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Ως 40 λεπτά 
κλημεντίνες
κάτω βόλτα 
οι ναβαλίνες 
Ασφυκτική η πίεση του εµπορίου 
στην αγορά εσπεριδοειδών 
κατά βάση χωρίς αιτιολόγηση. 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 19

Τεκμήρια 
νομιμότητας 
για χωράφια 
στον έλεγχο
Έως 2 ∆εκεµβρίου η απόδειξη 
νοµιµότητας αγροτεµαχίων που 
«χτύπησαν» στο φετινό ΟΣ∆Ε. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 6

Εκλάπη... το πρασίνισμα
από τσέπη κτηνοτρόφων  
Αδύνατη η εφαρμογή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που προβλέπει 

η νέα ΚΑΠ όσο παραμένει σε ισχύ η «τεχνική λύση» για τα βοσκοτόπια σελ. 10

Προς νέο 
πρόγραμμα
για αγροτικό 
net-metering
Πιέζουν οι παραγωγικοί 
φορείς για δράση µε αδιάθετα 
από το Ανάκαµψης. σελ. 44

Για τεχνικές στον ελαιώνα, έως 100 ευρώ 

Επιβράβευση για τους καλλιεργητές ελιάς, όπως 
και άλλων δενδρώνων που εφαρµόζουν για χρόνια 
βέλτιστες φροντίδες, συνιστά η νέα λίστα δράσεων 
µε τα ειδικά πριµ της περιόδου 2023-2027. σελ. 4-5

Από 5 έως 10 
ευρώ η ειδική 
ενίσχυση 
αιγοπροβάτων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8-9

Από Τρίτη 
σταδιακά 
η πληρωμή 
Βιολογικών
ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Με κίνητρα
εγκατάστασης  
65.000 Νέων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 46
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πίεση στην τιµή του σύσπορου κάτω από τα 70 λεπτά, µετά από 
το τελευταίο γύρισµα στη διεθνή αγορά βάµβακος. Ενισχύονται 
οι δυνάµεις διόρθωσης, ρίχνουν κάτω από τα 300 ευρώ τα 
συµβόλαια σε καλαµπόκι και µαλακό σιτάρι. Με αυξηµένη ζήτηση 
και οψίµηση λόγω του καιρού το προηγούµενο δίµηνο, στα 40 
λεπτά η τιµή παραγωγού για τις κληµεντίνες. Τα 40 λεπτά για την 
«Κατερίνη» δίνουν σήµα ανόδου και για τον καπνό «Μπασµά».

Καστανή σήψη 
στα εσπεριδοειδή
Η καστανή σήψη οφείλεται σε µύκητες 
του είδους Phytophtora και προσβάλλει 
καρπούς όλων των εσπεριδοειδών, µε 
τη λεµονιά να έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. 
Η µόλυνση γίνεται στην επιδερµίδα των 
καρπών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
πληγής, ωστόσο απαιτείται παρουσία 
νερού, µε τις βροχοπτώσεις και την 
αυξηµένη υγρασία της εποχής να 
ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας. 
Μολυσµένοι καρποί που δεν εµφανίζουν 
συµπτώµατα ενδέχεται να συγκοµίζονται 
κανονικά και να εµφανίζουν αργότερα 
στα κιβώτια συσκευασίας, µεταδίδοντας 
τη σήψη και στους υγιείς καρπούς 
που ακουµπούν πάνω τους.

Μέτρα αντιµετώπισης
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να 
γνωρίζουν οι καλλιεργητές πως 
η χρήση µυκητοκτόνων µετασυλλεκτικά 
δεν αποτελεί αποτελεσµατική µέθοδο 
αντιµετώπισης της ασθένειας, καθώς ο 
µύκητας έχει ήδη διεισδύσει στον καρπό. 
Η ασθένεια αντιµετωπίζεται αποκλειστικά 
στο χωράφι, µε τη λήψη καλλιεργητικών 
µέτρων και την προληπτική εφαρµογή 
µυκητοκτόνων για την αποφυγή των 
αρχικών µολύνσεων. Συνιστάται επίσης 
η τακτική αποµάκρυνσης των καρπών 
που έχουν πέσει στο έδαφος.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 26-11-2022
Λίγες νεφώσεις βαθµιαία 
αυξηµένες στο Ιόνιο και 
τα ηπειρωτικά, µε µεγάλη 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
τις βραδινές ώρες κυρίως 
στο Ιόνιο. Άνεµοι µέτριας 
έντασης στα δυτικά ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί, στα ανατολικά 
βόρειοι βορειοανατολικοί και 
κατά τόπους στο Ιόνιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα, 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 27-11-2022
Αυξηµένες νεφώσεις στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, 
µε τοπικές βροχές κυρίως 
στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και 
υψηλή πιθανότητα σποραδικών 
καταιγίδων στο Ιόνιο. Λίγα 
χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά. 
Άνεµοι µέτριοι βορειοανατολικοί. 
Μικρή πτώση της θερµοκρασίας. 

∆ευτέρα 28-11-2022
και Τρίτη 29-11-22
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες στο νότιο 
Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες 
και τα ∆ωδεκάνησα, µικρή 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
στην υπόλοιπη χώρα. Μέτριοι 
άνεµοι βορειοανατολικοί, κατά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

τόπους στα πελάγη ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

Τετάρτη 30-11-2022 ως
Παρασκευή 2-12-2022
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές κυρίως 
στα ανατολικά ηπειρωτικά 
και αυξηµένη πιθανότητα 
σποραδικών καταιγίδων στην 
Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα 
∆ωδεκάνησα. Χιόνια στα βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι µέτριοι από 
βορειοανατολικές διευθύνσεις, 
κατά τόπους στα πελάγη 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Άνεµοι µέτριας 
έντασης ανατολικοί 
βορειοανατολικοί 
4 µε 6 µποφόρ, 
στα πελάγη ισχυροί 
έως 7 και πρόσκαιρα 
έως 8 µποφόρ.
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Τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας και των επενδύσεων τα επό-
µενα χρόνια, όπως προκύπτουν από ει-
δική µελέτη της Eurobank, είναι ιδιαιτέ-
ρως ενθαρρυντικά. Αναφέρεται για πα-
ράδειγµα, ότι το 2022 θα είναι η πρώτη 
χρονιά µετά το 2009 που οι νέες ακαθά-
ριστες επενδύσεις παγίων θα ξεπερά-
σουν τις αποσβέσεις και το κεφαλαια-
κό απόθεµα θα αυξηθεί.

Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύ-
ψους 38,5 δισ. ευρώ που εξετάζει η µε-
λέτη µπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ µετα-
ξύ 55,4 δισ. ευρώ στη δεκαετία και 95,9 
δισ. ευρώ στην εικοσαετία, ενώ στα ίδια 
τα έργα -και στα υπόλοιπα που θα προκύ-
ψουν από αυτά- µπορούν να απασχολη-
θούν τουλάχιστον 470.000 εργαζόµενοι.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της τράπεζας, Φωκί-
ων Καραβίας, επεσήµανε µεταξύ άλλων 
ότι: «Παρά τις ισχυρές πιέσεις σε ευρω-
παϊκό επίπεδο ως συνέπεια της ενεργεια-
κής κρίσης, του πληθωρισµού και της αύ-
ξησης των επιτοκίων, η Ελλάδα για πρώ-
τη φορά το 2022 αρχίζει να καλύπτει το 
επενδυτικό κενό που δηµιουργήθηκε τα 
χρόνια της κρίσης».

Με βάση τη στρατηγική που έχει χαράξει η 
τράπεζα, τα πεδία όπου την επόµενη τρι-
ετία θα κατευθυνθούν επενδύσεις ύψους 
άνω των 32 δις ευρώ οριοθετούνται γύ-
ρω από πέντε (5) πυλώνες: (1) Υποδοµές, 
real estate, αστικές αναπλάσεις µε 10,6 
δις ευρώ  (2) Ενέργεια και Πράσινη Με-
τάβαση µε 10,3 δις ευρώ (3) Τηλεπικοι-
νωνίες, ψηφιακή αναβάθµιση µε 6,3 δις. 
ευρώ (4) Τουρισµός, ξενοδοχειακές µο-
νάδες, δοµές ευεξίας µε 2,9 δις ευρώ (5) 
Βιοµηχανία, αναβάθµιση παραγωγικού ι-
στού µε 2 δις ευρώ.

∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι οι προω-
θούµενες επενδύσεις σε συνδυασµό µε 
τη γενικότερη βελτίωση του µακροοικο-
νοµικού περιβάλλοντος, διαµορφώνουν 
ένα πραγµατικά νέο παραγωγικό µοντέ-
λο για τη χώρα, ικανό να την αποµακρύ-
νει από τα αδιέξοδα του παρελθόντος και 
να την καταστήσουν ισάξιο µέλος της ευ-
ρωπαϊκής οικογένειας. 

Αν υπάρχει µια παρατήρηση σε όλα αυτά, έχει 
να κάνει µε το γεγονός ότι ο πρωτογενής 
τοµέας απουσιάζει εµφαντικά, ενώ ακό-
µα και ο λεγόµενος κλάδος της αγροδια-
τροφής, καθίσταται υποσύνολο της «µε-
ταποίησης» και µπαίνε κάτω από την ευ-
ρύτερη οµπρέλα βιοµηχανίας – αναβάθ-
µιση παραγωγικού ιστού». Σε όλα αυτά 
θα πρέπει να προστεθεί βέβαια ότι ο συ-
γκεκριµένος, 5ος κατά σειρά πυλώνας 
οικονοµικής δραστηριότητας απορροφά 
µόλις 2 δις ευρώ από τα 32 της τριετίας. 
Τα υπόλοιπα 30 δις ευρώ κατανέµονται 
µεταξύ των πρώτων τεσσάρων στη σειρά 
πυλώνων. Κι όλα αυτά, σε µια περίοδο 
που η επισιτιστική κρίση έδειξε για πρώ-
τη φορά, µετά από χρόνια, τα δόντια της.

Agrenda

Η αγροδιατροφή
πίσω στη μόδα;

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,02740

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,39118

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98176

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85976

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
144,089

• Καινούργια περιστροφική δισκοσβάρνα 
KE 6002-2 από την Amazone σελ. 18-39
• Υποχρεωτική η γραµµική φύτευση 
στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης σελ. 17

• Εγκρίθηκε και επίσηµα το ελληνικό 
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ σελ. 46
• Eνίσχυση εξασφάλισαν οι µηλοπαραγωγοί 
από την κινητοποίηση στη Βάθη σελ. 45

• Χωρίς αντοχές για ανάκαµψη το σύσπορο, 
που έχασε τα 70 σεντς ανά λίµπρα σελ. 20
• Τα 40 λεπτά της ποικιλίας Κατερίνη 
δίνουν ώθηση στον καπνό µπασµά σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

   Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ • EΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ • ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Γιάννης Πανάγος • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
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H υπηρεσία 
food delivery 

της COSMOTE 
που επιβραβεύει 
τους πελάτες του

Μ
ε περισσότερα από 10.000 συνεργαζόµε-

να καταστήµατα σε 64 πόλεις σε όλη την 

Ελλάδα, το BOX, η υπηρεσία food delivery 

της COSMOTE, κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ελλη-

νική αγορά. Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας, τον 

τελευταίο χρόνο διπλασίασε τις ηµερήσιες παραγγε-

λίες του µέσω site/app και συνεχίζει να επεκτείνεται 

σε νέες περιοχές, σε συνεργασία µε µεγάλες αλυσί-

δες εστίασης, food markets και τοπικές επιχειρήσεις.

Στο ΒΟΧ ο χρήστης µπορεί να παραγγείλει όποια 

στιγµή θέλει το φαγητό ή τον καφέ που επιθυµεί, µέ-

σα από µια µεγάλη ποικιλία σε γεύσεις και κουζίνες, 

από πλήθος εστιατορίων και καφέ. Με µερικά µόνο 

κλικ µπορεί να παραγγείλει από την άνεση του κανα-

πέ του και τα ψώνια του supermarket, αποκοµίζοντας 

διπλό όφελος, καθώς µπορεί να αξιοποιήσει και τις 

κάρτες πιστότητας των συγκεκριµένων σούπερ µάρ-

κετ, αλλά και τα προνόµια που προσφέρει το BOX.

Η πλατφόρµα του ΒΟΧ εµπλουτίζεται συνεχώς µε 

νέες κατηγορίες προϊόντων, αλλά και µε νέα κατα-

στήµατα όπως µανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 

καταστήµατα µε delicatessen και βιολογικά προϊόντα, 

κάβες, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, ψιλικά, ανθο-

πωλεία, αλλά και pet shop.

Παραγγέλνοντας από το BOX app (Android, iOS) 

και το www.box.gr, 

«Μασούτης», «Κρητικός» και e-fresh.gr 

στο ΒΟΧ

Μέσα από το ΒΟΧ στα supermarket «Μασούτης», 

«Κρητικός» και e-fresh ο χρήστης µπορεί να ψωνίσει 

τα πάντα από κι αν βρίσκεται. Το ΒΟΧ διαθέτει όλα ό-

σα έχει ανάγκη ένα νοικοκυριό σε καθηµερινή βάση: 

κρέατα, ψάρια, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκοµικά, 

τρόφιµα επώνυµων εταιρειών αλλά και µικρών πα-

ραγωγών, βιολογικά και vegan προϊόντα, βρεφικά, 

είδη προσωπικής φροντίδας, απορρυπαντικά, τροφές 

για κατοικίδια κλπ. Με παραδόσεις ακόµη και αυθη-

µερόν. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο ο χρήστης του BOX 

κερδίζει και 5€ κουπόνι για αγορές στα supermarket 

Μασούτης και e-fresh.gr αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στον Μασούτη και τον Κρητικό ο χρή-

στης θα βρει στο ΒΟΧ πάνω από 10.000 κωδικούς α-

νά αλυσίδα, σε τιµές και προσφορές που ισχύουν και 

στα φυσικά καταστήµατα. Καλύπτοντας πάνω από 

40 πόλεις πανελλαδικά και µε παράδοση στον χώρο 

του την ηµέρα και ώρα που επιθυµεί. Όλο το εύρος 

των προϊόντων που υπάρχει στο site του ηλεκτρονι-

κού supermarket e-fresh.gr υπάρχει και στο ΒΟΧ, µέ-

σα από έναν κατάλογο µε 15.000 κωδικούς. Παράλ-

ληλα, ο χρήστης έχει πρόσβαση και σε χιλιάδες προ-

σφορές, αλλά και brands που µπορεί να µην είναι δι-

αθέσιµα αλλού, µέσα από ειδικές συνεργασίες. Θα 

βρει, επίσης, µια µεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊ-

όντων, αλλά και vegan επιλογών. 

Πρόγραµµα επιβράβευσης ΒΟΧ – 

Χιλιάδες προσφορές

Το πρόγραµµα επιβράβευσης του ΒΟΧ παρα-

µένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα στις προτιµήσεις 

των χρηστών και όπως φαίνεται αποτελεί έναν από 

τους βασικούς λόγους για να το συστήσει κάποιος 

σε άλλους χρήστες. Σε κάθε παραγγελία ή και χρή-

ση του app (κριτική πιάτου, share, καλώντας τους 

φίλους τους να γνωρίσουν την πλατφόρµα κλπ.), ο 

χρήστης κερδίζει πόντους, τους οποίους µπορεί να 

εξαργυρώσουν άµεσα σε GB ή εκπτώσεις. Σε κάθε 

πιάτο, σε κάθε µαγαζί, χωρίς περιορισµούς. 

Στο BOX ο χρήστης θα βρει χιλιάδες προσφορές σε 

φαγητό, καφέ και ροφήµατα όπως 1+1 δώρο, συν-

δυαστικές προσφορές Combo και µενού αξίας 5€, 

αλλά κερδίζει και επιπλέον πόντους παραγγέλνο-

ντας από αυτά. 

Αν κάποιος είναι λάτρης των σπορ, µπορεί να πα-

ρακολουθήσει τις µεγάλες ποδοσφαιρικές αναµετρή-

σεις σε κορυφαίες διοργανώσεις παραγγέλνοντας το 

αγαπηµένο του φαγητό µέσα από το ΒΟΧ, απολαµβά-

νοντας παράλληλα χιλιάδες προσφορές. Ειδικά για 

την περίοδο των αγώνων επωφελείται και από µια α-

ποκλειστική προσφορά: µέσα από το φίλτρο Foodial 

µπορεί να επιλέξει από συγκεκριµένα πιάτα και να 

έχει έκπτωση 20%. Επιπλέον, µπορεί να πάρει µέ-

ρος σε διαγωνισµό για 3 τηλεοράσεις SAMSUNG 55’’ 

QLED 4K Smart TV και 10 κουπόνια BOX αξίας 50€.

Στο ΒΟΧ οι συναλλαγές γίνονται µε ασφάλεια (τό-

σο µε κάρτα, όσο και µε µετρητά), ενώ ο χρήστης µπο-

ρεί να δηµιουργήσει το προσωπικό του «γευστικό» 

προφίλ, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του, αλλά και 

να προγραµµατίσει την ώρα και την τοποθεσία πα-

ράδοσης της παραγγελίας του. 

Περισσότερα από 10.000 
συνεργαζόμενα καταστήματα 
σε 64 πόλεις πανελλαδικά
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η φροντισµένη ελιά, είναι και η ελιά που 
θα επιδοτείται. Αυτό τουλάχιστον µοιάζει να 
πρεσβεύουν οι ειδικές ενισχύσεις από το νέο 
πρασίνισµα, οι οποίες βέβαια θα λειτουργή-
σουν κυρίως ως επιβράβευση των επαγγελ-
µατιών παραγωγών  που εδώ και χρόνια κι-
νούνται µε τη λογική των σύγχρονων καλ-
λιεργητικών τεχνικών, παρά ως δέλεαρ για 
να µπει κάποιος σε έξοδα και κόπο που α-
παιτούν πολλές εξ αυτών. Συνολικά µπορεί 
να µιλήσει κάποιος για επιδοτήσεις που αγ-
γίζουν και τα 100 ευρώ το στρέµµα (πέρα α-
πό βασική-αναδιανεµητική) ανάλογα µε τα 
«κλικ» που θα κάνει στη λίστα των πρασινί-
σµατος του ΟΣ∆Ε του 2023. Βέβαια, αναµέ-

νονται οι ειδικές οδηγίες από το ΥΠΑΑΤ κα-
θώς κάποιες από αυτές τις τεχνικές δεν θα 
συνδυάζονται. Το ίδιο ισχύει και µε τις υπό-
λοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες. Παρακάτω 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιδοτήσεις α-
πό το νέο πρασίνισµα για τις µόνιµες καλ-
λιέργειες και εκείνες που αφορούν συγκε-
κριµένες µόνο δενδρώδεις εκµεταλλεύσεις:

Μόνο για ελιές
 Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδη-

γιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας για 
την ελαιοκαλλιέργεια υπολογίζεται στα 60 
ευρώ/στρέµµα. Η ενίσχυση αφορά την το-
ποθέτηση και παρακολούθηση παγίδων ό-
πως επίσης και την αντιµετώπιση συγκεκρι-
µένων εντόµων µε µαζική παγίδευση και το 
αυξηµένο κόστος που αυτά συνεπάγονται. 

Αλλά και την αύξηση των απωλειών και την 
υποβάθµιση της ποιότητας µέρους της πα-
ραγωγής, λόγω της παύσης χρήσης δραστι-
κών ουσιών.

 Προστασία τοπίων και γεωργικών συστη-
µάτων υψηλής περιβαλλοντικής σηµασίας: 
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη η διατήρη-
ση των γεωργικών συστηµάτων που συνί-
στανται στις χρήσεις της γεωργικής γης και 
σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας. 
Από την παρούσα παρέµβαση εξαιρούνται 
οι εκτάσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται α-
πό τη δράση για τη διατήρηση των συστηµά-
των µε αναβαθµίδες, καθώς και οι εκτάσεις 
οι οποίες λαµβάνουν τη βασική ενίσχυση 
ως αρδευόµενες. Αφορά ελαιώνες µε δέν-
δρα µεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήµα µόρ-
φωσης, καλλιεργούµενοι, ελαιώνες µε σχε-
τικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραµµικά 
σχήµατα µόρφωσης και διάσπαρτα αγροτε-
µάχια ελαιώνων (σε µωσαϊκό).

Η ενίσχυση εκτιµάται στα 10 ευρώ το στρέµ-
µα, εκτός από τις εκτάσεις που καταλαµβάνο-
νται από µνηµειακούς ελαιώνες όπου προ-
σαυξάνεται κατά 5 ευρώ το στρέµµα. Αφο-
ρά µόνο τους ελαιώνες στην Περιφέρεια Ι-
ονίων Νήσων. 

Μόνο για πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, κεράσια
 Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών 

εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακι-
νιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρέµµα, ενώ για 
την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρέµµα. 

 Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµα-
τωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς 
στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµα-
σκηνιάς 24 ευρώ/στρέµµα.

Μόνο εσπεριδοειδή
 Για την εφαρµογή των εθελοντικών ο-

Ελαιοκομικές
τεχνικές για μέχρι   

100 ευρώ ενίσχυση 
Επιβράβευση για τον παραγωγό ελιάς, αλλά και 

άλλων δενδρώνων που ακολουθούν χρόνια βέλτιστες 
φροντίδες συνιστά το νέο πρασίνισμα του 2023

Ενίσχυση 24 ευρώ το στρέµµα 
για χρήση εντοµοπαθογόνων 
νηµατωδών ενάντια σε έντοµα 
και εχθρούς σε ροδακινιές, 
µηλιές και δαµασκηνιές.

Για την εξαπόλυση ωφέλιµων 
αρπακτικών εντόµων 
στην καλλιέργεια µηλιάς, 
ροδακινιάς και κερασιάς 43 
ευρώ/στρέµµα, ενώ για την 
αχλαδιά 36 ευρώ/στρέµµα.

Νηματώδη

Κομφούζιο

Για τη χρήση ψεκαστικών 
ακροφυσίων µειωµένης 
διασποράς η ενίσχυση είναι 3 
ευρώ/στρέµµα Για τη διαχείριση 
των υπολειµµάτων ψεκαστικών 
υγρών στις δενδρώδεις 3 ευρώ/
στρέµµα.

Στις µόνιµες καλλιέργειες 
χορηγείται 10 ευρώ το στρέµµα 
ενίσχυση, τόσο για τη σπορά 
ποωδών γρασιδιών και ειδών 
αζωτοδεσµευτικών ειδών και 
για τη δηµιουργία λωρίδων 
1,5 µέτρου στα περιθώρια.

Ψεκασμός

Σπορά

Ένας αγρότης µπορεί να µην έχει 
ούτε ένα δικαίωµα στην κατοχή 
του, παρά µόνο επιλέξιµη έκταση, 
στην οποία µπορεί να εφαρµόζει 
τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
που προβλέπονται, λαµβάνοντας 
έτσι το αντίστοιχο πριµ. 

Έκταση
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δηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασί-
ας στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών 
η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 ευρώ 
το στρέµµα.

Φυτοκάλυψη για όλες τις µόνιµες
Για  τις µόνιµες καλλιέργειες η παρέµ-

βαση αφορά τα εξής: 
 Σπορά εντός των µονίµων καλλιεργει-

ών, και ενδιαµέσως των δέντρων ή πρέ-
µνων, ειδών που δεν προορίζονται για πα-
ραγωγή και ιδιαίτερα φυτών ξενιστών ω-
φελίµων ή/και επικονιαστών ή/και ειδών 
µε στόχο την προστασία από τη διάβρω-
ση, τη διατήρηση ή/και αύξηση της ορ-
γανικής ουσίας στο έδαφος (π.χ.ψυχαν-
θών), τη µείωση της χρήσης συνθετικών 
λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης 
των αναγκών των καλλιεργειών σε θρε-
πτικά δια της χλωρής λίπανσης. 

 Τη δηµιουργία λωρίδων πλάτους 1,5 
τουλάχιστον µέτρου άγριας ζωής και ε-
µπλουτισµού αυτών ή των υπαρχουσών 
µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και 
θάµνων που δεν προορίζονται για παρα-
γωγή ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/
και επικονιαστών, στα περιθώρια των α-
γροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες.

Στις µόνιµες καλλιέργειες χορηγείται 
10 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση, τόσο για 
τη σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά 
αζωτοδεσµευτικών ειδών (π.χ.ψυχανθών) 
στον υπόροφο, όσο και για τη δηµιουρ-
γία λωρίδων 1,5 µέτρου στα περιθώρια 
ή/και τον εµπλουτισµό των υποχρεωτι-
κών ζωνών ανάσχεσης µε φυτά ξενιστές 
επικονιαστών. 

Όταν η εκµετάλλευση εµπλουτίζει το 
σύνολο των ενταγµένων αγροτεµαχίων 
µε φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ω-

φελίµων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 
5 ευρώ το στρέµµα.

Θρυµµατισµός κλάδων
Εφαρµογές κυκλικής οικονοµίας στη 

γεωργία: Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευ-
σης οι δικαιούχοι: 

α. Ελέγχουν τα δέντρα και τις καλλιέρ-
γειες για ανίχνευση παρουσίας φυτοπα-
θολογικών προβληµάτων ή εντοµολογι-
κών εχθρών και συγκεντρώνουν τα κλα-
δέµατα σε κατάλληλους χώρους. 

