιθώριο του Olympia 
forum στην Αρχαία Ολυµπία. Μάλιστα, τους 
εξήγησε ότι το θέµα της παρέµβασης στην αγορά 
για τον καθορισµό τιµής είναι έξω από το θεσµικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτηµα 
είναι ότι οι παραγωγοί για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά δεν ξέρουν τι να κάνουν! 

Όσον αφορά τις οφειλές των ΤΟΕΒ στη ∆ΕΗ 
ο υφυπουργός Στύλιος ξεκαθάρισε πως πρέπει 
να πληρωθούν. Ωστόσο, είπε, το υπουργείο, µέσω 
διαφόρων χρηµατοδοτικών εργαλείων που έχει 
στην διάθεσή και από το Ταµείο Ανάκαµψης 
αναζητά τρόπους για τη στήριξη των Οργανισµών 
Εγγείων Βελτιώσεων, τα χρέη των οποίων σε όλη 
την Ελλάδα αγγίζουν τα 40 εκατ. ευρώ. Πάντως, 
κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 
για καλύτερες ρυθµίσεις µε τη ∆ΕΗ.

∆εν ξέρουν τι να γίνουν οι ελαιοπαραγωγοί στη 
Λέσβο. Πάνε οκτώ µήνες, σου λέει, από τότε που 
έχει να βρέξει στο νησί. Τι σηµαίνει αυτό; Μεγάλο 
ποσοστό καρπόπτωσης, δακοπροσβολών, αλλά και 
σχινοκαρπίας. Μετά από χρόνια παραγωγοί και 
ελαιοτριβείς στο νησί περίµεναν µια καλή χρονιά 
και µια παραγωγή περί τους 15.000 τόνους σε 
ελαιόλαδο. Ωστόσο, µε τα σηµερινά δεδοµένα, 
είναι αµφίβολο αν θα περάσει τους 5.000 τόνους. 
Αδραµυτινή και Κολοβή έχουν γίνει σαν. σταφίδες 
από την ανοµβρία! Μεγάλο το πλήγµα για τους 
καλλιεργητές, αλλά και την τοπική οικονοµία… 

Οι Βρετανοί αγρότες, εν τω µεταξύ, τα 
βρίσκουν δύσκολα φέτος, λόγω αυξηµένου 
κόστους συγκοµιδής κατά ένα τρίτο από πέρυσι, 
χαµηλών αποδόσεων και ελλείψεων εργατικού 
δυναµικού. Για να διαφοροποιήσουν το εισόδηµά 
τους, ορισµένοι αγρότες στρέφονται στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταγράφει 
το bloomberg.gr. «Το YouTube είναι καθαρό 
κέρδος», λένε οι αγρότες, συγκρίνοντας 
τα σχετικά υψηλά περιθώριά του µε αυτά 
της γεωργίας, τα οποία θα απαιτούσαν µηνιαία 
έσοδα 80.000 λιρών για να πάρουν το ίδιο ποσό. 
Μήπως;    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
α δεδοµένα του ΟΣ∆Ε έχουν ανέβει εδώ και 
έξι µήνες περίπου, συγκεκριµένα από τον 
περασµένο Απρίλιο, στο gov.gr, ωστόσο κά-
ποιοι βολεµένοι µε το παλιό σύστηµα δεν λέ-

νε να ξεχάσουν τις παλιές τους συνήθειες. Επιχείρησαν 
λοιπόν,  για άλλη µια φορά, τις τελευταίες µέρες, να 
γυρίσουν το ποτάµι πίσω. Προσοχή! Όχι να πάνε κό-
ντρα στο ρεύµα αλλά να αντιστρέψουν την κοίτη του 
ποταµού. ∆ηλαδή, αντί το ποτάµι να κατεβαίνει προς 
τη θάλασσα, να αρχίσει να ανηφορίζει προς το βουνό.

Σαν τα σκυλιά στο τυρόγαλο
ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΙΠΟΝ στο µάτι αυτή τη φορά τη διαχεί-
ριση των αγροτοπεριβαλλοντικών µέτρων. Αφού δεν 
µπορούµε να έχουµε, σου λέει,  τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε και 
την πληρωµή της βασικής ενίσχυσης, ας κρατήσουµε 
τα βιολογικά και τις εξισωτικές ενισχύσεις. Καθόλου ά-
σχηµα. Πρόκειται για πληρωµές που φθάνουν τα 500 ε-
κατ. ευρώ, είναι µια χαρά λύση, µέχρι να έρθουν ξανά οι 
δικοί µας και να αλώσουµε εκ νέου το σύστη-
µα. Τι ζητούσαν οι αθεόφοβοι; Να φύ-
γουν αυτές οι δύο περιπτώσεις (Μέ-

τρο 11 των Βιολογικών και Μέτρο 13 της Εξισωτικής) α-
πό την πλατφόρµα του ∆ηµοσίου, δηλαδή από το gov.
gr και να γίνει η διαχείρισή τους από το σκουριασµέ-
νο λογισµικό λογάριθµων της λεγόµενης δυναστείας. 

Πρόθυμοι συμπαραστάτες 
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ συχνά πυκνά τα τελευταία 
χρόνια, βρέθηκαν και καλοθελητές, µέσα από τον κρα-
τικό µηχανισµό (ΟΠΕΚΕΠΕ, διαχειριστικές αρχές, δη-
µόσια διοίκηση) που έσπευσαν να υποστηρίξουν αυτή 
την οπισθοδρόµηση. Άλλοι γιατί έχουν ταυτίσει το ρό-
λο τους µε τη δυναστεία, άλλοι από άρνηση να αναλά-
βουν ευθύνες και άλλοι από φόβο µην µείνουν πίσω 
οι πληρωµές (το γνωστό φόβητρο), βρέθηκαν για µια 
ακόµα φορά «στελέχη» να σηµάνουν οπισθοχώρηση.  

Πάλι κλάμα τα καβουράκια
Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ είναι ότι τελικά, τίποτα απ’ ό-

λα αυτά δεν έγινε. Η σταθερή πολιτική βούληση του 
υπουργού, «όλα στο gov.gr – όλα στο φως» µε τη βο-
ήθεια της συνεπούς πλεύσης του προέδρου του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, η διαχείριση και των εν λόγω µέτρων (βιολογι-
κά – εξισωτικές) παραµένουν στο κυβερνητικό νέφος, 
µε την τεχνική υποστήριξη που κατά περίπτωση χρει-
άζεται και υπό τον πλήρη έλεγχο βέβαια της κατάστα-
σης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάλι κλάµα τα καβουράκια!

Μέλη χρυσής δεκαετίας
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι άλλη µια φορά ότι… για 
να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ! Και χρειάζε-
ται και ανθρώπους µε άλλη νοοτροπία. Κάποιοι που 
έχουν µάθει αλλιώς είναι δύσκολο τώρα να αλλάξουν. 
Χρειάζονται κι εδώ αλλαγές. Ακόµα και ο κανονισµός 
λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν κοµµένος και ραµµέ-
νος στα µέτρα του προηγούµενου καθεστώτος. Όλα 
γύριζαν γύρω από τη «χρυσή δεκαετία». Ακόµη κι αν 
ήθελε η διοίκηση να κάνει κάποιες αλλαγές, έπρε-

πε να διαλέξει από αυτούς που είχαν µπει 
στην «πρώτη γραµµή» και αντλούσαν 

πείρα από τη «χρυσή δεκαετία». 

Κατάψυξη
ΑΠ’ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ, για να 
γίνουν οι απαραίτητες αλλα-
γές και στο υπηρεσιακό δυ-
ναµικό ώστε να επιστρέψει, 
όπως λέγεται, το ΟΣ∆Ε σπίτι 
του, πρέπει να αλλάξει και ο 
Κανονισµός Λειτουργίας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα διευκολύ-
νει την ανανέωση. Και θα αλ-
λάξει, όσο κι αν ακόµα… το τέ-

ρας βρυχάται! Και θα έρθουν στελέχη. Όπως ο Σερραί-
ος της πληροφορικής που συµµετείχε στην καµπάνια 
του Obama και η «δυναστεία» τον είχε στο… ψυγείο, 
γιατί, λέει, είχε άποψη επί του αντικειµένου. 

Άρχισε γκρίνια μεταξύ τους
Η ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ του δράµατος, θα παιχθεί απ’ ότι 
ξέρουµε, στις 21 Νοεµβρίου. ∆ηλαδή στα Εισόδια της 
Θεοτόκου, τότε που γιορτάζουν οι… Μαρίες Παρθέ-
νες.  Αυτή είναι η νέα καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών για το έργο της περίφηµης ευφυ-
ούς γεωργίας. Με µια προκήρυξη σκάνδαλο, επί της 
οποίας δυσκολεύονται να συµφωνήσουν τελικά και 
οι ίδιοι που την παράγγειλαν. Ο ένας λέει εγώ έχω το 
«πολιτικό µέσο», ο άλλος ισχυρίζεται ότι «εγώ έχω την 
τεχνογνωσία». Άντε να βρεις άκρη. Αν υπήρχε κυβερ-
νητική ευαισθησία δεν θα είχε βγει ποτέ στον αέρα! 
Αλλά και τώρα για να αποσυρθεί διακριτικά, πριν το 
πράγµα µπλέξει περισσότερο, σίγουρα δεν είναι αργά! 

Μαρίες παρθένες
Η άλλη πράξη του δράµατος θα παιχθεί 
στις 21 Νοεµβρίου. ∆ηλαδή στα Εισόδια 

της Θεοτόκου, τότε που γιορτάζουν 
οι Μαρίες οι παρθένες 

∆
ηµοσιεύθηκε πρόσφατα ο Νέος Α-
ναπτυξιακός Νόµος και όλοι µε έκ-
πληξη είδαµε, περίεργα πράγµατα 
που δείχνουν καταρχήν το πόσο µι-

κρή είναι η σηµασία που δείχνουν οι ευθύνο-
ντες για τον «βασικό πυλώνα ανάπτυξης της 
χώρας» (όπως διατρανώνουν, όπου βρεθούν 
και όπου σταθούν). Αυτό, που καταλαβαίνει 
κάποιος, είναι ότι οι συντάκτες του Αναπτυ-
ξιακού Νόµου, είναι τελείως άσχετοι, µε τον 
πρωτογενή τοµέα και τα προβλήµατα του. Ό-
ταν βάζουν περιορισµό, στα γεωργικά µηχα-
νήµατα να µην ξεπερνούν το 30% της συνο-
λικής επένδυσης, ουσιαστικά βάζουν φραγ-
µό στο να µην επενδύσουν οι αγρότες ή επι-
χειρήσεις τους. Όταν βάζουν περιορισµό στα 
γεωργικά κτίρια, να µην ξεπερνούν το 45% 
της επένδυσης, ουσιαστικά βάζουν φραγµό 
στους κτηνοτρόφους να µην κατασκευάσουν 
ποιµνιοστάσια και γεωργικές αποθήκες. Όταν 
προωθούν, να κατασκευάζονται θερµοκήπια 
µε έγκριση τύπου, ουσιαστικά βάζουν φραγ-
µό στους χιλιάδες αγρότες µε θερµοκηπιακές 
µονάδες της ∆υτικής Ελλάδος, που κατασκευ-
άζουν τα κλασσικά θερµοκήπια για την καλλι-

έργεια κηπευτικών 
(φράουλες, καρ-
πούζια και λοιπά 
κηπευτικά).

Αγνοούν λοιπόν 
τα βασικά συστατι-
κά της αγροτικής οι-
κονοµίας, εκπλήσ-
σοντας ακόµη και 
αυτούς που είχαν 

προβλέψει τα προβλήµατα που δηµιούργησε 
ο προηγούµενος Αναπτυξιακός Νόµος που 
προσπάθησαν να πείσουν (αλήθεια ποιους;) 
ότι χρειάζεται αλλαγές ο νέος Αναπτυξιακός.  
Αλλά φεύ, άνθρακας λοιπόν ο θησαυρός. 

∆εν πρέπει εδώ να παραλείψω, το αλαλούµ 
των εγκρίσεων ή απορρίψεων µεταξύ των Πε-
ριφερειών, για την προηγούµενη περίοδο του 
Αναπτυξιακού. Για την ίδια επένδυση π.χ. άλ-
λη Περιφέρεια ενέκρινε και άλλη Περιφέρεια 
απέρριπτε. Στις δε αιτιολογίες απόρριψης µε-
γάλη ήταν η γκάµα των απαντήσεων (πέραν 
της κάθε επιστηµονικής προσέγγισης………)

Θα ήταν σκόπιµο και αναγκαίο, να µαζέψει 
το υπουργείο Ανάπτυξης τις απαντήσεις αυ-
τές, για να δει το πόσο άσχετοι είναι µερικοί, 
που κρίνουν επενδύσεις εκατοµµυρίων και 
ρίχνουν στα τάρταρα τον πρωτογενή τοµέα.  
Μετά από τριάντα χρόνια µελετητής, ειδικευ-
µένος στις επιχειρήσεις του πρωτογενή νόµι-
ζα, ότι τα έχω δει όλα. Μάλλον έκανα λάθος. 

*ΓΕΩΠΟΝΟΥ, Τ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΓΕΩΤΕΕ 
ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, Τ. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Τι Αναπτυξιακός 
είναι αυτός για 
τον πρωτογενή;

ΤOY  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. 
ΣΙΓΑΛΟΥ*
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αντιµέτωπος µε µία νέα δύσκολη κατά-
σταση - µετά την πανδηµία - βρίσκεται ο 
ευρωπαϊκός αµπελοοινικός τοµέας, απόρ-
ροια της ενεργειακής κρίσης που συνδέε-
ται µε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 
η οποία έχει εκτινάξει στα ύψη τα κόστη 
παραγωγής αλλά και το καλάθι του κατα-
ναλωτή, φέρνοντας «σύννεφα» ύφεσης.

Ενδεικτική είναι η ανησυχία που εκ-
φράζει ο τοµέας οίνου του ευρωπαϊκού 
αγροτικού συνεταιριστικού-συνδικαλι-
στικού, Copa-Cogeca, ο οποίος ανησυ-
χεί για το µέλλον της αγοράς ελέω εκτί-
ναξης πληθωρισµού, που µειώνει την α-
γοραστική δύναµη του καταναλωτή. Οι 
Copa-Cogeca δίνουν προτεραιότητα στη 
µείωση των λογαριασµών ενέργειας και 
όχι στις αναδυόµενες γαλλικές απαιτή-
σεις για τη µείωση των ανισορροπιών 
µεταξύ προσφοράς και ζήτησης, µέσω 
απόσταξης ή εκριζώσεων.

Πάντως, οι επανειληµµένες αιτήσεις 
για βοήθεια από τον τοµέα οίνου προς 
την Κοµισιόν προσκρούουν στην επιφυ-
λακτικότητα της τελευταίας, µε αξιωµατού-
χους να δηλώνουν ότι «ο αµπελοοινικός 
τοµέας δεν υφίσταται την τρέχουσα κρί-
ση µεµονωµένα, αλλά µε όλους τους άλ-
λους αγρότες και παραγωγούς, τη γενική 
οικονοµία και την ευρωπαϊκή κοινωνία». 

«Ένα µέτρο για τη µείωση του ενερ-
γειακού κόστους θα ήταν η πιο αποτε-
λεσµατική παρέµβαση που πρέπει να 
υιοθετηθεί βραχυπρόθεσµα», υποστη-
ρίζει ο Luca Rigotti, πρόεδρος της οµά-
δας εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca. 

Τώρα «στην κατάσταση µετά την παν-
δηµία ο ευρωπαϊκός αµπελοοινικός τοµέ-
ας αντιµετωπίζει µια αβέβαιη γεωπολιτι-
κή φάση και πολλές προκλήσεις προβλή-
µατα αγοράς, κόστος παραγωγής, προµή-
θεια πρώτων υλών… Το κόστος παραγω-
γής έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. 
Επιβαρύνει την ευρωπαϊκή κατανάλωση 
(η αγοραστική δύναµη των οικογενειών 
µειώνεται στην Ευρώπη και το κρασί δεν 
είναι βασική ανάγκη) και εγείρει το φόβο 
για τις εξαγωγές (οικονοµική αβεβαιότη-
τα στην Ευρώπη και τον κόσµο)», είπε σε 
τηλεδιάσκεψη τύπου στις 25 Οκτωβρίου.

Αντιµέτωπη µε αυτά τα σύννεφα που 
σκοτεινιάζουν το µέλλον, η ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία ζητά «παρεµβάσεις µε στό-
χο τη µείωση του κόστους ενέργειας», 
αναφέρει ο Luca Rigotti, εξηγώντας ότι 
«το δυσανάλογο κόστος ενέργειας οδη-
γεί επίσης σε αύξηση της τιµής όλων των 
πρώτων υλών όπως: γυαλί, χαρτί κ.λπ. Ό-
µως και στα logistics και στις µεταφορές, 

οι τιµές έχουν αυξηθεί άνευ προηγουµέ-
νου». Ερωτηθείς σχετικά µε την υποστή-
ριξη των γαλλικών αιτηµάτων για εκρίζω-
ση, απόσταξη κρίσης και ενίσχυση ιδιω-
τικής αποθεµατοποίησης, ο Luca Rigotti 
ανέφερε ότι οι Copa-Cogeca, «µέχρι στιγ-
µής, δεν έχουν λάβει αυτά τα µέτρα υπό-
ψη. Η σοδειά του 2022 ήταν πολύ καλής 
ποιότητας, αλλά δεν είναι άφθονη σε όλα 
τα κράτη. Από σήµερα, δεν έχουµε ακό-
µη ανάγκη να εφαρµόσουµε τα µέτρα». 

Ανάγκη εκλογίκευσης τιµών υλικών
«Το θέµα δεν είναι µόνο η ενίσχυση για 

την ενέργεια των εταιρειών του αµπελο-
οινικού τοµέα, το πρόβληµά µας είναι οι 
πρώτες ύλες και ο πληθωρισµός» διευκρι-
νίζει η Anne Haller, αντιπρόεδρος της ο-
µάδας εργασίας «Οίνος» της Copa-Cogeca 
και τονίζει ότι «θέλουµε ένα σύστηµα υ-
ποστήριξης ώστε οι προµηθευτές µας να 
µας παρέχουν ξηρά υλικά, εξοπλισµό, λι-
πάσµατα, υπό λογικές συνθήκες τιµών».

Μειώνεται η αγοραστική δύναμη, 
βγαίνει το κρασί από το καλάθι
Λύσεις για μείωση κόστους ενέργειας κι όχι εκριζώσεις ζητά ο αμπελοοινικός τομέας

Πληθωρισµός
Ο πληθωρισµός 

επιβαρύνει την ευρω-
παϊκή κατανάλωση, 
λέει ο τοµέας οίνου 

της Copa-Cogeca και 
η αγοραστική δύναµη 

των οικογενειών 
µειώνεται στην 

Ευρώπη

Χαλεποί καιροί
Έκθεση της αγοράς 

εκλεκτών οίνων, 
λέει πως δεν αρκούν 
οι «συναρπαστικές 
σοδειές». Το αυξα-
νόµενο κόστος και 
οι επιπτώσεις µιας 

παγκόσµιας ύφεσης 
υποδηλώνουν πιο 
χαλεπούς καιρούς

Το κόστος ενέργειας 
βαραίνει επικίνδυνα 
τον κλάδο της οινοποιίας, 
δηλώνει ο Luca Rigotti, 
επικεφαλής της οµάδας «Οίνος» 
της οργάνωσης Copa-Cogeca.

