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Ιδού η λίστα   
με τα 49 πριμ 
από το νέο 
πρασίνισμα 
Μέχρι 84,5 ευρώ το στρέμμα εξασφαλίζουν 

γεωργία ακριβείας και ειδική θρέψη, 184 

ευρώ για ντόπιες ποικιλίες κηπευτικών σελ. 4

Στα 200.000 
ευρώ το όριο 
για φάκελο 
στα νέα Σχέδια

σελ. 10, 18-19

Ισχυρό ευρώ   
σαμποτάρει 
τα φιξαρίσματα
στο βαμβάκι 

agrenda - σελ. 35 

Βεβαιώσεις 
χρεών ΕΦΚΑ    
αγροτών πριν 
τις ρυθμίσεις

σελ. 8-9

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

515
359

87,33
4,85

515
359

87,33
4,85

10/11 17/11

515
350

86,70
4,74

515
350

86,70
4,74

 

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

  
ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ

Στα ψυγεία ή στα δέντρα 
για μικρότερη προσφορά 
και βελτίωση τιμής σελ. 21

ΜΗΛΑ   
   
Σε ανοδικό κανάλι οι τιµές 
παραγωγού, φεύγουν 
µε 35-40 λεπτά καθαρά 
τα τελευταία όψιµα. 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Ψήφο για Αγρότη της Χρονιάς 
Λευκός καπνός για τους 
κορυφαίους της αγροτικής 
παραγωγής. σελ. 26, 31

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Οι οδηγίες για αιτήσεις 
έως 25/11 και οι παγίδες 
της πλατφόρμας σελ. 16-17
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EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μειωµένη ζήτηση, µειωµένες κατά 36,5% εξαγωγές και 
ανοικτές τιµές η εικόνα στην αγορά ακτινιδίου. Απώλειες 
50 ευρώ στην τιµή καλαµποκιού, µε υποτονική ζήτηση και 
τα συµβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά να υποχωρούν στα 300 
ευρώ ο τόνος. Πίεση και στο κτηνοτροφικό κριθάρι που πέφτει 
κάτω από τα 300 ευρώ. Σε ανοδική τροχιά οι τιµές των µήλων 
µε τα Golden, Fuji και Granny Smith στα 35-40 λεπτά το κιλό.

Ασκόχυτα στη φακή
Η καλλιέργεια φακής προσβάλλεται 
συχνά από την ασκόχυτα, ιδίως τις 
χρονιές που ο καιρός είναι βροχερός, 
στο διάστηµα από την έναρξη της 
άνθησης µέχρι τη συγκοµιδή. Σύµφωνα 
µε γεωπόνους, οι χαµηλές θερµοκρασίες 
και οι πολλές βροχές συντελούν σε 
γρήγορη εξάπλωση της ασθένειας, 
η οποία προσβάλλει όλα τα υπέργεια 
µέρη των φυτών, δηλαδή βλαστούς, 
φύλλα, λοβούς αλλά και τους σπόρους. 
Στους βλαστούς, τα φύλλα και τους 
λοβούς εµφανίζονται συνήθως κηλίδες 
ανώµαλες 3-6 χιλιοστών καστανές ή 
υπότροφες που φέρουν µαύρα πυκνίδια, 
ενώ το φύλλωµα αποκτά χαρακτηριστικό 
κιτρινόµαυρο χρωµατισµό και στη 
συνέχεια αρχίζει και ξεραίνεται.

Μέτρα αντιµετώπισης
Για την καταπολέµησή της, οι γεωπόνοι 
προτείνουν ψεκασµό µε κατάλληλα 
µυκητοκτόνα, µόλις εµφανιστούν τα 
πρώτα συµπτώµατα στον αγρό. Επίσης, 
ένα καλλιεργητικό µέτρο που έχεικαλά 
αποτελέσµατα είναι η διενέργεια 
αµειψισποράς µε ρεβίθια ή µπιζέλια 
που δεν προσβάλλονται από τον 
µύκητα, ενώ το όργωµα και θάψιµο 
των υπολειµµάτων της προηγούµενης 
καλλιέργειας είναι µία συνήθης πρακτική 
για να αποφευχθούν οι µολύνσεις.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-11-2022
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στα δυτικά και 
την ανατολική νησιωτική χώρα. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
νότιες διευθύνσεις, κατά τόπους 
στα πελάγη ισχυροί έως πολύ 
ισχυροί στο Αιγαίο. Θερµοκρασία 
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 20-11-2022
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες αρχικά στα δυτικά 
και τα βόρεια και βαθµιαία στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά και το 
βόρειο Αιγαίο. Άνεµοι ισχυροί 
από νότιες διευθύνσεις έως 
πολύ ισχυροί τοπικά στο Αιγαίο. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές. 

∆ευτέρα 21-11-2022 
και Τρίτη 22-11-2022
Αυξηµένες νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες σε όλη τη χώρα, µε 
σταδιακή ύφεση των φαινοµένων 
από το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 
και από τα δυτικά. Άνεµοι ισχυροί 
από νότιες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στο Αιγαίο έως πολύ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ισχυροί, µε σταδιακή στροφή 
σε δυτικούς βορειοδυτικούς 
της ίδιας έντασης. Θερµοκρασία 
σε πτώση κυρίως στα δυτικά, 
τα κεντρικά και τα βόρεια. 

Τετάρτη 23-11-2022 ως 
Παρασκευή 25-11-2022
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
σε όλη τη χώρα, µε σταδιακή 
εξασθένηση των φαινοµένων 
από το βράδυ της Τετάρτης. 
Άνεµοι αρχικά ισχυροί από 
νότιες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στο Αιγαίο πολύ ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι 
έως ισχυροί 5-7 
µποφόρ, στα πελάγη 
κατά τόπους πολύ 
ισχυροί έως 
8 µποφόρ.

5-8Bf
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Η λάθος αντίληψη για το θεσµό των διεπαγγελµατι-

κών οργανώσεων στην Ελλάδα είναι παλιά υπό-

θεση. Όµως η τελευταία ανάκληση της επίσηµης 

αναγνώρισης της Ε∆ΟΚ ως Εθνικής ∆ιεπαγγελ-

µατικής Οργάνωσης Κρέατος, είναι κάτι που υ-

περβαίνει τις συνήθεις παθογένειες στον τρόπο 

που λειτουργεί ο εν λόγω θεσµός και υπακούει 

σε µια λογική τύπου «σήκω εσύ να κάτσω εγώ». 

Όλα ξεκίνησαν από την ώρα που «έσπασε η φιλία» 

ανάµεσα στον µέχρι σήµερα πρόεδρο της Ε∆ΟΚ 

Λευτέρη Γίτσα και τον πρόεδρο του ΣΕΚ Τάκη Πε-

βερέτο. Όσο αυτοί οι δύο τα πήγαιναν καλά, όλα 

ήταν καλά, κι ας µην ήταν καλά. Από την ώρα που 

«κάτι έσπασε» ανάµεσά τους, η ∆ιεπαγγελµατική 

κρέατος, έπρεπε να βάλει… ταφόπλακα. Όχι κατ’ 

ανάγκη για λόγους ουσίας, περισσότερο για να 

διευκολυνθεί η αλλαγή στις «καρέκλες». 

Να θυµίσουµε ότι λίγο καιρό νωρίτερα, κάποιοι εκ 

των δυσαρεστηµένων µε τη λειτουργία της Ε∆ΟΚ, 

είχαν φροντίσει, όχι µόνο να αποχωρήσουν από 

τη ∆ιεπαγγελµατική αλλά και να αναγγείλουν τη 

δηµιουργία νέας, δεύτερης δηλαδή, ∆ιεπαγγελ-

µατικής, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι επιτρεπτό, 

µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Προφανώς 

κάτι ήξεραν, καθώς, λίγες εβδοµάδες µετά, ήρθε 

η ανάκληση αναγνώρισης της Ε∆ΟΚ.

Το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτού του είδους οι αιφνι-

διασµοί και οι επακόλουθες παλινωδίες δεν πε-

ριποιούν τιµή στο θεσµό των ∆ιεπαγγελµατικών, 

δεν προάγουν τη συνεργασία µεταξύ των κρίκων 

της αλυσίδας αξίας και φυσικά εκθέτουν τη χώ-

ρα στους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Σηµειωτέον ότι 

την ίδια µέρα που υπογράφονταν η ανάκληση α-

ναγνώρισης της Ε∆ΟΚ, κλιµάκιο της οργάνωσης 

βρίσκονταν σε αποστολή στο Ριάντ, µε στόχο να 

προάγει το ελληνικό και ευρωπαϊκό κρέας στις 

χώρες της αραβικής χερσονήσου, βάσει εγκεκρι-

µένου προγράµµατος προώθησης και προβολής.  

∆εν είναι η πρώτη φορά που οι προσωπικές έριδες, 

τα µικροσυµφέροντα και το έλλειµα κλαδικής εκ-

προσώπησης των αγροτών υπονοµεύουν το θε-

σµό των ∆ιεπαγγελµατικών. Το ίδιο είχε γίνει 

πριν από χρόνια µε τη ∆ιεπαγγελµατική ελαιο-

λάδου, κάτι ανάλογο συµβαίνει εδώ και καιρό µε 

τη ∆ιεπαγγελµατική πυρηνόκαρπων. Αυτά είναι 

που υποχρεώνουν σε «χαµηλή πτήση» τη ∆ιεπαγ-

γελµατική της φέτας, της επιτραπέζιας ελιάς κ.α. 

Οι συντελεστές του χώρου πρέπει να αντιληφθούν ότι 

∆ιεπαγγελµατική δεν σηµαίνει εύκολο χρήµα για 

δήθεν προγράµµατα προβολής. Είναι ο θεσµός 

που διευκολύνει την εποικοδοµητική συνεργασία 

µεταξύ των κρίκων της αλυσίδας (αγρότες, µετα-

ποιητές, διακινητές), που λαµβάνει µέριµνα για 

την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγο-

ράς. Τα προγράµµατα προβολής έχουν τη σηµα-

σία τους, όχι όµως όταν εξυπηρετούν προσωπικές 

στρατηγικές παραγόντων κάθε κλάδου.   Agrenda

Διεπαγγελματικές
και… παράγοντες

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,03190

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,38315

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98152

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87487

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
144,958

• ∆ύο νέα ευέλικτα δενδροκοµικά στη 
γκάµα της John Deere  σελ. 20-37
• Αυξηµένο 1% µε 3% το εκθλιπτικό 
δικαίωµα από τα ελαιοτριβεία σελ. 15

• Καµπάνια ενηµέρωσης από το υπουργείο 
για το νέο καθεστώς επιδοτήσεων σελ. 25
• Αυξηµένο πριµ για το νέο Κοµφούζιο, στα 
70 ευρώ ο ελαιώνας Άµφισσας σελ. 18-19

• Το δυνατό ευρώ σβήνει τα κέρδη στο 
βαµβάκι, µε απώλειες το σύσπορο σελ. 13
• Μειωµένη ζήτηση και µειωµένες 36,5% οι 
εξαγωγές ακτινιδίου µέχρι στιγµής σελ. 21
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Το νέο ΟΣΔΕ 
και η λίστα με  
τα 49 πριμ από το 
νέο πρασίνισμα    
Πακέτο επιλογών για γεωργία ακριβείας και ειδική 
θρέψη δίνει 84,5 ευρώ το στρέμμα, στη νέα λίστα που 
δημοσιοποιήθηκε στο συνοπτικό στρατηγικό της ΚΑΠ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ενεργοποίηση επιδότησης ύ-
ψους 184 ευρώ το στρέµµα για τη 
φύτευση τοπικών προσαρµοσµέ-
νων ποικιλιών κηπευτικών, απο-
καλύπτει το νέο συνοπτικό κείµενο 
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, που 
φιλοξενεί την πλήρη λίστα δράσε-
ων από το νέο πρασίνισµα της ερ-
χόµενης περιόδου. Σύµφωνα µε το 
συνοπτικό πλάνο, προστίθεται στη 
δράση «Χρήση ανθεκτικών και προ-
σαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» 
και η καλλιέργεια λαχανικών µε ε-

πιδότηση όπως αναφέρεται καθα-
ρά στο πλάνο 184 ευρώ το στρέµ-
µα. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τις 
σχετικές επιδοτήσεις δεν φιλοξε-
νούνται στο συνοπτικό σχέδιο, ω-
στόσο φαίνεται πως στο εγκεκριµέ-
νο πλάνο της νέας ΚΑΠ, θα υπάρ-
ξουν µικρές αλλαγές σε σχέση µε 
το τελικό πλάνο το οποίο βγήκε στη 
δηµοσιότητα αρχές του Οκτωβρίου. 

Ολοκληρωµένο «πακέτο» για 
γεωργία ακριβείας-ειδική θρέψη

Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργί-
ας ακριβείας, εξοπλισµού και ειδι-
κής θρέψης προβλέπεται ένα ολο-

κληρωµένο «πακέτο» ενισχύσεων 
ύψους 84,5 ευρώ το στρέµµα για 
τις αροτραίες καλλιέργειες. Το πο-
σό αυτό «σπάει» ως εξής:

Πρώτον, οι παραγωγοί που έ-
χουν στην κατοχή τους ψεκαστικά 
µε ακροφύσια µειωµένης διασπο-
ράς θα λάβουν 3 ευρώ το στρέµµα, 
συν 1 ευρώ για την ειδική µεταχεί-
ριση των υπολειµµάτων ψεκαστι-
κών υγρών

∆εύτερον, εφόσον χρησιµοποι-
ούν υπηρεσίες γεωργίας ακριβεί-
ας (π.χ. χρήση εξοπλισµού δορυ-
φορικής πλοήγησης και αυτοµα-
τισµών), η επιδότηση φτάνει τα 70 

ευρώ το στρέµµα όπως λέει το συ-
νοπτικό σχέδιο (σ.σ το αναλυτικό 
σχέδιο κάνει λόγο για 7 ευρώ, µέ-
νει να φανεί ποιο από τα δύο εί-
ναι το σωστό). 

Τρίτον, 7,5 ευρώ το στρέµµα θα 
παρέχει η πρόβλεψη χρήσης προ-
ϊόντων ειδικής θρέψης (βιοδιεγέρ-
τες, λιπάσµατα βραδείας αποδέ-
σµευσης κ.λπ.

Σηµειώνεται εδώ πως για να πλη-
ρωθεί ο παραγωγός τα παραπάνω υ-
πάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις. Η 
πρώτη και κύρια είναι η χρήση ψη-
φιακής εφαρµογής , η συµπλήρωση 
των στοιχείων αλλά και η πληρωµή 

του συµβούλου για την κατάρτιση, 
παρακολούθηση και βελτίωση του 
σχεδίου διαχείρισης των καλλιερ-
γειών. H συγκεκριµένη εφαρµογή 
δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη από το 
ΥΠΑΑΤ, αλλα ούτε υπάρχει κάποια 
από την αγορά που να έχει λάβει έ-
γκριση για αυτή τη δουλειά. 

Η ενίσχυση για την εφαρµογή 
κοµπόστ σε αροτραίες, µόνιµες

Στη δράση 4 «Εφαρµογές Κυκλι-
κής Οικονοµίας στη Γεωρία» η δέ-
σµευση συνίσταται στη διαχείριση 
των φυτικών υπολειµµάτων στις α-
ρόσιµες και των κλαδεµάτων στις 

Μονοετείς όλες οι δεσμεύσεις και με δυνατότητα 
επιλογής πολλαπλών δράσεων από κατάλογο
Το νέο πρασίνισµα λειτουργεί µε ετήσιες 
δεσµεύσεις και θα είναι απαραίτητο για να 
µην υπάρξει µεγάλη µείωση στις επιδοτή-
σεις σε σχέση µε το 2022. ∆ηλαδή ένας πα-
ραγωγός µπορεί τη µία χρονιά να λάβει επι-
δότηση επειδή πραγµατοποίησε καλοκαιρι-
νό κλάδεµα στον ελαιώνα του (18 ευρώ το 
στρέµµα) και την επόµενη χρονιά να απο-
φασίσει να µην το κάνει. Η γνωστοποίηση 
για το ποιες ενέργειες προτίθεται να ακο-
λουθήσει ο παραγωγός από τη σχετική λίστα 
θα γίνεται µέσω ΟΣ∆Ε. Από εκεί και πέρα υ-
πάρχει άγνοια σχετικά µε τις πόσες από τις 
δράσεις από το νέο πρασίνισµα µπορεί να 
αξιοποιήσει ο παραγωγός. Είναι δεδοµένο 
ότι ορισµένες από τις δράσεις θα είναι αλ-
ληλοαποκλειόµενες, δηλαδή κάποιος που 
κάνει βιολογική γεωργία δεν πρόκειται να 
επιδοτηθεί και για το γεγονός ότι εφαρµό-
ζει κάποια φιλοπεριβαλλοντική πρακτική η 

οποία ήδη περιλαµβάνεται στις δεσµεύσεις 
του. Το ίδιο ισχύει και µε τα αγροπεριβαλ-
λοντικά προγράµµατα που µπορεί να ακο-
λουθεί ο παραγωγός µέσω του ΠΑΑ. Αναµέ-
νονται λοιπόν οι εφαρµοστικές αποφάσεις 
για να υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι µπο-
ρεί και τι δεν µπορεί να κάνει ο παραγωγός. 

«Ψίχουλα» τελικά για την αγρανάπαυση
Υπενθυµίζεται εδώ πως σύµφωνα µε την 

εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 988/287247) οι πα-
ραγωγοί θα µπορούν κατ’ εξαίρεση για το 
έτος 2023 να µην ακολουθήσουν τις υπο-
χρεώσεις αγρανάπαυσης η οποία ορίζει πως 
τουλάχιστον το 4% της αρόσιµης γης σε επί-
πεδο γεωργικής εκµετάλλευσης διατίθεται 
σε µη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτη-
ριστικά, συµπεριλαµβανοµένης της γης υ-
πό αγρανάπαυση για τη λήψη της βασικής 
ενίσχυσης. Η παρέκκλιση αυτή αφορά εκ-

µεταλλεύσεις αροτραίων καλλιεργειών άνω 
των 100 στρεµµάτων καθώς οι υπόλοιπες 
ούτως ή άλλως εξαιρούνται. Όσοι ακολου-
θήσουν αυτήν την παρέκκλιση, αποκλείο-
νται αυτοµάτως και από τη δράση «Επέκτα-
ση της Εφαρµογής Περιοχών Οικολογικής 
Εστίασης» που προβλέπει την αγρανάπαυση 
στο 10% της έκτασης. Σε σχέση µε το αρχικό 
πλάνο των αρχών, η επιδότηση αυτή είναι 
αρκετά µικρή και έχει ως εξής όπως φαίνε-
ται και από τον πίνακα: 1 ευρώ το στρέµµα 
για χειµερινά σιτηρά, 3, 7 ευρώ για το κα-
λαµπόκι και 1,6 ευρώ για το βαµβάκι. Πο-
σά που µοιάζουν «ψίχουλα» για να δελεά-
σουν κάποιον που θέλει να ακολουθήσει 
την παρέκκλιση που προσφέρει η εγκύκλιος.

Όσον αφορά τώρα τους κτηνοτρόφους 
και τις δεσµεύσεις από το νέο πρασίνισµα, 
οι δράσεις που περιλαµβάνονται στον πίνα-
κα έχουν αρκετά περιορισµένο αντίκρισµα. 

Μένει να φανεί επίσης πώς θα εφαρµοστούν 
οι δράσεις αυτές όσο ο βοσκότοπος µοιρά-
ζεται µε βάση την τεχνική λύση και δεν βρί-
σκεται κοντά στο στάβλο του κτηνοτρόφου. 

Καµία σχέση το νέο πρασίνισµα 
µε τα δικαιώµατα

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ό-
τι το νέο πρασίνισµα δεν συνδέεται ούτε ά-
µεσα ούτε έµµεσα µε τα δικαιώµατα, όπως 
γινόταν την τρέχουσα προγραµµατική πε-
ρίοδο. ∆ηλαδή ένας παραγωγός µπορεί να 
µην έχει ούτε ένα δικαίωµα στην κατοχή 
του, παρά µόνο επιλέξιµη έκταση, στην ο-
ποία µπορεί να εφαρµόζει τις φιλοπεριβαλ-
λοντικές δράσεις που προβλέπει ο κατάλο-
γος, λαµβάνοντας έτσι το αντίστοιχο πριµ. 
Ακριβώς το ίδιο ισχύει και µε την αναδια-
νεµητική ενίσχυση και µε την συµπληρω-
µατική επιδότηση νεαρών αγροτών. 
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µόνιµες καλλιέργειες. Οι δικαιού-
χοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση 
να εφαρµόζουν την πρακτική της 
συγκέντρωση των υπολειµµάτων 
στις αρόσιµες, του θρυµµατισµού 
των κλαδεµάτων µετά το κλάδεµα 
των δέντρων, την επεξεργασία τους 
µέσω της κοµποστοποίησης και τέ-
λος την κατάλληλη εφαρµογή του 
κοµπόστ που προκύπτει στην επι-
φάνεια του εδάφους, η οποία ε-
φαρµογή, πέραν των προαναφερ-
θέντων, µειώνει και τις ανάγκες 
χρήσης ζιζανιοκτόνων. Επίσης, οι 
δικαιούχοι υποχρεούνται να πραγ-
µατοποιήσουν τόσο στην αρχή ό-

σο και σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα εντός της διάρκειας της δέσµευ-
σης αναλύσεις εδαφών, που να κα-
λύπτουν το σύνολο των αγροτεµα-
χίων της εκµετάλλευσης που θα ε-
νταχθούν στο µέτρο. 

Για την προµήθεια και την εφαρ-
µογή του κοµπόστ σε αρόσιµες καλ-
λιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 
11 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ στα κη-
πευτικά εκτιµάται στα 20 ευρώ ανά 
στρέµµα. Από τις µόνιµες φυτείες 
στα ακτινίδια και τα αµπέλια η ενί-
σχυση φτάνει στα 11,2 ευρώ ανά 
στρέµµα και στις υπόλοιπες δεν-
δρώδεις τα 12 ευρώ ανά στρέµµα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ ∆ΡΑΣΕΩΝ �ECO�SCHEME� ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΧΟ

ΕΚΤΑΣΗ 
�HA�

ΚΑΤΑΝΟΜΗ € KAI 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

€/ΣΤΡΜ.

1

ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΡΟΣΙΜΕΣ 96.182 42.333.327 ευρώ

•  Παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού 
κύκλου. 

Αραβόσιτος, Βαµβάκι, 
Μηδική 10,9-52,2 

•  Παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών 
προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούµενων ειδών Ψυχανθή, Λαχανικά, 31,4-184,5 

•  Παραγωγών για την εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιεργειών 
ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες λόγω της κλιµατικής αλλαγής, 
µεταβολές.

Σιτηρά, 
Φαρµακευτικά, όλες 

οι αρόσιµες 
60,6 

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΡΟΣΙΜΕΣ 4.160.896 
ευρώ

• Χειµερινά σιτηρά 1,0

• Αραβόσιτο 3,7 

• Βαµβάκι 1,6 
•  Χειµερινά σιτηρά (Ζώνες οικολογικής εστίασης 10%, µε πρόσθετη ενίσχυση για ξενιστές 

επικονιαστών) 1,5 

•  Αραβόσιτο (Ζώνες οικολογικής εστίασης 10%, µε πρόσθετη ενίσχυση για ξενιστές επικονιαστών) 4,2 

•  Βαµβάκι (Ζώνες οικολογικής εστίασης 10%, µε πρόσθετη ενίσχυση για ξενιστές επικονιαστών) 2,1 

3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΟΣΙΜΕΣ 	 
ΜΟΝΙΜΕΣ

34.886.165 
ευρώ

• Σπορά του υπορόφου και τη δηµιουργία ζωνών στα περιθώρια 10,0 

• Σπορά του υπορόφου και τη δηµιουργία ζωνών στα περιθώρια χρησιµοποιώντας φυτά ξενιστές 15,0 

•  Φύτευση ενδιάµεσων καλλιεργειών κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων 5,0 
•  Φύτευση ενδιάµεσων καλλιεργειών κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων 

χρησιµοποιώντας φυτά ξενιστές 10,0 

4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΟΣΙΜΕΣ 	 
ΜΟΝΙΜΕΣ

18.407.792 
ευρώ

• Εφαρµογή πρακτικών κυκλικής οικονοµίας στις αρόσιµες καλλιέργειες 11,0
• Εφαρµογή πρακτικών κυκλικής οικονοµίας στις κηπευτικές καλλιέργειες 20,0
•  Εφαρµογή πρακτικών κυκλικής οικονοµίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες 11,2 
•  Εφαρµογή πρακτικών κυκλικής οικονοµίας στο ακτινίδιο και την αµπελουργία 14,0 

5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΟΣΙΜΕΣ � 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 10 ευρώ/στρµ.

6

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΟΣΙΜΕΣ � 
ΜΟΝΙΜΕΣ

49.155.116 
ευρώ

•  Άδεια χρήσης, συµπλήρωση στοιχείων, αναλύσεις , κατάρτιση, παρακολούθηση, βελτίωση σχεδίου 
διαχείρισης 3,0 

•  Εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε mulch σε δενδρώδεις εκτάσεις 
(εκτός ελαιώνες - εσπεριδοειδή) 17,3 

•  Εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες (ελαιώνες - εσπεριδοειδή) 
χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 18,0 

• Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς σε αρόσιµες & µόνιµες εκτάσεις 3,0 

• ∆ιαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες εκτάσεις 1,0 

•  ∆ιαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στα κηπευτικά και µόνιµες καλλιέργειες 3,0 
•  Χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών σε αροσίµες και µονίµες 

καλλιέργειες 70,0 

• Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 

• Χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης στα κηπευτικά και µόνιµες καλλιέργειες 6,0 

• Χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 

• Χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές στα κηπευτικά και µόνιµες καλλιέργειες 6,0 

• Νεκταρινιά και βερικοκιά (εφαρµογή confusio) 40,2 

• Χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3,0 

• Χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες στα κηπευτικά και µόνιµες καλλιέργειες 6,0 

• Εφαρµογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στους ελαιώνες 60,0 

• Εφαρµογή εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας στα εσπεριδοειδή 17,5 

• ∆αµασκηνιά (εφαρµογή confusio) 58,5 

• Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά (εφαρµογή confusio) 94,8 

• Οινοποιήσιµο σταφύλι (εφαρµογή confusio) 36,6 

• Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σταφίδα (εφαρµογή confusio) 63,3 

• Καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς (ωφέλιµα αρπακτικά εντόµα) 35,8 

• Καλλιέργεια αχλαδιάς (ωφέλιµα αρπακτικά εντόµα) 20,0 

• Καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς (χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών) 30,0

7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 401.151 21.069.868

• Πρόσθετες δαπάνες για τη δηµιουργία τεχνητού λειµώνα σε υποβαθµισµένους βοσκοτόπους 
περιφερειακή-χωρική διαφοροποίηση 

30,4

•  ∆απάνες µετακίνησης από υποβαθµισµένους βοσκοτόπους περιφερειακή-χωρική διαφοροποίηση 
για αιγοπρόβατα 

6,5 

•  ∆απάνες µετακίνησης από υποβαθµισµένους βοσκοτόπους, περιφερειακή χωρική διαφοροποίηση 
για βοοειδή 

5,5

• Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπου σε υποβαθµισµένους βοσκοτόπους 1,0
• Κατάρτιση και εφαρµογή βελτιωµένου σιτηρεσίου σε µέσης - καλής κατάστασης βοσκοτόπους 3,0

8 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΡΟΣΙΜΕΣ � 
ΜΟΝΙΜΕΣ 45.000 20,0 ευρώ/

στρµ.

9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΑΡΟΣΙΜΕΣ – 
ΜΟΝΙΜΕΣ 30.284 3.153.377

• Προστασία εκτατικών ελαιώνων και αµπελώνων των Ιονίων 10,0 
• Προστασία µνηµειακών ελαιώνων των Ιονίων 15,0 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένα δεκαήµερο έµεινε πριν την πίστωση της 
προκαταβολής -που φέτος θα είναι για όλα 
τα µέτρα στο 70%- των προγραµµάτων, συ-
νολικού ποσού περί τα 400 εκατ. ευρώ προς 
84.000 παραγωγούς. Εν αναµονή οι δικαι-
ούχοι Βιολογικής Γεωργίας, Βιολογικής Κτη-
νοτροφίας, Νιτρικών, σπάνιων φυλών Ζώ-
ων, Κοµφούζιο, αλλά και ενταγµένων στα 
µέτρα για τον Ελαιώνα ΄Άµφισσας, τους Α-
µπελώνες Θήρας, την ζιζανιοκτονία ορυζώ-
νων και προστασία άγριας ορνιθοπανίδας. 

Ολοκληρώθηκαν από την πλευρά των πα-
ραγωγών στις 15 του µήνα οι διοικητικές 
πράξεις για διορθώσεις και στις 17 η ετήσια 
απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκ-
µεταλλεύσεων αιγοπροβάτων. Αυτό σηµαί-
νει ότι οι διοικητικοί του Οργανισµού Πλη-
ρωµών θα χρειαστούν περίπου ένα δεκα-
ήµερο µέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργα-
σία των στοιχείων και οι απαραίτητοι δια-
σταυρωτικοί έλεγχοι. Κατά συνέπεια, αν ό-
λα πάνε καλά, από το υπουργείο δεν απο-

κλείουν το ενδεχόµενο η πληρωµή για την 
προκαταβολή των προγραµµάτων να βγει 
τις τελευταίες ηµέρες του Νοέµβρη, µε πι-
θανότερη ηµεροµηνία την Τρίτη 29 ή την 
Τετάρτη 30 του µήνα. 

Σε αυτή τη φάση, αναµένεται ακόµα α-
πό τους πιστοποιητικούς φορείς  να ανε-
βάσουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης των δικαι-
ούχων παραγωγών της Βιολογικής Γεωρ-
γίας, τα οποία οι Περιφερειακές ∆ιευθύν-
σεις θα κληθούν να τσεκάρουν, προκειµέ-
νου κατόπιν να βγάλουν την παρτίδα πλη-
ρωµής, την οποία και θα στείλουν στα κε-
ντρικά της ∆οµοκού.    

Ενδεικτική είναι η ανακοίνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για την προθεσµία που αφορά την ε-

τήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των 
εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, η οποία έ-
πρεπε να ολοκληρωθεί έγκαιρα «στο πλαίσιο 
των απαιτούµενων διοικητικών / διασταυ-
ρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό πλη-
ρωµής προκαταβολής µέχρι 30.11.2022 των 
Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020». 
Στην απογραφή καλούνταν να προχωρή-
σουν οι ενταγµένοι δικαιούχοι 2ης, 4ης 
και 5ης πρόσκλησης Βιολογικής Γεωργίας 
και οι ενταγµένοι δικαιούχοι 1ης και 2ης 
πρόσκλησης της ∆ιατήρησης απειλούµε-
νων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Μάλιστα, προς αποφυγή αποριών σχε-
τικά µε αγρότες που δεν λάβουν τα ποσά 
που ανέµεναν, σηµειώνεται αρµοδίως ότι 
δικαιούχοι όλων των δράσεων που έχουν 
στην κατοχή τους περισσότερους του ε-
νός κωδικούς EL κάνουν απογραφή για 
όλους τους EL την ίδια ηµεροµηνία στην 
ΚΒ∆, δεδοµένου ότι για την κάθε ηµερο-
µηνία αθροίζονται τα ζώα όλων των EL και 
το αποτέλεσµα του ελέγχου προκύπτει α-
πό την ηµεροµηνία µε το µικρότερο αριθ-
µό ζώων. Η εν λόγω ενέργεια µάλιστα θα 
πρέπει να γίνεται όλες τις φορές κατά τη 
διάρκεια του έτους δέσµευσης που γίνεται 
απογραφή των ζώων στην ΚΒ∆.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι της ∆ράσης 10.1.09 
που έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αι-
γοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας α-
πογραφής µέσω της ψηφιακής υπηρεσί-
ας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκ-
µεταλλεύσεις χοιρινών, καλούνται να προ-
σκοµίσουν και το χειρόγραφο µητρώο στις 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, καθώς κρίνεται απαραίτητη προκειµέ-
νου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί που δεν 
προέβησαν στις παραπάνω ενέργειες δεν θα 
καταστεί δυνατή η χορήγηση της προκατα-
βολής για τις εν λόγω ζωικές κατηγορίες.

Για Δεκέμβρη 
αποζημιώσεις 
από χαλάζι 
στις Σέρρες, 
με το νέο έτος 
στην Κοζάνη
Εντός δυο-τριών εβδοµάδων 
θα καταβληθούν αποζηµιώσεων 
σε 183 βαµβακοπαραγωγούς από 
τις κοινότητες Γάζωρος, Νέα Πέτρα, 
Θολός Νέας Ζίχνης Σερρών για 
τις απώλειες από τη θεοµηνία του 
Ιουνίου 2022, διαβεβαίωσε από τη 
Βουλή ο υπουργός Γ. Γεωργαντάς. 
Οι εν λόγω αγρότες, είχαν µείνει 
εκτός της προκαταβολής των 35 ή 
50 ευρώ, που δόθηκε 31 Οκτωβρίου, 
επειδή πέρασε λανθασµένα στο 
σύστηµα ότι οι ζηµιές οφείλονταν 
σε ανεµοθύελλα και όχι χαλάζι.
Απαντώντας σε ερώτηση της 
βουλευτού Ν∆ Σερρών Φωτεινής 
Αραµπατζή, ο υπουργός ανέφερε 
επίσης πως από τα τέλη Νοεµβρίου 
έως και τον Ιανουάριο εκτιµάται 
πως θα πληρωθούν αποζηµιώσεις 
και στις υπόλοιπες καλλιέργειες 
(ελιές, αµυγδαλιές, καλαµπόκι, 
σιτάρι, ηλίανθος κ.λπ.), που επίσης 
υπέστησαν ζηµιές-απώλειες την 
περίοδο του Ιουνίου, ενώ µέχρι 
τα τέλη Ιανουαρίου θα τακτοποιηθεί 
και η εξόφληση των αποζηµιώσεων 
στους βαµβακοπαραγωγούς.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, περισσότερη 
υποµονή θα κληθούν να κάνουν οι 
αγρότες της Κοζάνης, των οποίων 
επίσης οι καλλιέργειες επλήγησαν 
από το χαλάζι του Ιουνίου. 
Ειδικότερα, ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος 
Στύλιος, ενηµέρωσε ότι «για τις 
ζηµιές που προκλήθηκαν από τη 
χαλαζόπτωση στις 8 Ιουνίου 2022 
σε διάφορες καλλιέργειες στην 
ΠΕ Κοζάνης, έγιναν 66 αναγγελίες, 
υποβλήθηκαν 876 δηλώσεις ζηµιάς, 
ενώ το έργο των εκτιµήσεων 
βαίνει σε ολοκλήρωσή του. Θα 
ακολουθήσει, βάσει κανονισµού,  
η κοινοποίηση των πορισµάτων και 
η καταβολή των αποζηµιώσεων.

Δέκα μέρες 
για προκαταβολή 
στα προγράμματα

Μετά την απογραφή ζώων, έλεγχος πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης για να βγει η παρτίδα πληρωμής  

Τη στήριξη των παραγωγών αχλαδιών ποικιλίας «Κρυστάλλια» 
µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας µελετούν οι αρµόδιοι της 
πλατείας Βάθη, ενώ το επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθούν οι 
σχετικές αποφάσεις. Αυτό αναφέρθηκε σε συνάντηση µεταξύ 
των εκπροσώπων συνεταιρισµών αχλαδοπαραγωγών και της 
ηγεσίας του υπουργείου, παρουσία του βουλευτή Λαρίσης 
της Ν∆ Μάξιµου Χαρακόπουλου. Όπως ειπώθηκε, «φέτος 
οι έµποροι πήραν µε ανοικτές τιµές τα «κρυστάλλια», ενώ 

σοβαρό πρόβληµα αποτέλεσε η απουσία εξαγωγών». 
Συζητήθηκε και το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, 
µέσα από το οποίο θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί η 
υπερπροσφορά αχλαδιών. Ο Θεσσαλός πολιτικός Μάξιµος 
Χαρακόπουλος τόνισε ότι στον νοµό Λάρισας καλλιεργείται 
το 60-70% των αχλαδιών πανελλαδικά, επισηµαίνοντας ότι 
«η ενεργοποίηση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης είναι ένα 
θετικότατο βήµα για την αναδιάταξη δενδροκαλλιεργειών».

Υπό μελέτη τα de minimis στα Κρυστάλλια

Παραδόσεις σταφίδας 
Παράταση έως 11 Φεβρουαρίου 2023 

στις παραδόσεις ξηρής σταφίδας 
στις εγκεκριµένες µεταποιητικές, 

για να µη χαθεί η συνδεδεµένη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
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Βεβαιώσεις 
παλιών 
χρεών 
ΕΦΚΑ 
αγροτών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χαρακτηριστικά κλήρωσης δείχνει να αποκτά η ε-
περχόµενη ρύθµιση παραγραφής χρεών δεκαετί-
ας στον ΕΦΚΑ, αφού ενόψει της ψήφισής του από 
τη Βουλή, ήδη ο κρατικός µηχανισµός δείχνει να 
έχει ενεργοποιηθεί και να βεβαιώνει παλιά χρέη, 
προκειµένου να προλάβει τη ρύθµιση. Σ’ αυτό το 
πνεύµα επισπευσµένης αναµόχλευσης, έχουν φτά-
σει σε αγρότες συστηµένα «πακέτα» µε βεβαιωµέ-
νες οφειλές, οι οποίες δε, µαζί µε τις προσαυξήσεις, 
εµφανίζουν ποσά διπλάσια της αρχικής οφειλής.

Την επόµενη Πέµπτη 24 Νοεµβρίου αναµένε-
ται ότι θα ψηφιστεί από την Ολοµέλεια της Βου-
λής ο νέος ασφαλιστικός νόµος, ο οποίος µεταξύ 
άλλων περιλαµβάνει τη ρύθµιση διαγραφής χρε-
ών δεκαετίας στον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για µια ρύθµι-
ση την οποία υπαγορεύει πρόσφατη απόφαση του 
ΣτΕ (υπ. αρ.1833/2021 απόφαση της Ολοµέλει-
ας του Συµβουλίου της Επικρατείας) µε την οποία 
κρίθηκε αντισυνταγµατική η σχετική διάταξη του 
νόµου Κατρούγκαλου, που προέβλεπε την παρα-
γραφή των χρεών στην 20ετία και όρισε στη 10ετία 
τον χρόνο παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ 
και το ΚΕΑΟ. Το παράδοξο της υπόθεσης όµως, εί-
ναι ότι τα περισσότερα χρέη µεταφέρθηκαν στο Κέ-
ντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) 
το οποίο στη συνέχεια προχώρησε σε νέα βεβαί-
ωση. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες που εί-
δαν πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας, τα χρέη 
αυτά ανέρχονται σε 43,43 δισ. ευρώ, πολλά εκ των 
οποίων είχαν αρχικά βεβαιωθεί πριν από το 2011 
και άρα πρέον θα µπορούσαν να παραγραφούν. 
Τέτοια είναι η περίπτωση συνοµιλητή της εφηµε-
ρίδας Agrenda, ο οποίος δέχθηκε την κλήση για 
χρέος από το 2008, το οποίο µάλιστα ο ίδιος υπο-
στηρίζει πως δεν υφίσταται καν.

Σε πρόσφατη έκθεση που δηµοσίευσε το ΚΕΑΟ, 
αναφέρεται ότι µέχρι τον Ιούνιο του 2022 η υπη-
ρεσία έχει αποστείλει συνολικά 2.049.444 Ατοµι-

κές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες, τα χρέη των οποί-
ων ∆ΕΝ θα παραγραφούν στην 10ετία, αλλά µε τη 
συµπλήρωση 10 ετών από την ηµεροµηνία της βε-
βαίωσης από το ΚΕΑΟ.

Στο πλαίσιο όλων αυτών, τα χρέη προς τον ΕΦ-
ΚΑ που µπορούν να παραγραφούν είναι µόνο κά-
ποια «ξεχασµένα», τα οποία δεν έχουν περάσει α-
κόµα στις λίστες του ΚΕΑΟ. Σύµφωνα µε διευκρι-
νήσεις του υπουργείου Εργασίας, η παραγραφή δι-
ακόπτεται όταν ο ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει µε 
οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισµένο για την ο-
φειλή: µε δικαστικό επιµελητή/κλητήρα, επιστολή, 
ηλεκτρονική ειδοποίηση ή λάβει µέτρο διοικητικής 
εκτέλεσης για την είσπραξή της (κοινοποίηση ατοµι-
κής βεβαίωσης, κατάσχεση, πλειστηριασµός κ.λπ.).

Η εν λόγω ρύθµιση περιλαµβάνεται στο άρθρο 6 
του νοµοσχεδίου και αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων που εντάσσονται σε αυ-
τόν για την είσπραξη απαιτήσεων από µη καταβλη-
θείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσε-
ως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προ-
στίµων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών 
ποσών που συνεισπράττονται µε αυτές, υπόκειται 
σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώ-
τη µέρα του επόµενου έτους εκείνου εντός του οποί-
ου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, 
ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτή-

Λίγο πριν ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση για τη διαγραφή χρεών δεκαετίας, 
οι αγρότες λαμβάνουν βεβαιωμένες οφειλές με ποσά διπλάσια του αρχικού
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σεις αυτές βεβαιώθηκαν. Η παραγραφή διακόπτε-
ται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 138 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί του καθορισµού των 
περιπτώσεων διακοπής της παραγραφής των χρη-
µατικών απαιτήσεων του ∆ηµοσίου, καθώς και µε 
την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν 
στενή εννοία, προς τον υπόχρεο.

Η διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλε-
τών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότες, ελεύθε-
ροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολούµενοι, 
αγρότες). Αφορά και τον ΕΦΚΑ, στον βαθµό που 
θα πρέπει να βεβαιώνει τις απαιτήσεις πιο κοντά 
στην ηµεροµηνία γένεσης των οφειλών, κάτι που 
ενισχύει τα ασφαλιστικά έσοδα και αποθαρρύνει 
κακές πρακτικές υπερβολικών καθυστερήσεων.

Αν για παράδειγµα ένας αγρότης οφείλει ασφα-
λιστικές εισφορές για την άσκηση του επαγγέλµα-
τος του το 2018 και δεν τις έχει καταβάλει, η παρα-
γραφή της οφειλής του ξεκινά από την 1η Ιανου-
αρίου 2019. Εάν δεν έχει ειδοποιηθεί ότι χρωστά 
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2029, η απαίτηση παρα-
γράφεται. Εάν όµως βεβαιωθεί η οφειλή και του 
έλθει ατοµική ειδοποίηση στις 5 Οκτωβρίου 2021, 
η παραγραφή εκτείνεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2032. Εάν στη συνέχεια γίνει κάποια πράξη διοι-
κητικής εκτέλεσης (λ.χ. κατάσχεση κάποιου περι-
ουσιακού στοιχείου) στις 10 Μαρτίου 2030, η πα-
ραγραφή εκτείνεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2041.

Σε 360 ευρώ ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 
η βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, σύµ-
φωνα µε το µίνι ασφαλιστικό νοµοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφι-
στεί την ερχόµενη Πέµπτη. Η αναφορά αυ-
τή βρίσκεται στο άρθρο 19 του νοµοσχεδί-
ου και αναφέρεται χαρακτηριστικά πως:

«Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώ-
ην Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
ορίζεται σε 360 ευρώ και αυξάνεται από 
1ης.1.2023 και εφεξής µε βάση την παρ. 4 
του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), πε-
ρί του καθορισµού µε κοινή υπουργική α-
πόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης 
που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ’ έτος».

Το ποσό των 360 ευρώ, είναι η τιµή βά-
σης επί της οποίας θα προστίθεται και η 
αναµενόµενη αύξηση. Το ποσοστό αύξη-
σης των κύριων συντάξεων από 1.1.2023 
θα ισούται µε το ήµισυ του αθροίσµατος 
του ετήσιου ποσοστού µεταβολής του Α-
ΕΠ και του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη 
τιµών καταναλωτών (δηλαδή του πληθω-
ρισµού) του προηγούµενου έτους. Σύµφω-
να µε όσα προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, 
από εδώ και στο εξής η απόφαση της α-
ναπροσαρµογής των συντάξεων θα εκδί-
δεται µέχρι το τέλος της χρονιάς λαµβά-

νοντας υπόψη τα στοιχεία της Εισηγητι-
κής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού του έτους που αφορά. 

Στο 8% οι αυξήσεις στις συντάξεις
Η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών (9,8% 

πληθωρισµός, 6% αύξηση του ΑΕΠ για το έ-
τος) δείχνει ότι η αύξηση θα ανέλθει στο 8%. 
Εποµένως, η µέση σύνταξη του ΕΦΚΑ που 
ανέρχεται σε 750 ευρώ, από 1/1/2023 θα 
διαµορφωθεί στα 810 ευρώ µεικτά.

Το 7,5% της αύξησης θα καταβληθεί στο 
τέλος Ιανουαρίου µε τις συντάξεις του Φε-
βρουαρίου, ενώ η όποια απόκλιση, το 0,5% 
εν προκειµένω, θα οριστικοποιηθεί όταν η 
ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιοποιήσει τα επίσηµα στοι-
χεία για τον πληθωρισµό και το ΑΕΠ και θα 
καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2024.

Στο νοµοσχέδιο προβλέπονται επίσης και 
οι προϋποθέσεις για χορήγηση έκτακτης οι-
κονοµικής ενίσχυσης 250 ευρώ στους ευά-
λωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους 
αναπηρικού επιδόµατος, τους ανασφάλι-
στους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελά-
χιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και επι-
δόµατος παιδιού έως 31 ∆εκεµβρίου 2022. 

Η εν λόγω επιταγή ακρίβειας των 250 ευ-
ρώ θα καταβληθεί περί τις 20 ∆εκεµβρίου.

Από 11 ευρώ ξεκινούν οι αυξήσεις ΕΦΚΑ
στις αγροτικές εισφορές από το 2023

Στα 360 μεικτά οι συντάξεις ΟΓΑ 
και συν 7,5% από τον Ιανουάριο

σιόν και του υπουργείου Οικονοµικών, επέρ-
χεται και η αύξηση στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των µη µισθωτών, αφού η διάταξη ενερ-
γοποιείται για πρώτη φορά το 2023.

Η επερχόµενη αύξηση στις ασφαλιστικές ει-
σφορές, έχει προκαλέσει ηχηρές αντιδράσεις, 
κυρίως στους κόλπους των ελεύθερων επαγ-
γελµατιών. Οι οργανώσεις των επαγγελµατιών 
και αγροτών ζητούν να µην ισχύσει η αύξηση, 
που προβλέπεται στο νόµο 4670/2020. Αντιθέ-
τως το υπουργείο Εργασίας τάσσεται υπέρ της 

ισχύος της συγκεκριµένης διάταξης και θεωρεί 
πως «είναι άδικο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 
να πληρώνουν λιγότερες εισφορές από αυτές 
που αντιστοιχούν στους µισθωτούς που αµεί-
βονται µε τον κατώτατο µισθό». Οι καταβαλλό-
µενες εισφορές συνδέονται άµεσα µε το ύψος 
της σύνταξης που θα λάβει ο κάθε ασφαλισµέ-
νος. Με απλά λόγια, όσο υψηλότερες εισφορές 
καταβάλλει τόσο υψηλότερη σύνταξη θα λάβει.

Ταυτοχρόνως, σηµειώνει ότι τυχόν «πάγω-
µα» της αύξησης των εισφορών θα οδηγήσει – 

χαµηλότερες – συντάξεις «φτώχειας» στο µέλ-
λον χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες.

Επισηµαίνει ακόµη το γεγονός ότι το 80% 
δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των ελευ-
θέρων επαγγελµατιών (πάνω από ένα εκατοµ-
µύριο) έχουν ασφαλιστεί στην πρώτη ασφα-
λιστική κλάση και καταβάλουν 210 ευρώ τον 
µήνα (για σύνταξη και υγειονοµική περίθαλ-
ψη). Αυτό σηµαίνει ότι ετησίως καταβάλουν 
λιγότερα από τις εισφορές των µισθωτών α-
µειβόµενων µε τον κατώτατο µισθό.