β. εάν δεν εντοπιστούν µολύσµατα είτε 
χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέ-
σω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων προ-
βαίνουν σε θρυµµατισµό των κλαδεµάτων 
µε διάµετρο µικρότερη των 6-7 εκατοστών 
και των υπολειµµάτων της καλλιέργειας 

γ. είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλι-
σµό ακολουθούν τη διαδικασία της κο-
µποστοποίησης των υπολειµµάτων σε ει-
δικούς χώρους/εγκαταστάσεις είτε προ-
µηθεύονται κοµπόστ για χρήση στις ενι-
σχυόµενες εκτάσεις µονίµων και αρόσι-
µων καλλιεργειών 

δ. είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλι-
σµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσι-
ών τρίτων, εφαρµόζουν το κοµπόστ στο 
έδαφος των αγροτεµαχίων.

Από τις µόνιµες φυτείες στα ακτινίδια 
και τα αµπέλια η ενίσχυση φτάνει στα 9,2 
ευρώ το στρέµµα και στις υπόλοιπες δεν-
δρώδεις τα 12 ευρώ το στρέµµα.

Χρήση ψηφιακής γεωργίας, 
θερινά κλαδέµατα, ειδικών εισροών

1. Για τη χρήση της εφαρµογής, την κα-
τάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή 
του σχεδίου διαχείρισης 5 ευρώ/στρέµµα. 

2. Για την εφαρµογή πολλαπλών κα-
λοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες 
χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευ-
ρώ/στρέµµα.

3. Για τη χρήση ψεκαστικώνακροφυσί-
ων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρέµµα 

4. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων 
ψεκαστικών υγρών στις δενδρώδεις 3 ευ-
ρώ/στρέµµα.

5. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας α-
κριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 
7 ευρώ/στρέµµα.

6. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδεί-
ας αποδέσµευσης στις δενδρώδεις 6 ευ-
ρώ/στρέµµα. 

7. Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµπο-
διστές στις δενδρώδεις 6 ευρώ/στρέµµα 

8. Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρ-
τες στις δενδρώδεις 6 ευρώ το στρέµµα.

Προστασία ελαιών
Ιονίου

Ειδικές οδηγίες
φυτοπροστασίας για ελιά

Ειδικές οδηγίες
φυτοπροστασίας

για εσπεριδοειδή

Σπορά ανάµεσα
στις σειρές

Θρυµµατισµός κλάδων
και εφαρµογή κοµπόστ

Προστασία αναβαθµίδων
στις δενδρώδεις

Καλοκαιρινά κλαδέµατα

Προστασία ελαιών
Ιονίου

Ειδικές οδηγίες
φυτοπροστασίας για ελιά

Ειδικές οδηγίες
φυτοπροστασίας

για εσπεριδοειδή

Σπορά ανάµεσα
στις σειρές

Θρυµµατισµός κλάδων
και εφαρµογή κοµπόστ

Προστασία αναβαθµίδων
στις δενδρώδεις

Καλοκαιρινά κλαδέµατα

15,0

60,0

17,5

10,0

12,0

25,0

21,0

ΚΥΡΙΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΓΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ
�EΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

Καμία σχέση
με δικαιώματα,
επιλέξιμα όλα 
τα αγροτεμάχια
Το νέο πρασίνισµα λειτουργεί µε ετήσιες 
δεσµεύσεις και θα είναι απαραίτητο για να 
µην υπάρξει µεγάλη µείωση στις επιδοτήσεις 
σε σχέση µε το 2022. ∆ηλαδή ένας παραγωγός 
µπορεί τη µία χρονιά να λάβει επιδότηση επειδή 
πραγµατοποίησε καλοκαιρινό κλάδεµα στον 
ελαιώνα του (18 ευρώ το στρέµµα) και την 
επόµενη χρονιά να αποφασίσει να µην το κάνει. 
Η γνωστοποίηση για το ποιες ενέργειες 
προτίθεται να ακολουθήσει ο παραγωγός από 
τη σχετική λίστα θα γίνεται µέσω ΟΣ∆Ε. Από 
εκεί και πέρα υπάρχει 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 αλληλοαποκλειόµενες, δηλαδή κάποιος 
που κάνει βιολογική γεωργία δεν πρόκειται να 
επιδοτηθεί και για το γεγονός ότι εφαρµόζει 
κάποια φιλοπεριβαλλοντική πρακτική η οποία 
ήδη περιλαµβάνεται στις δεσµεύσεις του. 
Αναµένονται λοιπόν οι εφαρµοστικές αποφάσεις 
για να υπάρχει καθαρή εικόνα για το τι µπορεί 
και τι δεν µπορεί να κάνει ο παραγωγός.
Οι παραγωγοί επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι το νέο πρασίνισµα δεν συνδέεται ούτε άµεσα 
ούτε έµµεσα µε τα δικαιώµατα, όπως γινόταν 
την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. ∆ηλαδή 
ένας αγρότης µπορεί να µην έχει ούτε ένα 
δικαίωµα στην κατοχή του, παρά µόνο επιλέξιµη 
έκταση, στην οποία µπορεί να εφαρµόζει τις 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που προβλέπει ο 
κατάλογος, λαµβάνοντας έτσι το αντίστοιχο πριµ. 

Η µέση αξία δικαιωµάτων 
και η αναδιανεµητική 
Στις δενδρώδεις καλλιέργειες 
η µέση αξία των δικαιωµάτων 
για τη νέα περίοδο υπολογίζεται 
στα 27 ευρώ το στρέµµα. Για 
εκείνους που δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε 
10-40 στρέµµατα ελιάς, το ποσό 
της αναδιανεµητικής προσδιορίζεται 
στα 11,6 ευρώ το στρέµµα. 
Οι ελαιώνες και οι υπόλοιπες 
δενδρώδεις εκτάσεις (περί τα 
450.000 στρέµµατα) που βρίσκονται 
σε εκµεταλλεύσεις µε αναβαθµίδες 
θα λαµβάνουν επιπλέον 25 ευρώ 
το στρέµµα επιδότηση µε τον όρο 
οι παραγωγοί να φροντίζουν 
για τη διατήρηση αυτών. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΠΑΝΙΕΣ
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

170 35 5 5 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε τροχιά πληρωµής µπαίνει η προκαταβο-
λή των προγραµµάτων, µε στόχο των αρµο-
δίων η διαδικασία να ξεκινήσει την Τρίτη 29 
του µήνα και να ολοκληρωθεί σταδιακά µέχρι 
το τέλος της εβδοµάδας. Τα τελευταία 24ώρα 
θα γίνουν και οι τελευταίοι διασταυρωτικοί 
έλεγχοι µε τις δοκιµαστικές πληρωµές από 
την πλατφόρµα του gov.gr, µέσω της οποί-
ας τρέχει φέτος για πρώτη φορά η πληρωµή 
των προγραµµάτων, παρά τις «προσπάθειες» 
του µηχανογράφου να µην περάσουν στο 
κυβερνητικό νέφος.  Η προκαταβολή φέτος 
θα είναι για όλα τα µέτρα στο 70%, επί συνο-
λικού ποσού της τάξης των 400 εκατ. ευρώ 
περίπου, προς 84.000 παραγωγούς δικαιού-
χους 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.

∆έσµευση των επιτελών της πλατείας Βά-

θη είναι η πληρωµή να ξεκινήσει το από-
γευµα της Τρίτης ή -αν αυτό για κάποιο λό-
γο δεν καταστεί δυνατό- το αργότερο το µε-
σηµέρι της Τετάρτης. Οι δικαιούχοι παραγω-
γοί δεν βρίσκουν χρήµατα στον λογαριασµό 
τους σταδιακά µέσα στην ερχόµενη εβδοµά-
δα και µέχρι το τέλος αυτής. Και µόλις η δια-
δικασία αυτή ολοκληρωθεί, θα δοθεί στους 
παραγωγούς το περιθώριο να προχωρήσουν 
σε εντάσεις κατά των αποτελεσµάτων, προκει-
µένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις και να 
ακολουθήσει νέα πίστωση, που θα συµπερι-
λαµβάνει και όσους από αυτούς δικαιωθούν. 

Γεωσήµανση χωραφιών προς αποφυγή 
κυρώσεων στην ενιαία και τα προγράµµατα

Στη διάθεση των γεωργών τέθηκε η εφαρµο-

γή Agrisnap-GR µέσω του Android Play Store, 
η οποία θα αξιοποιηθεί από τους ίδιους για τη 
λήψη φωτογραφιών µε γεωσήµανση (geotagged 
photos), προκειµένου να αποδεικνύουν µε εύ-
κολο τρόπο τη χρήση γης και την επιλεξιµό-
τητα των αγροτεµαχίων τους, σε όποιες περι-
πτώσεις και για όσα αγροτεµάχια αυτό ζητη-
θεί. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ο έλεγχος µε τη µέθοδο του monitoring έχει 
ως σκοπό τη διεπαφή του συστήµατος µε τους 
γεωργούς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κυ-
ρώσεις κατά τις πληρωµές. 

Οι γεωργοί θα πρέπει να µεταβούν στα α-
γροτεµάχιά τους, για τα οποία θα έχουν δια-
πιστώσει µέσω της εφαρµογής Agrisnap-GR 
ότι απαιτείται η λήψη φωτογραφίας (θα έχει 
προηγηθεί η αποστολή σχετικής ειδοποίησης 
µέσω της εφαρµογής), για να τραβήξουν τις 
απαιτούµενες φωτογραφίες µε γεωσήµανση, 
τις οποίες στη συνέχεια -µέσω της εφαρµογής- 
θα αποστείλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω 
αξιολόγηση και έλεγχο. Εάν κατά τον έλεγχο 
επιβεβαιωθεί η επιλεξιµότητα των αγροτεµα-
χίων, αυτά θα χαρακτηριστούν µε «πράσινο 
φωτεινό σηµατοδότη» και θα ληφθούν υπόψη 
στον υπολογισµό των επόµενων πληρωµών.

Για τη χρήση της Android εφαρµογής Agrisnap-
GR, η οποία είναι ήδη διαθέσιµη στο Google 
Play Store (σχεδιάζεται η διάθεσή της και µέ-
σω του App Store της Apple), απαιτείται κωδι-
κός, ο οποίος θα διατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Οι γεωργοί θα λάβουν τους απαιτούµενους κω-
δικούς καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης 
της εφαρµογής, µέσω της αποστολής µηνύµα-
τος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
που δήλωσαν µε την υποβολή της ΕΑΕ 2022. 

Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία ε-
λέγχου, που στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης 2022 εφαρµόζεται στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Τρικάλων, Ηµαθίας και Καρ-
δίτσας, σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµοθε-
σία, θα εφαρµοστεί για το σύνολο της χώρας 
από το έτος αιτήσεων 2023.

Τεκμήρια 
νομιμότητας 
έως 2/12 για 
αγροτεμάχια 
σε έλεγχο
Να τεκµηριώσουν τη νοµιµότητα 
κατοχής αγροτεµαχίων που 
βρίσκονται σε έλεγχο ζητά ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ από αιτούντες της 
βασικής ενίσχυσης 2022, των 
οποίων οι αιτήσεις «χτύπησαν» 
στους διασταυρωτικούς ελέγχους, 
προκειµένου να συµπεριληφθούν 
στην εξόφληση του ∆εκεµβρίου.
Η κστάθεση των συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών για την απόδειξη 
της νόµιµης κατοχής χωραφιών, 
είτε ιδιόκτητα είτε ενοικιαζόµενα, 
µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου, αφορά 
5.340 παραγωγούς, για τους 
οποίους υπάρχουν ευρήµατα 
σχετικά µε τη µη νόµιµη κατοχή 
των εκτάσεων που δηλώνουν 
για τη λήψη ενίσχυσης ή εξαιτίας 
διεξαγωγής ερευνών από άλλες 
αρµόδιες αρχές για τον ίδιο λόγο 
ή λόγω εµπλοκής τους σε 
καταγγελίες σχετικά µε τη λήψη 
Εθνικού Αποθέµατος µε δήλωση 
εκτάσεων βοσκοτόπων, χωρίς 
ζώα.  «Παραγωγοί των οποίων οι 
πληρωµές δεν έχουν ολοκληρωθεί, 
λόγω της υπαγωγής τους στην 
εν λόγω κατηγορία ευρηµάτων 
 καλούνται να καταθέσουν 
συµπληρωµατικά  νοµικά έγγραφα, 
ώστε να επιβεβαιωθεί η νόµιµη 
κατοχή των αγροτεµαχίων και  
να ολοκληρωθεί η πληρωµή τους» 
λέει ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα δικαιολογητικά αυτά θα 
ενσωµατωθούν στην Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης 2022, είτε µέσω 
του ΚΥ∆ είτε µέσω Taxisnet. 
Βρείτε στο www.agronews.gr 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
ανάλογα µε το αν τα αγροτεµάχια 
έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα, 
ως µισθωµένα, αν ανήκουν 
στο ελληνικό δηµόσιο ή 
σε φυσικά πρόσωπα.

Από την Τρίτη
σταδιακά η πληρωμή

Βιολογικών-Νιτρικών
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα στους λογαριασμούς 

84.000 παραγωγών πάνω από 200 εκατ. ευρώ 

Με τη ∆υτική Μακεδονία ξεκίνησε η πίστωση της πρώτης 
δόσης πληρωµής των Νέων Αγροτών, ενώ και η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση πως 
προχωρά σε πληρωµή των δικαιούχων άµεσα. Το 
επόµενο χρονικό διάστηµα θα ακολουθήσουν και οι 
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, ωστόσο η διαδικασία 
θα «κρατήσει» έως τα µέσα ∆εκεµβρίου, παρά τις 
διαβεβαιώσεις των διαχειριστικών αρχών από την 

Agrotica και σχετική ηµερίδα στο Αγρίνιο, πως όλοι 
θα έχουν πληρωθεί έως τα µέσα Νοεµβρίου. Σε όλες 
πάντως τις περιοχές έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επανεξέτασης των αιτήσεων στήριξης (εν δυνάµει και 
ενδικοφανών προσφυγών) -πλην της Ηπείρου, οπότε 
µένει µόνο η έγκριση της διάθεσης πίστωσης. Συνολικά 
οι πληρωµές θα φτάσουν τα 89 εκατ. ευρώ και είναι 
δεδοµένο ότι κάποιοι θα είναι επιλαχόντες.

Έως μέσα Δεκέμβρη θα πάει η πληρωμή Νέων 

Εσφορές ΕΛΓΑ
Παράταση µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 
για την εµπρόθεσµη καταβολή των 

εισφορών του ΕΛΓΑ για το έτος 2021 
µε σχετική απόφαση που πήρε ΦΕΚ 





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αναλυτικά τα ποσά ενίσχυσης βάσει 
µεγέθους εκµετάλλευσης στους το-
µείς της κτηνοτροφίας που αξιώνουν 
ενίσχυση µέσω του Μέτρου 22 περι-
λαµβάνει η απόφαση που φέρει την 
υπογραφή του υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Γιώργου Στύλιου και 
δηµοσιεύθηκε στη διαύγεια το πρωί 
της ∆ευτέρας 21 Νοεµβρίου. 

Έπειτα από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης προκήρυξης για το Μέτρο 
22, το µέτρο δηλαδή µέσω του οποί-
ου γίνεται η ανακατανοµή των 89 ε-
κατ. ευρώ από τα Προγράµµατα Α-
γροτικής Ανάπτυξης για την έκτα-
κτη στήριξη των κτηνοτρόφων για 
την αγορά ζωοτροφών, αναµένεται 
να ακολουθήσει η προκήρυξη βάσει 
της οποίας θα µπορούν οι υποψήφι-
οι προς στήριξη να υποβάλλουν τα 
σχετικά αιτήµατα.

Στην περίπτωση της αιγοπροβατο-
τροφίας, υπάρχουν 10 συν τρεις κλά-
σεις (οι τρεις αφορούν στη Β. Εύβοια) 
και τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από 
τα 100 ευρώ για εκµεταλλεύσεις µε 
11 έως 24 ζώα και να φτάνουν τις 
5.480 ευρώ για εκµεταλλεύσεις άνω 
των 950 αιγοπροβάτων. Στις αντίστοι-
χες κλάσεις, υπάρχει µια προσαύξη-
ση 15% για τις νησιωτικές περιοχές. 
Βάσει των πινάκων, µια εκµετάλλευ-
ση µε 110-120 αιγοπρόβατα αξιώνει 
ενίσχυση γύρω από τα 7 ευρώ το κε-
φάλι, αφού εµπίπτει στην κλάση ε-

νίσχυσης των 800 ευρώ. 
Για τον τοµέα της βοοτροφίας το 

εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνε-
ται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευ-
ρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευ-
ση, ανάλογα µε την κλάση που ανή-
κει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα 
της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθ-
µού των βοοειδών που κατέχει, όπως 
αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχε-
τικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Για τον τοµέα της ωοπαραγωγού 
πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στή-
ριξης θα κυµαίνεται από 700 ευρώ έ-
ως 15.000 ευρώ. Για τις κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις των οποίων η έ-
δρα εκµετάλλευσης βρίσκεται σε νη-
σιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβανό-
µενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά 
κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 
15%. Για τον τοµέα της κρεοπαραγω-
γού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό 
στήριξης θα κυµαίνεται από 2.000 
ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Για τον τοµέα της χοιροτροφίας, το 
εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνε-
ται από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευ-
ρώ. Για τις κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε 
νησιωτικές περιοχές (συµπεριλαµβα-
νοµένης της Εύβοιας και της Κρήτης) 
τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνο-
νται κατά 15%. 

Αίτηση στήριξης-πληρωµής 
1. Μετά τη δηµοσιοποίηση της Πρό-

σκλησης και προκειµένου να εντα-
χθούν στο µέτρο, οι υποψήφιοι υπο-

βάλλουν ηλεκτρονικά µέσω του ΠΣ 
αίτηση στήριξης- πληρωµής µε την 
οποία δηλώνουν ότι: 

∆εν έχουν υποβάλλει αίτηση για 
χρηµατοδότηση από άλλο Εθνικό ή 
Ενωσιακό Πρόγραµµα, ή/και δεν έ-
χουν ήδη λάβει οικονοµική ενίσχυ-
ση για το σύνολο ή µέρος της προ-
τεινόµενης Πράξης, ή 

έχουν λάβει στήριξη για συγκε-
κριµένο καθεστώς στο πλαίσιο της 
στήριξης για τις δυσµενείς επιπτώ-
σεις της Ρωσικής εισβολής στην Ου-
κρανία. Το εν λόγω ποσό συµπλη-
ρώνεται βάσει παραµετρικού αρχεί-
ου, εντός της προθεσµίας που προ-
βλέπεται στην Πρόσκληση Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος. 

2. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί ε-
πιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µο-
ναδικό κωδικό και ηµεροµηνία ορι-
στικοποίησης, από την οποία τεκµαί-
ρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής. 

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή 
στο ΠΣ της αίτησης στήριξης – πλη-
ρωµής, καθώς και η εµπρόθεσµη ο-
ριστικοποίησή της, αποτελεί απο-
κλειστική ευθύνη του υποψηφίου. 
Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστι-
κοποιηµένη αίτηση και τη φυλάσσει 
στο αρχείο του. 

Καταβολή της ενίσχυσης 
1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί την 

έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάρι-
ση) της δαπάνης, διά των περιφερει-
ακών ∆ιευθύνσεων, οι οποίες έχουν 
εξουσιοδοτηθεί σύµφωνα µε τον κα-

νονισµό λειτουργίας του ΕΛΕΓΕΠ, ό-
πως κάθε φορά ισχύει. Λεπτοµέρει-
ες για τη διαδικασία καταβολής της 
ενίσχυσης, περιλαµβάνονται σε σχε-
τική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

2. Οι πληρωµές διενεργούνται ανά 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση και ανά Πε-
ριφέρεια Στήριξης, Προτεραιότητα και 
Περιοχή Εστίασης µετά τη δηµιουρ-
γία φακέλου, εκ του µηχανογραφι-
κού αρχείου πληρωµών του ΟΠΣΑΑ. 

3. Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα-
θορίζεται το περιεχόµενο του φακέ-
λου πληρωµής και εφόσον απαιτεί-

ται περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµο-
γής για την καταβολή της ενίσχυσης. 

4. Ο φάκελος πληρωµής κατ’ ελά-
χιστον περιλαµβάνει : 

1. α) Αναλυτική Κατάσταση Πλη-
ρωµής των δικαιούχων ενί σχυσης ε-
κτυπωµένη ανά παρτίδα από το µη-
χανογραφικό αρχείο πληρωµών της 
Βάσης ∆εδοµένων, 

2. β) Συγκεντρωτική Κατάσταση 
Πληρωµής εκτυπωµένη ανά παρτί-
δα από το µηχανογραφικό αρχείο 
πληρωµών της Βάσης ∆εδοµένων, 

3. γ) Λίστες ελέγχων µε τα αποτε-
λέσµατα των διοικητικών και επιτό-
πιων ελέγχων από τις αρµόδιες ∆ιευ-
θύνσεις του Οργανισµού υπογεγραµ-
µένες από τους προϊσταµένους τους, 

4. δ) Λίστα ελέγχου εκκαθάρισης, 
5. ε) Αναλυτική Κατάσταση ∆είγ-

µατος πληρωµών, 
στ) Λίστα ελέγχου ∆είγµατος. 
5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει την 

Από 5 έως 10 ευρώ 
το κεφάλι στα πρόβατα 
για αγορά ζωοτροφών
Στη Διαύγεια η προκήρυξη του μέτρου 22 με τις κλάσεις ενίσχυσης

∆ήλωση ΟΣ∆Ε 2021 
Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να 

διαθέτουν βοσκότοπο, όπως 
αυτός προκύπτει από τη 
δήλωση ΟΣ∆Ε του 2021 
στις 15 Οκτωβρίου 2022
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ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

11-24 100,00  115,00  
25-50 250,00  287,50  

51-100 520,00  598,00  
101-150 800,00  920,00  
151-200 1.150,00  1.322,50  
201-300 1.550,00  1.782,50  
301-450 2.250,00  2.587,50  
451-650 3.250,00  3.737,50  
651-950 4.700,00  5.405,00  

>950 5.480,00  6.302,00  
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 1-100 1.300,00  
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 101-200 2.200,00  
Πυρόπληκτες Β. Εύβοιας 201-500 3.000,00  

ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

1-5 120,00 138,00 

6-15 350,00 402,50 

16-30 750,00 862,50 

31-50 1.300,00 1.495,00 

51-80 2.010,00 2.311,50 

81-
120 

3.200,00 3.680,00 

>120 7.000,00 8.050,00 

Πυρόπληκτες 1-49 3.100,00 

Πυρόπληκτες >50 8.000,00 

ΚΛΑΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΙΓΟ
ΠΡΟΒΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΑ

ΒΟΟ
ΤΡΟΦΙΑ



ΕΥ∆ ΣΣ ΚΑΠ για το συνολικό ποσό 
που πρέπει να καταβληθεί στους δι-
καιούχους, προκειµένου η τελευταία 
να εκδώσει απόφαση έγκρισης δι-
άθεσης πίστωσης, , στην οποία α-
ναγράφεται το ποσό που πρέπει να 
καταβληθεί, η Συλλογική Απόφαση 
(Σ.Α.Ε.), ο ενάριθµος (Κ.Α.Ε.) και ο 
τίτλος του έργου του Προγράµµα-
τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 
από το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 
η διάθεση της πίστωσης. Τέλος δι-
αβιβάζει την απόφαση έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης στη Γενική ∆ι-

εύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρι-
σης του ΥπΑΑΤ και την καταχωρί-
ζει στο ΟΠΣΑΑ. 

6. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ια-
χείρισης του ΥπΑΑΤ, σε συνέχεια της 
ως άνω απόφασης, εκδίδει εντολή κα-
τανοµής πίστωσης µε την οποία µε-
ταφέρονται οι πιστώσεις στον Ειδικό 
Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) µέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Παρακολού-
θησης Πληρωµών και Οφειλών ∆η-
µοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟ∆Ε). Την 
εντολή αυτή διαβιβάζει στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος, την αναρτά στο Πρό-
γραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και την καταχω-
ρίζει στο ΟΠΣΑΑ. 

7. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, µέσω 
κατάλληλης διεπαφής καταχωρίζο-
νται στο ΟΠΣΑΑ οι αιτήσεις πληρω-
µής, οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγ-
χοι και τα στοιχεία πληρωµών. 