Λίγο πριν 
τη νευρική 
κρίση, αγορά 
εκλεκτών 
οίνων
Οι πωλήσεις εκλεκτών 
κρασιών το γ’ τρίµηνο
του έτους συνέχισαν να 
συγκρατούν τα νεύρα τους, 
παρά την επιδείνωση της 
µακροοικονοµικής εικόνας. 
Στην τελευταία τριµηνιαία 
έκθεση της η Liv-ex, (εταιρεία 
που εξετάζει την παγκόσµια 
αγορά εκλεκτού κρασιού) 
µιλά για έντονους ανέµους 
λόγω νοµισµατικής αστάθειας 
και κατάρρευσης της λίρας. 
Ο αναπληρωτής πρόεδρος 
και διευθυντής ανταλλαγών 
της Liv-ex, Τζάστιν Γκιµπς, 
σηµείωσε ότι η αδυναµία της 
στερλίνας βοήθησε, «καθώς 
οι αγοραστές δολαρίων και 
ευρώ επωφελήθηκαν», αλλά 
τελικά, η έκθεση κατέληξε 
ότι αγοραστές και πωλητές 
«προτιµούν τη σταθερότητα 
και χωρίς αυτήν, αυξάνεται 
η αποστροφή κινδύνου». 
Συνολικά, η υποκείµενη 
εικόνα για το Liv-ex 1000 
ήταν «µικτή», ανέφερε 
η έκθεση, µε κάποια µικρά 
κέρδη. Ο δείκτης Burgundy 
150 συνέχισε να 
επιβραδύνεται, σηµειώνοντας 
άνοδο µόνο 3% το γ’ τρίµηνο, 
αν και ο Champagne 50 ήταν 
πιο εύρωστος, σηµειώνοντας 
άνοδο 8,7% µεταξύ Ιουλίου 
και Σεπτεµβρίου, και ο Italy 
100 ανέκαµψε 3,7% από 
ένα φτωχό τρίµηνο.
«Οι συναρπαστικές σοδειές 
µπορεί να βοηθήσουν στην 
ώθηση της αγοράς, ωστόσο 
το αυξανόµενο κόστος 
αλλάζει τα δεδοµενα, καθώς 
οι επιπτώσεις µιας διεθνούς 
ύφεσης υποδηλώνουν 
πιο χαλεπούς καιρούς», 
κατέληξε η Liv-ex.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
(ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ)

ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
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5 ΕΤΙΑΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Πηγή: Copa-Cogeca 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Νέο πρόσωπο SIMA
στις 6-10 Νοεµβρίου
Μετά από δύο χρόνια απουσίας, η έκθεση SIMA 
ανοίγει ξανά τις πόρτες της, γιορτάζοντας την 
επέτειο 100 χρόνων παρουσίας, παρουσιάζοντας 
νέα θέµατα προσέγγισης στο Παρίσι. Η έκθεση 
έχει επεκταθεί µε νέες προσεγγίσεις γύρω 
από τις µεγάλες προκλήσεις του κλάδου, 
ιδιαίτερα εκτός Γαλλίας, για µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα, σύµφωνα µε την υπεύθυνη 
της εκδήλωσης, Isabelle Alfano, η οποία 
ανακοίνωσε τα νέα θέµατα που θα αναπτυχθούν 
6-10 Νοεµβρίου στο Παρίσι. Στην ανανεωµένη 
SIMA θα περιληφθεί το Βραβείο Καινοτοµίας 
SIMΑ, Το SIMA Tech, ένας ολοκαίνουργιος 
χώρος, που συγκεντρώνει περισσότερους από 
130 εκθέτες, νεοφυείς επιχειρήσεις και γεωργικά 
ροµπότ και το SIMA Farming Awards, ένα νέο 
διαγωνισµό που αναδεικνύει τους ευρωπαίους 
αγρότες που µπορούν να επιδείξουν τα 
επιτεύγµατά τους µε κοινωνικό, οικονοµικό 
ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.en.simaonline.com.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
H Biofach Saudi Arabia 

ανοίγει τις πόρτες της για 
πρώτη φορά στις 7 µε 9 
Νοεµβρίου στο ∆ιεθνές 
Συνεδριακό & Εκθεσιακό 
Κέντρο του Ριάντ. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.biofach-saudiarabia.com

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

Ανοικτή πρόσκληση σε 
εστιατόρια της Κρήτης για 
συνεργασία στο πλαίσιο 

της εκδήλωσης «Παγκόσµια 
Ηµέρα Οινοτουρισµού» 
Κυριακή 13 Νοεµβρίου, 
απευθύνει φέτος το Wines 
of Crete.

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

Τα πάντα για τα βιολογικά 
τρόφιµα στη Σκανδιναβία 
µπορεί να µάθει ο επισκέπτης 
της Eco Life Scandinavia & 

Nordic Food Fair στις 16-17 
Νοεµβρίου.

To µεγάλο 13ο Φεστιβάλ 
Ελληνικού Μελιού & 
Προϊόντων Μέλισσας 
διοργανώνεται φέτος στις 
2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου στο 
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας.

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

Η βραβευµένη έκθεση 

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

Αυξηµένες 25% είναι 
κιόλας οι κρατήσεις για τη 
φετινή έκθεση Fruit Logistica 
που θα πραγµατοποιηθεί το 
τριήµερο 8-10 Φεβρουαρίου 
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.

Ορθή διαχείριση 
ζωικών αποβλήτων 
στις 23 Νοεµβρίου
Το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος – Ι.Π.Κ., 
µια πρωτοβουλία του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, 

που φιλοδοξεί να ενώσει την επιστήµη 
(ακαδηµαϊκούς ερευνητές, κλπ.), τους κρατικούς 
φορείς και την επιχειρηµατική κοινότητα του 
κλάδου των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, 
διοργανώνει, στις 23 Νοεµβρίου και ώρα 
4.00µµ στην αίθουσα του ΒΕΑ, Ακαδηµίας 18, 
Αθήνα, ανοικτή ενηµερωτική εκδήλωση, σχετικά 
µε τη ∆ιαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων 
(ΖΥΠ) και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
Τροφίµων (ΗΜΑΤ), δύο καίριας σηµασίας 
ζητήµατα για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής 
στη Γραµµατεία ΣΕΒΕΚ στο τηλ: 210-3253237 
και στο www.sevek@sevek.gr.

ΑΘΗΝΑ

Αιτήσεις έως 6 
Νοεµβρίου για το 
Trophy Challenge

Για 4η χρονιά το Trophy-
Τροφή Challenge, ο 
πρωτοποριακός διαγωνισµός 
από τη Νέα Γεωργία Νέα 
Γένια, που έχει στόχο να 
υποστηρίξει το ελληνικό 
αγροδιατροφικό 
οικοσύστηµα, τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό του κλάδου 
και τη νεανική 
επιχειρηµατικότητα. 
Η διαδικασία των αιτήσεων 
ολοκληρώνεται την Κυριακή 
6 Νοεµβρίου. To Trophy-
Τροφή Challenge έχει 
καθιερωθεί µεταξύ της 
αγροδιατροφικής κοινότητας, 
καθώς από το 2019 µέχρι 
και σήµερα έχει υποστηρίξει 
95 start-ups και οµάδες στις 
οποίες συµµετείχαν φοιτητές 
και ερευνητές από 20 
πανεπιστήµια, ερευνητικούς 
φορείς και ινστιτούτα. 
Πληροφορίες στο www.
generationag.org/trophy-
trofh-challenge.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΙΣΙ

Έως 9 Νοεµβρίου υποβολή 
ενστάσεων για τον Παραδοσιακό 
Ελαιώνα Άµφισσας.

Μέχρι 9 Νοεµβρίου ενστάσεις 
για τον αµπελώνα Ν. Θήρας.

Από 15 έως και 25 Νοεµβρίου 
αιτήσεις για χορήγηση ενίσχυσης 
στο λίπασµα µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας «myBusinessSupport» 
της ΑΑ∆Ε.

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 αιγοπροβάτων 
και χοίρων.

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

Έως 31 ∆εκεµβρίου µετατροπές 
άδειας παραγωγού Λαϊκής 
σε πωλητή. 

Έως 15 Φεβρουαρίου σε ισχύ 
η απαγόρευση αλιείας πέστροφας 
στην Ήπειρο.

Παράταση ως 31 Μαρτίου 
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Έως 3 Φεβρουαρίου 
υποβολή αιτήσεων 
στα Olive Trophies

Ο 2ος ∆ιαγωνισµός των Olive 
Trophies, για το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Olive Oil Trophy και 
την επιτραπέζια ελιά Table Olives 
Trophy είναι και φέτος γεγονός. 
Τους δύο διαγωνισµούς διοργανώνει 
η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
«∆ΕΘ-HELEXPO» και την αξιοπιστία 
της διαδικασίας αξιολόγησης 
υπογράφει η Λέσχη Φίλων 
Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» 
και οι διακεκριµένοι αξιολογητές που 
συµµετέχουν. Οι ενδιαφερόµενοι 
παραγωγοί, τυποποιητές και έµποροι 
µπορούν να στείλουν την αίτησή 
τους στο info@olive-trophies.gr ή να 
τηλεφωνήσουν στο 210-3238092 
µέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2023. 
Η απονοµή των βραβείων θα γίνει 
στη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και 
Ποτών DETROP 19 Φεβρουαρίου.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 10 αγελάδες ελευθερας βοσκής 
εγκυες νέες απο 2 έως 5 ετών.Πληροφορίες. 
Τηλ. 6973/007873.

Πωλούνται 15 αγελάδες υψηλης γαλακτοπα-
ραγωγής ράτσας Χολσταιν Γερµανίας έγκυες 
στη 2η γέννα,σε πολύ καλή κατάσταση.∆υνατό-
τητα ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απογα-
λακτισµένα. Τηλ. 6947/728582.

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

Πωλούνται αρνια Λακόν 60 ηµερών απο µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής,αρσενικά και 
θηλυκά,120 ευρώ έκαστο.Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6973/722978,6978/023728.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες Ασσαφ 
5-6 µηνών από µάνες υψηλής 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 
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµή. Τηλ. 6947/728582.

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσί-
κες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 Ολύ-
µπου. Τηλ. 6934/405572. 

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

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

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια 
ποικιλίας Αµοργός κατάλληλα και για φαγητό 
και για σπόρο. Τηλ. 6932/372270. 

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

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

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

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

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

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

Πωλείται από παραγωγό φασολιά σε µπάλες 25 
κιλών. Κατάλληλη ζωοτροφή για πάχυνση 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 µπά-
λα προς 23 λεπτά το κιλό, περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6945/805371 , Κος Χρήστος. 

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

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

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

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

Πωλούνται γλυκάνισος, ρεβύθια βραστε-
ρά. 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 Φά-
ρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζα-
κύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύν-
θου. 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 φυτά. ∆ι-
ατίθεται και µηχανολογικός εξοπλισµός . Τηλ. 
6942/228503.

Πωλείται αγροτεµάχιο– Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού 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.

∆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

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

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 καλλιέρ-
γεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη πε-
ριοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 
6949/474535.

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγ-
µένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λού-
τσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ. 
6942/228503.

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

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

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

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία 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

Zητείται δικαιώµατα χωραφιών,ζώων και τα 
λοιπά για αγορα. Τηλ. 6978/023728.

Zητούνται χωράφια για ενοικίαση,µεγάλες 
εκτάσεις πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Zητείται βοσκότοπος µεγάλης εκτασης για 
ενοικίαση πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων, Ζορµπά επι-
σκευασµένη 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 ακροφύ-
σια 10αρια.Πληροφορίες. Τηλ. 6949/093007. 

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. 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 
προϊόντων, 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 χώρους και 
όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 
6947/509187.

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

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

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

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

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

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

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

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

Στο κλάµπ του ευρωπαικού δικτύ-
ου  «IterVitis» που αναδεικνύει µέ-
σω του τουρισµού πολιτιστικές δια-
δροµές αµπέλου και οίνου εντάχθη-
κε ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλης Νάου-
σας. Μάλιστα, είναι ο πρώτος ∆ήµος 
της Ελλάδας που συµµετέχει στο δί-
κτυο πόλεων και περιοχών µε σηµα-
ντική ιστορία και ξεχωριστή παρου-
σία στον χώρο του αµπελιού και της 
οινοποίησης. 

Εξάλλου, η παραγωγή κρασιού υ-
πήρξε πάντα ένα ευρωπαϊκό σύµβο-
λο ταυτότητας ως ένα ουσιαστικό συ-
στατικό της ιστορίας µιας περιοχής. 

Ένας από τους κύριους στόχους του 
∆ικτύου είναι να διαφυλάξει την ποι-
κιλοµορφία του κρασιού, φωτίζοντας 
την µοναδικότητά του κάθε αµπελουρ-
γικού τοπίου ως µια υλική και άυλη 
κληρονοµιά της κοινότητας σε έναν 
παγκοσµιοποιηµένο κόσµο. 

Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει να 
προσφέρει µια νέα ταξιδιωτική προ-
οπτική, η οποία ανανεώνει και βελτι-
ώνει την οινολογική τουριστική προ-
σφορά προωθώντας τις µεγάλες ποι-
κιλίες ευρωπαϊκών οινολογικών πε-
ριοχών και τοπίων, µέσα από:

 τη χαρτογράφηση και διατήρη-
ση της κληρονοµιάς των ιστορικών 

και αρχαίων αµπελιών και του πολι-
τισµού της αµπέλου και του κρασιού,

 την προώθηση δραστηριοτήτων έ-
ρευνας, τεκµηρίωσης και προστασίας 
περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, 

 την ανάπτυξη συνειδητοποιηµέ-
νων και βιώσιµων µορφών τουρισµού, 
που απευθύνονται, ιδίως στους νέους.

Στην προοπτική του Itervitis ο οι-
νοτουρισµός είναι πολιτιστική δρα-
στηριότητα. Ο ταξιδιώτης µπορεί να 
ανακαλύψει και να ενηµερωθεί για 
τις τεχνικές καλλιέργειας, οινοποί-

ησης, αποθήκευσης και µεταφοράς, 
καθώς και να εξοικειωθεί µε τους 
συµβολισµούς αυτής της πλούσιας 
κουλτούρας. Ένα από τα τρέχοντα 
έργα του δικτύου είναι η ανάπτυξη 
σχολών οινοτουρισµού.

Να σηµειωθεί ότι το ευρωπαϊκό δί-
κτυο «IterVitis – Lescheminsdelavigne» 
- Πολιτιστικές  ∆ιαδροµές Αµπέλου και 
Οίνου, που προωθείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Οµοσπονδία IterVitis,  συνι-
στά πιστοποιηµένη Πολιτιστική ∆ια-
δροµή του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Κληρονοµιά
Ένας από τους στόχους του 

IterVitis η χαρτογράφηση και 
διατήρηση της κληρονοµιάς 
των ιστορικών και αρχαίων 

αµπελιών 

Η σφήκα δοκιµάζει
αντοχές στο κάστανο
«Παρά τις ευοίωνες προοπτικές, 
τα προβλήµατα δεν λείπουν. 
Η εξάπλωση της σφήκας καστανιάς 
καταστρέφει τις φυτείες σας, 
το ιδιοκτησιακό δεν είναι ξεκάθαρο 
και τα φετινά προβλήµατα στην 
παραγωγή δοκιµάζουν τις αντοχές 
σας. Γι αυτό και η πολιτεία οφείλει 
να δείξει το έµπρακτο ενδιαφέρον 
της». Αυτά τόνισε ο βουλευτής Ν∆ 
Λαρίσης Μάξιµος Χαρακόπουλος 
σε µήνυµά του κατά την 4η γιορτή 
Κάστανου στα γραφικά Αµπελάκια. 

Συναγερµός για κρούσµα
πανώλης χοίρων
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι 
κτηνιατρικές αρχές σε Θεσπρωτία, 
Ιωάννινα, Καστοριά, Φλώρινα, 
Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες, ∆ράµα, 
Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρο µετά 
τον εντοπισµό εστιών αφρικανικής 
πάνωλης χοίρων, σε αγριόχοιρους 
στη Βουλγαρία. Σύµφωνα µε το 
Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών 
Νοσηµάτων του ΥπΑΑΤ, 
κοινοποιήθηκαν 10 δευτερογενείς 
εστίες στη Βουλγαρία κοντά 
στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Χρήσεις γης και άδειες
στάβλων σε νέο ν/σ
Θέµατα χρήσεων γης, αδειών 
στάβλων και κτηνοτροφικών 
πάρκων, βρέθηκαν, µεταξύ άλλων, 
στο επίκεντρο της συνάντησης 
των κτηνοτρόφων Αττικής µε 
τον ΥπΑΑΤ Γιώργο Γεωργαντά, 
ο οποίος φέρεται να δροµολογεί 
πολυνοµοσχέδιο για κτηνοτροφία. 
Ο υπουργός φαίνεται να εξετάζει 
θετικά την ανάγκη για παράταση 
του χρόνου τακτοποίησης 
των υπαρχόντων στάβλων, 
που λήγει στο τέλος του έτους.

Επελαύνει ο δάκος, 
έκτακτοι ψεκασµοί
Αυξηµένος αριθµός προσβολών 
δάκου λόγω καιρικών συνθηκών 
των τελευταίων ηµερών στις ελιές 
της Βόρειας Κυνουρίας µε 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
να ζητά από την Κρήτη να της 
προµηθεύσει ειδικό φάρµακο για 
έκτακτους ψεκασµούς. Aντίστοιχα 
στην Κέρκυρα παρά το γεγονός 
ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 
για το δάκο, οι δολωµατικοί 
ψεκασµοί σταµάτησαν λόγω 
έλλειψης εντοµοκτόνων.

Το Ευρωπαϊκό δικτύου «IterVitis – Lescheminsdelavigne» - Πολιτιστικές ∆ιαδροµές Αµπέλου και Οίνου, που 
προωθείται από την Οµοσπονδία IterVitis και συνιστά πιστοποιηµένη Πολιτιστική ∆ιαδροµή του Συµβουλίου ΕΕ.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η Νάουσα στο κλαμπ 
πόλεων με οινική ιστορία
Ο Δήμος Νάουσας εντάχθηκε, ως πρώτος δήμος της Ελλάδας, στο 
δίκτυο «ΙterVitis» - Πολιτιστικές Διαδρομές Αμπέλου και Οίνου

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα επι-
σκευασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Πωλείται τρακτέρ STAYER 110 άλογα, αλέτρι 
τετράυνο Γκλαβαν,δισκοσβάρνα 28αρα του Ζορ-
µπά,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι. Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες χρή-
σης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ 100 ίππων οποιασδήποτε 
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 
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Ντέρμπι αιωνίων
στην Λεωφόρο
Τα βλέμματα στην αναμέτρηση ΠΑΟ-Ολυμπιακός

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τον αέρα του 10 στα 10 υποδέ-
χεται ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός 
(1ος, 30 βαθµούς) τον αιώνιο αντίπα-
λο Ολυµπιακό (3ος, 20 βαθµούς) στο 
Απόστολος Νικολαΐδης την Κυριακή 
στις 19:30 µ.µ. για την 11η αγωνιστι-
κή της Super League. Οι πράσινοι για 
πρώτη φορά µετά από χρόνια παρου-
σιάζονται ως το απόλυτο φαβορί, ε-
νώ η σοβαρότητα µε την οποία προ-
σεγγίζει η οµάδα του Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς κάθε µατς ξεχωριστά εµπνέει σι-
γουριά στους οπαδούς του Παναθη-
ναϊκού, οι οποίοι εξαφάνισαν όλα τα 
διαθέσιµα εισιτήρια για το ντέρµπι ε-
ντός δεκαλέπτου την περασµένη Πέ-

µπτη.  Ο Ολυµπιακός του Μίτσελ ψά-
χνει να σπάσει το αήττητο των πρασί-
νων και να επιδοθεί στο κυνήγι της 
ΑΕΚ (2η, 24 βαθµούς), ώστε να µπει 
ξανά σε τροχιά πρωταθλητισµού. Α-
πό τη µεριά της η Ένωση δοκιµάζεται 
στο τερέν του Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης, στην δύσκολη έδρα του Αστέρα 
Τρίπολης, προσβλέποντας σε πιθα-
νό στραβοπάτηµα του Παναθηναϊκού 
ώστε να µειώσει τη διαφορά από την 
κορυφή του βαθµολογικού πίνακα. 