Αυξηµένη κατά τουλάχιστον 11 ευρώ φαίνε-
ται ότι θα είναι η ασφαλιστική εισφορά των 
αγροτών στον ΕΦΚΑ από το 2023, εφόσον ο 
πληθωρισµός στην Ελλάδα κλείσει το 2022 
µε ποσοστό 9% µε 10%, αφού τελικά η από-
φαση της κυβέρνησης θέλει την ενεργοποί-
ηση της σχετικής ρήτρας που περιλαµβάνε-
ται στον υφιστάµενο νόµο. 

Με δεδοµένο ότι η πρώτη ασφαλιστική κα-
τηγορία για τους αγρότες, ανέρχεται στα 125 
ευρώ, έναντι των 220 που πληρώνουν στην 
αντίστοιχη ασφαλιστική κλάση οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, η αύξηση που φαίνεται ότι 
θα επέλθει στις εισφορές τους (κατά 9%) θα 
διαµορφώσει το νέο ποσό στα 136,25 ευρώ. 

Κατά 30,51 ευρώ φαίνεται ότι θα αυξηθεί η 
έκτη ασφαλιστική κατηγορία που σήµερα α-
νέρχεται στα 339 ευρώ. Θα διαµορφωθεί δη-
λαδή στα 369,51 ευρώ.

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κα-
τά το ύψος του πληθωρισµού του περασµένου 
έτους, είναι µια διάταξη που προβλέπεται στον 
περίφηµο ασφαλιστικό νόµο Βρούτση που οδή-
γησε στην αλλαγή του συστήµατος εισφορών 
των µη µισθωτών από 1η Ιανουαρίου 2020, α-
ποσυνδέοντάς τες από το φορολογητέο εισό-
δηµα και προέβλεπε το πάγωµα των εισφορών 
το 2021-2022, στο αρχικό ύψος.

Με δεδοµένο ότι ο πληθωρισµός φέτος εί-
ναι πολύ υψηλός και θα ξεπεράσει το 9% κα-
τά µέσο όρο βάσει των προβλέψεων της Κοµι-

1η 2η 3η 4η 5η 6η

125
150 180

216
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ 2023 (ΕΥΡΩ)
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Όπως το 2017
Στα 200.000 ευρώ 
το όριο για τα Σχέδια 
Βελτίωσης στη φυτική
Εγκαταλείπεται η ιδέα για την οριοθέτηση κατά 
ίππο της επιδότησης για την αγορά των τρακτέρ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με µεγάλο προϋπολογισµό της τά-
ξεως των 200.000 ευρώ για τη φυ-
τική παραγωγή και 300.000 ευρώ 
για τη ζωική, θα τρέξουν, όπως όλα 
δείχνουν, τα επόµενα Σχέδια Βελτί-
ωσης, η προκήρυξη των οποίων υ-
πολογίζεται να βγει στον αέρα µέ-
χρι τις 20 ∆εκεµβρίου. 

Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γε-
ωργαντά, να βάζει στην άκρη, του-
λάχιστον σ’ αυτή τη φάση, τις ειση-

γήσεις των υπηρεσιών που πρότει-
ναν να περιορισθεί στα 100.000 ευ-
ρώ ο προϋπολογισµός των Σχεδίων 
Βελτίωσης για τη φυτική παραγωγή 
και να µην ξεπερνάει τις 200.000 ευ-
ρώ για τη ζωική αντίστοιχα. 

Την ίδια ώρα, βγαίνει από τη συ-
ζήτηση και το θέµα της επιδότησης 
των τρακτέρ, όχι βάσει τιµολογίων 
αγοράς αλλά βάσει ιπποδύναµης 
και µάλιστα µε συγκεκριµένο πλα-
φόν ενίσχυσης κατά ίππο. Είναι σα-
φές ότι το τελευταίο θα οδηγούσε 
σε σοβαρή υποβάθµιση της ποιό-
τητας του στόλου, καθώς θα προέ-
τρεπε τους αγρότες – επενδυτές να 
επιλέξουν φθηνά µηχανήµατα και 
ιπποδυνάµεις, οι οποίες θα εξυπη-
ρετούσαν όχι τις ανάγκες της κάθε 
εκµετάλλευσης, αλλά τους περιορι-
σµούς του εν λόγω προγράµµατος. 

Σε γενικές γραµµές, η βούληση του 
υπουργού είναι η επικείµενη προ-
κήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης να 
µην αποµακρυνθεί από το πνεύµα 
της προηγούµενης (2017) και οι ό-
ποιες βαθύτερες µεταβολές να εξε-
τασθούν κατά τη νέα προγραµµατι-
κή περίοδο (2023 -2027) και στη νέα 
πρόσκληση η οποία δροµολογείται 
για το πρώτο εξάµηνο του 2023. Ση-
µειωτέον ότι η προκήρυξη των Σχε-
δίων Βελτίωσης του 2017 προέβλεπε 
κοινό όριο προϋπολογισµού για φυ-
τική και ζωική παραγωγή τα 300.000 
ευρώ το οποίο σε κάποιες περιπτώ-

σεις και µε βάση 
την τυπική απόδο-
ση της εκµετάλλευ-
σης µπορούσε να 
φθάνει και µέχρι 
τις 500.000 ευρώ. 

Ενδιαφέρον έχει 
και το στοιχείο ότι 
στα προηγούµενα 
Σχέδια Βελτίωσης 
ο ανώτατος επιλέ-
ξιµος προϋπολο-
γισµός για την α-
γορά τρακτέρ ήταν 
στα 125.000 ευρώ, 

ποσό το οποίο πιθανότατα θα ισχύ-
σει και για την επικείµενη προκή-
ρυξη του ∆εκεµβρίου 2022. 

Κατά τα λοιπά, προνοµιακής µετα-
χείρισης, δηλαδή αυξηµένης µοριο-
δότησης στα επικείµενα Σχέδια Βελ-
τίωσης πρόκειται να τύχουν, βάσει 
του οδηγού που έχει δοθεί προ και-
ρού στη δηµοσιότητα, οι επενδύσεις 
σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ), οι νέες φυτεύσεις πολυετών 
καλλιεργειών (δέντρων), καθώς και 
η δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων 
για αγροτικά προϊόντα, που θα δέ-
νουν µε τη διάρθρωση της παραγω-
γής και θα ικανοποιούν ολοκληρω-
µένα business plans των εκµεταλ-
λεύσεων. Επιλέξιµη προς επιδότη-
ση θα είναι από φέτος και η δαπάνη 
αγοράς ή κατασκευής µικρών οικί-
σκων για τη φιλοξενία εργατών γης. 

Τα κύρια
βαθµολογικά
κριτήρια 
Η υποβολή αιτήσεων αναµένεται να 
εκκινήσει στο τέλος του έτους και θα 
είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική µέσω 
του Πληροφορικού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων, σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα βαθµολογικά 
κριτήρια όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα 
βαθµολογούνται τα εξής:

 Ο παραγωγικός προσανατολισµός 
της εκµετάλλευσης.

 Το οικονοµικό µέγεθος της 
εκµετάλλευσης.

 Η δυναµική του δικαιούχου και 
της εκµετάλλευσης.

 Οι επενδύσεις σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις πυρόπληκτων 
περιοχών.

 Το είδος της επενδυτικής δαπάνης 
µε έµφαση στην ψηφιακή γεωργία 
και τις ΑΠΕ.

 Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας 
των προϊόντων.

 Η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας.
 Η συµµετοχή σε κλάδους 

προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Εκτός συζήτησης και 
το θέµα της επιδότησης 
των τρακτέρ, όχι βάσει 
τιµολογίων αγοράς 
αλλά βάσει πλαφόν 
ενίσχυσης κατά ίππο.

Η προ-
κήρυξη 
του 2017 
προέβλεπε 
κοινό όριο 
προϋπο-
λογισµού 
για φυτική 
και ζωική 
παραγω-
γή στα 
300.000 
ευρώ

21-22, 35-36
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Επιμένει το αρνητικό κλίμα στην αγορά α-
κτινιδίου τις τελευταίες εβδομάδες, με τα 
φαινόμενα των ανοιχτών τιμών να παρα-
μένουν, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτη-
σης και της ανάγκης για μετρητά από την 
πλευρά των περισσότερων μικρών καλλι-
εργητών. Οι δοθείσες προκαταβολές της 
τάξης των 15-20 λεπτών δεν ικανοποιούν 
κανέναν, με την κατάσταση να παραμένει 
αδιαφοροποίητη σε όλες τις παραγωγικές 
ζώνες, από την Άρτα μέχρι και το Νέστο. 

Σημειωτέον ότι σε πολλές περιοχές η 

συγκομιδή πραγματοποιείται με πολύ αρ-
γούς ρυθμούς και είναι πλέον βέβαιο πως 
ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής θα 
μείνει επάνω στα δέντρα. Όπως εξηγεί ο 
διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Νέστου Αναστάσιος Καρκάτζαλος, τα σάκ-
χαρα πλέον στο ασυγκόμιστο προϊόν είναι 
σε υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα 
(9-10 αντί για 7-7,5), κάτι που μειώνει τη 
διάρκεια ζωής του καρπού στα ψυγεία και 
δυσχεραίνει περαιτέρω τη διαπραγματευ-
τική θέση των παραγωγών. Γ. ΡΟΥΠΑΣ  

Ανεβάζει σάκχαρα στο δέντρο 
 Μειωμένες κατά 36,5% οι εξαγωγές ακτινιδίου μέχρι στιγμής 
 Αναγκαία η οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σί-
του εξακολουθεί να είναι υποτο-
νική η αγορά, με την εξαγωγή να 
είναι ανενεργή και τους τοπικούς 

μύλους να αγοράζουν επιλεκτικά. Η τιμή 
από τον τελευταίο διαγωνισμό της Τυνη-
σίας είναι ακριβή μεν, αλλά το δολάριο 
«χάλασε», με αποτέλεσμα να μην είναι 
και τόσο υποσχόμενη για νέες δουλειές.  

  Η ανύπαρκτη ζήτηση στην εγχώρια 
αγορά βάμβακος σε συνδυασμό με τη ση-
μαντική άνοδο του χρηματιστηρίου προ-
μηνύει σημαντική πτώση στην αποκαλού-
μενη βάση (πριμ)  για τη σοδειά μας. Πα-
ράλληλα, το δολάριο έχει αποδυναμωθεί 
σημαντικά κι αυτό δεν μας συμφέρει. Τα 
λευκά και ποιοτικά βαμβάκια πιάνουν τι-
μή στα 97 σεντς ανά λίμπρα.      

   
  Μειωμένη κατά περίπου 700.000 τό-

νους από το 2021-2022, στους 781.000 τό-
νους εκτιμάται η παραγωγή ελαιολάδου 
την τρέχουσα καλλιεργητική χρονιά 2022-
2023 στην Ισπανία, σύμφωνα με την επί-
σημη πρόβλεψή του υπουργείου Γεωργίας 
της χώρας (MAPA). Η μείωση οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ξηρασία που έπληξε 
τη χώρα, με τα αποθέματα να υπολογίζο-
νται στους 453.420 τόνους. Η τιμή παρα-
γωγού αντίστοιχα έχει αυξηθεί ήδη κατά 
40% και έχει φτάσει στα πρωτόγνωρα για 
την Ισπανία επίπεδα των 5 ευρώ το κιλό 
για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ενώ στα 
ίδια επίπεδα κυμαίνεται και το λαμπάντε. 

Το δολάριο 
ενεργοποιεί τις 
αγορές βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

20/10 26/10 03/11 10/11 17/11

468,08
465,16

469,94

463,77
462,01

Εξαγωγές 
Στους 30.139 τόνους  

οι εξαγωγές του προϊόντος  
μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου,  
έναντι 41.135 τόνων πέρυσι

Αποθήκευση
Μόλις 150.000 τόνους χωρη-

τικότητα έχουν τα ψυγεία  
στην Ελλάδα, με την παρα-

γωγή να είναι διπλάσια

Ρεύμα 
Στα θετικά συγκαταλέγεται  

η σταθεροποίηση του ενεργειακού 
κόστους, που διευκολύνει  

τον προγραμματισμό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

425

364

83,25

4,45

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

427

364

79,35

4,56

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

427

362

78,03

4,60

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

425

361

82,39

4,67

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

425

359

87,33

4,85

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

420

350

86,70

4,74

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

13/10 20/10 26/10 03/11 10/11 17/11

ΚΡΙΘΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

510

520 520 520 515 515

294308 290 301 306 290

Αγοραστές ελληνικού 
ακτινιδίου 2022-2023  
(σε τόνους) 

Ιταλία 7.019

Ισπανία 5.916 

Αίγυπτος 1.979 
ΠΗΓΗ: INCOFRUIT HELLAS

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Οκτώβριος 2022   20-25

Νοέµβριος 2022   35-40

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Απώλειες 50 ευρώ 
και υποτονική ζήτηση 
για το καλαμπόκι

Κάτω από τα 300 
ευρώ υποχώρησε το 
κτηνοτροφικό κριθάρι

Αρνητικό το κλίµα προς 
ώρας στην αγορά ακτινιδίου 
Μειωµένη ζήτηση και µειωµένες 36,5% 
εξαγωγές µέχρι στιγµής, η εικόνα στην 
αγορά ακτινιδίου. Οι προκαταβολές των 
15-20 λεπτών δεν ικανοποιούν τους 
παραγωγούς, που κρίνουν αναγκαία την 
οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήµατα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με 40 λεπτά 
τιμή στον 
παραγωγό τα 
μήλα Golden
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Το υπουργείο Υποδοµών της Ουκρα-
νίας ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συµ-
φωνία για παράταση της πρωτοβουλί-
ας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασ-
σας κατά 120 ηµέρες. «Αυτή η από-
φαση µόλις πάρθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη. Τα Ηνωµένα Έθνη και 
η Τουρκία παραµένουν εγγυητές της 
Πρωτοβουλίας», ξεκαθάρισε.

Τη συµφωνία χαιρέτισε ο γενικός 
γραµµατέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-
τέρες. «Είµαστε πλήρως δεσµευµένοι 
στη στήριξη του κοινού κέντρου συ-
ντονισµού, ώστε η ζωτικής σηµασίας 
γραµµή προσφοράς για τα σιτηρά να 
λειτουργεί οµαλά. Επίσης, είµαστε δε-
σµευµένοι να αποµακρύνουµε και τα 
τελευταία εµπόδια για την εξαγωγή τρο-
φίµων και λιπασµάτων από τη Ρωσία.

Και οι δύο συµφωνίες που υπογρά-
φτηκαν στην Κωνσταντινούπολη πριν 
από τρεις µήνες είναι «κρίσιµοι για 
τη µείωση των τιµών των τροφίµων 
και των λιπασµάτων και για να απο-
φευχθεί η παγκόσµια επισιτιστική 
κρίση», υπογραµµίζει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ.

Σε παραγωγική λειτουργία θα 
τεθεί την πρώτη βδοµάδα του 
∆εκεµβρίου η εφαρµογή της Α-
νεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Ε-
σόδων (ΑΑ∆Ε) για την υποβο-
λή των στοιχείων των συµφω-
νητικών συµβολαιακής γεωρ-
γίας από παραγωγούς, οι οποί-
οι πωλούν το 75% των προϊό-
ντων τους σε συγκεκριµένη ε-
πιχείρηση-αγοραστή. 

Με τη διαδικασία αυτή, οι 
παραγωγοί θα έχουν µείωση 
του φόρου εισοδήµατος κατά 
50% ήδη από το φορολογικό 
έτος 2022.

Τα απαραίτητα συµφωνητι-
κά έγγραφα που αποδεικνύ-
ουν σχέσεις συµβολαιακής γε-
ωργίας µεταξύ ενός αγρότη και 
κάποιας επιχείρησης θα πρέ-
πει να έχουν διαµορφωθεί µέ-
χρι και τις 31 ∆εκεµβρίου του 
τρέχοντος έτους προκειµένου 
να εξασφαλίσουν οι παραγω-
γοί την έκπτωση φόρου εισο-
δήµατος 50% (για παράδοση 
75% της παραγωγής ή έκπτωση 
30% για συµβολαιακή µε παρά-
δοση 40% της παραγωγής) για 
το φορολογικό έτος 2022, σύµ-
φωνα µε πρόσφατο ρεπορτάζ 
της Agrenda, αν και αναπτύσ-

σονται ήδη πιέσεις για παρά-
ταση της προθεσµίας. Άλλωστε 
και στην σχετική ανακοίνωση 
του υπουργείου αναφέρεται 
ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος 
στους φορολογούµενους για 
την εκπλήρωση των σχετικών 
τους υποχρεώσεων και την υ-
ποβολή των στοιχείων των συµ-
φωνητικών.

Η έκπτωση του φόρου εισο-
δήµατος εφαρµόζεται σε κέρδη 
που αποκτώνται από το φορο-
λογικό έτος 2022 και εφεξής. 
Σηµειώνεται ότι η ερµηνευτι-
κή του νόµου ΚΥΑ που εκδό-
θηκε πριν από λίγους µήνες, 
έχει διαφορετική διατύπωση, 
σε σχέση µε το νόµο, όσον α-
φορά τον υπολογισµό της α-
παλλαγής: «κατά ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%) επί του 
φόρου εισοδήµατος ..»

∆ηλαδή ο Νόµος αναφέρεται 
σε «Αφορολόγητα Κέρδη κατά 
ποσοστό 50%» και η ερµηνευ-
τική σε «Μείωση του φόρου ει-
σοδήµατος», που οδηγούν λό-
γω του υπολογισµού µε βάση 
την  κλίµακα του άρθρου 15 
«Φορολογικός συντελεστής» 
του  ν. 4172/2013, σε διαφο-
ρετικό αποτέλεσµα.

Συν 120 ημέρες 
στο deal για τα 
σιτηρά Μαύρης 
Θάλασσας

Συμφωνητικά συμβολαιακής 
αρχές Δεκέμβρη στην ΑΑΔΕ

«Είµαστε δεσµευµένοι να 
αποµακρύνουµε και τα τελευταία 

εµπόδια για την εξαγωγή τροφίµων 
και λιπασµάτων από τη Ρωσία», λέει 

ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ, 
Αντόνιο Γκουτέρες.

Μεγάλα σε παλµό 
και όγκο ήταν τα 
συλλαλητήρια των 
µηλοπαραγωγών 
σε Καστοριά, 
Ροδοχώρι 
Νάουσας, 
Ελασσόνα και 
στην Αγιά 
της Λάρισας.

Σε απόγνωση οι µηλοπαραγωγοί ετοιµάζονται 
να κατέβουν σε συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά την µεγάλη σε όγκο και συµµετοχή κινητοποίηση των 
µηλοπαραγωγών στην Αγιά της Λάρισας, την Ελασσόνα αλλά και σε 
οκτώ συνολικά περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας το πρωί 
της περασµένης Τρίτης, οι παραγωγοί σχεδιάζουν να κατέβουν για µεγάλη 
διαµαρτυρία στην Αθήνα, στις 24 Νοεµβρίου. Κεντρικό αίτηµα η διατήρηση 
της συνδεδεµένης ενίσχυσης και µε τη νέα ΚΑΠ για τα µήλα, η επίλυση 
των προβληµάτων διάθεσης και εµπορίας καθώς και η στήριξη για να 
αντιµετωπίσουν το αυξηµένο κόστος παραγωγής. Όπως λένε, λιπάσµατα, 
ενέργεια, αρδρευτικά και αποθήκευση των µήλων στα ψυγεία έχουν 
ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος παραγωγής τους. Στο Ροδοχώρι 
της Νάουσας οι µηλοπαραγωγοί λένε πως πωλούν τη σοδειά τους προς 
35 λεπτά το κιλό και µέσω της αλυσίδας πώλησης η τιµή του ανεβαίνει 
έως οκτώ φορές. Στα αιτήµατα που θέτουν: Η αναπλήρωση του χαµένου 
εισοδήµατος, το αφορολόγητο πετρέλαιο, η αλλαγή κανονισµού του ΕΛΓΑ 
που να ασφαλίζει και αποζηµιώνει στο 100% την παραγωγή και 
το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους.

Έκπτωση φόρου
Τα απαραίτητα συµφω-
νητικά που θα δείχνουν 
τη σχέση συµβολαιακής 

ενός αγρότη µε µια 
επιχείρηση θα εξασφα-
λίζουν έκπτωση φόρου 

εισοδήµατος 50%
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Με δίχτυ 
ασφαλείας 
τα ειδικά πριμ 
οι φθινοπωρινές 
σπορές σιτηρών
Σε ένα περιβάλλον αστάθειας τιμών και 
ρίσκου καλούνται να κινηθούν οι αγρότες 
ενόψει των νέων σπορών, αναζητώντας 
δίχτυ ασφαλείας από ειδικά πριμ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ίχτυ ασφαλείας αναζητούν οι Έλληνες αγρότες 
κατά τον σχεδιασµό των επιλογών σποράς ενόψει 
της νέας καλλιεργητικής περιόδου, όσο η συνθήκη 
του κόστους εφοδίων και της εικόνας των αγορών 
αγροτικών εµπορευµάτων προµηνύει την ανάλη-
ψη µεγάλων ρίσκων από πλευράς τους. 

Τα δεδοµένα της φετινής συγκυρίας έχουν ως εξής: 
Οι αγρότες εξέρχονται από µια εµπορική περίοδο υ-
ψηλών τιµών σε όλο το εύρος των εκτατικών καλλι-
εργειών µε ισχυρή παρουσία στους ελληνικούς κά-
µπους (σκληρό σιτάρι, καλαµπόκι, βαµβάκι). Εισερ-
χόµενοι τώρα στον προγραµµατισµό για την επερχό-
µενη εµπορική περίοδο (2023), οι αγρότες βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε µια συνθήκη υψηλών τιµών στα εφό-
δια, ενώ η διεθνής εικόνα των αγορών δεν προϊδεά-
ζει προς το παρόν για θετικές εξελίξεις. Για την ακρί-
βεια, η πορεία των αγορών τις τελευταίες εβδοµάδες, 
φαίνεται να προεξοφλεί ότι οι τιµές δεν θα είναι σε 
καµία περίπτωση καλύτερες από αυτές που διαµορ-
φώθηκαν τους προηγούµενους µήνες. Συνεπώς, το 
ρίσκο των φετινών σπορών, τόσο των εν εξελίξει φθι-
νοπωρινών όσο και εκείνων την επόµενη άνοιξη, εί-
ναι ίσως το υψηλότερο των τελευταίων ετών. 

Αναζήτηση εγγυήσεων
Μπροστά σε αυτήν την αγωνία, όλοι οι αγρότες 

αναζητούν µια εξασφάλιση στο πεδίο των επιδο-
τήσεων. Ίσως αυτό να εξηγεί σε σηµαντικό βαθµό 
και την µεγάλη απήχηση που είχαν τα πρόσφατα 
δηµοσιεύµατα της Agrenda αναφορικά µε τα ειδι-
κά πριµ από το νέο πρασίνισµα τα οποία εξασφα-
λίζουν συγκεκριµένες καλλιεργητικές επιλογές. 
Στον φάκελο της σηµερινής Agrenda (σελ. 27-30), 
υπάρχει µια αναλυτική αναφορά στις εν λόγω δυ-
νατότητες σποράς.

Αν για παράδειγµα, ένας αγρότης επιλέξει την 
σπορά µιας εκ των λεγόµενων ανθεκτικών ποικιλιών 
στην κατηγορία των σιτηρών, όπως το Tritordeum 
(το σιταροκρίθαρο) εξασφαλίζοντας ένα πριµ της 
τάξης των 60 ευρώ το στρέµµα, µε δεδοµένο µά-
λιστα ότι οι ανάγκες του σε εισροές είναι µικρότε-
ρες έναντι του σκληρού σίτου ή του κριθαριού και 
σε σηµαντικό βαθµό καλύπτονται από το εν λόγω 
πριµ, αρκεί µια «φυσιολογική» τιµή διάθεσης του 
προϊόντος για ένα εισόδηµα κοντά σε ό,τι απέδω-
σε την τελευταία χρονιά η καλλιέργεια σκληρού. 

Πρόκειται µε άλλα λόγια, για ένα δίχτυ ασφα-
λείας το οποίο ακόµα και σε περίπτωση υποχώρη-
σης των διεθνών τιµών στα αγροτικά εµπορεύµα-
τα, κατοχυρώνει έναν βαθµό οικονοµικής βιωσι-
µότητας της εκµετάλλευσης. 

Μια άλλη λύση εξασφάλισης, είναι και οι συµφω-
νίες συµβολαιακής καλλιέργειας, µε το ενδιαφέρον 
των παραγωγών να είναι αυξηµένο, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ, τόσο για το σκληρό σιτάρι όσο και για το 

Η πορεία των αγορών τις τελευταίες 
εβδοµάδες, φαίνεται να προεξοφλεί ότι 

οι τιµές δεν θα είναι σε καµία περίπτωση 
καλύτερες από αυτές που διαµορφώθηκαν 
τους προηγούµενους µήνες, που σηµαίνει 

ότι το ρίσκο των φετινών σπορών, τόσο 
των εν εξελίξει φθινοπωρινών 

όσο και των εαρινών είναι ίσως το 
υψηλότερο των τελευταίων ετών. 

Agrenda FARMINGREPORT
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κριθάρι βυνοποίησης, αφού και στις δύο περιπτώ-
σεις έχει γίνει γνωστή µια ελάχιστη εγγυηµένη τι-
µή. Υπενθυµίζεται ότι για το σκληρό σιτάρι τα συµ-
βόλαια που ακούστηκαν πριν από µερικές εβδοµά-
δες αφορούν σε 35 λεπτά + 3 λεπτά µπόνους ποιό-
τητας, δηλαδή 38 λεπτά το κιλό, ενώ για το κριθάρι 
συζητείται τα τελευταία 24ωρα το επίπεδο των 24 ή 
25 λεπτών το κιλό. Και στις δύο περιπτώσεις, οι α-
γρότες εκτιµούν ότι τουλάχιστον µε τον τρόπο αυ-
τό καλύπτεται τουλάχιστον η δαπάνη καλλιέργειας, 
οπότε περιορίζονται τα περιθώρια ζηµίας. 

Ελλείψεις στο κριθάρι
Η εικόνα που καταφθάνει από τα καταστήµατα 

εφοδίων, θέλει προς το παρόν οµαλούς ρυθµούς 
εφοδιασµού των παραγωγών µε τις απαιτούµενες 
εισροές για τη φθινοπωρινή σπορά που τρέχει. Με 
εξαίρεση ορισµένες ποικιλίες σκληρού σίτου, δεν 
έχουν αναφερθεί αξιόλογες ελλείψεις σε σπόρο, 
ο οποίος φέτος έχει κατοχυρώσει την τιµή των 90 
λεπτών το κιλό, ενώ η διάθεση γίνεται σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις για το καρτελάκι της νέας ΚΑΠ, 
των 18 κιλών. 

Οι ανακοινώσεις των βιοµηχανιών για τιµή 35+3 
λεπτά το κιλό, προς το παρόν λειτουργούν υπέρ 
της καλλιέργειας. Από την άλλη, το υψηλό ενδια-
φέρον για σπορά κριθαριού που πυροδότησε τό-
σο η συνδεδεµένη όσο και η τιµή του προϊόντος 
στα τελευταία αλώνια, σε συνδυασµό µε τις απαι-

τήσεις για 18κιλο καρτελάκι, έχουν ως αποτέλε-
σµα την καταγραφή ορισµένων ελλείψεων στους 
σπόρους που αναζητούν οι παραγωγοί. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, η τιµή του σπόρου κυµαίνεται α-
νάµεσα στα 70 µε 75 λεπτά το κιλό, ενώ λίγο πιο 
πάνω (75 µε 80 λεπτά το κιλό) διαµορφώνεται η 
τιµή του σπόρου για το µαλακό σιτάρι. 

Σε κάθε περίπτωση, τα περίπου 2 εκατ. στρέµ-
µατα µε σκληρό σιτάρι που καλλιεργούνται κατά 
µέσο όρο µε πιστοποιηµένο σπόρο, σίγουρα κα-
λύπτονται από την παραγωγή που έχουν ετοιµά-
σει η εταιρείες σποροπαραγωγής. Πέρυσι, οι ε-
κτάσεις µε σκληρό σιτάρι στη χώρα µας προσέγ-
γισαν τα 3,6 εκατ. στρέµµατα περίπου και αναµέ-
νεται ότι γύρω από αυτόν τον αριθµό θα κυµαν-
θούν και φέτος.

Στην περίπτωση του κριθαριού, ο µέσος όρος 
της τριετίας 2018-2020 βάσει της οποίας έγινε ο 
σχεδιασµός της συνδεδεµένης ενίσχυσης, αφορά 
σε 800.000 περίπου στρέµµατα, εκ των οποίων το 
60% περίπου αναµένεται ότι θα καλλιεργηθούν 
µε πιστοποιηµένο σπόρο. Πάντως για το 2021, τα 
πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι εται-
ρείες, δείχνουν ότι στη χώρα καλλιεργήθηκαν αρ-
κετά λιγότερα στρέµµατα, κάτω από 600.000. Για 
το µαλακό σιτάρι, οι εκτάσεις διαµορφώνονται σε 
περίπου 550.000 στρέµµατα ετησίως, ενώ και ε-
δώ οι ζήτηση για πιστοποιηµένο σπόρο υπολογί-
ζεται στο περίπου 60% των εκτάσεων.

Με εξαίρεση ορισµένες ποικιλίες σκληρού σίτου, δεν έχουν αναφερθεί 
από τα καταστήµατα εφοδίων αξιόλογες ελλείψεις σε σπόρο.

3,6 εκατ. 
στρέµµατα

Πέρυσι, οι εκτά-
σεις µε σκληρό 

σιτάρι στη χώρα 
µας προσέγγισαν 

τα 3,6 εκατ. 
στρέµµατα περί-
που, µέγεθος το 

οποίο αναµένεται 
και για φέτος

Υπό πίεση 
η ευρωπαϊκή 
αγορά σιτηρών
Η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, 
η οποία έχει επιταχυνθεί ήδη από τις αρχές 
της περασµένης εβδοµάδας, έφερε ένα 
κύµα πιέσεων στην ευρωπαϊκή αγορά 
σιτηρών, ιδίως στις τιµές του µαλακού 
σίτου και του καλαµποκιού. Η συγκυρία 
αυτή, συνέπεσε µε τις εξελίξεις στο µέτωπο 
των εξαγωγών των ουκρανικών σιτηρών, 
µε τους περισσότερους εµπλεκόµενους 
στις αγορές να θεωρούν δεδοµένη την 
ανανέωση της υφιστάµενης συµφωνίας. 
Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι τιµές των 
συµβολαίων ∆εκεµβρίου για το µαλακό 
σιτάρι στο χρηµατιστήριο εµπορευµάτων 
της Ευρώπης (Euronext), τα οποία µάλιστα 
έληξαν την περασµένη Τρίτη 15 Νοεµβρίου, 
βρέθηκαν στα χαµηλότερα επίπεδα από τον 

Σεπτέµβριο του 
2022, κάτω από τα 
320 ευρώ ο τόνος. 
Στα 316 ευρώ 
ο τόνος 
διαπραγµατεύονται 
πλέον τα συµβόλαια 
παράδοσης Μαρτίου 
2023, ενώ ο 
Σεπτέµβριος του 
2023, που αφορά 
στη νέα σοδειά, 
διαπραγµατεύεται 

πλέον στα 298,75 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 
σε τιµές κάτω από τα 300 ευρώ, ένα 
επίπεδο που έχει να διασπαστεί εδώ και 
αρκετούς µήνες στην αγορά. 
Πτωτικά κινείται η ευρωπαϊκή αγορά και 
στην περίπτωση του καλαµποκιού, µε τα 
ενεργά συµβόλαια Μαρτίου 2023 να 
βρίσκονται στα 306 ευρώ ο τόνος, όταν 
πριν από µερικές ηµέρες η αγορά δοκίµαζε 
τα 340 ευρώ, ενώ στα µη αναγραφόµενα 
στο ταµπλό πλέον, συµβόλαια Νοεµβρίου, 
είχε δοκιµάσει την ανοδική διάσπαση των 
350 ευρώ ο τόνος. Η νέα σοδειά, όπως 
αποτυπώνεται στα συµβόλαια Νοεµβρίου 
2023, βρίσκεται στα 288,25 ευρώ ο τόνος. 
Στο σκληρό σιτάρι, δεν υπήρξαν µεταβολές 
τόσο στη Φότζια, όσο και στη Γαλλία. 
Συγκεκριµένα, οι νέες τιµές στη Φότζια, 
έπειτα από τη µικρή διόρθωση της 
προηγούµενης εβδοµάδας, διατηρούνται 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% στα 
510- 515 ευρώ ο τόνος (τιµή αποθήκης 
εµπόρου), ενώ η δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
κυµαίνεται στα 500-503 ευρώ ο τόνος. 
Αµετάβλητη στα 465 ευρώ παραµένει και η 
τιµή για τις φορτώσεις στα γαλλικά λιµάνια. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ, ΠΑΡΑ ΤΑ 90 ΣΕΝΤΣ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΤΙΜΗ

Το δυνατό ευρώ σβήνει 
τα κέρδη στο βαμβάκι 
Με τη διεθνή τιµή βάµβακος να δοκιµάζει την κατοχύρωση των 90 σεντς 
ανά λίµπρα για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου που λήγουν σε µερικές ηµέρες, 
συµπίπτει η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, µε την ισοτιµία, 
έπειτα από αρκετές εβδοµάδες κατά τις οποίες το ευρώ διατηρήθηκε κάτω 
από το 1 δολάριο, να προσεγγίζει πλέον τα 1,05 δολάρια και να σβήνει 
έτσι µεγάλο µέρος της ανάκαµψης στις τιµές. 
Αρκετοί παραγωγοί που ανέµεναν ένα ανοδικό γύρισµα στην αγορά 
βάµβακος, αν και δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις των τελευταίων δύο 
εβδοµάδων, βλέπουν τώρα τις τιµές που ανακοινώνουν τα εκκοκκιστήρια 
να µην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, µιας και η παράλληλη 
ενίσχυση του ευρώ, η οποία λίγο πολύ αιφνιδίασε τον κλάδο, κόβει από την 
τιµή. Συγκεκριµένα, µε το ευρώ να έχει κερδίσει περίπου 6-7 σεντς του 
δολαρίου, επιφέρει µια ανάλογη µείωση στην τιµή του σύσπορου, τη στιγµή 
που η διεθνής τιµή από τα 85 σεντς ανά λίµπρα την περασµένη εβδοµάδα, 
βρίσκεται πλέον στα 90 σεντς. 

Καλαµπόκι
Πτωτική και 
η ευρωπαϊκή 
αγορά καλα-
µποκιού, µε 

τα συµβόλαια 
Μαρτίου 2023 
στα 306 ευρώ
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Επεμβάσεις 
για φόμοψη 
Τριπλός ψεκασμός μέσα 
στο χειμώνα στις αμυγδαλιές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Συνεχίζεται η παρουσία της 
φόµοψης phomopsis amygdali 
(συν. Fusicoccum amygdali) 
στις αµυγδαλιές της Κεντρι-
κής Ελλάδας. Όπως ενηµερώ-
νουν οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, το τελευταίο δι-
άστηµα παρατηρούνται προ-
σβολές σε καλλιέργειες πού 
βρίσκονται στους νοµούς Μα-
γνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας 
και Φθιώτιδας. Σηµειώνεται 
πως η εγκατάσταση του πα-
θογόνου στους βλαστούς του 
έτους γίνεται κατά την περί-
οδο της πτώσης των φύλλων 
νωρίς το χειµώνα ή των αν-
θέων από τις ουλές αυτών.

Ο καιρός που επικρατεί (υ-
γρός, βροχερός) δηµιουργεί 
τις ιδανικές συνθήκες για την 

πραγµατοποίηση των µολύν-
σεων, ενώ όσο οι θερµοκρασί-
ες παραµένουν σε υψηλότερα 
από το κανονικό επίπεδα, τόσο 
περισσότερο θα ευνοούνται οι 
προσβολές από µυκητολογικές 
ασθένειες. Τα µολύσµατα δια-
σπείρονται µε το νερό (βροχή, 
δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, 
ενώ µέσω εντόµων και πολλα-
πλασιαστικού υλικού σε µεγά-
λες αποστάσεις.

Για την καταπολέµηση της α-

σθένειας, οι γεωπόνοι από το 
Βόλο συνιστούν καταρχάς την 
αφαίρεση και καταστροφή όλων 
των προσβεβληµένων βλαστών 
(ανεξαρτήτου εποχής). Επιση-
µαίνεται πως το µέτρο πρέπει 
να εφαρµόζεται από όλους τους 
καλλιεργητές της περιοχής µό-
λις εµφανισθούν τα συµπτώµα-
τα της ασθένειας, για την µεί-
ωση και εξάλειψη των εστιών 
διαχείµασης του παθογόνου.

Τα χηµικά µέτρα που πρέ-
πει να ληφθούν για τον περι-
ορισµό της ασθένειας περιλαµ-
βάνουν τη διενέργεια 2-3 ψε-
κασµών. Ο πρώτος ψεκασµός 
συνήθως πραγµατοποιείται α-
µέσως µετά τη πτώση των φύλ-
λων, ο δεύτερος αµέσως µετά 
το ετήσιο κλάδεµα καρποφορί-
ας και ο τρίτος κάποια στιγµή 
εν µέσω λήθαργου το χειµώνα.  
Καθοριστικός παράγοντας για 
τον ακριβή αριθµό και τον χρό-

νο που θα λάβουν χώρα οι ε-
πεµβάσεις είναι η εποχή και η 
διάρκεια των βροχοπτώσεων. 

Οι ψεκασµοί για την αντι-
µετώπιση της φόµοψης συνε-
χίζονται (ισάριθµοι) και την ά-
νοιξη κατά την περίοδο έκπτυ-
ξης των οφθαλµών µέχρι του 
σχηµατισµού και της διόγκω-
σης των νεαρών καρπιδίων.

Επεµβάσεις µέσα στον µήνα 
για τον ανθονόµο

Σε περιοχές όπου υπάρχει 
ένδειξη ότι το φθινόπωρο ο ε-
νήλικος πληθυσµός του ανθο-
νόµου πάνω στα δένδρα είναι 
πυκνό, συνίσταται ένας ψεκα-
σµός των δένδρων τον Νοέµ-
βριο πριν πέσουν τα φύλλα 
και επανάληψη του ψεκασµού 
µετά την πτώση των φύλλων 
µέχρι και τον Ιανουάριο µήνα, 
µε εγκεκριµένα φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα.

Εν αναµονή βροχοπτώσεων ρηχή η σπορά των σιτηρών 
Η εποχή σποράς στα χειµερινά σιτηρά ξεκινά από τον Οκτώβριο 
και κρατά έως τα µέσα Ιανουαρίου, µε τον πιο σηµαντικό παράγοντα 
στην επιλογή του χρόνου να αποτελούν οι καιρικές συνθήκες. 
Οι πρώιµες σπορές το φθινόπωρο σε συνδυασµό µε έλλειψη βροχών 
οδηγούν συνήθως σε προβληµατικές σπορές, µε εξαίρεση το κριθάρι, 
το οποίο έχει µικρότερες απαιτήσεις σε νερό και σπέρνεται πιο 

άφοβα. Επιπλέον, η ύπαρξη επαρκούς υγρασίας στο έδαφος καθορίζει και 
το βάθος της σποράς. Συνήθως, αν υπάρχει λίγη υγρασία στην επιφάνεια και 
αναµένονται βροχοπτώσεις, τα σιτηρά σπέρνονται ρηχά στα 2,5 µε 4 εκατοστά 
βάθος. Εκτός αυτών σηµαντική είναι και η εφαρµογή φωσφόρου στο έδαφος 
κατά τη σπορά σε περίπτωση έλλειψης, καθώς έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη 
ισχυρού ριζικού συστήµατος. Κλείνοντας, σηµαντικό είναι να αφήνονται 
οι κατάλληλες και ενδεδειγµένες αποστάσεις, σπέρνοντας αυστηρά περίπου 
2 εκατοστά φυτό από φυτό εντός της γραµµής και 12 εκατοστά γραµµή 
από γραµµή αναλόγως µε τις δυνατότητες της εκάστοτε σιταροµηχανής.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ήπιος χειµώνας
Όσο οι θερµοκρασίες 

παραµένουν σε υψηλά 
για την εποχή επίπεδα, 

συνιστάται επιπλέον 
προσοχή για προσβολές 

από µύκητες 

Ίσκα στο αµπέλι 
Η πολυχρόνια ασθένεια, οφείλεται στη 
δράση σύµπλοκων µυκήτων τα οποία 
προσβάλλουν το ξύλο των πρέµνων, 
καταστρέφοντας τα από τα µέσα προς 
τα έξω. Η ασθένεια εµφανίζεται 
συνήθως σε µεγάλης ηλικίας αµπελώνες 
και οι µολύνσεις γίνονται συνήθως µέσα 
από τις µεγάλες τοµές κλαδέµατος. 
Τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας 
εµφανίζονται αρχικά στα κατώτερα 
φύλλα των κληµατίδων, ενώ στη 
συνέχεια παρατηρείται περιφερειακή 
χλώρωση που καταλήγει σε ξήρανση. 
Η ασθένεια της ίσκας µεταδίδεται από 
πληγές που δηµιουργούνται στον κορµό 
και στα κεντρικά κλαδιά του αµπελιού 
κατά το κλάδεµα ή λόγω έντονου 
παγετού και πτώσης χαλαζιού. Στα 
µεσονεύρια διαστήµατα εµφανίζονται 
χλωρωτικές κιτρινωπές και καστανωπές 
κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος, που στη 
συνέχεια νεκρώνονται, συνενώνονται 
και καλύπτουν όλο το µεσονεύριο 
διάστηµα. Όπως έχουν επισηµάνει 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Ναυπλίου, 
η αντιµετώπιση των ασθενειών του 
ξύλου του αµπελιού, βασίζεται στη λήψη 
προληπτικών µέτρων κατά τη διάρκεια 
του κλαδέµατος, λόγω έλλειψης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 
την θεραπευτική αντιµετώπισή τους.  

Καπνιά εσπεριδοειδών
Η λεγόµενη «καπνιά» στους οπωρώνες 
εσπεριδοειδών προκαλείται από τη 
δράση του µύκητα Capnodium oleae 
και τα συµπτώµατά της εµφανίζονται σε 
φύλλα, βλαστούς και στους καρπούς ως 
µαύρο στρώµα χρώµατος σκούρο γκρι. 
Εκτός των εσπεριδοειδών προσβάλλει 
συχνά και τους ελαιώνες. Η ασθένεια 
αναπτύσσεται πάνω στα φύλλα και τους 
καρπούς και εµφανίζεται εφόσον έχει 
προϋπάρξει προσβολή από έντοµα που 
αφήνουν µελιτώµατα, καθώς ο µύκητας 
τρέφεται από τις µελιτώδεις εκκρίσεις. 
Το µαύρισµα των φύλλων εξαιτίας 
της δράσης του µύκητα µειώνει 
η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των 
φυτών και οδηγεί σε αδύναµη βλάστηση 
και καρποφορία, ενώ σε περίπτωση 
µαυρίσµατος των καρπών, υποβαθµίζει 
την ποιότητα τους και τους καθιστά µη 
εµπορεύσιµους. Σε περιπτώσεις έντονης 
προσβολής, συστήνεται ψεκασµός 
µε κατάλληλο και εγκεκριµένο 
φυτοπροστατευτικό σκεύασµα. 
Ας σηµειωθεί πως πολλοί καλλιεργητές 
εσπεριδοειδών συνηθίζουν να κάνουν 
ψεκασµούς µε σκευάσµατα χαλκού 
λίγο πριν τη συγκοµιδή. Mε αυτόν 
τον τρόπο, καταπολεµούν τις προσβολές 
από καπνιά σε συνδυασµό µε την 
ασθένεια της φυτόφθορα.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Τα αδύνατα δυνατά για να συγκρα-
τήσουν όσο γίνεται το εκθλιπτικό 
δικαίωµα κάνουν τα ελαιοτριβεία 
πανελλαδικά, παρά την σηµαντι-
κή αύξηση στα έξοδα λειτουργίας 
τους και την έλλειψη ουσιαστικής 
επιδότησης στους λογαριασµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα ελαιοτριβεία έχουν προχωρή-
σει σε αύξηση από 1% έως 3% στο 
δικαίωµα τη φετινή εµπορική περί-
οδο σε σχέση µε τον περσινό Νοέµ-
βριο. Ωστόσο, ανά γεωγραφική πε-
ριοχή έχουν επικρατήσει διαφορε-
τικές πρακτικές µε τα ποσοστά αρ-
κετές φορές να αλλάζουν ακόµη 
και από χωριό σε χωριό. 

Το εκθλιπτικό δικαίωµα -για πα-
ράδοση στο ελαιοτριβείο από τον πα-
ραγωγό - δεν πέφτει πλέον σε κα-
µία ελαιοπαραγωγική περιοχή κά-
τω από το 10% και διαµορφώνεται 
προς το παρόν µεταξύ 10-12% σε 
Μεσσηνία και Λακωνία και στο 11-
13% σε Χανιά, Ηράκλειο και Λασί-
θι. Ας σηµειωθεί πως σε άλλες περι-
οχές όπως η Αιτωλοακαρνανία και 
η Βόρεια Ελλάδα, όπου παράγονται 
µικρότερες ποσότητες ελαιόλαδου, 
το δικαίωµα εκτινάσσεται πολλές 
φορές στα επίπεδα του 14-15% αν 
και οι πιο πολλοί προσπαθούν να 
το κρατήσουν κάτω από το 12%, ευ-

ελπιστώντας σε ουσιαστική στήρι-
ξη εκ µέρους της Πολιτείας τους ε-
πόµενους µήνες.

Σηµειώνεται πως σε περιπτώσεις 
παραλαβής του ελαιόκαρπου από το 
ελαιοτριβείο, το δικαίωµα ανατιµά-
ται 3-4% και υπολογίζεται προς το 
παρόν κατά µέσο όρο στο 15-16% 
επί του παραχθέντος ελαιολάδου.

Όπως τόνισαν ελαιοτριβεία µε τα 
οποία ήρθε σε επικοινωνία η Agrenda, 
σηµαντικό ρόλο στη συγκράτηση 
του δικαιώµατος παρά τις δύσκολες 
συνθήκες παίζει η προσωπική γνω-
ριµία του ελαιοτριβέα µε τον παρα-
γωγό, ενώ ο άτυπος ανταγωνισµός 
µεταξύ των ελαιοτριβείων έχει και 
αυτός την δικιά του βαρύτητα στην 
διαµόρφωση της αµοιβής σε είδος. 

Πάνω 50% οι λογαριασµοί 
ρεύµατος στα ελαιοτριβεία φέτος

Γενναία επιδότηση στο ηλεκτρικό 
ρεύµα επιθυµούν διακαώς τα ελαι-

οτριβεία για να συνεχίσουν να λει-
τουργούν, αφού το υπάρχον σύστη-
µα ελάφρυνσης των λογαριασµών 
δεν τα αγγίζει, δεδοµένου ότι η επι-
δότηση για παροχές µεγαλύτερες 
των 35 kVA είναι µικρότερη του α-
ναµενόµενου. Όπως εξηγεί στην 
Agrenda ο Χριστόφορος Κοτταρί-
δης, ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου στο 
Στρέφι Μεσσηνίας, ο αθροιστικός 
λογαριασµός ρεύµατος το τρίµη-
νο Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου-Ιανου-
αρίου υπολογίζει να του στοιχίσει 
20.000 ευρώ φέτος έναντι 13.000 
πέρυσι, µία αύξηση 54%, πληρώ-
νοντας 36 λεπτά την Kwh. 