Από το σύστημα Άρτεμις 
τα δεδομένα επιλεξιμότητας
Βάσει αριθμού παραγωγικών ζώων οι κλάσεις σε πρόβατα-βοοειδή

Προσαύξηση 15% 
Για τις κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις µε την έδρα 
τους σε νησιωτικές περιοχές 

τα ποσά κάθε κλάσης 
προσαυξάνονται κατά 15% 

Χωρίς διάκριση ως προς την παρα-
γωγική τους κατεύθυνση (γαλακτο-
παραγωγή-κρεατοπαραγωγή) αλ-
λά βάσει των ενεργών παραγωγι-
κών ζώων υπολογίζεται ο αριθµός 
των ζώων που συµπεριλαµβάνονται 
στις κλάσεις ενίσχυσης τόσο στην 
περίπτωση των αιγοπροβάτων όσο 
και στην περίπτωση των βοοειδών. 
Αναλυτικά, τα κριτήρια επιλεξιµό-
τητας βάσει της απόφασης για την 
προκήρυξη του Μέτρου 22 προβλέ-
πουν οι κτηνοτρόφοι:

 Να έχουν αναλάβει την τήρηση 
των σχετικών υποχρεώσεων της πολ-
λαπλής συµµόρφωσης και εφόσον 
το επιλέξουν τις υποχρεώσεις του 
«πρασινίσµατος», στο πλαίσιο της 
υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης 2021, χωρίς διαπίστωση ευ-
ρηµάτων, σε συνέχεια των προβλε-
πόµενων ελέγχων. 

 Να διαθέτουν βοσκότοπο, όπως 
αυτό προκύπτει από την Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), για το έτος αιτή-
σεων 2021 κατά το κλείσιµο του οι-
κονοµικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 
2022 ή το πιο πρόσφορο έτος ανα-
φοράς για τις πυρόπληκτες περιο-
χές της Βόρειας Εύβοιας, στον οποίο 
εφαρµόζουν µεθόδους παραγωγής 
φιλικές προς το περιβάλλον, όπως 
είναι η εκτατική εκτροφή. 

 Να έχουν στη νόµιµη κατοχή 
τους κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
των τοµέων αιγοπροβατοτροφίας, 
βοοτροφίας, όπως αυτό προκύπτει 
από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε-
ΑΕ), για το έτος αιτήσεων 2021 κα-
τά το κλείσιµο του οικονοµικού έ-
τους στις 15 Οκτωβρίου 2022 ή το 
πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για 
τις πυρόπληκτες περιοχές της Βό-
ρειας Εύβοιας. 

 Να είναι κάτοχοι ενεργών αιγο-
προβατοτροφικών/βοοτροφικών εκ-
µεταλλεύσεων στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρι-
κής (ΟΠΣΚ) κατά την ηµεροµηνία έκ-
δοσης της πρόσκλησης. 

Για τα αιγοπρόβατα, όπως αυτά 
προσδιορίζονται κατά το κλείσιµο 
του οικονοµικού έτους στις 15 Ο-
κτωβρίου 2022, να ανήκουν στις πε-
ριγραφόµενες κλάσεις, όπως αυτές 
ορίζονται βάσει του αριθµού ενήλι-
κων ζώων (θηλυκά ή/και αρσενικά 
ηλικίας µεγαλύτερης του ενός έτους). 
Για τα βοοειδή όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται κατά το κλείσιµο του οικο-
νοµικού έτους στις 15 Οκτωβρίου 
2022, να ανήκουν στις περιγραφό-
µενες κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται 

βάσει του αριθµού των ζώων χωρίς 
καµία διάκριση ως προς την παρα-
γωγική κατεύθυνση (γαλακτοπαρα-
γωγής, κρεοπαραγωγής), ως προς 
την ηλικία και το φύλο του βοοει-
δούς που εκτρέφεται. 

 Να έχουν στη νόµιµη κατοχή 
τους ενεργή κτηνοτροφική εκµε-
τάλλευση των τοµέων πτηνοτρο-
φίας (αυγοπαραγωγού ή/και κρε-
οπαραγωγού), ή/και χοιροτροφίας 
στο Ολοκληρωµένο Πληροφορια-
κό Σύστηµα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ)/
σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ κατά την ηµερο-
µηνία έκδοσης της πρόσκλησης. • 
Για την αυγοπαραγωγό πτηνοτρο-
φία να εκτρέφουν όρνιθες του γέ-
νους Gallus Gallus, να ανήκουν στις 
περιγραφόµενες κλάσεις, όπως αυ-
τές ορίζονται βάσει της αδειοδοτηµέ-
νης δυναµικότητας στο Ολοκληρω-
µένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτη-
νιατρικής (ΟΠΣΚ) στο έτος 2022, δε-
δοµένου ότι το έτος 2021 δεν είχε α-
κόµη ενεργοποιηθεί το σχετικό µη-
τρώο των πτηνοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων. 

 Για την κρεοπαραγωγό πτηνο-
τροφία ενισχύονται οι εκτροφείς που 
έσφαξαν ορνίθια (µη ενήλικες όρνι-
θες κρεοπαραγωγής) και ανήκουν 
στις περιγραφόµενες κλάσεις, όπως 
αυτές ορίζονται βάσει των πραγµα-
τοποιηθεισών σφαγών που δηλώ-
θηκαν στο σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ για 
το έτος 2021. 

 Στη χοιροτροφία ενισχύονται οι 
εκτροφείς που έσφαξαν χοιροειδή 
και ανήκουν στις περιγραφόµενες 
κλάσεις, όπως αυτές ορίζονται βά-
σει του συνολικού βάρους σφαγίου 
που δηλώνεται στο σύστηµα ΑΡΤΕ-
ΜΙΣ και αφορούν τις πραγµατοποι-
ηθείσες σφαγές για το έτος 2021.

Σφαγές χοιροειδών
Στη χοιροτροφία ενι-

σχύονται οι εκτροφείς 
που πραγµατοποίησαν 
σφαγές το έτος 2021, 
όπως δηλώνονται στο 

σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ
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ΚΛΑΣΕΙΣ
ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Μονάδες µε 
δυναµικότητα 

(όρνιθες)

501-2.000 700,00 805,00 

2.001-5.000 2.400,00 2.760,00 

5.001-15.000 3.700,00 4.255,00 

15.001-30.000 5.500,00 6.325,00 

ΚΛΑΣΕΙΣ
�ΤΟΝΟΙ�

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ
�ΕΥΡΩ�

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

 1 -10  1.000,00 1.150,00 

 10 - 50  4.000,00 4.600,00 

 50 - 100  6.000,00 6.900,00 

 100 - 400  10.000,00 11.500,00 

>400 15.000,00 15.000,00 

ΚΛΑΣΕΙΣ
(σφαγές)

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ

�ΕΥΡΩ�

έως 50.000 2.000,00 

50.001- 150. 000 5.500,00 

150.001 - 250. 000 8.500,00

250.001 - 350. 000 11.500,00 

>350.001 15.000,00

ΠΤΗΝΟ
ΤΡΟΦΙΑ

ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΠΤΗΝΟ
ΤΡΟΦΙΑ

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΧΟΙΡΟ
ΤΡΟΦΙΑ
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Κρυφή κλοπή
«Φεύγουν» 132 εκατ. 
ευρώ από τις τσέπες 
των κτηνοτρόφων
Κτηνοτρόφοι που τους έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος 
σε άλλη Περιφέρεια θα χάσουν το νέο πρασίνισμα

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

«Κλοπή» επιδοτήσεων ύψους 132 ε-
κατ. ευρώ (αξία πρασινίσµατος) ετη-
σίως συνιστά για την κτηνοτροφία η 
συνέχιση της τεχνικής λύσης που εί-
ναι δεδοµένο ότι θα ισχύσει το 2023. 
Όπως έχουν τα πράγµατα η πλειοψη-
φία των κτηνοτρόφων που τους έχει 
κατανεµηθεί βοσκότοπος µακριά α-
πό την εκµετάλλευσή τους (ακόµη 
και σε άλλη Περιφέρεια) δεν θα µπο-
ρούν ουσιαστικά να επιδοτηθούν από 
το νέο πρασίνισµα, καθώς απαιτείται 

στην πράξη να προβούν σε συγκεκρι-
µένες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, 
οι οποίες προφανώς δεν µπορεί ο πα-
ραγωγός να εκτελέσει βρισκόµενος 
χιλιόµετρα µακριά από το βοσκοτόπι 
που δηλώνει λόγω της τεχνικής λύ-
σης. Και, συν τοις άλλοις, για να λά-
βουν την ενίσχυση, θα πρέπει να κά-
νουν ετήσιο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βο-
σκοτόπου στον... εικονικό βοσκότοπο. 

Ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν εκφρά-
σει τον έντονο προβληµατισµό τους, 
και αναµένουν συγκεκριµένες απα-
ντήσεις από τις αρχές που διαχειρί-
ζονται τη νέα ΚΑΠ για το πώς θα δι-
ατηρήσουν τα κεκτηµένα τους την 
ώρα που ο µέσος όρος της βασικής 
ενίσχυσης µειώνεται στα 17,6 ευρώ 
το στρέµµα για αυτούς. 

Παράλληλα, υπό σοβαρή αµφισβή-
τηση έχουν τεθεί ακόµη και οι ίδιες 

οι δράσεις του πρασινίσµατος που έ-
χουν προβλεφθεί για αυτούς. 

Συγκεκριµένα µόλις 1 δράση έχει α-
ναφορά αµιγώς στην κτηνοτροφία (ε-
ξαιρείται για προφανείς λόγους η Βιο-
λογική Κτηνοτροφία, που καλυπτόταν 
από το ΠΑΑ) µε τίτλο «Περιβαλλοντι-
κή διαχείριση κτηνοτροφικών συστη-
µάτων», η οποία µάλιστα προβλέπεται 
να εφαρµοστεί σε 4 εκατ. στρέµµατα 
στο σύνολο της χώρας (στο 1/3 όσων 
δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε). Μιλάµε µετα-
ξύ άλλων για ποσά 6,5 ευρώ το στρέµ-
µα για αιγοπρόβατα και 5,5 ευρώ για 
βοοειδή, τα οποία θα τα λάβουν µόνο 

εάν τους έχει κατα-
νεµηθεί βοσκότοπος 
που θεωρείται «υπο-
βαθµισµένος» (και 
πάλι βάσει τεχνικής 
λύσης) και εφόσον 
κρατήσουν τα ζώα 
στη µονάδα τους και 
να τα ταΐζουν ζωο-
τροφές για 1-2 µή-
νες. Αξίζει να σηµει-
ωθεί εδώ πως κατά 
µέσο όρο οι κτηνο-
τρόφοι λάµβαναν 
10 ευρώ το στρέµ-

µα πρασίνισµα την τρέχουσα περίοδο.
Κάπως «σώζεται» το πράµα από την 

αναδιανεµητική ενίσχυση, η οποία 
προβλέπει 17 ευρώ το στρέµµα για 
το 66% των κτηνοτρόφων που δηλώ-
νουν µόνο βοσκότοπο στο σύστηµα 
των άµεσων ενισχύσεων. 

Γίνεται προφανές ότι το νέο πρασί-
νισµα είναι µία πολύ δύσκολη εξίσω-
ση για την κτηνοτροφία, την οποία ο-
φείλουν να λύσουν πρώτα οι ίδιες οι 
αρµόδιες αρχές επί των θεµάτων της 
ΚΑΠ. Είναι δεδοµένο ωστόσο πως όταν 
ο σχεδιασµός του νέου πρασινίσµα-
τος γίνεται µε βάση τα βοσκοτόπια, ό-
σο ισχύει η τεχνική λύση θα «βρίσκει 
τοίχο». Επίσης µένει να φανεί προ-
φανώς και το τι θα γίνει µε την έντα-
ξη των επιπλέον βοσκοτόπων στο σύ-
στηµα, άλλο ένα µεγάλο ζήτηµα που 
απασχολεί τον κλάδο. 

Το χρήµα από 
το πρασίνισµα
να πάει στο τσεκ
Για τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµοστής 
της νέας ΚΑΠ (2023-2024) µία λύση 
που θα µπορούσε να εξεταστεί είναι 
όλα τα λεφτά από το πρασίνισµα στα 
βοσκοτόπια να µεταφερθούν στο τσεκ, 
κάτι που επιτρέπεται κανονιστικά. 
Στο φάκελο της νέας ΚΑΠ φαίνεται ως 
µέση µοναδιαία αξία δικαιώµατος για τα 
βοσκοτόπια στα 17,6 ευρώ το στρέµµα 
περίπου και για έκταση 12,7 εκατ. 
στρεµµάτων την ώρα που ήδη στο 
σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνονται 
ή τουλάχιστον δεσµεύονται ποσά για 
περίπου 14,5 εκατ. στρέµµατα. ∆ηλαδή, 
πάµε ολοταχώς για δικαίωµα ύψους 
15 ευρώ στους βοσκότοπους, καθώς τα 
µέσα ποσά έχουν υπολογιστεί µε βάση 
τα στρέµµατα του 2019. Με άλλα λόγια, 
µεταφέρονται τα κατάλοιπα της φαύλης 
περιόδου της τεχνικής λύσης και στη 
νέα ΚΑΠ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως 
για την οριοθέτηση των επιλέξιµων 
βοσκοτόπων, οι αρµόδιες αρχές 
περιµένουν ακόµα να εκτελεστούν 
τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα 
οποία πήραν παράταση έως το 2024. 

Ενίσχυση 6,5 ευρώ 
το στρέµµα για 
αιγοπρόβατα και 
5,5 ευρώ για βοοειδή, 
µε «υποβαθµισµένο» 
βοσκότοπο.

Ο µέσος 
όρος της 
βασικής 
ενίσχυσης 
µειώνεται 
στα 15 µε 
17,6 ευρώ 
το στρέµµα 
για τους 
κτηνοτρό-
φους.
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Ένα κλικ υψηλότερες σε σχέση με πέ-
ρυσι διαμορφώνονται οι τιμές παρα-
γωγού στις κλημεντίνες στα τέλη Νο-
εμβρίου, με τη συγκομιδή να έχει κα-
θυστερήσει 15-20 μέρες λόγω υψη-
λών θερμοκρασιών και έλλειψης βρο-
χών το προηγούμενο δίμηνο, όπως ε-
ξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος στον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκαφιδακίου 
Αργολίδας Θωμάς Φάκλαρης. 

Με τη συγκομιδή να βρίσκεται στο 
50% και τη ζήτηση σε καλά επίπεδα, 

οι μεικτές τιμές για εξαγωγή βρίσκο-
νται στα 50-55 λεπτά και οι καθαρές 
τιμές που βλέπει ο παραγωγός είναι 
στα 38-40 λεπτά το κιλό. Στα καλά κτή-
ματα της Αργολίδας, οι αποδόσεις υ-
πολογίζονται στους 3,5 με 4 τόνους 
το στρέμμα, αν και καραδοκεί ανά πά-
σα ώρα και στιγμή η υδατοκηλίδα, η 
οποία δεν αποτελεί αποζημιώσιμο αί-
τιο από τον ΕΛΓΑ όλο το χρόνο, όπως 
εξηγεί ο Θωμάς Φάκλαρης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Μέχρι 40 λεπτά οι κλημεντίνες
 Σε καλά επίπεδα η ζήτηση και φέτος για το ελληνικό μανταρίνι  

 Μεγαλώνει η πίεση των τιμών παραγωγού στις διαθέσιμες ναβαλίνες

Α1 |  19

Σ
τασιμότητα επικρατεί εδώ λίγες ε-
βδομάδες στο σκληρό σιτάρι, τό-
σο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, 
με την αγορά να αναμένει τον νέο 

διαγωνισμό της Αλγερίας. Στην Ευρώπη, οι 
αγοραστές μένουν πίσω, με τη «δικαιολο-
γία» ότι έχουν προς το παρόν καλύψει τις 
ανάγκες τους. Στη λίστα της Φότζια είχαμε 
μικρή μείωση τιμών κατά 2 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ στη Γαλλία σταθεροποίηση για άλλη μια 
εβδομάδα στα 465 ευρώ ο τόνος. 

 Υψηλή μεταβλητότητα στην αγορά βάμ-
βακος σημειώθηκε την περασμένη εβδομά-
δα, με κινήσεις και προς τις δυο κατευθύν-
σεις. Πλέον οι αναλυτές περιμένουν να δουν 
που θα ισορροπήσουν οι τιμές Μαρτίου και τι 
θα μπορέσουν να πληρώσουν οι κλωστές. Να 
σημειωθεί ότι μια μικρή ανάκαμψη τώρα, θα 
έπειθε αρκετούς να προβούν σε νέες αγορές. 

Στην ελληνική αγορά η ζήτηση παραμέ-
νει υποτονική και μόνο τις τελευταίες μέρες 
κάτι πάει να κινηθεί από Αίγυπτο.

 Στα ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα 
κυμαίνονται οι εξαγωγές πορτοκαλιών για την 
ποικιλία Ναβαλίνες, που από την αρχή της 
περιόδου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022, κυ-
μαίνονται στους 13.386 τόνους από 13.300 
τόνους πέρυσι. Αντίθετα, σε χαμηλά επίπεδα 
κυμαίνονται οι εξαγωγές μανταρινιών Κλη-
μεντίνης, οι οποίες από την αρχή της περιό-
δου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022, κυμάνθη-
καν στους 10.379 τόνους, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 33,3%, από 15.550 τόνους πέ-
ρυσι, με τις τιμές να είναι στα περσινά επίπε-
δα. Η μείωση των εξαγωγών οφείλεται στην 
οψίμιση που είχαν φέτος τα μανταρίνια να 
πάρουν τον κατάλληλο χρωματισμό.

Ζήτηση για πρώτη 
ποιότητα σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

26/10 03/11 10/11 17/11 24/11

465,16

469,94

463,77
462,01

463,69

Παραγωγή 
Πολλά κτήματα παρουσιάζουν 
10-15% μειωμένες αποδόσεις 

λόγω έλλειψης βροχών

Μεικτά 
Στα 10-15 λεπτά το κιλό 
προϊόντος υπολογίζονται 
φέτος τα έξοδα κοπής και  

αποστολής

Εξαγωγές 
Μειωμένες 33% οι εξαγωγές 

κλημεντίνων μέχρι στιγμής την 
2022-2023 στους 10.379 τόνους 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

427

364

290

79,35

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

427

362

301

78,03

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

425

361

306

82,39

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

425

359

294

87,33

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

420

350

290

86,70

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

416

345

282

83,92

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

20/10 26/10 03/11 10/11 17/11 24/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

4,56 4,60 4,67

4,85 4,74
4,94

515520 520 520 515 513

Τιμές παραγωγού  
(λεπτά το κιλό) 

Νοέμβριος 2021 35-38

Νοέμβριος 2022 38-40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Νοέµβριος 2021  35-38

Νοέµβριος 2022  38-40

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Υποτονική ζήτηση 
ρίχνει από τα 70 λεπτά 
την τιμή του σύσπορου  

Κάτω από 300 ευρώ 
τα συμβόλαια νέας 
σοδειάς καλαμποκιού

Ώθηση στο Μπασµά από 
τα 40 λεπτά στην Κατερίνη
Μηνύµατα ανόδου και για τον 
«Μπασµά» από την εµπορική πορεία 
της ποικιλίας καπνού «Κατερίνη», 
η οποία µετά από χρόνια «σηκώνει 
κεφάλι», φέτος και κερδίζει κατά 
µέσο όρο έως και 40 λεπτά το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Έως 40 λεπτά 
στον παραγωγό 
οι κλημεντίνες
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νοσεί φέτος η ζήτηση για το ελληνικό 
βαµβάκι, καθώς οι κλώστες στην Τουρ-
κία, το µεγαλύτερο πελάτη για το ελληνι-
κό «λευκό χρυσό», έχουν µειώσει τις πα-
ραγγελίες τους, διότι το νήµα που παρά-
γουν το εξάγουν κυρίως στη γερµανική 
αγορά, την οικονοµική «κολεκτίβα» της 
Ευρώπης η οποία στο µεγαλύτερό της µέ-
ρος αντιµετωπίζει το φάσµα της ύφεσης. 

Ως αποτέλεσµα, ενώ παραδοσιακά η 
γειτονική χώρα παίρνει τα 2/3 της ελλη-
νικής παραγωγής εκκοκκισµένου, φέ-
τος είναι πιθανό οι αγορές της να περι-
οριστούν στο 1/3 κι αυτό, γιατί, συν τοις 
άλλοις, έχουν µεγάλη και ποιοτική δική 
τους παραγωγή, αλλά και πολλά αποθέ-
µατα νήµατος στα κλωστήριά τους.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος να 
προκαλείται άγχος στους Έλληνες εκκοκ-
κιστές, δεδοµένου ότι υπάρχουν αγορές 
για να απορροφήσουν το ελληνικό βαµ-
βάκι. Για παράδειγµα η Αίγυπτος έχει α-
νεβάσει το ρυθµό των αγορών της, ενώ 
σηµαντικό come back έχει κάνει το Πακι-
στάν, µετά το κενό παραγωγής που άφη-
σαν οι πληµµύρες στην ασιατική χώρα.

Επίσης, αναµένεται να ανακάµψει η ζή-
τηση και από την Άπω Ανατολή, η οποία 
είχε ατονήσει τα προηγούµενα χρόνια, 
λόγω των µεγάλων αυξήσεων στα ναύλα 
των θαλάσσιων µεταφορών, τα οποία πλέ-
ον έχουν επανέλθει σε χαµηλά επίπεδα.

Την άποψη αυτή διατύπωσε ο Γιάννης 
Παπαδογιάννης, αντιπρόσωπος εµπορι-
κών οίκων, µιλώντας στις εργασίες των 
5ων Μεσογειακών ∆ρόµων Βαµβακιού, 

που οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη την 
περασµένη Πέµπτη 24 Νοεµβρίου, µε τη 
συµµετοχή όλων των µεγάλων παραγω-
γών χωρών της περιοχής, της διεθνούς 
ένωσης βάµβακος και εκπροσώπων διε-
θνών οίκων µόδας και εµπορικών οίκων.

Όπως σηµείωσε ο κ. Παπαδογιάννης 
φέτος ήταν µια εξαιρετική χρονιά για το 
ελληνικό βαµβάκι από άποψη ποιότητας 
και κυρίως ποιότητας, καθώς το 70% της 
σοδειάς ήταν υψηλών προδιαγραφών, ε-
νώ ως όγκος θα φτάσει τους 305.000 τό-
νους σύσπορου. Τόνισε ακόµη ότι µέχρι 
τώρα οι πωλήσεις εκτιµάται πως έχουν 
φτάσει τους 150.000 τόνους και είναι 
χαµηλότερες από άλλες χρονιές τέτοια 
εποχή, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυ-
χίας γιατί υπάρχουν πρόθυµες αγορές.

Παρουσιάζοντας τα δεδοµένα της τουρ-
κικής αγοράς, ο Φατίχ Ντογάν αντιπρόσω-
πος εµπορικών οίκων σηµείωσε πως µετά 
από µια «χρυσή διετία» για τον κλωστο-
ϋφαντουργικό κλάδο της Τουρκίας, που 

είχε απροσδόκητα µεγάλη ζήτηση, φέτος 
η παγκόσµια κατανάλωση εµφανίζει µεί-
ωση. «Όλοι περιµένουν να έρθει πιο κα-
τάλληλη στιγµή για να αγοράσουν. Πα-
ρατηρείται συρρίκνωση ζήτησης σε όλο 
τον κόσµο και δεν γνωρίζουµε πότε θα 
ανατείλει πάλι ο ήλιος. Ευελπιστώ ότι το 
σκοτάδι θα κρατήσει λίγο», ανέφερε και 
σηµείωσε πως «δεν έχω κρυστάλλινη γυά-
λα για να προβλέψω πότε θα γίνει αυτό».

Ο καθηγητής Νέγκµα Μοχάµεντ ανέ-
φερε πως η Αίγυπτος την επόµενη χρο-
νιά θα διπλασιάσει τις εισαγωγές από την 
Ελλάδα, δεδοµένου ότι έχουν γίνει µεγά-
λες επενδύσεις σε σύγχρονα εκκοκκιστή-
ρια. Ως προς το αιγυπτιακό βαµβάκι, εί-
πε πως φέτος έφτασε στους 150.000 τό-
νους παραγωγή, από 70.000 ένα χρόνο 
πριν. Αντίστοιχα, ο Μανόλο Κάνε, από τον 
φορέα βάµβακος της Ισπανίας επεσήµα-
νε πως τα δύο βασικά προβλήµατα της ι-
σπανικής παραγωγής είναι η λειψυδρία 
κι η έλλειψη εργατικών χεριών.

Κόβουν παραγγελίες οι Τούρκοι, 
υπό πίεση το ελληνικό βαμβάκι
Φθηνότερες οι διαθέσιμες επιλογές για τη διάθεση της εγχώριας παραγωγής βάμβακος

Απορρόφηση
∆εν υπάρχει λόγος 

να προκαλείται άγχος 
στους Έλληνες 

αγρότες και εκκοκκι-
στές, δεδοµένου ότι 

υπάρχουν αγορές για 
να απορροφήσουν το 

ελληνικό βαµβάκι

Μειωµένες 
πωλήσεις 

Μέχρι τώρα οι πωλή-
σεις εκτιµάται πως 
έχουν φτάσει τους 

150.000 τόνους και 
είναι χαµηλότερες 
από άλλες χρονιές 

τέτοια εποχή

Από τις εργασίες των 5ων 
Μεσογειακών ∆ρόµων 
Βαµβακιού, στη Θεσσαλονίκη 
την Πέµπτη 24 Νοεµβρίου.