Σφυγµό θέλει να πιάσει ο ΠΑΟΚ 
(5ος, 16 βαθµούς) στη Τούµπα, που 
αναµένεται να έχει εύκολο έργο απέ-
ναντι στον ταλαιπωρηµένο από τραυ-
µατισµούς ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ ανα-
σύνταξη από τη συντριβή που υπέ-
στη από τον ΠΑΟ επιχειρεί ο Βόλος.

Έτοιµα να ξεδιψάσουν µε το φετινό τίτλο του ΝΒΑ 
δείχνουν τα ελάφια του Μιλγουόκι. Η αποφασιστικότητα 
των φετινών Μπακς κάνει τη διαφορά από νωρίς. 
Η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνµπο συνεχίζει ως 
η µοναδική αήττητη στο NBA µε σερί 7-0 νικών. Από 
τους επόµενους πέντε αγώνες, οι τέσσερις θα είναι εκτός 
έδρας (Μινεσότα, Ατλάντα, Οκλαχόµα, Σαν Αντόνιο).

Τρένο το Μιλγουόκι 
στην έναρξη της σεζόν

Μπάσκετ (NBA)

Μινεσότα Τίµπεργουλβς – Μιλγουόκι Μπακς    04.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Αταλάντα - Νάπολι 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Λαύριο – ΑΕΚ   19.15 ΕΡΤ World

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα  21.00 Novasports Prime

Mπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα  18.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Ρόµα - Λάτσιο 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Περιστέρι – Καρδίτσα  19.15 ΕΡΤ 3 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 20.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (ΝΒΑ)  

Λος Άντζελες Λέικερς –
 Κλίβελαντ Καβαλίερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (NBA)

Μινεσότα Τίµπεργουλβς – Μιλγουόκι Μπακς    04.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Αταλάντα - Νάπολι 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Λαύριο – ΑΕΚ   19.15 ΕΡΤ World

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα  21.00 Novasports Prime

Mπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα  18.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Ρόµα - Λάτσιο 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Περιστέρι – Καρδίτσα  19.15 ΕΡΤ 3 

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός  19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 20.30 Novasports Prime

Μπάσκετ (ΝΒΑ)  

Λος Άντζελες Λέικερς –
 Κλίβελαντ Καβαλίερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 6 Νοεµβρίου

Σάββατο 5 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Από µηδενική
βάση η προκήρυξη 
Σχεδίων Βελτίωσης 
λέει ο Γεωργαντάς 

Σολοµώντεια    
λύση για τα νέα 
διαχειριστικά 
σχέδια βόσκησης 

Σε ισχύ 
ο Νοέμβριος 
για τις πληρωμές 
των Βιολογικών  

Χειµώνα ανανεώνει
συµβόλαιο ο Xάµιλτον
Να υπογράψει νέο συµβόλαιο µε 
τη Mercedes επιθυµεί διακαώς ο 
7 φορές παγκόσµιος πρωταθλητής 
της Formula 1 Λουίς Χάµιλτον, µη 
θέλοντας να αλλάξει περιβάλλον 
στα 38 του χρόνια. Ο διευθυντής 
της Mercedes Τότο Βόλφ µετέθεσε 
για τον χειµώνα τις συζητήσεις 
µεταξύ τους, µε το τρέχον 
συµβόλαιο των δύο πλευρών 
να λήγει στα τέλη 2023.

Αµφίβολος για 
Μουντιάλ ο Σον
Αµφίβολη είναι η συµµετοχή 
του Σον στο Μουντιάλ 2022 
µε την Κορέα, καθώς µετά 
τον τραυµατισµό του σταρ 
της Τότεναµ στο 29ο λεπτό 
του αγώνα της Τότεναµ 
µε τη Μαρσέιγ, θα αναγκαστεί 
να υποβληθεί σε χειρουργική 
επέµβαση. Οι εξετάσεις έδειξαν 
πως έχει υποστεί κάταγµα σε 
οστό κοντά στο αριστερό µάτι.

Πρεµιέρα µε το δεξί 
θέλει η θεσσαλική ΑΕΛ
Όλα είναι έτοιµα στο στρατόπεδο 
των βυσσινί για την έναρξη της 
Super League 2, µε τη θεσσαλική 
οµάδα να διασταυρώνει τα ξίφη 
της στο Αλκαζάρ µε τον Ηρακλή 
Λάρισας την Κυριακή 6 
Νοεµβρίου στις 15:00 µ.µ. για 
την πρώτη αγωνιστική. Στόχος 
της νέας περιόδου δεν είναι 
άλλος από την επάνοδο της 
οµάδας στα σαλόνια της πρώτης 
εθνικής κατηγορίας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



                   THE

Top 50
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Τη δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων ί-
σως 30 ετών, διανύουν φέτος οι κροκοπα-
ραγωγοί της Κοζάνης. Όλα δείχνουν πως οι 
αποδόσεις θα είναι μειωμένες έως και 50%-
60% έναντι μιας κανονικής σεζόν. «Τα άν-
θη είναι ντελικάτα και μαραμένα. Πιθανό-
τατα έχει να κάνει με τις ασυνήθιστα υψη-
λές για την εποχή θερμοκρασίες», τονίζει 
ο πρόεδρος του αναγκαστικού συνεταιρι-
σμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, Βασίλης 
Μητσόπουλος. Ο ίδιος εκτιμά πως η φετινή 
παραγωγή από περίπου 5.500 στρέμματα 

μόλις που θα υπερβεί τον 1 τόνο, όταν πέ-
ρυσι ήταν πάνω από 2,1 τόνους. 

«Θα επιδιώξουμε να δώσουμε υψηλότε-
ρη τιμή στους παραγωγούς, από τα περί-
που 1.300 ευρώ που πήραν πέρυσι, για το 
συμβατικό και τα 1.500 ευρώ για τον βιο-
λογικό κρόκο, για να τους στηρίξουμε», α-
νέφερε ο κ. Μητσόπουλος, ο οποίος δεν έ-
κρυψε την ανησυχία του για το πώς θα εξυ-
πηρετηθούν οι παραγγελίες από τις πολλές 
εμπορικές συνεργασίες που έχει ο συνε-
ταιρισμός στις διεθνείς αγορές.   Λ. ΛΙΑΜΗΣ 

Μισός φέτος ο κρόκος, πιάνει τιμή
 Στο μισό η παραγωγή, μόλις που θα υπερβεί τον 1 τόνο  

 Μειωμένες κατά 50-60-% οι φετινές αποδόσεις λόγω καιρού
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Σ
την εγχώρια αγορά δεν ακούστη-
καν εξαγωγές σκληρού σίτου στις 
τιμές που κυκλοφορούσαν τις προ-
ηγούμενες εβδομάδες και ακούγε-

ται ήδη ότι οι τιμές των Ιταλών είναι χαμη-
λότερες, προς τα 450 ευρώ ο τόνος FOB. Η 
τοπική αγορά πληρώνει λίγο καλύτερα και 
γι’ αυτό κάνει κάποιες επιλεκτικές αγορές. 
Η προσφορά στις τελευταίες δύο μέρες έ-
χει αυξηθεί, γεγονός το οποίο και προμη-
νύει πιθανή διόρθωση.

  Μετά από αρκετό καιρό, στην εγχώ-
ρια αγορά σημειώθηκε επιτέλους ένα ανο-
δικό δυνατό γύρισμα. Αυτό που ανησυχεί 
τον κλάδο είναι πως ανεβαίνουν οι χρη-
ματιστηριακές τιμές, αλλά η ζήτηση δεν α-
κολουθεί. Από την άλλη μεριά βέβαια, οι 
κλώστες θέλουν τον χρόνο τους για να πει-
στούν πως είδαμε τα χαμηλά. Εφόσον δεν 
ακολουθήσει η φυσική αγορά λέγεται πως 
η αντίδραση θα είναι συγκυριακή δίνοντας 
μια ευκαιρία για καλύτερες τιμές. Οι τιμές 
που λαμβάνουμε για τα λευκά βαμβάκια 
πλησιάζουν ξανά τα 90 σεντς.

  Τιμή για τα χοντρά κομμάτια (121-140 
κομμάτια στο κιλό) από τα 2,10 ευρώ το κιλό, 
δίνει ο πρώτος επίσημος τιμοκατάλογος για 
τις ελιές Καλαμών εσοδείας 2022-2023 από 
την Sparta Gourmet. Σύμφωνα με τον τιμο-
κατάλογο, τα 161-180 κομμάτια πληρώνονται 
προς 1,70 ευρώ το κιλό, ενώ η βασική κατη-
γορία των 200 κομματιών πιάνει 1,50 ευρώ 
το κιλό. Τα πιο ψιλά κομμάτια (π.χ. 261-290 
στο κιλό) πληρώνονται με 1,15 ευρώ το κιλό. 
Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πως αγο-
ράζει ελαιόλαδο από Καλαμών με τιμές έως 
και 4,5 ευρώ το κιλό, αναλόγως την οξύτητα.

Χτίζει στα 450 ευρώ 
νέα βάση το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

06/10 13/10 20/10 26/10 03/11

481,90

468,08
474,01

465,16
469,94

Παραγγελίες 
Ανησυχία για το πώς  

θα εξυπηρετηθούν οι παραγγελίες 
από τις εμπορικές συνεργασίες  

του συνεταιρισμού στο εξωτερικό

Πέρυσι 
Οι περσινές τιμές ήταν 

περίπου 1.300 ευρώ για τον 
συμβατικό και 1.500 ευρώ το 
κιλό για τον βιολογικό κρόκο 

1 τόνος 
Η φετινή παραγωγή από περίπου 
5.500 στρέμματα μόλις που θα 

υπερβεί τον 1 τόνο, όταν πέρυσι 
ήταν πάνω από 2,1 τόνους

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

495

427

362

3,94

525,20

1419,4

20,92

75,97

146,37

125,19

500

422

362

4,03

547,80

1354,6

21,83

77,60

147,92

124,02

510

425

364

4,45

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

520

427

364

4,56

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

520

427

362

4,60

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

520

425

361

4,67

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος 

29/09 06/10 13/10 20/10 26/10 03/11

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

312 313
308

97,50

88,30 83,25 79,35

290 301 306

78,03
82,39

Τιμές παραγωγού 
κρόκου πέρυσι 
(ευρώ το κιλό)

Συμβατικός  1.300

Βιολογικός  1.500
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ανοδικό ξέσπασµα σε µια υπερ-πουληµένη αγορά

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
82,39

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

361

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
500

450

400

350

300

250

200

306

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,67

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Ανακάµπτει πάνω από τα 80 
σεντς η διεθνής αγορά βάµβακος 
που δείχνει έτοιµη να αφήσει 
πίσω της τα χαµηλά περιόδου.

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

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

Ανακάµπτει κατά 5ευρώ 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.

03
ΙΟΥΝ

03
ΙΟΥΛ

520

450

400
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140.00
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
03

ΑΥΓ
03

ΣΕΠ
03

ΟΚΤ
03

ΝΟΕ
03

ΙΟΥΝ
03

ΙΟΥΛ
03

ΑΥΓ
03

ΣΕΠ
03

ΟΚΤ
03

ΝΟΕ
03

ΙΟΥΛ
03

ΑΥΓ
03

ΣΕΠ
03

ΟΚΤ
03

ΝΟΕ
03

ΙΟΥΛ
03

ΑΥΓ
03

ΣΕΠ
03

ΟΚΤ
03

ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τρία συνεχόµενα limit up εισέρχε-
ται το χρηµατιστήριο βάµβακος στον 
κρίσιµο για τις σοδειές του βόρειου η-
µισφαιρίου Νοέµβριο, µε τη διεθνή τι-
µή να βρίσκεται µια ανάσα από τα 85 
σεντς. Έπειτα από το κλείσιµο της α-
γοράς την Πέµπτη 3 Νοεµβρίου, η τιµή 
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2022, α-
νακάµπτει στα 83 σεντς σε µια εξέλιξη 
που επιτρέπει την επιστροφή των τιµών 
για το σύσπορο βαµβάκι σε επίπεδα ά-
νω των 70 λεπτών το κιλό.

Η µεταβλητότητα στην αγορά βάµ-
βακος το τελευταίο διάστηµα είναι τό-
σο έντονη, που κάθε πρόοδος επί των 
τιµών, χάνεται µέσα σε λίγα 24ωρα, 
µε τις τιµές για το σύσπορο να υπο-
χωρούν ακόµα και στα απαγορευτικά 
για τα οικονοµικά δεδοµένα της φετι-
νής χρονιάς 65 λεπτά. Μένει να φανεί 
η επίδραση που θα έχει στην αγορά η 
τέταρτη συνεχόµενη αύξηση των επι-
τοκίων που ανακοινώθηκε την Τετάρ-

τη 2 Νοεµβρίου από την αµερικανική 
κεντρική τράπεζα (FED) και κυρίως τα 
συµπεράσµατα που θα εξάγει η αγο-
ρά αναφορικά µε ενδεχόµενη νέα αύ-
ξηση τους επόµενους µήνες. Πάντως 
η FED ξεκαθάρισε ότι οι νέες αυξήσεις 
στο µέλλον θα είναι µικρότερες των 75 
µονάδων βάσης που εισήγαγε µέχρι 
σήµερα, κάτι που ανακούφισε κάπως 
τις αγορές. Όσο πιο ακριβό γίνεται το 
κόστος δανεισµού, τόσο πιο έντονες 
θα είναι οι πιέσεις στο χρηµατιστήριο.

Από την άλλη, η ισοτιµία ευρώ δο-
λαρίου επιστρέφει ξανά κάτω από την 
απόλυτη ισοτιµία (1 ευρώ = 99 σεντς) 
κάτι που βελτιώνει τις ελληνικές τιµές.

Να σηµειωθεί ότι η συνεδρίαση στο 
χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης την Τε-
τάρτη 2 Νοεµβρίου ήταν µόλις η 17η 
«πράσινη» ηµέρα από τις 28 Αυγούστου 
για τον δείκτη τιµών βάµβακος, µε τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου να έχουν χά-
σει 40 σεντς περίπου από τότε. 

Φαίνεται πάντως πως η εκτίµηση της 
Agrenda περί σταδιακής βελτίωσης της 
χρηµατιστηριακής εικόνας στο βαµβά 

κι να επιβεβαιώνεται. Η αγορά παραµέ-
νει υπερπουληµένη, ειδικά σε επίπεδα 
κάτω από τα 75 σεντς και αναζητά µε-
τά από κάθε πτώση µια ισορροπία στη 
ζώνη των 80 σεντς. ∆ιεθνείς αναλυτές 
εκτιµούν ότι τα συµβόλαια της φετινής 
σοδειάς θα µπορέσουν να µπουν ξα-
νά σε τροχιά 90 σεντς από αρχές του 
2023, αν δεν υπάρξει κάποια ραγδαία 
αλλαγή στην παγκόσµια οικονοµία.

Ταυτόχρονα φαίνεται ότι αποδυνα-
µώνεται η έντονα πεσιµιστική αντίλη-
ψη για την παγκόσµια κατανάλωση. 
Τα αποθέµατα Σεπτεµβρίου στην τε-
λευταία έκθεση NASS είναι 4,5% λιγό-
τερα από τον Αύγουστο, αν και βέβαια 
παραµένουν 8,9% κάτω από τα επίπε-
δα της αντίστοιχης περιόδου το 2021.

Μια ανάσα από τα 85 σεντς το βαµβάκι
Διαδοχικές συνεδριάσεις στο συν 5,33% η διεθνής τιµή βάµβακος, µετά από τρία limit up
Πιο κοντά στην επιστροφή των τιµών για το σύσπορο σε επίπεδα άνω των 70 λεπτών

Επιπλέον 2 λεπτά 
συµπληρώνει στην τιµή 
καλαµποκιού η ΕΒΟΛ, 
διαµορφώνοντας τελικά τιµή 
κλεισίµατος του προϊόντος 
στα 33 λεπτά στον παραγωγό. 
Με νέα ανακοίνωση, ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός του 
Βόλου, ορίζει στα 2 λεπτά την 
εκκαθάριση στα καλαµπόκια 
που παραδόθηκαν και για τα 
οποία οι παραγωγοί έλαβαν 
προκαταβολή 31 λεπτών.
Πρόκειται για µια εξέλιξη 
που επικυρώνει την ανοδική 
πορεία των τελευταίων δύο 
εβδοµάδων στην εγχώρια 
αγορά καλαµποκιού, µε τις 
τιµές να προσεγγίζουν και στα 
υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα 
τα 33 λεπτά το κιλό, ωστόσο 
µέχρι στιγµής, η κίνηση 
του ιστορικού συνεταιρισµού 
γίνεται σηµείο αναφοράς 
και καταλύτης διευκόλυνσης 
της ανόδου σε ζώνες όπου 
το εµπόριο ακόµα επιβάλει 
ισχυρές αντιστάσεις στην 
άνοδο, πιέζοντας τις τιµές 
παραγωγού.

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΜΕ 33 ΛΕΠΤΑ Η ΕΒΟΛ

Εδώ και εβδοµάδες αναµέναµε ένα ανοδικό 
ξέσπασµα στο χρηµατιστήριο το οποίο και ήρθε, αφού 
όµως πρώτα είχε σηµειώσει χαµηλό στα 70,21 σεντς 
ενδοσυνεδριακά. Το βαµβάκι χαρακτηριζόταν ως 
υπερ-πουληµένο και τα θετικά νέα όσον αφορά 
την άρση περιορισµών για τον Covid στην Κίνα 
έδωσαν την έναρξη για το ράλι που βιώνουµε. 
Παράλληλα, οι µεγάλες κερδοσκοπικές πτωτικές 
θέσεις θα πρέπει σύντοµα να κλείσουν καθώς 
πλησιάζουµε στη λήξη του ∆εκεµβρίου ‘22. 
Για τεχνικούς λόγους οι κινήσεις που γίνονται 
υποστηρίζουν την ανοδική πορεία του χρηµατιστηρίου.

ΝEA ΥOΡKH
Η ανοδική αντίδραση του χρηµατιστηρίου έφερε 
έναν τόνο αισιοδοξίας µετά από µεγάλο διάστηµα 
ανησυχίας και κατήφειας. Το να προσπαθήσει κάποιος 
να προβλέψει σε µια τέτοια αγορά προς τα που πάµε 
είναι τουλάχιστον αστείο, εντούτοις να σηµειωθεί πως 
η χρηµατιστηριακή άνοδος δεν συνοδεύεται ακόµα 
από αντίστοιχη ενδυνάµωση της ζήτησης. Το γεγονός 
αυτό δίνει την εντύπωση πως το «ράλι» που βιώνουµε 
ίσως να είναι παροδικό και τα περιθώρια για πολύ 
υψηλότερες τιµές µικρά. Άρα οι αποφάσεις 
εκκοκκιστών/παραγωγών για κλεισίµατα τιµών ή 
φιξαρίσµατα εκκοκκισµένου δεν πρέπει να αργήσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η ισοτιµία ευρώ δολαρίου ξανά 
γυρνά κάτω από το 1 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΟ 2023 
Τα συµβόλαια της φετινής 

σοδειάς θα µπουν ξανά σε 

τροχιά 90 σεντς αρχές του 

2023, λένε οι αναλυτές 

Συνεδρίαση 02/11/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22 79,00 +4,00

Μάρτιος ‘23 78,64 +4,00
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Η συγκοµιδή στις Ναβαλίνες ανα-
µένεται να ξεκινήσει πιο µαζικά 
τις επόµενες 10-15 µέρες, µε την 
παραγωγή να έχει οψιµίσει λό-
γω των κακών καιρικών συνθη-
κών το χειµώνα. Στην Πελοπόν-
νησο εν τω µεταξύ η λειψυδρία ή-
ταν το µεγαλύτερο πρόβληµα κα-
τά την ανάπτυξη του καρπού, µε 
πολλούς να υποχρεώνονται σε 
περισσότερα ποτίσµατα το καλο-

καίρι και σε µεγάλη επιβάρυνση 
λόγω των αυξήσεων στο ενερ-
γειακό κόστος την περίοδο αυτή. 