Όπως σηµειώνουν και άλλοι ε-
παγγελµατίες του κλάδου, εάν δεν 
υπάρξει γενναία επιδότηση µε ανα-
δροµική ισχύ από τον Οκτώβριο, εί-
ναι µαθηµατικά βέβαιο πως σύντο-
µα θα υπάρξουν σηµαντικές επιπλέ-
ον ανατιµήσεις στο εκθλιπτικό δι-
καίωµα οι οποίες θα ξεπερνούν το 

1-2% που έχουν παρατηρηθεί µέ-
χρι στιγµής φέτος εν συγκρίσει µε 
πέρυσι. Τονίζουν επίσης, πως η ε-
πιδότηση στους λογαριασµούς των 
ελαιοτριβείων δεν έχει µεγάλο δη-
µοσιονοµικό κόστος, αφού η λει-
τουργία τους είναι εποχιακή και α-
φορά 3-4 µήνες.  

Επί του παρόντος, ο υπουργός 
Γιώργος Γεωργαντάς φέρεται να 
έχει δεσµευτεί να διερευνήσει τη 
δυνατότητα ικανοποίησης των αι-
τηµάτων του κλάδου - στο πλαίσιο 
συνάντησης  που είχε στις 7 Νοεµ-
βρίου µε εκπροσώπους των ελαιο-
τριβείων- ενώ αναµένονται σύντοµα 
σχετικές ανακοινώσεις. Ας σηµει-
ωθεί πως ο υπουργός είχε ζητήσει 
την κατάθεση επιπλέον στοιχείων 
περί της κοστολόγησης του ενερ-
γειακού κόστους, κάτι που έγινε 
µία µέρα µετά από το Επιµελητήριο 
Λακωνίας σε συνεργασία µε τους 
εκπροσώπους των ελαιουργείων.

Αντιδράσεις 
στη Σάμο 
για το 18%
Σφοδρές αντιδράσεις στη Σάµο 
έχει προκαλέσει απόφαση 
του τοπικού συλλόγου 
ελαιοτριβείων, µε την οποία 
αυξήθηκε το εκθλιπτικό 
δικαίωµα από το 14% στο 18%, 
αρχής γενοµένης από τις 14 
Νοεµβρίου. Η απόφαση αυτή 
βρίσκει κάθετα αντίθετο τον 
τοπικό Πανσαµιακό Αγροτικό 
Σύλλογο, ο οποίος  σε 
ανακοίνωσή του αναφέρει πως 
«Θεωρούµε την απόφαση αυτή 
απαράδεκτη και ζητάµε να 
παρθεί πίσω! Είναι άλλο ένα 
χτύπηµα στις τσέπες των 
παραγωγών, οι οποίοι ήδη 
ερχόµαστε αντιµέτωποι µε 
το υψηλό κόστος παραγωγής. 
Τώρα έρχεται να προστεθεί 
και αυτό το µέτρο» τονίζουν 
οι αγρότες του νησιού, που 
διερωτώνται: «Πώς θα 
ανταπαξέλθουµε; Μόνο για 
τη συγκοµιδή της ελιάς πρέπει 
να συνυπολογίσουµε τα 
µεροκάµατά µας, το κόστος για 
πετρέλαιο και βενζίνες για τα 
αµάξια µας και τα εργαλεία µας 
(ραβδιστικά, γεννήτριες κλπ) 
που έχουν ανέβει και αυτά, τα 
εργατικά χέρια, το κόστος για 
την αποθήκευση του λαδιού, 
αλλά και το πρόσθετο χαράτσι 
έκθλιψης που µας χρεώνουν 
τα ελαιοτριβεία (πέρα από 
το δικαίωµα σε είδος). Όλα 
τα παραπάνω µάλιστα σε 
συνδυασµό µε τη χαµηλή 
παραγωγή στο λάδι που πολλοί 
από εµάς αντιµετωπίζουµε 
λόγω της παρατεταµένης 
ξηρασίας στο νησί».

Αυξημένη 20% φέτος η πληρωμή σε είδος στα ελαιοτριβεία 

Εάν δεν υπάρξει γενναία 
επιδότηση στο ρεύµα
 µε αναδροµική ισχύ,

 είναι µαθηµατικά βέβαιο
 πως σύντοµα θα υπάρξουν 

επιπλέον ανατιµήσεις
 στο εκθλιπτικό δικαίωµα
 οι οποίες θα ξεπερνούν 

το 1-2%, µεταφέρουν 
επαγγελµατίες του κλάδου.

ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ (% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ)

ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ
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Θετικός ο Γεωργαντάς στη λήψη μέτρων  

Παίρνει την ανιούσα 
το εκθλιπτικό δικαίωμα
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Η ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ που 
αναµένεται να πληρωθεί τον ∆ε-
κέµβριο προϋποθέτει µια «απλή» 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
σύµφωνα µε εκπροσώπους των 
κτηνοτρόφων που βρέθηκαν στη 
συνάντηση στη Βάθη την περασµέ-

νη Τρίτη 15 Νοεµβρίου. Όπως ε-
ξηγούν, το σχέδιο ενίσχυσης, το 
οποίο έχει λάβει την έγκριση της 
Κοµισιόν, περιλαµβάνει µια κλί-
µακα βάσει του αριθµού των ζώων 
στην κάθε εκµετάλλευση. Η πρώ-
τη κλίµακα που αφορά σε µονά-
δες µε έως 100 αιγοπρόβατα, δεν 
περιλαµβάνει καµία προϋπόθεση 
για την πίστωση της ενίσχυσης, η 
οποία φαίνεται ότι θα είναι ακέ-
ραια και ίσως υπερβαίνει τα 7 ευ-
ρώ. Η αντίστοιχη κλίµακα για την 
ενίσχυση των βοοτρόφων φτάνει 
στις 15 αγελάδες, µε την ενίσχυ-

ση κοντά στα 50 ευρώ το κεφάλι.
Ανεβαίνοντας στις κλίµακες των 

αιγοπροβατοτρόφων, προκύπτει 
µια διαφορά ενίσχυσης του 1 µε 
1,5 ευρώ το κεφάλι, δηλαδή η ε-
νίσχυση στην τελευταία κλίµακα 
µε 500+ ή 1.000+ αιγοπρόβατα, 
θα είναι κοντά στα 5,5 µε 6 ευρώ 
το κεφάλι. Παράλληλα εφαρµόζε-
ται και η προϋπόθεση εµφάνισης 
τζίρου, τουλάχιστον 2.000 ευρώ 
από την δεύτερη κλίµακα και πά-
νω. Όσοι έχουν τα ζώα αλλά δεν 
πιάνουν τον τζίρο, τότε θα ενισχύ-
ονται µε βάσει την πρώτη κλίµα-

κα, για 100 πρόβατα. Σύµφωνα µε 
τον υπουργό, ο κόφτης αυτός, αφή-
νει αρκετούς εκτός, ωστόσο  οι επαγ-
γελµατίες του κλάδου να εκφράζουν 
προβληµατισµό, αφού όπως λένε το 
όριο των 2.000 ευρώ είναι χαµηλό 
και ανταποκρίνεται σε 1,5 τόνο γά-
λα ή σε 20 αρνιά. Αυτός ο χαµηλός 
τζίρος δηλαδή, διευκολύνει την υπό-
θεση εξασφάλισης ενίσχυσης σε πε-
ριπτώσεις απατεώνων που µπορεί να 
µην έχουν τη δεδοµένη στιγµή ούτε 
ένα ζωντανό στην κατοχή τους, αλ-
λά µπορούν να εµφανίσουν εικονι-
κά παραστατικά και ψευδώς δηλω-
µένα πρόβατα.

Τα 60 εκατ. στα αιγοπρόβατα
Το «σηµείο αναφοράς» των 7 ευ-

ρώ, προκύπτει από τον αριθµό των 
αιγοπροβάτων που προκρίνεται για 
ενίσχυση µε δεδοµένο ότι από τα 89 
εκατ. ευρώ, τα 60 εκατ. θα κατευθυν-
θούν στους αιγοπροβατοτρόφους. Αν 
«περάσουν» από τα φίλτρα που θέ-

Περί τα 7 ευρώ το ζώο
η ενίσχυση για αιγοπρόβατα 
Βάσει κλίμακας και απαίτηση τζίρου 2.000 ευρώ η ενίσχυση που πληρώνεται Δεκέμβριο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



Agrenda 17ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

λει να ενεργοποιήσει το υπουργείο 
9 εκατ. αιγοπρόβατα, τότε η βάση δι-
αµορφώνεται στα 6,6 ευρώ (60 εκατ. 
ευρώ δια 9 εκατ. αιγοπρόβατα). Αυ-
τό σηµαίνει ότι όσα περισσότερα αι-
γοπρόβατα αξιώνουν ενίσχυση, τό-
σο περιορίζεται το τελικό ποσό της 
ενίσχυσης κατ΄αναλογία σε όλες 
τις κλίµακες. 

Αντίστοιχο µοντέλο µε κλίµακες βά-
σει αριθµού ζώων ενεργοποιείται και 
στην περίπτωση ενίσχυσης των βοο-
τρόφων, στους οποίους θα κατευθυν-
θούν 19 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε τις 
εξηγήσεις που έδωσε στην κλειστή 
συνεδρίαση ο υπουργός Γιώργος Γε-
ωργαντάς, ενώ «περισσεύουν» από 
τα 89 εκατ. άλλα 10 εκατ., τα οποία 
θα κατανεµηθούν σε χοιροτρόφους 
και πτηνοτρόφους. Σηµειώνεται τέ-
λος, ότι τα κονδύλια προέρχονται 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όπως είχε γίνει και προ 2ε-
τίας µε την ειδική ενίσχυση που εί-
χαν πάρει ελαιοπαραγωγοί. 

∆ιευκολύνσεις για τους αγρότες του κανονικού κα-
θεστώτος αλλά και «παγίδες» περιλαµβάνει η ειδι-
κή πλατφόρµα ανάρτησης παραστατικών για την ε-
πιδότηση της αγοράς λιπασµάτων, η οποία βρίσκε-
ται σε λειτουργία από το απόγευµα της Τρίτης 15 Νο-
εµβρίου και θα κλείσει χωρίς περιθώρια παράτασης, 
το βράδυ της ερχόµενης Παρασκευής 25 του µήνα. 

Όπως θα διαπίστωσαν όσοι παραγωγοί του κανο-
νικού καθεστώτος έσπευσαν να περιηγηθούν στην 
πλατφόρµα «myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε, τα τι-
µολόγια από τα καταστήµατα εφοδίων είναι ήδη α-
ναρτηµένα και επιλεγµένα αυτόµατα. Ωστόσο σε αυ-
τά αναγράφεται µόνο το συνολικό ποσό του κάθε τι-
µολογίου, κάτι που σηµαίνει ότι αν το παραστατικό 
αγοράς που εµφανίζει η πλατφόρµα, αφορά και αγο-
ρές άλλων εφοδίων που δεν επιδοτούνται, θα χρει-
αστεί οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους να ανατρέ-
ξουν στο φυσικό τιµολόγιο, να υπολογίσουν το µε-
ρικό σύνολο που αντιστοιχεί στην αγορά λιπασµά-
των και στη συνέχεια να πληκτρολογήσουν το επι-
µέρους ποσό στην ειδική πλατφόρµα. Ακόµα κι αν 
το ποσό που εµφανίζει το τιµολόγιο αναλογεί στο 
σύνολό του στην αγορά λιπασµάτων, θα χρειαστεί 
οι παραγωγοί να αφαιρέσουν από αυτό το ΦΠΑ και 
να πληκτρολογήσουν την καθαρή αξία. 

Σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχει γίνει το προη-
γούµενο διάστηµα κάποια προεργασία, τα χρονικά 
περιθώρια που έχουν στη διάθεσή τους οι παραγω-
γοί για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι στε-
νά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τις ηµέρες αυτές 
τρέχουν και οι εργασίες των φθινοπωρινών σπορών. 
Σε περίπτωση που περαστεί ποσό που δεν ανταπο-
κρίνεται στα πραγµατικά παραστατικά ή ακόµα χει-
ρότερα, προβεί σε δήλωση κάποιος µη κατά κύριο ε-
πάγγελµα αγρότης (το σύστηµα δεν είναι κλειδωµέ-
νο), τότε θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό που θα πά-
ρει έντοκα, ενώ δεν αποκλείονται και άλλες ποινές. 

Τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα για αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος, όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο φοροτεχνικός Γιώργος Παπαδηµητρίου, αφού γι’ 
αυτούς δεν υπάρχει η διευκόλυνση του αυτοµατι-
σµού. Σε αντίθεση µε τους αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος που κάθε τρίµηνο αναρτούσαν τιµολό-
για το προηγούµενο διάστηµα, οι αγρότες του ειδι-
κού καλούνται να ανατρέξουν οι ίδιοι στη συλλο-

γή των παραστατικών της προηγούµενης χρονιάς. 
Το κονδύλι της ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 εκατ. 

ευρώ και καλύπτει την καλλιεργητική περίοδο α-
πό 1η Οκτωβρίου 2021 µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
2022. Θα ακολουθήσει επόµενη υπουργική από-
φαση µε την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό επι-
δότησης επί των τιµολογίων. Εκτιµήσεις ανθρώπων 
της αγοράς, θέλουν την επιδότηση αυτή να κυµαί-
νεται στο 10% περίπου της αξίας των τιµολογίων.  

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης
∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή παραγωγή σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι ε-
παγγελµατίες αγρότες εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είτε για το έ-
τος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25/11/2022,

β) σε περίπτωση νοµικών προσώπων ή νοµικών ο-
ντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριό-
τητας (ΚΑ∆) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρ-
ξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ, κύριο ή δευτερεύοντα,

γ) έχουν κάνει αγορές λιπασµάτων και τα παραστα-
τικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους 
ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβα-
στη µε βάση απόφαση της ΕΕ ή του ∆.Ε.Ε.

Με την αίτηση οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις συ-
νυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λι-
πασµάτων που έχουν εκδοθεί κατά το χρονικό διά-
στηµα µεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022.

Η εν λόγω κατάσταση περιλαµβάνει τα εξής:
α. ΑΦΜ της επιχείρησης
β. αύξοντα αριθµό παραστατικού               
γ. ηµεροµηνία έκδοσης και
δ. καθαρή αξία τιµολόγιου κατά το µέρος του πο-

σού που αφορά αγορά λιπασµάτων (σε περίπτωση 
που περιλαµβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και 
ανεκχώρητη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων.

Σηµειώνεται για όσους αγρότες επιφορτίσουν τους 
λογιστές τους µε τη διαδικασία αυτή, θα υπάρξει επι-
πλέον χρέωση για την υπηρεσία, µε κύκλους φοροτε-
χνικών να µιλούν για 10% περίπου επί της ενίσχυσης.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ �MYBUSINESSSUPPORT� ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟ∆ΙΩΝ  

Επεξεργασία στα τιμολόγια για ενίσχυση 
λιπασμάτων και παγίδες της πλατφόρμας

Στο ΜΑΑΕ
Οι δικαιούχοι πρέπει 

να είναι επαγγελµατίες 
αγρότες εγγεγραµµένοι 

στο ΜΑΑΕ είτε για το έτος 
2021 είτε για το έτος 2022 

έως τις 25/11/2022

Παραστατικά
Με την αίτηση οι ενδια-
φερόµενες επιχειρήσεις 
συνυποβάλλουν κατά-
σταση παραστατικών 
αγοράς λιπασµάτων 

που έχουν εκδοθεί κατά 
το χρονικό διάστηµα 

µεταξύ 01/10/2021 και 
30/09/2022

Το κονδύλι ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και καλύπτει την 
περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2021 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2022. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

ΑΙΓΟ
ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

60

89

19 5 5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙ



Νέα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

Αύξηση πριμ για το νέο 
Κομφούζιο, έως 10.000 
ευρώ σε βιολογικά μελίσσια

Με αυξημένες επιδοτήσεις και νέες επιλογές τα προγράμματα 
που θα «γεφυρώσουν» τις αγροπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. 
Στα 70 ευρώ ανεβαίνει το πριμ για τον ελαιώνα Άμφισσας

Δεν θα αντικατασταθεί το Μέτρο της Απονιτροποίησης 
από νέο πρόγραμμα, τελευταία πληρωμή το 2024

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ετησίως µέσω ΟΣ∆Ε το 2023 θα κά-
νουν αιτήσεις ενίσχυσης οι «παλιοί» 
σε Κοµφούζιο και Βιολογικά, από το 
ΠΑΑ και µε µεγαλύτερο πριµ σε σχέ-
ση µε την τρέχουσα περίοδο θα επιδο-
τούνται οι νεοεισερχόµενοι. Αυξηµέ-
νη η επιδότηση στα 70 ευρώ για τους 
Παραδοσιακούς Ελαιώνες Άµφισσας, 
έως 10.230 ευρώ ανά εκµετάλλευση 
από το ειδικό πρόγραµµα βιολογικής 
που θα ανοίξει µόνο για µελισσοκό-
µους. Αυτές είναι οι «γέφυρες» που 
ρίχνει η νέα ΚΑΠ για τη συνέχεια των 
αγροπεριβαλλοντικών προγραµµά-
των, οι οποίες περιγράφονται παρα-
κάτω αναλυτικά, µαζί µε τον εκτιµώ-
µενο χρόνο προκήρυξης: 

Προστασία Παραδοσιακού Ε-
λαιώνα Άµφισσας & ∆ιατήρηση Α-
µπελοκοµικής Πρακτικής στον Α-
µπελώνα Νήσου Θήρας: Η ενίσχυ-
ση για τον ελαιώνα της Άµφισσας αυ-
ξάνεται στα 70,2 ευρώ το στρέµµα (α-
πό 54-58 ευρώ το στρέµµα), ενώ στον 
αµπελώνα της Θήρας/Θηρασιάς πα-
ραµένει στα 76,5 ευρώ το στρέµµα. 

Απονιτροποίηση: Καταργείται.
 Εναλλακτική καταπολέµηση ζι-

ζανίων στους ορυζώνες: Προβλέπε-
ται πρόγραµµα «γέφυρα» για να κά-
νουν νέοι ενδιαφερόµενοι και οι ση-
µερινοί 420 περίπου δικαιούχοι αίτη-
ση το 2023. Η επιδότηση διαµορφώ-
νεται ξανά στα 21 ευρώ το στρέµµα. 

Βιολογική Γεωργία: Εδώ εκεί-
νοι που διατηρούσαν δεσµεύσεις στο 
πρόγραµµα, θα λάβουν τη σχετική ε-
πιδότηση από το νέο πρασίνισµα (ε-
τήσια επιδότηση µέσω ΟΣ∆Ε) από το 
2023 και έπειτα. Για τα νέα αγροτεµά-
χια/βοσκοτόπια θα βγουν αντίστοιχες 
προκηρύξεις του ΠΑΑ (βλ. Πίνακα) µε 
υψηλότερες ενισχύσεις.

Βιολογική µελισσοκοµία: Για τη 

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσε-
ων πληρωµής 6.390 δικαιούχων 
για το 1ο έτος υλοποίησης του υ-
ποµέτρου 3.1 που αφορά την πι-
στοποίηση Βιολογικών µε κατα-
ληκτική ηµεροµηνία τις 30 ∆ε-
κεµβρίου 2022. Η προθεσµία υ-
ποβολής των φακέλων των εκτυ-
πωµένων αιτήσεων πληρωµής ορί-
ζεται σε 10 εργάσιµες ηµέρες από 
τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονι-
κής υποβολής των αιτήσεων στή-
ριξης, δηλαδή στις 16-1-2023 ή α-
πό την ηµεροµηνία οριστικοποίη-
σης της ηλεκτρονικής υποβολής, 
σε περίπτωση εκπρόθεσµης υπο-
βολής. Η αίτηση πληρωµής αφο-
ρά και εκείνους που εντάχθηκαν 
στην 5η πρόσκληση της Βιολογι-
κής Γεωργίας, σηµειώνει σχετι-
κή εγκύκλιος. Οι δικαιούχοι που 
θα επιλέξουν να διακόψουν την 
συµµετοχή τους στο υποµέτρο 3.1 
µπορούν να δηλώσουν την Οικει-
οθελή διακοπή των δεσµεύσεών 
τους ταυτόχρονα µε την υποβολή 
της αίτησης πληρωµής τους για το 
1ο έτος υλοποίησης.

Σηµειώνεται εδώ πως στον προ-
γραµµατισµό των αρχών βρίσκεται 
ακόµη µία προκήρυξη ύψους 41 
εκατ. ευρώ του Μέτρου 3.1 για το 
οποίο µάλιστα έχει υπάρξει προ-
δηµοσίευση της πρόσκλησης. Η 
νέα πρόσκληση θα αφορά οµά-
δες παραγωγών βάµβακος, οι ο-
ποίες θέλουν να καλύψουν τα κό-
στη πιστοποίησης για τα πρότυπα 
AGRO 2-1 και 2-2 (ολοκληρωµέ-
νη διαχείριση). Η ενίσχυση ορίζε-

Αιτήσεις πληρωμής για σήμα

µελισσοκοµία θα προκηρυχθεί ξεχωρι-
στεί δράση, µε τα ετήσια ποσά στήριξης 
να χωρίζονται σε κλάσεις: Για 20 – 110 
κυψέλες ο µελισσοκόµος θα λαµβάνει 
ετησίως 1.650 ευρώ, Για 111 – 200 κυ-
ψέλες 5.115 ευρώ. Για 201 – 300 κυψέ-
λες θα λαµβάνει 8.580 ευρώ. Για 301 
κυψέλες, 10.230 ευρώ. 

Αυτόχθονες φυλές: Το 2023 θα 
υπάρξει νέο πρόγραµµα µε αυξηµένες 
επιδοτήσεις που θα διαµορφώνονται 
ως εξής: Θηλυκά βοοειδή άνω των 2 ε-
τών: 394 ευρώ ανά κεφάλι. Θηλυκά αι-
γοπρόβατα άνω του 1 έτους: 44,9 ευρώ 
ανά κεφάλι αιγοπροβάτου. Χοιροµητέ-
ρες: 308 ευρώ ανά κεφάλι ζώου. Ιππο-
ειδή: 629 ευρώ ανά κεφάλι.

 Κοµφούζιο: Οι ήδη δικαιούχοι θα 
λάβουν χρήµατα για τη διατήρηση των 
δεσµεύσεών που λήγουν αρχές του 2023 
από το νέο πρασίνισµα. Για τους νέους 
ενδιαφερόµενους θα ανοίξει πρόγραµ-
µα 5ετών δεσµεύσεων ΠΑΑ το ερχόµενο 
έτος. Τα ποσά στήριξης: Για τα 2 πρώτα 
έτη: Εσπεριδοειδή 57,9 ευρώ το στρέµµα 
και 62,7 τα τρία επόµενα. Πυρηνόκαρ-
πα 41,4 ευρώ τα δύο πρώτα έτη και 48,2 
τα τρία επόµενα. ∆αµασκηνιά 53,9 ευ-
ρώ τα δύο πρώτα έτη και 70,2 τα τρία ε-
πόµενα. Βαµβάκι 34,6 ευρώ τα δύο πρώ-
τα έτη και 39,6 τα τρία επόµενα. Επιτρα-
πέζιο αµπέλι 66,8 ευρώ τα τρία πρώτα 
έτη και 76 ευρώ τα δύο επόµενα. Οινο-
ποιήσιµο 35,3 ευρώ τα τρία πρώτα έτη 
και 43,9 ευρώ τα δύο επόµενα. Μηλο-
ειδή, Καρυδιά 98,9 ευρώ τα τρία πρώ-
τα έτη και 113,7 ευρώ  τα δύο επόµενα. 

Αγροπεριβαλλοντικά
Στα αγροπεριβαλλοντικά 
περιλαµβάνονται επίσης 
η ∆άσωση και η σπορά 

τοπικών ποικιλιών 
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Φυλές
Για τις Αυτόχθονες Φυλές, 
το 2023 θα υπάρξει νέο 
πρόγραµµα µε αυξηµένες 
επιδοτήσεις. Για παράδειγµα 
στα αιγοπρόβατα η ενίσχυση ανά 
κεφάλι ανεβαίνει στα 44,9 ευρώ 
και στα ιπποειδή διπλασιάζεται 
καθώς διαµορφώνεται στα 629 
ευρώ το κεφάλι. 

Άμφισσα
Η ενίσχυση για τον ελαιώνα της 
Άµφισσας αυξάνεται στα 70,2 
ευρώ το στρέµµα (από 54-58 
ευρώ το στρέµµα), ενώ στον 
αµπελώνα της Θήρας/Θηρασιάς 
παραµένει στα 76,5 ευρώ 
το στρέµµα.

Μηλοειδή
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά και 
η Καρυδιά θα λάβουν 98,9 
ευρώ το στρέµµα από το 
Κοµφούζιο τα τρία πρώτα έτη 
και 113,7 ευρώ  τα δύο επόµενα. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

2023 - 2027

● ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ
● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 
● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
     ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆Α 
● ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0ΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
● ΜΗΛΟΕΙ∆Η
● ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
● ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
● ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

● ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

● ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
● ΡΥΖΙ
● ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ
● ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
    (βίκος, µπιζέλι, κ.λπ)
● ΟΣΠΡΙΑ
● ΒΑΜΒΑΚΙ
● ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ Κ.ΛΠ
● ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ � ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
● ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
    (ακτινίδιο, ρόδι κ.λπ)
● ΚΑΠΝΟΣ
● ΦΥΛΛΩ∆Η (πατάτα κ.λπ.)
● ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ

Σταφίδα
Σταφύλι

Βρώσιµο
Κτηνοτροφικό

Ακτινίδιο
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23,2
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● ΠΡΟΒΑΤΑ
● ΑΙΓΕΣ
● ΒΟΟΕΙ∆Η
● ΒΟΟΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



βιολογικών

Σε 7 Περιφέρειες
οι τελικοί πίνακες
με Νέους Αγρότες
Τα επικαιροποιηµένα αποτελέσµατα 
σε επτά Περιφέρειες της χώρας εκ-
δόθηκαν στη diavgeia, µε τις πλη-
ρωµές ωστόσο να έχουν τεθεί εκτός 
χρονοδιαγράµµατος το οποίο εί-
χε ανακοινωθεί αρµοδίως από τον 
προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύ-
σεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιο Τσιατού-
ρα. Ενδεικτικό είναι πως στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κά-
νουν λόγο πλέον για πληρωµή τέ-
λος του µήνα. 

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής α-
ποτελέσµατα συνολικά εντάχθηκαν 
472 επιλαχόντες και έµειναν εκτός 
1.421. Στις επικαιροποιηµένες λί-
στες υπάρχουν και εν δυνάµει δι-
καιούχοι, οι οποίοι δεν έφεραν τα 
χαρτιά που προβλέπονταν οπότε 
πήραν τη θέση τους άλλοι υποψή-
φιοι. Αναλυτικά τα επικαιροποιη-
µένα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 

Στερεά Ελλάδα: 1034 δικαι-
ούχοι.

Θεσσαλία: 1517 δικαιούχοι, 
34 εν δυνάµει, 149 επιλαχόντες, 
269 απορριπτόµενοι.  

Πελοπόννησος: 1.460 δικαι-
ούχοι, 10 εν δυνάµει, 312 επιλα-
χόντες, 85 απορρίψεις. 

Ιόνια Νησιά: 159 δικαιούχοι.

Αττική: 142 δικαιούχοι, 17 α-
πορρίψεις.

Κρήτη: 1.692 δικαιούχοι, 8 εν 
δυνάµει, 765 επιλαχόντες, 136 α-
πορρίψεις. 

Ανατολική Μακεδονία:  1.209 
δικαιούχοι, 7 εν δυνάµει, 195 επι-
λαχόντες, 49 απορρίψεις

Συνολικά την α’ δόση έχουν πλη-
ρωθεί 10.561 δικαιούχοι και αναµέ-
νεται να πληρωθούν περίπου 2.000 
εν δυνάµει δικαιούχοι. Σύµφωνα 
µε το ΥΠΑΑΤ τα χρήµατα φτάνουν 
για 3.400 επιπλέον εντάξεις (89 ε-
κατ. ευρώ) ως εκ τούτου, θέση στο 
πρόγραµµα θα έχουν ακόµη 1.400 
περίπου υποψήφιοι από τη δεξαµε-
νή των 3.179 επιλαχόντων και των 
1.562 απορριπτόµενων (σε περίπτω-
ση που δικαιώθηκαν στις ενστάσεις). 
Προφανώς η ένταξη των επιλαχό-
ντων θα γίνεται µε βάση την υψη-
λότερη µοριοδότηση. 

Οι δεσµεύσεις 
των Νέων Αγροτών:

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

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

Εντός δύο ετών από την ηµε-
ροµηνία που αναγράφει η βεβαί-
ωση ΜΑΑΕ ότι αποκτήθηκε η ιδι-
ότητα του νέου γεωργού, να απο-
κτηθεί η ιδιότητα του επαγγελµα-
τία αγρότη.

Εκπαίδευση εντός τριών ετών.
Πραγµατοποίηση τιµολογηµέ-

νου τζίρου.

Πρόσκληση για σχέδια
βελτίωσης στην ελιά 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
GEN4OLIVE έχει ενεργοποιήσει 
την δεύτερη πρόσκληση που 
στοχεύει στις ΜΜΕ, στην οποία 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε 
σχέδια βελτίωσης της ελιάς και οι 
δραστηριότητες των σχεδιων αυτών 
θα χρηµατοδοτηθούν. Οι αιτούντες 
µπορούν να λάβουν έως 10.000 
ευρώ χρηµατοδότηση για έργα µε 
διάρκεια 12 µηνών. Κάθε επιχείρηση 
µπορεί να αιτηθεί για έως 3 έργα, 
εφόσον η ιδέα/πρόταση είναι 
διαφορετική. Οι αιτούντες µπορούν 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
στο site του έργου GEN4OLIVE. 
Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή 
έως τις 25 Ιανουαρίου 2023. Οι 
προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται 
στα αποτελέσµατα προηγούµενων 
ερευνών που σχετίζονται µε το έργο 
GEN4OLIVE προκειµένου να 
σχεδιαστεί ένα πλάνο βελτίωσης 
που αξιοποιεί τους υπάρχοντες 
γενετικούς πόρους της ελιάς, εντός 
και εκτός των Τραπεζών γενετικού 
Υλικού και να εκπονηθεί µελέτη 
σκοπιµότητας σχετικά µε εµπορικές 
και τεχνικές πτυχές στο σχέδιο.

ται από 540 ευρώ έως 856 ευρώ α-
νά εκµετάλλευση-µέλος οργάνω-
σης. Tο ετήσιο ύψος ενίσχυσης, 
για οποιονδήποτε γεωργό ενισχύ-
εται από το υποµέτρο 3.1 άµεσα 
(ως δικαιούχος) ή έµµεσα (ως ω-
φελούµενο µέλος) για περισσό-
τερες από µία συµµετοχές σε επι-
λέξιµο σύστηµα ποιότητας του υ-
ποµέτρου, δεν µπορεί να υπερβαί-
νει αθροιστικά το ανώτατο ποσό 
ενίσχυσης 3.000 ευρώ ετησίως.

1.421 επιλαχόντες
Στις επικαιροποιηµένες 
λίστες υπάρχουν και εν 
δυνάµει δικαιούχοι, που 
δεν έφεραν τα χαρτιά 

που προβλέπονταν οπότε 
πήραν τη θέση τους άλλοι
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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

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.

Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών
Καταληκτική ηµεροµηνία 
για την υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του προγράµµατος 
Αναδιάρθρωσης 
Καλλιεργειών είναι η 31η 
∆εκεµβρίου. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτείται από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
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2023 - 2027

● ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ
● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 
● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
     ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆Α 
● ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0ΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
● ΜΗΛΟΕΙ∆Η
● ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
● ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
● ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

● ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

● ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
● ΡΥΖΙ
● ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ
● ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 
    (βίκος, µπιζέλι, κ.λπ)
● ΟΣΠΡΙΑ
● ΒΑΜΒΑΚΙ
● ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ Κ.ΛΠ
● ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ � ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
● ΛΟΙΠΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
    (ακτινίδιο, ρόδι κ.λπ)
● ΚΑΠΝΟΣ
● ΦΥΛΛΩ∆Η (πατάτα κ.λπ.)
● ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ
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● ΠΡΟΒΑΤΑ
● ΑΙΓΕΣ
● ΒΟΟΕΙ∆Η
● ΒΟΟΕΙ∆Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Το δηµοφιλές 5EN στην έκδοση 5075EN 
αλλά και το 5ML µε πλατφόρµα ή καµπί-
να λανσάρει η John Deere µε στόχο να ι-
κανοποιήσει ακόµη περισσότερο όσους α-
ναζητούν ένα στενό, ειδικό τρακτέρ για ο-
πωρώνες και αµπελώνες. Το 5EN από το 
παρελθόν επέστρεψε και αναβαθµίστηκε 
5075EN, διαθέσιµο σε ανοιχτή πλατφόρ-
µα ή έκδοση καµπίνας. Μέσα στην καµπί-
να, οι χειριστές θα συναντήσουν µεγάλη 

άνεση, µε κλιµατισµό και θέρµανση, εργο-
νοµικούς µοχλούς και χειριστήρια, θήκες 
κινητών τηλεφώνων και ποτηριών, πρίζα 
12 volt, θύρα USB και ένα ζευγάρι θυρών 
σέρβις, ενώ προαιρετικό είναι και ένα κά-
θισµα air-ride. Με 75 ίππους στην µέγι-
στη ισχύ του, το 5075EN πληροί τις απαι-
τήσεις εκποµπών χωρίς τη διαχείριση µέ-
σω υγρών ή φίλτρων σωµατιδίων.

Το 5075EN εξοπλίζεται µε δύο δοκιµα-
σµένες επιλογές µετάδοσης, την επιλο-
γή 12x12 PowrReverser και την επιλογή 
24x12 PowrReverser µε High-Lo. Η επιλο-

Νέα δενδροκομικά 
από την John Deere 
με high-tech καμπίνα
Tα νέα ιδιαίτερα ισχυρά και ευέλικτα μοντέλα 5EN 
και 5ML προσθέτει στην γκάμα της η John Deere

Σειρά ερπυστριών 
Agriforce BK T71
Την Agriforce BK T71, 
την πρώτη από µία ολοκαί-
νουργια σειρά ερπυστριών 
από καουτσούκ λανσάρει η 
BKT για τον γεωργικό κλά-
δο. Ειδικότερα, οι νέες ερ-
πύστριες είναι σχεδιασµέ-
νες για τρακτέρ υψηλής 
ισχύος που χρησιµοποιού-
νται σε εφαρµογές οργώ-
µατος του εδάφους και 
γραµµικών καλλιεργειών.

Νέα Case IH 
Quantum 120 ίππων
Η σειρά τρακτέρ Case IH 
Quantum, η οποία περι-
λαµβάνει εκδόσεις για 
αµπελώνες και οπωρώνες 
αναβαθµίζεται και επεκτεί-
νεται. Τα νέα µοντέλα πλη-
ρούν τους κανονισµούς 
εκποµπών Stage V και 
περιλαµβάνουν µια νέα 
αθόρυβη καµπίνα µε νέα 
χαρακτηριστικά εσωτερι-
κού και καλύτερο επίπεδο 
προστασίας του χειριστή.

Ασφαλέστερη 
οδήγηση µε Valtra
Η Valtra προσφέρει 
στην γκάµα της, ως επιλογή 
ένα σύστηµα κάµερας για 
τη βελτίωση της ασφάλει-
ας, όταν ο χειριστής πλησι-
άζει µε το τρακτέρ σε δια-
σταυρώσεις, ενώ φέρει 
εργαλείο που έχει τοποθε-
τηθεί µπροστά. Το σύστηµα 
ονοµάζεται VIEW και πρό-
κειται για ένα κιτ που εγκα-
θιστάται εργοστασιακά 
στο εργοστάσιο Suolahti.

Συνεργασία Argo 
Tractors και xFarm
Οι Argo Tractors και 
xFarm Technologies ενώ-
νουν τις δυνάµεις τους 
για ένα νέο πρότζεκτ ψη-
φιοποίησης του γεωργικού 
κλάδου. Με τη συµφωνία 

Η MaterMacc στα 
χέρια της Pöttinger  
Τον Ιταλό σπεσιαλίστα σε 
σπαρτικές ακριβείας, πνευ-
µατικές σπαρτικές και σε 
τεχνολογίες τεµαχισµού 
MaterMacc εξαγόρασε 
η αυστριακή Pöttinger, 
που συνεχίζει τη ταχεία 
ανάπτυξή της, τώρα και 
στον κλάδο των σπαρτικών 
ακριβείας. Μέχρι τώρα 
η Pottinger δενδιέθετε 
σπαρτικές ακριβείας, αλλά 
αυτή η τελευταία αγορά 
θα συµπληρώσει τη γκάµα 
του εξοπλισµού για να κα-
λύψει ένα µεγάλο κενό 
στο χαρτοφυλάκιό της.

που υπογράφηκε µε 
την xFarm Technologies, 
ο όµιλος ενισχύει τις λύ-
σεις που φέρνει το Farm 
Management Information 
System (FMIS) σε όλα τα 
τρακτέρ του. Το πρότζεκτ 
βασίζεται στην ανάπτυξη 
της πλατφόρµας xFarm 
η οποία παρέχει στους χει-
ριστές ένα απλό και διαι-
σθητικό σύστηµα διαχείρι-
σης αγροκτηµάτων.
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Nέας γενιάς τρακτέρ 
Lamborghini Strike 
για κάθε ανάγκη
Με 4 τετρακύλινδρα και ένα τρικύλινδρο µοντέλο, το 
Strike 100 (Farmotion 35 των 2,9 λίτρων και 97 ίππων), 
εφοδιάζεται η γκάµα των νέων Strike της Lamborghini, 
η οποία προσφέρει µια λίστα προαιρετικού εξοπλι-
σµού αναβαθµισµένη για την ανταπόκριση στις νέ-
ες ανάγκες που προκύπτουν στον γεωργικό κλάδο.
∆ίπλα στο τρικύλινδρο µοντέλο στέκονται τα 4 τετρα-
κύλινδρα µοντέλα µε εύρος απόδοσης από 90 έως 120 
ίππους. Τα τετρακύλινδρα µοντέλα είναι εξοπλισµένα 
µε κινητήρα Farmotion 45 χωρητικότητας 3,8 λίτρων. 
Το Strike 95 έχει απόδοση 90 ίππων, το Strike 105 α-
ποδίδει 101 ίππους, ενώ το Strike 115 έχει ισχύ 110 
ίππων.  Στην κορυφή της τετρακύλινδρης γκάµας βρί-
σκεται το Strike 125 µε τους 120 ίππους. 
∆ιάφορα κιβώτια ταχυτήτων µε µέγιστη ταχύτητα 40 
χλµ./ώρα είναι διαθέσιµα για όλα τα µοντέλα, µε την 
απλή έκδοση να φέρει µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 
µε 10 + 10 ταχύτητες, ενώ το πιο αναβαθµισµένο κι-
βώτιο ταχυτήτων είναι ένα Powershift και 60 + 60 τα-
χύτητες µε έρπουσα και υπεραργό.

Ανύψωση 3600 κιλά
Στον βασικό εξοπλισµό τους, τα τρακτέρ είναι εξοπλισµέ-
να µε PTO τεσσάρων ταχυτήτων (540/540E/1000/1000E) 
και µπορούν προαιρετικά να παρέχονται µε PTO ταχύ-
τητας εδάφους. Η υδραυλική αντλία έχει απόδοση 55 
λίτρα/λεπτό, αλλά µπορεί προαιρετικά να επεκταθεί στα 
90 λίτρα/λεπτό. Τέλος, τα πίσω υδραυλικά µπορούν να 
ανυψώσουν 3.600 κιλά στην βασική του έκδοση, µε ε-
ξαίρεση το κορυφαίο µοντέλο Strike 125 που έχει ικα-
νότητα ανύψωσης 4.855 κιλά στον βασικό του εξοπλι-
σµό. Το βάρος του τρακτέρ εξαρτάται από το µοντέλο. 
Αναλυτικά: Το Strike 95 ζυγίζει 3.950 κιλά, το Strike 
100 ζυγίζει 3.800 κιλά, το Strike 105 φέρει 3.950 κιλά, 
το Strike 115 4.250 κιλά και το Strike 125 3.350 κιλά.

Πολυτελής άνεση και λειτουργικότητα
Η καµπίνα παίζει καθοριστικό ρόλο στην καλή ψυχο-
λογία και την ασφάλεια του χειριστή, λέει η εταιρεία. 
Γι’αυτό, πρέπει να είναι άνετη και να προσφέρει ένα 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, µε εργονοµικά χειρι-
στήρια και ορατότητα του χώρου εργασίας γύρω από το 
τρακτέρ. Η νέα καµπίνα TopVision έχει σχεδιαστεί µε 
επίκεντρο τον οδηγό, εξασφαλίζοντάς του τις καλύτε-
ρες δυνατές συνθήκες σε κάθε περίπτωση, προσφέρο-
ντας ένα ευχάριστο, λειτουργικό και άνετο εργασιακό 
περιβάλλον. ∆ιαθέτει υψηλή τεχνολογία, νέα υλικά α-
νώτερης ποιότητας, εξαιρετική ορατότητα και µια ορθο-
λογική διάταξη ελέγχου χειριστηρίων ώστε να δηµιουρ-
γεί νέα πρότυπα σε αυτή την κατηγορία µηχανηµάτων. 

γή creeper (αργού) και στα δύο κιβώτια τα-
χυτήτων επιτρέπει στους χειριστές να επιλέ-
ξουν τη σωστή ταχύτητα για ψεκασµό, κο-
πή, έλξη ή οποιαδήποτε εφαρµογή χαµη-
λής ταχύτητας, µε την αριστερή όπισθεν να 
είναι στον βασικό εξοπλισµό, κάνοντας εύ-
κολη την αλλαγή κατευθύνσεων, ενώ ελευ-
θερώνει το δεξί χέρι για άλλα χειριστήρια.

Στο υψηλότερο επίπεδο ιπποδύναµης 
και προδιαγραφών

Η νέα καµπίνα 5ML παρέχει πλήρη άνε-
ση µε επίπεδο δάπεδο, ευρύχωρο χώρο για 
το κεφάλι και εργονοµικά, καλά τοποθετη-
µένα χειριστήρια. Μια αναδιαµορφώσιµη 
οθόνη LCD 3 οθονών στο ταµπλό επιτρέ-
πει στους χειριστές να προσαρµόσουν την 
προβολή που θέλουν να έχουν ανοικτή, ε-

νώ στις εκδόσεις καµπίνας του 5ML διατί-
θενται δύο επιλογές µπροστινού άξονα για 
στενά πλάτη εργασίας. Κάθε έκδοση είναι 
εξοπλισµένη µε προγραµµατιζόµενο φω-
τισµό LED, επιλογές για µπροστινό κοτσα-
δόρο και µπροστινό PTO για πρόσθετη ευ-
ελιξία, καθώς και την επιλογή ενός εύχρη-
στου κιβωτίου ταχυτήτων PowrQuad PLUS 
ή Powr8. Ο υποψήφιος αγοραστής µπορεί 
επίσης να επιλέξει δύο νέα κιτ εγκατεστη-
µένα από τον αντιπρόσωπο.

Χρήσιµες τεχνολογίες
Η ενσωµατωµένη τεχνολογία στα τρα-

κτέρ 5EN και 5ML περιλαµβάνει το JDLink, 
τη ψηφιακή σουίτα που µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για την αποµακρυσµένη παρα-
κολούθηση δεδοµένων –ιδιαίτερα χρήσι-
µο για χειριστές που διαχειρίζονται οπω-
ρώνες ή αµπελώνες ή στόλους τρακτέρ. Το 
JDLink βοηθά τους παραγωγούς να παρα-
κολουθούν αποτελεσµατικά τη θέση του 
εξοπλισµού και να παρακολουθούν προ-
ληπτικά την υγεία και την παραγωγικότη-
τα του µηχανήµατος, ενώ το ίδιο µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και για την παροχή λε-
πτοµερειών εργασίας και οδηγιών εργα-
σίας προς στους χειριστές.

Αποµάκρυνση κλαδιών
Το κιτ Limb Lifter µπορεί να αποµα-
κρύνει απαλά τα χαµηλά κλαδιά που 
κρέµονται, µειώνοντας την πιθανό-
τητα ζηµιάς σε δέντρο και τρακτέρ
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Το λάθος 

 ∆ιαχρονικό: Το ίδιο λάθος 
δε γίνεται δύο φορές. Τη δεύτερη 
φορά δεν είναι λάθος, είναι επιλογή. 
Μ. Λουντέµης

 Συνταξιούχοι: Οι ξενοδόχοι της 
Αττάλειας (Τουρκία) προετοιµάζουν 
ειδικές προσφορές προκειµένου 
να προσελκύσουν ευρωπαίους 
συνταξιούχους κατά τη χειµερινή 
περίοδο, κοµµάτι από τους 150 εκατ. 
συνταξιούχους της Ευρώπης κατά 
τους κρύους χειµερινούς µήνες 
λόγω ανόδου των τιµών ενέργειας. 
Ξενοδοχεία 5άστερα προσφέρουν 
1.050-9.892 ευρώ για διαµονή all in 
56 ηµερών, ενώ στα 2άστερα και 
3άστερα γαπό 511 ευρώ. 
tornosnews.gr, 31/10/2022.

 Με τα χέρια: «Το πιρούνι 
µπαίνει στη µέση και σε χωρίζει από 

τις αισθήσεις 
σου». Να τρώτε 
µε τα δάχτυλά 
σας µπορεί να 
βελτιώσει τη 
γεύση του 
φαγητού σας. 
Μπορεί να 
τρώτε λιγότερη 

πίτσα αν την καταναλώνετε µε 
µαχαίρι και πιρούνι, αλλά η µελέτη 
δείχνει ότι δεν θα έχει τόσο καλή 
γεύση όσο όταν πιάνετε το κοµµάτι 
µε τα χέρια. Και πραγµατικά, ποιος 
θέλει να τρώει πίτσα µε µαχαίρι 
και πιρούνι; Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Stevens. Journal of Retailing. 
mirror.co.uk, ecozen.gr, 1/11/2022.

 Γιαούρτι: Τι είναι το γιαούρτι. 
Ο Κώδικας Τροφίµων ορίζει ως 
γιαούρτι το προϊόν που προκύπτει 
από την πήξη του νωπού γάλακτος 
(αγελάδας, προβάτου κλπ) µε την 
επίδραση καλλιέργειας βακτηρίων 
Lactobacillus και Streptococcus. 
Τα συστατικά του γιαουρτιού 
έχουν αντιβιοτική ικανότητα και 
προστατεύουν τη χλωρίδα του 
εντέρου από τους διάφορους 
µικροοργανισµούς. Σε ένα 
γραµµάριο φρέσκου γιαουρτιού 
υπάρχουν 100 εκατ. φιλικά βακτήρια 
που προάγουν την άµυνα του 
πεπτικού συστήµατος. Το γιαούρτι 
εκτός από την πιο δροσιστική 
πηγή πρωτεϊνών είναι η πιο εύκολα 
αφοµοιώσιµη τροφή στα βρέφη και 
τα παιδιά. ΝΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, 
8/11/2022.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Γευστικές ανησυχίες καλούνται τώ-
ρα να αναπτύξουν όσοι παραγωγοί 
ελαιολάδου κρατούν ήδη στα χέρια 
τους µια καλά δουλεµένη ετικέτα και 
αναζητούν ένα άνοιγµα για να πα-
τήσουν το πόδι τους σε νέες αγορές. 
Είναι µια µέθοδος την οποία έχουν 
δουλέψει καλά οι Έλληνες οινοποι-
οί και µε δεδοµένο ότι λίγο έως πολύ 
όλοι πλέον συµφωνούν πως το ελ-
ληνικό premium ελαιόλαδο κινείται 
στα βήµατα του κρασιού, αναµένεται 
µια συντονισµένη προσπάθεια και 

Είναι άλλωστε κάτι το οποίο κά-
νουν εδώ και καιρό µε αξιοσηµείω-
τη µεθοδικότητα ισπανικές εταιρείες 
ελαιολάδου, µε αφορµή το άνοιγµα 
της αγοράς της Ιαπωνίας προ τριών 
περίπου ετών, όταν ξεκίνησαν οι ο-
µάδες προώθησης των εταιρειών να 
πειραµατίζονται επίµονα µε το σού-
σι, προκειµένου να προτείνουν ποι-
κιλίες ελιάς και ελαιόλαδα µε γνω-
ρίσµατα που «να απογειώνουν» ό-
πως λένε τα πιάτα που βρίσκονται 
στο καθηµερινό µενού των Ιαπώ-
νων καταναλωτών. 