Κερδίζει 
αγορές 
το βιώσιµο
Μνεία στη µείωση της ζήτησης 
από την Κίνα, που δηµιουργεί 
το 40% της κατανάλωσης 
έκανε µεταξύ άλλων 
ο αντιπρόεδρος του 
χρηµατιστηρίου της Βρέµης, 
Φριτζ Γκρόµπιν, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην πορεία 
της αγοράς βάµβακος, 
εν µέσω της διεθνούς κρίσης. 
Για τις εξαγωγές του 
ελληνικού βαµβακιού ανέφερε 
πως κατέχει ποσοστό 2,8% του 
παγκόσµιου εξαγωγικού όγκου 
και είναι µετρήσιµη δύναµη, 
ιδίως µε δεδοµένο ότι είναι 
βασικός προµηθευτής 
της Τουρκίας. Επισήµανε 
ακόµη πως το µερίδιο του 
πιστοποιηµένου βιώσιµου 
βάµβακος αυξήθηκε πολύ, 
ιδίως πέρυσι και εξέφρασε 
την εκτίµηση πως αυτό θα 
συνεχιστεί και θα αποτελέσει 
την κύρια αγορά, διότι 
οι άνθρωποι το ζητούν και 
οι αγορές θα ανταποκριθούν. 
Είπε επίσης πως το βαµβάκι 
χάνει µερίδια από τον 
πολυεστέρα σε πολλές αγορές, 
που δεν έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα οι καταναλωτές 
να αγοράσουν βαµβακερά, 
διότι η τιµή το βαµβακιού 
έχει διπλασιαστεί έναντι του 
πολυεστέρα, ενώ προέβλεψε 
πως για 2022-23 η παγκόσµια 
σοδιά βάµβακος θα είναι 
µειωµένη σε σχέση µε φέτος.
Μείωση των παγκόσµιων 
εκτάσεων καλλιέργειας 
βάµβακος, κατά τουλάχιστον 
100.000 εκτάρια, προέβλεψε 
για τα επόµενα χρόνια 
ο Ροµπέρτο Ρουίς, cotton 
research manager, της ECOM 
Agroindustrial ως αποτέλεσµα 
των χαµηλών τιµών που 
λαµβάνει το βαµβάκι.





Από τον αγρό
στο ελαιουργείο
Αποφυγή κάθε είδους πληγής 
στις ελιές για ποιοτικό έλαιο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Επικαιροποιηµένο οδηγό ορθών 
πρακτικών στην παραγωγική δι-
αδικασία του ελαιόλαδου εξέ-
δωσε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε ένα ολοκληρω-
µένο πλαίσιο συµβουλών από 
τον αγρό έως το ελαιουργείο.

Η διαχείριση στον αγρό
Εφόσον απαιτηθεί χρήση γε-

ωργικών φαρµάκων, µε σκοπό 
την αποφυγή παρουσίας υπο-
λειµµάτων γεωργικών φαρµά-
κων στο παραγόµενο ελαιόλα-
δο, οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέ-
πει να χρησιµοποιούν εγκεκρι-
µένα φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα κατά τις επεµβάσεις και 
να τηρούν µε ακρίβεια τα ορι-
ζόµενα στην ετικέτα ή τη συ-
σκευασία αυτών, όσον αφορά 
στη δόση, στο χρόνο εφαρµο-

γής, στο χρονικό διάστηµα µε-
ταξύ της τελευταίας επέµβασης 
και της συγκοµιδής, κ.α.

Η ελαιοσυλλογή θα πρέπει 
να προγραµµατίζεται να γίνε-
ται στο κατάλληλο στάδιο ωρι-
µότητας του καρπού της κάθε 
ποικιλίας, έτσι ώστε να εξασφα-
λίζονται οι βέλτιστες συνθήκες 
ποιότητας και απόδοσης ελαιο-
λάδου. Συνιστάται να αποφεύ-
γεται κάθε είδους τραυµατισµός 
του καρπού (χτυπήµατα, πατή-
µατα) και οι επιµολύνσεις από 
το έδαφος κατά τη συγκοµιδή. 

Κατά τη συγκοµιδή να χρησιµο-
ποιούνται δίχτυα συλλογής, ε-
λαιόπανα και πλαστικά εξαρτή-
µατα των ελαιοραβδιστικών που 
πληρούν τα προβλεπόµενα από 
τη νοµοθεσία όρια για τα υλι-
κά σε επαφή µε τρόφιµα, ιδιαί-
τερα σε ότι αφορά τους πλαστι-
κοποιητές (φθαλικοί εστέρες).

Να δίνεται προσοχή στην α-
ποµάκρυνση πλαστικών εξαρτη-
µάτων ή τµηµάτων αυτών (π.χ. 
δακτύλιοι) των ελαιοραβδιστι-
κών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ 
στα ελαιοτριβεία να τοποθετεί-
ται κατάλληλη σίτα µετά το πλυ-
ντήριο και πριν τον σπαστήρα 
ώστε αυτά να «παγιδεύονται».

Στο ελαιουργείο
Οι εγκαταστάσεις και οι πρα-

κτικές που εφαρµόζονται από 
το προσωπικό στο ελαιουργείο 
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

ελαιόλαδου. Τα οχήµατα µετα-
φοράς ελαιόκαρπου θα πρέπει 
να µην προσεγγίζουν το χώρο 
παραγωγής ελαιολάδου, διότι 
τα καυσαέριά τους περιέχουν 
ουσίες που απορροφώνται α-
πό το ελαιόλαδο.

Ο χώρος παραµονής του ελαι-
όκαρπου να είναι καθαρός, ψυ-
χρός, ξηρός και αεριζόµενος.

Η παρτίδα κάθε παραγωγού 
θα πρέπει να καταγράφεται στο 
Ηµερολόγιο Παραλαβής Ελαιο-
κάρπου, να σηµαίνεται και να 
τοποθετείται ξεχωριστά. Τυχόν 
σακιά να τοποθετούνται πάνω 
σε ξύλινες παλέτες, όχι πάνω α-
πό τρία καθ΄ ύψος, ενώ η πα-
ραµονή του ελαιόκαρπου µέχρι 
την έκθλιψη δεν πρέπει να υ-
περβαίνει τη µία ηµέρα. Η τρο-
φοδοσία του ελαιόκαρπου, στη 
γραµµή παραγωγής, να γίνεται 
µε τη χρήση µεταφορικής ταινί-
ας για αποφυγή τραυµατισµών.

Κλαδευτήρι µε ψεκασµό στο αµπέλι για αποφυγή ευτυπίωσης
Ασθένεια του ξύλου που συχνά παρερµηνεύεται ως προσβολή από ίσκα αποτελεί 
η ευτυπίωση, η οποία προκαλείται από τη δράση του παθογόνου Eutypa lata. 
Τα συµπτώµατα γίνονται συνήθως αντιληπτά στην αρχή της βλαστικής περιόδου, 
µετά το πέρας του ληθάργου. Τα φύλλα είναι αφύσικα µικρά, κίτρινα µε 
νεκρώσεις, τα οποία στη συνέχεια ξηραίνονται και πέφτουν. Επίσης, οι βλαστοί 
έχουν ασθενική εµφάνιση µε µικρά µεσογονάτια. Ο µύκητας της Εutypa lata

µολύνει το αµπέλι µε τα σπόρια (ασκοσπόρια) που µεταφέρονται µε τον άνεµο πάνω στις 
φρέσκιες τοµές του κλαδέµατος, γι’ αυτό είναι σηµαντική η τήρηση απολυµαντικών µέτρων 
µετά το κλάδεµα καρποφορίας ή διαµόρφωσης. Σηµειώνεται πως καµία ποικιλία σταφυλιών 
δεν είναι γνωστή για την ανοσία της, αλλά όπου υπάρχουν ποικιλίες µε ανοχή, είναι φρόνιµο 
να κλαδεύονται οι ποικιλίες µε την λιγότερη ανοχή όταν το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι 
σε χαµηλό επίπεδο. Οι πιο γνωστοί και αποτελεσµατικοί τρόποι περιορισµού της ασθένειας, 
όπως αναφέρουν οι ειδικοί, είναι η χειροκίνητη διαχείριση των µεµονωµένων τραυµάτων 
στην διάρκεια του κλαδέµατος, ή η χρήση κλαδευτηριού µε ψεκασµό, που ευνοούν 
την περίθαλψη οποιουδήποτε επιλεγµένου τραύµατος µε την βοήθεια υγρού σπρέι.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ελαιοτριβείο
Οι πρακτικές στο ελαι-
ουργείο επηρεάζουντα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του ελαιόλαδου

Κορύνεο στην αµυγδαλιά 
Η ασθένεια αποτελεί ίσως τη 
σηµαντικότερη µυκητολογική προσβολή 
που µπορεί να πλήξει τους αµυγδαλεώνες, 
καθώς προκαλεί σηµαντικές 
παραµορφώσεις στο καρπό, εκµηδενίζοντας 
την οικονοµική του αξία. Το παθογόνο 
(Wilsonomyces carpophilus) προσβάλει 
τόσο φύλλα και καρπούς όσο και τους 
βλαστούς. Στα φύλλα προκαλεί νεκρωτικές 
κηλίδες, οι οποίες σταδιακά 
αποξηραίνονται, δίνοντας την εντύπωση 
πως το φύλλο έχει χτυπηθεί από σκάγια. 
Στους καρπούς εµφανίζονται ανυψωµένες 
κηλίδες σαν σπυριά, οι οποίες µε τον 
καιρό µεγαλώνουν. Στους βλαστούς 
παρουσιάζονται µικρά έλκη. Μάλιστα, 
η προσβολή από το κορύνεο ευνοείται από 
την αυξηµένη υγρασία της εποχής, µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας να συνιστούν 
έναν ψεκασµό µε κατάλληλο µυκητοκτόνο 
κατά το στάδιο της φυλλόπτωσης 
και επανάληψη κατά την περίοδο της 
χειµερίας νάρκης, λίγο προ της ενάρξεως 
διογκώσεως των οφθαλµών. Σε κάθε 
περίπτωση συνιστάται και κλάδεµα και 
καταστροφή µε φωτιά προσβεβληµένων 
κλαδίσκων, κλάδων και καρπών (µούµιες).

Σκευάσµατα
Adama Hellas: Merpan 80 WG, 
Cuprofix Disperss 20 WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Nordox 75WG, 
Kocide 2000 35WG
Syngenta: Orvinia 80 WG.

Βακτηριακό έλκος 
στα πυρηνόκαρπα
Καφεκόκκινο αποχρωµατισµό και νέκρωση 
των οφθαλµών προκαλεί στα πυρηνόκαρπα 
η προσβολή από το βακτήριο Pseudomonas 
syringae, υπεύθυνο για την εκδήλωση 
του βακτηριακού έλκους ή καρκίνου. 
Η παρουσία του αποχρωµατισµού κάτω 
από τον προσβεβληµένο φλοιό είναι 
χαρακτηριστική του βακτηρίου, ενώ οι 
οφθαλµοί νεκρώνονται, καφετιάζουν και 
παρατηρείται ροή κόµµι. Το ριζικό σύστηµα 
συνήθως δεν είναι προσβεβληµένο. Σε 
έντονα προσβεβληµένα δέντρα συνήθως 
αναπτύσσονται λαίµαργοι βλαστοί στην 
περιοχή του λαιµού. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης προτείνουν ψεκασµό 
µετά την πτώση των φύλλων µε χαλκούχα 
σκευάσµατα στη µέγιστη συνιστώµενη 
δόση. Επίσης, αναφέρουν πως εκρίζωση 
και κάψιµο των έντονα προσβεβληµένων 
δέντρων συντελεί στον περιορισµό 
µετάδοσης της ασθένειας. 

Σκευάσµατα
Adama Hellas: Hidrostar 40 WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Kocide 2000 35WG, 
Champ 37,5WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στα 23 εκατ. ευρώ το κονδύλι 

Επιδότηση αγοράς γης 
για τα όμορα κι’ όταν 
τα χωρίζει ένας δρόμος

 Στην ευχέρεια των αρχών τα «απέναντι» αγροτεμάχια και 
εκείνα που έχουν απόσταση λίγα μέτρα να συγκαταλέγονται 
στην επιδότηση αγοράς γης από τα Σχέδια Βελτίωσης

 Με βάση την αντικειμενική αξία και όχι τα συμβόλαια 
αγοραπωλησίας ο ορισμός της επιλέξιμης δαπάνης 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με ανώτερο όριο την αντικειµενική 
αξία του αγροτεµαχίου (εύλογο κό-
στος) και όχι το συµβόλαιο µεταξύ 
των συναλλασσόµενων σχεδιάζεται 
η επιδότηση αγοράς γης, που θα εί-
ναι δυνατή µέσω των Σχεδίων Βελτί-
ωσης, τα οποία θα προκηρυχθούν το 
∆εκέµβριο. Όπως είναι γνωστό σπα-
νίως η εµπορική αξία συναντά την 
αντικειµενική οπότε πρόκειται για έ-
να ζήτηµα που, εφόσον τελικά επι-
βεβαιωθεί στην πράξη η παραπάνω 
βούληση, αναµένεται να απασχολή-
σει το σύνολο όσων πράγµατι ενδι-
αφέρονται να εντάξουν τη δαπάνη 
αγορά γης στο φάκελό τους. 

Το θέµα µε τα «όµορα»
Παράλληλα, τα αγροτεµάχια που 

θα µπορούν να αγοραστούν θα πρέ-
πει να είναι «όµορα».Τι σηµαίνει 
αυτό: Όµορο θεωρείται εκείνο που 
ακουµπάει το αγροτεµάχιο κατά ε-
λάχιστη πλευρά, δηλαδή δύο χω-
ράφια που τα χωρίζει ένας δρόµος 
δεν θεωρούνται, νοµικά τουλάχι-
στον, όµορα. Είναι λοιπόν στην ευ-
χέρεια των διαχειριστικών αρχών να 
άρουν τέτοιους περιορισµούς στην 
εφαρµοστική απόφαση, ώστε περι-
πτώσεις αγροτεµαχίων που τα χω-
ρίζουν λίγα µέτρα να µπορέσουν 
να θεωρηθούν, τουλάχιστον για 
τις ανάγκες των Σχεδίων, ως «ό-
µορα» και να επιδοτηθούν από το 
πρόγραµµα. Αλλιώς γίνεται «δώ-
ρον-άδωρον» η πρόβλεψη. 

Υπενθυµίζεται πως η αγορά όµο-
ρων αγροτεµαχίων όπως έχει γρά-
ψει η Agrenda µπορεί να καταλαµ-
βάνει έως και 10% των επιλέξιµων 
δαπανών. Με αυτό δεδοµένο, εξετά-
ζεται να «κοπεί» ξεχωριστό κονδύ-
λι ύψους 23 εκατ. ευρώ (το 10% των 

Κατ’ επάγγελµα και νέοι αγρότες θα 
είναι δικαιούχοι των µικροδανείων 
3.000 έως 25.000 ευρώ τα οποία 
θα παρέχονται άτοκα για τα 2 πρώ-
τα έτη εφόσον ο τελικός αποδέκτης 
δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσµες ο-
φειλές άνω των 90 ηµερών. Οι υπο-
γραφές για την έναρξη λειτουργίας 
του ειδικού Ταµείου Μικροπιστώσε-
ων θα «πέσουν» σε ειδική εκδήλω-
ση στις 6 ∆εκεµβρίου στα κεντρικά 
γραφεία της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας παρουσία των υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργου Γε-
ωργαντά αντίστοιχα µε την ∆ιευθύ-
νουσα Σύµβουλο της Ελληνικής Α-
ναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), Αθη-
νά Χατζηπέτρου. 

Οι συνολικοί πόροι που θα διατε-
θούν για τη χρηµατοδότηση και τη 
λειτουργία του Ταµείου φτάνουν τα 
21.500.000 ευρώ. Η ΕΑΤ έχει εκδώ-
σει ήδη την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος προς τους Χρηµατο-
πιστωτικούς Οργανισµών που επιθυ-
µούν θα συµµετέχουν στο Ταµείο, µε 

την τελική επιλογή να αναµένεται να 
γνωστοποιηθεί στις 2 ∆εκεµβρίου.

Η διάρκεια της χρηµατοδότησης 
ανέρχεται από 24 έως και 60 µήνες 
(συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου 
χάριτος), µε την περίοδο χάριτος έως 
και 24 µήνες. Προβλέπεται παράλλη-
λα η δυνατότητα πρόωρης αποπλη-
ρωµής. Καταληκτική ηµεροµηνία ε-
κταµίευσης της τελευταίας δόσης δα-
νείου είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2025.

Για τη δράση που αφορά σε επεν-
δύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύ-

Άτοκα 2ετή μικροδάνεια Νέων, 

230 εκατ. ευρώ της πρόσκλησης) το ο-
ποίο θα είναι διαθέσιµο µόνο για τέ-
τοιου είδους δαπάνες. ∆εδοµένο είναι 
ότι θα απαγορεύεται η επιδότηση συ-
ναλλαγών που γίνονται µεταξύ συγ-
γενών α’ και β’ βαθµού όπως έχει α-
ναφέρει ο γ.γ Ενωσιακών Πόρων & Υ-
ποδοµών, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης. 

∆ιαφορές στη µοριοδότηση 
σε σχέση µε το 2017

Από εκεί και πέρα, εκτός από τα ό-
µορα αγροτεµάχια και την αγορά οικί-
σκων εργατών που θα ενταχθούν στο 
πρόγραµµα ως νέες επιλέξιµες δαπά-
νες, κάποια άλλη θεαµατική διαφορά 
σε σχέση µε το Μέτρο του 2017 δεν θα 
υπάρξει. Όπως έχει γράψει η Agrenda 
το πιο πιθανό είναι ο ανώτατος προϋ-
πολογισµός φακέλου των Σχεδίων Βελ-
τίωσης για τη φυτική παραγωγή είναι 
τα 200.000 ευρώ και για τη ζωική τα 
300.000 ευρώ. Παράλληλα ο σχεδια-
σµός που έκανε λόγο περί ανώτατη ε-
πιλέξιµη δαπάνη ανά ίππο, δεν προχω-
ράει καθώς θα προέτρεπε τους αγρότες 
– επενδυτές να επιλέξουν φθηνά µη-
χανήµατα και ιπποδυνάµεις, οι οποίες 
θα εξυπηρετούσαν όχι τις ανάγκες της 
κάθε εκµετάλλευσης, αλλά τους περι-
ορισµούς του εν λόγω προγράµµατος.

Αλλαγές αναµένονται κυρίως ως 
προς τη µοριοδότηση και τα κριτήρια 
σχετικά µε την Τυπική Απόδοση που 
θα λαµβάνει βαθµούς και τις ΑΠΕ. 

∆εν προχωρά
Ο σχεδιασµός για ανώτατη 
επιλέξιµη δαπάνη ανά ίππο, 
δεν προχωράει καθώς θα 

προέτρεπε τους αγρότες να 
επιλέξουν φθηνά µηχανήµατα
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Ορισμός
Όµορο θεωρείται εκείνο το 
αγροτεµάχιο που ακουµπάει 
το άλλο κατά ελάχιστη πλευρά, 
δηλαδή δύο χωράφια που 
τα χωρίζει ένας δρόµος δεν 
θεωρούνται, νοµικά, όµορα.

Όρια
Είναι στην ευχέρεια των 
διαχειριστικών αρχών να άρουν 
περιορισµούς, ώστε περιπτώσεις 
αγροτεµαχίων που τα χωρίζουν 
λίγα µέτρα να µπορέσουν να 
θεωρηθούν, για τις ανάγκες 
των Σχεδίων, ως «όµορα».

Μπάτζετ
Το πιο πιθανό είναι ο ανώτατος 
προϋπολογισµός φακέλου των 
Σχεδίων Βελτίωσης για τη 
φυτική παραγωγή να είναι 
τα 200.000 ευρώ και για τη 
ζωική τα 300.000 ευρώ. 



κατ’επάγγελμα

Υποχρεωτικά
γραμμική φύτευση
για αναδιάρθρωση
Να προχωρήσουν σε αναδιάρ-
θρωση της καλλιέργειας µόνο 
σε ορισµένα µέλη τους και όχι 
στο σύνολο αυτών, έχουν το δι-
καίωµα τα Συλλογικά Σχήµατα 
που θα κάνουν αίτηση στο σχε-
τικό πρόγραµµα του Ταµείου Α-
νάκαµψης. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική απάντηση από τις αρµό-
διες αρχές: «Το υποέργο δεν θέ-
τει ως προϋπόθεση, τη συµµετο-
χή στο πρόγραµµα αναδιάρθρω-
σης του συνόλου των µελών του 
Συλλογικού Φορέα. Μπορούν να 
συµµετέχουν µόνο κάποια από 
τα µέλη, ανάλογα µε τις ανάγκες 
και προτεραιότητες του Συλλογι-
κού Σχήµατος. Το υποέργο δεν 
θέτει κάποιο περιορισµό σχετικά 
µε το ποσοστό συµµετοχής των 
µελών ενός Συλλογικού Σχήµα-
τος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να τηρούνται τα κατώτερα και 
ανωτέρα όρια του προϋπολογι-
σµού κάθε πρότασης, που θέτει 
η Πρόσκληση».

Παράλληλα, γνωστοποιείται 
πως είναι επιλέξιµο για αναδι-
άρθρωση αγροτεµάχιο παραγω-

γού, που έγινε πρόσφατα µέλος 
του συνεταιρισµού και τα στοιχεία 
της εγγραφής του δεν αναγρά-
φονται ακόµη στο επικυρωµένο 
µητρώο µελών από το ΕΜΑΣ του 
2021. Υπό την προϋπόθεση ότι το 
νέο µέλος έχει δηλώσει το αγρο-
τεµάχιο στην ΕΑΕ 2021, µε δεν-
δρώδη καλλιέργεια. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, το νέο µέλος θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται σε επικαιρο-
ποιηµένο Μητρώο µελών, µέχρι 
την υποβολή του πρώτου αιτή-
µατος πληρωµής.

Η γραµµική φύτευση και η 
υποστύλωση είναι υποχρεωτική

Σύµφωνα µε νεότερες οδηγί-
ες του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών, η γραµµική φύτευ-
ση και η υποστύλωση είναι υπο-
χρεωτική για την ένταξη στο υ-
ποέργο. Εξαιρούνται από την υ-
ποστύλωση τα εσπεριδοειδή, τα 
αµπέλια µε σύστηµα µόρφωσης 
κύπελλο (όταν τα πρέµνα εγκαθί-
στανται σε επικλινή εδάφη), κα-
θώς και για τις παρακάτω κατη-
γορίες: «λοιπές φυτείες 1», δη-
λαδή Καρυδιά, Συκιά, Μαστιχό-
δενδρα κλπ και «λοιπές φυτεί-
ες 2», δηλ. Καστανιά, Αµυγδα-
λιά, Ροδιά κλπ. Επίσης δύναται 
να εξαιρεθούν από την υποχρε-
ωτική υποστύλωση της καλλιέρ-
γειας, εγκαταστάσεις δένδρων (α-
φορά τα υπόλοιπα είδη) ή αµπέ-
λου σε ιδιαίτερα επικλινή εδάφη 
(µε κλίση άνω του 30%).

Αίτηµα για παράταση
πληρωµής σε Σχέδια 
Παράταση 2 µηνών για την 
προθεσµία υποβολής αιτήµατος 
πληρωµής που θα καλύπτει το 
20% της εγκεκριµένης δηµόσιας 
δαπάνης, ζητά µε επιστολή του ο 
ΣΕΚ, µε τη σχετική προθεσµία να 
λήγει στις 20 Νοεµβρίου. Όπως 
αναφέρει η σχετική επιστολή, 
η παράταση ζητείται, ώστε: 

 Αφενός να προχωρήσουν 
οι προµηθευτές στην έγκαιρη 
παραγγελία και προµήθεια του 
εξοπλισµού από το εξωτερικό, 

 Αφετέρου δε να αποκτήσουν 
οι δικαιούχοι την απαιτούµενη 
ρευστότητα (λόγω πώλησης 
αµνοεριφίων λόγω Χριστουγέννων, 
συγκοµιδής ελαιόλαδου, έναρξη 
άµελξης, είσπραξης ενισχύσεων) 
που θα τους δώσει το δικαίωµα 
να προχωρήσουν στην έγκαιρη 
τιµολόγηση και εξόφληση του 
εξοπλισµού και ως εκ τούτου 
στην έγκαιρη υποβολή πρώτου 
αιτήµατος πληρωµής ώστε να µην 
απενταχθούν από το πρόγραµµα.
Εφόσον δεν τηρηθεί πάντως η 
σχετική προθεσµία θα υπάρξουν 
απεντάξεις από το Μέτρο. 

σεις (∆ράση 4.1.4) οι τελικοί αποδέ-
κτες πρέπει να είναι είτε επαγγελµα-
τίες αγρότες, είτε νέοι αγρότες, είτε 
οντότητες που χαρακτηρίζονται ως 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρη-
σης, είτε τέλος συλλογικοί αγροτικοί 
φορείς (γεωργικοί συνεταιρισµοί, ο-
µάδες και οργανισµοί παραγωγών 
καθώς και ενώσεις οργανισµών πα-
ραγωγών). Οι τελικοί αποδέκτες θα 
πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση 
για καταβολή άµεσων ενισχύσεων 
από το ΕΓΤΕ (δηλαδή αίτηση ΟΣ∆Ε). 