Οι αποδόσεις παρουσιάζουν 
µεν µία µικρή κάµψη 10 µε 20% 
σε περιοχές που έπεσαν ελάχιστες 
βροχές και επικράτησε σηµαντι-
κό κρύο τον Φλεβάρη, όµως είναι 
αρκετά τα κτήµατα που θα µπουν 
στην παραγωγή, ιδίως στην Αιτω-
λοακαρνανία, τα οποία αναµένε-

ται να µετριάσουν τις απώλειες. 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως 
εντοπίζεται σε Αργολίδα και Κο-
ρινθία, όπου οι αποδόσεις είναι 
µειωµένες 30-40%, κυρίως λόγω 
της κακοκαιρίας «Ελπίδα», ενώ 
πολλοί παραγωγοί είναι εκνευρι-
σµένοι από τα χαµηλά πορίσµα-
τα ΕΛΓΑ, αφού η µειωµένη σοδειά 
δείχνει  ξεκάθαρα τις πραγµατι-
κές επιπτώσεις της κακοκαιρίας.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με όπλο την ποιότητα βγαίνει στην 
αγορά φέτος το ελληνικό πορτο-
κάλι, αξιώνοντας τιµές καλύτερες 
από πέρυσι, δεδοµένης της µει-
ωµένης σοδειάς σε χώρες µεγά-
λους παραγωγούς όπως η Ισπα-
νία που µπορεί να δώσει µία επι-
πλέον ώθηση στο ελληνικό προ-
ϊόν. Σε αντίθεση µε την ισπανική 
παραγωγή, στις παραγωγικές ζώ-
νες της Ελλάδας δεν παρατηρεί-
ται  µικροκαρπία µε τους καλλιερ-
γητές να έχουν επενδύσει φέτος 
σηµαντικά ποσά στις καλλιεργη-
τικές φροντίδες, ποντάροντας σε 
αντιστροφή του κακού κλίµατος 
και σε εισόδηµα αντιπροσωπευ-
τικό της νέας κατάστασης.

«∆ύο χρονιές χασούρα είναι 
πολλές» συζητούν σε πηγαδά-
κια οι αγρότες, ευελπιστώντας σε 
κάτι καλύτερο από τα 20-22 λε-
πτά το κιλό που επικράτησαν πέ-
ρυσι. Φέτος, µε το συνολικό κό-
στος παραγωγής να υπολογίζε-
ται πάνω από τα 22 λεπτά, οι πα-
ραγωγοί δεν έχουν το περιθώριο 
και δεν θα ενδώσουν στις πιέσεις 
των χονδρεµπόρων ώστε να δοθεί 
το προϊόν τσάµπα για εξαγωγή. 

Οι πρώτες φετινές πράξεις για 
λίγα κιλά πράσινου καρπού που 
πάει για αποχρωµατισµό έγιναν 
µε 25 λεπτά το κιλό στο παραγω-
γό στη περιοχή του Αγρινίου, µε 
την τιµή να κρίνεται ως απαρά-
δεκτη. Ως τιµή βάσης, οι παρα-
γωγοί θέλουν το 30λεπτο, εξηγεί 
στην Agrenda ο Γεράσιµος Σιδέ-
ρης, πρόεδρος του Αγροτικού Συ-

νεταιρισµού Εσπεριδοκαλλιεργη-
τών Στράτου, σηµειώνοντας πως 
την ίδια περίοδο πέρυσι ο παρα-
γωγός πληρωνόταν 32 λεπτά το 
κιλό καθαρά, µε χαµηλότερο κιό-
λας κοστολόγιο. 

Οι παραγωγοί δεν έχουν λόγο 
να προβούν σε κοπές τις επόµενες 
µέρες αν το εµπόριο δεν είναι δια-
τεθειµένο να προσφέρει δίκαιες τι-
µές, εξηγεί ο Ηλίας Μαυράκης, πα-
ραγωγός από τη περιοχή του Νεο-
χωρίου στο Μεσολόγγι. Ο καρπός 
άλλωστε ωριµάζει πλήρως αρχές 
∆εκέµβρη και η ποιότητά του βελ-
τιώνεται όσο µένει στο δέντρο, µε 

τις συνθήκες να ευνοούν την ά-
µυνα από πλευράς παραγωγών, 
έχοντας στα υπόψιν την σηµαντι-
κή µείωση παραγωγής στην Ισπα-
νία και σε άλλες χώρες. «∆εν κα-
ταλαβαίνω αυτόν τον αγώνα δρό-
µου που κάνουν πολλοί να κό-
ψουν προϊόν όταν βλέπουν πως 
δεν θα πάρουν τα χρήµατα που 
θέλουν. Η νοοτροπία πως οι τι-
µές πάνε µόνο προς τα κάτω και 
ποτέ προς τα πάνω πρέπει να εκ-
διωχθεί από το µυαλό του Έλλη-
να παραγωγού», σηµειώνει ο Η-
λίας Μαυράκης. 

Μειωµένη 12% η ευρωπαϊκή 
παραγωγή

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
Κοµισιόν µε φόντο τη νέα εµπορι-
κή περίοδο, εκτιµάται ότι η ευρω-
παϊκή παραγωγή πορτοκαλιού θα 
είναι µειωµένη κατά 12% σε ετή-
σια βάση και θα πέσει κάτω από 
τους 5 εκατ. τόνους. Πιο συγκεκρι-

µένα, η Κοµισιόν προβλέπει πα-
ραγωγή 5,9 εκατ. τόνων (7% κά-
τω από τον µέσο όρο της πεντα-
ετίας). Η µείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στην µικρότερη (τόσο α-
πό άποψη καρπού όσο και ποσο-
τήτων) ισπανική παραγωγή, η ο-
ποία αναµένεται να υποχωρήσει 
περισσότερο από 20%. Ας σηµειω-
θεί πως η Ισπανία αντιπροσωπεύ-
ει περισσότερο από το ήµισυ του 
συνόλου της παραγωγής στην ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τις αναλύσεις γεω-
πόνων, η µείωση αυτή οφείλεται 
στις έντονες βροχόπτωσης κατά 
τη διάρκεια της ανθοφορίας και 
στις εξαιρετικά υψηλές θερµοκρα-
σίες στα µεταγενέστερα ευαίσθητα 
στάδια καθώς και σε αρδευτικούς 
περιορισµούς σε ορισµένες περι-
οχές κατά τη διάρκεια του καύσω-
να που έπληξε την Ευρώπη την ά-
νοιξη και το καλοκαίρι.

Η µειωµένη παραγωγή αναµέ-
νεται να επιφέρει και µείωση στις 
ευρωπαϊκές εξαγωγές, κατά 12%, 
σε σχέση µε πέρσι. Ωστόσο ας ση-
µειωθεί πως η Κοµισιόν βλέπει και 
αύξηση των εισαγωγών πορτοκα-
λιών την 2022/23 στην ΕΕ, κατά 
20% (κυρίως από Νότια Αφρική).

Σε χαµηλά πενταετίας η παραγωγή 
Τιµή βάσης 30 λεπτά στις Ναβαλίνες
Κανένας λόγος για βιαστικές κοπές µε την τιµή παραγωγού στα 25 λεπτά

Σηµαντική µείωση αποδόσεων
και εκνευρισµός στην Αργολίδα

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
«∆εν καταλαβαίνω γιατί 

τρέχουν πολλοί να κόψουν 

προϊόν όταν βλέπουν πως 

η τιµή είναι χαµηλή», 

αναρωτιέται ο παραγωγός 

Ηλίας Μαυράκης

ΕΥΡΩΠΗ
Στους 5,9 εκατ. τόνους εκτιµά 

η Κοµισιόν την ευρωπαϊκή 

παραγωγή πορτοκαλιού τη σεζόν 

2022-2023, µειωµένη 12%

Σ
την αγορά µας η ζήτηση 
για εξαγωγή σκληρού σί-
του είναι λίγο πιο υπο-
τονική µε αποτέλεσµα 

οι τιµές να οδεύουν χαµηλότερα 
από τα 460 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας. ∆εν σηµειώθηκαν πω-
λήσεις προς εξαγωγή, δεδοµένου 
ότι η τοπική αγορά πλήρωνε ένα 
κλικ παραπάνω στους παραγω-
γούς, ζητώντας βέβαια και καλύ-
τερες ποιότητες. Αυτή η αίσθηση 
υποτονικότητας έχει προκαλέσει 
αύξηση των προσφερόµενων πο-
σοτήτων, γεγονός το οποίο συνή-
θως διορθώνει τις τιµές.    

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
νέα λίστα της 
Φότζια έµειναν 
σταθερές για 
δεύτερη εβδο-
µάδα. Συγκε-
κριµένα για τα 

ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 515-520 ευ-
ρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, 
υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 11,5% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 505-508 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία αρχικά σηµειώθηκε πτώση 
προς τα 465 ευρώ για να βρεθεί η 
ισορροπία στα 470 ευρώ ο τόνος, 
ενώ στον Καναδά οι τιµές έµειναν 
σχεδόν αµετάβλητες.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές του µαλακού σίτου επηρε-
άζονται από τις γεωπολιτικές εξε-
λίξεις στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρω-
σία τη µία µέρα ανακοίνωσε πως 
θα αποχωρήσει από τη συµφωνία 
εξαγωγής δηµητριακών από την 
Ουκρανία και µάλιστα όσο υπήρ-
χαν φορτωµένα πλοία στην περι-
οχή. Φυσικά η αγορά κατέγραψε 
σηµαντική άνοδο. Μία µε δύο η-
µέρες µετά η ρωσική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε πως επιστρέφουν σαν 
χώρα στη συµφωνία για την ασφα-
λή εξαγωγή των σιτηρών, µε απο-
τέλεσµα φυσικά οι τιµές να πάρουν 
την αντίθετη πορεία. Στη Γαλλία, 
τέλος, είχαµε ακριβώς την ίδια κί-
νηση µε τις τιµές να καταλήγουν 
στα 341 ευρώ ο τόνος από 357 ευ-
ρώ ο τόνος λίγες µέρες πριν.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΚΤΙΜHΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙOΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 2022-2023

-12%

-6,7%

ΠΑΡΑΓΩΓH
ΤOΝΟI

ΤOΝΟI

ΚΙΛA

5.900.000

ΕΙΣΑΓΩΓEΣ
850.000

ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛHΝ
ΚΑΤΑΝAΛΩΣΗ

12

+20%
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Για ριμπάουντ
η τιμή στο ρύζι

Εύκολα μπροστά 
το 5 σε όλους 
τους τύπους 

Ενθαρρυντι-
κό εµπορικό 

άνοιγµα σε ένα διεθνές οικονοµικό 
περιβάλλον που αφήνει υποσχέσεις 
για καλύτερη συνέχεια, έχει κάνει το 
ελληνικό ρύζι, µε τις πρώτες «τροχι-
οδεικτικές» πράξεις, σε µικρές προς 
το παρόν, ποσότητες µεσόσπερµου 
ρυζιού να εκκινούν από 47-48 λε-
πτά και τα µακρύσπερµα στα 44 λε-
πτά το κιλό. Με τους κινητήρες στις 
θεριζοαλωνιστικές να µην έχουν… 
κρυώσει καλά – καλά ακόµη, από τα 
φετινά αλώνια, το εµπόριο δείχνει 
«ζεστό» για το προϊόν, που φαίνε-
ται να παίρνει το «ριµπάουντ», ως 
προς την τιµή, από το σηµείο που 
έκλεισε η περσινή εµπορική σεζόν. 

«Αν και δεν έχουµε παρά λίγες η-
µέρες που ολοκληρώθηκε το αλώ-
νισµα άρχισαν να γίνονται δειλά – 
δειλά κάποιες συναλλαγές, κυρίως 
για ρύζι τύπου Ronaldo, της µεσό-
σπερµης κατηγορίας, µε την τιµή να 
είναι στα περίπου 47-48 λεπτά» τό-
νισε στην Agrenda ο Γιώργος Μπό-
τας, γραµµατέας του Β’ Συνεταιρι-

σµού Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας. 
Για µια πολύ καλή αρχή έκανε λόγο 
κι ο Χρήστος Γκαντζάρας, πρόεδρος 
του Α’ Συνεταιρισµού Χαλάστρας, ο 
οποίος µας είπε ότι στην κατηγο-
ρία των µακρύσπερµων, οι πρώτες 
αγοραπωλησίες είναι στα 44 λεπτά.

Μολονότι, πάντως, πρόκειται για 
µια από τις υψηλότερες τιµές που εί-
χε ποτέ το προϊόν, οι παραγωγοί εί-
ναι προβληµατισµένοι, κυρίως για-
τί το κόστος παραγωγής έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί. «Τα καύσιµα, η ενέρ-
γεια, τα λιπάσµατα, τα φυτοπροστα-
τευτικά, όλες οι εισροές έχουν ξεφύ-
γει. Το κόστος παραγωγής έχει πλέ-
ον υπερβεί τα 500 ευρώ το στρέµµα, 
από τα 340 – 370 ευρώ που ήταν στην 
προηγούµενη καλλιεργητική περί-
οδο. Αν τα βάλεις κάτω, µε τις απο-
δόσεις που έχει η καλλιέργεια, θα 
πρέπει η τιµή να πάει τουλάχιστον 
στα 52 λεπτά το κιλό για να µείνει 
και κάτι στον παραγωγό», σηµειώ-
νει ο Λεωνίδας Κουιµτζής, ορυζο-
καλλιεργητής και πρόεδρος της ∆ι-
επαγγελµατικής Οργάνωσης Ρυζιού.

Το πεντάρι µπροστά από την τιµή, ωστό-
σο, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές πα-
ραµέτρους και το διεθνές περιβάλλον ί-
σως να µην είναι και πολύ µακριά από 
τις εµπορικές πράξεις για όλους τους τύ-
πους ρυζιού στη χώρα. Η φετινή παρα-
γωγή στην Ελλάδα άλλωστε, όπως µας 
επισηµαίνει ο κ. Κουιµτζής, είναι εξαιρε-
τικής ποιότητας, καθώς οι συνθήκες κα-
τά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιό-
δου βοήθησαν, µε τις αποδόσεις να κυµαί-
νονται στα 950 έως 1.050 κιλά το στρέµ-
µα στα µεσόσπερµα, στα 850 µε 950 κι-
λά το στρέµµα στα µακρύσπερµα και στα 
800 κιλά στις Καρολίνες, δίδοντας έναν 
µέσο όρο στα 900-950 κιλά το στρέµµα.

«Οι ποσότητες φέτος είναι µικρότε-
ρες από προηγούµενες χρονιές, διότι 
περίπου 50.000 στρέµµατα αξιοποιήθη-
καν σε βαµβάκι και καλαµπόκι, ενώ άλ-
λα σχεδόν 7.000 στρέµµατα καταστρά-
φηκαν από το χαλάζι. Ειδικά στις Καρο-
λίνες η τιµή µπορεί να φύγει και στα 60 
λεπτά διότι η παραγωγή δεν φτάνει ού-
τε για τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας. 
Έκαναν του κεφαλιού τους οι µεταποι-
ητές µε την τιµή στη συµβολαιακή να εί-
ναι στάνταρτ 37 λεπτά το κιλό, όταν το 
Ronaldo πήγε πάνω από 40 λεπτά», το-
νίζει ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής. 

Τα κενά που θα δηµιουργηθούν σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της µείωσης 
35%-40% στην παραγωγή της Ιταλίας αναµένεται να καλύψει το ελληνικό ρύζι 

Απώλειες γράφει και η ιταλική σοδειά 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ

Η µικρότερη εθνική παραγωγή, σε όλους τους 
τύπους ρυζιού, όµως, δεν είναι ο µόνος λόγος που 
δηµιουργεί προϋποθέσεις ανόδου της τιµής. «Στην 
Ιταλία, η ξηρασία του καλοκαιριού προκάλεσε σοβαρή 
µείωση της παραγωγής σε ποσοστό 35%-40% και η 
εξέλιξη αυτή αναµένεται να µας βοηθήσει στη διάθεση 
του προϊόντος µε καλύτερους όρους. Τα κενά που 
θα δηµιουργηθούν σε κάποιες ευρωπαϊκές αγορές 
πιστεύουµε πως θα καλυφθούν από το ελληνικό ρύζι 
και αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση», µας ανέφερε 
ο γραµµατέας του Β’ Συνεταιρισµού Χαλάστρας. 
Ο ίδιος θεωρεί, ακόµη, πως η απόφαση της Ινδίας 
να περιορίσει τις εξαγωγές θα έχει επίσης ευεργετικά 
αποτελέσµατα για το ελληνικό ρύζι, καθώς µεγάλοι 
καταναλωτές ρυζιού όπως η Τουρκία, θα στραφούν 
και πάλι προς την ελληνική αγορά για προµήθειες. «Οι 
Τούρκοι που ήταν χαµένοι τα τελευταία 3-4 χρόνια από 
την αγορά µας, έκαναν ξανά την εµφάνισή τους», είπε 
ο Γιώργος Μπότας, ο οποίος εκτίµησε πως «ακούµε 
πως η Κίνα ξανασκέφτεται τα lockdowns κάτι που 
ίσως θα φέρει και πάλι αναστάτωση στην εφοδιαστική 
αλυσίδα και στις εισαγωγές ρυζιού στην Ευρώπη 
από την Ασία, προς όφελος των ευρωπαϊκού ρυζιού».

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΡΥΖΙΟΥ 

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ 

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ 

ΦΕΤΟΣ

ΠΕΡΥΣΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΑ 

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΑ ΚΑΡΟΛΙΝΕΣ

47�48 44

950 � 1.050
850 � 950

800

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

500

340 � 370
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MΙΝΕΡΒΑ: Τα 60 εκατ. ευρώ 
άγγιξαν το 2021 οι πωλήσεις 
της Μινέρβα, που σχηματίστηκε 

από την απόκτηση το περασμένο 
έτος, δύο νέων θυγατρικών,  
της ULBCS Logistics Consulting 
(Pummaro, Pelargos) και της 
Mediterranean Foods (Brava, 
Delicia). Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν 
στα 59,65 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 57,01 εκατ. προέρχονται 
από τη μητρική εταιρεία Μινέρβα. 

ΒΑRILLA: Το πρόγραμμα Work@
Barilla Moving Forward to the New 
Era της Barilla Hellas απέσπασε  
το Silver award στην κατηγορία Best 
Flexible Working Strategy στα φετινά 
HR Awards, υπό την αιγίδα της 
BOUSSIAS. Το Work@Barilla είναι 
ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού της 
εργασιακής κουλτούρας του ομίλου 
Barilla και η Ελλάδα αποτέλεσε την 
πρώτη χώρα όπου τέθηκε σε πλήρη 
εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2022.

ΒΙΚΟΣ: Χορηγός της έκθεσης 
«Γιάννης Μόραλης – Χώρος 
Ιδιωτικός», η οποία παρουσιάζεται 
στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού 
Πολιτισμού, από τις 26 Οκτωβρίου 
2022 έως τις 8 Ιανουαρίου 2023,  
με έργα και αρχειακό υλικό της 
οικογένειας Μόραλη, είναι η Βίκος.

MARE MAGNUM: Χρηματοδότηση 
μέσω επιχειρησιακού προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 θα 
λάβει η ιχθυοκαλλιεργητική εταιρεία 
Mare Magnum για το έργο του 
εκσυγχρονισμού της πλωτής μονάδας 
πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών 
ιχθύων που διαθέτει στο Σοφικό 
Κορινθίας. Το συνολικό επιλέξιμο 
κόστος του έργου ανέρχεται  
σε 2.772.367,26 ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο κόσμος θα πληγεί από… «υπερπληθωρι-
σμό» και ενδεχομένως να έρθει αντιμέτω-
πος με τη χειρότερη χρηματοπιστωτική κρί-
ση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφω-
να με ένα από τα πιο ισχυρά hedge funds 
στον κόσμο, την Elliott Management, που 
προβλέπει πτώση -30% στον δείκτη S&P 
500 της Wall Street ή στις 2.650 μονάδες.