«Αν θέλουν να κάνουν εξαγωγές, 
είναι µονόδροµος» θα πει η Μαρία Κα-
τσούλη, Wine and Olive Oil Sommelier, 
∆ιαπιστευµένη Γευσιγνώστρια Ελαιο-
λάδου και διευθύντρια του ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού Ελαιολάδου «ΑΤΗΕΝΑ», 
στο περιθώριο ενός πρωτότυπου και 
συνεκτικού σεµιναρίου γευσιγνωσίας 
ελαιολάδου που διοργανώθηκε στην 
Αθήνα από τον Σύνδεσµο «Οι Ελλη-
νίδες του Κρασιού». «∆εν µπορείς να 
πας στον άλλο και να του πεις να το 
φας µε φέτα και παξιµάδι, γιατί µπο-
ρεί απλά να µην το κάνει. ∆εν είναι 
µαθηµένος. Πρέπει να πειραµατίζε-
σαι µε τις εκάστοτε κουζίνες των χω-
ρών που θες να προσεγγίσεις» εξη-
γεί η ίδια, συµπεραίνοντας στο ότι, 

κάνοντας αυτό, πείθεις και τον άλ-
λο ότι ένα ελαιόλαδο δεν είναι αρ-
κετό για την κουζίνα του, µπορεί να 
χρειαστεί και άλλες ετικέτες ανάλο-
γα µε τη συνταγή. 

Μάλιστα, όσο πιο πρωτότυπος εί-
ναι ένας γευστικός συνδυασµός, τό-
σο πιο καλά εντυπώνεται στους υ-
ποψήφιους πελάτες, θα συνεχίσει 
η ίδια, ξεκινώντας την αφήγηση ε-
νός «παλιού» πλέον του ελληνικού 
premium ελαιολάδου, ο οποίος προ 
20ετίας δοκίµασε να συστήσει το ε-
λαιόλαδο του σερβιρισµένο πάνω σε 
µους σοκολάτας, έπειτα από παρό-
τρυνση της συνοµιλήτριάς µας. «Α-
κόµα του το λένε, όποτε τον πετυχαί-
νουν σε εκθέσεις» συνεχίζει η ίδια. 

Πειράματα των λαδάδων
να δοκιμάζουν το ελαιόλαδο 
στις κουζίνες των αγορών που 
προσεγγίζουν Ανάγκη προσέγγισης του ελαιολάδου 

με τον τρόπο που το κάνουν οι ειδικοί 
της γεύσης και της γαστρονομίας στο κρασί

Μαρία Κατσούλη, Wine and Olive Oil 
Sommelier, διευθύντρια του «ΑΤΗΕΝΑ».

Οι οµοιότητες µεταξύ κρασιού και ελιάς 
και η συστολή των ελαιοπαραγωγών

Η ανάγκη προσέγγισης του ελαιολάδου µε τον τρόπο που προσεγγίζουν 
οι ειδικοί της γεύσης και της γαστρονοµίας το κρασί, γίνεται πλέον όλο και 
πιο συχνά αντιληπτή από τους παραγωγούς. «Η διαφορά των παραγωγών 
ελαιολάδου από τους οινοποιούς, έχει να κάνει µε το ότι οι πρώτοι δεν 
κυκλοφορούν όσο οι δεύτεροι» θα πει η Μαρία Κατσούλη. Όπως εξηγεί, 
ενώ οι Έλληνες οινοποιοί έχουν από καιρό διευρύνει τους ορίζοντές τους 
δοκιµάζοντας νέες κουζίνες, οι παραγωγοί ελαιολάδου παραµένουν πιο 
εσωστρεφείς. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν κάποιοι να συνειδητοποιούν 
πόσο κοντά βρίσκεται ο κλάδος τους στην εγγενή δηµιουργηκότητα και 
εξωστρέφεια του κρασιού. Άλλωστε, terroir και τοποθεσία, καλλιεργητική 
µαεστρία και µεθοδολογία συγκοµιδής και «ελαιο/οινο-ποίησης», αρµονία 
µε το φαγητό, λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο και στα δύο προϊόντα.

Οµοιότητα
Το ελαιόλαδο 
είναι κοντά 
στην εξω-

στρέφεια του 
κρασιού

∆ιαφορά
Οι παραγωγοί 
ελαιολάδου 
δεν «κυκλο-
φορούν» όσο 
οι οινοποιοί

Πρωτοτυπία
Όσο πιο πρω-
τότυπος ένας 

γευστικός 
συνδυασµός, 

τόσο πιο καλά 
εντυπώνεται

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Συνεργασίες µε πανεπιστήµια για τη 
βελτίωση των ποιοτικών προτύπων στα 
τρόφιµα, µεταστροφή προσανατολισµού 
ως προς την εκτροφή ζώων και τυροκο-
µικά προϊόντα µε συστατικά που τα δια-
φοροποιούν πλήρως γευστικά είναι µε-
ρικά από τα βασικά στοιχεία της έκθε-
σης «Meat Dairy Frozen» που πραγµα-
τοποιήθηκε 12 µε 14 Νοεµβρίου. Στον 
τοµέα της κρεατοπαραγωγής παρουσι-
άζονται νεοσύστατες προσπάθειες που 
αποτάσσονται της βιοµηχανοποιηµένης 
διαδικασίας εκτροφής και ανάπτυξης των 
ζώων, καθιστώντας το κρέας κάτι το ε-
κλεκτότερο και λιγότερο ένα προϊόν ευ-
ρείας και καθηµερινής κατανάλωσης.

Ο Παρασκευάς Αραπογιώργης εγκα-
τέλειψε πριν από µερικά χρόνια την ε-
κτροφή των βοοειδών για να στραφεί 
πλήρως στην αυτόχθονη ελληνική φυ-
λή µαύρου χοίρου. Αυτό που διείδε ο 
κτηνοτρόφος ήταν η προστιθέµενη αξία 
που θα µπορούσε να έχει το συγκεκριµέ-
νο κρέας. Προσεχώς έχει προγραµµατί-
σει την είσοδό του και στην τυποποίηση 
του προϊόντος µε δυνατότητα πλήρους 
ιχνηλασιµότητας στην προέλευσή του.

Τα «Αγροκτήµατα Κρήτης» µε αντικεί-
µενο την εκτροφή κοτόπουλου προχώ-
ρησαν στη χρηµατοδότηση ερευνητικού 
προγράµµατος που εκπόνησε το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µε 
στόχο την εφαρµογή στη διατροφή του 
κοτόπουλου της µεσογειακής διατροφής. 
Εκτός από το γευστικό αποτύπωµα του  
προϊόντος, ο πρόεδρος και διευθύνων 
της επιχείρησης, Αντώνης Μανωλιτσά-
κης αναφέρει ότι το κοτόπουλο εµπερι-
έχει «αυξηµένα αντιοξειδωτικά, Ω3 και 
Ω6 λιπαρά και ελαϊκό οξύ». 

Στροφή στην παραδοσιακή πυτιά πραγ-
µατοποιεί ο Θεοφάνης Παπάς από τον 
Σοχό Θεσσαλονίκης, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται στην παρασκευή παραδοσι-
ακής πυτιάς που µεταποιείται και πωλεί-
ται σε τυροκοµεία για την παραγωγή τυ-
ροκοµικών προϊόντων. Μικρή ποσότητα 

του προϊόντος διατίθεται και στις εξαγω-
γές, µε τον ίδιο να διακρίνει τη σηµαντι-
κή προοπτική που θα έχει µέσα στα επό-
µενα χρόνια το συγκεκριµένο προϊόν.

Στην έκθεση ήταν παρούσα και µία 
γυναίκα τυροκόµος, η Νατάσα Παγώνη, 
η οποία πραγµατοποιεί διδακτορικό στο 
ΓΠΑ και στο Εργαστήριο Γαλακτοκοµί-
ας µε επίκεντρο τα άπαχα και ανάλατα 
τυριά. Μερικά από τα προϊόντα που δι-
αθέτει είναι η γραβιέρα µε φυστίκι Αιγί-
νης, η γραβιέρα µε θυµάρι, το πρόβειο 
λευκό τυρί µε 0,5% λιπαρά, το Καστελ-
λάνι από αιγοπρόβειο και αγελαδινό γά-
λα, ο Ερυθρότυρος και το Χαραντίνι ένα 
γίδινο τυρί µαριναρισµένο µε δυόσµο. 

Ερχόµενος να συνοδεύσει τα προ-
ϊόντα κρέατος ο Τάσος Γέραλης, που 
διατηρεί συκεώνα στην Κύµη Ευβοίας 
µε περίπου 500 δέντρα επικεντρώνεται 
στα αποξηραµένα σύκα ΠΟΠ Κύµης. Ο 
«Philosykos» βρίσκεται ένα βήµα προ 
της βιολογικής πιστοποίησης. 

Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στροφή σε ειδικές εκτροφές, 
καινοτόμα τυροκομικά 
και αφοσίωση στα ΠΟΠ 

Η Ελλάδα στην 5άδα γλυκών οίνων 
δίπλα σε Τοσκάνη, Λίγηρα, Μοραβία
«Τα ελληνικά νησιά, η Τοσκάνη, ο 
Λίγηρας και η Μοραβία καθιερώ-
νονται ως περιοχές παραγωγής 
γλυκών οίνων υψηλής ποιότητας, 
δίπλα στις ηγέτιδες δυνάµεις του 
Πορτό, της Μαδέρας, της Μαρσά-
λας, της Σαράντ και της Ανδαλου-
σίας». Αυτό αναφέρουν οι διοργα-
νωτές του διαγωνισµού γλυκών οί-
νων Concours Mondial de Bruxelles, 
που οργανώθηκε τέλη Σεπτεµβρίου 
στη Μαρσάλα της Σικελίας, όπου η 
Ελλάδα είχε την 5 η καλύτερη επί-
δοση ανάµεσα στις 20 χώρες που 
συµµετείχαν µε συνολικά 525 κρα-
σιά. Ανάµεσά τους, πασίγνωστες ε-
τικέτες από περιοχές που διακρίνο-
νται για τα γλυκά τους κρασιά, ό-
πως Port, Jerez, Sauternes, Madeira, 
Marsala, Tokaji και Rivesaltes και 
κάθε είδους οινοποίηση.

Η Ελλάδα συµµετείχε µε 32 δείγ-
µατα κρασιού εκ των οποίων τα 
15 κέρδισαν αργυρό, χρυσό ή µε-
γάλο χρυσό µετάλλιο. Περισσότε-
ρα µετάλλια από την Ελλάδα απέ-
σπασαν µόνο Ιταλία, Πορτογαλία, 
Γαλλία και Ισπανία, ενώ 9 χώρες 
µεταξύ των οποίων Γερµανία και 
Ουγγαρία (υπερδυνάµεις στα γλυ-
κά κρασιά), δεν κέρδισαν κανένα 

µετάλλιο. Ο συγκεκριµένος διαγω-
νισµός θεωρείται ιδιαίτερα αυστη-
ρός: από τα 525 κρασιά βραβεύθη-
καν µόνο τα 174, δηλαδή το 33%, 
εκ των οποίων µόνο 10 (2%) απέ-
σπασαν την ύψιστη διάκριση του 
«Μεγάλου Χρυσού» µεταλλίου, α-
νάµεσά τους κι ένα ελληνικό, το 
εµβληµατικό Vinsanto 2002 Late 
Release από το Κτήµα Αργυρού.

Εκτός από τα Vinsanto της Σαντο-
ρίνης, στο διαγωνισµό διακρίθη-
καν πολλά ελληνικά µοσχάτα από 
τη Σάµο, τη Λήµνο και τη Κεφαλο-
νιά, κρασιά από λιάτικο Κρήτης, α-
πό Μονεµβασιά και βόρεια Ελλάδα. 

Αξιοσηµείωτο είναι πως από τα 
174 βραβευµένα κρασιά, τα 100 εί-
ναι παλαιωµένα πέραν των 7 ετών 
και τα ελληνικά, όπως οι περιπτώ-
σεις του Λιαστού Οίνου εσοδείας 
2010 του Συνεταιρισµού Λήµνου 
(χρυσό), της Monemvasia Malvasia 
2010 και 2012 της Οινοποιίας Τσι-
µπίδη (χρυσά), του Λιάτικου 2013 
της Ιδαίας Οινοποιητική (χρυσό), 
των Vinsanto 2003, 2004 και 2008 
των οινοποιείων Βενετσάνου, Κα-
ραµολέγκου και Santo Wines, (1 
αργυρό και 2 χρυσά) και του Νέ-
κταρ 2015 από τη Σάµο (αργυρό).

Με «Μεγάλο
Χρυσό» το 
Vinsanto 2002 
Late Release 
από το Κτήµα 
Αργυρού 

Την ύψιστη διάκριση 
του «Μεγάλου Χρυσού» 
µεταλλίου, στον 
διαγωνισµό για τους 
τους γλυκούς οίνους 
Concours Mondial de 
Bruxelles απέσπασε 
το Vinsanto 2002 
Late Release από το 
Κτήµα Αργυρού στη 
Σαντορίνη. Η Ελλάδα 
είχε την 5η καλύτερη 
επίδοση µε 15 
βραβεύσεις (µεγάλο 
χρυσό, χρυσό, αργυρό) 
από τις 20 χώρες που 
συµµετείχαν µε 525 
κρασιά. ∆ιακρίθηκαν 
και µοσχάτα από τη 
Σάµο, τη Λήµνο και 
την Κεφαλονιά, κρασιά 
από λιάτικο Κρήτης, 
από Μονεµβασιά και 
από τη βόρεια Ελλάδα.

H τυροκόµος Νατάσα Παγώνη.

Αφρός & Νέκταρ
Τα 15 ελληνικά κρασιά 

που διακρίθηκαν θα 
είναι διαθέσιµα προς 

δοκιµή 11/12 στην 
έκθεση «Αφρός & 

Νέκταρ, Προδόρπιοι 
και Επιδόρπιοι Οίνοι»

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
IΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�

ΚΡΑΣΙΑ

525

ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ

100 

 ΒΡΑΒΕΙΑ
ΑΠΟ 32 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

15

 ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

174

 �ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ	
10 �2%�



Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Koukos Inn

Παραδοσιακός 
τραχανάς από αλεύρι 
δίκοκκου με κεφίρ
Το 2014 εγκρίθηκε από το ιταλικό υπουργείο Γεωργίας  
η εισαγωγή πιστοποιημένου σπόρου από δίκοκκο σιτάρι 

Στα προϊόντα της οικοτεχνίας 
και βίδες σκέτες ή µε αιθέριο 
έλαιο από βασιλικό και µε τσίλι 
και γλυκιά κόκκινη πιπεριά, 
πένες, κριθαράκι και χυλοπίτες.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έναν διαφορετικό παραδο-
σιακό τραχανά από αλεύρι 
δίκοκκου, αντί για του κλασ-
σικού σταριού και εµπλουτι-
σµένο µε κεφίρ, αντί για νε-
ρό ώστε να αποκτήσει και βιο-
λειτουργικά χαρακτηριστικά, φέρ-
νει στο πιάτο των καταναλωτών, η α-
γροτουριστική οικοτεχνία «Koukos Inn», από το 
χωριό Κούκος στην Πιερία.

Ιθύνων νους πίσω από τη συνταγή, που οδήγη-
σε στο καινοτόµο προϊόν, είναι ο ∆αµιανός Παχό-
πουλος, ο οποίος θεωρείται ως ο άνθρωπος που 
έχει συµβάλει καθοριστικά στην αναβίωση της 
καλλιέργειας δίκοκκου σιταριού στην Ελλάδα, 
µετά την σχεδόν εκατονταετή εγκατάλειψή της.

«Η καινοτοµία του τραχανά µας, έγκειται στο 
συνδυασµό της χρήσης αλεύρου από δίκοκκο στά-
ρι και βιολογικού κεφίρ από κατσικίσιο γάλα. Το 
τελευταίο, µπαίνει σε ποσοστό 16% και έρχεται να 

υποκαταστήσει την υγρασία, που α-
παιτείται για το ζύµωµα του τραχα-
νά. Οπότε όταν αυτός στεγνώσει, 
διατηρεί όλα τα ευεργετικά συστα-
τικά του κεφίρ, µε δεδοµένο ότι η 
ξήρανση γίνεται στους 45oC, ακρι-

βώς για να µην καταστραφούν», πε-
ριγράφει στην Agrenda ο κ. Παχό-

πουλος και σηµειώνει πως το προϊόν 
είναι διαθέσιµο ήδη στην τοπική αγορά.

Πολύ πρόσφατα, επίσης, η οικοτεχνία του 
κ. Παχόπουλου κυκλοφόρησε και µια εκδοχή 
µακαρονιού, τύπου «σπαγγέτι», παρασκευασµέ-
νο από αλεύρι δίκοκκου σταριού. «Μας ταλαιπώ-
ρησε πολύ µέχρι να φτάσουµε στην τελική συ-
νταγή. Κάναµε αρκετές παρτίδες και χρειάστη-
κε αρκετές να τις πετάξουµε, γιατί, λόγω της δο-
µής της γλουτένης που περιέχει το αλεύρι από 
δίκοκκο στάρι, τα µακαρόνια µέσα στη συσκευ-
ασία κάποια στιγµή έσπαζαν. Τελικά, µε το συ-
νεχή πειραµατισµό τα καταφέραµε και το προ-
ϊόν κυκλοφορεί κανονικά µαζί µε τους άλλους 
κωδικούς µας», ανέφερε ο συνοµιλητής µας.

Ο ∆αµιανός Παχόπουλος θεωρείται ο άνθρωπος που έχει συµβάλει 
καθοριστικά στην αναβίωση της καλλιέργειας δίκοκκου σιταριού 
στην Ελλάδα, µετά την σχεδόν εκατονταετή εγκατάλειψή της.

∆αµιανός Παχόπουλος

Πειραµατισµός 
Ο κ. Παχόπουλος 

θα πειραµατιστεί µε 
µια ποικιλία Dinkel 
που έχει βρει στην 
Αυστρία, µε λευκό 

και όχι bronze φλοιό 
στο σπόρο, ώστε να 
διαπιστώσει αν και 
κατά πόσο αποδίδει 

στις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες της Ελλάδας
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Την πρώτη ύλη για την παραγω-
γή του αλεύρου, ο ιδιοκτήτης του 
«Koukos Inn» -που διαθέτει και ξε-
νώνα µε 5 αυτόνοµες κατοικίες και 
εστιατόριο στο οµώνυµο χωριό- την 
εξασφαλίζει από την καλλιέργεια 
σχεδόν 500 στρεµµάτων µε δίκοκ-
κο σιτάρι, εκ των οποίων τα σχεδόν 
85 στρέµµατα είναι ιδιόκτητα και τα 
άλλα περίπου 400 στρέµµατα ανή-
κουν σε συνεργαζόµενους παραγω-
γούς στον Κολινδρό και το Κιλκίς.

«Η ετήσια παραγωγή σε αλεύρι δί-
κοκκου σταριού είναι της τάξης των 
45 τόνων και ένα µέρος αξιοποιείται 
για την παραγωγή των προϊόντων 
µας, ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται 
σε ένα δίκτυο αρτοποιών στην Κα-
τερίνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκι-
δική και την Κέρκυρα, οι οποίοι τι-
µούν το προϊόν», αναφέρει ο ίδιος 
και σηµειώνει πως «το πραγµατικό 
αλεύρι ζέας κυµαίνεται από 1,80 έως 
2,05 ευρώ το κιλό, όταν το Dinkel ή 
άλλα µείγµατα κυκλοφορούν στην 
αγορά µε 1,40 ευρώ το κιλό».

Να σηµειωθεί ότι ήταν ο πρώτος, 
ο οποίος πίστεψε στην αναβίωση 
της καλλιέργειας και καλλιέργησε, 

εκ νέου, πραγµατική ζέα στην Ελλά-
δα, αφού προηγουµένως, το 2014, 
εξασφάλισε αρχικά σχετική έγκριση 
από το ιταλικό υπουργείο Γεωργίας 
για να εισάγει στη χώρα µας πιστο-
ποιηµένο σπόρο δίκοκκου σταριού 
και στη συνέχεια ανάλογη έγκριση 
και από το ελληνικό υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, τον οποίο δή-
λωσε στο ΟΣ∆Ε και το ΚΕΠΥΕΛ, για 
να κλείσει ο κύκλος νοµιµοποίησης.

Για τη φετινή καλλιεργητική περί-
οδο ο κ. Παχόπουλος µας είπε πως 
στα σχέδιά του είναι να αυξήσει τις 
εκτάσεις που θα καλλιεργηθούν µε 
δίκοκκο στάρι, µέσα από συνεργα-
ζόµενους παραγωγούς. «Από τα 400 
στρέµµατα που ήµασταν πέρυσι, θέ-
λουµε να πάµε στα 600 στρέµµατα», 
ανέφερε και αποκάλυψε πως θα πει-
ραµατιστεί και µε µια ποικιλία Dinkel 
που έχει βρει στην Αυστρία, µε λευ-
κό και όχι bronze φλοιό στο σπό-
ρο, ώστε να διαπιστώσει αν και κα-
τά πόσο αποδίδει στις εδαφοκλιµα-
τικές συνθήκες της Ελλάδας. Με το 
Dinkel κάνει και εµπόριο, έχοντας 
διοχετεύσει µέχρι στιγµής πάνω α-
πό 120 τόνους σε µύλους.

Από 500 στρέμματα με δίκοκκο σιτάρι 
ιδιόκτητα και συνεργαζόμενων παραγωγών 

ΚΟΥΚΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Την πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλεύρου,
 ο ιδιοκτήτης του «Koukos Inn» την εξασφαλίζει 

από την καλλιέργεια σχεδόν 500 στρεµµάτων
 µε δίκοκκο σιτάρι, εκ των οποίων τα σχεδόν 85 

στρέµµατα είναι ιδιόκτητα και τα άλλα περίπου 
400 στρέµµατα ανήκουν σε συνεργαζόµενους 

παραγωγούς στον Κολινδρό και το Κιλκίς. 

Στρέµµατα 
Στα σχέδιά του η αύξηση 
των καλλιεργούµενων µε 
δίκοκκο σιτάρι εκτάσεων 
µέσα από συνεργαζόµε-

νους παραγωγούς

ΚΟΥΚΟΣ
ΠΙΕΡΙΑ

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

agrenda@agronews.gr

ΕΖΑ
Nέος Διευθύνων
ο Νικ. Ασπιώτης
Ο Νικήτας Ασπιώτης ανέλαβε 
από 14 Νοεµβρίου 2022 
καθηκόντα ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου στην Ελληνική 
Ζυθοποιία Αταλάντης, στη θέση του 
απερχόµενου, Τζώρτζη Κανακάρη. 
Ο κ. Ασπιώτης διαθέτει πολυετή 
εµπειρία σε θέσεις ευθύνης 
στον χώρο των πωλήσεων, 
του marketing και της διοίκησης, 
αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΖΑ.

ΕΛΟΜΑΣ
Στη διαχειριστική
η Γ. Ρουμελιώτης
Την είσοδό της στην εξαµελή 
διαχειριστική επιτροπή του 
ΕΛΟΜΑΣ (Ελληνικός Όµιλος 
Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ) 
έκανε πρόσφατα η αλυσίδα σούπερ 
µάρκετ Γ. Ρουµελιώτης ΑΕΒΕ, 
η οποία και αντικατέστησε τους 
Συνεργαζόµενους Παντοπώλες 
που παραιτήθηκαν από τη θέση 
τους λόγω της εξαγοράς τους 
από την ΑΝΕ∆ΗΚ Κρητικός.

LEMKEN
Διευθυντής
Πωλήσεων
Aπό 1η Νοεµβρίου 2022, ο Yves 
Desjardins  ανέλαβε ∆ιευθυντής 
Πωλήσεων της LEMKEN, του 
ειδικού γεωργικών µηχανηµάτων, 
στη θέση του Anthony van der 
Ley, που ηγήθηκε του τµήµατος 
µε µεγάλη επιτυχία τα τελευταία 
δύο χρόνια. Ο ίδιος θα ενταχθεί 
και στην Εκτελεστική ∆ιοίκηση. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Ήταν περίπου 250 χρόνια πριν, όταν η αλυσίδα 
παραγωγής του βάμβακος κατάφερε να 

δημιουργήσει συνθήκες παγκοσμιοποίησης 

Μιλάµε συχνά και µε περηφάνια για τη σηµε-
ρινή παγκοσµιοποίηση της ανθρωπότητας. Χά-
ρη κυρίως στις επιστηµονικές και τεχνολογι-
κές εξελίξεις, στα µέσα µεταφοράς µέσω στε-
ριάς, θαλάσσης και αέρος, τα µέσα επικοινω-
νίας κ.α. Κυρίως όµως χάρη στην πρόσφα-
τη ψηφιακή διαδικτύωση που µετέτρεψε τον 
κόσµο σ’ ένα «µεγάλο χωριό». Μηδενίζοντας 
τις αποστάσεις και τον χρόνο και µιλώντας τη 
γλώσσα των υπολογιστών, απολαµβάνουµε 
σήµερα τα θετικά της ψηφιακής παγκοσµιο-
ποίησης, δεχόµαστε όµως και τα αρνητικά της.

Είναι όµως λάθος να νοµίζουµε ότι αυτή εί-
ναι η πρώτη και µοναδική παγκοσµιοποίηση 
της κοινωνίας. Επανειληµµένα στο παρελθόν, 
για πολλούς και ποικίλους λόγους, και ποικί-
λους τρόπους, η κοινωνία κατάφερε να γίνει έ-
να «παγκόσµιο χωριό». Θα χρησιµοποιήσω, τα 
βήµατα της αλυσίδας βάµβακος. Από την εξηµέ-
ρωση, τη διασπορά, την καλλιέργεια, τη βελτίω-
σή του, τη συγκοµιδή, επεξεργασία, µεταποίη-

ση σε νήµα, υφαντουργία κ.α. προκειµένου να 
δείξω τον καταλυτικό ρόλο του βάµβακος στη 
γένεση της προηγούµενης παγκοσµιοποίησης. 
Είµαι σίγουρος ότι υπήρχαν κι άλλες. Προτιµώ 
όµως την περίπτωση του βάµβακος, µε τα πολ-
λά και ποικίλα βήµατα της αλυσίδας εξηµέρω-
σης, διασποράς, παραγωγής, µεταποίησης, ε-
µπορίας, χρήσεων των ποικίλων παραγόµενων 
προϊόντων του.

Ήταν περίπου 250 χρόνια πριν, όταν η ίνα 
του βάµβακος ένωσε τον κόσµο. Από το 1780 
περίπου έως ότου η ανακάλυψη της µεταλλι-
κής και αργότερα της γυάλινης ίνας τελείωσε 
τα δίκτυα του βάµβακος, οδηγώντας την κοινω-
νία στη σηµερινή ηλεκτρονική δικτύωσή της. 

Τα διάφορα είδη του βάµβακος έλκουν την κα-
ταγωγή τους από την Ινδία. Όπου ευδοκιµούν, 
τόσο το παγκοσµίως καλλιεργούµενο σηµερινό 
είδος βάµβακος Gossypium hirsutum, όσο και 
το λεγόµενο Gossypium Barbadence, το οποίο σ’ 
εµάς αναφέρεται ως αιγυπτιακό βαµβάκι, µε τις 
χαµηλότερες αποδόσεις αλλά την πολύ µακρύ-
τερη και ποιοτική ίνα, καθώς και ο πολυετής θά-
µνος βάµβακος µε το όνοµα G. Arbortium (που 
δεν καλλιεργείται όµως εκτός Ινδίας).

Το βαµβάκι στη Ινδία ήταν ανδρική υπόθεση
Η καλλιέργεια, η συγκοµιδή και η µεταποί-

ηση του βάµβακος σε νήµατα και υφάσµατα, 

Το βαμβάκι 
και η ίνα του 

ένωσαν 
τον κόσμο 

Πρώιμη παγκοσμιοποίηση

ΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΤΣΑΥΤΑΡΗ* 
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όπως οι µουσελίνες, τα εµπριµέ, τα τσίτια, τα 
κάµποτα κ.α. ήταν όλα υπόθεση των ανδρών 
της Ινδίας. Αυτοί καλλιεργούσαν, συγκόµιζαν, 
έγνεθαν, έκαναν νήµα µε τα σφονδίλια και τα 
αδράχτια, ύφαιναν στους αργαλειούς τους για 
να παραχθούν αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα µε-
ταποίησης που προανέφερα.

Η µεταφορά και επεξεργασία 
του προϊόντος στη ∆ύση (Αγγλία)

Η Ινδία ήταν τότε αποικία της Αγγλίας. Οι 
Άγγλοι έµποροι, λοιπόν, µετέφεραν δια θα-
λάσσης µε τα πλοία το συγκοµιζόµενο στην 
Ινδία βαµβάκι στο Μάντσεστερ, όπου στήθη-
καν τα πρώτα εργοστάσια νηµατουργίας και 
υφαντουργίας στον κόσµο. Από το πρώτο τέ-
τοιο εργοστάσιο βιοµηχανικής επεξεργασίας 
του βάµβακος µε µηχανικά µέσα άρχισε η λε-
γόµενη Βιοµηχανική Επανάσταση στον κόσµο. 
Στο Μάντσεστερ, το οποίο µετέπειτα εξελίχθη-
κε στο Βιοµηχανικό Κέντρο της Ευρώπης. Ό-
ποιος διαβάσει τα πρακτικά των ετήσιων συ-
γκεντρώσεων των βαµβακοβιοµηχάνων του 
Μάντσεστερ, θα δεί όλα τα εξελικτικά βήµα-
τα, έκτοτε. Οι Άγγλοι κάτοικοι της Ινδίας που 
γνώριζαν καλά τη ανδρική χειροποίητη επε-
ξεργασία της Ίνας και των αργαλειών δουλειά 
επίσης των ανδρών στην Ινδία, όπως προείπα 
προσπάθησαν να βιοµηχανοποιήσουν την ό-
λη επεξεργασία στο Μάντσεστερ φτιάχνοντας 
µηχανικά αδράχτια, χτένια και αργαλειούς.

Μη διαφεύγει όµως της προσοχήςότι το Μά-
ντσεστερ δεν είναι παράκτια πόλη, δεν έχει λι-
µάνια που να ξεφορτωθούν οι µπάλες βάµ-
βακος που συγκοµίσθηκε στην αποικία τους 
την Ινδία. Αναγκαστικά, λοιπόν, τα φορτωµέ-
να µε βαµβάκι πλοία έδεναν στο διπλανό λι-
µάνι του Λίβερπουλ, σε απόσταση 26 χιλιό-
µετρων. Η µεταφορά µε κάρα από το Λίβερ-
πουλ στο βιοµηχανικό Μάντζεστερ, ανάγκα-
σε εµπόρους και βιοµηχάνους βάµβακος να 
κατασκευάσουν την πρώτη σιδηροδροµική 
γραµµή στον κόσµο. Ατµοµηχανές τρένων µε 
βαγόνια φορτωµένα µε βαµβάκι άρχισαν να 
το µεταφέρουν από το λιµάνι του Λίβερπουλ 
στα εργοστάσια του Μάντζεστερ. Το βαµβάκι, 
λοιπόν, µετά από τη βιοµηχανική επανάστα-
ση που προανέφερα ήταν η αιτία δηµιουργίας 
της πρώτης σιδηροδροµικής γραµµής 26 χι-
λιοµέτρων και των αντίστοιχων ατµοµηχανών. 

Η εξάπλωση της καλλιέργειας 
του βάµβακος εκτός της Ινδίας

Η καλλιέργεια βάµβακος όµως από την Ιν-
δία άρχισε να εξαπλώνεται στις γύρω περιο-
χές και σιγά-σιγά επεκτεινόµενη δυτικά έφτα-
σε στη Μικρά Ασία και µέσω της καλλιέργει-
ας στην Ελλάδα εξαπλώθηκε και στην υπόλοι-
πη Ευρώπη. Το ίδιο συνέβη και στην Αφρική. 
Αρχικά στην Αίγυπτο, µε κύριο βιοµηχανικό 
κέντρο επεξεργασίας την Ελληνική Κοινότη-
τα της Αλεξάνδρειας, µε προάρχουσα την οι-
κογένεια Μπενάκη. Παρενθετικά να τονίσω 
ότι ήταν αυτή η οικογένεια που αργότερα, ό-
ταν ο Νάσερ έδιωξε τους Αιγυπτιώτες Έλληνες, 
συνέβαλαν τόσο µε την εµπειρία και τις γνώ-
σεις τους όσο και µε τη χρηµατοδότησή τους 
στην υποστήριξη της ανάπτυξης του γεωργι-
κού µας τοµέα γενικότερα αλλά και του βάµ-
βακος ιδιαίτερα. Έτσι δηµιουργήθηκε, µεταξύ 
άλλων, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι-

τούτο στην Αθήνα. Ενώ, υποστηρίζοντας χρη-
µατοδοτικά και τον πρωθυπουργό Βενιζέλο, 
τον βοήθησαν να στήσει σηµαντικά ινστιτού-
τα γεωργικών ερευνών (για τα ψυχανθή στη 
Λάρισα, για το βαµβάκι στη Σίνδο της Θεσσα-
λονίκης, για τα σιτηρά στη Θέρµη της Θεσσα-
λονίκης, για τον καπνό στη ∆ράµα κ.α). Φρό-
ντισαν δε να προσληφθούν και να τα λειτουρ-
γήσουν κορυφαίοι Έλληνες επιστήµονες της 
διασποράς, διακριθέντες σε επιστηµονικά κέ-
ντρα της ∆ύσης.

Η καλλιέργεια του βάµβακος εξαπλώθηκε 
ακόµη δυτικότερα, στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Παράλληλα, περνώντας τον ερηµικό και χω-
ρίς νερό αραβικό κόσµο έφτασε στην Αφρι-
κή και τις δυτικές της ακτές.

Επίσης, το βαµβάκι από την Ινδία εξαπλώθη-
κε γρήγορα στον περίγυρό της, Πακιστάν, Κίνα 
και άλλες περιοχές, αρδευόµενες όλες έως σή-
µερα από τις πηγές νερού των ποταµών. Γνω-
στή είναι η περιοχή του Κασµίρ, µε τις πηγές 
των ποταµών αυτών στα υψίπεδα του θρησκευ-
τικού οροπεδίου του Θιβέτ. Κρατήστε το όνοµα, 
διότι αποτελεί µια από τις πιο «καυτές» περιο-
χές του κόσµου µε καθηµερινές εχθροπραξίες 
των χωρών για τη µοιρασιά του νερού. Και α-
ποτελεί µια από τις περιοχές του κόσµου, από 
όπου θα ξεκινήσει ο επόµενος παγκόσµιος πό-
λεµος για το νερό. Η άλλη είναι η Μέση Ανατο-
λή και η τρίτη στην Αφρική, όλες για τα νερά.

Το βαµβάκι από τη ∆υτική Αφρική 
µεταναστεύει στην Αµερική

Με την ανακάλυψη της Αµερικής από τον 
Χριστόφορο Κολόµβο, η καλλιέργεια πέρα-
σε από τη δυτική ακτή της Αφρικής, απένα-
ντι στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες της Αµερι-
κής (Νοτ. Καρολίνα, Φλώριδα, Αριζόνα, Μισ-
σισιπί). Οι Αµερικανοί καλλιεργητές της πε-
ριοχής έφερναν καραβιές µε Αφρικανούς νέ-
γρους δούλους, για την καλλιέργεια, συγκο-
µιδή και επεξεργασία, οι οποίοι ήξεραν, όπως 
προανέφερα, από βαµβακοκαλλιέργεια. Έτσι 
γέµισε νέγρους δούλους η Αµερική, οι οποίοι 
απελευθερώθηκαν και έγιναν πολίτες της Α-
µερικής πολύ αργότερα. Αντίθετα, στις Βόρειες 
Πολιτείες των ΗΠΑ, τη λεγόµενη Νέα Αγγλία, 
από τη Νέα Υόρκη και πάνω είχαν φτάσει – ό-
πως δηλώνει και τα όνοµα – φθάνουν Άγγλοι 
βιοµήχανοι οι οποίοι όπως αντιλαµβάνεστε α-

πό τα προλεχθέντα, ήταν γνώστες της βιοµηχα-
νικής επεξεργασίας και µεταποίησης βάµβα-
κος. Σ’ αυτό τον άξονα των ανατολικών Πολι-
τειών της Αµερικής, του βιοµηχανικού Βορρά 
και καλλιεργητικού Νότου της Αµερικής, γεν-
νήθηκε η διαµάχη πλούσιου βορρά και φτω-
χού νότου, που οδήγησε στον Εµφύλιο Πόλε-
µο της Αµερικής. Το βαµβάκι ήταν το αίτιο του 
πολέµου Βορείων – Νοτίων. Και ήταν αυτή η 
διαρκής προστριβή Βορείων – Νοτίων, καθώς 
και λευκών – νέγρων που κατέληξε στην ανα-
γκαστική συνένωση και ισότητα όλων των Α-
µερικανών πολιτών, διαµορφώνοντας στο τέ-
λος τις σηµερινές ΗΠΑ, επιφέροντας την κα-
τάργηση της δουλείας, την ισότητα όλων των 
πολιτών, ενσωµατώνοντας µάλιστα τόσο µεξι-
κανικά κοµµάτια και πληθυσµούς, όσο και άλ-
λους µετανάστες από Νότια Αµερική, Ευρώπη 
Ασία και άλλες περιοχές της γης. 

Να υπενθυµίσω ότι σήµερα χάρις στην πρό-
οδο της επιστήµης και της τεχνολογίας του 
DNA, όταν οι επιστήµονες κατόρθωσαν να 
διαβάσουν πλήρως το γενετικό DNA πολλών 
αµερικανικών οµάδων και φυλών, επιβεβαι-
ώθηκαν µε τα πιο αξιόπιστα επιστηµονικά α-
ποτελέσµατα όλα τα παραπάνω.

Πως βλέπει η επιστήµη σήµερα το βαµβάκι
Οι σύγχρονες γονιδιωµατικές αναλύσεις 

του DNA έδειξαν ότι το «µπαµπάκι», όπως το 
έλεγε και ο φίλος µου, βουλευτής και πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων Γ. Ανωµερίτης, είναι ένα πολυπλοειδές 
είδος προερχόµενο από τη συνένωση δύο δι-
αφορετικών άγριων διπλοειδών ειδών βάµ-
βακος. ∆ηλαδή είναι ένα υβρίδιο, αποτελείται 
από δύο διαφορετικά συγγενικά γονιδιώµα-
τα που συµβιούν µέσα στον ίδιο πυρήνα του 
σηµερινού βάµβακος. ∆ύο γονιδιώµατα από 
το ένα και άλλα δύο από το άλλο διπλοειδές 
βαµβάκι, συνενούµενα, έδωσαν το σηµερινό 
µε τα τέσσερα γονιδιώµατα του πυρήνα. Από 
αυτό πηγάζει ο χαρακτηρισµός του ως «πολυ-
πλοειδές». Η συνένωσή τους σε ένα κοινό πυ-
ρήνα έδωσε την ευκαιρία της ύπαρξης πολλα-
πλών γονιδιωµάτων στο καλλιεργούµενο σή-
µερα βαµβάκι που το καθένα προσδίδει τις ι-
διαίτερές του ιδιότητες των γονιδίων του στο 
καλλιεργούµενο πολυπλοειδές. Για παράδειγ-
µα, τα γονίδια ενός είδους έδωσαν την εξαιρε-
τική σε µήκος και ποιότητα ίνα, ενώ γονίδια 
από το άλλο είδος προσέδωσαν άλλα, πολύτι-
µα χαρακτηριστικά για την καλλιέργεια και τα 
προϊόντα της, όπως υψηλότερη απόδοση, α-
ντοχή σε ασθένειες, χρώµα και µήκος της ίνας. 

Να προσθέσω ότι ο σπόρος του βάµβακος 
που µένει µετά την αφαίρεση της ίνας στα εκ-
κοκκιστήρια, περιέχει πολύτιµα συστατικά. 
Για παράδειγµα, µε τη συµπίεσή του παράγε-
ται το γνωστό βαµβακέλαιο. Το οποίο δυστυ-
χώς ένεκα της ύπαρξης µιας δηλητηριώδους 
ουσίας, της γκοσιπόλης (ο ρόλος της οποίας 
στη φύση είναι πολύτιµος αφού προστατεύ-
ει το φυτό του βάµβακος από ζωικούς οργα-
νισµούς) δηµιουργεί προβλήµατα αν κατα-
ναλωθεί από τον άνθρωπο και ορισµένα κα-
τοικίδια ζώα. Για τον λόγο αυτό, µετά την α-
φαίρεση της ίνας και του βαµβακέλαιου, ο α-
ποµένων βαµβακοπλακούντας, µε σηµαντι-
κά ποσά πολύτιµων διατροφικών συστατικώ 
δεν µπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρω-

πο και ορισµένα ζώα εκτροφής. Εξαίρεση α-
ποτελούν µόνο τα πρόβατα που µπορούν να 
καταναλώσουν αλλά µε µέτρο τον βαµβακο-
πλακούντα, χωρίς να δηλητηριαστούν. 

Οι σύγχρονες πρόοδοι της γενετικής 
επιστήµης στο βαµβάκι

Οι σύγχρονες γονιδιωµατικές τεχνολογί-
ες βοήθησαν την καλλιέργεια όπως πχ. η τε-
χνολογία αναστοιχειοθέτησης ενός γράµµα-
τος στο γενετικό κείµενο (παρά τις δυσκολίες 
που δηµιουργούν τα πολλά γονιδιώµατα στο 
κύτταρο ένεκα της πολυπλοειδίας που προα-
νέφερα) επέτρεψε να αφαιρεθεί η γκοσιπόλη, 
να βελτιωθεί η αντοχή της καλλιέργειας σε 
βακτήρια και µύκητες, να αυξηθεί το µήκος 
και να βελτιωθεί η αντοχή και το χρώµα της 
ίνας, η ποιότητα του παραγόµενου λαδιού, η 
αντοχή στην ξηρασία, η πρωίµηση της καλλι-
έργειας, η προσδιορισµένη σε ύψος ανάπτυ-
ξη και όχι η απροσδιόριστη. Σήµερα γίνονται 
σοβαρές προσπάθειες µε τα 2-3 γονίδια της 
πολυετίας µε στόχο να µετεξελιχθεί το βαµ-
βάκι από ετήσιο είδος σε πολυετές! Αυτό θα 
επηρεάζει σηµαντικά θετικά το κόστος καλλι-
έργειας, τις επιπτώσεις των καλλιεργητικών 
οργωµάτων στο έδαφος και το περιβάλλον γε-
νικότερα. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες 
πρωίµησης της ωρίµανσης, προκειµένου να 
συντοµεύσει η συγκοµιδή πριν από τις φθι-
νοπωρινές βροχές, οι οποίες µειώνουν την 
ποιότητα και φυσικά δυσκολεύουν τη µηχα-
νική συγκοµιδή µε τις βαµβακοσυλλεκτικές 
µηχανές σε βρεγµένα εδάφη. 

Το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργειας 
στην Ελλάδα

Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω, µαζί 
µε την πλήρη εκµηχάνιση όλων των σταδίων 
της καλλιέργειας, τον βελτιωµένο σπόρο, την 
τεχνολογία κουφετοποίησης του σπόρου, την 
µηχανική µεταφύτευση στους αγρούς ετοίµων 
φυτωρίων (αντί σποράς σπόρων), η πιο πρό-
σφατη χρήση εµβολιασµένων φυτωρίων (έ-
νας βελτιωµένος βλαστός ο οποίος δίνει εξαι-
ρετικό βαµβάκι, λάδι και πλακούντα) εµβολι-
άζεται µε ροµπότ πάνω στο ριζωµένο βλαστό 
που προέρχεται από ένα άγριο είδος βάµβα-
κος το οποίο διακρίνεται για τις πολύτιµες α-
ντοχές σε διάφορες αντιξοότητες του εδάφους 
και της ατµόσφαιρας, τις προσβολές από α-
σθένειες, έντοµα κλπ δηµιουργούν όλα µαζί 
µεγάλες προοπτικές για το ελληνικό βαµβά-
κι. Οδηγούν σην αύξηση των αποδόσεων, τη 
µείωση του κόστους, την εφαρµογή πιο φιλι-
κών προς το περιβάλλον, τους χρήστες και τα 
ζώα πρακτικών. Ειδικά στα χρόνια που έπο-
νται, χρόνια όπου ένεκα του αυξανόµενου κό-
στους παραγωγής των συνθετικών ινών, από 
πετρέλαια κλπ, αλλάζουν ριζικά το µέλλον της 
βαµβακοκαλλιέργειας. Ενώ παράλληλα η γε-
νετική παροχή έγχρωµων ινών σε ποικίλους 
χρωµατισµούς προσαυξάνει την αξία των ι-
νών απαλλάσσοντας τις µετασυλλεκτικές δι-
εργασίες της ίνας από τις χηµικές χρωστικές. 
Εργασίες που προσθέτουν επιπλέον οικονο-
µικό και περιβαλλοντικό κόστος.

*ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΠΘ, ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Βελτιώσεις

Γίνονται προσπάθειες πρωίμησης 
της ωρίμανσης προκειμένου να 
συντομεύσει η συγκομιδή πριν από 
τις φθινοπωρινές βροχές, οι οποίες 
μειώνουν την ποιότητα και δυσκο-
λεύουν τη μηχανική συγκομιδή.

Η γενετική παροχή έγχρωμων ινών 
σε ποικίλους χρωματισμούς προσαυ-
ξάνει την αξία των ινών, απαλλάσσο-
ντας τις μετασυλλεκτικές διεργασίες 
της ίνας από τις χρωστικές. 
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Οριοθετήθηκαν µε ΚΥΑ, που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ (Β 5800/14.11.2022) , οι περιοχές επιτρα-
πέζιων σταφυλιών, που επλήγησαν το 2022 α-
πό φυσικά φαινόµενα και που οδηγούνται σε α-
πόσταξη από τους διήµερους µικρούς αποσταγ-
µατοποιούς και η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυ-
δρης αιθυλικής αλκοόλης. Επιλέξιµα προς έντα-
ξη είναι τα αµπελοτεµάχια µε επιτραπέζιες ποικι-
λίες που είναι καταχωρισµένες στο Αµπελουργι-

κό Μητρώο, ενώ συντελεστής απόδοσης των επι-
τραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών καθορίζεται σε 
10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 
χιλιόγραµµα σταφυλιών. Η µέγιστη ποσότητα ε-
πιτραπέζιων σταφυλιών που δύναται να τύχει α-
πόσταξης δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραµµα.

Αρµόδιες αρχές ορίζονται οι τελωνειακές αρ-
χές της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
και οι Χηµικές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυν-

σης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της ΑΑ∆Ε.
Την τρέχουσα αποστακτική περίοδο 2022-

2023 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας 
απόσταξης στους κατόχους επιτραπέζιων ποικι-
λιών σταφυλιών των περιοχών (αναλυτικά στο 
Agronews) ∆υτ.Μακεδονίας, Θεσσαλίας, ∆υτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κρή-
της Ν. Αιγαίου, Αττικής, Ιονίων Νήσων, Ανατ. Μα-
κεδονίας-Θράκης, Κεντ. Μακεδονίας.