Μέλη στο Μητρώο
Το νέο µέλος θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται σε 

επικαιροποιηµένο Μητρώο 
µελών, µέχρι την υποβολή 

του πρώτου αιτήµατος 
πληρωµής
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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. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΣΤΑΦΥΛΙ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ (ΕΥΡΩ)

4.208

1.255

4.222

3.164

2.682
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Λεπτά θρυµµατισµένο έδαφος, οµοιόµορφο 
και παραγωγικό δύναται να διαµορφώσει η 
νέα περιστροφική σβάρνα KE 6002-2 Rotamix, 
την οποία εντάσσει η Amazone στην γκάµα 
των περιστροφικών παρελκόµενών της. Το 
KE 6002-2 400 Rotamix είναι εγκεκριµένο για 
τρακτέρ έως 400 ίππους και χαρακτηρίζεται 
από την υψηλή του απόδοση, την καλή του 
δράση θρυµµατισµού και συνεπώς την ικα-
νότητά του να δηµιουργεί «λεπτό» έδαφος.

Με το KE 6002-2-400, η Amazone εισάγει 
ένα νέο µηχάνηµα, το οποίο έχει αναπτυ-
χθεί κυρίως για υψηλούς ρυθµούς εργασί-
ας. Η περιστροφική σβάρνα είναι πολύ υψη-
λών επιδόσεων, χάρη στο πλάτος εργασίας 
της στα 6 µ, ενώ η γρήγορη αναδίπλωση σε 
πλάτος µεταφοράς 3 µ. εξασφαλίζει εξίσου 
γρήγορη και ασφαλή µεταφορά µεταξύ των 
πεδίων. Σηµειωτέον ότι είναι σχεδιασµένο 
για µεµονωµένη χρήση και δεν µπορεί να 
συνδεθεί µε ράγα σποράς. Η περιστροφι-
κή σβάρνα KE 6002-2-400 µε το σύστηµα 
Rotamix διαθέτει τέσσερις οδοντωτούς φο-

Μετά το άροτρο και 
πριν το σπόρο, κάνει 
το έδαφος πούδρα     
Η Amazone προσθέτει την ολοκαίνουργια περιστροφική 
δισκοσβάρνα KE 6002-2 με πλάτος εργασίας 6 μέτρα

Νέα σπαρτική 
Inspire 1200C/Sι
Το νέο Väderstad Inspire 
1200C/S είναι κατασκευα-
σµένο για χρήστες που θέ-
λουν µεγάλη ικανότητας 
σποράς, αφού πρόκειται για 
ένα συµπαγές µηχάνηµα τό-
σο στο χωράφι όσο και στο 
δρόµο, µε την combi έκδο-
ση Inspire 1200C να είναι 
εξοπλισµένη µε µία από τις 
µεγαλύτερες χοάνες σπό-
ρων στην κατηγορία της.

Βραβείο για τις 
νέες Claas Lexion
Ανάµεσα στα καινοτόµα 
προϊόντα που τιµήθηκαν 
µε το βραβείο «Farm 
Machine 2023» βρέθηκε 
ξανά η Claas, στην οποία 
απονεµήθηκε αυτή τη φο-
ρά ο τίτλος για τη νέα γε-
νιά αλωνιστικών Lexion.
Με τέσσερις σειρές µοντέ-
λων, η Lexion κατασκευά-
ζεται στο Harsewinkel 
της Γερµανίας και στην 
Omaha των ΗΠΑ.

∆ιάκριση John Deere 
στο Λας Βέγκας
Η John Deere τιµάται 
στα Βραβεία Καινοτοµίας 
CES 2023 «Best of 
Innovation» στην κατηγο-
ρία «Robotics» και στην 
κατηγορία «Vehicle Tech 
& Advanced Mobility» για 
το πλήρως αυτόνοµο τρα-
κτέρ της. Αυτή είναι η τέ-
ταρτη συνεχόµενη χρονιά 
που η κατασκευάστρια 
λαµβάνει Βραβείο Καινο-
τοµίας από την CTA. 

Από το χωράφι 
στο στάβλο το Exos
Κατά τη διάρκεια της εµπο-
ρικής έκθεσης για την κτη-
νοτροφία, Eurotier, που δι-
εξήχθη στο Ανόβερο της 
Γερµανίας 15-18 Νοεµβρί-
ου, η διοργανώτρια 

Πρεµιέρα για το νέο 
Steyr Absolut CVT
Ραντεβού στην αυστριακή 
έκθεση Agraria 2022 
(23 έως 26 Νοεµβρίου) 
δίνει η Steyr, καλώντας 
το κοινό για του παρουσι-
άσει για πρώτη φορά το 
ανανεωµένο Steyr 6280 
Absolut CVT των 280 ίπ-
πων. Κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης, η Steyr θα γιορ-
τάσει επίσης τα 75 χρόνια 
ιστορίας της και, για την 
περίσταση, θα εκθέσει το 
«Tipo 180», ένα από τα 
πρώτα µοντέλα που παρή-
χθησαν (που µεταφέρθη-
κε επίσης στην EIMA).

German Agricultural 
Society (DLG) ανακοίνωσε 
τους νικητές του βραβείου 
Agrifuture Concepts 
Winner. Στον τοµέα των 
αγροτικών µηχανηµάτων, 
το βραβείο απονέµεται 
στην κτηνοτροφική µηχανή 
Exos από τη Lely. Αυτό 
το πλήρως ηλεκτρικό όχη-
µα µαζεύει και µεταφέρει 
φρέσκο γρασίδι απευθείας 
από το χωράφι στο στάβλο.
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Συνεργασία Agroma 
με την εταιρεία 
Eden Library 
για ψεκαστικά με 
τεχνητή νοημοσύνη
Το σύστηµα Viewer της Eden Library εισάγει στα ψεκα-
στικά της η Agroma το οποίο είναι σχεδιασµένο για την 
παρακολούθηση και την οπτική επιθεώρηση των φυ-
τών µέσω των καινοτόµων ψεκαστικών της Agroma. H 
Eden Library είναι µια spin-off εταιρεία του Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών που παρέχει λύσεις γεωρ-
γίας ακριβείας µε τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης 
και τεχνητής νοηµοσύνης. Η κατασκευάστρια ψεκα-
στικών Agroma ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την 
Eden Library, η οποία κατασκευάζει το Viewer, σύστη-
µα σχεδιασµένο για την παρακολούθηση και την οπτι-
κή επιθεώρηση των φυτών µέσω των καινοτόµων ψε-
καστικών της Agroma. Η συνεργασία των δύο εταιρει-
ών συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη εποπτεία των 
καλλιεργειών µε εξελιγµένα οπτικά µέσα και προσφέ-
ρει πληροφορίες για :
 τη µόλυνση λόγω ασθενειών
 την καταµέτρηση των καρπών ανά δέντρο 
 την εκτίµηση της τελικής παραγωγής.

Πιο στοχευµένοι ψεκασµοί
Έτσι, η σύνδεση του Viewer µε τα ψεκαστικά Agroma 

εξασφαλίζει πιο στοχευµένους ψεκασµούς και έγκαιρη 
πρόβλεψη της τελικής απόδοσης. Στόχος της εταιρείας 
είναι τα δυο συστήµατα να συνεργάζονται σε πραγµα-
τικό χρόνο κατά τον ψεκασµό, µε το Viewer να λειτουρ-
γεί σε καλλιέργειες µήλων, ροδάκινων και αµπέλων.

Όπως αναφέρεται, η τεχνολογική αυτή λύση απευθύ-
νεται τόσο σε µεµονωµένους παραγωγούς όσο και σε α-
γροτικούς συνεταιρισµούς που µπορούν να λειτουργή-
σουν τη συσκευή συλλογικά. Οι πρώτες παραγγελίες του 
συστήµατος έχουν ήδη γίνει και µέχρι το 2023 η παρα-
γωγή θα αυξηθεί, λέει η Agroma.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Μυλωνάς, Συνιδρυτής & ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος της Eden Library, η ενσωµάτωση έξυ-
πνων και οικονοµικών λύσεων από Έλληνες παραγω-
γούς θα κάνει τη διαφορά σε άκρως ανταγωνιστικά προ-
ϊόντα και αγορές. «Είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί η ο-
λοκληρωµένη λύση του ψεκαστήρα Viewer-Agroma είναι 
µια καινοτοµία σε παγκόσµιο επίπεδο, όσον αφορά τον 
έξυπνο ψεκασµό και την οπτική σάρωση της καλλιέργει-
ας». Ο ιδιοκτήτης της Agroma, Νίκος Πέτκος, δήλωσε: «Η 
συνεργασία µας µε την Eden Library αλλάζει το παιχνίδι 
στη φυτοπροστασία και δίνει έξυπνες λύσεις και πληρο-
φορίες στους παραγωγούς. Με τη µείωση του κόστους πα-
ραγωγής σε συνδυασµό µε τη µείωση του περιβαλλοντι-
κού αποτυπώµατος, ο Έλληνας παραγωγός θα έχει πλέον 
το πλεονέκτηµα στις απαιτητικές αγορές της Ευρώπης».

ρείς ανά µέτρο πλάτους εργασίας στους ο-
ποίους κατανέµεται η εισερχόµενη ισχύς.

Οι νέες περιστροφικές σβάρνες είναι ε-
ποµένως πολύ κατάλληλες για την προε-
τοιµασία του σπόρου, ιδιαίτερα µετά το ά-
ροτρο. Ο αριθµός των φορέων δόνησης ε-
πιτρέπει τη χρήση µικρότερης διαµέτρου ο-
δοντωτών τροχών. Αυτό επέτρεψε στη σχε-
δίαση της περιστροφικής σβάρνας να είναι 
πολύ στιβαρή, αλλά πολύ συµπαγής και ε-
ποµένως ελαφριά.

Ο κοντός σύνδεσµος διασφαλίζει ότι µει-
ώνεται η επίδραση στο τρακτέρ και εποµέ-
νως έχει µικρότερη απαίτηση ανυψωτικής ι-
σχύος από ό,τι άλλες περιστροφικές σβάρ-
νες. Επιπροσθέτως, το δοκιµασµένο σύστη-
µα Quick+Safe παρέχει στα δόντια 290 χιλι-
οστών ενσωµατωµένο σύστηµα απελευθέ-

ρωσης στις πέτρες και τα δόντια µπορούν 
εύκολα να αντικατασταθούν χωρίς την α-
νάγκη εργαλείων.

Υψηλότερες επιδόσεις µε το κιβώτιο 
ταχυτήτων DirectDrive

Το σύστηµα Long-Life-Drive, συµπεριλαµ-
βανοµένου του κιβωτίου DirectDrive, εξα-
σφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής και οµαλή 
λειτουργία, λέει η κατασκευάστρια.

Το σύστηµα διπλής στεγανοποίησης µε 
σφράγισµα κασέτας και σφράγισµα λαβυρίν-
θου προστατεύει από την είσοδο σκόνης, υ-
γρασίας και βρωµιάς. Η καρδιά της νέας σει-
ράς περιστροφικής σβάρνας είναι το κιβώτιο 
ταχυτήτων DirectDrive, µέσω του οποίου η υ-
ψηλότερη ροή ισχύος µεταδίδεται απευθείας 
στα γρανάζια των φορέων δοντιών. Στο νέο 
KE6002-2-400 Rotamix δεν υπάρχει ανακα-
τεύθυνση ισχύος, εξασφαλίζοντας έτσι µια ε-
ξαιρετική µετάδοση ισχύος, χαµηλής φθοράς.

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι τοποθετηµένο 
και στα δύο πλευρικά φτερά. Η περιστροφι-
κή σβάρνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τα-
χύτητα PTO 1000 σ.α.λ, ενώ τα σετ αλλαγής 
γραναζιών επιτρέπουν την προσαρµογή της 
ταχύτητας του φορέα του δοντιού στις διαφο-
ρετικές συνθήκες του εδάφους.

Μετά το άροτρο
Οι νέες περιστροφικές σβάρνες 
είναι ιδανικές λέει η Amazone 

για την προετοιµασία του σπόρου, 
ιδιαίτερα µετά το άροτρο
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Οι επιτυχίες 
και οι αποτυχίες 

 ∆ιαχρονικό: Ένας άνθρωπος 
µπορεί να αποτύχει πολλές φορές 
αλλά δεν είναι αποτυχηµένος 
έως ότου αρχίσει να ρίχνει 
το φταίξιµο σε κάποιον άλλον. 
J. Burroughs (1837-1921).

 Ενισχύσεις ζωοτροφών: «… 
Συγχρόνως ενηµερώσαµε για τα 
µέτρα στήριξης που λαµβάνει η 
κυβέρνηση για την αντιµετώπισης 
της αύξησης του κόστους 
παραγωγής στην κτηνοτροφία. 
Ήδη έχει έλθει η έγκριση από την 
Ευρ. Επιτροπή για τη χορήγηση 
των 89 εκατ. ευρώ ως ενίσχυση 
για την αγορά ζωοτροφών. 
Τρέχουµε όλες τις διαδικασίες 
ώστε εντός του ∆εκεµβρίου 
2022 να καταβληθούν στους 
κτηνοτρόφους». Υπουγός 

Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Γ. Γεωργαντάς, 
Εθνική 
Επιτροπή 
Κτηνοτροφίας 
ΕΘΕΑΣ, 
ΥπΑΑΤ, 
15/11/2022.

 Εγκαταλείπουν: «Ο αγρότης 
και ο κτηνοτρόφος δεν βγαίνουν, 
έτσι όπως είναι η κατάσταση 
τώρα, δεν µπορούν να 
ανταπεξέλθουν στο κόστος. 
Αρκετοί κτηνοτρόφοι 
εγκαταλείπουν τα κοπάδια τους 
και το επάγγελµα. Στην Νάξο 
ήδη έχουν κλείσει έντεκα στάβλοι 
και ως το τέλος του 2022 θα 
κλείσουν από έξι έως δέκα ακόµα. 
Ο κτηνοτρόφος, για να κερδίσει 
περισσότερα, δεν σιτίζει σωστά τα 
ζώα του ενώ αρκετοί τα σφάζουν 
σε λιγότερα κιλά. Θα υπάρχει 
έλλειψη σε κρέας και γάλα 
από τη νέα χρονιά». ∆. Καπούνης, 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Νάξου. Mega ΣαββατοΚύριακο, 
19/11/2022.

 Πληθυσµός: Ο παγκόσµιος 
πληθυσµός ξεπέρασε 
(15/11/2022) τα 8 δις., σύµφωνα 
µε τον ΟΗΕ, ο οποίος θεωρεί 
ότι πρόκειται «για ένα σηµαντικό 
ορόσηµο στην ανθρώπινη 
ανάπτυξη και µια υπενθύµιση 
της κοινής µας ευθύνης να 
φροντίζουµε τον πλανήτη µας».
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Το «πάντρεµα» µε την τοπική γαστρο-
νοµία, µέσα από την αξιοποίηση παρα-
δοσιακών και «πειραγµένων» συντα-
γών µαγειρικής, αλλά και του τυροκο-
µικού πλούτου του νησιού, είναι το ε-
πόµενο αναπτυξιακό βήµα για τον α-
µπελώνα της Κρήτης, µετά τη συνειδη-
τή στροφή που έκανε σε ντόπιες ποικι-
λίες, όπως το βιδιανό δίδοντας διακριτή 
υπόσταση στο κρητικό κρασί. «Υπάρχει 
µια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 
περίπου 15 χρόνια για τη συστηµατική 
κι οργανωµένη ανάδειξη του κρητικού 
αµπελώνα. ∆ιότι το κρασί µας ναι µεν 
υπήρχε, αλλά ήταν πίσω σε αναγνω-
ρισιµότητα», τονίζει στην Agrenda και 
στο WineTrials, ο Νίκος Μηλιαράκης, 
πρόεδρος του ∆ικτύου Οινοποιών Ηρα-
κλείου, όπου µετέχουν 36 οινοποιεία 
και εκπροσωπούν το 90% της εµφιαλω-
µένης παραγωγής οίνου της Κρήτης.

 «Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 
βιδιανό. Αν γυρίσουµε πίσω 15 χρόνια 
δεν θα βρίσκαµε κανένα βιδιανό στην 
αγορά. Σήµερα δεν υπάρχει οινοποιείο 
στην Κρήτη που να µην παράγει του-
λάχιστον µια ετικέτα από την ποικιλία 

αυτή, που θεωρείται σηµαία του κρητι-
κού αµπελώνα», εξηγεί και σηµειώνει 
ότι στην ίδια λογική έχουν αναβιώσει 
και οι ποικιλίες λιάτικο, θραψαθήρι, 
µοσχάτο σπίνας, κοτσιφάλι, µαντιλά-
ρι, βηλάνα, δαφνί, Ταχτάς, Μελισσάκι.

Το ∆ίκτυο Οινοποιών Ηρακλείου ε-
στιάζει τώρα στο οινοτουριστικό κοµ-
µάτι και στην τοπική κουζίνα. «Πλέ-
ον προσπαθούµε να αναδείξουµε τον 
κρητικό οίνο και µέσα από την κρητι-
κή γαστρονοµία, υλοποιώντας δύο ε-
ξειδικευµένα project», υπογραµµίζει ο 
κ. Μηλιαράκης, διευκρινίζοντας ότι το 
ένα σχετίζεται µε την κρητική κουζίνα 
και το δεύτερο µε τα τυριά που παρά-
γονται στην Κρήτη. Στην πρώτη περί-
πτωση, ο στόχος είναι να γραφτεί ένα 
«συνταγολόγιο» µε αυθεντικές, αλλά 

και «πειραγµένες», από σεφ µε σύγ-
χρονη µατιά, κρητικές συνταγές, που 
θα έρθουν να «παντρευτούν» γαστρο-
νοµικά µε τοπικές ποικιλίες αµπέλου.

«Μπορεί να µιλάµε για µια συντα-
γή του τύπου «χοιρινό µε σέλινο» και 
να τη συνδυάσουµε µε ένα θραψαθή-
ρι. Ή να συνδυάσουµε ένα ψαρικό µε 
βιδιανό. Η λίστα διαρκώς εµπλουτίζε-
ται, µε σκοπό να βγει ένα εργαλείο µε 
το οποίο να µπορέσουµε να προωθή-
σουµε το κρητικό κρασί µέσα από την 
κρητική κουζίνα», λέει ο πρόεδρος το-
νίζοντας ότι ήδη υπάρχουν 11 αυθε-
ντικές κρητικές συνταγές, ισάριθµες 
«πειραγµένες» από σεφ που σέβονται 
την κρητική παράδοση και την ιδέα της 
γιαγιάς και 11 τοπικές ποικιλίες αµπέ-
λου, µε προτεινόµενους συνδυασµούς.

Σε κίνηση τα «γρανάζια» 
του κρητικού αμπελώνα μέσα 
από την τοπική κουζίνα και 
τον τουρισμό Στόχος του Δικτύου Οινοποιών Ηρακλείου 

ένα «συνταγολόγιο» με αυθεντικές, αλλά  
και «πειραγμένες» κρητικές συνταγές

Ο Νίκος Μηλιαράκης, πρόεδρος 
του ∆ικτύου Οινοποιών Ηρακλείου.

Στο χάρτη του κρητικού τυριού 15 είδη που 
παντρεύονται µε ποικιλίες του κρητικού αµπελώνα

Για το project για την αξιοποίηση του κρητικού τυριού, ο κ. Μηλιαράκης 
σηµειώνει πως το προϊόν «φωνάζει» για να «παντρευτεί» µε το κρητικό 
κρασί. «Το βλέπεις ότι ο επισκέπτης το αναζητά. Έχουµε µεγάλο πλούτο 
και ιδιαιτερότητα και δεν το γνωρίζουµε καλά το προϊόν», αναφέρει και 
αποκαλύπτει πως γίνεται µια ενδελεχής καταγραφή των βασικότερων 
κρητικών τυριών όπως γραβιέρες, µαλακά τυριά, ανθότυρα, µυζήθρες 
κι άλλα και επιχειρείται ο συνδυασµός τους µε τις κρητικές ποικιλίες.
Στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας «καµβάς» µε διάφορα «παντρέµατα» 
ώστε να αποτελέσει κι αυτό ένα «εργαλείο» για την ενίσχυση της αξίας του 
κρητικού οίνου µέσα από µια ολιστική προσέγγιση. «∆ηλαδή να σου πω πιες 
ένα θραψαθήρι γιατί είναι τραγανό, δροσερό, έχει οξύτητα, µε τη γραβιέρα 
τάδε, που προέρχεται από αυτό το γάλα, από εκείνη την περιοχή», εξηγεί.

Χωριό
Η ταβέρνα στο 
χωριό πρέπει 
να αναδείξει 
το αυθεντικό 

φαγητό και τα 
κρασιά του

Βιδιανό
To Xοιρινό 
µε σέλινο  

πάει µε ένα 
θραψαθήρι και 
τα ψαρικά µε 

βιδιανό

Γιαγιά
Ήδη υπάρχουν 
11 αυθεντικές 

κρητικές 
συνταγές, 
ισάριθµες 

«πειραγµένες» 

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Ένα καινοτόµο προϊόν το οποίο έρχεται 
να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα, έρχε-
ται να εισφέρει η σύµπραξη του Τυροκο-
µείου Καρακάνα µε έδρα το Βόλο και της 
αγροτουριστικής µονάδας «Φάρµα Καρα-
ΐσκου» µε έδρα το Πήλιο, µε τις δύο επι-
χειρήσεις να συνδηµιουργούν το κασέ-
ρι µε λεβάντα. Οι δύο επιχειρήσεις του 
νοµού Μαγνησίας συνδύασαν τις πρώ-
τες ύλες που παράγουν – αφενός τα τυ-
ροκοµικά προϊόντα η Καρακάνας, αφε-
τέρου τη λεβάντα η Φάρµα Καραϊσκου» - 
δηµιουργώντας το συγκεκριµένο κασέ-
ρι το οποίο είναι περιορισµένης παρα-
γωγής. Η λεβάντα προστίθεται φρέσκια 
στο κασέρι λίγη ώρα µετά τη συγκοµιδή 
της, προσδίδοντας άρωµα και γεύση στο 
τυρί, ενώ ζυµώνεται ταυτόχρονα µε το 
κασέρι στους 80 βαθµούς Κελσίου, δι-
ατηρώντας τα χαρακτηριστικά της. «Επι-
θυµία µας ήταν να παρουσιάσουµε ένα 
τοπικό προϊόν µε ιδιαίτερο χαρακτήρα», 
επισηµαίνει ο επικεφαλής του Τυροκο-
µείου, Παναγιώτης Καρακάνας. 

Ήδη η τυροκοµία Καρακάνας έχει στο 
παρελθόν δηµιουργήσει το κασέρι µε 
µαύρο σκόρδο σε συνεργασία µε την ε-
πίσης τοπική επιχείρηση της Μαγνησί-
ας, Black Garlic Downvillage. Στη γκά-
µα της περιλαµβάνεται επίσης το κασέ-
ρι µε σπετσερικό ένα µείγµα µπαχαρι-
κών µε ευρεία εφαρµογή στις συνταγές 
της κερκυραϊκής κουζίνας. 

Το Τυροκοµείο Καρακάνα έχει επι-
λέξει συνειδητά τα τελευταία χρόνια να 
δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στο κασέ-
ρι και λιγότερη στη φέτα. Επιδίωξη της 
επιχείρησης ήταν να απέχει από πρακτι-
κές νοθείας που -όπως λέει ο ιδιοκτή-
της της, Παναγιώτης Καρακάνας- λαµβά-
νουν χώρα πανελλαδικά και δεν τιµούν 
σε καµία περίπτωση τη φέτα ως εθνικό 
προϊόν αλλά και τους παραγωγούς της. 

Η τυροκοµεία Καρακάνας παραλαµ-
βάνει από τους παραγωγούς της ευρύ-
τερης περιοχής δραστηριοποίησής της 

περίπου 5 έως 6 τόνους γάλα ηµερησί-
ως. Οι µεγαλύτερες ποσότητες του ει-
σκοµιζόµενου γάλακτος είναι πρόβειο, 
ενώ αγοράζει γίδινο αλλά και µικρότε-
ρες ποσότητες αγελαδινού. Επιπλέον ό-
µως προµηθεύεται κατσικίσιο βιολογι-
κό γάλα, το οποίο διοχετεύει στο δίκτυο 
καταστηµάτων λιανικής πώλησης βιο-
λογικών προϊόντων «Βιολογικό Χωριό», 
στην Αθήνα, µε την ετικέτα της επίσης 
τοπικής γαλακτοπαραγωγικής επιχείρη-
σης «Νέα ∆ηµητριάς», την οποία εξαγό-
ρασε στις αρχές της φετινής χρονιάς. 