«Οι επενδυτές δεν πρέπει να υποθέτουν 
ότι έχουν δει τα πάντα, επειδή έχουν βιώ-
σει οικονομικές κρίσεις όπως η πτώση της 
αγοράς της δεκαετίας 1970 και το σοκ στην 
τιμή του πετρελαίου, το κραχ της αγοράς 
του 1987, η φούσκα dotcom ή η οικονο-
μική κρίση του 2008. Έρχεται κατηφόρα».

Η εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα, που ι-
δρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Paul 
Singer και διαχειρίζεται περιουσιακά στοι-
χεία περίπου 56 δισ. δολαρίων, έχει προ-
ειδοποιήσει τους πελάτες της για μια «ε-

ξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση, για την ο-
ποία ευθύνεται η εποχή του φθηνού χρή-
ματος, που πλησιάζει στο τέλος. Σύμφω-
να με την Elliott Management, ευθύνεται 
η Fed, που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανειλι-
κρινής για τα αίτια του υψηλού πληθω-
ρισμού. Ο κόσμος βρίσκεται «στο δρόμο 
προς τον υπερπληθωρισμό», ανέφερε το 
fund, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να ο-
δηγήσει σε «παγκόσμια κοινωνική κατάρ-
ρευση και εμφύλιες ή διεθνείς διαμάχες».

Στο μεταξύ, η Citi εκτιμά ότι ξεκινά η ό-
γδοη ύφεση της κερδοφορίας των εται-
ρειών διεθνώς τα τελευταία 50 χρόνια, με 
τις επιπτώσεις για τις μετοχές να αναμένο-
νται τεράστιες. «Ανησυχούμε ότι μια πα-
γκόσμια αγορά μετοχών που έχει εμμονή 
με τα επιτόκια δεν έχει ακόμη αποτιμήσει 
τις πραγματικές επιπτώσεις της επερχό-
μενης παγκόσμιας ύφεσης», καταλήγει.

ΚΥΚΛΩΠΑΣ
Με νέες συσκευασίες κυκλοφορεί  
το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο  
της εταιρείας «ΚΥΚΛΩΠΑΣ». Μετά 
το επιτυχημένο «Αges», η νέα σειρά 
εκσυγχρονίζει για άλλη μια φορά την 
εικόνα, ενός ιδιαίτερου και ποιοτικά 
πολυβραβευμένου προϊόντος, της 
οικογενειακής και με πολύχρονη 
ιστορία, επιχείρησης του Αργύρη 
Κελίδη και της συζύγου του Νίκης.

Johnnie Walker
H Johnnie Walker, συνεργάστηκε με  
την Air-Ink, για μια σειρά περιορισμένης 
έκδοσης φιαλών (2.500) για τη συλλογή 
Black Label, με σχέδια πόλεων με μελάνι 
που προέρχεται από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Με το όνομα Johnnie Walker 
«Keep Walking City Collection», κάθε 
μπουκάλι απεικονίζει μία από τις έξι 
πόλεις (Μεξικού, Νέο Δελχί, Βαρσοβία, 
Μπανγκόκ, Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη). 

Έρχεται κατηφόρα, 
οι χρησμοί των funds 

 Στο δρόμο προς τον υπερπληθωρισμό οι αγορές 
 Δεν τα ‘χετε δει όλα, λέει η Elliott Management

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 03/11 861,76

Τρίτη
01/11

Πέµπτη
03/11

Πέµπτη
27/10

 ∆ευτέρα
31/10

Τετάρτη
02/11

885

880

875

870

865

860

855

850

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 2,1200 +7,07%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1100 +5,77%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛ. Α.Ε. 0,9960 +3,75%

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 0,9840 +4,68% 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0985 +4,23%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΓΡ. & ΣΠ. 0,0135 -15,63%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,7000 -12,50%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2800 -11,39%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,4800 -9,43%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,2800 -8,06%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 31,999.01 -0.46%
 NASDAQ Comp 10,403.75 -1.15%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,593.60 -0.83%
Λονδίνo FTSE 100 7,167.55 +0.33%
Φρανκφούρτη  DAX-30 13,123.48 -1.01%
Παρίσι CAC-40 6,238.89 -0.61%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,702.55 -0.96%
Τόκιο NIKKEI-225 27,663.39 -0.06%
 
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

Το πάνω χέρι στους πωλητές δίνει 
η γραμμή FED για τα επιτόκια
Tο ξεκίνημα της Wall Street τον Νοέμβριο  
είναι άσχημο, στον απόηχο του μηνύματος  
της Federal Reserve ότι έχει ακόμη δρόμο  
να διανύσει προτού ολοκληρώσει τον τρέχοντα 
κύκλο αύξησης των επιτοκίων παρέμβασης.  
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το ΧΑ θα χρειαστεί 
πλέον ισχυρούς υποστηρικτικούς καταλύτες στις 
επόμενες συνεδριάσεις ώστε να μπορέσει να 
κρατήσει την επαφή με την αντίσταση των 870 
μονάδων, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έρθουν 
από τα εταιρικά αποτελέσματα που αναμένονται.
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Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 
για τις αγροτικές εργασίες

Π
ρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι και 
οι αγρότες είναι επιχείρηση, αντιµετωπί-
ζονται ως επιχείρηση, λειτουργούν ως ε-
πιχείρηση και οι έλεγχοι θα τους αντιµε-

τωπίσουν ως επιχείρηση. ∆εν αλ-
λάζει τίποτε απολύτως αν κάποιος 
έχει ή όχι βιβλία. Η διαφορά είναι 
πως όσοι έχουν βιβλία, οι πιθανό-
τητες ελέγχου γι’ αυτούς, είναι αυ-
ξηµένες σε σχέση µε τους αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος.

Οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται 
στα τελειώµατα, σε πολλές περιπτώ-
σεις η συλλογή έχει ολοκληρωθεί και 
ο διαρκής αγώνας του αγρότη συνε-
χίζεται για µία ακόµη χρονιά, ευελ-
πιστώντας στο τελείωµα της, οι καρ-
ποί της παραγωγής που θα συλλέξει 
να είναι ανάλογοι των κόπων του.

Με εξαίρεση τις πιπεριές και τις ε-
λιές, η συλλογή των οποίων γίνεται 
µε το χέρι (για τις ελιές έχω δει µη-
χάνηµα που τις µαζεύει, αλλά δεν 
το έχω δει µε τα µάτια µου στην πρά-
ξη), η συλλογή των υπολοίπων καλ-
λιεργειών γίνεται µε µηχανήµατα. 
Π.χ., η θεριζοαλωνιστική – µε την ο-
ποία συλλέγεις σιτάρι, καλαµπόκι, 

βίκο, τριφύλλι [τουλάχιστον], µετά το θερισµό του σι-
ταριού αράζει στην αυλή του «κοµπινιέρη», βγάζουν 
το µαχαίρι, αλλάζουν τις ρίγες στο λαιµό, τα κόσκινα, 
ελέγχουν τα ανεβατόρ, ρυθµίζουν τα κουζνέτα στα ά-
λογα και κουµπώνουν  τον «καλαµποκά», για να εί-
ναι έτοιµοι για τον αραβόσιτο. 

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΑ γίνεται σε όλα τα µηχανήµατα, 
ώστε να είναι έτοιµα για την περίοδο της συλλογής. 

Και βέβαια αφορά τους ιδιοκτήτες 
αγροτικών µηχανηµάτων. Γιατί δεν 
είναι όλοι. Οι υπόλοιποι καλλιερ-
γητές που αποτελούν τη συντριπτι-

κή πλειοψηφία, συνεννοούνται, προγραµµατίζουν και 
κανονίζουν τη σειρά µε την οποία θα έρθει το µηχά-
νηµα να συλλέξει την παραγωγή τους.

Η συµφωνία γνωστή:  «τα λεφτά στη ρόδα», «χω-
ρίς τιµολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι να σου το 
µαζέψω» κλπ.

Αν εσείς κύριοι της φορολογικής ∆ιοίκησης, είχα-
τε ένα χωράφι και δεν είχατε δικά σας µηχανήµατα. 
Μου ζητούσατε να έρθω να αλωνίσω το σιτάρι, το κα-
λαµπόκι, να κόψω το τριφύλλι, ή να ψεκάσω (γιατί δεν 
είχατε ψεκαστικό), να σπείρω γιατί δεν είχατε σπαρ-
τική µηχανή κλπ) και σας έλεγα «..µάγκες, 20 ευρώ 
/ στρέµµα, αλλά δεν έχει τιµολόγιο, διαφορετικά δεν 
έρχοµαι καθόλου..», τι θα κάνατε; 

∆εν θα µε αφήνατε να έρθω; ή θα µου λέγατε «έλα», 
θα ολοκλήρωνα τη συλλογή της παραγωγής σας και 
στη συνέχεια θα ψάχνατε να βρείτε άλλα έξοδα για να 
καλύψετε τα χρήµατα που εν τω µεταξύ µου δώσατε 

µαύρα; Προφανώς θα επιλέγατε το δεύτερο, όχι γιατί 
θέλετε να είστ,ε παράνοµοι, αλλά δυστυχώς γιατί αυτό 
κάνουν από ανάγκη χρόνια τώρα όλοι οι παραγωγοί 
οι οποίοι δεν έχουν δικά τους µηχανήµατα. 

Κανείς δεν είναι κατά των ελέγχων. Όλοι όµως εί-
µαστε κατά του υπερβάλλοντος ζήλου που επιδεικνύ-
ουν κάποιοι εκ των ελεγκτών. Και καλό είναι, αντί να 
τιµωρήσετε τους λήπτες της υπηρεσίας, να αναζητήσε-
τε και να τιµωρήσετε τους παρέχοντες την υπηρεσία, 
για άρνηση έκδοσης τιµολογίου παροχής. 

Κάνετε κι εδώ το ίδιο λάθος που κάνουν στο Υπουρ-
γείο Εργασίας µε τα εργόσηµα: δεν τιµωρούν τον ερ-
γάτη που, ενώ πληρώνεται κανονικά, αρνείται να δε-
χθεί την ασφάλιση µέσω εργόσηµου. Απειλεί τον πα-
ραγωγό λέγοντας του […ή θα µου δώσεις τα λεφτά στο 
χέρι, ή αλλιώς δεν έρχοµαι,  δεν θα χάσω εγώ τα επι-
δόµατα εξαιτίας σου…» Αν είναι δυνατόν.!!!

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ έχουν ξεκινήσει λοιπόν αγαπητοί φίλοι 
αγρότες. Οι γνωστοποιήσεις ελέγχου συνεχίζουν να 
στέλνονται, οι «δικαιούχοι» τα έχετε παραλάβει και ό-
ταν θα έρθει η ώρα, θα ενηµερωθείτε από τον έλεγχο 
να προσκοµίσετε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα χρεια-
στούν, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Παρεµπιπτόντως, θέλω να ενηµερώσω όλους τους 
αγρότες ότι  τον έλεγχο δεν υπάρχει κανέναν λόγος 
να τον φοβάστε. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση µια σειρά 
από κριτήρια. Σε καµία περίπτωση δεν ξεκινά µε σκο-
πό να πάρει κανενός το κεφάλι, αλλά για να ελεγχθεί 
εάν τηρούνται οι διατάξεις. 

Συνεπώς, φροντίστε φέτος, να έχετε τιµολόγια πα-
ροχής για όλες τις αγροτικές εργασίες που σας παρεί-
χαν οι ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων, προκειµέ-
νου να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Μην ξεχνάτε ότι 
όποια ευθύνη έχει όποιος δεν εκδίδει, την ίδια ευθύ-
νη έχει και όποιος δεν λαµβάνει τιµολόγιο.

Έλεγχοι
Όσοι έχουν βιβλία, 

οι πιθανότητες ελέγχου 
είναι αυξηµένες σε 

σχέση µε τους αγρότες 
ειδικού καθεστώτος

Εργόσηµα
Η άρνηση ασφάλισης 

µέσω εργόσηµου, απειλεί 
τον παραγωγό

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)

Η παρωδία υποχρέωσης υποβολής 
πίνακα προσωπικού εργατών γης

Παραµένει σε ισχύ, µία αστεία διάταξη του 
Υπουργείου Εργασίας σύµφωνα µε την οποία, ο 
αγρότης που απασχολεί εργάτες γης θα πρέπει 
να προσκοµίσει χειρόγραφο πίνακα προσωπικού 
στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. Κανείς εκ 
των... φωστήρων του Υπουργείου δεν µας λέει τι 
να γράψουµε στις ώρες-µέρες απασχόλησης. 
Πως στην ευχή θα δηλώσουµε έναν εργαζόµενο 
ότι θα πάει ∆ευτέρα µε Παρασκευή 07:00 – 
15:00 να µαζέψει µήλα, καπνό, ελιές κλπ., ενώ 
µπορεί την επόµενη ηµέρα [ή και την ίδια] να 
πιάσει βροχή και να πάµε το απόγευµα στο 
χωράφι να συνεχίσουµε τη συλλογή._

Παραµένει η υποχρέωση του πίνακα,
 για να βεβαιώνονται πρόστιµα

Το γεγονός ότι δεν καταργείται
 η υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού 
για τους αγρότες, µόνο εκ του δολίου µπορεί 

να πει κανείς ότι διατηρείται: Σκοπός
 η επιβολή προστίµων. Γιατί όταν ζητάνε 

πίνακα και δεν υπάρχει (γιατί δεν µπορεί να 
υποβληθεί), σου καταλογίζουν πρόστιµο 

10.500 ευρώ για αδήλωτη εργασία και ψάξε 
εσύ ταλαίπωρε αγρότη να βρεις την άκρη.
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Δάνεια 
επενδυτικού 
σκοπού για 
Μικρομεσαίες
Η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα-HDB προσφέρει 
τη δράση «Επιχειρηµατική 
Χρηµατοδότηση» του Ταµείου 
Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 
µε σκοπό την ενίσχυση 
των ελληνικών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων. Πρόκειται για 
δάνεια επενδυτικού σκοπού 
για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας    
 µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
µε ευνοϊκούς όρους, αφού 
το 40% του κεφαλαίου κάθε 
δανείου είναι άτοκο.
Τι προσφέρει το ΤΕΠΙΧ ΙΙ:
1. ∆άνεια ύψους έως 1.500.000 
ευρώ.
2. 40% µειωµένο Επιτόκιο, 
λόγω της συµµετοχής Της HDB
3. Μεγάλη διάρκεια αποπληρωµής 
έως και 11 έτη
4. Περίοδος χάριτος έως 36 µήνες
Για να  ενηµερωθούν οι 
ενδιαφερόµενοι για το Ταµείο 
και να αποκτήσουν το δάνειο 
που επιθυµούν µπορούν 
να απευθυνθούν σε µία από 
τις Τράπεζες που συνεργάζονται 
µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα:
1. Τράπεζα Πειραιώς
2. Εθνική Τράπεζα
3. Eurobank
4. Alpha Bank
5. Attica Bank
6. Παγκρήτια Τράπεζα
7. Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας
8. Συν. Τράπεζα Καρδίτσας
9.  Συν. Τράπεζα Ηπείρου
10. Συν. Τράπεζα Χανίων
Να σηµειωθεί ότι οι εκταµιεύσεις 
πραγµατοποιούνται µέχρι 
31/10/2023.        

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι 
διαδικασίες προκειµένου να κυκλο-
φορήσουν τα πρώτα χρηµατοδοτικά 
προϊόντα τραπεζών για µικρά δάνεια 
αγροτών επιµερισµένου κινδύνου ύ-
ψους από 3.000 έως 25.000 ευρώ, τα 
οποία θα είναι άτοκα τα δύο πρώτα 
έτη. Προ ολίγων ηµερών υπεγράφη 
η σύµβαση µεταξύ του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και της της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για 
το Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτι-
κής Επιχειρηµατικότητας και πλέον 
αναµένεται σε λίγες ηµέρες η έκδοση 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος για την επιλογή των Χρη-
µατοπιστωτικών Οργανισµών που θα 
συµµετέχουν στο Ταµείο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των δα-
νείων αυτών έχουν ως εξής:

  Χρόνος διάθεσης:  Έως 31/12/2025
Ύψος χαρτοφυλακίου: 37 ε-

κατ. ευρώ µε πόρους 21,5 εκατ. 
ευρώ από το ΠΑΑ

Σκοπός ∆ανείου: Επενδυτι-
κού χαρακτήρα (περιλαµβανοµέ-
νου κεφαλαίου κίνησης ανεξαρ-
τήτως ποσοστού), τόσο σε επενδύ-
σεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
όσο και σε επενδύσεις που σχετί-
ζονται µε µεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων.

Επιλέξιµοι δικαιούχοι: Αγρό-
τες και επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον αγροτικό ή/και 
τον µεταποιητικό κλάδο αγροτικών 
προϊόντων κάθε νοµικής µορφής 
και σταδίου λειτουργίας

Ποσό δανείου: 3.000 έως 25.000 
ευρώ

∆ιάρκεια δανείου: 2 έως 5 έτη
Περίοδος χάριτος: έως 24 µή-

νες το µέγιστο
Επιτόκιο ∆ανεισµού: Μειωµέ-

νο κατά 50% λόγω της συµµετο-
χής του ΠΑΑ

Επιδότηση Επιτοκίου: 100% για 
12 µήνες

Mentoring για συµβουλευτικές 
υπηρεσίες: 300 ευρώ.

Το εργαλείο αυτό αναµένεται να 
ενεργοποιηθεί αρχές του 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση
του υπουργείου αναφέρει:

Υπογράφηκε την Πέµπτη 27 Ο-
κτωβρίου η Συµφωνία Χρηµατο-
δότησης του Ταµείου Χαρτοφυλα-
κίου µε την επωνυµία «Ταµείο Μι-
κρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχει-
ρηµατικότητας», µεταξύ του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Γ. Γεωργαντά, και της Προ-
έδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Α.Ε. κυρίας Α. Χατζηπέ-
τρου, ως διαχειριστή του Ταµείου.  

Το Ταµείο χρηµατοδοτείται από 
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) 2014-2022 µε πόρους 
ύψους 21,5 εκατ. ευρώ µε ευθύ-
νη του Γενικού Γραµµατέα Ενωσια-
κών Πόρων και Υποδοµών ∆ηµή-
τρη Οδ. Παπαγιαννίδη.

Το αµέσως επόµενο χρονικό δι-
άστηµα, η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Α.Ε. θα εκδώσει την Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την επιλογή των Χρηµατοπιστω-
τικών Οργανισµών που θα συµµε-

τέχουν στο Ταµείο, οι οποίοι, µε πό-
ρους του ΠΑΑ 2014-2022, θα χο-
ρηγούν δάνεια επιµερισµένου κιν-
δύνου ύψους από 3.000 ευρώ έ-
ως 25.000 ευρώ, προς γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές 
επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, προβλέπεται µηδε-
νική επιβάρυνση των δανειολη-
πτών για τα δύο πρώτα έτη (µηδε-
νικό επιτόκιο), ενώ για τα υπόλοι-
πα το ΠΑΑ θα χρηµατοδοτεί άτοκα 
το 50% του κεφαλαίου κάθε δανεί-
ου και ως εκ τούτου το τελικό επι-
τόκιο θα είναι µειωµένο στο ήµισυ 
της αγοράς. Επιπλέον, προβλέπεται 
και η δυνατότητα επιχορήγησης α-
νά δάνειο για την παροχή τεχνικής 
και συµβουλευτικής υποστήριξης 
στους τελικούς αποδέκτες.