Οι περιοχές με επιτραπέζια σταφύλια προς απόσταξη 

Η συμβολή της 
γεωργίας στην 
οικονομία της ΕΕ 
ήταν ελαφρώς 
μεγαλύτερη από το 
ΑΕΠ της Ελλάδας 
το 2021, της 16ης 
μεγαλύτερης 
οικονομίας μεταξύ 
των μελών της ΕΕ 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο αγροτικός τοµέας της ΕΕ δηµιούργησε την 
περασµένη χρονιά εκτιµώµενη ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία 189,4 δισ. ευρώ, συνει-
σφέροντας κατά 1,3 % στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, 
παρόµοιο ποσοστό µε αυτό του 2006. Βέ-
βαια, σύµφωνα µε την στατιστική ανάλυση 
της Εurostat, για κάθε 1 ευρώ που δαπανή-
θηκε (ενδιάµεση κατανάλωση) στην παρα-
γωγική διαδικασία, η γεωργική βιοµηχανία 
της ΕΕ δηµιούργησε προστιθέµενη αξία 0,73 
ευρώ το 2021, η οποία ήταν χαµηλότερη α-
πό όλα τα άλλα έτη και στο σχετικά ανώτα-
το όριο των 0,79 ευρώ το 2017. Η αξία συ-
νολικά της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ ή-
ταν 449,5 δισ. ευρώ το 2021 αυξηµένη κατά 
8% από το 2020, που προήλθε από την άνο-
δο της τιµής των αγροτικών αγαθών και υ-
πηρεσιών στο σύνολό της (εκτιµάται +7,5%), 
µε τον όγκο της παραγωγής να παραµένει ε-
λάχιστα µεταβαλλόµενος (εκτιµάται +0,8%).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα 3/4 της αξί-
ας της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ το 2021 
(75,5%) προήλθαν από επτά κράτη: Γαλλία 
(82,4 δισ. ευρώ, 18% του συνόλου ΕΕ), Ιτα-
λία (61,2 δισ. ευρώ ή 14%), Γερµανία (59,2 
δισ. ευρώ ή 13%), Ισπανία (57,1 δισ. ευρώ ή 
13%), Ολλανδία (30,6 δισ. ευρώ ή 7%), Πολω-
νία (27,9 δισ. ή 6%), Ρουµανία (21,1 δισ. ή 5%).

Αύξηση 37% της αξίας παραγωγής 
στην Βουλγαρία, 3% στην Ελλάδα

Η πλειονότητα των κρατών µελών της ΕΕ 
κατέγραψε αύξηση της αξίας της αγροτικής 
παραγωγής το 2021 σε σύγκριση µε το 2020. 

Οι πιο απότοµοι ρυθµοί αύξησης καταγρά-
φηκαν στη Βουλγαρία (+37%), στη Ρουµανία 
(+25%) και στην Τσεχία (+16%). Αντίθετα, οι τι-
µές της γεωργικής παραγωγής σε Φινλανδία, 
Μάλτα και Κύπρο παρέµειναν αµετάβλητες 
το 2021 από τα επίπεδα του 2020 και µειώ-
θηκαν στη ∆ανία (-2%) και τη Σλοβενία (-4%).

Η αξία της αγροτικής παραγωγής αυξήθη-
κε κατά 10% στην Ισπανία, 8% στη Γαλλία και 
τις Κάτω Χώρες, 6% στην Ιταλία και την Πο-
λωνία, 3% στη Γερµανία και 3% στην Ελλάδα. 
Λίγο περισσότερο από το ήµισυ (55,3%) της 
αξίας της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ το 
2021 προήλθε από καλλιέργειες (248,7 δισ. 

ευρώ, +13% από το 2020). Λίγο περισσότερο 
από το 1/3 (36,3%) προήλθε από ζώα και ζω-
ικά προϊόντα (163,1 δισ. ευρώ, + 3% σε σύ-
γκριση µε το 2020). Το υπόλοιπο 8,4% προ-
ήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύ-
ουσες δραστηριότητες. Προκύπτουν τα εξής:

 Το κόστος των αγροτικών εισροών της 
ΕΕ που δεν σχετίζεται µε επενδύσεις (ενδι-
άµεση κατανάλωση) ήταν κατά 10% υψηλό-
τερο το 2021 από ό,τι το 2020.

 Οι αλλαγές στην αξία της αγροτικής πα-
ραγωγής και της ενδιάµεσης κατανάλωσης 
το 2021 οδήγησαν σε αύξηση 6% της ακαθά-
ριστης προστιθέµενης αξίας από τη γεωργία.

Η αξία συνολικά 
της αγροτικής 
παραγωγής της 
ΕΕ ήταν αυξηµένη 
κατά 8% σε σχέση 
µε το 2020.

Τα ¾ της παραγωγής από 7 χώρες

Μεγαλύτερη από το 
ελληνικό ΑΕΠ η αξία 
της γεωργίας στην ΕΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΕ
(% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2021) 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

ΖΩΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

36,3%

55,3%

ΑΛΛΑ

8,4%

9,97%

4,29%

-1,79%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

449,5

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ

ΠΗΓΗ: EUROSTAT
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Ανοικτό παραµένει για µερίδα αγροτών δικαι-
ούχων κρατικών ενισχύσεων και επιστρεπτέας 
προκαταβολής το ζήτηµα που έχει προκύψει µε 
τις άδικες βεβαιώσεις οφειλών από την ΑΑ∆Ε, 
που δεν διασταυρώθηκαν όµως µε τα συστήµα-
τα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει γίνει γνωστό, σε αρ-
κετές περιπτώσεις παροχής κρατικών ενισχύσε-
ων λόγω της πανδηµίας σε προϊόντα όπως ντο-
µάτες, αγγούρια, ελιές, καρπούζια, πατάτες, κα-

πνά, µέλι, εκτροφή χοίρων κλπ., έχει παρακρα-
τηθεί από τους παραγωγούς µέρος της ενίσχυ-
σης ως αποπληρωµή-συµψηφισµός του ποσού 
που έλαβαν µέσω των κύκλων της επιστρεπτέας. 

∆υστυχώς όµως η διαδικασία αυτή δεν έγινε 
µε παράλληλη ενηµέρωση της ΑΑ∆Ε, µε αποτέ-
λεσµα σήµερα να βεβαιώνονται οφειλές προς 
τους παραγωγούς για την επιστρεπτέα, παρό-
τι το ποσό έχει ήδη παρακρατηθεί και η οφειλή 

θα έπρεπε να εµφανίζεται ως τακτοποιηµένη.
Συνάντηση µε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς 

τακτοποίηση του θέµατος είχαν ο βουλευτής Μεσ-
σηνίας Περικλής Μαντάς και Πέλλας Λάκης Βα-
σιλειάδης. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ τους ενηµέρωσε ότι προγραµµατίζε-
ται συντονισµός των αρµόδιων υπηρεσιών του 
υπουργείου Οικονοµικών, για την επίλυση του 
ζητήµατος όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Διαγραφή τακτοποιημένων οφειλών επιστρεπτέας αγροτών

Με παρούσα την αφρόκρεµα σχεδόν 
του συνόλου του επιχειρηµατικού …jet 
set της παγκόσµιας βιοµηχανίας βάµ-
βακος, κλωστοϋφαντουργίας και έν-
δυσης, που δραστηριοποιούνται στις 
αγορές ενδιαφέροντος του ελληνικού 
«λευκού χρυσού», θα διεξαχθούν οι 
«5οι Μεσογειακοί ∆ρόµοι του Βαµβα-
κιού», οι οποίοι φέτος «οδηγούν» στη 
Θεσσαλονίκη.

Εκπρόσωποι διεθνών οίκων µόδας 
όπως είναι οι Gucci, Lacoste, αλλά και 
εµπορικών οίκων του εξωτερικού ό-
πως, ECOM, OLAM, Louis Dreyfus και 
πολλοί άλλοι ακόµη, έχουν δώσει «ρα-
ντεβού», στις 24 Νοεµβρίου, σε αίθου-
σα ξενοδοχείου της πόλης, ώστε να α-
νταλλάξουν απόψεις για την, έως τώ-
ρα, πορεία και τις προοπτικές της αγο-
ράς βάµβακος, αλλά και για να …πλέ-
ξουν νέες συνεργασίες, µε τους υπό-
λοιπους κρίκους της αλυσίδας αξίας.

Στη φετινή εκδήλωση θα παραστούν, 
επίσης, κλώστες από την Τουρκία και 
την Αίγυπτο, αντιπρόσωποι από ευρω-
παϊκές εταιρείες, αλλά και αγοραστές 
ελληνικού βαµβακόσπορου από Ιταλία 
και Αραβικά Εµιράτα. «Είναι µια ευκαι-
ρία να συναντηθούν άνθρωποι από όλο 
το κύκλωµα της παραγωγής, εµπορίας 
και µεταποίησης του βάµβακος, ιδίως 
εκείνοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
στη λεκάνη της Μεσογείου, να συζητή-
σουν για το πώς κινείται η διεθνής αγο-

ρά και να κλείσουν και δουλειές», είπε 
στην Agrenda ο πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξα-
γωγέων Βάµβακος, Αντώνης Σιάρκος.

Στις εργασίες των «5ων Μεσογειακών 
∆ρόµων Βάµβακος» θα παραβρεθούν 
προσωπικότητες διεθνούς εµβέλειας 
για τον κλάδο, όπως ο Τίµοθι Νόρθ, α-
ντιπρόεδρος του International Cotton 
Association, o Φρίτζ Γκρόµπιεν, αντι-
πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής 
του Bremen Cotton Exchange, ο οποίος 
θα µιλήσει για την παρούσα κατάστα-
ση και τις προοπτικές από παγκόσµια 
σκοπιά, αλλά και ο Άντριου Ράιαν, υ-
ψηλόβαθµο στέλεχος της HedgePoint 
Global Markets, µε µια οµιλία µε τον ευ-
ρηµατικό τίτλο: «Βαµβάκι 2022. Ο κα-
λός, ο κακός και ο άσχηµος».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η 
οποία συνδιοργανώνεται από την Πα-
νελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξα-
γωγέων Βάµβακος (HCA), µε το Izmir 
Cotton Exchange της Σµύρνης και το Ι-
σπανικό Centro Algodonero Nacional, 
θα αναλυθούν και θέµατα που σχετίζο-
νται µε την αξιολόγηση προγραµµάτων 
εφαρµογής γεωργίας ακριβείας στο ελ-
ληνικό βαµβάκι, το εθνικό σύστηµα ποι-
ότητας Agro2 και τη στρατηγική συµ-
φωνία µε το BCI, καθώς και µε το ευρω-
παϊκό σήµα EU Cotton, που συνοδεύ-
ει τις εξαγωγές του ελληνικού εκκοκκι-
σµένου βάµβακος. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

 Το γεωργικό εισόδηµα ανά ετήσια µο-
νάδα εργασίας αυξήθηκε 3,3%, σε επίπεδο 
που είναι 26,2% υψηλότερο από το 2015.

 Η ενδιάµεση κατανάλωση για τη γεωργι-
κή βιοµηχανία της ΕΕ, δηλαδή τα κόστη εισ-
ροών ανήλθαν σε 260,2 δις. ευρώ το 2021

 Η πτωτική τάση του όγκου της γεωργι-
κής εργασίας στην ΕΕ συνεχίστηκε το 2021, 
αν και µε βραδύτερο ρυθµό (-1,0 %).

Σχεδόν 2% κάτω επιχειρηµατικό εισόδηµα 
των Ελλήνων αγροτών το 2021

Στο µεταξύ, στο κόκκινο βρίσκονται οι πε-
ρισσότεροι δείκτες στους οικονοµικούς λογα-
ριασµούς για την ελληνική γεωργία µε βάσει 
την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, µε κε-
ντρική διαπίστωση τη µείωση του Καθαρού Ει-
χειρηµατικού Εισοδήµατος στον κλάδο κατά 
1,79% έναντι αύξησης 4,29% το προηγούµενο 
έτος. Στα 5.763 εκατ. ευρώ υπολογίζει για την 
ακρίβεια η ΕΛΣΤΑΤ το Καθαρό Επιχειρηµα-
τικό Εισόδηµα από την αγροτική δραστηριό-
τητα πέρυσι, έναντι των 5.869 εκατ. το 2020. 
Την ίδια στιγµή, η Καθαρή Προστιθέµενη Α-
ξία σε βασικές τιµές µειώθηκε κατά 10,52% 
το 2021 (σταθερές τιµές) στα 4.504 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι των 4.955 εκατ. ευρώ το 2020. 

Βαρκελώνη
Η προηγούµενη 
οργάνωση των 
«Μεσογειακών 

∆ρόµων του 
Βαµβακιού» 

είχε γίνει στη 
Βαρκελώνη το 
2018. Έκτοτε 
µεσολάβησε 
η πανδηµία

Όλο το jet set του κλάδου στο «Βαμβάκι 
2022, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος»

Πάνω το 
εισόδηµα, κάτω 
η απασχόληση

Το γεωργικό εισόδηµα 
(ανά AWU) για την ΕΕ 
το 2021 συνέχισε την 
ανοδική του τάση από 
χαµηλό το 2009. Αυτό 
αντανακλά ένα σταθερό 
επίπεδο εισοδήµατος 
των συντελεστών 
της παραγωγής που 
συνοδεύεται από 
συνεχή συρρίκνωση 
της εισροής γεωργικής 
εργασίας. Το γεωργικό 
εισόδηµα ανά AWU 
για την ΕΕ ήταν 66,9 % 
υψηλότερο από του 
2006, ενώ το εισόδηµα 
των παραγωγών ήταν 
7,7 % υψηλότερο, αλλά 
η εισροή γεωργικής 
εργασίας -35,5 %.
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Ξαφνικός 
θάνατος 
για ΕΔΟΚ 
η ανάκληση 
αναγνώρισης
Σε µία κοµβική συγκυρία για το χώρο 
της εγχώριας κτηνοτροφίας και ενόσω 
επίκειται η διαδικασία έγκρισης νέων 
χρηµατοδοτούµενων δράσεων και 
προγραµµάτων στο πλαίσιο της νέας 
ΚΑΠ ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
η ανάκληση της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Κρέατος µε το αιτιολογικό 
ότι δεν είχε καταθέσει τα προβλεπόµενα 
από το θεσµικό πλαίσιο δικαιολογητικά 
και δεν αποδεικνύεται η εκπλήρωση 
του όρου της αντιπροσωπευτικότητας.
Θυµίζουµε ότι είχαν προηγηθεί 
(πλέον της 4ετίας) κάποιες… ηχηρές 
αποχωρήσεις µελών που συγκροτούσαν 
την Ε∆ΟΚ εκ µέρους της παραγωγικής 
βάσης και της µεταποίησης (ΣΕΚ, 
ΣΕΒΕΚ), αποτέλεσµα στρατηγικών 
εκατέρωθεν. Για εκείνους βέβαια, που 
κάνουν δεύτερες σκέψεις, η εξέλιξη 
αυτή ήταν αναµενόµενη δεδοµένου 
ότι στις 13 Μαρτίου 2022, η πρόεδρος 
του ΣΕΒΕΚ Αγγελική Οικονόµου, 
ο πρόεδρος του ΣΕΚ Τάκης Πεβερέτος, 
ο πρόεδρος της Ένωσης Σφαγείων 
Ελλάδος Βασίλης Μεγαλοβασίλης και 
ο πρόεδρος της ΠΟΚΚ Σάββας Κεσίδης 
υπέγραψαν το καταστατικό ίδρυσης 
της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Κρέατος και Κτηνοτροφίας (Ε∆ΟΤΟΚΚ).
Σύµφωνα µε την απόφαση ανάκλησης 
µε την υπογραφή του υπουργού 
Γιώργου Γεωργαντά, η Ε∆ΟΚ αντί 
της συγκεντρωτικής κατάστασης-πίνακα 
αντιπροσωπευτικότητας, υπέβαλε:

 Πίνακες αντιπροσωπευτικότητας 
χωρίς υπογραφή από ορκωτό λογιστή.

 Τα στοιχεία δεν βεβαιώνονται για 
την ορθότητά τους από ορκωτό λογιστή.

 Προκύπτουν σηµαντικές διαφορές 
στον αριθµό ζώων και των παραγωγών.

 Οι πίνακες αφορούν µόνο το έτος 
2019 και όχι την προηγούµενη τριετία.

Αβάσιµη η ανάκληση λέει η Ε∆ΟΚ
Ως έωλη, αβάσιµη και αναιτιολόγητη 
χαρακτηρίζει η Ε∆ΟΚ την ανάκληση της 
αναγνώρισής της, επισηµαίνοντας ότι 
η απόφαση αυτή «γεννά ερωτήµατα για 
την σκοπιµότητά της», τονίζοντας πως 
θα προσφύγει για αναστολή, ακύρωσης 
της. «Το υπουργείο αποφασίζει ξαφνικό 
θάνατο της Ε∆ΟΚ και την απώλεια 
των προγραµµάτων προώθησης, 
µε ανυπολόγιστο κόστος για την ίδια 
τη χώρα», αναφέρει, µεταξύ άλλων.

Βάρος η δικαστική απόφαση 
περί συνεταιριστικής μερίδας 
Σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των συνεταιρισμών με απόφαση του Αρείου Πάγου

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Καινούργιες αγωνίες µεταφέρει στους αγρο-
τικούς συνεταιρισµούς, η τελευταία απόφαση 
(43/2022) του Αρείου Πάγου µε την οποία προ-
βλέπεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης µέλους 
αγροτικού συνεταιρισµού, η συνεταιριστική µε-
ρίδα αποδίδεται στην πραγµατική και όχι στην 
ονοµαστική της αξία. Η σχετική απόφαση θέτει 
κατά κάποιο τρόπο σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα 
και την οικονοµική ανάπτυξη των συνεταιριστι-
κών οργανώσεων, καθώς το ενδεχόµενο απο-
χώρησης ενός ή περισσότερων µελών, επιφέ-
ρει τέτοιες οικονοµικές απαιτήσεις που σε κά-
ποιες περιπτώσεις τουλάχιστον, µπορεί να δρά-
σουν υπονοµευτικά στην περαιτέρω συνέχιση 
της λειτουργίας της οργάνωσης. 

Στην απόφαση, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι  
«Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο κρίνοντας 

ότι η ανταπαίτηση του ανακόπτοντος από την ως 
άνω συνεταιριστική µερίδα ποσού 51.160 ευρώ 
δεν είναι πλήρως ορισµένη, αφού αναφέρεται 
στην ονοµαστική αξία και όχι στην πραγµατική 
της αξία, η οποία έπρεπε να υπολογιστεί µε βάση 
τα µη αναφερόµενα στην ανακοπή οικονοµικά 
στοιχεία κατά το χρόνο αποχώρησής του από την 
αναιρεσίβλητη και απορρίψαν το σχετικό πρώτο 
λόγο αυτής δεν υπέπεσε στην αποδιδόµενη από 
τον αναιρεσείοντα πληµµέλεια της παρά το νόµο 
κήρυξης απαραδέκτου και εποµένως ο τρίτος και 
τέταρτος λόγος της ένδικης αναίρεσης είναι αβάσι-

µοι και απορριπτέοι. Πρέπει να απορριφθεί και ο 
δεύτερος λόγος της ένδικης αναίρεσης, µε τον ο-
ποίον ο αναιρεσείων επικαλείται πληµµέλεια και 
ανεπαρκή αιτιολογία ως προς την κατ’ ουσίαν α-
πόρριψη της άλλης ανταπαίτησης ποσού 30.000 
ευρώ του τιµήµατος πώλησης του στην ανακοπή 
περιγραφόµενου καυστήρα, ως αόριστος καθό-
σον δεν εκτίθεται ο κανών του ουσιαστικού δικαί-
ου που παραβιάστηκε εκ πλαγίου (ΑΠ 357/2018). 

Για τους λόγους αυτούς, απορρίπτει την αίτηση 
για αναίρεση της υπ’ αριθµ. 213/2019 απόφασης 
του Μονοµελούς Εφετείου Θράκης».

Επί της απόφασης, η δικηγόρος και πρώ-
ην Νοµικός Σύµβουλος στην ΠΑΣΕΓΕΣ Ανδρι-
ανή-Άννα Μητροπούλου σχολιάζει ότι το ανώ-
τατο ακυρωτικό δικαστήριο, στην άνω απόφα-
σή του διολίσθησε σε σφάλµα, διότι σχηµάτισε 
την κρίση του, χωρίς να λάβει υπόψιν του τις 
αρχές του συνεταιρισµού, δεχόµενο ότι ειδικά 

στον αγροτικό συνεταιρισµό και ειδικά υπό την 
ισχύ των νόµων 2810/2000 και 4015/2011, η 
συνεταιριστική µερίδα αποδίδεται στα αποχω-
ρούντα µέλη του συνεταιρισµού στην πραγµα-
τική και όχι στην ονοµαστική της αξία, που εί-
ναι το ορθό». Μάλιστα, κρίνει αυτονόητο ότι το 
µέλος που αποχωρεί λαµβάνει την ονοµαστική 
αξία της µερίδας του και όχι την πραγµατική, 
γιατί αλλιώς θα καταλήγαµε σε παραλογισµό: 

Για παράδειγµα: Ένας αγροτικός συνεταιρι-
σµός λειτουργεί για πάνω από 50 χρόνια, έχει 
δηµιουργήσει µεγάλη περιουσία από αποθε-
µατικά κεφάλαια από παρακράτηµα που κανει 
µέσω συναλλαγών µε τα µέλη του και το οποίο 
δεν φορολογείται, νοµίµως. Έστω ένα µέλος 
εγγράφεται στο συνεταιρισµό τη χρονική αυτή 
στιγµή, καταβάλει την ονοµαστική αξία της µε-
ρίδας του π.χ 200 ευρώ, κατά το καταστατικό, 
ώστε να αποκτήσει τη συνεταιριστική ιδιότητα. 
Με βάση την αρχή της ανοικτής θύρας, το µέ-
λος, µετά την πάροδο δυο ετών αποχωρεί από 
τον συνεταιρισµό. Ενδέχεται αυτά τα δυο έτη της 
παραµονής του, ο συνεταιρισµός να αποφάσισε 
να µη παρακρατήσει ένα ποσοστό από τις συ-
ναλλαγές µε τα µέλη του, διότι έχει συγκεντρώ-
σει µεγάλα αποθεµατικά κεφάλαια ή διότι ήταν 
µια κακή χρονιά για τους γεωργούς και θέλει 
να τους ενισχύσει. Εάν το µέλος αυτό, έπαιρνε 
την πραγµατική αξία της µερίδας του κατά την 
αποχώρησή του, όπως δέχεται η απόφαση, τό-
τε µέσα σε δυο χρόνια έχοντας προσφέρει στον 
συνεταιρισµό µόνο 200 ευρώ, θα διεκδικούσε 
επιστροφή πολλών χιλιάδων ευρώ.

Είσοδος – έξοδος 
Αν αποδίδεται στο µέλος που 

αποχωρεί η πραγµατική αξία της 
µερίδας του, ώστε τα παλαιά και 
τα νέα µέλη να αντιµετωπίζονται 
ισότιµα, τότε ακυρώνεται η αρχή 

της ελεύθερης εισόδου και εξόδου 
του µέλους στον συνεταιρισµό

Εικόνα από 
την τελευταία 
εκδήλωση 
διαµαρτυρίας 
µηλοπαραγωγών 
στην Αγιά. 
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Στο µέλλον, το Κοινοβούλιο θα µπορούσε 
να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά του στις 
διαπραγµατεύσεις επιδιώκοντας να ενισχύσει 
την εσωτερική συνοχή της θέσης του τόσο 
στο προνοµοθετικό στάδιο όσο και καθ’ όλη 
τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, µε ένα 
σφικτό σύνολο προτάσεων, τόσο από πλευράς 
στρατηγικών στόχων όσο και ειδικών 
τροπολογιών, αναφέρει η έκθεση της AGRI 
COMMITTEE. Μάλιστα, για να διασφαλιστεί 

ο ηγετικός του ρόλος στις µελλοντικές 
διαπραγµατεύσεις, οι συγγραφείς 
της µελέτης συνιστούν, στο Κοινοβούλιο 
να αυξήσει σηµαντικά την εσωτερική 
αναλυτική του ικανότητα πριν από τις 
διαπραγµατεύσεις αλλά ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια τους, ώστε να είναι σε θέση να 
αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται 
από τα άλλα θεσµικά όργανα και το ευρύτερο 
σύνολο των ενδιαφεροµένων της ΚΑΠ.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η µεταρρύθµιση της ΚAΠ µετά το 2020 
µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύ-
ει µια ρήξη µε το παρελθόν, τόσο ως 
προς τη διαδικασία αφού είναι πολύ 
πιο χρονοβόρα από πριν, όσο και ως 
προς την ουσία διακυβέρνησης της ε-
ξαιτίας του «πράσινου» προσανατολι-
σµού της και των εργαλείων πολιτικής.

Πεδίο προβληµατισµού για το πως 
λαµβάνονται οι αποφάσεις πολιτικής, 
όπως για παράδειγµα η µεταρρύθµι-
ση της ΚΑΠ µετά το 2020, ήτοι η τε-
λευταία, δηµιουργεί µελέτη της Eπι-
τροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβου-
λίου (AGRI COMMITTEE), η οποία ε-
στιάζει στο ρόλο του Ευρωκοινοβου-
λίου και τη στάση που τήρησε αναφο-
ρικά µε τον πράσινο προσανατολισµό 
της νέας ΚΑΠ, τα µειούµενα και διαι-
ρεµένα κονδύλια, και το νέο µοντέλο 
παράδοσης ήτοι τα στρατηγικά σχέδια 
που κινούνται µε βάση τις επιδόσεις 
των κρατών-µελών.

Εξάλλου, η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ 
του 2021 ήταν η δεύτερη στο πλαίσιο 
της συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, µετά την συνθήκη της 
Λισαβόνας. Το πλαίσιο αυτής της ανα-
µόρφωσης και ο τρόπος µε τον οποίο 
το Ευρωκοινοβούλιο χρησιµοποίησε 
τις εξουσίες του για να επηρεάσει την 
έκβαση της ΚΑΠ αναλύεται στην έκθε-
ση της AGRI COMMITTEE , στην οποία 
συν-συγραφέας είναι και ο αγροοικο-
νοµολόγος Άλαν Μάθιους του Πανεπι-
στήµιου Τρίνιτι στο ∆ουβλίνο.

Η έκθεση, η οποία εξετάζει τη διορ-
γανική δυναµική της αναθεώρησης 
της ΚΑΠ µετά το 2020 (Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο - Συµβούλιο - Επιτροπή), κα-
ταλήγει πως «συνολικά, το Κοινοβού-
λιο πρέπει να προβληµατιστεί σχετι-
κά µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µετά 
το 2020 και να σχηµατίσει άποψη ως 

προς τον ρόλο που θα πρέπει να δια-
δραµατίσει στις µελλοντικές µεταρρυθ-
µίσεις και να εφαρµόσει εγκαίρως µια 
σειρά δράσεων, επιλεγµένων ανάλο-
γα µε την κατεύθυνση προς την οποία 
επιθυµεί να αλλάξει κάτι.».

Σύµφωνα, µε την έκθεση  ένα ση-
µαντικό µέληµα, από την οπτική γω-
νία του Κοινοβουλίου, σε όλη τη δια-
δικασία µεταρρύθµισης της ΚΑΠ, ή-
ταν η διακυβέρνηση της και ιδιαίτε-
ρα η αποτροπή «επανεθνικοποίησης» 
της. Συνολικά, φαίνεται ότι το Κοινο-
βούλιο βρήκε µεγαλύτερο περιθώριο 
συνεισφοράς στις συνιστώσες πολιτι-
κής της ΚΑΠ και λιγότερο σε θέµατα 
παράδοσης ή πόρων. ∆ιαπίστωσε ότι 
ήταν αδύνατο να αλλάξει η θέση του 
Συµβουλίου σε πολλά θέµατα της ΚΑΠ 
(π.χ. ανώτατα όρια, µεταφορές µεταξύ 
πυλώνων, ποσοστά συνεισφοράς του 

ΕΓΤΑΑ) που εµπίπτουν στη συναπό-
φαση αλλά καλύπτονταν στα συµπε-
ράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-
ου για το Π∆Π.

Η τρέχουσα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ 
µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύ-
ει µια ρήξη µε το παρελθόν, τόσο ως 
προς τη διαδικασία όσο και ως προς την 
ουσία, αφού σύµφωνα µε την έκθεση:

Χρειάστηκαν 42 µήνες από τη δη-
µοσίευση των νοµοθετικών προτάσε-
ων της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2018 
έως την τελική έγκριση των συµφωνη-
θέντων κειµένων τον ∆εκέµβριο του 
2021, σε σύγκριση µε 26 µήνες για τη 
µεταρρύθµιση της ΚΑΠ του 2013. Βέ-
βαια, ρόλο έπαιξε η οι εκλογές του Ευ-
ρωκοινοβουλίου (Μάιος 2019), η ανά-
ληψη των καθηκόντων νέας Επιτροπής 
(∆εκέµβριο 2019) και οι καθυστερήσεις 
στη συµφωνία για το Πολυετές ∆ηµο-

σιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π) 2021-2027.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συµφωνίας και των στόχων 
της στον τοµέα των αγροδιατροφικών 
προϊόντων στις στρατηγικές Farm to 
Fork και Βιοποικιλότητας εισήγαγε έ-
να επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότη-
τας στις διαπραγµατεύσεις (τρείς νέ-
οι κανονισµοί). 

Σε ενδοθεσµικό επίπεδο, επικρά-
τησε ένας βαθµός κατακερµατισµού 
σε όλα τα θεσµικά όργανα κατά τη δι-
άρκεια µεγάλου µέρους της διαδικα-
σίας µεταρρύθµισης της ΚΑΠ. Εσωτερι-
κά ζητήµατα δικαιοδοσίας και διαφο-
ρές πολιτικής µεταξύ των επιτροπών 
AGRI και ENVI ήταν αισθητές από την 
πλευρά του Κοινοβουλίου. Σε διοργα-
νικό επίπεδο, οι περιορισµοί της παν-
δηµίας COVID-19 επηρέασαν σοβαρά 
τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων.

Η νέα ΚΑΠ
ρήξη ουσίας 

με το παρελθόν
Αν θέλει να 

αλλάξει κάτι το 
Ευρωκοινοβούλιο 

για τη μετά το 
2027 ΚΑΠ, καλό 

είναι να το βρει 
από τώρα, λέει 

έκθεση της AGRI 
COMMITTEΕ, που 

εξετάζει τη στάση 
που τήρησε για αυτή 
που εκκινεί το 2023

Ζητούµενο
η εσωτερική συνοχή

Ευρωκοινοβουλίου
στο προνοµοθετικό στάδιο

Λισαβόνα
Τα θεµέλια της ΚΑΠ έχουν 
παραµείνει απαράλλαχτα 
από τον καιρό της Συνθήκης 
της Ρώµης, µόνο οι κανόνες 
που διέπουν τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων έχουν 
αλλάξει. Η συνθήκη της 
Λισαβόνας έκανε το 
Ευρωκοινοβούλιο ισότιµο 
µε το Συµβούλιο Υπουργών 
σχετικά µε τις δράσεις ΕΕ.

Συνοχή
Ένα σηµαντικό µέληµα για 
το Ευρωκοινοβούλιο ήταν ο 
κίνδυνος επανεθνικοποίησης 
και η ικανότητα της Κοµισιόν 
να εξασφαλίσει καλό βαθµό 
συνοχής στην ΚΑΠ.

Θεσμικά
Σε ενδοθεσµικό επίπεδο, 
κατακερµατισµός επικράτησε 
σε όλα τα θεσµικά όργανα 
κατά τη διάρκεια µεγάλου 
µέρους της διαδικασίας 
µεταρρύθµισης της ΚΑΠ.
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ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Πλέον έχουµε διασφαλίσει 
επάρκεια των αντιγριπικών 
εµβολίων. Ενδεχοµένως κι 
από την άλλη εβδοµάδα η 
γενική γραµµατέας Ειρήνη 
Αγαπηδάκη που τρέχει το 
θέµα, θα έχει ολοκληρώσει 
τις διαδικασίες. Θα 
ανοίξουµε το σύστηµα για 
να γίνεται ο εµβολιασµός 
χωρίς συνταγογράφηση».

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΑΜΠΕΡΤ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Πάντα θεωρούσα ένα 
βραβείο Grammy ως 
µια από τις υψηλότερες 
διακρίσεις που µπορείς να 
πετύχεις ως καλλιτέχνης. 
∆ηµιούργησα τα τραγούδια 
µε µερικούς από τους 
πιο στενούς µου φίλους. 
Είµαι πολύ περήφανη που 
εκπροσωπώ τη µουσική 
κοινότητα της κάντρι».

ΜΑΡΤΙΝ ΓΟΥΛΦ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ FT
«Τα λάθη της πολιτικής 
του παρελθόντος έχουν 
αλληλεπιδράσει και 
οδήγησαν τον πληθωρισµό 
σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Αυτό πρέπει να διορθωθεί, 
σταθερά και γρήγορα. 
Όπως λέει ο Μάκβεθ, αν 
κάποιος πρέπει να κάνει 
κάτι δύσκολο, «ας το κάνει 
το ταχύτερο δυνατόν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ν’ ΑΦΗΣΩ ΤΟΝ ΓΙΤΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΤΗ ΓΚΛΙΤΣΑ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μπλοκατζήδες
Πανελλαδική κινητοποίηση 
διοργανώνουν για τις 24 του 
µήνα οι αγρότες της Λάρισας 
έξω από το υπουργείο της 
πλατείας, διαµαρτυρόµενοι για 
την κατάσταση µε τις χαµηλές 
και ανοικτές τιµές στα µήλα, 
αλλά και σε άλλα προϊόντα 
που πωλούνται κάτω του 
κόστους από τον παραγωγό 
και φτάνουν τελικά πανάκριβα 
στον καταναλωτή. 

Στον ύπνο
Αλήθεια, ποιο το σκεπτικό τις 
απόφασης του Αρείου Πάγου 
µε την οποία προβλέπεται ότι σε 
περίπτωση αποχώρησης µέλους 
αγροτικού συνεταιρισµού, η 
συνεταιριστική µερίδα 
αποδίδεται στην πραγµατική και 
όχι στην ονοµαστική της αξία; 
Πώς κοιµάται ήσυχη η ηγεσία 
του συνεταιριστικού κινήµατος, 
µετά την έκδοση της απόφασης 
αυτής, αναρωτιούνται οι ειδικοί.

Επιθεωρητής
Όλα καλά! Αφού ο υπουργός 
της πλατείας θα πάει στη Νάξο 
για να επιθεωρήσει εκ του 
σύνεγγυς την πρόοδο των 
εργασιών στο φράγµα του 
Τσικαλαριού, η νησιωτικότητα 
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. 
Στη σύσκεψη µε ΕΘΕΑΣίτες 
τoυ τοµέα της κτηνοτροφίας, 
δόθηκαν υποσχέσεις για 
ελάφρυνση παραγωγών από 
την αποκλιµάκωση των τιµών.

Πες πες κάνανε τη φέτα… χαβιάρι

Πώς γίνεται οι παραγωγοί να έχουν ανεβάσει τις τιµές στο 
γάλα και την ίδια ώρα τα λουκέτα στις µονάδες να αυξάνο-
νται; Εν τω µεταξύ, οι γαλακτοβιοµηχανίες που έχουν ανεβά-
σει τις τιµές, µπορεί να µετρούν λιγότερες πωλήσεις, όµως 
τα κέρδη τους καλά κρατούν. Πες πες, η φέτα µε αγελαδινό 
γάλα σε λίγο θα αποτελεί τη βασική συνταγή, αφού πλέον 
το µόνο που ακούγεται ως ευφυολόγηµα είναι ότι έχει τιµή 
ανάλογη µε αυτής που έχει το…χαβιάρι. Όµως, ουδείς δεί-
χνει να ασχολείται µε τις κερκόπορτες που έχουν ανοίξει µε 
την επίφαση των υψηλών τιµών παραγωγού.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στο κόκκινο οι πιο 
πολλοί δείκτες 
στους οικονοµικούς 
λογαριασµούς για την 
ελληνική γεωργία, λέει 
η ΕΛΣΤΑΤ για το 2021, 
µε βασική διαπίστωση 
µείωση του Καθαρού 
Επιχειρηµατικού 
Εισοδήµατος κατά 
1,79%. Ακούει κανείς;

Ενεργοποιήθηκε και το 
αγροτικό της Χαριλάου 
Τρικούπη που µιλά 
για κυβερνητικό 
κρυφτούλι στο θέµα 
του ακατάσχετου 
των επιδοτήσεων και 
την ταλαιπωρία που 
υφίστανται οι αγρότες  
µε την κατάσχεση 
των επιδοτήσεων έως 
7.500 ευρώ ετησίως.

Υβρίδια
Τι ξαφνικό ήταν κι αυτό 

µε την ∆ιεπαγγελµατική 
Κρέατος του Γίτσα; 
Άσε που η είδηση για την 
ανάκληση της αναγνώρισης 
πρέπει να τον βρήκε την 
ώρα που έκανε επαφές για 
το κρέας σε χώρα της 
Σαουδικής Αραβίας.

Τα µετρησάνε από ‘δω, 
τα µετρήσανε από ‘κει και 
λείπανε λέει, η ανακοίνωση 
του υπουργείου της πλατείας, 
µέλη ώστε να µην στερείται 
αντιπροσωπευτικότητας η εν 
λόγω οργάνωση. 

«Έωλη, αβάσιµη και 
αναιτιολόγητη η ανάκληση 
της αναγνώρισης της Ε∆ΟΚ, 
η οποία  γεννά πολλά 
ερωτήµατα για την 
σκοπιµότητα της», λέει ο 
Λευτέρης που θα κινηθεί 
κατά παντός υπευθύνου…

;

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Σε όλα τα πρωταθλήµατα 
του κόσµου, οι νεότεροι, 
δεν είναι ίδιοι µε της 
δικής µου γενιά. Αλλά 
δεν µπορούµε να τους 
κατηγορήσουµε γιατί 
είναι µέρος της ζωής, 
ξέρετε. Η νέα γενιά 
και οι νέες τεχνολογίες 
τους αποσπούν την 
προσοχή».

Απόψε 
φθινοπώριασε 
και τ’ όνειρο 
ξεθώριασε... 

Σίγουρα, σου λέει ο Γεωργαντάς, τον ∆εκέµβριο 
θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι την ενίσχυση των 89 
εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών. Το είπε στη 
Φλώρινα, όπου και βρέθηκε προ ηµερών. Τον ίδιο 
µήνα, τους είπε, θα εξοφληθούν και οι αποζηµιώσεις 
για το χαλάζι του περασµένου Ιουνίου στο νοµό. 
Όσον αφορά τώρα, τα υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για 
τις πληρωµές στο προανθικό στάδιο από τον παγετό 
του 2020, εξετάζεται να δοθούν µε άλλη διαδικασία, 
το πιθανότερο µε de minimis. Άιντε να δούµε!  

Το αργότερο σε τρεις εβδοµάδες θα καταβληθεί 
στους πληγέντες βαµβακοκαλλιεργητές Κοινοτήτων 
των Σερρών η προκαταβολή για τη θεοµηνία του 
περασµένου Ιουνίου. Αυτό δεσµεύτηκε ο υπουργός 
Γεωργαντάς στη βουλευτή και πρώην υφυπουργό 
Αραµπατζή. Το πρόβληµα ήταν ότι ενώ στις 31 
Οκτωβρίου πήραν κάποιοι παραγωγοί 2,5 εκατ. 
ευρώ, σε κάποιες Κοινότητες άλλοι δεν πήραν ούτε 
σεντ. Ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ έβαλε ζηµιογόνο 
αίτιο τον συνδυασµό «Ανεµοθύελλα-Χαλάζι» 
αντί της αναφοράς «Χαλάζι», όπως απαιτούσε 
το πληροφοριακό σύστηµα. Μόλις, όµως, σου λέει 
διαπιστώθηκε το πρόβληµα, για τους παραγωγούς 
που εκ παραδροµής εξαιρέθηκαν, έρχεται και 
η λύση, δηλαδή η πληρωµή! Ουφ, πάει κι αυτό!  

Πήρε ΦΕΚ η ανάκληση της αναγνώρισης της 
∆ιεπαγγελµατικής Κρέατος, αφού δεν πληρούνται οι 
οριζόµενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 
54 του νόµου 4647/2019. Έωλη και αναιτιολόγητη 
η ανάκληση της αναγνώρισης φωνάζουν από την 
Ε∆ΟΚ. Μάλιστα µιλάνε για κίνηση αιφνιδιαστική και 
απόφαση που λήφθηκε κατά παράβαση Νόµου και 
Υπουργικών Αποφάσεων. Γι’ αυτό προχωράνε σε 
εξώδικα. Κάποιοι πάλι δεν φάνηκε να ξαφνιάστηκαν, 
αφού -σου λέει- ακόµα και η νέα οµοσπονδία 
χοιροτρόφων Ελλάδος ήταν εκτός. 

Η καταστροφική φαιά σήψη, η παρατεταµένη 
ανοµβρία, οι διαδοχικές ασθένειες των τελευταίων 
25 χρόνων και η κλιµατική αλλαγή έφεραν φέτος τη 
χειρότερη µεταπολεµική χρονιά για την καλλιέργεια 
κάστανου. Σε Αρκαδία-Λακωνία το καστανόδασος 
ξεπερνά τα 21.000 στρέµµατα και απασχολεί πάνω 
από 850 οικογένειες, µάλιστα ως µονοκαλλιέργεια. 
Ήδη -λένε- µε διάφορες ασθένειες που ξεκίνησαν 
το 1995 και συνεχίζονται σήµερα έχει καταστραφεί 
το 40% της συνολικής παραγωγικής έκτασης.  

Φέτος -λένε- κανένας έµπορος δεν εµφανίσθηκε 
και οι παραγωγοί αναγκάστηκαν να οδηγηθούν 
στην αποθήκευση µε πολύ µεγάλο κόστος. Εν τω 
µεταξύ, στους καστανεώνες υπάρχουν χιλιάδες 
προσβεβληµένα δένδρα από το έλκος, µεγάλα σε 
ηλικία που δεν έχουν καµία ελπίδα να επανέλθουν, 
που σηµαίνει ότι πάνω από το 20% είναι νεκρά. 
Υπάρχουν και πολλά υπέργηρα δέντρα, µε την 
Καστάνιτσα, τον µεγαλύτερο καστανεώνα της 
χώρας το ποσοστό να ξεπερνά το 70%. Αποτέλεσµα 
όλων αυτών, να µειωθεί η ετήσια παραγωγή των 
καστάνων από 3.000 τόνους τη δεκαετία του 1970 
στους 1.000 µε 1.200 τόνους. Απαιτείται στήριξη 
και µάλιστα άµεσα.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
ι ευκαιρίες αγοράς που θα έχουν τα ε-
πόµενα χρόνια οι παραγωγοί αγροτικών 
προϊόντων είναι πολλές. Ο πληθυσµός 
στη γη αυξάνεται και οι διατροφικές α-

νάγκες µεγαλώνουν. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι ό-
πως παλιά. Οι δοµές στην αγροτική παραγωγή γί-
νονται όλο και πιο σύνθετες, η καταναλωτική ζήτη-
ση ακολουθεί πολύ συγκεκριµένες νόρµες και τα δί-
κτυα διακίνησης και διάθεσης των αγροτικών προϊό-
ντων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην όλη υπόθεση. 

Όσοι βλέπουν μπροστά
Μ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ, η δραστηριότητα στο χώ-
ρο της αγροτικής παραγωγής δεν είναι για όλους. 
Οι εκµεταλλεύσεις αφήνουν πίσω τον προσωπικό 
χαρακτήρα και παίρνουν όλο και περισσότερο ε-
πιχειρηµατική µορφή, η κατανόηση και αξιοποίη-
ση των νέων τεχνολογιών δεν είναι εύκολη διαδι-
κασία, τα αναπτυξιακά προγράµµατα παίζουν πλέ-
ον καθοριστικό ρόλο στη διάρθρωση των 
µονάδων, ενώ η σχέση µε τους υπό-

λοιπους κρίκους της αλυσίδας αξίας 
και τους υποστηρικτές της παραγωγής α-
παιτεί ευελιξία και διορατικό πνεύµα. 

Σπατάλης συνέχεια
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ και οι κανόνες της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής θα παίξουν τον ρόλο τους. 
Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε άλλη µια 
φορά να σχεδιάσει τις δικές της προσεγγίσεις 
στην τελευταία µεταρρύθµιση της ΚΑΠ είναι ένα 
πρόβληµα. Το άλλο µεγάλο πρόβληµα είναι ότι 
αφενός οι διαθέσιµοι κοινοτικοί πόροι µειώνο-
νται, αφετέρου η σπατάλη σε ένα µεγάλο µέρος 
αυτών που αποµένουν συνεχίζεται. 

Βοσκοτόπια ουάουα 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ της κτηνοτροφίας, για παράδειγ-
µα, υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες θεµάτων 
προς επίλυση. Το ένα έχει να κάνει µε την παρα-
γωγική αξιοποίηση των επιλέξιµων βοσκοτόπων, η 

έκταση των οποίων, µετά τον κανονισµό OMNIBUS 
του 2017, δύναται να αυξηθεί κατά 10 εκατ. στρέµ-
µατα περίπου. Ο κατάλληλος σχεδιασµός στο συ-
γκεκριµένο θέµα, µπορεί να δώσει νέο προσανα-
τολισµό και νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελλη-
νική κτηνοτροφία, εννοείται µε παράλληλη αύξη-
ση του ζωικού κεφαλαίου. 

Στον εξομολογητή
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ έχει να κάνει µε την αντιµε-
τώπιση των διαρροών πόρων που υπάρχουν αυ-
τή τη στιγµή, σε αµφισβητούµενου µεγέθους ή α-
κόµα και σε ανύπαρκτες κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις. Πρόκειται για «αµαρτίες» που έρχονται 
από το παρελθόν, µε ψεύτικες δηλώσεις ΟΣ∆Ε, 
στις οποίες αναφέρονται ζώα που δεν υπάρχουν 
και οι οποίες όχι µόνο απορροφούν τεράστια πο-
σά κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά νοθεύουν πα-
ράλληλα τους κανόνες της αγοράς. Εκεί στηρίζο-

νται για παράδειγµα τα πλαστά ισοζύ-
για γάλακτος των µεταποιητικών 

µονάδων, εκεί βασίζεται και έ-
να µεγάλο µέρος της νοθείας 

που γίνεται µε τη φέτα. 

Άντε πιάστους
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΝΤΩΣ,
αυτό το οποίο οφείλουν να 
αντιληφθούν αγρότες και 
συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής, είναι ότι µε α-
φορµή και τα µεγάλα διαρ-
θρωτικά προγράµµατα και 
ειδικά αυτά του Ταµείου Α-

νάκαµψης, διαχωρίζεται στην κυριολεξία η ήρα 
από το στάρι. Οι λίγοι που θα καταφέρουν να α-
ξιοποιήσουν τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες, που 
δίνονται, σε λίγο καιρό δεν θα πιάνονται, ενώ οι 
άλλοι, οι πολλοί, που θα µείνουν εκτός νυµφώ-
νος, δύσκολα θα µπορέσουν να παραµείνουν για 
πολύ στο παιχνίδι της παραγωγής. 

Ολημερίς στο χωράφι
ΤΟ ΞΕΡΩ, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους που 
περνούν τη ζωή τους στο χωράφι και στο στάβλο, 
να µπορέσουν µέσα σε λίγο καιρό, να ενηµερω-
θούν, να αντιληφθούν, να συνδυάσουν καταστά-
σεις και να κατεβάσουν προτάσεις, αλλά και να 
τρέξουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδειχθούν κα-
θοριστικές για το µέλλον της δραστηριότητάς τους. 
Από τη θέση του παρατηρητή, οφείλω πάντως να 
τα θέσω όλα αυτά υπόψη τους, για να ξέρουν τι 
παίζεται και που οδηγούνται τα πράγµατα.     