Εκτός των άλλων η Καρακάνας εξετά-
ζει το ενδεχόµενο δηµιουργίας τυροκο-
µικών προϊόντων από βιολογικό γάλα, 
όπως µανούρι και κατσικίσιο τυρί. Πρό-
κειται για µία πρωτοβουλία που θα ανοί-
ξει το δρόµο της παραγωγικής δραστηρι-
οποίησης στον κλάδο των βιολογικών, 
ο οποίος παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη 
και αυξανόµενη ζήτηση.    Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Τυροκομικό βήμα στο κασέρι  
με φρέσκια λεβάντα 
από τον Καρακάνα στο Βόλο

Σε καθεστώς προστασίας 10 ΠΓΕ 
αγροτικά προϊόντα από Ν. Αμερική
∆έκα προϊόντα τριών χωρών των 
Άνδεων θα προστατεύονται στην 
ΕΕ από αποµιµήσεις και σφετερι-
σµούς, βάσεις της Πολυµερούς Ε-
µπορικής Συµφωνίας µεταξύ της 
ΕΕ και της Κολοµβίας/Εκουαδόρ/
Περού. Σηµειωτέον, η ΕΕ είναι ο 
τρίτος µεγαλύτερος εµπορικός ε-
ταίρος της Κολοµβίας, του Περού 
και του Ισηµερινού. Οι µισές εξα-
γωγές τους στην ΕΕ είναι αγροτι-
κά προϊόντα και σχεδόν το 15% 
είναι αλιευτικά προϊόντα. Τα εξα-
γόµενα αγροτικά προϊόντα αποτε-
λούνται κυρίως από µπανάνες και 
άλλα φρούτα, λαχανικά, κόκκους 
κακάο καφέ και κοµµένα άνθη.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά 
την 9η συνεδρίαση της Επιτροπής 
Εµπορίου στις 16 Νοεµβρίου στο 
Κίτο του Ισηµερινού. Εκπρόσωποι 
από την ΕΕ και τις τρεις χώρες των 
Άνδεων θα ενισχύσουν περαιτέ-
ρω τη συνεργασία και τη δέσµευσή 
τους για την προστασία της τοπικής 
γνώσης και των προϊόντων διατρο-
φής υψηλής ποιότητας, συµβάλλο-
ντας στην αναγνώριση ποιοτικών 
γεωργικών προϊόντων, των οποί-
ων η ιστορία είναι στενά συνδεδε-
µένη µε συγκεκριµένες περιοχές.

Οι νέοι προστατευόµενοι όροι α-
ναφέρονται σε ένα προϊόν από την 
Κολοµβία, το «Bocadillo Veleño», 
µια γλυκιά λιχουδιά φτιαγµένη µε 
πολτό γκουάβα και ζαχαροκάλα-
µο και τυλιγµένη στα φύλλα του 
τοπικού φυτού bijao. Από τον Ι-
σηµερινό, τρεις νέοι όροι προϊό-
ντος θα προστατεύονται: «Café de 
Galapagos» (κόκκοι καφέ), «Maní
De Transkutukú» (ένα φιστίκι που 
συλλέγεται µε το χέρι) και «Pitahaya 
Amazόnica De Palora» (φρούτο). Θα 
χορηγηθεί επίσης προστασία σε έξι 
προϊόντα του Περού: «Aceituna de 
Tacna» (ελιά), «Cacao Amazonas 
Perú» (κακάο), «Café Machu Picchu-
Huadquiña» (κόκκοι καφέ που καλ-
λιεργούνται κοντά στις ιστορικές το-
ποθεσίες του Machu Picchu), «Café 
Villa Rica» (κόκκοι καφέ), «Loche 
de Lambayeque» (φρούτο που χρη-
σιµοποιείται σε γλυκά και αλµυρά 
παρασκευάσµατα) και «Maca Junín 
Pasco» (φυτικό προϊόν). 

Το γεωργικό εµπόριο της ΕΕ και 
των τριών χωρών της Κοινότητας 
των Άνδεων αυξάνεται σταθερά α-
πό την έναρξη ισχύος της συµφωνί-
ας, παρέχοντας προτιµησιακή πρό-
σβαση στις γεωργικές αγορές τους. 

Η κοιλάδα
της Νάπα 
πρώτη στους  
TOP 100 
οίνους
Το περιοδικό Wine 
Spectator αποκάλυψε 
τη λίστα µε τα Top 
100 κρασιά του 2022 
που τιµά επιτυχηµένα 
οινοποιεία, περιοχές 
και σοδειές σε όλο 
τον κόσµο. Την πρώτη 
θέση καταλαµβάνει 
η κοιλάδα της Νάπα 
µε τη Schrader Cellars 
Double Diamond 
Oakville Cabernet 
Sauvignon, ενώ στη 
δεύτερη η Fattoria 
dei Barbi Brunello 
di Montalcino Riserva 
2016. Συνολικά, τρία 
οινοποιεία από 
την Νάπα, είναι στην 
πρώτη 10άδα µαζί µε 
τρία αντίστοιχα από 
την Τοσκάνη, Από µία 
θέση έχουν Μπορντώ, 
Ουάσιγκτον, Ροδανός 
και Καµπανία. 

Ο επικεφαλής του Τυροκοµείου, 
Παναγιώτης Καρακάνας. 

Εµπορικός 
εταίρος

Η ΕΕ είναι ο τρίτος 
µεγαλύτερος εµπο-
ρικός εταίρος της 

Κολοµβίας, του Περού 
και του Ισηµερινού

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ

10

ΠΟΥ
ΕΞΑΓΟΥΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΕΕ - Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

3
ΧΩΡΕΣ

ΑΠΟ

ΣΤΗΝ ΕΕ50%
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Kαθαρή επιδότηση έως 1,7 
εκατ. για βιοαέριο, 140.000 
για ΑΠΕ από τα Σχέδια 2023  
Τα Σχέδια Βελτίωσης της νέας ΚΑΠ 2023-2027 χωρίζονται σε τρία μέρη, με την επιδότηση 
για τα τρακτέρ και τα παρελκόμενα να ορίζεται στο 50%, ενώ οι Νέοι θα λαμβάνουν ένα 
συν 10%. Οριζόντια για όλη τη χώρα στο 70% η ενίσχυση ΑΠΕ, αρδευτικών και βιοαερίου

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε τρία υποπρογράµµατα θα χωρίζονται στη νέα ΚΑΠ 2023-
2026 τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα στοχεύουν ξεχω-
ριστά σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αρδευτικά και επενδύ-
σεις σε ΑΠΕ και βιοαέριο. Στα «κλασσικά» Σχέδια όλοι οι 
Νέοι Αγρότες θα έχουν ένα συν 10% στο ποσοστό επιδότη-
σης, µε τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα να επιδοτούνται µε 
50% στο σύνολο της επικράτειας και οι υπόλοιπες δαπάνες 
(στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ) µε 60%. Όσον αφορά τις δύο 
προσκλήσεις σε αρδευτικά και ΑΠΕ, το ύψος της ενίσχυσης 
θα είναι οριζόντιο για όλη τη χώρα και θα ορίζεται στο 70% 
των επιλέξιµων δαπανών. Σηµειώνεται πως για τα νησιά 
πλέον η επιδότηση δεν θα µπορεί να φτάνει το 80% αλλά 
θα αγγίζει µέγιστο το 70%. Παράλληλα για τις δύο αυτές 
προσκλήσεις, για να δηλώσουν συµµετοχή οι ενδιαφερό-
µενοι θα πρέπει να δηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργα-

σιών (πωλήσεις προϊόντων) από αγροτική δραστηριότητα 
στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ποσό που δεν υ-
πολείπεται του 30% της ίδιας συµµετοχής (µέσος όρος φο-
ρολογικών δηλώσεων τελευταίας τριετίας). Αυτό θα ισχύ-
σει και για τον µηχανολογικό εξοπλισµό εφόσον ο προ-
ϋπολογισµός του φακέλου θα ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. 

Σε όλα τα υποπρογράµµατα η γεωργική εκµετάλλευση 
πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικό-
τητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τα 12.000 ευρώ, 
σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης. ∆ικαι-
ούχοι των παρεµβάσεων µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήµατα του αγροτικού 
συνεταιριστικού δικαίου (οµάδες παραγωγών, οργανώσεις 
παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών), 
που κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης θα 
έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα γεωργού 
και για τα νοµικά πρόσωπα του εµπορικού δικαίου πρέπει 
να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. 

Όσον αφορά ειδικότερα τον προϋπολογισµό, τη µερί-
δα του λέοντος των κονδυλίων θα λάβουν προφανώς τα 
«κλασσικά» Σχέδια µε 322 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σηµειω-
θεί εδώ πάντως πως για επενδύσεις παραγωγής βιοαερί-
ου από κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος προϋ-
πολογισµός ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

Για τα αγροτικά µηχανήµατα δεν έχει οριστεί µέγιστος 
προϋπολογισµός (θα γίνει στην προκήρυξη) και το ίδιο 
ισχύει στα αρδευτικά.

Αναφορικά τώρα µε τον χρόνο προκήρυξης, προφα-
νώς δεν µπορεί κάποιος να γνωρίζει αν θα τηρηθεί το 
χρονοδιάγραµµα που έχουν θέσει οι αρχές, το οποίο λέ-
ει πως θα υπάρξει κάποια πρόσκληση το 2023. Σε κάθε 
περίπτωση πρώτα θα βγει πρόγραµµα Νέων Αγροτών και 
µετά θα γίνει οποιαδήποτε προκήρυξη Σχεδίων Βελτίω-
σης. Εδώ φιλοξενούνται τα κύρια σηµεία των τριών προ-
γραµµάτων όπως αυτά αποτυπώνονται στο τελικό στρα-
τηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ. 
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Επιλέξιµες δαπάνες
 Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, και 

εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών. 
 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου 

µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού. 
 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών 

των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση σπόρου. 
 Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων και 

περίφραξη φυτειών. 
 Αγορά ανθοκοµικού / µελισσοκοµικού αυτοκινήτου. 
 Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης 

γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλισµού  επικοινωνιών 
και γραφείου. 

 Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας 
(ενδεικτικά: άρδευση, λίπανση, παρακολούθηση και ρύθµιση 
συνθηκών θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων), 
αποµακρυσµένου ελέγχου και τηλεχειρισµών στην 
εκµετάλλευση. 

 Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης και 
αυτοµατοποίησης (ενδεικτικά: συστήµατα τηλεκατεύθυνσης 
ελκυστήρα, συστήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά 
µηχανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) και εξοπλισµός 
γεωργίας ακριβείας γενικότερα. 

 Επενδύσεις θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων µε συστήµατα 
υδροπονίας/αεροπονίας και ψηφιακός εξοπλισµός ρύθµισης 
και ελέγχου παραγωγής. 

 Γενικές ∆απάνες, στις οποίες περιλαµβάνεται κάθε 
δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα 
µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Αιτούµενος προϋπολογισµός:
Ο αιτούµενος προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης 
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ. Για επενδύσεις 
άνω των 100.000 ευρώ η Τυπική Απόδοση θα πρέπει 
να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του προϋπολογισµού.

Ύψος στήριξης
(α) Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% για τρακτέρ, παρελκόµενα.
(β) Ποσοστό ενίσχυσης έως 60% για τις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής, δαπάνες 
που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και ΑΠΕ, 
εξοπλισµός που συµβάλλει στην µείωση των εισροών, 
δαπάνες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, 
κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, εξοπλισµός που συµβάλλει στην 
διαχείριση επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων 
της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 
Για επενδύσεις που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης προσαυξάνεται 
κατά 10%. Επίσης 10% προσαύξηση του ποσοστού 
ενίσχυσης παρέχεται σε επενδύσεις που υλοποιούνται από 
νέους γεωργούς. Μέγιστο το 60% στην (α) κατηγορία και 
το 70% στην (β). Περαιτέρω εξειδίκευση στην προκήρυξη. 

Επιλέξιµες δαπάνες
1. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούριου 
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο 
την εξοικονόµηση ύδατος: 

 Αρδευτικά συστήµατα α) στάγδην άρδευσης και 
β) µικροκαταιονισµού (σταθεροί µικροεκτοξευτές τοπικής 
άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύναται να 
περιλαµβάνονται και µηχανισµοί συλλογής του εξοπλισµού, 
καθώς και αγωγοί µεταφοράς νερού από το σηµείο 
υδροληψίας στο αγροτεµάχιο. 

 ∆εξαµενές συλλογής ύδατος (όπως πλαστικές, µεταλλικές 
κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού 
εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστηµάτων 
της εκµετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από 
τα όµβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή 
εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης. 

 Μηχανολογικός εξοπλισµός, που αποσκοπεί στην 
ανακύκλωση υδάτων στην εκµετάλλευση και θα έχει ως 
αποτέλεσµα την υποκατάσταση και άρα εξοικονόµηση 
αντίστοιχης ποσότητας νερού από φυσική υδροληψία. 

 Ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης. 
2. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης 
υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή 
αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωµής, οι αµοιβές για 
την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και την έκδοση 
των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση 
του επενδυτικού σχεδίου. Στις γενικές δαπάνες 
περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη τοποθέτησης της 
προβλεπόµενης επεξηγηµατικής πινακίδας και η δαπάνη 
τοποθέτησης υδρόµετρου. 
3. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, εντός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων: 

 Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων γεωτρήσεων/πηγαδιών 
 ∆εξαµενές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν 

εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιµεύουν για 
την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση 
των αρδευτικών συστηµάτων της εκµετάλλευσης.
Εξοπλισµός για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστηµα (αυτόνοµο 
ή διασυνδεδεµένο) ή φορητή αυτόνοµη διάταξη 
επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου.

Αιτούµενος προϋπολογισµός και ύψος στήριξης
Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική 
συµµετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 ευρώ. 
Περεταίρω εξειδίκευση του ποσοστού ενίσχυσης θα γίνει στο 
πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά στη στήριξη υπό µορφή επιχορήγησης το ποσοστό 
ενίσχυσης είναι ενιαίο για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών 
της δράσης σε όλη τη χώρα και ανέρχεται στο 70%. 

Επιλέξιµες δαπάνες
1. Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των 
αναγκών της εκµετάλλευσης (π.χ. αυτόνοµα Φ/Β 
συστήµατα, εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης 
υπολειµµατικής βιοµάζας, κ.λπ.):  

 Φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδεδεµένα ή αυτόνοµα.
 Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας (θερµική ενέργεια-

γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).
 Αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµικής ενέργειας. 
 Ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

συνδεδεµένες ή αυτόνοµες.
 Καυστήρες βιοµάζας.
 Περίφραξη και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων.
2. Επενδύσεις εκσυγχρονισµού και µηχανολογικός 
εξοπλισµός για εξοικονόµηση ενέργειας (δεν είναι 
επιλέξιµες δαπάνες απλής αντικατάστασης παλαιού 
εξοπλισµού). 
3. Κτιριακές εγκαταστάσεις και µηχανολογικός 
εξοπλισµός για την ανάκτηση, επεξεργασία και  
επαναχρησιµοποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
και παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση βιοµάζας 
για παραγωγή compost, βιοαερίου, κ.λπ.).

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που 
είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων 
υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της γεωργικής 
εκµετάλλευσης (όπως βοηθητικοί χώροι, κατασκευή 
τοποθέτησης διαχωριστήρα κ.λπ.).

 ∆εξαµενές (όπως οµογενοποίησης, αερόβιος 
αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.). 

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου 
εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων της εκµετάλλευσης 
(όπως διαχωριστήρας, εξοπλισµός βιοαερίου, εξοπλισµός 
κοµποστοποίησης, κ.λπ.).

 Περίφραξη και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
4. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη 
λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

Αιτoύµενος προϋπολογισµός και ύψος στήριξης
Όσον αφορά στο ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για 
το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών της δράσης σε 
όλη τη χώρα και ανέρχεται έως 70%. Ο αιτούµενος 
προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική 
συµµετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 
ευρώ και δύναται να ανέλθει έως και 200.000 ευρώ 
για φυσικά και νοµικά πρόσωπα και έως 500.000 ευρώ 
για συλλογικά σχήµατα. Για επενδύσεις παραγωγής 
βιοαερίου από κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος 
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.500.000 ευρώ.

ΜΕΤΡΟ 1 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡ Ο 3
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 
�ΣΕ ΕΥΡΩ�

ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΕ

322.476.516

ΕΥΡΩ

21.907.537 

ΕΥΡΩ

40.685.426  

ΕΥΡΩ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατανοµή 
των ποσών επιδότησης αγοράς ζωοτρο-
φών από το µέτρο 22 (89 εκατ. για κτηνο-
τρόφους), ιδίως από τον κλάδο της πτη-
νοτροφίας. 

Η Πανελλήνια Ένωση Οργανώσεων Πτη-
νοτρόφων Παραγωγών µε επιστολή της 
προς το υπουργείο να καταγγέλλει αδικία 
εις βάρος του τοµέα της οργανωµένης πτη-

νοτροφίας, «αφού η κατανοµή έγινε µε αλ-
λά κριτήρια, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η α-
ντικειµενική, οικονοµική και ποσοτική ζη-
µιά του κάθε κλάδου» αναφέρει η επιστολή, 
αφού όπως φαίνεται µόλις 5 εκατ. ευρώ θα 
απορροφηθούν από πτηνοτροφικές εκµε-
ταλλεύσεις, δηλαδή τα µισά χρήµατα από 
όσα κατευθύνθηκαν προς αυτές µε το προ-
ηγούµενο µέτρο ενίσχυσης (2% του τζίρου).

Η ετήσια επιβάρυνση της πτηνοτροφίας 
το 2021 ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ και το 
2022 τα 100 εκατ. 

Παράλληλα, ο κλάδος επιβαρύνθηκε µε 
την αύξηση των τιµών της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και των καυσίµων. «Η συµβολή της 
πολιτείας µέχρι σήµερα θεωρείται πολύ µι-
κρή και δεν καλύπτει στο ελάχιστο το κόστος 
παραγωγής» αναφέρεται στην επιστολή.

Μικρό το κονδύλι για επιδότηση ζωοτροφών σε πτηνοτρόφους 

Ο Αναπτυξιακός 
αφήνει εκτός 
πολλούς αγρότες 
και κτηνοτρόφους, 
μόνη χρηματοδοτική 
ευκαιρία για φ/β τα 
επικείμενα Σχέδια 
Βελτίωσης, που 
ωστόσο χωράνε μόνο 
4.000 δικαιούχους 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης αγο-
ράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πά-
νελ διαπραγµατεύονται το τελευταίο διάστη-
µα εκπρόσωποι κτηνοτροφικών οργανώσε-
ων µε τις ηγεσίες των υπουργείων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού το 
σχετικό πρόγραµµα του Ταµείου Ανάκαµ-
ψης άνοιξε τελικά για έναν πολύ µικρό αριθ-
µό δικαιούχων. Οι πληροφορίες θέλουν να 
προγραµµατίζεται µια συνάντηση ανάµεσα 
στην Επιτροπή Κτηνοτροφίας της ΕΘΕΑΣ και 
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστα Σκρέκα, ώστε να συζητηθεί το ενδε-
χόµενο ανάπτυξης ενός χρηµατοδοτικού ερ-
γαλείου ιδίως για κτηνοτροφικές εκµεταλ-
λεύσεις, που θα τις διευκολύνει στην εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών στους στάβλους. 

Η ανάγκη για ένα τέτοιο πρόγραµµα κρί-
νεται απαραίτητη, αφού τα αγροτικού ενδια-
φέροντος µέτρα του ταµείου Ανάκαµψης που 
διευκόλυναν την υπόθεση των επενδύσεων 
σε φωτοβολταϊκά, αναλώθηκαν τελικά από 
επιχειρήσεις του εµπορικού δικαίου. Υπεν-
θυµίζεται ότι το µέτρο του Εκσυγχρονισµού 
του Πρωτογενούς Τοµέα, έκλεισε σε λίγες 
ώρες πριν από λίγους µήνες, αφού οι 236 
προτάσεις που υποβλήθηκαν µέσα στο πρώ-
το 24ωρο είχαν ήδη υπερκαλύψει τον προϋ-
πολογισµό της προκήρυξης κατά 150% (147 
εκατ. ευρώ), αφήνοντας εκτός της διαδικα-
σίας υποβολής άλλους ενδιαφερόµενους.

Στη δεδοµένη περίοδο, µιας και ο Αναπτυξι-
ακός Νόµος αφήνει πρακτικά εκτός πολλούς 
αγρότες και κτηνοτρόφους, η µόνη χρηµα-

τοδοτική ευκαιρία για εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών, είναι τα επικείµενα Σχέδια Βελ-
τίωσης, τα οποία ωστόσο φαίνεται ότι χωρά-
νε µόλις 4.000 δικαιούχους. 

Υπό αυτή την έννοια, οι εκπρόσωποι των 
κτηνοτρόφων, στη συνάντηση που έγινε 
στην πλατεία Βάθη στις 15 Νοεµβρίου, ζήτη-
σαν µια πιο εξειδικευµένη στις ανάγκες του 
κλάδου πρόταση από το υπουργείο, η οποία 
θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από αδιά-
θετα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης που 
ούτως ή άλλως προορίζονταν για τον αγροτι-
κό τοµέα. Άλλωστε, αρκετοί εκτιµούν πως θα 
περισσέψουν πολλά χρήµατα, ειδικά από το 

µέτρο Αναδιάρθρωσης, το οποίο λόγω των 
περιορισµών στη χρηµατοδότηση αλλά και 
το χαµηλό ενδιαφέρον, θα µπορούσε να α-
φήσει στην άκρη από 50 έως 70 εκατ. ευρώ 
για τον σκοπό αυτό. Μάλιστα, πρόταση της 
ΕΘΕΑΣ προβλέπει την αυξηµένη επιδότηση 
έως και 80% για µέλη συλλογικών σχηµά-
των και συνεταιρισµών, µε την ανταπόκριση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να εί-
ναι θετική. Άλλωστε, σε περίπτωση που ένα 
τέτοιο µέτρο εξειδικευτεί σε συνεταιρισµέ-
νους αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφους, οι 
ανάγκες χρηµατοδότησης δεν είναι πολλές.

Μια ακόµα κοντινή περίπτωση επιδότη-

Εκτιµάται ότι περί 
τα 50 µε 70 εκατ. 
ευρώ που θα 
περισσέψουν από 
το µέτρο Αναδιάρ-
θρωσης, µπορούν 
να πάνε για τα 
φωτοβολταϊκά.

Κάλυψη έως 80% του κόστους
Προς νέο πρόγραμμα
χρηματοδότησης για
φωτοβολταϊκά αγροτών

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ 
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

1.100

 ΕΥΡΩ / KW

ΑΥΤΟΝΟMΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
MΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

2.800

 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕMΕΝΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
MΕ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ �TRACKERS�

1.250

 ΕΥΡΩ / KW

ΑΥΤΟΝΟMΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
MΕ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ �TRACKERS�

3.100

 ΕΥΡΩ /  KWH

ΦΟΡΗΤΗ ΑΥΤΟΝΟMΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟMΕΝΩΝ 
MΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

500
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MΕΧΡΙ 40 KWH



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Έως τον Ιούνιο του 2023 παρατείνεται το υφι-
στάµενο πλαίσιο για τη µετάκληση εργατών γης 
από τρίτες χώρες, σύµφωνα µε τροπολογία που 
κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Eξορθολο-
γισµός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νο-
µοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ο-
µάδων και άλλες διατάξεις». Παράλληλα, διµε-
ρή συµφωνία για την απασχόληση 5.000 επο-

χικών εργατών γης από την Αίγυπτο στην Ελ-
λάδα υπέγραψε στο Κάιρο την Τρίτη 22 Νοεµ-
βρίου, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης µε τον Αιγύπτιο οµό-
λογό του για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Ιχάµπ 
Νασρ, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών των 
δύο χωρών, Νίκου ∆ένδια και Σάµεχ Σούκρι.

H διακρατική συµφωνία, που γίνεται για πρώ-
τη φορά σε διπλωµατικό επίπεδο, προβλέπει 

την είσοδο και διαµονή στην Ελλάδα εργατι-
κού δυναµικού από την Αραβική ∆ηµοκρατία 
της Αιγύπτου, µε σκοπό την εποχική απασχό-
ληση στον γεωργικό τοµέα, αναφέρεται σε α-
νακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Εξω-
τερικών. Σηµειώνεται πως πρόκειται για 5.000 
εργάτες γης, κατά το πρώτο έτος πιλοτικής ε-
φαρµογής, µε διάρκεια παραµονής έως εννέα 
µήνες ανά περίοδο ενός έτους.

Ως τον Ιούνιο μετάκληση εργατών γης, έρχονται Αιγύπτιοι 

Για εισοδηµατική στήριξη στους µη-
λοπαραγωγούς φέρεται ότι δεσµεύ-
τηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιώργος Γεωργαντάς σε συνά-
ντηση που είχε µε αντιπροσωπεία 
παραγωγών που κατέβηκαν την Πέ-
µπτη 24 Νοεµβρίου στην Αθήνα για 
κινητοποίηση και πορεία διαµαρτυ-
ρίας προς το υπουργείο. 

Μέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου, ο υπουρ-
γός αναµένεται να ανακοινώσει και 
το µέγεθος της ενίσχυσης, σύµφωνα 
µε τα όσα µεταφέρουν εκπρόσωποι 
των µηλοπαραγωγών που κινητο-
ποιήθηκαν υπό τον συντονισµό της 
Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Υπενθυµίζεται πως οι µηλοπαρα-
γωγοί της Αγιάς διεκδικούν απο-
ζηµιώσεις εξαιτίας του προβλήµα-
τος που είχε ανακύψει το προηγού-
µενο τρίµηνο µε τις εξαγωγές των 
πρώιµων ποικιλιών µήλων, και δη 
των Gala, στην αιγυπτιακή αγορά. 
Η Αίγυπτος αγοράζει παραδοσιακά 
περισσότερο από το 80% των πρώι-
µων ποικιλιών ελληνικού µήλου, ό-
µως φέτος παρουσιάστηκε πρόβλη-
µα µε τις αποστολές φορτίων λόγω 
capital control, που δεν επέτρεπε 
τις αποστολές φορτίων µε αξία ά-
νω των 1.700 περίπου ευρώ. Εν τέ-
λει, οι πρώιµες ελληνικές ποικιλίες 
έµειναν στα αζήτητα, µε την πλει-
οψηφία της παραγωγής να φεύγει 

µε χαµηλές και ανοιχτές τιµές, λό-
γω έλλειψης ζήτησης. 