Επισηµαίνεται ότι τα ποσά που 
προκύπτουν από την αποπληρω-
µή των δανείων µπορούν να επα-
ναχρησιµοποιηθούν για χορήγη-
ση νέων δανείων. Άρα δυνητικά 
µπορούν να χορηγηθούν πολλα-
πλάσια δάνεια από αυτά του αρχι-
κού κεφαλαίου του Ταµείου (πρό-
σθετη µόχλευση πόρων). 

Η ενεργοποίηση του σηµαντικού 
αυτού χρηµατοδοτικού εργαλείου, 
όπως τόνισε ο κ. Γεωργαντάς «θα 
συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυ-
ξη του αγροδιατροφικού τοµέα της 
χώρας µας, µέσω της  διευκόλυν-
σης της πρόσβασης σε χρηµατο-
δότηση των αγροτών και των µι-
κρών, πολύ µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων του τοµέα µεταποίη-
σης γεωργικών προϊόντων σε µια 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία».

Από το 2023 αγροτικά δάνεια
με 0% τόκο τα δύο πρώτα χρόνια
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψε τη σχετική συμφωνία για δάνεια έως 25.000 ευρώ

Χρηµατοδότηση
Προβλέπεται 

µηδενική επιβάρυνση 
των δανειοληπτών 
για τα δύο πρώτα 

έτη και για τα 
υπόλοιπα το ΠΑΑ θα 

χρηµατοδοτεί το 50% 
του κεφαλαίου κάθε 

δανείου

Νέα δάνεια
Τα ποσά που προ-
κύπτουν από την 
αποπληρωµή των 

δανείων µπορούν να 
επαναχρησιµοποιη-
θούν για χορήγηση 

νέων δανείων



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τµήµα µηχανοργάνωσης θα υποχρεωθούν 
να αναπτύξουν οι αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος από 1 Ιανουαρίου του 2023, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στην απαί-
τηση καταχώρησης κάθε τιµολογίου που 
µπορεί να κόβουν µέσα σε λιγότερο από 24 
ώρες στην ειδική πλατφόρµα του myData. 

Σε αυτήν την ανατροπή, η οποία εισέρ-
χεται στα λογιστικά πρότυπα που καλού-
νται να ακολουθούν χιλιάδες επαγγελµα-
τίες αγρότες σε επίπεδο καθηµερινότη-
τας πλέον, στάθηκαν κατά την παρουσία-
σή τους σε παράλληλη εκδήλωση που ορ-
γάνωσε η Agrotech στο πλαίσιο της 29ης 
Agrotica, ο φοροτεχνικός Γιώργος Παπα-
δηµητρίου και ο ορκωτός λογιστής Κώστας 
Νιφορόπουλος. Οι ενλόγω, επί σειρά ετών 
συνεργάτες της Agrenda, τοποθετήθηκαν 
ως οι πλέον αρµόδιοι επί ζητηµάτων αγρο-
τικής φορολογίας στην φορολογική ηµε-
ρίδα της Agrotech, παρουσιάζοντας τις µε-
γαλύτερες εξελίξεις στο πεδίο, µεταξύ των 
οποίων της µείωσης της φορολογίας κα-
τά 50% για αγρότες σε συλλογικά σχήµα-
τα ή της συµβολαιακής.

Σχολιάζοντας την φορολογική επικαιρό-
τητα, ο κ. Παπαδηµητρίου, στάθηκε µεταξύ 
άλλων στην νέα υποχρέωση που θα έχουν 
οι αγρότες από 1.1.2023, αναφέροντας ότι 
έρχεται να αλλάξει σηµαντικά τα δεδοµέ-
να και µέχρι στιγµής λίγοι το έχουν αντι-
ληφθεί. Επί της ουσίας, η υποχρέωση που 
µέχρι σήµερα έχουν όσοι αγρότες τηρούν 
λογιστικά βιβλία, να ενηµερώνουν δηλα-
δή την ΑΑ∆Ε στο τέλος κάθε τριµήνου για 
το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα 
τους, θα πρέπει να γίνεται τµηµατικά, κά-
θε φορά που κόβουν ένα τιµολόγιο.

∆ια της πλαγείας οδού η κατάργηση 
των χειρόγραφων παραστατικών

Πιο απλά, καταργείται µε έµµεσο τρόπο 
το χειρόγραφο τιµολόγιο και εισέρχεται δια 
της πλαγίου οδού η υποχρέωση των ηλε-
κτρονικών παραστατικών. «Άρα για να εί-
ναι εφικτή η διαβίβαση στην πλατφόρµα 
myDATA του τιµολογίου πώλησης, που εκ-
δίδεται από τον αγρότη προς τον εµπορο, 
εντός επόµενης ηµέρας, πρέπει αυτό να 
γίνει µάλλον από τον αγρότη µέσω τιµο-
λογιέρας» αναφέρει ο κ. Παπαδηµητρίου.

Η υφιστάµενη ευρωπαϊκή οδηγία, δεν ε-
πιτρέπει στα κράτη µέλη να υποχρεώνουν 
τις επιχειρήσεις να τηρούν ηλεκτρονικά 
παραστατικά, σε µια προσπάθεια προστα-

σίας των µικρών και µικροµεσαίων επιχει-
ρήσεων. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ό-
τι η έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών 
συνεπάγεται ένα δαιδαλώδες και ακριβό 
σε πολλές περιπτώσεις έργο που προϋπο-
θέτει ειδικά λογισµικά, εξειδίκευση ή την 
πλήρη απασχόληση ενός φοροτεχνικού. 

Προφανώς η συνθήκη που ενεργοποιεί-
ται τον Ιανουάριο του 2023, ξεφεύγει ση-
µαντικά από τα δεδοµένα όχι µόνο του µέ-
σου Έλληνα αγρότη, αλλά ακόµα και συ-
ναδέλφων του σε µεγάλες χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης.

Χρειάζεται τιµολογιέρα
Η απαίτηση ∆ιαβίβασης σε  συγκεκριµέ-

νο χρόνο, τιµολογίων και Α.Π.Υ. (στις πε-
ριπτώσεις εξαίρεσης από Φ.Η.Μ.), αναγκά-
ζει αρκετές επιχειρήσεις να χρησιµοποιή-
σουν ένα λογισµικό (software), για να τι-
µολογούν και να εκδίδουν αποδείξεις ή 
τιµολόγια. 

Η «τιµολογιέρα» έχει απευθείας σύνδε-
ση µε την πλατφόρµα myDATA για άµεση 
αποστολή τιµολογίων και αποδείξεων και 
η τιµολόγηση θα µπορεί να γίνει από πα-
ντού, εφόσον αξιοποιούνται οι δυνατότη-
τες των cloud εφαρµογών. 

Έπειτα θα πρέπει να ενηµερωθούν,(σε 
κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται αυτόµατα 
λόγω συµβατότητας των δύο εφαρµογών ) 
µόνο για τις ανάγκες ενηµέρωσης των βι-
βλίων, οι  λογιστικές εφαρµογές που χρη-
σιµοποιεί ο Λογιστής. 

Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τις 
«τιµολογιέρες» σε δύο κατηγορίες:

α) «∆ηµόσια» Τιµολογιέρα
Το timologio (δωρεάν κρατική «τιµο-

λογιέρα» ) είναι η εφαρµογή που παρέ-
χει δωρεάν η ΑΑ∆Ε για ψηφιακή έκδοση 
των παραστατικών της επιχείρησης και την 
ταυτόχρονη διαβίβασή τους στo myDATA 
(https://www.aade.gr/timologio)

«Τιμολογιέρα» συνδεδεμένη   
με το myData για κατ’ επάγγελμα αγρότες  
Η καταχώριση κάθε τιμολογίου που κόβεται σε λιγότερο από 24 ώρες η νέα μηχανογραφική ρουτίνα από 1η Γενάρη

Οn line
Καταργείται µε έµµεσο τρόπο 
το χειρόγραφο τιµολόγιο και 
εισέρχεται δια της πλαγίου οδού 
η υποχρέωση των ηλεκτρονικών 
παραστατικών. 

Ευρώπη
Η υφιστάµενη ευρωπαϊκή οδηγία, 
δεν επιτρέπει στα κράτη µέλη 
να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις 
να τηρούν ηλεκτρονικά 
παραστατικά, σε µια προσπάθεια 
προστασίας των µικρών και 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
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Παρέχεται δωρεάν, αλλά δεν θα έχει την 
υποστήριξη και τις δυνατότητες, που έχουν 
οι «Ιδιωτικές».

β) «Ιδιωτικές» Τιµολογιέρες
Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά αξιό-

λογα τέτοια προϊόντα, που έχουν περισσό-
τερες δυνατότητες ( σε ορισµένες περιπτώ-
σεις και απευθείας ενηµέρωση της λογιστι-
κής) και παρέχεται υποστήριξη, αλλά φυσι-
κά  δεν είναι δωρεάν. Το κόστος τους βέ-
βαια, δεν είναι σηµαντικό.

Ελληνική απαίτηση τα ηλεκτρονικά βιβλία
«Tο οικονοµικό επιτελείο έχει αποφασί-

σει ότι πρέπει σώνει και καλά να εφαρµόσει 
τα ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα, όταν 

δεν εφαρµόζονται πουθενά στον κόσµο. 
Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση. Το µεγάλο 
λάθος, κατά την άποψη µου, είναι ότι δεν 
κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση: να ε-
νηµερώσουν τον κόσµο» αναφέρει ο φορο-
τέχνης, Γιώργος Παπαδηµητρίου.  

Παραδόσεις
Τα στοιχεία των 
συµφωνητικών 

υποβάλλονται από τον 
παραγωγό πριν την 
έναρξη παράδοσης 

προϊόντων

Αλλαγές
Τροποποίηση 

στοιχείων λόγω 
σφάλµατος είτε λόγω 

τροποποίησης του 
συµφωνητικού µέχρι 
το τέλος του έτους

Κέρδη 2022
Η έκπτωση του 

φόρου εισοδήµατος 
εφαρµόζεται σε κέρδη 
που αποκτώνται από 
το φορολογικό έτος 

2022 και εφεξής

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι συμβάσεις
συμβολαιακής για έκπτωση φόρου 50%
Τα απαραίτητα συµφωνητικά έγγραφα που α-
ποδεικνύουν σχέσεις συµβολαιακής γεωργίας 
µεταξύ ενός αγρότη και κάποιας επιχείρησης 
θα πρέπει να έχουν διαµορφωθεί µέχρι και 
τις 31 ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους προ-
κειµένου να εξασφαλίσουν οι παραγωγοί την 
έκπτωση φόρου εισοδήµατος 50% (για παρά-
δοση 75% της παραγωγής ή έκπτωση 30% για 
συµβολαιακή µε παράδοση 40% της παραγω-
γής) για το φορολογικό έτος 2022. 

Το παραπάνω επισηµάνθηκε σε ειδική φο-
ρολογική ηµερίδα που διοργάνωσε η Agrotech 
στο πλαίσιο της Agrotica πριν από δύο εβδο-
µάδες, από τους ειδικούς σε ζητήµατα φορο-
λογίας αγροτών, Κώστα Νιφορόπουλο και 
Γιώργο Παπαδηµητρίου. 

∆ιαδικασία υποβολής συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας

Τα στοιχεία των συµφωνητικών που συ-
νάπτονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 
4935/2022 (µείωση φόρου εισοδήµατος α-
γροτών) υποβάλλονται µε τη χρήση ηλεκτρο-
νικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω της ψηφι-
ακής εφαρµογής υποβολής συµφωνητικών 
στην ψηφιακή πύλη της ΑΑ∆Ε, «myAADE».

Η πλατφόρµα θα είναι µία εφαρµογή αυτό-
νοµη  στην οποία θα καταχωρούνται τα στοι-
χεία των συµφωνητικών, καθώς η καταχώρη-
ση τους στην πύλη myAADE µέσω της ψηφι-
ακής εφαρµογής υποβολής συµφωνητικών 
δεν δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης των α-
παιτούµενων στοιχείων.

Η εφαρµογή αυτή τίθεται σε παραγωγική 
λειτουργία έως τις 15/11/2022

1Ως ηµεροµηνία υποβολής των συµφω-
νητικών θεωρείται η ηµεροµηνία ορι-

στικής καταχώρησης των στοιχείων.

2Σε περίπτωση που κατά την καταλη-
κτική ηµεροµηνία υποβολής υπάρχει 

τεχνική αδυναµία ολοκλήρωσης της υποβο-
λής, υποβάλλεται σκαναρισµένο αντίγραφο 
του συµφωνητικού µέσω της ψηφιακής εφαρ-
µογής «Τα αιτήµατά µου» στον διαδικτυακό 
τόπο της Α.Α.∆.Ε. Ως ηµεροµηνία υποβολής 
θεωρείται η ηµεροµηνία υποβολής του «αιτή-
µατος» στην εφαρµογή. Με την αποκατάστα-
ση του προβλήµατος, ο υπόχρεος ακολουθεί 
αµελητή τη διαδικασία της παρ. 1.

3Τα στοιχεία των συµφωνητικών υπο-
βάλλονται από τον παραγωγό πριν την 

έναρξη παράδοσης προϊόντων και επιβεβαιώ-
νονται έως το τέλος του έτους που αφορούν 
από τον αγοραστή ή αντιστρόφως.

Για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενερ-
γηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022, τα 
στοιχεία των σχετικών συµβάσεων συµβο-
λαιακής γεωργίας δύνανται να υποβάλλο-
νται στην εφαρµογή της Α.Α.∆.Ε. µέχρι και 
τις 31/12/2022

Εκτιµούµε ότι το διάστηµα από τη λειτουρ-
γία της πλατφόρµας έως 31/12/2022,για τις 

καταχωρήσεις αυτές είναι πολύ µικρό και θα 
χρειαστεί περαιτέρω διαθέσιµος χρόνος για 
την ολοκλήρωση τους

4Η τροποποίηση των στοιχείων που δη-
λώνονται είτε λόγω σφάλµατος είτε λό-

γω τροποποίησης του συµφωνητικού είναι δυ-
νατή µέχρι το τέλος του έτους που αφορούν.

5Τα σχετικά έγγραφα συµφωνητικά δι-
αφυλάσσονται για όσο χρόνο απαιτεί-

ται η διαφύλαξη των οικείων παραστατικών 
πωλήσεων σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολο-
γικής ∆ιαδικασίας.

6Οι ανωτέρω προθεσµίες είναι ανατρε-
πτικές (επιφέρουν έκπτωση από το δι-

καίωµα ως κύρωση για την µη τήρησή τους ).

7Για τα συµφωνητικά της συµβολαια-
κής γεωργίας δεν απαιτείται η υποβο-

λή σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 1065606/7222/ 
31.7.2000 (Β’ 951) (υποβολή ανά τρίµηνο) .

Η έκπτωση του φόρου εισοδήµατος εφαρ-
µόζεται σε κέρδη που αποκτώνται από το φο-
ρολογικό έτος 2022 και εφεξής. Σηµειώνεται 
ότι η ερµηνευτική του νόµου ΚΥΑ που εκδό-
θηκε πριν από λίγους µήνες, έχει διαφορετι-
κή διατύπωση, σε σχέση µε το νόµο, όσον α-
φορά τον υπολογισµό της απαλλαγής : «κα-
τά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του 
φόρου εισοδήµατος ..» 

∆ηλαδή ο Νόµος αναφέρεται σε «Αφορο-
λόγητα Κέρδη κατά ποσοστό 50%» και η ερ-
µηνευτική σε «Μείωση του φόρου εισοδήµα-
τος», που οδηγούν λόγω του υπολογισµού µε 
βάση την  κλίµακα του άρθρου 15 «Φορολο-
γικός συντελεστής» του  ν. 4172/2013, σε δι-
αφορετικό αποτέλεσµα.
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ

Κέρδη προ Φόρων 40.000,00

Αφορολόγητο 50% 20.000,00

Εισόδηµα (Αγροτική  Επιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός
συντελεστής  (%)

Φόρος βάσει κλίµακας 
χωρίς αφορολόγητο

Φόρος βάσει κλίµακας µε αφορολόγητο 
του Ν. 4935/2022

0-10.000 9% 900,00 900,00
10.001-20.000 22% 2.200,00 2.200,00
20.001-30.000 28% 2.800,00
30.001-40.000 36% 3.600,00

40.001 - 44%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 9.500,00 3.100,00
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50%

ΤΕΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 4.750,00 3.100,00
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Μέλια από άγριες ελληνικές νομές
με καινοτομία και υπερτροφές

  Νέες ποικιλίες αναδείχθηκαν 
στη Γιορτή Μελιού στο Ζάππειο

  Εντυπωσιακή η στροφή προς 
τη βιολογική παραγωγή 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Καινοτοµία, σπανιότερες ή και ευρύτερα άγνω-
στες ποικιλίες µελιού καθώς και νεότερες πα-
ραγωγικές προσπάθειες αναδύονται στο προ-
σκήνιο µέσα από την 6η Γιορτή Μελιού που δι-
εξάγεται στον περιβάλλοντα χώρο του Ζαππεί-
ου Μεγάρου µε τη συµµετοχή παραγωγών κα-
τά κύριο λόγο από την ελληνική περιφέρεια. 
Οι παραγωγοί συλλέγουν τα προϊόντα τους α-
πό άγριες νοµές της φύσης, ενώ σηµαντικό µέ-
ρος αυτών είτε κινούνται ήδη, είτε προσανατο-
λίζονται στη βιολογική παραγωγή.

Μία χρονική περίοδο, κατά την οποία πολ-
λοί από τους συµµετέχοντες στη διοργάνωση 
στέκονται στις ειδικές συνθήκες και δυσκολί-
ες που παρουσιάζει ιδίως λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής και τη στιγµή που η φετινή σοδειά ή-
ταν µεν βελτιωµένη σε σύγκριση µε του 2021. 
Και φέτος όµως η διατάραξη της ισορροπίας 

στη διαδοχικότητα των ε-
ποχών µε την καθυστερη-
µένη έλευση της άνοιξης 
και στη συνέχεια της καλο-
καιρινής περιόδου, στάθη-
καν ικανές να επηρεάσουν 
την οµαλή εξέλιξη της πα-
ραγωγής και του κύκλου 
ζωής των µελισσών.

Στα συµµετρικά παραταγ-
µένα κιόσκια της εποχικής 
έκθεσης ξεχωρίζουν παρα-
δείγµατα όπως ο µελισσο-

κόµος, Γιάννης Κοραής, που παράγει βιολογι-
κό µέλι στην κεντρική και τη βόρεια Εύβοια και 
στην έκθεση παρουσιάζει το µέλι του από ρίγα-
νη. Εφαρµόζει το µοντέλο της βιολογικής µελισ-
σοκοµίας µε πιστοποίηση από τον οργανισµό 
BIO Hellas, µε µελίσσια σε υψόµετρο 600-700 
µέτρων, σε µεγάλη απόσταση από κάθε λογής 
γεωργική εκµετάλλευση που θα µπορούσαν 
να επηρεάσουν την παραγωγική κατεύθυνση.

Πρώτο βήµα στην τυποποίηση για τον 
Στέλιο Μπουροδήµο και τη Μαρία Πάτσου

Σε ένα από τα περίπτερα της έκθεσης πα-
ρουσιάζουν για πρώτη φορά δείγµατα της δου-
λειάς τους οι µελισσοκόµοι Στέλιος Μπουροδή-
µος και η Μαρία Πάτσου, οι οποίοι στράφηκαν 
στη µελισσοκοµία, αξιοποιώντας την πατρογο-
νική γη και µία οικογενειακή κατοικία που βρί-

σκεται στη Γλυφάδα ∆ιρφύων στην Εύβοια. Ε-
κεί έστησαν τα πρώτα τους µελίσσια και δηµι-
ούργησαν τη µελισσοκοµία Stellino. Φέτος εί-
ναι η πρώτη τους παραγωγική χρονιά, µε την 
Μαρία Πάτσου να περιγράφει ότι οι δυσκολίες 
που συνάντησαν τα δύο προηγούµενα χρόνια 
δεν τους επέτρεψαν να έχουν νωρίτερα εµπο-
ρεύσιµη παραγωγή. Το µέλι δάσους που δια-
θέτουν προέρχεται από τις ανατολικές πλαγιές 
του όρους ∆ίρφυς. Εκεί το φυσικό περιβάλλον 
απαρτίζεται από βελανιδιές, έλατο, πεύκο, ρίγα-
νη, τσάι, φασκόµηλο, κουµαριές, κερασιές και 
σειρά άλλων δέντρων και βοτάνων που προά-
γουν το παραγωγικό αποτέλεσµα.