Εκτός νυµφώνος
Οι λίγοι που θα καταφέρουν να 

αξιοποιήσουν τις χρηµατοδοτικές 
ευκαιρίες, σε λίγο δεν θα πιάνονται, ενώ 

οι πολλοί θα µείνουν εκτός νυµφώνος

Έ
νας λόγος για τον οποίο η τρέχου-
σα οικονοµική κατάσταση είναι τό-
σο δύσκολη είναι ότι ο κόσµος α-
ντιµετωπίζει ταυτόχρονα τρία είδη 

µηχανισµών επιχειρηµατικού κύκλου. Οι δύο 
πρώτοι είναι γνωστοί, ωστόσο ο τρίτος - γνω-
στός ως η αυστριακή θεωρία του επιχειρηµατι-
κού κύκλου - δεν είναι και τόσο. Ο πρώτος µο-
χλός αυτής της φάσης του επιχειρηµατικού κύ-
κλου είναι οι υψηλές τιµές ενέργειας και ο δεύ-
τερος η ανάγκη για αποπληθωρισµό. Η αυστρι-
ακή θεωρία, ωστόσο, περιλαµβάνει έναν πολύ 
διαφορετικό µηχανισµό και λειτουργεί κάπως 
έτσι: οι επενδυτές περίµεναν ότι τα πολύ χαµη-
λά πραγµατικά επιτόκια θα διατηρούνταν για 
καιρό. ∆έσµευσαν πόρους, ενώ πλέον τα πο-
σοστά των επιτοκίων προσεχώς µπορεί να είναι 
υψηλότερα. Αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµία έχει 
«κολλήσει» σε κακές επενδύσεις και θα χρει-
αστεί να αναδιαµορφωθεί µε επώδυνο τρόπο.

Λίγη ιστορία: πριν από τον Covid, τα βραχυ-
πρόθεσµα επιτόκια ήταν σχεδόν µηδενικά, τα πιο 
µακροπρόθεσµα επιτόκια εξακολουθούσαν να 
είναι χαµηλά και τα ποσοστά του πληθωρισµού 
τιµών ήταν ελαφρώς κάτω από το 2%. […] Όταν 
εµφανίστηκε ο συνδυασµός υψηλού πληθωρι-
σµού και κινήσεων σύσφιξης ώστε να επέλθει 

αποπληθωρισµός, 
τα πραγµατικά επι-
τόκια αυξήθηκαν. 
Είναι δύσκολο να 
εκτιµηθεί το τρέχον 
επίπεδο των αναµε-
νόµενων µελλοντι-
κών πραγµατικών 
επιτοκίων, ωστόσο 
οι τιµές της αγοράς 

υποδεικνύουν ότι οι traders αναµένουν πως τα 
υψηλότερα επιτόκια θα συνεχιστούν κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, αν όχι πε-
ρισσότερο. […] Το βασικό αφήγηµα ταιριάζει 
µε το έργο δύο οικονοµολόγων από την Αυ-
στρία, του Λούντβιχ Μίζες και του νοµπελίστα 
Φρίντριχ φον Χάγιεκ και ονοµάζεται «αυστρια-
κή θεωρία επιχειρηµατικού κύκλου».

Η αυστριακή θεωρία δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στο πώς οι εσφαλµένες προσδοκίες για τα ε-
πιτόκια, που προκαλούνται από τις µεταβολές 
του ρυθµού του πληθωρισµού, οδηγούν νοµο-
τελειακά σε κακά και τελικά σε εγκαταλελειµ-
µένα επενδυτικά σχέδια.[…]. Η πτώση των τι-
µών των περιουσιακών στοιχείων εµφανίστη-
κε για πρώτη φορά στα κρυπτονοµίσµατα στα 
τέλη του 2021. Τα crypto κυκλοφόρησαν αρ-
χικά στην αγορά ως αντιστάθµιση έναντι του 
πληθωρισµού, ωστόσο τα δεδοµένα διέψευ-
σαν αυτήν την ιδέα.[…]. Πόση ζηµιά όµως θα 
έχει γίνει στο µεταξύ; Η κάτω πλευρά τριών οι-
κονοµικών κύκλων ταυτόχρονα δεν είναι γε-
νικά ένα καλό µέρος για να βρίσκεται κανείς.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ FORBES

O επιχειρηματικός
κύκλος

ΤΗΣ ΤΑΪΛΕΡ ΚΟΟΥΕΝ *
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Τον παραγωγό σε ρόλο εκτελεστικού 
οργάνου που ακολουθεί τις οδηγίες 
«της διοίκησης» –∆ΑΟΚ, για την κατα-
πολέµηση του δάκου µε ένα σύστηµα 
που αποµακρύνεται από το µοντέλο 
της κρατικής δακοπροστασίας, θέλει 
η εναλλακτική πρόταση που προωθεί 
εδώ και λίγο καιρό ένας από τους πλέ-
ον θερµούς υποστηρικτές του ποιο-
τικού ελληνικού ελαιολάδου. Λόγος 
γίνεται για τον Βασίλη Φρατζολά, δο-
κιµαστή και σύµβουλο ποιότητας ε-
λαιολάδου, ο οποίος σε µια σύσκεψη 
που διοργάνωσε πρόσφατα, υποστή-
ριξε πως το υφιστάµενο σύστηµα δα-
κοπροστασίας είναι αναποτελεσµατι-
κό, αντίθετο µε το ρεύµα της ολοκλη-
ρωµένης φυτοπροστασίας που προ-
ωθείται τελευταία από τις Βρυξέλλες 
και από τις προδιαγραφές που ζητά η 
αγορά, αλλά ταυτόχρονα και επικίν-
δυνο, αφού στις περισσότερες περι-
πτώσεις το µόνο που επιτυγχάνεται 
είναι οι διπλοί ψεκασµοί. 

Αυτό που αντιπροτείνει, είναι ένα 
µοντέλο οργάνωσης των προσπαθει-
ών καταπολέµησης του δάκου, αντί-
στοιχο µε αυτό που ακολουθούν εδώ 
και χρόνια χώρες µε τεράστιο εκτόπι-
σµα στο ελαϊκό γίγνεσθαι, όπως η Ι-
ταλία και η Ισπανία ή και άλλες µε 
µικρότερη αναφορά στον κλάδο, ό-
πως η Γαλλία. Πυρήνας δράσης εδώ 
είναι η ολοκληρωµένη φυτοπροστα-
σία αλλά και η διαρκής παρακολού-
θηση και αξιολόγηση της κατάστα-
σης από τις κρατικές δοµές. 

Ενδεικτικό είναι το σύστηµα που έ-

χει αναπτυχθεί στην Τοσκάνη, όπου 
γίνεται συλλογή δεδοµένων σε πραγ-
µατικό χρόνο σε µια δηµόσια πλατ-
φόρµα, η οποία δείχνει την ανάπτυ-
ξη του πληθυσµού του δάκου (µαζί µε 
ένα σύνολο άλλων εχθρών και ασθε-
νειών της ελιάς). Τα δεδοµένα αποτυ-
πώνονται πάνω σε έναν χάρτη της πε-
ριοχής και µε βάση το ποσοστό προ-
σβολής των καρπών από τον δάκο, 
εκδίδονται από την υπηρεσία οι προ-
κρινόµενες δράσεις που καλούνται να 
πάρουν οι παραγωγοί. Ενδεικτικά α-
ναφέρεται ότι µπορεί στο ένα χωριό 
ο πληθυσµός του δάκου να καλεί σε 
µια επιθετική παρέµβαση µε τη χρή-
ση χηµικών µέσων ενώ την ίδια στιγ-
µή, στον διπλανό ελαιώνα, ο πληθυ-
σµός να είναι τέτοιος που να προτεί-
νεται µια εθελοντική ήπια παρέµβαση. 

«Περάσανε 65 χρόνια κρατικής δο-
λωµατικής δακοκτονίας και αυτή κρί-
νεται ως επιτυχής µόνο τις χρονιές ό-

που δεν υπάρχει δάκος λόγω υψηλών 
θερµοκρασιών και χαµηλής υγρασίας» 
σχολιάζει ο ίδιος, επισηµαίνοντας ότι 
είναι καιρός να εδραιωθεί στην Ελλά-
δα η κουλτούρα αλλά και οι υπαρκτοί 
ευρωπαϊκοί κανονισµοί για την ολο-
κληρωµένη φυτοπροστασία. «Άλλω-
στε, οι δολωµατικοί ψεκασµοί για το 
δάκο, που εφαρµόζουν οι κρατικές υ-
πηρεσίες, είναι εκ των πραγµάτων χη-
µική, άρα µε σύγχρονους όρους, λά-
θος» συνεχίζει ο ίδιος. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της ολοκλη-
ρωµένης φυτοπροστασίας ακόµα και 
η εφαρµογή της προληπτικής µεθό-
δου των δολωµατικών ψεκασµών πρέ-
πει να βασίζεται στην υιοθέτηση και 
τήρηση ορίων ανάληψης δράσης ή 
κινδύνου κατά περίπτωση, τουλάχι-
στον για την πρώτη επέµβαση. Στην 
Ελλάδα το όριο για τις ελαιοποιήσι-
µες ποικιλίες είναι 5%, ενώ στην Ιτα-
λία είναι 8 µε 12%.

Μοντέλο Τοσκάνης για τον δάκο, 
ο παραγωγός εκτελεστικό όργανο
Σύστημα μακριά από το μοντέλο κρατικής δακοπροστασίας προτείνει ο Βασίλης Φρατζολάς

∆ιπλοί ψεκασµοί
Το υφιστάµενο 

σύστηµα δακοπροστα-
σίας είναι αναποτε-
λεσµατικό, αλλά και 

επικίνδυνο, αφού στις 
περισσότερες περι-

πτώσεις καταλήγει σε 
διπλούς ψεκασµούς 

Φυτοπροστασία 
Στο νέο µοντέλο 

πυρήνας δράσης είναι 
η ολοκληρωµένη 
φυτοπροστασία 

αλλά και η διαρκής 
παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της 
κατάστασης από 

τις κρατικές δοµές

Οι 5 αρχές για άµυνα 
κατά του δάκου 
Πάνω στους άξονες της 
σύγχρονης ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας προσαρµόζει 
πέντε αρχές καταπολέµησης 
του δάκου ο Βασίλης 
Φραντζολάς. Στην πρώτη 
αρχή, η αντιµετώπιση 
των εντοµολογικών και 
µυκητολογικών εχθρών 
ξεκινά πάντα µε χρήση µέσων 
φιλικών προς το περιβάλλον, 
χωρίς χρήση χηµικών. 
Η δεύτερη αρχή θέλει έναν 
συνδυασµό δύο ή τριών 
µη χηµικών µέσων, µε 
εναλλαγές εφαρµογής 
ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα, ακόµη και 
µέσα στην ίδια καλλιεργητική 
περίοδο, προς αποφυγή 
ανθεκτικότητας. Στην τρίτη 
αρχή γίνεται συνεχής 
παρακολούθηση των 
πληθυσµών και συστηµατική 
καταγραφή βλαβών στους 
καρπούς. Στην τέταρτη αρχή 
ορίζεται Ανώτατο Αποδεκτό 
Όριο Βλάβης των Καρπών, 
δηλαδή γίνεται αποδεκτό ότι 
θα υπάρξει απώλεια στην 
παραγωγή, λόγω εφαρµογής 
ήπιων µέσων αντιµετώπισης. 
Η πέµπτη αρχή υπαγορεύει 
την ανάρτηση στο διαδίκτυο 
όλων των συλλεγόµενων 
στοιχείων µε ελεύθερη 
πρόσβαση και ταυτόχρονη 
παροχή συµβουλών 
αντιµετώπισης των εχθρών.
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Στην Τοσκάνη γίνεται 
συλλογή δεδοµένων 
σε πραγµατικό χρόνο 
σε µια δηµόσια 
πλατφόρµα, που 
δείχνει την ανάπτυξη 
του πληθυσµού 
του δάκου, µαζί µε 
ένα σύνολο άλλων 
εχθρών της ελιάς.
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Τα Μεγάλα Κόκκινα
Κρασιά 19 Νοεµβρίου
Πιο… µεγάλα από ποτέ επιστρέφουν τα «Μεγάλα 
Κόκκινα Κρασιά» το Σάββατο 19 Νοεµβρίου, 
στο Κτήµα Πετρέζα, από τις 11:00 το πρωί έως 
τις 20:00 το βράδυ. Οι καλεσµένοι θα έχουν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν 180 σπουδαία ερυθρά 
κρασιά από 34 ελληνικά και 32 ξένα οινοποιεία. 
Η είσοδος στην εκδήλωση κοστίζει 50 ευρώ, 
δηλαδή 20 ευρώ για το εισιτήριο και 30 ευρώ για 
τα κουπόνια, τα οποία εξαργυρώνονται στα σταντ 
των εκθετών για τη δοκιµή των πιο ακριβών οίνων. 
Σηµειώνεται πως πάνω από το 35% των κρασιών 
της εκδήλωσης προσφέρονται προς γευστική 
δοκιµή δωρεάν (χωρίς κουπόνι). Την εκδήλωση 
συνδιοργανώνουν η Vinetum και ο ιστότοπος 
γαστρονοµίας και ευζωίας FNL. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.FineRedWines.gr.

Όλος ο κλάδος στην
παγκόσµια έκθεση
οίνου Vinitech-Sifel 
Νέες ιδέες, ζωντανοί διάλογοι, έµπνευση και 
ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις είναι µερικά µόνο 
από όσα θα βρει ο επισκέπτης της Vinitech-Sifel 

2022, την 
παγκόσµια έκθεση 
κρασιού, φρούτων 
και λαχανικών, από 
τις 29 Νοεµβρίου 
έως την 1η 
∆εκεµβρίου. 
Κινητήρια δύναµη 
πίσω από αυτούς 
τους διαρκώς 
µεταβαλλόµενους 
τοµείς από το 1977 

και πάντα πιστή στο DNA της, η έκθεση 
συγκεντρώνει το σύνολο του κλάδου 
προετοιµάζοντας έναν πραγµατικά εµπνευσµένο 
διάλογο. Για το 2022 η έκθεση θα υποδεχθεί 
900 εκθέτες (κατασκευαστές και διανοµείς), µαζί 
µε ένα γεµάτο πρόγραµµα µε περισσότερες 
από 70 οµιλίες και φόρουµ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.vinitech-sifel.com/en.

Ορθή διαχείριση 
ζωικών αποβλήτων 
στις 23 Νοεµβρίου
Το Ινστιτούτο Προϊόντων 
Κρέατος., σε πρωτοβουλία 
του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Επεξεργασίας 
Κρέατος, που φιλοδοξεί 
να ενώσει ακαδηµαϊκούς, 
κρατικούς φορείς και την 
επιχειρηµατική κοινότητα 
του κλάδου των προϊόντων 
επεξεργασίας κρέατος, 
διοργανώνει 23 Νοεµβρίου 
στις 4.00µµ στην αίθουσα 
του ΒΕΑ (Ακαδηµίας 18, 
Αθήνα) ανοικτή εκδήλωση 
για τη ∆ιαχείριση των 
Ζωικών Υποπροϊόντων και 
το Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων Τροφίµων. 
∆ηλώσεις συµµετοχής 
στο τηλ: 210-3253237.

Στις 2-4 ∆εκεµβρίου 
το µεγάλο ραντεβού 
της µελισσοκοµίας

To 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού 
και Προϊόντων Μέλισσας στις 2, 3 
& 4 ∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης 
& Φιλίας. Το γιορτινό ραντεβού του 
κόσµου της µελισσοκοµίας περιµένει 
να υποδεχτεί και φέτος χιλιάδες 
καταναλωτές και µελισσοκόµους. 
Στόχος του είναι η προβολή και 
προώθηση του επώνυµου ελληνικού 
µελιού και των προϊόντων κυψέλης 
και τόπος για σύναψη εµπορικών και 
επιχειρηµατικών συµφωνιών µεταξύ 
παραγωγών και επιχειρήσεων. 
Είσοδος 2 ευρώ, δωρεάν για 
µελισσοκόµους, ΑΜΕΑ και παιδιά 
έως 12 ετών. Πληροφορίες στα τηλ: 
210-3610265 και 210-3622205.

ΣΠΑΤΑ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΡΝΤΩ ΣΕΦ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 20 πρόβατα Λακον από το νο-
µό  Χαλκιδικής, περιοχή Νέων Μουδανιώ. Τηλ. 
6974/311286.

Πωλούνται 100 γίδια όψιµα,περιοχή Σπάρτης. 
Κος Κώστα. Τηλ.6974/125888.

Πωλούνται 10 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
έγκυες νέες από 2 έως 5 ετών. Πληροφορίες. 
Τηλ.6973/007873.

Πωλούνται 15 αγελάδες υψηλης γαλακτοπαρα-
γωγής ράτσας Χολσταιν Γερµανίας έγκυες στη 
2η γέννα, σε πολύ καλή κατάσταση. ∆υνατότη-
τα ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απογαλα-
κτισµέν. Τηλ.6947/728582.

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

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου 
πιστοποιηµένα, έγκυα, περιοχή κεντρικής µακε-
δονία. 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 Θεσσαλονίκη. Τηλ.6971/953876.

Πωλούνται από κτηνοτρόφο αρνάδες Ασσαφ 
5-6 µηνών από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής,περιοχή Βοιωτία. 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 δικαιώµατ. Τηλ.6947/004517.

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

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική 
κατάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµ. 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 (κτηνο-
τροφία, καθετοποίηση,αγροτουρισµό, φωτοβολ-
ταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται κριοί Lacaune (Λακόν) από γονείς 
που φέρουν Pedigree (Πεντιγκρί), γονιµοποίηση 
µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης. Τιµή 600 ευ-
ρώ. Περιοχή ∆ράµα. Τηλ. 6942/427966.

Πωλείται κοπάδι ελληνικών προβάτων, κουφά, 
κεφαλοννίτικα και έγκυα. Περιοχή Πάλαιρος Αι-
τωλοακαρνανία. 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 Πέλλα. 
Τηλ.6937/510240.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σανός 
βρώµης, λιβαδόχορτου αλεξανδρινού και άχυρα 
σε προσιτές τιµές µε δυνατότητα µεταφοράς στον 
χώρο σας, περιοχή Αχαία. Τηλ.6999/672735.

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέ-
ας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδ. Τηλ. 
6937/253885.

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

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια ποι-
κιλίας Αµοργός κατάλληλα και για φαγητό και για 
σπόρ. Τηλ.6932/372270. 

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

Πωλούνται βίκος καθαρισµένος, απολυµασµέ-
νος απο παραγωγ. 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 σπόρ. Τηλ.6932/372270. 

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές,ποικιλίας Ερ-
µιόνη στη περιοχή Λακωνία. 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 καρπ. 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 Γιαννιτσώ. 
Τηλ.6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. 
Τηλ.6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. 
Τηλ.6972/598171.δικαιώµατα φυτικής παρα-
γωγή. Τηλ.6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµ. 
Τηλ.6944/985675.

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα αρόσιµα 190 στρέµµατ. 
Τηλ.6944/985675.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται σπόρος ποικιλίας Σιµετο σε σα-
κιά των 40 κιλών.Τιµή 0,73 λεπτα/κιλ. 
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 παραγωγ. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλούνται γλυκάνισος, ρεβύθια βραστερά. Πε-
ριοχή µεσηµέρι Θεσσαλονίκη. Τηλ.6977/761510.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, 
από γεωπόν. 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 Φάρσαλ. Τηλ.6934/405572. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο – Λάρισα (39.707184, 
22.485685), 19.000 τ.µ., 300 µέτρα φάτσα επί 
της παραπλεύρου της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Θεσσαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρ-
χιακής οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτη-
µένο. Τιµη 60.000 Ευρ. Τηλ.6977/277554.

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

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

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

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, οικοδοµήσιµ. 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 
στρέµµ. Τηλ.6974/426911

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται έκταση 480 στρέµµατα χορτο-
λιβαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανία. 
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 στρεµ-
µάτων εξαιρετικής προβολής στον επαρχ. ∆ρό-
µο Ελους - Αστερίου Λακωνίας σε καλό υπέδα-
φος,µε υποσταθµό της ∆ΕΗ, ιδανικό για φωτο-
βολταικά, καλλιέργειες, εκµετάλλευση. Τιµή ανα-
λόγως µίσθωσης . Τηλ.6972/869236.

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

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

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων 1850 τµ, στο 
21ο χλµ Λεωφόρου Λαυρίου, εκτός σχεδίου, 
εντός ζώνη. 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 πανελλαδικώ. Τηλ.6978/023728.

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε 
άριστη κατάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6936/988485.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τι-
µή 500 ευρ. 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 εργοστασιακ. Τηλ.2310/711320.

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για κρασί, µέλι 
κ.α. Τηλ..2310/684438.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Νew Holland 
8080 σε άριστη κατάσταση µε ένα φορτηγό µερ-
σεντες 1315 µε 4 µάτια,περιοχή, περιοχή Κιλκί. 
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

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυ-
στηρότερους κανόνες για τους ρύ-
πους του ατµοσφαιρικού αέρα, των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, 
καθώς και την επεξεργασία των αστι-
κών λυµάτων, προκειµένου να «κου-
µπώσουν» µε την φιλοδοξία της Ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για 
µηδενική ρύπανση έως το 2050. Οι 
προτάσεις θα εξεταστούν από το Ευ-
ρωκοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ε-
νώ µόλις εγκριθούν, θα τεθούν στα-
διακά σε ισχύ, µε διαφορετικούς στό-
χους για το 2030, το 2040 και το 2050, 
παρέχοντας στη βιοµηχανία και τις 
αρχές χρόνο για να προσαρµοστούν 
και να επενδύσουν όπου χρειάζεται. 

Οι νέοι κανόνες παρέχουν σαφή 
απόδοση των επενδύσεων χάρη στα 
οφέλη για την υγεία, την εξοικονό-
µηση ενέργειας, την παραγωγή τρο-
φίµων, τη βιοµηχανία και τη βιοποι-
κιλότητα. Μεταξύ άλλων προτείνεται:

Η ετήσια οριακή τιµή για τον κύριο 
ρύπο, ήτοι τα λεπτά αιωρούµενα σω-
µατίδια (PM2.5) να µειωθεί στο ήµισυ. 

Για την καλύτερη δυνατή χρήση 
των λυµάτων ως πόρων, να επιδιω-
χθεί η ενεργειακή ουδετερότητα του 
τοµέα έως το 2040 και να βελτιωθεί η 
ποιότητα της ιλύος ώστε να καταστεί 

δυνατή η µεγαλύτερη επαναχρησι-
µοποίηση, σε πιο κυκλική οικονοµία.

Οι υποχρεώσεις επεξεργασίας 
υδάτων θα επεκταθούν σε µικρότε-
ρους δήµους µε 1.000 κατοίκους, α-
πό τους 2.000 κατοίκους που ισχύει. 

Οι κανόνες για ανάκτηση του φω-
σφόρου από την ιλύ θα στηρίξουν τη 
χρήση τους για την παραγωγή λιπα-
σµάτων, µε θετικό αντίκτυπο στην πα-
ραγωγή τροφίµων. Οι αλλαγές εκτιµά-
ται ότι θα αυξήσουν το κόστος κατά 3,8 
% (σε 3,8 δισ. ευρώ ετησίως το 2040) 

µε οφέλη άνω των 6,6 δις. ετησίως.
Στους καταλόγους θα προστε-

θούν 25 ουσίες µε καλά τεκµηριωµέ-
νες προβληµατικές επιπτώσεις στη φύ-
ση και την ανθρώπινη υγεία: οι PFAS, 
µια µεγάλη οµάδα «αιώνιων χηµικών 
προϊόντων», µια σειρά φυτοφαρµά-
κων και προϊόντων αποδόµησης αυ-
τών (γλυφοσάτη) και δισφαινόλη Α. 

Τα πρότυπα για 16 ρύπους θα ε-
πικαιροποιηθούν επί το αυστηρότε-
ρο, και θα εξαλειφθούν τέσσερις ρύ-
ποι που δεν αποτελούν πλέον απειλή.

Στο µισό
Η ετήσια οριακή τιµή 

για τον κύριο ρύπο, ήτοι 
τα λεπτά αιωρούµενα σωµατί-
δια (PM2.5) να µειωθεί κατά 

περισσότερο από το ήµισυ

Μαζί Alpha Bank και 
η Αµερικανική Σχολή 
Την ευκαιρία να συναντηθεί 
µε τη ∆ιοίκηση της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής και µε µαθητές 
που φοιτούν σ’ αυτή χάριν στο 
πρόγραµµα υποτροφιών της Alpha 
Bank, είχε ο CEO του Οµίλου, 
Βασίλης Ψάλτης, που επισκέφθηκε 
πρόσφατα το campus του Μη 
Κερδοσκοπικού Εκπαιδευτικού 
Οργανισµού στην Πυλαία. Ο 
Όµιλος Alpha Bank στηρίζει µέσω 
του προγράµµατος υποτροφιών 
τη Σχολή, συνεχώς από το 2014.

Συµφωνία για διαχείριση
αλιείας στη Μεσόγειο
Στη θέσπιση πέντε ολοκληρωµένων 
πολυετών σχεδίων διαχείρισης 
βασισµένων στις αρχές της ΚΑλΠ 
συµφώνησαν για πρώτη φορά η ΕΕ 
και οι γειτονικές χώρες Μεσογείου. 
Τα πέντε νέα σχέδια διαχείρισης 
θα καλύπτουν βασικές υποπεριοχές: 
Θάλασσα του Αλµποράν στη ∆υτική 
Μεσόγειο, Στενό της Σικελίας, Ιόνιο 
και Λεβάντε. Τα νέα αυτά σχέδια 
θα συµβάλουν στον περιορισµό της 
υπεραλίευσης ειδών, όπως γαρίδες, 
ο µερλούκιος και η τσιπούρα.

Ελάχιστα τα οφέλη για 
την κλιµατική µετάβαση
Η χρηµατοδοτική βοήθεια της ΕΕ 
προς τις περιφέρειες εξόρυξης 
άνθρακα είχε µικρό αντίκτυπο στην 
ενεργειακή µετάβαση, διαπιστώνει 
σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα 
µε την οποία, σε αρκετά κράτη ο 
άνθρακας εξακολουθεί να αποτελεί 
σηµαντική πηγή εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου. Οι ελεγκτές ζητούν 
να αξιοποιηθεί αποδοτικά το νέο 
Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης ως το 
2050 για κλιµατική ουδετερότητα.

Παράταση έως 31 Μαρτίου
2023 για εργάτες γης
Έτοιµη προς ψήφιση στη Βουλή 
είναι η τροπολογία για παράταση 
έως 31 Μαρτίου 2023 σχετικά 
µε την απασχόληση στην αγροτική 
οικονοµία πολιτών Τρίτων χωρών, 
που είτε απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης εισόδου, 
είτε διαµένουν στην Ελλάδα και 
το καθεστώς διαµονής τους 
δεν έχει ακόµα ρυθµιστεί. Αυτό 
αναφέρει, σε ανάρτησή του στο 
facebook, ο βουλευτής Πέλλας 
της Ν∆ Γιώργος Καρασµάνης.

Στους νέους κανόνες, µεταξύ άλλων, προτείνεται οι υποχρεώσεις επεξεργασίας των υδάτων να επεκταθούν 
σε µικρότερους δήµους µε 1.000 κατοίκους, από τους 2.000 κατοίκους που ισχύει επί του παρόντος.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πιο καθαρό αέρα 
και νερό θέλει η ΕΕ
Επικαιροποιεί επί το αυστηρότερο η Κομισιόν το πλαίσιο 
κατά των επιβλαβών ρύπων για τη φύση και τον άνθρωπο

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα επισκευ-
ασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

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

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

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

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

Πωλείται σποροδιαλογέας(τριόρι δι-
πλό),ανατολικής γερµανίας ΠΕΤΚΟΥΣ Κ531 αδού-
λευτ. 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 Αθήνα. 
Τηλ.6936/779887.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αλέτρι τρίυνο και 2 σκαλιστήρια µι-
κρά1,15 φάρδος και ένας ιταλικός χορτοσυλλέ-
κτης µε 9 µπράτσα κοπή 3,3. Τηλ.6982/776003.

Πωλείται φρέζα 2,10m µάρκας Κωνσταντινίδ. 
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 600αρ. Τηλ.2310/715037.

Πωλείται τρακτέρ 1300 DT µε 3000 ώρες 
χρήσης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσάλω. 
Τηλ.6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310711133.
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Την Κυριακή 
έχει Μουντιάλ
Πρώτες στη σέντρα Κατάρ και Εκουαδόρ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την Κυριακή (18:00) ξεκινάει το 
Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου στο Κατάρ, που θα µας κρα-
τήσει συντροφιά έως τις 18 ∆ε-
κεµβρίου, µε τους «οικοδεσπότες» 
της διοργάνωσης να αντιµετωπί-
ζουν τον Ισηµερινό. Τη ∆ευτέρα 
µπαίνοντας για τα καλά στο ρυθ-
µό της διοργάνωσης, οι φερέλπι-
δες ΗΠΑ αντιµετωπίζουν την Ου-
αλία, ενώ η Αγγλία -ένα εκ των 
φαβορί να φτάσει µακριά στο θε-
σµό- το Ιράν. Η σειρά της Αργεντι-
νής έρχεται την Τρίτη που θα δο-
κιµαστεί απέναντι στη Σαουδική 
Αραβία, ενώ η Γαλλία του Κίλαν 

Εµπαπέ αναµένεται να έχει εύκο-
λο έργο απέναντι στην Αυστραλία. 

Γερµανία και Ισπανία µπαίνουν 
στο χορό των αναµετρήσεων την 
ερχόµενη Τετάρτη, έχοντας µπρο-
στά τους την Ιαπωνία και την Κόστα 
Ρίκα αντίστοιχα. Η στιγµή που πολ-
λοί περιµένουν, δηλαδή να δουν 
για ακόµη µία φορά τη Βραζιλία 
σε Μουντιάλ, έρχεται την Πέµπτη 
που τελειώνει ο πρώτος γύρος α-
γώνων των οµίλων σε ένα µάλι-
στα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, ε-
νάντια στην πολύ επικίνδυνη Σερ-
βία.  Την ίδια ηµέρα κάνει πρεµιέ-
ρα ακόµη ένα φαβορί για τον θε-
σµό, η Πορτογαλία του Φερνάντο 
Σάντος, η οποία θα βρει µπροστά 
της τη Γκάνα. 

Τη µοναξιά της κορυφής απολαµβάνει ο µόλις 19 ετών 
Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος δίχως καν 
να χρειαστεί να αγωνιστεί στο ATP Finals έκλεισε τη 
χρονιά στο νούµερο 1 της παγκόσµιας κατάταξης. Ο 
Ισπανός παρέλαβε το βραβείο στο Τορίνο, γράφοντας 
το όνοµά του µε χρυσά γράµµατα στην ιστορία του 
αθλήµατος, όντας ο νεαρότερος τενίστας Νο1 κόσµου.

Γράφει ιστορία 
ο 19χρονος Αλκαράθ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 20 Νοεµβρίου

∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου

Τρίτη 22 Νοεµβρίου

16:00

Κατάρ – Εκουαδόρ

15:00 18:00 21:00

Αγγλία - Ιράν Σενεγάλη – Ολλανδία  ΗΠΑ – Ουαλία

12:00 18:00

Αργεντινή – Σ. Αραβία ∆ανία – Τυνησία

12:00

Μεξικό – Πολωνία

18:00

Γαλλία – Αυστραλία

Τρίτη 22 Νοεµβρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Νέες ρυθµίσεις 
για τα ενώτια, 
μειώνονται 
τα επιλέξιμα ζώα

Το παρασκήνιο   
της αποκαθήλωσης
και ο δικαστικός  
αγώνας του Γίτσα 

Προτεραιότητα 
από τις τράπεζες στα 
επενδυτικά σχέδια 
των Νέων Αγροτών 

Ξεσπάθωσε ο Κριστιάνο
Με µία ξαφνική συνέντευξη λίγες 
µέρες πριν αρχίσει το Μουντιάλ, 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε 
ουσιαστικά να τελειώσει τη 
δεύτερη θητεία του στην 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, µιλώντας 
έξω από τα δόντια για όλους και 
για όλα.  Στο στόχαστρο του 
Πορτογάλου θρύλου βρέθηκαν 
πρώην προπονητές, διοίκηση, οι 
εγκαταστάσεις, ακόµη και οι νεαροί 
συµπαίκτες του στην οµάδα. 

Απελπιστικά µόνος ο Κάρι
Ραψωδία γράφει φέτος ο Στεφ 
Κάρι στους Πολεµιστές του 
Γκόλντεν Στέιτ, διανύοντας 
την πιο παραγωγική σεζόν της 
καριέρας του στα 34 του χρόνια. 
Παρά τα εντυπωσιακά του νούµερα 
όµως, οι Γουόριορς είναι 12οι στη 
∆ύση, µε τον σταρ του Γκόλντεν 
Στέιτ να χρειάζεται επειγόντως 
βοήθεια, χωρίς ωστόσο να είναι 
σίγουρο ότι θα την έχει σύντοµα.

Θεσσαλικό El Classico
Το 2 στα 2 ευελπιστεί να κάνει η 
οµάδα βόλεϊ Λάρισας του Νίκου 
Νικητάκη το απόγευµα της 
Κυριακής 20 του µήνα, και ώρα 
19:00, στο Κλειστό Γυµναστήριο 
Αλκαζάρ, απέναντι στο ισχυρό 
σύνολο της Αργώ Βόλου, που 
θεωρούνται ένα εκ των φαβορί 
για την κατάκτηση της πρώτης 
θέσης. Στα θετικά για τους 
θεσσαλούς βυσσινί πως το 
µπλοκάκι των απουσιών τους 
παραµένει κενό και η οµάδα 
θα παραταχθεί πλήρης. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Επιμένει το αρνητικό κλίμα στην αγορά α-
κτινιδίου τις τελευταίες εβδομάδες, με τα 
φαινόμενα των ανοιχτών τιμών να παρα-
μένουν, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτη-
σης και της ανάγκης για μετρητά από την 
πλευρά των περισσότερων μικρών καλλι-
εργητών. Οι δοθείσες προκαταβολές της 
τάξης των 15-20 λεπτών δεν ικανοποιούν 
κανέναν, με την κατάσταση να παραμένει 
αδιαφοροποίητη σε όλες τις παραγωγικές 
ζώνες, από την Άρτα μέχρι και το Νέστο. 

Σημειωτέον ότι σε πολλές περιοχές η 

συγκομιδή πραγματοποιείται με πολύ αρ-
γούς ρυθμούς και είναι πλέον βέβαιο πως 
ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής θα 
μείνει επάνω στα δέντρα. Όπως εξηγεί ο 
διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Νέστου Αναστάσιος Καρκάτζαλος, τα σάκ-
χαρα πλέον στο ασυγκόμιστο προϊόν είναι 
σε υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα 
(9-10 αντί για 7-7,5), κάτι που μειώνει τη 
διάρκεια ζωής του καρπού στα ψυγεία και 
δυσχεραίνει περαιτέρω τη διαπραγματευ-
τική θέση των παραγωγών. Γ. ΡΟΥΠΑΣ  

Ανεβάζει σάκχαρα στο δέντρο 
 Μειωμένες κατά 36,5% οι εξαγωγές ακτινιδίου μέχρι στιγμής 
 Αναγκαία η οργάνωση των παραγωγών σε συλλογικά σχήματα
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σί-
του εξακολουθεί να είναι υποτο-
νική η αγορά, με την εξαγωγή να 
είναι ανενεργή και τους τοπικούς 

μύλους να αγοράζουν επιλεκτικά. Η τιμή 
από τον τελευταίο διαγωνισμό της Τυνη-
σίας είναι ακριβή μεν, αλλά το δολάριο 
«χάλασε», με αποτέλεσμα να μην είναι 
και τόσο υποσχόμενη για νέες δουλειές.  

  Η ανύπαρκτη ζήτηση στην εγχώρια 
αγορά βάμβακος σε συνδυασμό με τη ση-
μαντική άνοδο του χρηματιστηρίου προ-
μηνύει σημαντική πτώση στην αποκαλού-
μενη βάση (πριμ)  για τη σοδειά μας. Πα-
ράλληλα, το δολάριο έχει αποδυναμωθεί 
σημαντικά κι αυτό δεν μας συμφέρει. Τα 
λευκά και ποιοτικά βαμβάκια πιάνουν τι-
μή στα 97 σεντς ανά λίμπρα.      

   
  Μειωμένη κατά περίπου 700.000 τό-

νους από το 2021-2022, στους 781.000 τό-
νους εκτιμάται η παραγωγή ελαιολάδου 
την τρέχουσα καλλιεργητική χρονιά 2022-
2023 στην Ισπανία, σύμφωνα με την επί-
σημη πρόβλεψή του υπουργείου Γεωργίας 
της χώρας (MAPA). Η μείωση οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ξηρασία που έπληξε 
τη χώρα, με τα αποθέματα να υπολογίζο-
νται στους 453.420 τόνους. Η τιμή παρα-
γωγού αντίστοιχα έχει αυξηθεί ήδη κατά 
40% και έχει φτάσει στα πρωτόγνωρα για 
την Ισπανία επίπεδα των 5 ευρώ το κιλό 
για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ενώ στα 
ίδια επίπεδα κυμαίνεται και το λαμπάντε. 

Το δολάριο 
ενεργοποιεί τις 
αγορές βάμβακος

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

20/10 26/10 03/11 10/11 17/11

468,08
465,16

469,94

463,77
462,01

Εξαγωγές 
Στους 30.139 τόνους  

οι εξαγωγές του προϊόντος  
μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου,  
έναντι 41.135 τόνων πέρυσι

Αποθήκευση
Μόλις 150.000 τόνους χωρη-

τικότητα έχουν τα ψυγεία  
στην Ελλάδα, με την παρα-

γωγή να είναι διπλάσια

Ρεύμα 
Στα θετικά συγκαταλέγεται  

η σταθεροποίηση του ενεργειακού 
κόστους, που διευκολύνει  

τον προγραμματισμό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)
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364

83,25

4,45

554,50

1387,6

21,28

80,77

148,75

121,99

427

364

79,35

4,56

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

427

362

78,03

4,60

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

425

361

82,39

4,67

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

425

359

87,33

4,85

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

420

350

86,70

4,74

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

13/10 20/10 26/10 03/11 10/11 17/11

ΚΡΙΘΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

510

520 520 520 515 515

294308 290 301 306 290

Αγοραστές ελληνικού 
ακτινιδίου 2022-2023  
(σε τόνους) 

Ιταλία 7.019

Ισπανία 5.916 

Αίγυπτος 1.979 
ΠΗΓΗ: INCOFRUIT HELLAS
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Σύγκρουση τεχνικών και θεµελιωδών στοιχείων
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
86,70

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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450

400
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290

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
4,74

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Αφού δοκίµασε να βρει ισορροπία 
στην περιοχή των 90 σεντς η 
αγορά διόρθωσε επιστρέφοντας 
πέριξ των 86 σεντς η λίµπρα.

Αµετάβλητη η τιµή σκληρού 
σίτου στη νέα λίστα της Φότζια, 
µε την αγορά να εµφανίζει 
σηµάδια κόπωσης.

Απώλειες γράφει η τιµή καλαµποκιού 
στις αγορές της Ιταλίας, της Γαλλίας 
και της Γερµανίας, µε προθέσεις 
περαιτέρω διόρθωσης.

Υποχωρεί κάτω από τα 295 ευρώ 
ο τόνος η τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι στην Ευρώπη µε την αγορά 
να εµφανίζει σηµάδια κόπωσης.

Μικρή διόρθωση έπειτα από ένα 
δυναµικό ράλι για την τιµή του 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία τις τελευταίες ηµέρες.

17
ΙΟΥΝ

17
ΙΟΥΛ
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ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΝΟΕ
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ΙΟΥΝ
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ΙΟΥΛ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΝΟΕ
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ΙΟΥΛ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΝΟΕ
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ΙΟΥΛ
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ΑΥΓ
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ΣΕΠ
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ΟΚΤ
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ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υπό πίεση βρίσκεται τις τελευταίες η-
µέρες η τιµή στο καλαµπόκι, µε το δι-
εθνές περιβάλλον να ευνοεί µια διόρ-
θωση, που έχει ήδη κατεβάσει στην πε-
ριοχή των 300 ευρώ ο τόνος τα ενερ-
γά συµβόλαια παράδοσης στην ευρω-
παϊκή αγορά. Προς το παρόν, στην εγ-
χώρια αγορά υπάρχουν κάποιες αντι-
στάσεις στην πτώση, ωστόσο το αγο-
ραστικό ενδιαφέρον των κτηνοτροφι-
κών µονάδων παραµένει συγκρατηµέ-
νο, ίσως ενόψει και της επερχόµενης 
ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για την 
αγορά ζωοτροφών. Σε κάθε περίπτω-
ση, το σακιασµένο καλαµπόκι σε α-
ποθήκη παραγωγή, βρίσκεται στα 40 
λεπτά το κιλό, χωρίς πάντως να υπάρ-
χουν προς το παρόν σηµαντική λόγοι 
ανόδου, αλλά αντιθέτως διευκολύνεται 
µια µικρή υποχώρηση κατ’ αναλογία 
µε τα όσα συµβαίνουν στις υπόλοιπες 
αγορές της Ευρώπης. Έτσι και αλλιώς, 
στη δεδοµένη στιγµή, τα περισσότερα 

καλαµπόκια έχουν φύγει από τα χέ-
ρια των παραγωγών σε τιµές που στα 
υψηλά τους κυµάνθηκαν µεταξύ των 
33-35 λεπτών το κιλό. Με το εµπόριο 
να αναλαµβάνει πλέον σε σηµαντικό 
βαθµό τη διάθεση της φετινής παρα-
γωγής, µπορεί να εξηγήσει κανείς την 
καθυστέρηση της διόρθωσης στην εγ-
χώρια αγορά, παρά το πτωτικό κλίµα 
σε Γαλλία, Γερµανία, Βουλγαρία και 
Μαύρη Θάλασσα. Με άλλα λόγια, αν 
είχε συµπέσει η διόρθωση µε την πε-
ρίοδο του αλωνισµού, ο συγχρονισµός 
της εγχώριας αγοράς µε την ευρωπαϊ-
κή θα έπρεπε να θεωρείται δεδοµένος.

Βασική αιτία της πτώσης σύµφωνα 
µε Ευρωπαίους αναλυτές, είναι η ενί-
σχυση του ευρώ έναντι του δολαρί-
ου, κάτι που είχε ως αποτέλεσµα την 
έξοδο των παραγωγών ιδίως από τη 
Μαύρη Θάλασσα και τις ΗΠΑ σε πιο 
ανταγωνιστικές τιµές. Άλλωστε, µε τη 
συµφωνία για τα σιτηρά της Ουκρανί-
ας να ανανεώνεται, είναι λογικό η ευ-
ρωπαϊκή αγορά σιτηρών που έδειχνε 
σηµάδια κόπωσης εδώ και αρκετές ε-

βδοµάδες, να αναζητούσε µια αφορ-
µή διόρθωσης. Έτσι, τα συµβόλαια εκ-
πλήρωσης Μαρτίου 2023, υποχωρούν 
στα 303,5 ευρώ ο τόνος, όταν δύο ε-
βδοµάδες πριν η αγορά επιχείρησε να 
διασπάσει ανοδικά τα 350 ευρώ ο τό-
νος. Η νέα σοδειά διαπραγµατεύεται 
στα 286 ευρώ ο τόνος ενώ και τα FOB 
της Γαλλίας και της Γερµανίας (φυσι-
κή αγορά) έχουν υποχωρήσει στα 313 
και 309 ευρώ ο τόνος αντίστοιχα. Πά-
ντως, υπάρχουν αναφορές που θέλουν 
τη διόρθωση της αγοράς να έχει τρα-
βήξει το ενδιαφέρον αγοραστών, ιδιαί-
τερα από την Κίνα, οπότε προς το πα-
ρόν τουλάχιστον φαίνεται πως δεν υ-
πάρχουν σηµαντικά περιθώρια περαι-
τέρω υποχώρησης των τιµών.

Βουτιά 50 ευρώ τα συµβόλαια καλαµποκιού
 Yποτονική η ζήτηση από τις κτηνοτροφικές µονάδες, εν αναµονή της ενίσχυσης για τις ζωοτροφές
 Yποχωρούν στα 300 ευρώ ο τόνος τα ενεργά συµβόλαια παράδοσης στην ευρωπαϊκή αγορά

Επεκτείνεται και στο 
κτηνοτροφικό κριθάρι η πίεση 
που καταγράφεται στις 
ευρωπαϊκές αγορές σιτηρών, 
µε την τιµή να πέφτει στα 290 
ευρώ. Σε υψηλότερα επίπεδα 
πάντως συντηρείται η τιµή για 
το βυνοποιήσιµο κριθάρι, που 
διατηρείται στα 370 ευρώ 
(τιµή FOB). Στην ελληνική 
αγορά, η τιµή παραµένει περί 
τα 30 µε 32 λεπτά για όσα 
κτηνοτροφικά κριθάρια 
παραµένουν στις αποθήκες 
παραγωγών. Οι ανησυχίες για 
την παγκόσµια οικονοµία και 
οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες 
για τις φθινοπωρινές σπορές 
στο βόρειο ηµισφαίριο, έγιναν 
αφορµή για µια αναζήτηση 
ισορροπίας των αγορών σε 
χαµηλότερα επίπεδα από τις 
κορυφές που διαµορφώθηκαν 
την προηγούµενη άνοιξη. 
Στη χώρα µας οι τιµές κατά 
τον αλωνισµό κριθαριού, 
σε συνδυασµό µε τη 
συνδεδεµένη που θα λάβει 
από φέτος η καλλιέργεια, 
διατηρούν το ενδιαφέρον 
τον παραγωγών υψηλό.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 300 ΕΥΡΩ ΤΟ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

Βιώνουµε µια άτυπη µάχη µεταξύ των θεµελιωδών και 
τεχνικών στοιχείων. Από το κοµµάτι των θεµελιωδών 
(προσφορά – ζήτηση) τα στοιχεία είναι µάλλον 
αρνητικά για τις τιµές, αλλά από την πλευρά της 
τεχνικής ανάλυσης η αγορά προσπαθεί να δοκιµάζει 
υψηλότερα τιµές. Έχει ειπωθεί πολλές φορές πως το 
βαµβάκι ήταν υπερ-πουληµένο και χρώσταγε µια καλή 
ανοδική αντίδραση, η οποία και ήρθε µε καθυστέρηση. 
Παράλληλα, η πτώση του δολαρίου υποστηρίζει την 
άνοδο όµως το περιβάλλον στη φυσική αγορά είναι 
ανησυχητικό καθώς τα κλωστήρια διστάζουν να 
προβούν σε αγορές φοβούµενα την παγκόσµια ύφεση.

ΝEA ΥOΡKH
Οι χρηµατιστηριακές τιµές βρίσκονται πλέον κοντά 
στα 90 σεντς ανά λίµπρα από περίπου 72 σεντς στα 
τέλη του Οκτωβρίου. Με δεδοµένο πως η ζήτηση 
είναι εξαιρετικά χλιαρή, το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου έχει αρχίσει να πιέζεται σηµαντικά. 
Μεγαλύτερη πτώση υπάρχει στα υποδεέστερα 
χρώµατα, όπου η βάση οδεύει προς τα 5 σεντς πάνω 
από τις τιµές Μαρτίου ‘23. Εφόσον συνεχιστεί 
η υποτονική ζήτηση τις επόµενες εβδοµάδες και 
λαµβάνοντας υπόψη πως πλησιάζουµε στην εποχή 
των πληρωµών για τα σύσπορα, το ελληνικό πριµ 
λογικά θα πιεστεί περαιτέρω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η διόρθωση τράβηξε το ενδιαφέρον 
αγοραστών ιδίως από την Κίνα.

ΑΦΟΡΜΗ
Με τη συµφωνία για τα 

σιτηρά Ουκρανίας να ανανε-

ώνεται, η ευρωπαϊκή αγορά 

έψαχνε αφορµή διόρθωσης

Συνεδρίαση 16/11/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  88,44 -0,30

Μάρτιος ‘23 86,76 -0,21
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Αρκετοί είναι οι παραγωγοί που 
ακόµα δεν έχουν φιξάρει την τι-
µή για τη φετινή παραγωγή τους, 
αναµένοντας µια βελτίωση της ει-
κόνας της αγοράς προς τον ∆εκέµ-
βριο. Μάλιστα, αν δεν ήταν η ενί-
σχυση του ευρώ, ίσως το «στοίχη-
µα» να τους έβγαινε, αφού η α-
γορά δοκίµασε για µερικές συνε-
δριάσεις τα 90 σεντς, κάτι που µε 
την ισοτιµία των προηγούµενων 

εβδοµάδων θα έδινε µια τιµή πιο 
κοντά στα 80 λεπτά το κιλό. Πά-
ντως, σε περίπτωση που αρκετοί 
αναγκαστούν να κλείσουν σε τι-
µές κάτω από τα 75 λεπτά το κι-
λό, τότε αναµένεται ότι θα υπάρ-
ξει µια σηµαντική µείωση των ε-
κτάσεων την προσεχή άνοιξη, ό-
πως εκτιµούν άνθρωποι της α-
γοράς µιλώντας στην Agrenda. 