Στην συνάντηση τέθηκε από την 
αντιπροσωπεία των αγροτών το πλαί-
σιο των αιτηµάτων που αποφασίστηκε 
στη σχετική πανελλαδική σύσκεψη.

Συγκεκριµένα, το πλαίσιο αιτη-
µάτων αφορούσε:

Να ισχύσει έως το 2027, όπως 
είχε δεσµευτεί πέρσι η κυβέρνηση, 
η καταβολή συνδεδεµένης ενίσχυ-
σης σε µήλα, κάστανα, αµύγδαλα, 
καρύδια, ροδάκινα, φιστίκια.

Αναπλήρωση του χαµένου εισο-
δήµατος µε ευθύνη της κυβέρνησης.

Άµεσα µέτρα µείωσης του κό-
στους παραγωγής. Αφορολόγητο 
πετρέλαιο όπως το δίνουν στους ε-
φοπλιστές. Πλαφόν 0,07 ευρώ/KWh 
στο αγροτικό ρεύµα, κατάργηση του 
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας και του 
προστίµου ρύπων. Επιδότηση των 
µέσων και εφοδίων και των ζωοτρο-
φών, κατάργηση του ΦΠΑ.

Τιµές που να καλύπτουν το κό-
στος παραγωγής και να αφήνουν βι-
ώσιµο εισόδηµα στους αγρότες και 
προσιτές τιµές των προϊόντων στη 
λαϊκή κατανάλωση.

Αλλαγή κανονισµού του ΕΛΓΑ 
ώστε να ασφαλίζει και να αποζηµι-
ώνει στο 100% την παραγωγή και το 
κεφάλαιο από όλες τις φυσικές κα-
ταστροφές και νόσους.

σης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, 
είναι το ΕΣΠΑ. Τον Ιανουάριο αναµένεται η 
εν λόγω προκήρυξη που εξυπηρετεί και α-
γροτικά φωτοβολταϊκά. Μάλιστα, επιλέξιµες 
προς ενίσχυση έως 60% στο νέο πρόγραµµα 
ενίσχυσης φωτοβολταϊκών συστηµάτων 10 
kW για αγροτικές εκµεταλλεύσεις και νοικο-
κυριά που ετοιµάζεται για προκήρυξη τον Γε-
νάρη µέσω του ΕΣΠΑ θα είναι και οι µπαταρί-
ες. Το εκτιµώµενο κόστος για τον εξοπλισµό 
(χωρίς µεταφορά, εγκατάσταση) έχει ως εξής: 

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθε-
ρές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές 
βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο 
µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ/kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες 
(trackers): 3.100 ευρώ/kW.

Φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτι-
ζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου: 500 ευ-
ρώ/kwh και ενεργειακής χωρητικότητας µέ-
χρι 40kwh.

Βέβαια, µένει και εδώ να φανεί τελικά το 
κατά πόσο οι διατυπώσεις του προγράµµατος 
θα διευκολύνουν τις υποθέσεις αγροτών και 
κτηνοτρόφων. 

Αίγυπτος
Λόγω της 

κατάστασης στην 
Αίγυπτο οι πρώ-
ιµες ελληνικές 

ποικιλίες έµειναν 
στα αζήτητα, µε 
την πλειοψηφία 
της παραγωγής 

να φεύγει µε 
χαµηλές και 

ανοιχτές τιµές

Αναπλήρωση εισοδήματος σχεδιάζει 
η Βάθη για τους μηλοπαραγωγούς

Σύντοµα τα 
φ/β στη Στέγη

Στην τελική ευθεία 
µπαίνει η ανακοίνωση 
των παραµέτρων 
του προγράµµατος 
επιδότησης «µικρών» 
φ/β µε net-metering 
για νοικοκυριά, αγρότες 
και επιχειρήσεις, µε 
συνέπεια να είναι 
θέµα λίγων ηµερών 
η οριστικοποίηση της 
«αρχιτεκτονικής» του.
Όπως ανέφερε στις 
22 Νοεµβρίου η Γενική 
Γραµµατέας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, Αλ. Σδούκου, 
ο Οδηγός είναι έτοιµος 
για προδηµοσίευση
έως τα τέλη Νοεµβρίου, 
ώστε να ενηµερωθούν 
οι ενδιαφερόµενοι.
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Μνημόνιο 
συνεργασίας 
για το ΤΑΑ 
με το ελληνο- 
γερμανικό 
επιμελητήριο
Μνηµόνιο συνεργασίας (ΜοU) για την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας σε 
θέµατα που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» υπέγραψαν την Τετάρτη 
23 Νοεµβρίου ο υπουργός Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, 
αρµόδιος για την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης 
Θόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός 
Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης 
και ο πρόεδρος του ∆.Σ. του 
Ελληνογερµανικού Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βασίλης 
Γούναρης. Στο πλαίσιο του θεσµικού 
και επιχειρησιακού τους ρόλου, το 
Ταµείο Ανάκαµψης, το υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
το Υπουργείο Εξωτερικών και 
το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο 
καλούνται ως συµβαλλόµενα µέρη 
να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, 
τις υποδοµές, τις εµπειρίες και τις 
δυνατότητές τους, προκειµένου να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες και να 
υλοποιηθούν δράσεις σε θέµατα που 
αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Κύριος σκοπός του Μνηµονίου είναι:
1) Ευαισθητοποίηση-ενηµέρωση 
Γερµανών επενδυτών για την 
επενδυτική πρόταση που προσφέρει 
η Ελλάδα µέσα από το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0».
2) Συνεργασία σε επίπεδο δράσεων 
για την προσέλκυση Γερµανών 
επενδυτών µε στόχο να εισέλθει η 
Ελλάδα στον χάρτη των επενδυτικών 
τους επιλογών.
3) Συνεργασία - Συντονισµός µε 
συναρµόδια Υπουργεία ή και άλλους 
φορείς του ∆ηµοσίου για την επίτευξη 
των προαναφερόµενων στόχων.

Νέοι Αγρότες και βιολογική 
στο ελληνικό μοντέλο ΚΑΠ
Στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας 4,3 δις εισοδηματική στήριξη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στήριξη για 65.000 Νέους Αγρότες και διπλα-
σιασµό των εκτάσεων υπό βιολογική καλλιέρ-
γεια µε αξιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ στη Βιολογική 
Γεωργία ως το 2026 αποτελούν τα δυνατά ση-
µεία της ελληνικής ΚΑΠ σύµφωνα µε την Κο-
µισιόν, η οποία προχώρησε στην έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου της χώρας µας, που µπαί-
νει σε πλήρη εφαρµογή από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2023. Η υποστήριξη των 65.000 νέων α-
γροτών, δεν περιορίζεται µόνο στο πριµ εγκα-
τάστασης των δύο προκηρύξεων που προγραµ-
µατίζονται για την επόµενη τετραετία, αλλά και 
στην συµπληρωµατική των 7 ευρώ το στρέµµα-
τα για αγρότες κάτω των 40 ευρώ. Βέβαια, δεν 
αποκλείεται στην πρώτη αναθεώρηση της ΚΑΠ, 
σε βάθος διετίας, να υπάρξει κάποια ειδική πρό-
βλεψη που να εισάγει το λεγόµενο πριµ εξό-
δου, κάτι το οποίο θα εφαρµόσουν κιόλας από 
του χρόνου κράτη µέλη όπως η Ιταλία, η Ισπα-
νία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Πρόκειται για έ-
να πρόγραµµα που επιδοτεί την έξοδο από το 
επάγγελµα αγροτών κοντά σε συνταξιοδοτική 
ηλικία, µε την προϋπόθεση ανάληψης της εκ-
µετάλλευσης από νέο αγρότη. Πριν από λίγες 
ηµέρες (16 Νοεµβρίου), µιλώντας σε παραγω-
γούς από τη ∆υτική Θεσσαλονίκη, την Πέλλα, 
την Ηµαθία και το Κιλκίς, ο υπουργός Γιώργος 
Γεωργαντάς δέχθηκε πιέσεις για µια σχετική 
πρόβλεψη από παράγοντες του αγροτικού γί-

γνεσθαι της περιοχής, κάτι που σηµαίνει ότι το 
ζήτηµα κρατιέται ακόµα ζεστό.

Στα βασικά σηµεία του ελληνικού στρατηγι-
κού σχεδίου της ΚΑΠ, όπως αυτό εγκρίθηκε ε-
πίσηµα από τον Κοµισιόν, περιλαµβάνεται µε-
ταξύ άλλων, η κατανοµή περίπου 4,3 δισ. ευρώ 
για τη σταθεροποίηση του εισοδήµατος των α-
γροτών µε βασική εισοδηµατική στήριξη. Η στή-
ριξη αυτή διαφοροποιείται και στοχεύει ανάλο-
γα µε την κατηγορία αγρονοµικής περιφέρειας 
(αρόσιµη γη, µόνιµες καλλιέργειες και βοσκό-
τοπους/βοσκότοποι) και κυµαίνεται από 176 
ευρώ ανά εκτάριο έως 270 ευρώ ανά εκτάριο.

Επιπλέον 885 εκατοµµύρια ευρώ διατίθενται 
για τη βελτίωση της βιωσιµότητας των µικροµε-
σαίων εκµεταλλεύσεων (αναδιανεµητική) δια-
σφαλίζοντας δικαιότερη κατανοµή της στήρι-
ξης και καλύτερη στόχευση της εισοδηµατικής 
στήριξης στον αγροτικό τοµέα.

Η Ελλάδα θα αφιερώσει 1,4 δισ.ευρώ σε µε-
θόδους βιολογικής γεωργίας, υπερδιπλασιάζο-
ντας τη συνολική γεωργική γη υπό βιολογική. 

 Περισσότερα από 425 εκατ. ευρώ ετησίως 
(µε εκτιµώµενο αντίκτυπο σε περίπου 3 εκατ. ε-
κτάρια) έχουν διατεθεί για τη στήριξη οικολο-
γικών προγραµµάτων, όπως η χρήση ανθεκτι-
κών ειδών και ποικιλιών, η βελτίωση των πρα-
κτικών πράσινης κάλυψης και η ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας, η κυκλική οικονοµία και η φι-
λικές προς το περιβάλλον ενέργειες.

 Περισσότερες από 70.000 νέες θέσεις ερ-
γασίας θα δηµιουργηθούν σε αγροτικές περιο-
χές, µέσω της στήριξης των νέων αγροτών, των 
επενδύσεων στη µεταποίηση και εµπορία γεωρ-
γικών προϊόντων καθώς και στις δασικές τεχνο-
λογίες και στην εµπορία δασικών προϊόντων. 

 Περισσότεροι από 65.000 νέοι αγρότες θα 
επωφεληθούν από τη στήριξη εγκατάστασης. 
Επιπλέον, η Ελλάδα θα συµπληρώσει επίσης 
το εισόδηµα των νέων αγροτών (κάτω των 40 
ετών) µε 70 ευρώ ανά εκτάριο, δαπανώντας έ-
τσι 140 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

 Περισσότερες από 15.000 εκµεταλλεύσεις 
θα συµµετάσχουν σε οµάδες για την ανταλλα-
γή ιδεών και τη βελτίωση της οργάνωσης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Περισσότερα από 200.000 άτοµα θα επωφε-
ληθούν από συµβουλές, κατάρτιση και ανταλ-
λαγή γνώσεων ή από τη συµµετοχή σε επιχει-
ρησιακές οµάδες της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης 
Καινοτοµίας (EIP) προκειµένου να ενισχυθεί η 
βιώσιµη οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντι-
κή και κλιµατική ανάπτυξη καθώς και η από-
δοση της αποδοτικότητας των πόρων.

∆ιπλασιασµός εκτάσεων 
βιολογικής γεωργίας 

Η Ελλάδα θα αφιερώσει 1,4 δις 
σε µεθόδους βιολογικής γεωργίας 

διπλασιάζοντας τις εκτάσεις
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ 
ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Θέλετε να επιστρέψουµε 
στην εποχή που οι διορισµοί 
γίνονταν µε ραβασάκια των 
κοµµατικών οργανώσεων; 
[…] Εµείς βάζουµε στενό 
κορσέ σε δηµάρχους που 
στην πλειονότητά τους 
ανήκουν στη Ν∆ κι εσείς 
ζητάτε να τον βγάλουµε 
για να προσλαµβάνουν 
όποιον θέλουν».

ΦΟΙΒΟΣ 
ΣΥΝΘΕΤΗΣ
«Πριν από αρκετούς µήνες 
ο δίσκος «Γεια» έκλεισε 20 
χρόνια από την κυκλοφορία 
του. Αν και είχε έντονη 
επικαιρότητα, έφτασε πολύ 
ψηλά στις τάσεις και µου 
έκανε εντύπωση. Ένας 
συνεργάτης µου έδωσε 
την ιδέα να το κάνουµε 
µιούζικαλ και έτσι πέσαµε 
σε αυτή την παγίδα».

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
«Σε όποια αδικία και 
χυδαιότητα εκτίθεται η 
χώρα µας, αντιµετωπίζουµε 
πάντα την ίδια εχθρότητα. 
Το βιώσαµε αυτό όταν 
εµποδίστηκε η πλήρης 
ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το βιώσαµε αυτό 
κατά τη διάρκεια της κρίσης 
των F-35 που έλαβε χώρα 
µεταξύ εµάς και των ΗΠΑ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΑΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΜΕ ΒΟΛΟΥΣ  Ή ΜΕ ΕΝΩΤΙΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μην ενοχλείτε
«Πριν µερικά χρόνια, άρχισε 
η προσπάθεια πιστοποίησης 
των δενδρυλλίων Ελιάς από το 
Ινστιτούτο Χανίων. Θεωρήθηκε 
ότι αυτή θα συνεχισθεί µε τα 
εσπεριδοειδή, µηλοειδή και 
πυρηνόκαρπα. Αλλά, γιοκ!», 
λέει ο γνώστης Εµµανουηλίδης 
(σελ. 49), που επισηµαίνει τα 
κακώς κείµενα της δηµόσιας 
διοίκησης, που κινείται σαν... 
«απόψε αυτοσχεδιάζουµε»! 

Σύνδεση µε Κάιρο
Γρήγορα έτρεξε η διαδικασία 
για την απασχόληση 5.000 
εποχικών εργατών γης από την 
Αίγυπτο στην Ελλάδα. Μετά τη 
διµερή συµφωνία των ΥΠΕΞ, 
οι εγχώριες αρχές ευελπιστούν 
ότι οι πρώτοι Αιγύπτιοι εργάτες 
στις αρχές του επόµενου 
χρόνου θα βρίσκονται στα 
ελληνικά χωράφια για να 
βοηθήσουν στη συγκοµιδή 
της επόµενης σοδειάς. Λέτε;

Mε το στανιό
Mετά τις 25 Νοεµβρίου (σ.σ 
κλείνει η πλατφόρµα ΑΑ∆Ε 
για ανάρτηση τιµολογίων 
αγοράς λιπασµάτων), θα 
ακολουθήσει η έκδοση νέας 
απόφασης που θα καθορίζει 
τα κριτήρια για τη χορήγηση 
της επιδότησης στα λιπάσµατα 
αφού προηγουµένως γίνει 
η συγκέντρωση των στοιχείων 
των αιτήσεων. Tουτέστιν… 
Keep Walking!

JUST THE 2 OF US θα µείνουν στην κτηνοτροφία

Πλήθος τα σχόλια για την κατανοµή της στήριξης στους κτηνοτρό-
φους και τις κλίµακες που ορίζει. Στον Κοκλώ λένε, έδωσαν περισσό-
τερα µέσω του Αναπτυξιακού, σε σχέση µε αυτά που θα µοιραστούν 
οι κτηνοτρόφοι. «Αυτό µε της κλίµακες ποιανού ιδέα ήταν; Τέλεια 
ιδέα αυτός µε τα περισσότερα ζώα να παίρνει τα ίδια χρήµατα µε κά-
ποιον µε λιγότερα ζώα…[…] ∆ηλαδή τα 31 βοοειδή έχουν της ίδιες 
ανάγκες σε τροφή µε τα 50;…». Αντιδράσεις και από τον κλάδο της 
οργανωµένης πτηνοτροφίας που καταγγέλλει αδικία, «αφού η κα-
τανοµή έγινε µε αλλά κριτήρια, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η αντικει-
µενική, οικονοµική και ποσοτική ζηµιά κάθε κλάδου».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το ψάχνει λέει 
ο υπουργός της 
πλατείας να ενισχύσει 
µε de minimis, τους 
παραγωγούς σταφίδας, 
που πλήττονται από 
τις χαµηλές εµπορικές 
τιµές. Μίλησε για 3-4 
εκατ. ευρώ αφού πάρει 
όµως έγκριση από 
τις Βρυξέλλες.

Ακλόνητος… θεσµός 
στις τάξεις των 
γεωτεχνικών του 
δηµοσίου, ο Κακαβάς, 
που για 8η φορά 
εκλέγεται πρόεδρος 
της ΠΟΓΕ∆Υ, 
ανανεώνοντας για 
µία ακόµη τριετία την 
θητεία του στο τιµόνι 
της Οµοσπονδίας. 
Τέτοια φρεσκαδούρα!

Υβρίδια
Το παιδεύει εδώ και µια 

14ετία περίπου η Κοµισιόν το 
νέο κανονιστικό πλαίσιο για την 
έγκριση των καλλιεργητικών 
ποικιλιών που προκύπτουν 
µέσα από NGTs (New Genomic 
Techniques) και που θα…
ξορκίσουν τα παλιά GMO’s.

Σε κοινή τους επιστολή 27 
εταιρείες και φορείς της 
αγροδιατροφής υπογραµµίζουν 
την ανάγκη για ένα αναλογικό 
και ουσιαστικά εφαρµόσιµο 
κανονιστικό πλαίσιο για φυτά 
που προκύπτουν από τις NGTs.

Σχετική µελέτη για τους 
NGTs υπογραµµίζει ότι 
µπορούν να βοηθήσουν 
στην επίτευξη των στόχων 
της Πράσινης Συµφωνίας, 
εξοικονοµώντας πόρους και 
επιτρέποντας µια πιο βιώσιµη 
χρήση φυτοπροστατευτικών, 
αυξάνοντας παράλληλα 
τις αποδόσεις. Ίδωµεν!

;

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαι συγκεντρωµένος 
στο 5ο µου Παγκόσµιο 
Κύπελλο, πιθανότατα το 
τελευταίο µου. ∆ε µπορώ 
να ξέρω τι θα γίνει µετά το 
Μουντιάλ, αλλά όπως είπα 
ξανά, οι οπαδοί θα είναι 
πάντα στην καρδιά µου. 
Κανένας δεν είναι τέλειος, 
πάντα θα κάνω λάθη, είναι 
στην ανθρώπινη φύση».

Κάπως έτσι 
οι τιµές του 
γάλακτος
γίνονται  
τρισδιάστατες!

Από παράταση σε παράταση αυτές οι 
περιβόητες ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών 
στον ΕΛΓΑ. Όλο και πιο δύσκολα τα πράγµατα 
γιατ η ρευστότητα αγροτών και κτηνοτρόφων, 
τόσο πιο επιτακτική η ανάγκη να πάει παραπίσω 
η υποχρέωση πληρωµής των εισφορών τους 
στον φορέα. Άσε που σύµφωνα µε τον κανονισµό 
του ΕΛΓΑ, αν ο παραγωγός δεν είναι ενήµερος, 
δεν πληρώνεται αποζηµιώσεις…. Με το µαχαίρι 
στο λαιµό δηλαδή! Πρώτα δίνεις, µετά παίρνεις! 

Εν τω µεταξύ, σου λέει, από τέλη Νοεµβρίου 
µέχρι και τον Ιανουάριο θα πληρωθούν 
αποζηµιώσεις για ελιές, αµυγδαλιές, καλαµπόκι, 
σιτάρι, ηλίανθος και λοιπές καλλιέργειες που 
επλήγησαν τον περυσινό Ιούνιο. Βέβαια, 
ανάλογα µε το πως θα φθάνουν τα πορίσµατα 
στον ΕΛΓΑ, ενώ µέχρι τέλη Ιανουαρίου 
θα τακτοποιηθεί και η εξόφληση στους 
βαµβακοπαραγωγούς. Πάντως, 45 βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιούνται τι έγινε µε 
τις διαβεβαιώσεις για πληρωµή των ζηµιών 
του 2021 µέχρι το τέλος του περασµένου 
Σεπτεµβρίου; Για ποιο λόγο αναβλήθηκε και 
δεν έχει γίνει ακόµα η πληρωµή; Ενώ αντίθετα, 
ανακοινώνονται και γίνονται πληρωµές 
προκαταβολών για τις ζηµιές του 2022.

Συνέχιση και κλιµάκωση του αγώνα 
αναγγέλλει η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων 
Ηλείας µετά την άκαρπη –όπως τη 
χαρακτήρισαν- συνάντηση µε τον υπουργό 
Γιώργο Γεωργαντά. Όπως λέει ανακοίνωση της 
ΟΑΣΗ «ο υπουργός όχι µόνο δεν δεσµεύτηκε, 
αντιθέτως σηµείωσε ως επαρκή τα έως και 
σήµερα µέτρα που υλοποιεί η κυβέρνηση. 
Έφτασε µάλιστα να ζητήσει να καταθέσουµε 
προτάσεις για εναλλακτικές καλλιέργειες 
κάνοντας την κηδεία της σταφίδας».

Μάλιστα, είπαν, ότι «υπερασπίστηκε την 
ελεύθερη αγορά και θεώρησε βλαπτική 
οποιαδήποτε κρατική παρέµβαση για το προϊόν, 
προκειµένου να µην ωφεληθούν οι 
µεγαλέµποροι, την ίδια ώρα που οµολόγησε 
ότι και φέτος µε απόφαση του υπουργείου 
επιδοτήθηκαν µεταποιητικές επιχειρήσεις και 
της σταφίδας µε ζεστό χρήµα». Όµως οι 
σταφιδοπαραγωγοί επιµένουν ότι θέλουν να 
συνεχίσουν να ζουν από τον κόπο τους και 
τα προϊόντα που παράγουν και δηλώνουν ότι 
θα αγωνιστούν µέχρι τέλους γι’ αυτό.

Άνιση κατανοµή κονδυλίων στην κτηνοτροφία 
από την αύξηση των ζωοτροφών σε βάρος 
της ελληνικής πτηνοτροφίας διαπιστώνει η 
Πανελλήνια Ένωση Πτηνοτρόφων Παραγωγών. 
Όπως λέει σε επιστολή της η ΠΕΟΠΠ, «ενώ 
η ενίσχυση για όλη την κτηνοτροφία έχει 
διπλασιαστεί συγκριτικά µε την προηγούµενη 
κατανοµή (2%) και παρά τις υποσχέσεις που 
είχαν επανειληµµένα δοθεί, παραδόξως στον 
κλάδο της πτηνοτροφίας αντί του διπλασιασµού 
µειώθηκε στο ήµισυ». Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
ύο πράγµατα είναι αυτά που 
ορίζουν την επιτυχία σε έ-
ναν ευρύ τοµέα δραστηρι-
ότητας, όπως αυτός της α-

γροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός 
και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, 
ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι 
πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός 
έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακο-
λουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυ-
χές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. 
Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξια-
κών προγραµµάτων που και πάλι εί-
ναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο 
για τη χρηµατοδότηση των επενδύσε-
ων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Αείμνηστη ΑΤΕ
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να πει κανείς ότι α-
πό τον καιρό που διαλύθηκε η Αγρο-
τική Τράπεζα, η υπόθεση της χρηµα-
τοδότησης του αγροτικού τοµέα και 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων ει-
δικότερα, παραµένει… γράµµα κενό. 
Και για να προλάβω τον όποιο αντί-
λογο, δεν αναφέροµαι στα ακριβά 
ενυπόθηκα δάνεια, ούτε στα ιδιότυ-
πα σχήµατα συµβολαιακής γεωργί-
ας, τα οποία, επίσης έχουν στοιχεία 
υποθήκης -µε βάση το παραγόµενο 
προϊόν- και τα οποία δεν σχετίζο-
νται µε αναπτυξιακές πρωτοβουλί-
ες αλλά αναφέρονται κατά βάση σε 
βραχυπρόθεσµα κεφάλαια κίνησης. 

Πιάτσα Κολωνάκι
ΑΚΟΜΑ κι εκεί που κάποιες χρηµατο-
δοτήσεις έρχονται να συµπληρώσουν 
ένα µέρος της ίδιας συµµετοχής που 
απαιτείται για την εκτέλεση κάποιων 
αναπτυξιακών προγραµµάτων, αυ-
τό γίνεται µε πολλή δυσκολία, 
µε µεγάλη καθυστέρηση και 
µε το ανάλογο κόστος. ∆εν 
είναι υπερβολή να πούµε ότι 
η χρηµατοδότηση του αγρο-
τικού τοµέα γίνεται µε «αστι-
κούς όρους».  Χωρίς να λαµ-
βάνονται υπόψη ο αναπτυξι-
ακός χαρακτήρας µιας πρωτο-
βουλίας, η επιχειρηµατική ιδέα 
που κατατίθεται, η δυνατότητα 
του υποψήφιου δανειολήπτη να 
υποστηρίξει την επένδυση.