Μέλι από λευκό θυµάρι
Στην ιδιαιτερότητα του φυσικού περιβάλλο-

ντος όπου βρίσκεται η έδρα του στηρίζεται ο ∆η-
µήτρης Παπαδάκης, ο οποίος µαζί µε τα δύο του 
αδέλφια αποτελούν την πέµπτη γενιά µελισσο-
κόµων, µιας παράδοσης που ξεκίνησε το 1890. 
Η διαφορετικότητα της παραγωγής της οικογέ-
νειας Παπαδάκη, µε την ετικέτα «Τα Κοπέλια», 
έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη συλλέγε-
ται σε υψόµετρο άνω των 1.600 µέτρων σε προ-
στατευόµενη περιοχή Natura στο χωριό Θέρισο 
των Χανίων. Το λευκό θυµάρι που παράγουν 
έχει ιδιαίτερα γευστικά συστατικά.

Νέοι τύποι
Στην 6η έκθεση 

µελιού στο Ζάππειο 
αναδείχθηκαν νεοι 
τύποι προϊόντων 

όπως µε συστατικό 
τη ρίγανη, κύµινο, µε 
λαχανικό µάκα κλπ.

Μέλι µε
υπερτροφές 
και δίκκοκο 
σιτάρι
O Αριστείδης Σαρηγιάννης 
βιολογικός µελισσοκόµος εξέλιξε 
σηµαντικά την παραγωγή του 
µελιού, όπου εκτός από το µέλι 
βαµβακιάς και αγριοβαµβακιάς, 
το µέλι βελανιδιάς, κουµαριάς, 
καστανιάς και το θυµαρίσιο, έχει 
προσθέσει στη γκάµα του σειρά 
υπερτροφών διατηρώντας
ως κυρίαρχο συστατικό µέλι. 
Η σύσταση των συγκεκριµένων 
προϊόντων ανέρχεται σε 70% 
περιεκτικότητα µελιού και 30% 
της προστιθέµενης υπερτροφής. 
∆ηµιούργησε έτσι προϊόντα 
όπως το µέλι µε καρπό άγριας 
τριανταφυλλιάς αλλά και µε 
δίκοκκο σιτάρι (Ζέας), το µέλι µε 
µαύρο κύµινο, το µέλι µε τριβόλι, 
το µέλι µε λαχανικό µάκα και 
γανόδερµα. ∆ραστηριοποιήθηκε 
επαγγελµατικά επί σειρά ετών 
στην Αθήνα, έως τη στιγµή που 
αποφάσισε να επιστρέψει 
στη φύση και να δηµιουργήσει 
τη δική του εταιρεία, µε την 
ονοµασία Αλάδανο και έδρα 
το νοτιότερο άκρο του Πηλίου, 
το χωριό Τρίκερι, το οποίο 
βρίσκεται στα ανατολικά της 
εισόδου του Παγασητικού κόλπου 
στη χερσόνησο της Μαγνησίας.
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Έλλειψη 
ενηµέρωσης 
για λύσεις 

εναλλακτικές 
του καπνίσµατος
Σταθερό και φέτος το 
ποσοστό των καπνιστών 
τσιγάρου στη χώρα µας, µε 
το 28,5% των Ελλήνων, ήτοι 
περίπου 2,2 εκατ. άτοµα, εκ 
των οποίων οι περισσότεροι 
άνδρες 45-65 ετών. Αυτό 
αποτυπώνει νέα έρευνα της 
Marc για λογαριασµό της 
Παπαστράτος, σύµφωνα µε 
την οποία επτά στους δέκα 
Έλληνες (72%) θεωρούν 
το τσιγάρο µία ξεπερασµένη 
συνήθεια, ενώ καταδεικνύει 
επίσης µια σοβαρή έλλειψη 
ενηµέρωσης σχετικά µε
τα εναλλακτικά προϊόντα 
καπνίσµατος, καθώς µόλις 
11% των ερωτηθέντων είναι 
επαρκώς ενηµερωµένος. 

Η Μαλαµατίνα 
χορηγός της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ έως το 2025
Η Οινοποιία Μαλαµατίνα 
ανακοίνωσε την έναρξη 
τριετούς χορηγικής 
συνεργασίας µε την ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ για τις επόµενες 
αγωνιστικές περιόδους 
µέχρι και το 2025, µε στόχο 
τη στήριξη των δράσεων 
της. Η «Μαλαµατίνα» 
και το «Φίλιωµα», η νέα 
πρόταση της Οινοποιίας, 
θα προβάλλονται µέσω 
των ποδοσφαιρικών 
αγώνων Πρωταθλήµατος 
της Superleague και 
του Κυπέλου Ελλάδος.

Στην Premia 
ακίνητα της 
Μπουτάρης
Στην Premia πέρασαν 
τα ακινήτα των εταιρειών 
«Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 
Α.Ε.» & «Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
& ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Α.Ε.» 
(«ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ»), έναντι 
τιµήµατος 12,3 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για κτίρια 
επιφάνειας 28.800 τ.µ. 
(εκ των οποίων 5 οινοποιεία 
15.660 τ.µ., κτίριο γραφείων 
στο Πικέρµι Αττικής) και 
οικόπεδα έκτασης 740 
στρεµµάτων εκ των οποίων 
5 αµπελώνες 633 στρµ.

ΝΕΑ

Ο γενικός δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος 
για τη βιοµηχανία γεωργικών µηχανηµάτων 
στην Ευρώπη συνέχισε σε γενικές γραµµές 
την πλάγια κίνησή του σε θετικό επίπεδο µετά 
την απότοµη πτώση κατά τη διάρκεια του ρω-
σικού πολέµου κατά της Ουκρανίας. Ιδιαίτερα 
οι τρέχουσες δραστηριότητες φαίνεται να πα-
ραµένουν σταθερές, ενώ το ποσοστό των συµ-
µετεχόντων στην έρευνα µε προσδοκίες ανά-
πτυξης έχει µειωθεί ελαφρά. Ως αποτέλεσµα, 
τον Οκτώβριο ο δείκτης υποχώρησε οριακά στις 
12 µονάδες (σε κλίµακα από -100 έως +100), α-
ναφέρει στο στατιστικό της ∆ελτίο, η CEMA,  η 
ευρωπαϊκή ένωση που εκπροσωπεί τους κατα-
σκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων.

Οι αυξήσεις των τιµών και τα σηµεία συµφό-
ρησης από την πλευρά των προµηθευτών συνε-
χίζουν να προκαλούν τον κλάδο, ωστόσο πα-
ρατηρείται κάποια ελαφρά χαλάρωση. Επί του 
παρόντος, το 28% των εταιρειών σχεδιάζει προ-
σωρινή διακοπή της παραγωγής λόγω ελλείψε-
ων τις επόµενες τέσσερις εβδοµάδες. Η περιφε-
ρειακή ανάλυση δείχνει ότι η γερµανική αγο-
ρά χάνει κάποια δυναµική, αλλά το επίπεδο ε-
µπιστοσύνης για τη γαλλική παραµένει ισχυ-
ρό, ενώ σε ορισµένες αγορές όπως η Σκανδι-
ναβία και η Ελβετία παρατηρείται ακόµη και α-
νοδική τάση. Επιπλέον, τα τρέχοντα αποθέµα-
τα, νέων και µεταχειρισµένων µηχανηµάτων 
παραµένουν πολύ χαµηλά σε όλη την Ευρώπη.

Οι Βρετανοί παραγωγοί πουλερικών 
θα µπορούν να σφάζουν νωρίς τις χρι-
στουγεννιάτικες γαλοπούλες, να τις 
καταψύχουν και στη συνέχεια να τις 
ξεπαγώνουν πωλώντας τις ως νωπές,   
όσο η χώρα αντιµετωπίζει τη χειρότε-
ρη επιδηµία γρίπης των πτηνών. Αυ-
τό ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργί-
ας της χώρας αναφέροντας πως η διά-
θεση των εν λόγω προϊόντων θα γίνε-
ται 28 Νοεµβρίου µε 31 ∆εκεµβρίου. 

Η Βρετανία αντιµετώπισε το µεγα-
λύτερο ξέσπασµα της γρίπης των πτη-
νών µε 200 επιβεβαιωµένα κρούσµα-
τα τους τελευταίους 12 µήνες, που ο-
δήγησε στη θανάτωση εκατοµµυρίων 
πτηνών. Η Βρετανία παράγει περισσό-
τερες από 11 εκατοµµύρια γαλοπού-
λες κάθε χρόνο από τις οποίες λίγο 
λιγότερο από τα δύο τρίτα καταναλώ-
νονται κατά την περίοδο των Χριστου-
γέννων. «Οι αγρότες θα λάβουν επί-
σης αποζηµίωση από την αρχή µιας 
προγραµµατισµένης θανάτωσης και 
όχι στο τέλος», ανέφερε το υπουργείο.

Μουδιασμένο
το επιχειρηματικό
κλίμα στην αγορά
τρακτέρ στην ΕΕ

Σε κατάψυξη 
μπήκαν οι 
γαλοπούλες 
στη Βρετανία

Με στόχο τη διεύρυνση της υφιστάµενης συ-
νεργασίας µε την κυκλοφορία σειράς κω-
δικών που θα έχει ως βασικά συστατικά τη 
µπύρα και τον καφέ θα κινηθούν η µικρο-
ζυθοποιία Κυκλάδων Νήσος µε την εταιρεία 
παραγωγής καφέ, Coffee Island. 

Στις σκέψεις των δύο πλευρών είναι η έ-
νταξη και ενός προϊόντος µπύρας µε καφέ 
χωρίς καφεΐνη. Στο πλαίσιο της υφιστάµε-
νης συνεργασίας προβλέπεται και η διεύ-
ρυνση της γκάµας των προϊόντων στα κα-
ταστήµατα Coffee Island µε τη σταδιακή 
προσθήκη προϊόντων της Νήσος στα κατα-
στήµατα. Προηγήθηκε η κοινή πρωτοβου-

λία των δύο εταιρειών και αποτέλεσµα της 
συνεργασίας οντοτήτων που εντάσσονται 
στο σχήµα ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ µε την κυκλο-
φορία της µπύρας Νήσος µε καφέ σε συ-
νεργασία µε την Coffee Island, που φέρει 
την ονοµασία «Coffee Cold Brew Beer». Το 
καινοτόµο προϊόν έχει αρώµατα καφέ, σο-
κολάτας και φρούτων, πλούσιο αφρό, χα-
µηλή πικράδα, χαµηλή περιεκτικότητα σε 
καφεΐνη και φυσικό ανθρακικό.

Νέοι κωδικοί 
για Νήσος και
Coff ee Island

Το καλοκαίρι του 2023 η τοποθέτηση
της Coffee Cold Brew Beer στην Κύπρo
Από το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η διανοµή του στην 
Κύπρο µέσω των καταστηµάτων της Coffee Island. 
Aυτή τη στιγµή διατίθεται στα καταστήµατα Coffee 
Island της Ελλάδας που αριθµεί περίπου 430 σηµεία, 
ενώ το συνολικό δίκτυο υπερβαίνει τα 490 σηµεία 
στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς. Το προϊόν είχε 
δοκιµαστεί από την Coffee Island στην Αµερική, όπου 
κάποιοι καφεκόπτες προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν 
µία πολύ περιορισµένη παραγωγή, ενός προϊόντος 
που ουσιαστικά ήταν µη εµπορεύσιµο. «Από τότε 
ξεκινήσαµε ένα ταξίδι για να µπορέσουµε να βρούµε 
έναν ζυθοποιό που θα αγκάλιαζε το προϊόν και θα το 
πήγαινε ένα βήµα παραπέρα», ανέφερε ο διευθύνων 
της Coffee Island, Κων. Κωνσταντινόπουλος. Επιλογή 
ήταν η µπύρα να µην έχει έντονες οξύτητες, αλλά να 
είναι ευκολόπιοτη, παρέχοντας µία αναβαθµισµένη 
εµπειρία ενός παγωµένου καφέ µε την ακεραιότητα 
της διαδικασίας µίας ζυθοποιίας. Το καινοτόµο προϊόν 
παρασκευάζεται στο microbrewery της ΝΗΣΟΣ στην 
Τήνο, µε ελληνική καβουρδισµένη, «µαύρη» βύνη 
κριθαριού και βρόµης, αρωµατικούς λυκίσκους και 
χαρµάνι Arabica specialty coffee.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

430

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

52

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΝΟΜΟΥΣ

50ΣΕ

100

ΠΟΛΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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Βήµα στην Aυστραλία άνοιξε το 
τελευταίο διάστηµα το οινοποιείο 
Στραταριδάκη µε όχηµα τη στρατη-
γική συνεργασία που έχει αναπτύ-
ξει µε την οινοποιεία Τσάνταλης α-
πό τον περασµένο Μάρτιο. Επόµε-
νος στόχος η Αµερική, αναφέρει ο 
επικεφαλής του Κώστας Στραταρι-
δάκης. «Η συγκεκριµένη συνεργα-
σία αποτέλεσε µία ευκαιρία για το 
οινοποιείο µας, να ανοίξει περισ-
σότερο τα φτερά του στην Ελλάδα. 
Ταυτόχρονα όµως αναπτύξαµε τη 
δυναµική µας στο εξωτερικό. Είχαµε 
περιορισµένη εξαγωγική δραστη-
ριότητα, πλέον όµως καταφέραµε 
να εισέλθουµε στην Αυστραλία και 
προσβλέπουµε στην είσοδό µας στις 
ΗΠΑ. Είναι γεγονός ότι ο Τσάντα-
λης διατηρεί παρουσία σε 35 χώ-
ρες του κόσµου. Κατά την άποψή 
µου τα επόµενα βήµατά µας θα ε-
ξαρτηθούν από το ποιες χώρες ται-
ριάζουν καλύτερα στον χαρακτήρα 
του οινοποιείου µας», σηµειώνει ο 
οινοποιός Κώστας Στραταριδάκης. 

Το οινοποιείο Στραταριδάκη πα-
ρουσίασε στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Οινοτικά», που πραγµατοποιήθη-
κε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Α-
θήνα, την ετικέτα «Ίνατος» και προ-
έρχεται από Μοσχάτο Σπίνας, τοπι-
κή ποικιλία της Κρήτης µε την ο-

ποία διατηρεί αρκετά στενή παρα-
γωγική σχέση. «Υπήρξαµε οι πρώ-
τοι που εργαστήκαµε πάνω στο Μο-
σχάτο Σπίνας και µέσα από τη νέα 
ετικέτα θέλαµε να προσδώσουµε 
µία νέα εκδοχή της, περνώντας την 
από βαρέλι. Έγινε µία προεπιλογή 
από παλαιότερα κλίµατα, έγιναν 
διαφορετικές εργασίες στο αµπέ-
λι και διαφορετικές στο οινοποι-
είο, ενώ το κρασί παρέµεινε για 10 
µήνες σε καινούργια γαλλικά βα-
ρέλια. Έως τώρα το Μοσχάτο Σπί-
νας που είχαµε, χαρακτηριζόταν 
από τη ζύµωσή του σε δεξαµενή». 

Πρόκειται για τη σοδειά του 2020, 
η οποία για πρώτη φορά οινοποι-
είται κατ’ αυτόν τον τρόπο από τον 
Κώστα Στραταριδάκη. «∆εν θυµίζει 
το µοσχάτο που γνωρίζουµε ευρύ-
τερα, µε τα έντονα αρωµατικά χα-
ρακτηριστικά. Πρόκειται για κρασί, 
µε εντονότερη συµπύκνωση και δι-
αφοροποιηµένα αρώµατα. Γι’ αυτό 
και προτείνουµε περίπου µισή ώρα 
αερισµού σε καράφα πριν την κα-
τανάλωση», εξηγεί ο ίδιος.

Κορωνίδα του οινοποιείου το 
«Barbatus» από επιλεγµένα 
αµπελοτόπια σε υψόµετρο

Αυτή τη στιγµή το οινοποιείο πα-
ράγει πέντε λευκές ετικέτες από τις 
ποικιλίες Βιδιανό, Μοσχάτο Σπίνας, 
Ασύρτικο, Chardonnay και Βηλάνα. 

Στις ερυθρές εµφιαλώσεις συγκα-
ταλέγονται ο «Ιχνηλάτης» από τις 
ποικιλίες Syrah και Κοτσιφάλι µε 
έναν χρόνο παλαίωσης σε γαλλι-
κά και σε αµερικάνικα βαρέλια αλ-
λά και τα «Κόκκινα Χώµατα» από 
Cabernet Sauvignon και Κοτσιφά-
λι που επίσης διατηρείται για έναν 
χρόνο σε γαλλικά βαρέλια. Κορω-
νίδα του οινοποιείου αποτελεί η ε-
τικέτα ερυθρού οίνου «Barbatus», η 
οποία κυκλοφορεί σε περιορισµέ-
νο αριθµό φιαλών που δεν υπερ-
βαίνει τις 2.000 ανά οινοποίηση. 
«Η ονοµασία Barbatus προέρχεται 
από τον γυπαετό Barbatus. Πρόκει-
ται για ένα περήφανο πτηνό µε ά-
νοιγµα φτερών 2,8 µέτρων, το ο-
ποίο στην Κρήτη ονοµάζεται και 
«κοκκαλάς» καθότι αρέσκεται να 
τρώει το µεδούλι από τα κόκκαλα 
στα θηράµατα που συλλέγει. Το 

συγκεκριµένο κρασί προέρχεται 
από τρία επιλεγµένα αµπελοτό-
πια σε υψόµετρο άνω των 550 µέ-
τρων και συνδυάζει Syrah, Cabernet 
Sauvignon και Merlot». Επιπλέον το 
οινοποιείο Στραταριδάκη παράγει 
και ένα ροζέ, πάντρεµα των ποικι-
λιών Syrah και Κοτσιφάλι. 

Έχοντας διαγνώσει την προο-
πτική που παρουσιάζουν οι γηγε-
νείς ποικιλίες, το οινοποιείο προ-
χώρησε σε φύτευση του Λιάτικου, 
σε αµπελουργική περιοχή εκτός 
των ∆αφνών (η παραγωγή στις 
∆άφνες προσδίδει στο Λιάτικο 
τον χαρακτηρισµό ΠΟΠ). Σηµει-
ώνεται ότι το οινοποιείο διατηρεί 
συνολικά 250 στρέµµατα ιδιόκτη-
των εκτάσεων γης. Κατά τον Κώ-
στα Στραταριδάκη το Λιάτικο που 
ο ίδιος θα παράγει θα έχει τον χα-
ρακτηρισµό ΠΓΕ Κρήτη.

Κορωνίδα το ερυθρό «Barbatus», µε 2.000 φιάλες ανά οινοποίηση. Το οινοποιείο προχώρησε σε φύτευση της ποικιλίας Λιάτικου, σε αµπελουργική περιοχή εκτός των ∆αφνών.