Ήδη τα χειµερινά σιτηρά φαί-

νεται να έχουν κερδίσει εκτάσεις, 
ενώ σε περιοχές όπου εξασφαλί-
ζεται συνδεδεµένη, αναµένεται 
στις επόµενες εαρινές σπορές το 
καλαµπόκι να υπερισχύσει. Αυτό, 
ειδικά στις περιπτώσεις παραγω-
γών που δεν κατάφεραν να αξιο-
ποιήσουν καµία από τις ευκαιρί-
ες πώλησης σύσπορου όταν η α-
γορά διαµόρφωσε µια διπλή κο-
ρυφή στην περιοχή του 1 ευρώ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανατρέπεται για ακόµα µια φορά 
µέσα σε λίγες ηµέρες το σκηνι-
κό στην αγορά βάµβακος µε το 
µείγµα διεθνούς τιµής και ισο-
τιµίας να διαµορφώνουν απο-
γοητευτικούς τιµοκαταλόγους 
στις πόρτες των εκκοκκιστηρί-
ων. Στο κλείσιµο της εβδοµά-
δας, η τιµή για το σύσπορο βρι-
σκόταν στα 75 λεπτά µε προο-
πτική περαιτέρω πτώσης, αφού 
τα αποτελέσµατα των τελευταί-
ων συνεδριάσεων που θα «πε-
ραστούν» στις τιµές της ερχό-
µενης εβδοµάδας, βρίσκονται 
στο κόκκινο. 

Την ίδια στιγµή, το ευρώ ανα-
κτά τις δυνάµεις του, µε την ισο-
τιµία έναντι του δολαρίου να α-
νακάµπτει προσεγγίζοντας πλέ-
ον τα 1,05 δολάρια, όταν όλο 
το προηγούµενο διάστηµα δι-
ατηρήθηκε πέριξ των 97 µε 99 
σεντς του δολαρίου. Αυτή η ε-
νίσχυση του ευρώ κατά 6 µε 
7 σεντς, έρχεται να σβήσει τα 
κέρδη που κατέγραψε ο χρη-
µατιστηριακός δείκτης το πρώ-
το 15ήµερο του Νοεµβρίου, ό-
ταν η διεθνής τιµή για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου του 2023 α-
νέκαµψε από τα χαµηλά των 71 
σεντς (31 Οκτωβρίου) και δοκί-
µασε να ισορροπήσει πέριξ των 
90 σεντς η λίµπρα. Με τη διε-
θνή τιµή να υποχωρεί πλέον 
στην περιοχή των 85-86 σεντς 
και το ευρώ ενισχυµένο, καθί-
σταται σαφές ότι η τιµή για το 
σύσπορο θα πιεστεί ακόµα πε-

ρισσότερο απ’ ό,τι κατά τις χα-
µηλές πτήσεις του Οκτωβρίου.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τα τε-
λευταία στοιχεία από το Χρηµα-
τιστήριο της Νέας Υόρκης, οι α-
νοιχτές θέσεις στα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου περιορίζονται. Αυ-
τό σηµαίνει ότι κάθε ηµέρα που 
περνά το ενδιαφέρον θα στρέφε-
ται στα συµβόλαια Μαρτίου του 
2023. Άλλωστε σε λίγες ηµέρες, 
µε το first call της 23ης Νοεµβρί-
ου για τον ∆εκέµβριο, σηµατο-
δοτείται και η λήξη των εν λόγω 
συµβολαίων. Πρόκειται δηλαδή 
για την πρώτη κρούση για τακτο-

ποίηση θέσεων στα συµβόλαια 
του µήνα που διαµορφώνει και 
τις τιµές παραγωγού στην ελλη-
νική αγορά. Για αυτό και ορισµέ-
να εκκοκκιστήρια στην Ελλάδα 
έχουν ενηµερώσει τους παρα-
γωγούς ότι θα κλείσουν µονο-
µερώς στις 30 Νοεµβρίου τα α-
νοιχτά βαµβάκια, ενώ άλλα, ό-
πως ο Καραγιώργος, αφήνουν 
περιθώριο φιξαρίσµατος µέχρι 
τις 15 ∆εκεµβρίου.

Παίζουν τα 90 σεντς 
για τα ενεργά συµβόλαια 

Οι διεθνείς αναλυτές εκτιµούν 
ότι τα δεδοµένα της αγοράς θα 
επέτρεπαν µια διαπραγµάτευση 
της περιοχής των 90 – 92 σεντς 
ανά λίµπρα για τα ενεργά συµ-
βόλαια, κάτι που θα παρέσυρε 
προς τα επάνω και τα συµβόλαια 
της επόµενης χρονιάς, δίνοντας 
κίνητρο στους αγρότες ώστε να 
σπείρουν την επόµενη άνοιξη. 

Ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται ό-
τι δεν συµβαίνει, γιατί το ζήτη-
µα της κατανάλωσης εξακολου-
θεί να βαραίνει υπέρµετρα κά-
θε βηµατισµό ανόδου. 

Μάλιστα, ενόψει και της συ-
γκοµιδής στην Ινδία, αναµένεται 
να υπάρξει µια περαιτέρω µείω-
ση της ζήτησης από τα κλωστή-
ρια της χώρας, τα οποία σύµφω-
να µε διεθνή µέσα, αναµένουν 
να φτιάξουν από την τρέχουσα 
περίοδο ένα συµπαγές απόθε-
µα 9 εκατ. δεµάτων. Με άλλα λό-
για, αν και τεχνικά (λόγω υπερ-
πουληµένης αγοράς και µετα-
φοράς θέσεων στον Μάρτιο) ο 
δείκτης της διεθνούς τιµής θα 
µπορούσε να δοκιµάσει υψη-
λότερα επίπεδα, τα θεµελιώδη, 
δηλαδή κυρίως η ζήτηση, δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια για 
κάτι τέτοιο. Αυτό σε συνδυασµό 
µε την ενίσχυση του ευρώ, έρ-
χεται εκ των υστέρων πλέον να 
επιβεβαιώσει ακόµα µια φορά 
την επιλογή εκείνων που φρό-
ντισαν να πουλήσουν σύσπορο 
πάνω στην άνοδο της αγοράς.

Πίεση ασκεί και το ενισχυµένο ευρώ
Στριµώχνει ο χρόνος για το σύσπορο  
Λίγο πριν τα φιξαρίσµατα ανταµείβονται όσοι έκλεισαν εγκαίρως τη σοδειά

Παραµένουν ανοιχτά αρκετά βαµβάκια, 
τα φιξαρίσµατα καθορίζουν τις εαρινές σπορές

ΧΑΣΟΥΡΑ
Η ενίσχυση του ευρώ κατά 6 

µε 7 σεντς σβήνει τα κέρδη 

που κατέγραψαν τα χρηµα-

τιστήρια το πρώτο 15ήµερο 

του Νοεµβρίου

ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Το ευρώ ανακτά τις δυνάµεις 

του, µε την ισοτιµία έναντι του 

δολαρίου να ανακάµπτει 

πλέον στα 1,05 δολάρια

Σ
την εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου η τελευταία α-
γορά της Τυνησίας πο-
σότητας 100.000 τόνων 

έκλεισε σε µέσο όρο τιµής σχε-
δόν 530 δολάρια ο τόνος παρα-
δοτέα σε λιµάνι τους. Αυτή η τιµή 
εκ πρώτης όψης είναι υψηλότερη 
από την προηγούµενη (503 δολά-
ρια ο τόνος), εντούτοις λόγω της 
πρόσφατης αποδυνάµωσης του 
δολαρίου, σε ευρώ είναι σχεδόν 
ίδια τιµή µε τον προηγούµενο δι-
αγωνισµό. Στην εξαγωγή εξακο-
λουθεί να επικρατεί ησυχία, ενώ 
στο εσωτερικό τοπικοί µύλοι αγο-
ράζουν επιλεκτικά κάποιες καλές 

ποιότητες.     
Στα σκλη-

ρά σιτάρια, οι 
τιµές στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια παρέµει-

ναν σταθερές. Συγκεκριµένα για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου διαπραγµατεύεται στα 510-
515 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτε-
ΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 500-503 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία επίσης εί-
χαµε σταθεροποίηση στα 465 ευ-
ρώ ο τόνος, παρά την ισχυροποί-
ηση του ευρώ, ενώ από τον Κανα-
δά επικρατεί ικανοποίηση µε την 
πορεία των εξαγωγών, οι οποίες 
και µάλλον θα αυξηθούν δεδοµέ-
νου ότι ο διαγωνισµός της Τυνη-
σίας δείχνει να καλύπτεται µε σι-
τάρια από τον Καναδά.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
χωρίς σηµαντικές κινήσεις κύλησε 
η εβδοµάδα στα µαλακά σιτάρια. Η 
πορεία των τιµών καθοριζόταν κυ-
ρίως από τα νέα του πολέµου Ου-
κρανίας – Ρωσίας, την πιθανή συ-
νέχιση της συµφωνίας εξαγωγής 
σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα 
και την πορεία του δολαρίου ένα-
ντι άλλων νοµισµάτων. Στη Γαλ-
λία, λόγω της ανόδου του ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου, οι τιµές διόρ-
θωσαν προς τα 318 ευρώ ο τόνος, 
από τα 330 ευρώ ο τόνος που βρί-
σκονταν µία εβδοµάδα νωρίτερα.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΛΛΑ ΧΑΜΗΛΟ 
∆ΟΛΑΡΙΟ Ο ΝΕΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ

86,71 ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΣΥΣΠΟΡΟ

75 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ

1,05 ∆ΟΛΑΡΙΑ
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Βελτιώνεται το τελευταίο διάστηµα η εικόνα στην αγορά µήλων µε τις τιµές παραγωγού να ανακάµπτουν, ειδικά  στις όψιµες ποικιλίες. Φαίνεται πως τα 
µεταφορικά δυσκολεύουν τις εισαγωγές πολωνικού προϊόντος, κάτι που αφήνει περιθώρια στα ελληνικά να φεύγουν από το χωράφι µε 40 λεπτά το κιλό.

Ως µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις της φετινής ε-
µπορικής περιόδου χαρακτηρίζουν το κόστος αποθήκευ-
σης οι οργανώσεις και θεσµοί σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο που ασχολούνται µε την αγορά φρούτων και λαχανι-
κών, την ίδια ώρα που η κατανάλωση βαίνει µειούµενη. 
Σύµφωνα µε έρευνα της GroentenFruit Huis, το πρώτο ε-
ξάµηνο του 2022 οι Ολλανδοί κατανάλωσαν 4% λιγότερα 
φρούτα και λαχανικά εν συγκρίσει µε το 2019, ενώ παρό-
µοια στοιχεία παρουσίασε και η Βελγική Ένωση Αγροτών 
για την οµώνυµη χώρα. Αναφορικά µε το ενεργειακό κό-
στος, η Παγκόσµια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών (WAPA) 

σηµειώνει σε πρόσφατη ανακοίνωση πως αποτελεί απει-
λή για την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του κλάδου, αφού 
δίχως σταθερότητα στις τιµές αποθήκευσης, κανείς στην α-
λυσίδα αξίας του προϊόντος δεν θα µπει στη διαδικασία να 
συνάψει έγκαιρα συµφωνίες παράδοσης. Επίσης, επικρα-
τούν ανησυχίες πως δίχως σταθερότητα στις τιµές ενέργει-
ας και στην διαθεσιµότητα εργατών γης, ολοένα και µεγα-
λύτερο κοµµάτι της παραγωγής θα µένει ασυγκόµιστο.  Έ-
νας ακόµη παράγοντας που θα παίξει σηµαντικό ρόλο τα ε-
πόµενα χρόνια είναι και η κλιµατική αλλαγή, η οποία έχει 
επηρεάσει το µέσο µέγεθος των καρπών σύµφωνα µε την 
WAPA. «Οι συνθήκες ξηρασίας που επέµειναν µέσα στους 
καλοκαιρινούς µήνες επηρέασαν αρνητικά µέρος του µεγέ-
θους και του χρώµατος των µήλων. Αυτό πιθανότατα σηµαί-
νει ότι µεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσµιας παραγωγής θα 
κατευθυνθεί στον τοµέα της µεταποίησης». ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΑΝΟ∆ΙΚΑ κινούνται το τελευταίο χρο-
νικό διάστηµα οι τιµές παραγωγού 
στο µήλο, µε τη ζήτηση να αναµένε-
ται να κορυφωθεί την περίοδο ∆ε-
κεµβρίου-Φεβρουαρίου, οπότε και 
πραγµατοποιείται κατά κανόνα η 
πλειοψηφία των εµπορικών πρά-
ξεων (60-70%). Mπορεί η χρονιά να 
µην ξεκίνησε καλά, µε τις πρώιµες 

ποικιλίες, όπως η Gala να δίνονται 
συχνά µε ανοιχτές τιµές και προκα-
ταβολή 15-20 λεπτών, ωστόσο πλέ-
ον η κατάσταση έχει βελτιωθεί, µε 
τις εναποµείναντες ποσότητες πρώ-
ιµων και τις φρεσκοµαζεµένες όψι-
µες ποικιλίες (Golden, Fuji, Granny 
Smith) να διακινούνται µε κλειστές 
τιµές γύρω στα 35-40 λεπτά καθαρά.

ΑΣΤΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ αποτελούν 
και οι τιµές των µεταφορικών, οι ο-
ποίες καθορίζουν το αν η αγορά θα 
κατακλυστεί µε πολωνικό µήλο, ε-
κτοπίζοντας το ελληνικό προϊόν από 
τα ράφια των σούπερ µάρκετ. Φέτος 
που τα µεταφορικά είναι «αλµυρά» 
έχει παρατηρηθεί δραστική µείωση 

των εισαγωγών, οι οποίες υπολογί-
ζονται µόλις στους 1.666 τόνους µέ-
χρι στιγµής από την 1η Σεπτεµβρί-
ου. Η έλλειψη του πολωνικού µή-
λου επιτρέπει τις πράξεις για το εγ-
χώριο, δίχως αυτό να έχει παραµεί-
νει πολύ καιρό στα ψυγεία, συντε-
λώντας σε µείωση του κοστολογίου.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, σε αύξηση του ορίου 
εξαίρεσης των πιστωτικών επιστολών 
(LC) για εισαγόµενες αποστολές α-
πό 5.000 δολάρια σε 500.000 δολά-
ρια προχώρησε στα τέλη Οκτωβρίου 
η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου 
(CBE), δηµιουργώντας τις προϋπο-

θέσεις επίλυσης του προβλήµατος 
διακίνησης ελληνικού µήλου στην 
αιγυπτιακή αγορά. Υπενθυµίζεται 
πως οι µηλοπαραγωγοί µε πρώιµα 
Gala είχαν επηρεαστεί σηµαντικά το 
προηγούµενο διάστηµα από τις οι-
κονοµικές συνθήκες στην Αίγυπτο.

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ για τη διατήρηση του 
θετικού κλίµατος των τελευταίων 
εβδοµάδων θα αποτελέσει η συ-
γκράτηση των τιµών λιανικής στα 
ράφια του σούπερ µάρκετ, όπως 
εξηγεί στην εφηµερίδα Agrenda ο 
∆ηµοσθένης Μωϋσίδης, πρόεδρος 
του ΓΕΟΚ Καστοριάς, µε 300 µέλη. 
Με την κατανάλωση να εµφανίζεται 

διεθνώς µειωµένη και το διαθέσιµο 
εισόδηµα των νοικοκυριών να εί-
ναι εµφανώς συρρικνωµένο, ο κα-
ταναλωτής θα προτιµήσει το φρού-
το που έχει τη χαµηλότερη τιµή. Η 
διατήρηση, λοιπόν, της ζήτησης σε 
αποδεκτά επίπεδα είναι από τις ση-
µαντικότερους παράγοντες για να 
συνεχιστεί το καλό κλίµα. 

ΤΟ 50-60% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κατευθύ-
νεται στην εσωτερική αγορά και το 
40-50% για εξαγωγή, σηµειώνει ο ∆η-
µοσθένης Μωϋσίδης. «Βασιζόµαστε 
στην εγχώρια αγορά, θα πρέπει να 
ενισχυθούν οι Οµάδες Παραγωγών 
και οι συνεταιρισµοί, ώστε να µπο-
ρούµε να ανταποκριθούµε συντονι-

σµένα στις απαιτήσεις των καιρών. 
Πέρυσι, πάρα πολύς κόσµος χρεώ-
θηκε σηµαντικά λόγω του αυξηµέ-
νου κόστους αποθήκευσης. Ο φό-
βος για ανάλογες καταστάσεις φέ-
τος οδήγησε αρχικά στις ανοιχτές 
τιµές και στη δυσλειτουργία της α-
γοράς», σηµειώνει ο ίδιος.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ είναι επίσης οι εξαγω-
γές µέχρι στιγµής τη φετινή εµπορι-
κή περίοδο, οι οποίες διαµορφώνο-
νται στους 26.484 τόνους από την 
1η Σεπτεµβρίου έναντι 18.704 τό-
νων την αντίστοιχη περσινή εµπο-
ρική περίοδο. Ο κύριος αγοραστής 

είναι φυσικά η Αίγυπτος, στην ο-
ποία έχουν αποσταλεί 19.269 τό-
νοι ελληνικού µήλου φέτος έναντι 
14.243 τόνοι πέρυσι, η Σαουδική Α-
ραβία που έχει εισάγει 1.181 τόνους 
έναντι 1.034 πέρυσι και η Ιορδανία 
(1.852 τόνους φέτος, 1.037 πέρυσι).

Πρόβλημα το κόστος αποθήκευσης 
και η υποκατανάλωση στην Ευρώπη
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Με ζήτηση και καλή ροή στα 40 λεπτά τα µήλα Golden
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ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Με 
προσήλωση στη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τον διαρκή 

εκσυγχρονισμό, η ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ υπογράφει τη συμμετοχή της 
στο UN Global Compact, και δεσμεύεται 
για την τήρηση των δέκα Αρχών του 
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., 
της μεγαλύτερης διεθνούς εθελοντικής 
πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Mε το βραβείο 
Global Competitiveness Award για 
Πρωτοποριακή Ηγεσία βραβεύτηκε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων 
Ανταγωνιστικότητας. To GFCC είναι 
δίκτυο ηγετών και οργανισμών που 
έχουν δεσμευθεί στην προώθηση 
ανταγωνιστικών στρατηγικών για  
την ενίσχυση της καινοτομίας, της 
παραγωγικότητας και της ευμάρειας 
με παρουσία σε 35 χώρες.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Πρόγραμμα 
έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου 
ονομαστικής αξίας 25 εκατ. ευρώ 
υπεγράφη ανάμεσα στη Μύλοι Κεπενού 
και την Eurobank. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της εισηγμένης, το 
ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί 
για την αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού  
της εταιρείας και την εξυπηρέτηση  
των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών 
και δραστηριοτήτων της. 

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Με ανάπτυξη της τάξης 
του 20% εκτιμάται ότι θα κλείσει  
το 2022 για τον όμιλο Βιολάντα, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
διοίκησης, με τον τζίρο δηλαδή να 
ανεβαίνει στα επίπεδα των 36 εκατ. 
ευρώ από 29,73 εκατ. ευρώ πέρυσι.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το νέο έτος πιθανώς θα είναι ένα από τα 
πιο αδύναμα των τελευταίων τεσσάρων δε-
καετιών, με τις προηγμένες οικονομίες να 
οδεύουν πιθανότατα προς την ύφεση, προ-
ειδοποιούν οικονομολόγοι. Τις εκτιμήσεις 
τους για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οι-
κονομικής ανάπτυξης το 2023 υποβάθμι-
σε η Barclays, καθώς θεωρείται απίθανο 
να μειωθεί με ταχείς ρυθμούς ο πληθωρι-
σμός, γεγονός που αναγκάζει τη νομισμα-
τική πολιτική να είναι «περιοριστική». H 
Barclays προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 
1,7% το 2023 σε ετήσια βάση, σε σύγκριση 
με την πρόβλεψη Σεπτεμβρίου για 2,2%.

Σύμφωνα δε με τον Holger Schmieding, 
επικεφαλής οικονομολόγο της Berenberg, 
η ευρωζώνη, που δέχεται σημαντικές πιέ-
σεις μετά την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, αναμένεται να βυθιστεί σε 
ύφεση τους επόμενους μήνες η οποία δεν 

θα είναι…επιφανειακή. «Η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη έχει πέσει τόσο που η ύφεση 
πιθανότατα δεν θα είναι επιφανειακή», δή-
λωσε ο Holger Schmieding. Στο κλίμα αυ-
τό, «βροχή» αναμένεται να πέσουν τα «φέ-
σια» στην αγορά τους επόμενους 12 μήνες, 
με τα νοικοκυριά στην Ευρώπη να παραδέ-
χονται πως θα αφήσουν απλήρωτους έναν 
ή περισσότερους λογαριασμούς κοινής ω-
φέλειας λόγω υψηλού πληθωρισμού, σύμ-
φωνα με έρευνα της Intrum.

Στο μεταξύ, η επιβράδυνση όσον αφο-
ρά στην αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ί-
σως είναι τελικά πιο κοντά, αφού σύμφω-
να με πληροφορίες του Bloomberg oι υ-
πεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας ενδέχεται να προ-
χωρήσουν σε μια άνοδο μόνο κατά 50 μο-
νάδες βάσης τον επόμενο μήνα λόγω των 
αυξανόμενων κινδύνων ύφεσης.

Lucia’s farm
Η οικογένεια της Lucia’s farm 
παρουσιάζει το νέο της προϊόν:  
Τα Αγγουράκια Κρήτης, το οποίο 
είναι διαθέσιμο στα σούπερ μάρκετ.  
Η εταιρεία αναφέρει ότι πρόκειται για 
αγγουράκι με ταυτότητα και με γεύση 
από τα παλιά. «Η ιδανική χωριάτικη 
σαλάτα και όλες οι δημιουργίες της 
κουζίνας σας, θα αποκτήσουν άλλο 
νόημα με τα Lucia’s farm», σημειώνει.

Syngenta
Νικητής σε 5 κατηγορίες αναγνωρίστηκε 
η Syngenta Crop Protection στα ετήσια 
Crop Science Awards, με τα τελικά 
αποτελέσματα να αποτελούν μία ισχυρή 
αναγνώριση της άριστης επιστημονικής, 
τεχνολογικής και ηγετικής συνεισφοράς 
της στη βιομηχανία φυτοπροστασίας 
διεθνώς. «Μεγάλη τιμή τόσο σημαντικά 
βραβεία σε τόσες πολλές κατηγορίες», 
δήλωσε ο πρόεδρος της, Jeff Rowe.

Aνησυχούν τα φέσια 
της κοινής ωφέλειας

 Έτοιμη να ρίξει ταχύτητες στα επιτόκια η ΕΚΤ  
 Ύφεση το 2023 για προηγμένες λέει η Barclays
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
LAVIPHARM Α.Ε. 0,5150 +10,99%

CPI Α.Ε. 0,6760 +6,29%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,7800 +6,27%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4150 +3,75%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. 3,9500 +2,86%

CAIRO MEZZ PLC 0,1058 -5,37%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,4740 -5,20%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 1,0400 -5,02%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6480 -4,42%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 1,0400 -5,02%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,388.30 -0.49%
 NASDAQ Comp  11,095.07 -0.79%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,864.76 -0.46%
Λονδίνo FTSE 100 7,349.84 -0.02%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,227.80 -0.044%
Παρίσι CAC-40 6,557.96 -0.75%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,894.87 -0.38%
Τόκιο NIKKEI-225 27,930.57 -0.35%
 
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

Η χρωστούμενη διόρθωση και  
η πορεία κόντρα στο ρεύμα 
Είναι ίσως η πρώτη χρονιά -μετά από πάνω από 
μία δεκαετία- που το Χρηματιστήριο προσπαθεί 
να κινηθεί κόντρα σε ένα διεθνές περιβάλλον 
που είναι σε πολλά σημεία του ναρκοθετημένο. 
Πόλεμος, νομισματική σύσφιξη, πληθωρισμός, 
είναι μόνο μερικοί σκόπελοι που το ΧΑ, όπως 
φυσικά και όλες οι αγορές του πλανήτη, καλείται 
να αντιμετωπίσει, σε μια χρονιά μάλιστα που  
οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της οικονομίας έχουν 
ξεπεράσει (μέχρι τώρα) ακόμη και τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις.
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Απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν 
για τις αιτήσεις επιδότησης λιπασμάτων

Η
απόφαση για την επιδότηση των λιπασµά-
των είναι η αρίθµ.  635/321245/2022/
ΦΕΚ 5579/Β/31-10-2022 Εκδήλωση εν-
διαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυ-

σης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
σύµφωνα µε τους κανόνες κρατι-
κών ενισχύσεων λόγω της ενεργει-
ακής κρίσης και της αύξησης του 
κόστους των λιπασµάτων σύµφωνα 
µε το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 
(Α’ 195). Η πλατφόρµα άνοιξε αρ-
γά το βράδυ της 15ης Νοεµβρίου, 
την ηµεροµηνία δηλαδή που είχε 
ανακοινωθεί, ενώ µέχρι στιγµής 
αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι η 
προθεσµία για την υποβολή της αί-
τησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
λήγει στις 25 του µήνα.

Η επιδότηση είναι αφορολόγη-
τη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη 
στα χέρια του ∆ηµοσίου ή Τρίτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδή ακούστηκε, 
να διευκρινίσουµε ότι δεν υπάρ-
χει κάποια διάταξη απαγόρευσης 
για όσους είναι ενταγµένοι σε πρό-
γραµµα Νιτρορύπανσης, που ση-
µαίνει ότι µπορούν να υποβάλλουν 

κανονικά την αίτηση για την επιδότηση. 
Υπάρχουν θέµατα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
για τη διασφάλιση όποιου υποβάλλει την αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε είναι αγρότης, εί-
τε ο λογιστής του, είτε ο γεωπόνος, µελετητής κλπ. 
Τέτοια είναι:

1. Σε καµία περίπτωση δεν υποβάλλουµε την αί-
τηση αν προηγουµένως δεν έχουµε µπροστά µας 
τα παραστατικά στη φυσική τους µορφή.

2. Πρέπει ο ενδιαφερόµενος α-
γρότης που γνωρίζει να διαχω-
ρίσει ποια είδη από τα περιγρα-
φόµενα στα τιµολόγια είναι λι-

πάσµατα, ώστε να αθροίσουµε την αξία τους και 
να την πληκτρολογήσουµε στα στοιχεία κόστους 
(5) στον πίνακα Β’.

3. Η απόφαση δίνει το δικαίωµα για αίτηση, στους 
επαγγελµατίες αγρότες, είτε είναι του ειδικού είτε 
του κανονικού καθεστώτος. Για να διασφαλίσου-
µε ποιοι είναι αυτοί, µπορούµε να ελέγξουµε αν 
στο Ε1 του φορολογικού έτους 2021 είναι κλικα-
ρισµένος ο κωδικός 037/038, ή µπορούµε µπαί-
νοντας στη διεύθυνση https://maae.minagric.gr/
maae/login.zul, να εκτυπώσουµε για τον ενδιαφε-
ρόµενο, τη βεβαίωση του επαγγελµατία αγρότη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ε: Τελικά εµείς του ειδικού καθεστώτος που εί-

µαστε γραµµένοι στο ΜΑΑΕ, αλλά δεν είµαστε κα-
τά κύριο επάγγελµα αγρότες δικαιούµαστε; 

Α: Πρέπει να είστε επαγγελµατίες αγρότες και φυσικά 
εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ. Σε περίπτωση που είστε εγ-
γεγραµµένοι, αυτό µπορεί να γίνει µέχρι τις 25.11.22.

Ε: Όσοι αγρότες είναι στο κανονικό καθεστώς έ-
χουν µόνο όσα τιµολόγια έχουν ανέβει στο mydata. 
Γιατί; ∆εν σε αφήνει να βάλεις άλλα τιµολόγια στο 
πεδίο 4. Στο ειδικό καθεστώς σε αφήνει να βάλεις 
τιµολόγια. Θα αλλάξει κάτι σε αυτό; Γιατί να µην 
µπορούµε να βάλουµε τιµολόγια που δεν έχουν α-
νέβει στο mydata που στο κάτω κάτω ήταν υποχρέ-
ωση του προµηθευτή να το κάνει σαν έσοδό του;

Α: Πρέπει να διαβιβαστούν από τον εκδότη και 
το σύστηµα ενηµερώνεται άµεσα. ∆ιαφορετικά δεν 
µπορεί να τα καταχωρήσει ο εκδότης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όποιος θα κάνει τη διαδικασία της υπο-
βολής, θα πρέπει να τσεκάρει πρώτα έχοντας τα τι-
µολόγια στη φυσική τους µορφή, ποια ποσά από 
αυτά που αναγράφονται αφορούν λιπάσµατα. Το 
να πάει κάποιος και να υποβάλλει την αίτηση µε 
ό,τι εµφανίζεται στο σύστηµα, θεωρώ ότι είναι ό,τι 
χειρότερο και µε το ανάλογο ρίσκο ανακρίβειας.

Ε: Όταν κανείς την αίτηση σου βγάζει το σύνολο 
της ενίσχυσης; Τελικά είναι 10% η 20%;

Α: ∆εν εµφανίζεται το ποσό της επιδότησης στην 
αίτηση. Στην §5 του άρθρου 2 της απόφασης ορί-
ζεται: «5. Η µορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νο-
µική βάση χορήγησής της, η µεθοδολογία προσ-
διορισµού του ύψους της, οι όροι, οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, ο 
τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαι-
ούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαί-
ωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα θα καθορι-
στούν µε όµοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί µετά 
την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής των αι-
τήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας».

∆ηλαδή, µετά τις 25 Νοεµβρίου θα περιµένουµε 
την έκδοση νέας απόφασης στην οποία θα καθο-
ρίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση της  επιδό-
τησης, αφού προηγουµένως γίνει η συγκέντρω-
ση των στοιχείων των  αιτήσεων. Το µόνο βέβαιο 
είναι ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για να υλο-
ποιηθούν οι αιτήσεις. 

Πλατφόρµα
Μέχρι 25 Νοεµβρίου 

στην πλατφόρµα 
«myBusinessSupport» 
οι αιτήσεις ενίσχυσης

Ακατάσχετη
Η επιδότηση είναι αφο-
ρολόγητη, ακατάσχετη 
και ανεκχώρητη στα 
χέρια του ∆ηµοσίου

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)

Έλεγχος των τιµολογίων
Οι ενδιαφερόµενοι αγρότες πρέπει να ελέγξετε 
στα τιµολόγια σας, σε ποια από αυτά 
συµπεριλαµβάνονται λιπάσµατα. ∆ιότι υπάρχουν 
αγορές µε το ίδιο τιµολόγιο στο οποίο 
περιέχονται εκτός από λιπάσµατα και σπόροι ή 
άλλα εφόδια. στις περιπτώσεις αυτές πρέπει από 
καθαρή αξία να αφαιρέσετε τα ποσά που δεν 
αντιστοιχούν σε λιπάσµατα και να καταχωρηθεί 
στην αίτηση το υπόλοιπο ποσό.

Προσοχή στην υποβολή των αιτήσεων

Όσοι υποβάλλετε την αίτηση, ελέγξτε ότι 
έχετε το δικαίωµα να το κάνετε: ότι είστε 

κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και 
εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ. 



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έγκριση
Η επίσηµη ανακοίνωση της 
νέας ΚΑΠ θα γίνει στις 25 
Νοεµβρίου. Αµέσως µετά 
θα υπάρξει µια ενηµέρωση 
σε όλη τη χώρα µε κλιµάκια 
που θα δηµιουργηθούν 
από το υπουργείο.

Ενέργεια
Είναι αναγκαίο να αποκτηθεί 
ενεργειακή αυτονοµία στις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
όσο και στους ΤΟΕΒ, τόνισε 
ο Γιώργος Γεωργαντάς.

ΕΛΓΟ
Θα ξεκινήσει η συζήτηση 
στη Βουλή για την 
επικαιροποίηση του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ 
µέσα στον Ιανουάριο.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Καµπάνια ενηµέρωσης για το τί θα ι-
σχύσει µε τη νέα ΚΑΠ, ενόψει της έ-
ναρξης εφαρµογής της από τον Ια-
νουάριο του 2023, προανάγγειλε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Γιώργος Γεωργαντάς, σε 
µια απόπειρα να µετριάσει τις ανησυ-
χίες των παραγωγών ότι ξεκίνησαν ή-
δη οι σπορές των χειµερινών σιτηρών 
και το τοπίο παραµένει θολό.

Μιλώντας σε παραγωγούς από τη 
∆υτική Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, την 
Ηµαθία και το Κιλκίς, σε εκδήλωση το 
βράδυ της περασµένης Τετάρτης 16 Νο-
εµβρίου, ο κ. Γεωργαντάς δήλωσε ότι 
υπάρχει σχετική ετοιµότητα και µόλις 
οριστικοποιηθεί επίσηµα η έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί του στρατηγι-
κού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, υπηρεσι-
ακά στελέχη του υπουργείου θα παρέ-
χουν στους αγρότες όλη την αναγκαία 
ενηµέρωση ως προς το θα ισχύσει µε 
το «πρασίνισµα», τα eco schemes, αλ-
λά και το τί καλλιέργειες θα πρέπει να 
επιλέξουν για τις επιδοτήσεις.

«Έχουµε πάρει την έγκριση για το 
στρατηγικό σχέδιο, αλλά η επίσηµη α-
νακοίνωση θα γίνει στις 25 Νοεµβρίου. 
Αµέσως µετά θα υπάρξει µια ενηµέρω-
ση σε όλη τη χώρα µε κλιµάκια που θα 
δηµιουργηθούν από το υπουργείο, ώ-

στε οι παραγωγοί µας να ξέρουν πως 
θα πορευτούν» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στο ιδιαίτερα δύσκο-
λο οικονοµικό περιβάλλον που έχει δι-
αµορφωθεί στον πρωτογενή τοµέα ο κ. 
Γεωργαντάς υποστήριξε πως η κυβέρ-
νηση είναι αποφασισµένη να στηρίξει 
τους παραγωγούς και στο πλαίσιο αυ-
τό θύµισε, µεταξύ άλλων, ότι άνοιξε η 
πλατφόρµα για την επιδότηση της α-
γοράς λιπασµάτων, µε το ποσό των 
60 εκατ. ευρώ και ότι επίκειται το επό-
µενο διάστηµα η καταβολή των 89 ε-
κατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών. 

«Είµαστε σε µια περίοδο που πρέ-
πει να κρατήσουµε όρθιο τον αγρότη 
και δίνουµε κάποια χρήµατα. ∆εν θα 
ισχυριστώ -και δεν το κάνει ούτε και η 
κυβέρνηση- πως η στήριξη που παρέ-
χεται µε διαφόρους τρόπους λύνει το 
πρόβληµα των αγροτών. Είναι χρήµα-
τα όµως που τα δίνουµε στοχευµένα, 
κυρίως στους κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες, γιατί εκείνοι δεν έχουν άλ-
λο εισόδηµα. Μακάρι να υπήρχαν πε-
ρισσότερα χρήµατα να καλύπταµε και 
τους ετεροαπασχολούµενους», ανέφε-
ρε και τόνισε ότι «η στήριξη µε το α-
γροτικό πετρέλαιο το καλοκαίρι µε τα 
15 λεπτά στην αντλία, στοίχισε πολύ 
στο κράτος και δυστυχώς διεκόπη. Ελ-
πίζω να ξανασυνεχιστεί και πιέζω προς 
την κατεύθυνση αυτή».

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ενεργει-

ακό πρόβληµα, ο κ. Γεωργαντάς είπε 
πως είναι αναγκαίο να αποκτηθεί ενερ-
γειακή αυτονοµία στις αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις, όσο και στους ΤΟΕΒ. «Έ-
χουµε µια τελευταία ευκαιρία. Είµαστε 
σε συνεννόηση µε τον Κώστα Σκρέκα, 
ώστε να µπορέσουµε το εναποµείναν 
τµήµα του δικτύου ηλεκτροδότησης 
να αξιοποιηθεί σε αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις, όπου είναι αυτό δυνατό, µέ-
σω net metering, γιατί όταν ένας ΤΟ-
ΕΒ ή µια εκµετάλλευση λύσει το ενερ-
γειακό ζήτηµα, είναι πολύ σηµαντικό 
για τη βιωσιµότητά τους», υποστήριξε.

Παράλληλα επισήµανε πως θα ξεκι-
νήσει η συζήτηση στη Βουλή για την 
επικαιροποίηση του κανονισµού του 
ΕΛΓΑ µέσα στον Ιανουάριο, ώστε να 
περιλάβει και νέα αίτια στη λίστα των 
αποζηµιώσεων, αλλά και να αποκατα-
στήσει το αίσθηµα δικαίου στους παρα-
γωγούς. Πρόσθεσε δε, πως σχεδιάζε-
ται ένα νέο πρόγραµµα αντιχαλαζικής 
προστασίας, το οποίο θα είναι εναέριο 
και επίγειο, όπως κι ένα πρόγραµµα 
ενεργητικής προστασίας των καλλι-
εργητών. Προανάγγειλε, ακόµη πως 
τον επόµενο µήνα θα φέρει στη Βου-
λή το νόµο για την αλλαγή του πλαι-
σίου λειτουργίας του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου
Στην ίδια εκδήλωση ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Γιώργος Κεφαλάς επικαλούµενος το 
γεγονός ότι το 60% των αρχηγών γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων είναι άνω 
των 65 ετών, παρότρυνε τον υπουρ-
γό, να προχωρήσει, όταν έρθει η ώρα 
για την ενδιάµεση αναθεώρηση της 
ΚΑΠ, στην υλοποίηση ενός γενναίου 
προγράµµατος ηλικιακής ανανέωσης 
του πρωτογενή τοµέα.

«Στις δενδρώδεις καλλιέργειες τα 
προβλήµατα είναι µικρότερα, όµως 
στις αροτραίες, αλλά και στην κτηνο-
τροφία ένα πολύ µεγάλο µέρος των 
εκτάσεων δεσµεύεται για τις ενισχύ-
σεις από ηλικιωµένους ανθρώπους, 
άνω των 70-75 ετών, οι οποίοι στην 
πραγµατικότητα δεν παράγουν τίπο-
τε. Βιοπορίζονται από τις ενισχύσεις, 
αλλά η χώρα δεν παράγει αγροτικό 
ΑΕΠ. ∆εν παράγει σιτάρι, καλαµπό-
κι, κρέας, γάλα, όλα αυτά για τα ο-
ποία εξαρτόµαστε από τις εξαγωγές, 
αποδεικνύοντας πόσο γυµνή είµαστε 
κατά την πρόσφατη κρίση κορωναϊ-
ού και την πολεµική σύρραξη Ουκρα-
νίας και Ρωσίας. Άρα στην ενδιάµεση 
αναθεώρηση σας λέµε εκ των προτέ-
ρων, πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά 
να εφαρµοστεί ένα µεγάλο πρόγραµ-
µα εθελούσιας εξόδου. Να δοθούν κί-
νητρα στους ηλικιωµένους παραγω-
γούς, να µεταβιβάσουν τη δραστηρι-
ότητά τους σε νεότερους», ανέφερε.

Ένα γενναίο πρόγραμμα ζητάνε οι παραγωγοί

Πριμ εξόδου στην πρώτη 
αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ
Ενημερωτικές εκστρατείες για το νέο καθεστώς επιδοτήσεων βάζει μπρος το υπουργείο

 «Σχεδιάζεται ένα νέο πρόγραµµα 
αντιχαλαζικής προστασίας, 

το οποίο θα είναι εναέριο και 
επίγειο, όπως κι ένα πρόγραµµα 

ενεργητικής προστασίας
 των καλλιεργητών»,

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

Η αναζήτηση εκείνων που ξεχωρί-
ζουν για τους κατάλληλους λόγους 
δεν είναι εύκολη υπόθεση και χρει-
άστηκαν µήνες ώσπου η οµάδα της 
Agrenda εντοπίσει εκείνες τις περι-
πτώσεις αγροτών, κτηνοτρόφων και 
συλλογικών σχηµάτων, η φιλοσοφία 
των οποίων τους έχει θωρακίσει ένα-
ντι των προκλήσεων που σωρεύονται 
σε ένα τοπίο όπως είναι το σηµερι-

νό. Κοινό χαρακτηριστικό των υπο-
ψηφιοτήτων είναι η νοοτροπία τους, 
η οποία τους αποµακρύνει από την 
προσµονή των ενισχύσεων και τους 
δίνει το επενδυτικό θάρρος για ανα-
ζήτηση λύσεων µείωσης του κόστους 
και αύξησης της παραγωγικότητας. 
Τα αποτελέσµατα είναι χειροπιαστά.

Οι προτάσεις της Agrenda τέθηκαν 
ενώπιον της αυστηρής και πλέον αρ-
µόδιας επιτροπής αξιολόγησης του 
Αγρότη της Χρονιάς, µε τον λευκό 
καπνό για τους κορυφαίους συντε-

λεστές της αγροτικής παραγωγής να 
βγαίνει αργά το µεσηµέρι της Τρίτης 
15 Νοεµβρίου. Οι «αγρότες – πρότυ-
πα» όπως τους προλόγισε ο εκδότης 
και διευθυντής της Agrenda, Γιάν-
νης Πανάγος, θα ανακοινωθούν σε 
λίγες ηµέρες, στις 3 ∆εκεµβρίου στη 
Θεσσαλονίκη στη µεγάλη γιορτή για 
την αγροτική παραγωγή, του «12ου 
Αγρότη της Χρονιάς». Έχει σηµασία 
όµως να σταθεί κανείς στα φίλτρα 
τα οποία ενεργοποίησε η επιτροπή 
αξιολόγησης υπό την προεδρία του 

καθηγητή Γενετικής και πρώην υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Α-
θανάσιου Τσαυτάρη. 

«Η γεωργία είναι µπροστά σε πολ-

λαπλές προκλήσεις όπως είναι η δη-
µογραφική έκρηξη και η ταυτόχρονη 
γήρανση του πληθυσµού σε Ευρώ-
πη και ΗΠΑ, η επάρκεια τροφίµων 
και η αξιοποίησή τους µε τρόπο που 
θα µπορούσε ακόµα και να διευκο-
λύνει τις δοµές υγείας. Έπειτα είναι 
και η κλιµατική αλλαγή» θα πει ο κα-
θηγητής Τσαυτάρης. «Ο µόνος δρό-
µος είναι η επιστήµη» συνεχίζει ο ί-
διος καταλήγοντας πως για να µπο-
ρέσει η επιστήµη να πιάσει τόπο και 
να εφαρµοστεί στο πεδίο, θα χρεια-

Επιτροπή Αξιολόγησης Αγρότη της Χρονιάς

Αγρότες πρότυπα 
σε απαιτητικό τοπίο
Ο Αγρότης της Χρονιάς, θεσμός ανάδειξης των παραγωγών πρώτης γραμμής

Αποκαλυπτήρια 
στις 3 ∆εκεµβρίου
Στη Θεσσαλονίκη στις 3 

∆εκεµβρίου θα ανακοινωθούν 
οι αγρότες πρότυπα στην 

εκδήλωση του 12ου Αγρότη 
της Χρονιάς

Εµπνευστής του θεσµού του Αγρότη της Χρονιάς ο Γιάννης Πανάγος, 
εκδότης και διευθυντής της εφηµερίδας Agrenda.

Πρόκληση για τους αγρότες οι νέες τεχνολογίες λέει η Φραντζέσκα 
Υδραίου, γενική διευθύντρια του ΕΣΥΦ, µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ο ∆ιονύσης 
Βαλασσάς,
∆ιευθυντής 
του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού 
Ζαγοράς, 
που αποτελεί 
παράδειγµα 
συνεταιριστι-
κού επιχειρείν.
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στούν νέοι αγρότες που µπορούν να 
κατανοήσουν τα σύγχρονα εργαλεία.

«Φαίνεται πως ο αγρότης καταλα-
βαίνει πως είναι προς το συµφέρον 
του να επενδύσει. Ειδικά ο Νέος Α-
γρότης επιλέγει να πάρει µηχανήµα-
τα νέας τεχνολογίας και να δώσει για 
παράδειγµα χρήµατα για εξοπλισµό 
ηλεκτροστατικού ψεκασµού. Αλλάζει 
η νοοτροπία και µπαίνουν σε δεύτε-
ρη µοίρα οι επιδοτήσεις και σε ζήτη-
µα πρώτης γραµµής αναδεικνύεται η 
ανάγκη µείωσης του κόστους παρα-

γωγούς» θα υπερθεµατίσει ο Σάββας 
Μπαλουκτσής, πρόεδρος του ΣΕΑΜ 
και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Α-
ξιολόγησης του Αγρότη της Χρονιάς.

Ο«Αγρότης Universalis» και 
η αναβλάστηση συνεταιρισμών
Σύγχρονα εργαλεία και συνέργειες θέλει το νέο μοντέλο παραγωγής

Σε δεύτερη µοίρα 
οι επιδοτήσεις

Ο σηµερινός αγρότης καταλα-
βαίνει που πρέπει να επενδύ-
σει, αλλάζει η νοοτροπία και 
µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα 

οι επιδοτήσεις

Τα νέα εργαλεία από µόνα τους δεν 
µπορούν να δώσουν λύσεις. Ο άνθρω-
πος, είναι αυτός που θα µπορέσει α-
ξιοποιώντας τα να παράξει την απαι-
τούµενη υπεραξία που υπαγορεύουν 
οι σηµερινές συνθήκες και ως εκ τού-
του, ο Αγρότης της Χρονιάς είναι ένας 
άριστος χειριστής αυτών των νέων µέ-
σων παραγωγής. «Το ζήτηµα πλέον 
είναι να υπάρχει γεωργία µε µειωµέ-
νες εισροές χωρίς απώλειες αποδό-
σεων» θα σχολιάσει η Φραντζέσκα 
Υδραίου, µέλος της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης και Γενική ∆ιευθύντρια του 
Ελληνικού Συνδέσµου Φυτοπροστα-
σίας. «Είναι µια πρόκληση για τη βιο-
µηχανία, η οποία αναπτύσσει βέβαια 
νέα προϊόντα όπως είναι τα βιολογι-
κής προελεύσεως φυτοπροστατευτικά 
ή οι βιοδιεγέρτες. Είναι ξεκάθαρο ότι 
ο αγρότης πλέον πρέπει να έχει τρο-
µερές γνώσεις για να διαχειριστεί αυ-
τήν την πρόκληση και τη νέα τεχνο-
λογία και να αξιοποιήσει κατάλληλα 
τις νέες λύσεις στο πεδίο των εισρο-
ών. Είναι απαιτητικό και δύσκολο για 
τους µικρούς αυτό, θέλει συνέργειες 
και ορθές γεωργικές συµβουλές. Οι 
συµβουλές µένει να φανεί πώς θα ε-
φαρµοστούν στην πράξη», σηµείωσε.

Παίρνοντας το λόγο ο Γενικός ∆ι-
ευθυντής του ΣΕΠΥ, Αλέξανδρος ∆ια-
µαντίδης, θα συµφωνήσει ότι οι νέες 
τεχνολογίες και η γενετική βελτίωση 
βοηθάνε, ενώ θα παρατηρήσει ότι «οι 
παραγωγοί µεγάλων καλλιεργειών 
πλέον το ψάχνουν πολύ σχετικά µε 
το υλικό που θα χρησιµοποιήσουν». 