Κατά τον οινοποιό Κώστα Στραταριδάκη το Λιάτικο που ο ίδιος θα 
παράγει θα έχει τον χαρακτηρισµό ΠΓΕ Κρήτη και θα αποτελέσει ένα 
ακόµα βηµατισµό στην µελλοντική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Μοσχάτο Σπίνας 
σε βαρέλι και βήμα 
στην Αυστραλία 
Στο δρόμο για τις ΗΠΑ το οινοποιείο Στραταριδάκη 
σε στρατηγική συνεργασία με την Τσάνταλης

5 λευκές ετικέτες
Το οινοποιείο σήµερα 
παράγει πέντε λευκές 
ετικέτες από Βιδιανό, 

Μοσχάτο Σπίνας, Ασύρ-
τικο, Chardonnay, Βηλάνα
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Με πλάνο η παροχή θρέψης στα σιτηρά 
Το πρώτο βήµα για µία επιτυχηµένη σοδειά στα χειµερινά σιτηρά αποτελεί η 
κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέψης, βασισµένο σε εδαφολογική 
ανάλυση και δίχως υπερβολές που οδηγούν σε αναποτελεσµατικότητες. Τα βασικά 
µακροθρεπτικά στοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια είναι το άζωτο, ο φώσφορος, 
το κάλιο και το θείο και θα πρέπει να παρέχονται µε συνέπεια ώστε να διασφαλιστεί 
το µέγιστο δυναµικό της παραγωγής, αλλά και υψηλή πρωτεϊνική περιεκτικότητα.
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> ∆εν ανταµείβει µε υψηλότερες αποδόσεις και µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα πρωτεΐνης η υπερβολή στο λίπασµα

ΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΖΩΤΟΥ
ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Βάσεις για µία χρονιά καλών στρεµµατικών 
αποδόσεων, υψηλής ποιότητας κόκκου και 
µακροχρόνιας διατήρησης της εδαφικής 
γονιµότητας χτίζει η παροχή ορθολογικής λίπανσης 
στα χειµερινά σιτηρά το φθινόπωρο. 
Να σηµειωθεί πως άµεσα και έµµεσα, όλα τα 
θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τα σιτηρά, 
συµβάλλοντας σηµαντικά στη σωστή ανάπτυξη 
και λειτουργία τους. Ωστόσο, τα κυριότερα 
µακροθρεπτικά στοιχεία είναι το άζωτο, ο 
φώσφορος, το κάλιο και το θείο που θα πρέπει να 
χορηγούνται µε συνέπεια ώστε να διασφαλιστεί το 
µέγιστο δυναµικό της παραγωγής. Στα σιτηρά, η 
περιεκτικότητα των καρπών σε πρωτεΐνη αποτελεί 
το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό και εξαρτάται 
από την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων 
του εδάφους, ενώ αυξάνεται σηµαντικά όταν 
ακολουθείται η ενδεδειγµένη λίπανση.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνολικές ανάγκες 
θρέψης των σιτηρών στα 3 γνωστά µακροστοιχεία: 
άζωτο (Ν) για το σκληρό σιτάρι 14-16 κιλά/στρέµµα, 
για το µαλακό σιτάρι 16-18 κιλά/στρέµµα και για 
το κριθάρι 8-16 κιλά/στρέµµα, φώσφορος (Ρ2Ο5) 
το σκληρό σιτάρι 5-6 κιλά/στρέµµα, για το µαλακό 
σιτάρι 6-8 κιλά/στρέµµα και για το κριθάρι 4-8 κιλά/
στρέµµα και κάλιο (Κ2Ο) το σκληρό σιτάρι 5-6 κιλά/
στρέµµα, για το µαλακό σιτάρι 6-8 κιλά/στρέµµα και 
για το κριθάρι 4-6 κιλά/στρέµµα.
Ωστόσο προτού καταρτηθεί το σχέδιο λίπανσης, είναι 
απαραίτητο ο παραγωγός, ιδίως ο νέος, να έχει λάβει 
γνώση κάποιων επικαιροποιηµένων στοιχείων για 
το χωράφι του. Για να επιτευχθεί το µέγιστο των 
αποδόσεων και να προκύψει η οικονοµικότερη και 

αποτελεσµατικότερη λύση θρέψης ο παραγωγός 
θα πρέπει να γνωρίζει τη γονιµότητα και τον τύπο 
του εδάφους, την αναµενόµενη απόδοση, τα 
υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας, 
την υγρασία του εδάφους και τις κλιµατολογικές 
συνθήκες της περιοχής.

Μισό άζωτο το φθινόπωρο 
και το άλλο µισό την άνοιξη
Στα χειµερινά σιτηρά, η βασική λίπανση 
πραγµατοποιείται συνήθως το φθινόπωρο, οπότε 
και χορηγείται κατά τη σπορά η µισή ποσότητα 
του αζώτου και όλος ο φώσφορος. Επακολούθως 
την άνοιξη, πραγµατοποιούνται οι επιφανειακές 
λιπάνσεις, την περίοδο που παρατηρείται η µέγιστη 
ανάγκη της καλλιέργειας. Στην επιφανειακή 
λίπανση, χορηγείται η υπόλοιπη µισή ποσότητα του 
αζώτου, σε µία ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα 
µε την επιδιωκόµενη ποσότητα του παραγόµενου 
προϊόντος. 
Να αναφερθεί πως στόχος είναι η διατήρηση 
µε επιµέλεια της ισορροπίας βλαστικών και 
καρποφόρων οργάνων των φυτών, η αποφυγή 
υπερβολικής και τρυφερής βλάστησης καθώς 
και του υπερβολικού ύψους φυτών σε όλη την 
καλλιεργητική περίοδο. Αυτή επιτυγχάνεται µε την 
ορθολογική και όχι υπερβολική εφαρµογή των 
αζωτούχων λιπασµάτων, τη χρήση της αναγκαίας 
και µόνο ποσότητας νερού κατά αρδευτική δόση 
και συχνότητα αρδεύσεων καθώς και µε τη χρήση 
ρυθµιστών ανάπτυξης των φυτών στις περιπτώσεις 
που η σιταροκαλλιέργεια από καλλιεργητικές 
αστοχίες και καιρικές συνθήκες υπάρχει κίνδυνος 
να αναπτύξει υπερβολικό ύψος µε µεγάλα 
µεσογονάτια διαστήµατα.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΖΩΤΟ ΣΤΟ 
ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΡΙΘΑΡΙ 
ΓΙΑ ΚΟΚΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ
Ψηλά τον πήχη σε θέµατα ποιότητας καλείται 
φέτος να θέσει ο παραγωγός για να διεκδικήσει 
το µέγιστο από πλευράς τιµής στο κριθάρι. Με τις 
απαιτήσεις της καλλιέργειας να είναι µικρότερες 
σε σχέση µε το σκληρό και το µαλακό σιτάρι 
και την τιµή παραγωγού ψηλά, η παραγωγή 
ποιοτικού κριθαριού αποτελεί µία επένδυση µε 
καλές προοπτικές ανεξαρτήτως παραγωγικής 
κατεύθυνσης.
Οι δύο πιο σηµαντικές κατηγορίες των 
ποικιλιών κριθαριού είναι οι βυνοποιητικές, 
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή µπύρας, 
και οι ζωοτροφικές. Οι ποικιλίες αυτές έχουν 
κατά περίπτωση ωστόσο διαφορετικές ανάγκες 
λίπανσης. Τα βυνοποιήσιµα κριθάρια που 
καλλιεργούνται διαχωρίζονται σε ποικιλίες 
δίστιχες και εξάστιχες, µε τις δίστιχες να 
θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες για βυνοποίηση.
Στις περιπτώσεις που το κριθάρι προορίζεται 
για βυνοποίηση, προτείνεται η συνολική 
ποσότητα αζώτου να καλύπτει µόνο τα ελάχιστα 
συνιστώµενα επίπεδα (8 κιλά άζωτο), ώστε να 
διασφαλισθεί η βέλτιστη περιεκτικότητα των 
κόκκων σε πρωτεΐνη.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του ΣΠΕΛ, oι ανάγκες 
θρέψης του κριθαριού στα 3 κύρια µακροστοιχεία 
υπολογίζονται σε 8-16 κιλά το στρέµµα άζωτο 
(Ν), 4-8 κιλά το στρέµµα φώσφορο (Ρ2Ο5) και 
από 0 έως 6 κιλά το στρέµµα κάλιο (Κ2Ο). Για 
την εύρωστη ανάπτυξη του κριθαριού, είναι 
απαραίτητο να καλύπτονται οι ανάγκες της 
καλλιέργειας σε µακροστοιχεία και σε ιχνοστοιχεία. 
Κάθε θρεπτικό στοιχείο, έχει συγκεκριµένο ρόλο 
στην ανάπτυξη των φυτών και σε συνθήκες 
έλλειψής του, υποβαθµίζεται η ποσότητα και η 
ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ)
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Oι σύγχρονες ποικιλίες των χειμερινών σιτηρών, 
απαιτούν ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς 
και επάρκεια θρεπτικών στοιχείων προκειμένου να 
εκδηλώσουν το παραγωγικό δυναμικό τους. Στα σιτηρά, 
η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και η επίτευξη υψηλών 
στρεμματικών αποδόσεων σε καρπό, προϋποθέτουν 
την ικανοποιητική τροφοδοσία της καλλιέργειας με 
Άζωτο και Φώσφορο. Η επάρκεια των στοιχείων 
αυτών σε συγκεκριμένα στάδια της ανάπτυξης 
επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη της καλλιέργειας 
και διαμορφώνει το τελικό ύψος και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της παραγωγής:
■ Από τη σπορά έως την έναρξη του αδελφώματος, το 
Άζωτο και ο Φώσφορος ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιου 
ριζικού συστήματος και προάγουν την απορρόφηση 
του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και 
το γέμισμα του καρπού σε μεταγενέστερα στάδια της 
ανάπτυξης. Η βασική λίπανση της καλλιέργειας με τα 
στοιχεία αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή 
εγκατάσταση της καλλιέργειας και την ανάπτυξη των 
βλαστικών οργάνων και των ανθικών καταβολών.
■ Στο αδέλφωμα, το Άζωτο και ο Φώσφορος προωθούν 
τον σχηματισμό παραγωγικών αδελφιών, αυξάνουν τον 
αριθμό των στάχεων και την ολική φυλλική επιφάνεια 
ανά στρέμμα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας.
■ Στο καλάμωμα, η επάρκεια Αζώτου βοηθά τα 
αδέλφια να επιζήσουν, αυξάνει τον αριθμό των στάχεων 
ανά στρέμμα και τον αριθμό των κόκκων ανά στάχυ, 
επιμηκύνει το χρόνο ζωής των φυτών και αυξάνει την 
παραγωγή καρπού.
■ Στο ξεστάχυασμα, το Άζωτο παρατείνει το χρόνο ζωής 
και την δραστηριότητα των φύλλων, αυξάνει το βάρος 
των κόκκων και την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη 
και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, ειδικά στο 
σκληρό σιτάρι.
 
Γιατί είναι απαραίτητη η βασική λίπανση
Η βασική λίπανση είναι απολύτως απαραίτητη καθώς 
είναι αδύνατο να αναπτυχθούν κανονικά τα σιτηρά και 
να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις σε εδάφη χαμηλής 
γονιμότητας, χωρίς την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων. 
Για τον προσδιορισμό της ποσότητας καθώς και του 
τύπου του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η δομή του εδάφους, το ύψος και η 
κατανομή των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιοχής.
Χορηγείτε όλη η ποσότητα του απαιτούμενου 
Φωσφόρου (3-6kg/στρ.) και το 1/2 ή το 1/3 ( 5-8kg/
στρ.) του συνολικού Αζώτου, ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες για τον σχηματισμό των οργάνων (φύλλα 
- ρίζα), να εξασφαλιστεί η εύρωστη ανάπτυξη των 
φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να ευνοηθεί 
ο σχηματισμός αδερφιών στο επόμενο στάδιο της 

ανάπτυξης. Η προσθήκη Αζώτου 
κατά τη βασική λίπανση είναι 
πρωταρχικής σημασίας στις 
ξηροθερμικές συνθήκες 
της χώρας μας, καθώς η 
συχνή ανομβρία της άνοιξης 
μειώνει, πολλές χρονιές, 
την αποτελεσματικότητα της 
επιφανειακής Αζωτούχας 
λίπανσης.
Επειδή ο ρυθμός πρόσληψης των 
θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης της καλλιέργειας είναι αργός, συνιστάται 
η εφαρμογή λιπασμάτων πλούσια Αμμωνιακό ή 
Σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο (Ωmega© fert 
- Opera© - NutrActive©), ώστε να αποφεύγονται οι 
απώλειες λόγω έκπλυσης.

 Επιφανειακή λίπανση
Με την επιφανειακή λίπανση χορηγείται το 

υπόλοιπο της συνολικής ποσότητας του Αζώτου, 
σε μια ή δυο δόσεις, ανάλογα με το είδος της 
καλλιέργειας. Στο μαλακό σιτάρι συνιστάται η 
εφάπαξ εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης 
κατά το στάδιο του αδελφώματος, ενώ στο 

σκληρό σιτάρι μπορεί να γίνει και μια επιπλέον 
εφαρμογή λίγο πριν το ξεστάχυασμα για την 

αύξηση της παραγωγής και για τη βελτίωση της 
ποιότητας.

Συνίσταται η χρήση των λιπασμάτων Nutrammon© 
και Nitrocan© που έχουν ισορροπημένη σχέση μεταξύ 
Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου και εξασφαλίζουν 
τόσο την άμεση όσο και την μακροπρόθεσμη 
τροφοδοσία της καλλιέργειας.
Ειδικότερα στις πρώιμες εφαρμογές, πριν και κατά 
την περίοδο του αδελφώματος, συνίσταται η χρήση 
των λιπασμάτων ΝutrActive© και Ωmega© 26N, που 
επιτρέπουν την εφάπαξ εφαρμογή του επιφανειακού 
Αζώτου, σε μια δόση, και εξασφαλίζουν επαρκή τροφή 
στα φυτά, ακόμη και στα τελευταία κρίσιμα στάδια του 
ξεσταχυάσματος και του γεμίσματος των κόκκων, 
αυξάνοντας καθοριστικά την παραγωγή.

> Πλήρης οδηγός για τη λίπανση των σιτηρών από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ξεκλειδώνει το πλήρες δυναμικό της καλλιέργειας

ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΝΟΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΗ*  
(kg/στρ.)

Ωmega© fert 15-25-0 (+29)

Βασική 
λίπανση 
(σπορά)

25 - 30

Ωmega© fert 16-20-0 (+32)

Ωmega© fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu

Ωmega© fert 18-23-0 (+23)

Ωmega© fert 20-20-0 (+22)

NutrActive© 20-10 20-10-0 (+20)

NutrActive© smart 24-12-0 (+20)

Opera© NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO

Opera© NP Mycofert 10-25-0 (+20)

Opera© NP Mycofert 20-10-0 (+20)

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.  
Για την λίπανση των καλλιεργειών είναι σκόπιμο να 

λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΣΗ*  
(KG/ΣΤΡ.)

NutrActive© 27N 27-0-0 (+27)

Επιφανειακή 
λίπανση

(πριν ή κατά την 
διάρκεια του 

αδελφώματος)

20 - 30

Ωmega© 26N 26-0-0 (+29)

Fertammon© 26 26-0-0 (+29)

Nutrammon© 34,5-0-0

Nutrammon© 33,5-0-0

Nitrocan© 26-0-0

* Οι δόσεις, που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για την λίπανση 
των καλλιεργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η 

συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.
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Τον τρόπο µε τον οποία τα NutrActive©, Ωmega© 
fert, Opera© και Nutrammon και Nitrocan µπορούν 
να βοηθήσουν ουσιαστικά την παραγωγή, περιγράφει 
παρακάτω η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ:

Πλεονεκτήµατα των NutrActive® 
στη λίπανση των σιτηρών
(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)
■ Παρατεταµένη θρέψη της καλλιέργειας, για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, µε Άζωτο βραδείας αποδέσµευσης
■ Ολοκληρωµένη θρέψη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης
■ Αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων από την 
τροφοδοσία των φυτών και µε τις δύο µορφές Αζώτου
■ Ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και 
εξαέρωσης
■ Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και 
καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών 
στοιχείων
■ Ευελιξία στον χρόνο εφαρµογής της λίπανσης 
και εγγυηµένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες
■ ∆υνατότητα εφάπαξ και πρωιµότερης εφαρµογής 
της επιφανειακής λίπανσης σε ξηρικές ή υγρές 
περιοχές, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του λιπάσµατος
■ Εξοικονόµηση εργασίας και κόστους, λόγω 
µειωµένου αριθµού εφαρµογών και ποσότητας 
λιπάσµατος

Πλεονεκτήµατα των Ωmega® fert 
στη λίπανση των σιτηρών
(Βασική - Επιφανειακή λίπανση)
■ Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του 
λιπάσµατος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση 
της διαθεσιµότητά τους για τα σιτηρά.
■ Άµεση και µεσοπρόθεσµη παροχή Αζώτου, 
προσαρµοσµένη στις ανάγκες των σιτηρών.
■ Αυξηµένη πρόσληψη και αξιοποίηση του 
Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) 
από τα φυτά, για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
■ Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn) του 

λιπάσµατος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε 
περιόδους υψηλής ζήτησης.
■ ∆ηµιουργία ισχυρού ριζικού συστήµατος, για 
καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του 
νερού.
■ Πλουσιότερο αδέλφωµα και καλύτερο γέµισµα 
των κόκκων από την ολοκληρωµένη θρέψη της 
καλλιέργειας, µε το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων.
■ Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε 
συνθήκες χαµηλής εδαφικής υγρασίας.
■ Κινητοποίηση των δεσµευµένων θρεπτικών 
στοιχείων του εδάφους και αξιοποίησή τους από την 
καλλιέργεια.
■ Πρόσθετος εφοδιασµός µε Θείο, για καλύτερη 
εκµετάλλευση του Αζώτου και του Φωσφόρου.
■ Αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων, σε 
οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες.

Πλεονεκτήµατα των Nutrammon και Nitrocan 
στη λίπανση των σιτηρών
(Επιφανειακή λίπανση)
■ Εφοδιάζουν άµεσα την καλλιέργεια µε πλήρως 
υδατοδιαλυτό και αφοµοιώσιµο Άζωτο και τις 
παρέχουν στην καλλιέργεια την απαιτούµενη ενέργεια 
για ταχεία ανάπτυξη
■ Η χηµική τους σύνθεση βελτιώνει την πρόσληψη 
άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία 
και συµβάλει καθοριστικά στην αύξηση της 
παραγωγής
■ Έχουν αµελητέα επίδραση στην οξύτητα του 
εδάφους και µικρότερες απαιτήσεις σε νερό σε 
σύγκριση µε άλλα Αζωτούχα λιπάσµατα
■ Αυξάνουν τις στρεµµατικές αποδόσεις και την 
περιεκτικότητα του καρπού σε πρωτεΐνη βελτιώνοντας 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκληρού σιταριού

Λιπάσµατα σιτηρών
Βασικά λιπάσµατα Σιτηρών NutrActive©
NutrActive© 20-10 20-10-0 (+20)
NutrActive© smart 24-12-0 (+20)
Βασικά λιπάσµατα Σιτηρών Ωmega© fert
Ωmega© fert 15-25-0 (+29)
Ωmega© fert 16-20-0 (+32)
Ωmega© fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu
Ωmega© fert 18-23-0 (+23)
Ωmega© fert 20-20-0 (+22)
Βασικά λιπάσµατα Σιτηρών Opera NP Mycofert
Opera© NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO
Opera© NP Mycofert 10-25-0 (+20)
Opera© NP Mycofert 20-10-0 (+20)
Επιφανειακά Αζωτούχα λιπάσµατα
NutrActive© 27N 27-0-0 (+27)
Ωmega© 26N 26-0-0 (+29)
Fertammon© 26 26-0-0 (+29)
Nutrammon© 33,5 33,5-0-0
Nutrammon© 34,5 34,5-0-0
Nitrocan© 26-0-0

TMHMA MARKETING
ΕΛΑΓΡΟΛΛΙΠ
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
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