Σηµείωσε δε, µια ακόµα µεταρρύθµι-
ση στο πεδίο των εισροών που ανα-
µένεται το α’ εξάµηνο του 2023. «Πε-
ριµένουµε µία νέα πρόταση από την 
ΕΕ για τις τεχνολογίες βελτίωσης που 
δεν θα θεωρείται το αποτέλεσµά τους 
«γενετικά µεταλλαγµένο», ένας µπα-
γιάτικος ορισµός που δεν ταιριάζει στο 
προφίλ των σύγχρονων αναγκών». 

Η αναβλάστηση των Συνεταιρισµών
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κατα-

λύτης επιτυχίας φαίνεται ότι γίνεται η 
κουλτούρα της συνεργασίας και υπό 
αυτήν την έννοια, δεν µπορεί να θε-
ωρηθεί τυχαία η «αναβλάστηση των 
συνεταιρισµών», όπως χαρακτηριστι-
κά θα αναφέρει ο Μόσχος Κορασίδης, 
ο ∆ιευθυντής στην φρέσκια ακόµα Ε-
ΘΕΑΣ που ήρθε να αναβιώσει το συνε-
ταιριστικό κίνηµα. «Στο παρελθόν ζη-
µιώθηκε η εικόνα των συνεταιρισµών, 
πράγµατι. Όχι όµως η ανάγκη τους.» 
θα πει ο κύριος Κορασίδης. 

Πλάι στο νέο, συµπορεύεται και το 
παραδοσιακό. Αυτό είναι µια αρχή 
που δεν µπορεί να µείνει εκτός της 
εξίσωσης, ειδικά στην περίπτωση της 
αγροτικής παραγωγής. Το κριτήριο 
αυτό ήρθε να εκπροσωπήσει στην Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης, ο ∆ιονύσης Βα-
λασσάς, Γενικός ∆ιευθυντής του αιω-
νόβιου αγροτικού συνεταιρισµού της 
Ζαγοράς στο Πήλιο. «Το µικροκλίµα 
και το ανάγλυφο είναι κάτι που µας 
βοηθά στην ανάπτυξη της δραστηρι-
ότητάς µας και στην εικόνα που χτί-
ζουµε στην αγορά» θα πει ο ίδιος.

Ο Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης,Γενικός ∆/ντης ΣΕΠΥ, λέει πως οι παραγωγοί 
µεγάλων καλλιεργειών ψάχνουν πολύ το υλικό που θα χρησιµοποιήσουν.

Ο Σάββας Μπαλουκτσής, Πρόεδρος ΣΕΑΜ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Αγρότη της Χρονιάς, βλέπει αλλαγή νοοτροπίας.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
Οµ. Καθηγητής, Τ. υπουργός, 
Κοσµήτωρ, Κολλέγιο Περρωτής, ΑΓΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ
Πρόεδρος ΣΕΑΜ

ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ
∆ιευθυντής ΕΘΕΑΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ
Γενική ∆/ντρια ΕΣΥΦ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γενική ∆/ντρια ΣΠΕΛ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Εκδότης - ∆/ντης 
εφηµερίδας Agrenda

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ
Πρόεδρος Ασεποπ Βελβεντού

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
Γενικός ∆/ντης ΣΕΠΥ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ
∆/ντης ΑΣ Ζαγοράς
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Επένδυση στην παραδοσιακή πυτιά 
για τυροκόμηση φέτας, γραβιέρας 

  Στα σχέδια ένταξη της μονάδας 
«Η Πυτιά» στον Αναπτυξιακό

Πεδίο ανάπτυξης επέκτασης 
των εξαγωγών σε Γαλλία, Ιταλία 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην Ελλάδα, ποσοστό που υπερβαίνει το 90% 
της χρησιµοποιούµενης πυτιάς για την παρα-
σκευή τυροκοµικών προϊόντων, υπολογίζεται 
ότι αποτελεί προϊόν εισαγωγής. Σε µία διαφο-
ροποιηµένη προσέγγιση της υφιστάµενης κα-
τάστασης, ο Φάνης Παπάς αποφάσισε να προ-
βεί στη µετεξέλιξη της ερασιτεχνικής δραστη-
ριότητας παραγωγής πυτιάς που ανέπτυξαν οι 
γονείς του, δηµιουργώντας µία οργανωµένη 
µεταποιητική µονάδα στον Σοχό Θεσσαλονί-
κης µε την ονοµασία «Η Πυτιά». 

«Αυτό που κάνω είναι να παράγω την πα-
ραδοσιακή πυτιά τυροκόµησης. Είναι µία δου-
λειά που την ανακάλυψα από τους προγόνους 
µου και σχετίζεται µε την παραδοσιακή µέθο-
δο τυροκόµησης. Οι παλιοί όταν έσφαζαν τα 
αµνοερείφια γάλακτος, κρατούσαν τα στοµά-
χια, τα στέγνωναν και τα επεξεργάζονταν µε 
νερό και αλάτι. Με αυτόν τον τρόπο έφτιαχναν 

την πυτιά για να δηµιουρ-
γήσουν το δικό τους τυρί». 

Η ευκαιρία από τη στροφή 
των καταναλωτών σε 
παραδοσιακά προϊόντα

Αυτό που διακρίνει είναι 
η ευκαιρία που παρουσιά-
ζεται µέσα από τη στροφή 
του καταναλωτικού κοινού 
σε παραδοσιακά προϊόντα 
τα τελευταία χρόνια, η ο-
ποία ενέχει περαιτέρω περι-

θώριο ανάπτυξης. Στον σχεδιασµό της επιχεί-
ρησης είναι να ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρό-
γραµµα για την επέκταση των εγκαταστάσε-
ών της, προκειµένου να ανταποκριθεί στη δι-
αρκώς αυξανόµενη ζήτηση. Επιπλέον πρόκει-
ται να δηµιουργήσει ένα άρτιο κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης για τη βελτίωση της πυτιάς που 
παράγει. Ο κ. Παπάς βλέπει πεδίο ανάπτυξης 
και στην επέκταση των εξαγωγών παραδοσια-
κής πυτιάς σε χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία ή άλ-
λού, όπου η πυτιά βρίσκει έδαφος χρήσης σε 
συνταγές τυριών όπως η µοτσαρέλα.

Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη 
λογιστική και κατόπιν ενός µεταπτυχιακού στην 
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και ∆ιακυβέρνηση 
πραγµατοποίησε ένα ταξίδι στην Ιταλία για να 
δει από κοντά την παραγωγή µίας επιχείρησης 
παραγωγής παραδοσιακής πυτιάς. Κατά την ε-

πιστροφή του στην Ελλάδα αποφάσισε να δη-
µιουργήσει τη δική του µεταποιητική επιχείρη-
ση. «Πολλοί κτηνίατροι στην περιοχή ήταν ε-
ξαρχής αντίθετοι µε το εγχείρηµά µου. Κάποιοι 
υποστήριξαν ότι δεν θα µπορούσε να υλοποι-
ηθεί, χαρακτηρίζοντας παράνοµη την εν λόγω 
δραστηριότητα. Ωστόσο ήµουν αποφασισµένος 
να το κάνω. Και µ’ αυτόν τον τρόπο ξεκίνησα τη 
µεταποιητική δραστηριότητα, η οποία συνάδει 
πλήρως µε τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας», 
περιγράφει ο Θεοφάνης Παπάς.

 «Αρκεί να αναλογιστείτε ότι η πλειοψηφία 
των στοµαχιών αµνοερειφίων απορρίπτεται 
µαζί µε τα υποπροϊόντα που προέρχονται α-
πό τα σφαγεία. Αυτό που για κάποιους θεω-
ρείται απόρριµµα, για εµένα αποτελεί µία νέα 
ευκαιρία στον µεταποιητικό τοµέα».

Από την πυτιά που παράγει δηµιουργούνται 
κυρίως τυριά όπως είναι η βαρελίσια φέτα αλ-
λά και η γραβιέρα. Συνεργάζεται µε τα τυροκο-
µεία του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλαβρύ-
των, την Βιοµηχανία Γαλακτοκοµικών Προϊ-
όντων Ι. Μενεγάτος καθώς και µε αρκετά τυ-
ροκοµεία στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανί-
ας όπως είναι η Βασιλείου Τυροκοµικά, το πα-
ραδοσιακό τυροκοµείο Μακρή στο Μεσολόγγι 
αλλά και µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως η 
γαλακτοβιοµηχανία Όµηρος. 

Στροφή 
καταναλωτών

Ο παραγωγός Φάνης 
Παπάς διακρίνει 
την ευκαιρία που 

παρουσιάζεται µέσα 
από τη στροφή του 

καταναλωτικού 
κοινού σε παραδοσι-

ακά προϊόντα

Συνεργασία µε
πανεπιστήµια
για πιο προϊόν
ποιοτικότερο 
«∆ιατηρώ άρρηκτη επικοινωνία 
µε τα Γεωπονικά Πανεπιστήµια 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ 
συµµετείχα και σε ερευνητικό 
πρόγραµµα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
προκειµένου να παράγω ποιοτικό 
προϊόν», αναφέρει ο παραγωγός. 
Η παραδοσιακή πυτιά παράγεται 
σε µορφή πάστας, στη συνέχεια 
αραιώνεται σε άλµη, υγροποιείται 
και χρησιµοποιείται από τους 
τυροκόµους σε συγκεκριµένη 
αναλογία. «Πολλές φορές ωστόσο 
χρησιµοποιούν ένα µέρος από τη 
δική µας πυτιά σε συνδυασµό µε 
βιοµηχανοποιηµένη πυτιά, για να 
εξισορροπήσουν τον χαρακτήρα 
του τυριού και να του προσδώσουν 
έναν αυθεντικότερο χαρακτήρα 
µε την παραδοσιακή πυτιά», εξηγεί 
ο ίδιος. Ο Φάνης Παπάς αναφέρει 
ότι όσο νεότερο είναι το σφάγιο, 
τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα 
της πυτιάς. «Η πυτιά εµπεριέχει 
δύο ουσίες, πεψίνη και χυµοσίνη. 
Όσο νεότερο είναι το αµνοερείφιο, 
τόσο πιο υψηλή είναι η 
περιεκτικότητα της χυµοσίνης, 
δίνοντας καλύτερη απόδοση 
στην πυτιά. Σε ό,τι αφορά την 
περιεκτικότητα σε πεψίνη, δεν 
πρέπει να ξεπερνάει το 25%».
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ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΥΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΣΩ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ

~1

ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
ΠΥΤΙΑΣ
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<10%
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Αύξηση των 
πωλήσεων 
της ΦΑΓΕ 

στις ΗΠΑ 
Σηµαντική µείωση 

πωλήσεων σε Ελλάδα, 
Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο 
δείχνουν τα στοιχεία του 
οµίλου ΦΑΓΕ το εννεάµηνο 
του 2022 από πέρυσι, η 
οποία όµως υπερκαλύφθηκε 
από τη µεγάλη αύξηση κατά 
16,1% των πωλήσεων στις 
ΗΠΑ στα 255,6 εκατ. 
δολάρια. Τους πρώτους 9 
µήνες του 2022 οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 3,1% σε 
ετήσια βάση, φτάνοντας τα 
421,2 εκατ. δολάρια (έναντι 
408,6 εκατ. έναν χρόνο 
νωρίτερα). Η αύξηση αυτή 
αποδίδεται στις ανεβασµένες 
τιµές πώλησης κατά 19% 
σε όλες τις αγορές.

Mόλις το 22% 
των καταναλωτών 
βλέπει θετικά 
το «καλάθι 
νοικοκυριού»
Προϊόντα από το «καλάθι του 
νοικοκυριού» έχουν αγοράσει 
4 στους 10 καταναλωτές την 
πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας 
του, σύµφωνα µε έρευνα 
του Ινστιτούτου Έρευνας 
Λιανεµπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών. 
Αναφορικά µε τις απόψεις 
των καταναλωτών για τη 
χρησιµότητα του καλαθιού 
µόνο το 22%, δηλώνει ότι 
είναι µια θετική πρωτοβουλία. 

Απαγόρευση 
εξαγωγών 
καυσόξυλων έως 
1η Μαρτίου 2023
Απαγορεύεται η αποστολή 
και εξαγωγή προϊόντων 
υλοτοµίας εκτός Επικράτειας 
µέχρι την 1η Μαρτίου 2023, 
σύµφωνα µε τροπολογία του 
υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Η προσωρινή 
απαγόρευση εξαγωγής 
επεξεργασµένων ή 
ανεπεξέργαστων προϊόντων 
υλοτοµίας σε χώρες της ΕΕ 
και Τρίτες χώρες 
προωθείται προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί η υψηλή τιµή 
διάθεσης των προϊόντων 
στην αγορά και ο κίνδυνος 
εµφάνισης φαινοµένων 
λαθραίας υλοτόµησης.

ΝΕΑ

Να αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις των ελ-
ληνικών οινοποιείων µέσα στην επόµενη 
3ετία βάζει στόχο το Κτήµα Semeli, το ο-
ποίο επενδύει στην επέκταση των ιδιόκτη-
των αµπελώνων καθώς και στην υφιστά-
µενη µονάδα µε νέα µηχανήµατα, που την 
εκσυγχρονίζουν και αριστοποιούν το ποι-
οτικό αποτέλεσµα.

Το 2022 αναδεικνύεται έτος σταθµός, για 
τους ανθρώπους του Κτήµατος, καθώς τα 
κρασιά του Οινοποιείου απέσπασαν 25 συ-
ναπτές διακρίσεις σε µεγάλους διαγωνισµούς 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέρα όµως 
από το οινικό της αποτύπωµα το 2022, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο φετινός της  τζίρος 
θα διαµορφωθεί σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η Ε-
ταιρεία επιστρέφει σε κερδοφόρες χρήσεις. 

Οι επιχειρηµατικές εξελίξεις οδήγησαν 
σε διοικητικές αποφάσεις για επέκταση 
των δραστηριοτήτων του Οινοποιείου µε 
νέες ετικέτες–προϊόντα, καθώς και την α-
πόκτηση νέων χώρων.  Εν των µεταξύ ο-
λοκληρώθηκε η επένδυση ύψους 5 εκατ. 
ευρώ για την αναβάθµιση των χώρων φι-
λοξενίας του Κτήµατος αναδεικνύοντας τη 
Semeli σε κορυφαίο οινικό προορισµό, α-
φού το Κτήµα αναδεικνύεται ως παραγω-
γική µονάδα, ως χώρος φιλοξενίας, ως χώ-
ρος ιστορικός.

Ένα νέο στραγγιστό γιαούρτι από κα-
τσικίσιο γάλα συµβατικής εκτροφής 
ρίχνει στην αγορά η συνεταιριστική 
γαλακτοβιοµηχανία «ΕΒΟΛ». Ο σχε-
διασµός και η παραγωγή του καινού-
ριου κωδικού ολοκληρώθηκε τέλος Ο-
κτωβρίου κι εδώ και λίγες ηµέρες, ό-
πως επισηµαίνεται από τον υποδιευ-
θυντή της ΕΒΟΛ Γιώργος Χατζηγεωρ-
γίου, «έχει αρχίσει η διανοµή του στα 
σούπερ µάρκετ για να τεσταριστεί η α-
γορά και αναµένουµε παραγγελίες».

Ο ίδιος υπογραµµίζει ότι «το φρέ-
σκο γάλα που χρησιµοποιείται για 
την παραγωγή του προϊόντος συλλέ-
γεται από συνεργαζόµενες εκτροφές 
στο ∆υτικό Πήλιο και διαθέτει τα ποι-
οτικά στάνταρντ που χαρακτηρίζουν 
όλα τα αγνά προϊόντα της ΕΒΟΛ». Με 
την καινούρια προσθήκη, η οργάνω-
ση διαθέτει, πλέον, στο προϊοντικό της 
χαρτοφυλάκιο 68 κωδικούς φρέσκου 
γάλακτος, τυριών, ανθότυρων και για-
ουρτιών, από πρόβεια, κατσικίσια και 
αγελαδινή πρώτη ύλη.      Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Με επενδύσεις
βάζει πλώρη
για την πρωτιά
το Κτήμα Semeli

Από ΕΒΟΛ 
στραγγιστό
κατσικίσιο
γιαούρτι

Στην εξαγορά των Ορυζόµυλων Μακεδονίας-Αφοί 
Μυστακίδη Α.Ε. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, µέσω 
της διαδικασίας πλειστηριασµού, έναντι 1.950.000 
ευρώ, προχώρησε η ηγέτιδα στον κλάδο ζωοτρο-
φών, ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. Το νέο εργοστάσιο, που ανή-
κει πλέον στην εταιρεία Βιοµηχανία Ζωοτροφών 
Κατερίνης, ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., έκτασης 14 στρεµµά-
των, περιλαµβάνει σιλό αποθήκευσης δηµητριακών 
χωρητικότητας 20.000 τόνων, αποθηκευτικό χώ-
ρο των 2,7 χιλιάδων τ.µ. και φυσικά το βασικό κτί-
ριο ορυζόµυλου που εκτείνεται σε 3,3 χιλιάδες τ.µ.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, κύριος σκοπός της ε-
πένδυσης είναι να εξυπηρετηθούν άµεσα οι αυξα-
νόµενες ανάγκες σε αγορά πρώτων υλών, όπως 

επίσης και λόγω ραγδαίας αύξησης της ζήτησης 
των προϊόντων της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι θα 
εγκατασταθεί και γραµµή παραγωγής πελετοποί-
ησης ζωοτροφών. Τέλος, η τοποθεσία του ακινή-
του ενισχύει τη θέση της βιοµηχανίας στρατηγικά 
και θα της δώσει το πλεονέκτηµα εισαγωγής και ε-
ξαγωγής χύδην προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Στη ΒΙΟΖΩΚΑΤ
οι Ορυζόμυλοι
Μακεδονίας

Επενδύει στα βιολογικά όσπρια η Kastor 
Farm, ως αντίδοτο στις ελληνοποιήσεις
Σε δύο άξονες θα κινηθεί η παραγωγική 
δραστηριότητα της Kastor Farm, εταιρείας που 
παράγει και συσκευάζει όσπρια στην Καστοριά. 
Αφενός, σύµφωνα µε τον Ιορδάνη Μιχαηλίδη, εκ των 
συνεταίρων, κύρια κατεύθυνση αποτελεί η µετατροπή 
των καλλιεργήσιµων εκτάσεων 350 στρεµµάτων 
σε βιολογικές. Επί του παρόντος, οι βιολογικές 
καλλιέργειες που εκµεταλλεύεται η Kastor Farm 
ανέρχονται σε περίπου 80 στρέµµατα. Αφετέρου, 
άµεσα ξεκινά και η υλοποίηση επένδυσης για 
κατασκευή ιδιόκτητου τυποποιητηρίου οσπρίων, για την 
καθετοποίηση πλήρως της παραγωγής της εταιρείας, 
δεδοµένου ότι επί του παρόντος η συσκευασία των 
προϊόντων της γίνεται σε εγκαταστάσεις τρίτων για 
λογαριασµό της.  Ο κ. Μιχαηλίδης συνεργάζεται στο 
εν λόγω επιχειρηµατικό βήµα µε τον Χρήστο Μαυρίδη, 
έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς σιτηρών 
στη ∆υτική Μακεδονία, στην από κοινού παραγωγή 
οσπρίων. «Κόντρα στις ελληνοποιήσεις επιδιώκουµε 
να διαφοροποιηθούµε, καθότι τα κράτη από τα οποία 
γίνονται οι εισαγωγές αυτές δεν διαθέτουν βιολογικά 
προϊόντα», επισηµαίνει ο παραγωγός.    Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

>90%
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ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στις αρχές του 2023 αναµένεται να 
ανοίξει τις πόρτες του και στο κοι-
νό, το πρώτο, διεθνώς, βιοκλιµατι-
κό οινοποιείο, µε αξιοποίηση της ε-
παυξηµένης πραγµατικότητας (σ.σ. 
augmented reality), από το «Κτήµα 
Kitrus», στην Πύδνα Πιερίας. Ήδη 
το κατασκευαστικό µέρος της υπο-
δοµής στο καινοτόµο οινοποιείο έ-
χει ολοκληρωθεί και είναι και λει-
τουργικό, επιτρέποντας, για δεύτε-
ρη χρονιά φέτος να γίνει η οινοποί-
ηση µέσα στις εγκαταστάσεις του, 
και πλέον αποµένει η διαµόρφω-
ση των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων, για να γίνει επισκέψιµο.

«Βρισκόµαστε στην τελική ευθεία. 
Είναι µια διαδικασία που κράτησε 
αρκετά και µας ταλαιπώρησε λίγο, 
διότι τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω 
του covid-19, ήταν περίεργη περί-
οδος. Παρ’ όλα αυτά είµαστε πολύ 
ευχαριστηµένοι από το αρχιτεκτο-
νικό και το λειτουργικό αποτέλε-
σµα στο νέο οινοποιείο µας, το ο-
ποίο θα είναι έτοιµο στις αρχές του 
νέου έτους», τόνισε στην Agrenda 
και το WineTrials ο Κωνσταντίνος 
Γαρυπίδης, ενεργό µέλος στο οικο-
γενειακό «Κτήµα Kitrus».

Μηχανολόγος – µηχανικός ο ίδιος, 
µας εξήγησε πως για την υλοποίη-

ση του project, σε επίπεδο εξωτερι-
κής τοιχοποιίας, υπήρξε συνεργα-
σία µε το πολυτεχνείο της Ζυρίχης 
(σ.σ. ΕΤΗ Zurich). «Είναι η πρώτη 
κατασκευή παγκοσµίως που ολο-
κληρώθηκε µε augmented reality. 
Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή τοποθετήσαµε τα τούβλα 
για να επιτρέπεται και ο φωτισµός 
του κτηρίου, αλλά και τον καλύτερο 
αερισµό του και ταυτόχρονα, αρχι-
τεκτονικά του δίνει έναν ιδιαίτερο 
χαρακτήρα» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. «Είναι ένα σύγχρονο οινο-
ποιείο, που δίνει πολλή µεγάλη έµ-
φαση στη µείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας. Αν και παράγουµε 
πλέον σχεδόν διπλάσια ποσότητα, 
συγκριτικά η µείωση φτάνει µέχρι 
και στο 60%. Είναι εντυπωσιακά τα 
νούµερα», διευκρίνισε ο κ. Γαρυπί-
δης, σηµειώνοντας πως στα πλάνα 
της οικογένειας είναι να υλοποιη-
θούν επενδύσεις και σε ΑΠΕ, για 
να καταστεί κλιµατικά ουδέτερος 
και ο αµπελώνας του Κτήµατος. 

Το κτήµα διαθέτει πλέον πέντε ε-
τικέτες, από τις οποίες οι δύο είναι 
τα λευκά «Kiturs Μαλαγουζιά» και 
«Kitrus Idealista» από Verdicchio, 
άλλες δύο τα ερυθρά, «Kitrus syrah 
και «Lost Hellanico», που προέρχε-
ται από την ποικιλία Aglianico, και 
το ροζέ, «Kitrus Estella», το οποίο 
είναι ένα χαρµάνι µε 85% syrah και 

15% aglianico. «Προκύπτει απο ζύ-
µωση και παλαίωση για 7 µήνες σε 
τσιµεντένια δεξαµενή, µε ολόκλη-
ρο τσαµπί στο πιεστήριο και πολύ 
χαµηλή απόδοση, µε υψηλή οξύ-
τητα και χωρίς ιδιαίτερο χρώµα», 
σηµειώνει ο ίδιος και συµπληρώ-
νει πως «είναι πολύ ανοιχτόχρωµο 
κρασί που βγήκε το 2021 σε 5.000 
φιάλες. Το syrah του δίνει τον αρω-
µατικό χαρακτήρα, τα φρούτα και 
τη φράουλα που το χαρακτηρίζει, 
ενώ το aglianico του δίνει την τα-
νική δοµή και την εξτρά οξύτητα».

Ως «βαρύ πυροβολικό» από 
εµπορική άποψη, για το Κτήµα 
Kitrus είναι η Μαλαγουζιά, η ο-
ποία εξαντλείται γρήγορα. «Φέ-
τος θα έχουµε γύρω στις 30.000 
φιάλες, από περίπου 20.000 πέ-
ρυσι, ενώ περί τις 8.000 θα είναι 
οι φιάλες στο ροζέ και από 3.500 

οι δύο ερυθρές», επισηµαίνει ο 
κ. Γαρυπίδης, υπογραµµίζοντας 
πως γύρω στο 80% της παραγω-
γής του Κτήµατος απορροφάται 
από την ελληνική αγορά και το υ-
πόλοιπο 20% εξάγεται κυρίως σε 
Γερµανία, Ολλανδία και Κύπρο. 

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τεράστιο 
πρόβληµα το πώς γίνεται η κατα-
νοµή των νέων αδειών φύτευσης, 
καθώς δηµιουργεί ένα µεγάλο ε-
ρωτηµατικό για το πώς θα στηρι-
χθούν οι πωλήσεις και οι εξαγωγές 
του Κτήµατος. «Τα τελευταία πέντε 
χρόνια δεν δίνουν άδειες φύτευ-
σης στο νοµό. Είναι το µόνιµο και 
το µεγάλο µας πρόβληµα», τονίζει 
και σηµειώνει πως «θα θέλαµε να 
ανέβουµε στις 80.000 φιάλες ετη-
σίως, αλλά µε τα στρέµµατα που έ-
χουµε δεν υπάρχει περίπτωση να 
προσεγγίσουµε το στόχο αυτό».

Βαρύ πυροβολικό εµπορικά για το Κτήµα Kitrus είναι η Μαλαγουζιά. Το κτήµα διαθέτει πλέον πέντε ετικέτες, δύο λευκές από Verdicchio, δύο ερυθρές από Aglianico και ένα ροζέ.

«Έχουµε προτάσεις για εµπορικές συνεργασίες, αλλά περιοριστικός 
µας παράγοντας είναι οι ποσότητες. ∆εν έχουµε µεγάλες, οπότε 
λειτουργούµε µε ένα ταβάνι», λέει ο Κωνσταντίνος Γαρυπίδης. 

Με βιοκλιματικό  
οινοποιείο το ‘23
το Κτήμα Kitrus
Ο ιδιόκτητος αμπελώνας σε 55 στρέμματα, με 
την παραγωγή κρασιού γύρω στις 45.000 φιάλες

Άδειες φύτευσης
«Εδώ και πέντε χρόνια 
δεν µας δίνουν άδειες 

φύτευσης. Είναι το µόνιµο 
µεγάλο µας πρόβληµα», 

λέει ο Κ. Γαρυπίδης
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ΣΤΟΧΟΣ

80%



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

«Ετησίως νοικιάζω επιπλέον 22 στρέµµατα για 
να τα κάνω αµειψισπορά ή αγρανάπαυση ώστε 
να πιάνω τις απαιτήσεις για το πρασίνισµα. Τώ-
ρα που το 2023 δεν απαιτείται κάτι τέτοιο, να τα 
αφήσω;» Αυτό είναι ένα πραγµατικό ερώτηµα 
το οποίο µετέφερε βαµβακοπαραγωγός στην 
Agrenda. Μία απάντηση µε βάση το στρατηγι-
κό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, είναι πως θα µπορού-
σε να δοκιµάσει σε αυτά φέτος κάποια µοντέρ-
να καλλιέργεια όπως είναι το Σιταροκρίθαρο 
(Tritordeum) για να πάρει 1.320 ευρώ (60 ευ-
ρώ το στρέµµα), χωρίς να έχει τη δέσµευση να 
συνεχίσει να το καλλιεργεί και το 2024 αν δεν 
το επιθυµεί. Επιπλέον µπορεί να βάλει σε αυτά 
τα στρέµµατα κάποια άλλη τοπική ποικιλία από 

ψυχανθή ή χειµερινά σιτηρά που είναι προσαρ-
µοσµένη στην περιοχή όπως για παράδειγµα εί-
ναι ο Καπλουτζάς (Μονόκκοκο) στη Θεσσαλία 
για να πάρει 31 ευρώ το στρέµµα. Μπορεί, βέ-
βαια, ο παραγωγός αν το επιθυµεί να βάλει σε 
ολόκληρη την έκταση που καλλιεργούσε βαµ-
βάκι κριθάρι µικρού βιολογικού κύκλου για να 
πάρει 14,3 ευρώ το στρέµµα. Αν και, προφανώς, 
το να αφήσει το βαµβάκι µε τα 70 ευρώ ειδική 
ενίσχυση, δεν είναι και η πιο «σοφή» επιλογή.

Επειδή, λοιπόν, πολλή κουβέντα γίνεται αυ-
τές τις ηµέρες που ολοκληρώνονται οι φθινο-
πωρινές σπορές, για τη δράση του νέου πρασι-
νίσµατος µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών και προ-
σαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών» αποσαφη-
νίζονται τα εξής:

Πρώτον, το ένα µέρος της επιδότησης αφο-
ρά αποκλειστικά τον βίκο και χειµερινά σιτηρά 

(π.χ κριθάρι) µικρού βιολογικού κύκλου όταν α-
ντικαθιστούν το βαµβάκι, το καλαµπόκι ή τη µη-
δική (βλ. σελ. 29 για το ύψος του πριµ). 

∆εύτερον, το άλλο µέρος της επιδότησης 
αφορά καινοτόµες καλλιέργειες σε οποιοδήπο-
τε αγροτεµάχιο (δεν απαιτείται αντικατάσταση 
καλλιέργειας). Αφορά Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο 
Σινάπι, Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Σιταρο-
κρίθαρο, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα και Λινάρι.

Τρίτον, το τελευταίο µέρος αφορά «προσαρ-
µοσµένες, τοπικές ποικιλίες» από χειµερινά σι-
τηρά, ψυχανθή και αρωµατικά φυτά. Εδώ το Υ-
ΠΑΑΤ «δουλεύει» µία λίστα διαφορετικών ποικι-
λιών ανά περιοχή, την οποία θα γνωστοποιήσει 
µέσα στο έτος. Κατόπιν εορτής βέβαια καθώς οι 
φθινοπωρινές σπορές σχεδόν ολοκληρώθηκαν.

Τέταρτον, δεν υπάρχει καµία πολυετής δέ-
σµευση. Η επιδότηση είναι ετήσια.

Λύσεις αμειψισποράς 
με συνοδεία επιδότησης   
Ευκαιρία δοκιμών το 2023 για νέες καλλιέργειες έστω και σε λίγα στρέμματα 

Αµειψισπορά
Η αµειψισπορά δεν είναι 
µόνο σηµαντική για τη 

ζιζανιοκτονία, αλλά και για τη 
λήψη της βασικής ενίσχυσης 

στις αροτραίες, καθώς 
ο παραγωγός πρέπει στην 

τριετία να την έχει εφαρµόσει 
σε όλα τα αγροτεµάχιά του
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Ανά περιοχή διαφορετικές 
ποικιλίες θα επιδοτούνται
Δεν προλαβαίνει τις φθινοπωρινές σπορές ο κατάλογος με τις ενισχυόμενες ποικιλίες 
που διαμορφώνει  το ΥΠΑΑΤ. Βέβαιη η επιδότηση μόνο σε τρίμηνα κριθάρια, βίκο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κατάλογο µε διαφορετικές ποικιλίες που θα είναι 
προσαρµοσµένες ανά περιοχή και θα µπορούν να 
µπουν στο µείγµα αµειψισποράς που θα επιλέξει ο 
παραγωγός ώστε να λάβει την ειδική ενίσχυση α-
πό το νέο πρασίνισµα που φτάνει τα 82,4 ευρώ το 
στρέµµα το 2023, ετοιµάζει το ΥΠΑΑΤ. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, την περασµένη εβδοµάδα πραγµατοποι-
ήθηκε σχετική συνάντηση µεταξύ των υπηρεσιακών 
του υπουργείου και των συµβούλων για τη νέα ΚΑΠ 
για τη δηµιουργία του σχετικού καταλόγου, ο οποί-
ος θα βγει στη δηµοσιότητα τις προσεχείς ηµέρες. 

Όπως αναφέρει στην Agrenda πηγή που συµµε-
τείχε στη συνάντηση, το κριθάρι µικρού βιολογικού 
κύκλου βρίσκεται υπό την οµπρέλα των «χειµερινών 
σιτηρών» που θα επιδοτούνται για τη σπορά τους. Η 
ενίσχυση υπενθυµίζεται για τα µικρού βιολογικού 
κύκλου ορίζεται στα 14,3 ευρώ εφόσον γίνει εναλ-
λαγή από βαµβάκι, 29,7 ευρώ εφόσον γίνει εναλ-
λαγή από καλαµπόκι και 52,2 ευρώ για εναλλαγή 
από µηδική. Σηµειώνεται εδώ πως η αµειψισπορά 
δεν είναι µόνο σηµαντική για τη ζιζανιοκτονία (βλ. 
σελ. 30) αλλά και για τη λήψη της βασικής ενίσχυ-
σης στις αροτραίες καλλιέργειες. Ο παραγωγός κα-
λείται σε βάθος τριετίας να έχει κάνει αµειψισπορά 
στο σύνολο των αγροτεµαχίων του (π.χ 33% αµει-
ψισπορά ετησίως, ή 50% αµειψισπορά για δύο έτη 
ή 100% για ένα έτος). Στην περίπτωση που ακολου-
θείται η πρακτική της επίσπορης καλλιέργειας κάθε 
χρόνο ανελλιπώς είναι δυνατή η παράταση της περι-
όδου αµειψισποράς για µια καλλιεργητική περίοδο.

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 περιόδου. 
Αντιθέτως, πρόκειται για µονοετή δέσµευση στήρι-
ξης, η οποία προκύπτει από τη δήλωση καλλιέργει-

ας που θα συµπληρώνει κάθε χρόνο ο αγρότης, συ-
γκριτικά µε το ΟΣ∆Ε της προηγούµενης χρονιάς. 

Ενίσχυση για αντικατάσταση
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/

ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικι-
λία που εγκαθίσταται.

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 
χειµερινά 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.

Ενίσχυση για τοπική ποικλία
Για τις τοπικές ποικιλίες για τις οποίες προε-

τοιµάζεται ο κατάλογος του ΥΠΑΑΤ η επιδότη-
ση θα δίνεται για τη σπορά και δεν θα απαιτεί-
ται κάποια αντικατάσταση. Οι τοπικές ποικιλί-
ες θα είναι τριών κατηγοριών: Αρωµατικά φυ-
τά (82,4 ευρώ το στρέµµα), ψυχανθή (62,8 ευρώ 
το στρέµµα) και χειµερινά σιτηρά (31,3 ευρώ το 
στρέµµα). Σε κάθε περιοχή θα προτείνονται δια-
φορετικές τοπικές ποικιλίες οι οποίες είναι προ-
σαρµοσµένες στο κλίµα, το έδαφος κ.λπ. Προ-
φανώς µέχρις ότου βγει η λίστα από το ΥΠΑΑΤ 
θα έχουν τελειώσει οι φθινοπωρινές σπορές, 
οπότε κάποιος παραγωγός µπορεί να λάβει το 
σχετικό πριµ µόνο για ανοιξιάτικες ποικιλίες ή 
αν...κατά τύχη πετύχει την ποικιλία που προτεί-
νεται για την περιοχή του. 

H επιλογή της
γλυκοπατάτας
Σε αγαπηµένο υλικό για συνταγές 
εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια 
η γλυκοπατάτα, η οποία εδώ 
και µερικά χρόνια γνωρίζει την 
αποθέωση από το καταναλωτικό 
κοινό. Η καλλιέργειά της µετράει ήδη 
20 και πλέον χρόνια στη χώρα, µε 
τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλέον 
να υπολογίζονται σε 2.000 - 2.500 
στρέµµατα. Η γλυκοπατάτα είναι µία 
από τις 11 καλλιέργειες για την 
εισαγωγή των οποίων προβλέπεται 
ειδικό στρεµµατικό πριµ 60,6 ευρώ 
τη νέα προγραµµατική περίοδο. 
Ωστόσο, η καλλιέργειά της δεν 
χρειαζόταν πριµ για να είναι 
οικονοµικά βιώσιµη. Η µέση τιµή 
παραγωγού διαµορφώνεται στο 
1 ευρώ και οι αποδόσεις συνήθως 
κυµαίνονται µεταξύ 1.500 και 1.700 
κιλών το στρέµµα. Αντίστοιχα τα 
καλλιεργητικά κόστη όπως έχουν 
µεταφέρει παραγωγοί στην Agrenda 
υπολογίζονται στα 1.000-1.100 ευρώ 
το στρέµµα. Έχοντας στα υπόψιν 
τα νούµερα αυτά, είναι σαφές πως 
το ειδικό πριµ των 60,6 ευρώ το 
στρέµµα είναι περισσότερο ένα 
φιλικό χτύπηµα στην πλάτη.

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
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Νέες πηγές εισοδήµατος και µικρότερο οικο-
νοµικό ρίσκο υπόσχονται 11 εναλλακτικές 
καλλιέργειες που πριµοδοτούνται µε 60,6 ευ-
ρώ το στρέµµα στη νέα ΚΑΠ, έχοντας δοκιµα-
στεί στις ελληνικές κλιµατικές συνθήκες, απο-
δίδοντας τα αναµενόµενα τόσο από πλευράς 
αποδόσεων όσο και ποιότητας του συγκοµιζό-
µενου προϊόντος. Όπως σηµειώνεται άλλωστε 
και στο ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, υπάρχει η 
σχετική τεχνογνωσία για την καλλιέργειά τους 
στη χώρα και οι 11 αυτές καλλιέργειες δεν α-
ποτελούν…πυροτέχνηµα. Υπενθυµίζεται πως 
η λίστα µε τις νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 
περιλαµβάνει: Κινόα, Χία, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, 
Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Tritordeum (Σι-
ταροκρίθαρο), Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα για ί-
να και Λινάρι για λάδι ή και ίνα.

Από τις 11 συνολικά καλλιέργειες, οι 2 
(Tritordeum και τσουκνίδα για ίνα) αποτελούν 
φθινοπωρινές ποικιλίες, ενώ οι υπόλοιπες σπέρ-
νονται κατά κανόνα την περίοδο της άνοιξης.

Πιο ανθεκτική η Καµελίνα, 
ξεχωρίζει το Tritordeum

Ως πιο ανθεκτική στις ελληνικές κλιµατο-
λογικές συνθήκες µεταξύ των εναλλακτικών 
καλλιεργειών θεωρείται η Καµελίνα, η οποία 
αποτελεί ένα ελαιοδοτικό φυτό µε υψηλότε-
ρη περιεκτικότητα ελαίου από ηλίανθο και σό-
για. Τα καλλιεργητικά της κόστη στις ελληνι-
κές συνθήκες προσεγγίζουν αυτά του σκλη-
ρού σίτου και λοιπών χειµερινών σιτηρών, ε-
νώ οι τιµές παραγωγού διαµορφώνονται στα 
2 µε 2,5 ευρώ το κιλό, µε τον κύριο αγοραστή 

του προϊόντος στην Ελλάδα να είναι οι εται-
ρείες µε προϊόντα Superfoods.

Από τις φθινοπωρινές ποικιλίες, ξεχωρίζει 
το Tritordeum, που αποτελεί µία εύκολη καλ-
λιέργεια µε πολλαπλές χρήσεις, το οποίο πρό-
κειται για ένα δηµητριακό διασταύρωση σκλη-
ρού σίτου και αγριοκρίθαρου που ενσωµατώ-
νει τα φυσικά χαρακτηριστικά των «προγόνων» 
του και υπόσχεται έσοδα ανάλογα ή και µεγα-
λύτερα των άλλων δηµητριακών. Αθροιστικά, 
ο συνδυασµός αποδόσεων, χαµηλότερου κό-
στους εισροών και ειδικού πριµ καθιστά την 
καλλιέργεια του κατά τη νέα προγραµµατική 
περίοδο µία άκρως ενδιαφέρουσα επιλογή.

Από την άλλη, η τσουκνίδα σπέρνεται χρο-
νικά παράλληλα µε τα υπόλοιπα χειµερινά σι-
τηρά και αποτελεί µία διετή καλλιέργεια. Σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις του καθηγητή ∆ηµή-
τρη Μπιλάλη, αποδίδει 120-150 κιλά ίνας το 
χρόνο (δηλαδή 250-300 κιλά στη διετία) στις 
ελληνικές συνθήκες και θα δοκιµαστεί φέτος 
περαιτέρω σε πειραµατικούς αγρούς του Γεω-
πονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρόκειται 
για µία ιστορική καλλιέργεια, που έχει αξιο-
ποιηθεί στο παρελθόν τόσο σε ξηρές περιο-
χές της Ινδικής χερσονήσου ως εναλλακτική 
στο βαµβάκι, αλλά και από τους Γερµανούς 
κατά το δεύτερο µισό του Β’ Παγκοσµίου Πο-
λέµου ως πρώτη ύλη για την ένδυση των ε-
νόπλων δυνάµεων του Άξονα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και η καλ-
λιέργεια του ψευδοσιτηρού Χίας, του οποίου 
οι σπόροι έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία 
χρόνια ως υπερτροφή. Προσαρµοσµένη επί-
σης στις ελληνικές συνθήκες είναι η Κινόα, 
η οποία παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητά 
σε πρωτεΐνη (>16%).

Δύο για σπορά χειμώνα 
και εννέα για την άνοιξη
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Οι εναλλαγές 
καλλιεργειών 
σώζουν και 
από τα ζιζάνια        
Ζήτημα να αξιοποιήσει 
ο παραγωγός ποικιλίες που 
ανταγωνίζονται τα ζιζάνια

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Alert» για τον κίνδυνο να µείνει η φα-
ρέτρα των αγροτών άδεια από όπλα, στην 
περίπτωση της καταπολέµησης των ζι-
ζανίων στα χειµερινά σιτηρά, λόγω της 
ανάπτυξης πολλαπλής ανθεκτικότητας, 
έχει σηµάνει η ερευνητική κοινότητα 
και προτείνει ως λύση την αµειψισπορά, 
την αξιοποίηση ανταγωνιστικών ποικι-
λιών και την εναλλαγή ζιζανιοκτόνων.

«Η συνεχής χρήση των ζιζανιοκτό-
νων και της µονοκαλλιέργειας, έχει ο-
δηγήσει στο να χάνουµε συνέχεια ζιζα-
νιοκτόνα, λόγω της ανάπτυξης πολλα-
πλής ανθεκτικότητας των ζιζανίων και 
αν συνεχίσουµε µε αυτό τον τρόπο, νο-
µοτελειακά θα µείνουµε κάποια στιγµή 
χωρίς όπλα στα χέρια των παραγωγών», 
σηµειώνει ο Θωµάς Γιτσόπουλος, ερευ-
νητής του ΕΛΓΟ στο Ινστιτούτο Γενετι-
κής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων.

Υπενθυµίζοντας πως λόγω των ζιζα-
νίων η µείωση της παραγωγής, κατά µέ-
σο όρο, µπορεί να φτάσει έως και στο 
15%, ο συνοµιλητής µας τονίζει πως το 
πρόβληµα είναι µεγάλο τόσο στη χώρα 
µας, όσο και παγκοσµίως κι «έλκει» τις 
ρίζες του στο γεγονός ότι κατά κύριο 
λόγο η αντιµετώπιση των ζιζανίων γί-
νεται µε χηµικά ζιζανιοκτόνα. 

«∆εν λέµε να µη χρησιµοποιούνται 
τα σκευάσµατα, αλλά η χρήση τους να 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο, για να παρα-
µείνουν αποτελεσµατικά» είπε ο κ. Γι-
τσόπουλος, υπογραµµίζοντας τη µεγά-
λη σηµασία της πρόληψης.

Όπως εξήγησε, σε ό,τι αφορά στην α-
µειψισπορά, είναι πολύ σηµαντικό να 
προτείνονται συγκεκριµένες κι όχι αό-
ριστες εναλλαγές καλλιεργειών, ώστε 
να επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο απο-
τέλεσµα. «Για παράδειγµα, το να πάµε 
από το σιτάρι στο κριθάρι, είναι µεν α-
µειψισπορά, αλλά και πάλι τα ίδια ζι-
ζανιοκτόνα θα χρησιµοποιήσουµε. Ο 
βασικός σκοπός της αµειψισποράς εί-
ναι να αλλάξουµε ουσιαστικά την ηµε-

ροµηνία σποράς και την ηµεροµηνία 
συγκοµιδής. Να σπάσουµε το βιολο-
γικό κύκλο του ζιζανίου», διευκρινίζει 
χαρακτηριστικά ο ερευνητής. 

Στο πλαίσιο αυτό υπογραµµίζει πως 
ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει 
µια καλλιέργεια που θα σπαρθεί την 
άνοιξη, αντί για το φθινόπωρο, όπως 
για παράδειγµα ο ηλίανθος ή το βαµ-
βάκι και κατά τη διάρκεια της χειµερι-
νής περιόδου να διαχειριστεί µηχανι-
κά τα ανθεκτικά ζιζάνια.

Ένας άλλος ενδεικνυόµενος τρό-
πος, κατά τον κ. Γιτσόπουλο, είναι να 
στραφούν οι παραγωγοί περισσότερο 
στη χρήση µη χηµικών εργαλείων που 
χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν, αλ-
λά έχουν πλέον ξεχαστεί. 

«Θα πρέπει να αξιοποιήσουµε την α-
νταγωνιστικότητα των ποικιλιών και να 
βρούµε εκείνες που αντιµετωπίζουν τα 
ζιζάνια», είπε χαρακτηριστικά για να 
προσθέσει πως καθοριστικής σηµασί-
ας είναι, επίσης, να γίνεται εναλλαγή 
των ζιζανιοκτόνων, που χρησιµοποι-
ούνται από τους αγρότες, ώστε να µην 
προλαβαίνουν τα ζιζάνια να αποκτούν 
ανθεκτικότητα.

Για τα χειµερινά σιτηρά µεγάλο πρό-
βληµα µε πολλαπλή ανθεκτικότητα πα-
ρατηρείται στην περίπτωση της αγρι-

όβρωµης και της ήρας, η οποία είναι 
στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ 
ειδικά σε κάποιες περιοχές της δυτικής 
Μακεδονίας καταγράφεται, πλέον ανα-
βίωση ζιζανίων που στο παρελθόν δεν 
δηµιουργούσαν πρόβληµα. «Στην κα-
τηγορία αυτή είναι το µίλιο, αλλά και 
το ανεµόχορτο, τα οποία, λόγω του ότι 
έχουµε αντιµετωπίσει τα άλλα ζιζάνια, 
βρήκαν χώρο και ξεπετάχτηκαν, καθώς 
έχουν αναπτύξει πλέον ανθεκτικότητα 
σε υφιστάµενα ζιζανιοκτόνα και προ-
καλούν ζηµίες στις καλλιέργειες», εί-
πε ο κ. Γιτσόπουλος.

Σύµφωνα µε τον ίδιο το πρόβληµα δεν 
περιορίζεται στον κίνδυνο να χαθούν 
τα ζιζανιοκτόνα στα χειµερινά σιτηρά. 
«Παρόµοια ζιζανιοκτόνα, µε µηχανισµό 
δράσης ανάλογο µε εκείνον των ζιζανι-
οκτόνων για τα χειµερινά σιτηρά, χρη-
σιµοποιούµε και σε άλλες καλλιέργει-
ες, οπότε το πρόβληµα µετατίθεται και 
σε αυτές. Χτυπάµε µεγάλο Alert. 

Να ξαναδεί το θέµα ολιστικά η φαρ-
µακοβιοµηχανία για το πώς θα κρατή-
σει όλα τα ζιζανιόκτόνα µαζί και όχι να 
προσπαθούµε να µειώσουµε το πρό-
βληµα χρησιµοποιώντας κάποια απο-
τελεσµατικά ακόµη ζιζανιοκτόνα. Για-
τί και αυτά σε λίγο χρόνο δεν θα είναι 
καθώς θα αναπτυχθεί ανθεκτικότητα».

Λόγω ζιζανίων 
η μείωση της 
παραγωγής 
μπορεί να φτάσει 
έως και στο 15%, 
με βασική αιτία 
το γεγονός ότι 
η αντιμετώπισή 
τους γίνεται 
με χημικά 
ζιζανιοκτόνα

Η συνεχής χρήση 
των ζιζανιοκτόνων και 
της µονοκαλλιέργειας, 
έχει οδηγήσει στην 
ανάπτυξη πολλαπλής 
ανθεκτικότητας.
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