Private Banking 
ΤΟ ΘΕΜΑ δεν αφορά µόνο τις τρά-
πεζες. Οι τράπεζες κάνουν τη δου-
λειά τους και κινούνται, εφόσον εί-
ναι ιδιωτικές, µε καθαρά ιδιωτικο-
οικονοµικά κριτήρια. Θα είχε ενδι-
αφέρον να ξέρουµε, τί έχει να πει 
επ’ αυτού η κεντρική διοίκηση και 
εν προκειµένω η κυβέρνηση. Στα 
χρόνια του µεσοπολέµου (το 1929 
ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος) και ακόµα περισσότερο 
τις πρώτες δεκαετίες µετά τον πό-
λεµο, η ελληνική γεωργία γνώρι-
σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, ε-
πειδή ακριβώς ο κάθε αγρότης αυ-
τής της χώρας είχε τη δυνατότητα 
να συζητήσει τις ιδέες του και µάλι-
στα µε τον διευθυντή σε κάθε κατά-
στηµα της ΑΤΕ (400 σε όλη την Ελ-
λάδα) και να βρει τη χρηµατοδοτική 
λύση που πραγµατικά είχε ανάγκη. 

Φυσάνε τη γιαούρτη
ΣΗΜΕΡΑ, το έλλειµµα υποστήρι-
ξης στο συγκεκριµένο τοµέα, έχει 
ως αποτέλεσµα να χάνονται ή να 
καρκινοβατούν, χιλιάδες ιδέες και 
επιχειρηµατικά project τα οποία µε 
τη σειρά τους επηρεάζουν άµεσα 
τη βιωσιµότητα των αντίστοιχων 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Αντι-
ληπτή η ανάγκη να υπάρχουν λι-
γότερες, µεγαλύτερες και καλύτε-
ρες αγροτικές µονάδες, ωστόσο κι 
αυτό ακόµη θα µπορούσε να γίνει 
µε τον κατάλληλο σχεδιασµό και 
την οριοθέτηση των κλάδων παρα-
γωγής που θα πρέπει να αναπτυ-
χθούν και να τύχουν της ανάλογης 

προσοχής. Όχι κλείνοντας ηχη-
ρά την πόρτα της χρηµατοδό-

τησης στη συντριπτική πλει-
οψηφία των σηµερινών συ-
ντελεστών της αγροτικής 
παραγωγής. Και επαναλαµ-
βάνω, αυτό δεν είναι θέµα 
µόνο των τραπεζών, ειδικά 
όταν αυτές προέρχονται α-
πό µια δύσκολη φάση µε-
γάλων επισφαλειών, δηλα-
δή από µια εποχή που… έ-
χουν καεί στην κουρκούτη 
και φυσάνε και τη γιαούρτη!   

∆εν είναι υπερβολή 
αν πούµε ότι η 
χρηµατοδότηση 
του αγροτικού 
τοµέα γίνεται 
µε...αστικούς 
όρους. Χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη 
ο αναπτυξιακός 
χαρακτήρας µιας 
πρωτοβουλίας, η 
επιχειρηµατική ιδέα 
που κατατίθεται, 
η δυνατότητα 
του υποψηφίου 
δανειολήπτη να 
υποστηρίξει την 
επένδυση 

Π
ριν από µερικά χρόνια, άρχισε η 
προσπάθεια πιστοποίησης των δεν-
δρυλλίων Ελιάς από το Ινστιτούτο 
Χανίων· θεωρήθηκε ότι αυτή θα 

συνεχισθεί µε τα εσπεριδοειδή, µηλοειδή και 
πυρηνόκαρπα. Αλλά, γιοκ!  Η απουσία πιστο-
ποίησης του δενδροκοµικού φυτευτικού υλι-
κού αποτελεί µεγάλο κενό στην πιστοποίη-
ση του πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα 
µας. Η Ελλάδα είναι δενδροκοµική χώρα, έχει 
κατάλληλες εδαφο-κλιµατικές συνθήκες για 
ανταγωνιστική παραγωγή πιστοποιηµένων 
δενδρυλλίων οπωροφόρων. Όµως αντί να ε-
ξάγει, εισάγει. Η πολιτική Ηγεσία του αγροτι-
κού υπουργείου δεν φαίνεται να καταλαβαίνει. 

Η αρµόδια Υπηρεσία δηλώνει «µην ενοχλεί-
τε»· εκδηλώνει άρνηση σε κάθε πρόταση. Για 
εκσυγχρονισµό και επικαιροποίηση  του βασι-
κού νόµου 1564/1985 ο οποίος σε δύο χρόνια 
θα σαρανταρίσει· αρκετές διατάξεις του πρέπει 
να καταργηθούν, άλλες να τροποποιηθούν και 
άλλες να προστεθούν· για να επεκταθεί η πι-
στοποίηση και στο φυτευτικό υλικό των οπω-
ροφόρων και όχι µόνο. Γιατί αυτή η άρνηση; 

Η απάντηση δίδεται στην απαρχαιωµένη δια-
τύπωση που υπάρχει στο καθηκοντολόγιο του 
προϊστάµενου της ∆/νσης Α∆Α ΨΖ∆ΣΑ 4653 ΠΓ 

- 1Ρ1 της 23ης Ιου-
νίου 2021 σελ. 78-
87, όπου απουσιά-
ζουν τα παραπάνω. 

Η ∆/νση για το 
φυτικό πολλαπλα-
σιαστικό υλικό πρέ-
πει να είναι Επιτελι-
κή. Πρέπει αυτή να 
σχεδιάζει την πολι-

τική. Όχι όπως γράφει η παραπάνω Α∆Α «να ε-
ποπτεύει την εφαρµογή της πολιτικής…». Ποιος 
σχεδιάζει την πολιτική; Μην το ψάχνετε· κανέ-
νας! Πολιτική είναι «απόψε αυτοσχεδιάζουµε». 

∆εν υπάρχει αγροτική πολιτική. ∆εν υπάρχει 
Επιτελικό Αγροτικό Κράτος. Το ισχύον Οργανό-
γραµµα του υπουργείου είναι για τα µπάζα. Με 
Υπηρεσίες να έχουν µπερδεµένες αρµοδιότητες· 
oλίγον από Επιτελικές, oλίγον από Εκτελεστι-
κές και ολίγον από Ελεγκτικές. Για να διεκπε-
ραιώνουν την καθηµερινότητα και να τρέχουν 
πυροσβεστικά για ανακύπτοντα προβλήµατα.  

Στην παραπάνω Α∆Α γράφονται και ανα-
κρίβειες, όπως ότι η ∆/νση «Εποπτεύει την εν-
σωµάτωση της Ενωσιακής νοµοθεσίας…»· αλ-
λά αυτή η ίδια η ∆/νση ενσωµατώνει τη σχε-
τική Ενωσιακή νοµοθεσία µε διαδικασίες του 
νόµου 1564/1985· δεν την ενσωµατώνει κά-
ποιος άλλος και η ∆/νση απλά να εποπτεύει! 
Αλλά τι να περιµένει κανείς από ένα ∆ηµόσιο 
που διοικείται από κοµµατικούς γραµµατείς; 

*ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Ν. 1564/1985 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑ-

ΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT

Eν αρχή 
η πολιτική

ΤOY  ΗΛΙΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η *
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Αντίστροφα µετράει ο χρόνος για την 12η απονοµή βραβείων «Αγρότης της Χρονιάς» 

από την εφηµερίδα Agrenda, που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου, 

(ώρα έναρξης 10 π.µ.) στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη.

«Ευκαιρίες στην Αγορά Εµπορευµάτων και Επενδύσεις στην Αγροτική Παραγωγή»,

είναι το θέµα ηµερίδας που οργανώνει η Agrenda, σε συνεργασία µε την Tsomokos 

Communications, στο πλαίσιο µιας εκδήλωσης θεσµό για τον αγροτικό κόσµο.

Σε µια πόλη αναφοράς για το εµπόριο αγροτικών προϊόντων και τα µοντέλα 

επιχειρηµατικότητας στον πρωτογενή τοµέα, ο «Αγρότης της Χρονιάς» έρχεται να 

ξεδιπλώσει τις αρετές της ελληνικής γεωργίας και να αναδείξει λαµπρά παραδείγµατα 

πρωταγωνιστών του αγροτικού γίγνεσθαι. Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την ενεργό 

παρουσία του στις  συζητήσεις ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Στη διάρκεια της ηµερίδας, επίλεκτα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, στελέχη του 

τραπεζικού τοµέα, παράγοντες της αγοράς µηχανηµάτων, τεχνοκράτες από τον κλάδο 

των αγροτικών εφοδίων και καταξιωµένοι για τη δουλειά τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

θα αναπτύξουν ενδιαφέρουσες θεµατικές ενότητες και επιχειρηµατικά projects. 

ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΤΗΣ 

ΧΡΟΝΙΑΣ
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03/12
2022

Porto Palace Hotel
Thessaloniki

10.00- 10.30 Εγγραφές

10.30- 11.00 Καλωσόρισµα – Χαιρετισµοί

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ∆ιευθυντής – Εκδότης Agrenda

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

EΙΣΗΓΗΣΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Οµότιµος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρώην Υπουργός

11.00- 11.45 ∆ιατροφική Επάρκεια, Χρηµατιστήρια Εµπορευµάτων, Τιµές Παραγωγού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

XAVIER CASSEDANNE Αναλυτής Εµπορευµάτων (Grain Sector) Gredit Agricole

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΡΚΟΣ Εκκοκκιστής, πρόεδρος EUCOTTON

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Vamvaki Ltd

ΤΑΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Αγρότης

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΝΤΖΙΑΣ Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισµού Νίκαιας

11.50- 12.35  Κοινή Αγροτική Πολιτική, Αγροτικά Προγράµµατα και Χρηµατοδοτικά Εργαλεία

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Επικεφαλής Small Business Banking Εurobank

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ KΑΣΙΜΗΣ Καθηγητής ΓΠΑ πρώην γ.γ. ΥΠΑAΤ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μελετητής Alpha Plan Consultants

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

ΣΤΑΘΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Kαθηγητής Α’ βαθµίδας, ΓΠΑ & Επιστηµονικός Υπεύθυνος για την 

κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-2027

12.40- 13.30 Αγροτική Τεχνολογία, Αγροτικά Εφόδια και Εφαρµόσιµες Ψηφιακές Λύσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Syngenta Hellas

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Agrotech SA

ΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ ∆ιευθυντής Marketing Yara Hellas

ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ Γενικός ∆ιευθυντής ΕΘΕΑΣ

ΘΥΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Redestos- Efthymiadis Agrotechnology Group

13.30- 14.00 Ελαφρύ Γεύµα

14.00- 14.45 Μοντέλα Συµβολαιακής Γεωργίας και Προϊόντα Ταυτότητας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ιευθύνων Σύµβουλος EΛΓΟ ∆ήµητρα

ΘΩΜΑΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Vice President Agriculture TÜV HELLAS (TÜV NORD)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ PhD, Προϊστάµενος Συµβολαιακής Καλλιέργειας Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ CEO Alterra

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ CEO Ντοµατοβιοµηχανίας Νοµικός

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ Αναπληρωτής καθηγητής Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ ∆ιευθύνουσα LIA΄ The Messenian bliss

14.50- 15.35  Βιώσιµα Σχήµατα Κτηνοτροφίας και Ζώνη Γάλακτος 
Ασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής και θεσµικό πλαίσιο Εργατών Γης

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΟΤΟΣ Εκπρόσωπος γαλακτοβιοµηχανίας Ρούσσας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΤΟΛΙΑΣ Κτηνοτρόφος, Πρόεδρος ΕΑΣ Καλαβρύτων, Πρόεδρος ΕΘΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ Βοοτρόφος κόκκινης φυλής

ΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κτηνοτρόφος, Εκπρόσωπος Συλλόγων ΑΜΘ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος ΕΘΕΑΣ, µέλος ∆Σ ΕΛΓΑ, Ε∆Ο Πυρηνόκαρπων

15.40- 16.30 Ενέργεια στην Αγροτική Παραγωγή και Λύσεις Net Metering Αγροτών

ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Πρόεδρος ΕΑΣ Αγρινίου - Ενεργειακές Κοινότητες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ανάπτυξη Έργων, PV Live

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ Επιχειρηµατίας Αγελαδοτρόφος – Μονάδα Bιοαερίου

Συντονιστές Συζητήσεων - Απονοµής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ

16.30- 17.00  12η Απονοµή Βραβείων – Αγρότης της Χρονιάς
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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 έγκυ-
ες 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. ∆υνατότητα 
ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απογαλακτι-
σµέν. 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 γαλακτοπαρα-
γωγής διασταύρωσης Λακον µε Χιώτικα. Γεννάνε 
τον Οκτώβριο. Περιοχή Πέλλα. Τηλ. 6945/507072.

Πωλούνται πρόβατα βελτιωµένα, περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ. 6986/901829.

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

Πωλούνται 10 αγελάδες µε τα µοσχάρια τους µα-
ζί. Τηλ. 6977/259943.

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

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

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

Πωλούνται 5 µοσχίδες έγκυες σε εξαιρετική κα-
τάσταση και υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τιµ. 
Τηλ. 6947/728582.

Πωλούνται 15 βετούλες ηλικίας 7 µηνών, 45 κι-
λών ράτσας αγγλονούµπια.Τιµή πώλησης 550 ευ-
ρώ έκαστη.Περιοχή Αρκαδία. Τηλ. 6955/316314.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, 
πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµ-
µάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερ-
σύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επι-
λογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της 
Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για 
οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετο-
ποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : 
Info@kosynthos.gr 

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 ζώ. Τηλ. 6974/567958.

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

Ζητούνται µοσχαράκια Σαρολε αρσενικά αποκοµ-
µένα 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 χώ-
ρο σας, περιοχή Αχαία. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται βίκος R2, Αλέξανδρος, περιοχή Λάρισα. 
Τηλ. 6946/306101.

Πωλείται σπόρος από σιτάρι καθαρισµένος ποικι-
λίας MAISTRALE καλής ποιότητας, περιοχή Καρ-
δίτσα. Τηλ. 6955/361856.

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 νέας εσοδεί-
ας. ∆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 Σερ-
ρώ. Τηλ. 6937/253885.

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

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

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

Πωλούνται φυτώρια από ροδιές ,ποικιλίας Ερµιόνη 
στη περιοχή Λακωνία. Τηλ. 6946/395102. 

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική κα-
θώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρώ. Τηλ. 6987/310440.

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 6987/310440.

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

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας ΣΙΜΕ-
ΤΟ. Τηλ. 6932/372270.

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

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

Πωλoύνται ζωοτροφές σε µπάλες για κτηνοτρο-
φικό µπιζέλι και τριφύλλι.Περιοχή Γιαννιτσώ. Τηλ. 
6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. Τηλ. 
6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. Τηλ. 
6972/598171.δικαιώµατα φυτικής παραγωγή. Τηλ. 
6972/598171.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµ. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέµατα, 
περιοχή Ναυπάκτο. Τηλ. 6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό ψιλοκάλαµο τριφύλλι κα-
τάλληλο για αρνιά και κατσίκια και χορταροτρίφυλ-
λο για πρόβατ. Τηλ. 6985/699540.

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

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό καθαρισµέ-
νος 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 από παραγωγό φασολιά σε µπάλες 25 κι-
λών. Κατάλληλη ζωοτροφή για πάχυνση αιγοπρο-
βάτω. Τηλ. 6978/176427.

Πωλείται στάρι σκληρό για σπόρο ποικιλίας IRIDE 
50 τόνοι µε απόδοση 340 κιλά το στρέµµα.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 σακιά των 
40 κιλών.Τιµή 0,73 λεπτα/κιλ. Τηλ. 6937/436309.

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

Πωλείται βίκος, για σπόρο ποικιλίας Αλέξαν-
δρος, 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 πατάρια και 
τελάρα.Νέα Κερδύλια Σερρώ. Τηλ. 6944/501367

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R. Τηλ. 6946/306101.

Πωλείται φακή για σπόρο. Ποικιλία Σάµος. Περιο-
χή Φάρσαλ. Τηλ. 6934/405572. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Ενοικιάζεται κτήµα 60 στρεµµάτων περιφραγµέ-
νο, κατάλληλο για αρωµατικά φυτά. ∆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-Θεσ-
σαλονίκης. 800 µέτρα από τον κόµβο επαρχιακής 
οδού Συκουρίου-Λάρισας. Ηλεκτροδοτηµένο. Τι-
µη 60.000 Ευρ. Τηλ. 6977/277554.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίο. 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 αγροτε-
µαχίων καθώς και την ενοικίαση µε 5ετή ή 10 ετή 
µίσθωση αγροτεµαχίων µε καρποφόρα δέντρα. 
Τηλ. 6985/858698, 2632/091500.

Πωλείται ελαιώνας 6.400 τ.µ µε ποτιστικό πλησί-
ον νέου οικισµού, περιοχή Ξυλόκαστρο, θέση Γελι-
νιάτικα, οικοδοµήσιµ. Τηλ. 6983/717473.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώλη-
ση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 
6942/228503.

Πωλείται αγρόκτηµα 15 στρεµµάτων στη περιοχή 
της Φθιώτιδας, ορεινό, αρδευόµενο από γεώτρη-
ση, ιδανικό για καλλιέργεια κηπευτικών και φω-
τοβολταικό πάρκο. Τιµή 3.500 ευρώ το 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 καλλιέρ-
γεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη πε-
ριοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 
6949/474535.

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

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο Θεσ-
σαλονίκης,πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 µέτρα 
από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήποτε χρήσ. Τηλ. 
6949/474535. 

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση αδειο-
δοτούµενη 20 επί 38 µέτρα σύνολο 760τµ, σε ιδι-
όκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό, περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6942/226598.

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

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

Ενοικιάζεται χορτολιβαδική έκταση 480 στρεµ-
µάτων 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 λοι-
πά για αγορα.τηλ.6978/023728.

Zητούνται χωράφια για ενοικίαση,µεγάλες εκτά-
σεις πανελλαδικώ. Τηλ. 6978/023728.

Zητείται βοσκότοπος µεγάλης εκτασης για ενοι-
κίαση πανελλαδικώ. Τηλ. 6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται εξαγωγέας φασολιών που τοποθετείται 
στα µπράτσα του τρακτέρ λόγω συνταξιοδότησης.
κος Νίκος 1500 ευρ. Τηλ. 6945/623657.
Πωλείται τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άρι-
στη κατάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6936/988485.
Πωλούνται µία σπαρτική µηχανή για σιτάρι,ένας 
καλλιεργητής,ένα ρίπερ,µία δισκοσβάρνα και ένα 
ραντιστικό. Τηλ. 6974/410304.
Πωλείται φυτοσπαρτική µηχανή 16 σειρών ΒΕ-
ΚΑΜ. Περιοχή Γιαννιτσώ. Τηλ. 6982/551234.
Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα µάρκας Nakayama 
πετρελαίου 10 ίππων καινούριο ή ανταλλάσσεται µε 
άλλο µηχάνηµα,περιοχή Αθήν. Τηλ. 6942/228503.
Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων και προβάτων. 
περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6944/614947.
Πωλείται γεννήτρια Diesel πετρελαίου 32 kwh 
καινούρια(ολίγων ηµερών δουλεµένη),περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6944/614947.
Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 16X16 
αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. Επίσης πω-
λείται σπαστήρας χαρµανιέρα 1.300 κιλών και 
κοχλίες µεταφoράς τροφής.Περιοχή Πέλλα. Τηλ. 
6945/507072.
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 καλλιεργητής 20 δοντιών, µονο το σασί. 
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 επι-
σκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2700 ευρ. Τηλ. 
2310/711133.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τιµή 
500 ευρ. Τηλ. 2310/711133.
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 φρέ-
ζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. 
Τηλ. 6942/228503.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα µη-
χανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. Τηλ. 
6947/509187.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα µη-
χανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων, δυνατότητας ενός τόνου.
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης εξόδου, 
24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρ. 
Τηλ. 6942/226598.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κο-
λόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και 
ένας καταστροφέας 1,8 m. Tηλ.6980/001606.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606. 
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. Περιοχή 
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 άροτρο 4υνο,τσανιο 12αρι. Περιοχή 
Γιαννιτσών.. Τηλ. 6982/551234.
Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16,938 και 
13,628 .Όλα radial. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.
Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE πλά-
τος κοπής 2.80. Περιοχή Γιαννιτσών.. Τηλ. 
6982/551234.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα επισκευ-
ασµένος. Περιοχή Γιαννιτσών.. Τηλ. 6982/551234.
Πωλoύνται 3 δισκοσβάρνες.Οι 2, 32αρες,η µία 
28αρα. Τηλ. 6982/551234.
Πωλούνται τρακτέρ Fortson 80 ίππων,πλατ-
φόρµα µονή µε διπλά λάστιχα,σπαρτική µηχανή 
Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλήνες 
3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 beck 
γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,περιοχή ∆ο-
µοκο. 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.
Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευής 
2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή Αθή-
να. Τηλ. 6936/779887.
Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη 14αρα και µια 
δισκοσβάρνα 24αρα Βεκαµ. Τηλ. 6972/307674.
Πωλείται δενδροκοµικό τρακτέρ Lamborghini 
100 άλογα ,4χ4.Tηλ.6972/307674.
Πωλείται αλέτρι µονόυνο,2υνο,3υνο,4υνο,7υνο 
και 8υνο. Τηλ. 6972/307674.
Πωλείται καρούλι Φ75 200 µέτρα και καρούλι 
Φ62 200 µέτρα. Τηλ. 6972/307674.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT 130 ίππων 
µε 3000 ώρες χρήσης.Τιµή 8.300 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 χρή-
σης.Τιµή 8300 ευρω περιοχή Φαρσάλω. Τηλ. 
6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυφος(χωρίς 
λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
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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Στο επίκεντρο 
η Βασιλοτροφία
Ο οργανισµός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά 
πραγµατοποιεί εκδήλωση στο πλαίσιο του 
προγράµµατος κατάρτισης «Βασιλοτροφία: 
Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση γενετικού 
υλικού µελισσών στη Θεσσαλία» για την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της δράσης 
κατά τη διάρκεια του 2022, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεµβρίου και 
ώρα 18:00-21:00, στο κτήριο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, Αίθουσα Περιφερειακού Συµβουλίου, 
στη Λάρισα. Το πρόγραµµα κατάρτισης 
«Βασιλοτροφία: Αξιοποίηση, διάσωση και βελτίωση 
γενετικού υλικού µελισσών στη Θεσσαλία» 
εστιάζει στην υλοποίηση εµβολιασµών βασιλικών 
κελιών από µια οµάδα εξειδικευµένων ατόµων 
που έχουν την ικανότητα να παρουσιάσουν 
τον τρόπο, να εξηγήσουν µε λεπτοµέρειες 
τη διαδικασία αλλά και να λύσουν τις όποιες 
απορίες των συµµετεχόντων. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.generationag.org.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
To 13ο Φεστιβάλ 

Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας 
διοργανώνεται στις 2, 3 
και 4 ∆εκεµβρίου 2022 στο 
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας και 
περιµένει να υποδεχτεί και 
φέτος χιλιάδες καταναλωτές 
αλλά και τους φίλους 
µελισσοκόµους. 

Ο 2ος ∆ιαγωνισµός 
των Olive Trophies, για 
το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Olive Oil Trophy 
και την επιτραπέζια ελιά 
Table Olives Trophy είναι 
και φέτος γεγονός, µε 
την υποβολή αιτήσεων 

συµµετοχής να είναι δυνατή 
έως και τις 3 Φεβρουαρίου.

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

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

Στη Θεσσαλία θα χτυπά 
η καρδιά της αγροτικής 

έρευνας από τις 21 έως 
τις 24 Φεβρουαρίου 2023, 
µε την 8η Πανελλήνια 
Συνάντηση Φυτοπροστασίας 
που διοργανώνεται στη 
Λάρισα. Περισσότερες 
πληροφορίες: thessaly.gov.gr

Ραντεβού στην Food 
Expo 18-20 Μαρτίου δίνουν 
1.300 εκθέτες και πάνω από 
30.000 food traders από 
την Ελλάδα αλλά και όλο 
τον κόσµο που αναµένεται να 
την επισκεφτούν το τριήµερο 
18-20 Μαρτίου 2023.

Μεταφέρθηκε για το 
2023 η ∆ιεθνής Πράσινη 

Εβδοµάδα του Βερολίνου, 
όπως ενηµερώνει 
το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο. Αναµένεται 
νέα ανακοίνωση.

Έρχεται στις 4 µε 6 
Μαϊου 2023 ο 8ος ∆ιεθνής 
∆ιαγωνισµός Ελαιολάδου 
ATHENA που θα λάβει 
µέρος φέτος στην Καβάλα. 

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

Στις 30 Νοεµβρίου 
ολοκληρώνεται το 
Trophy Challenge
Για τέταρτη χρονιά το Trophy – Τροφή, 
ο µεγαλύτερος διαγωνισµός καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικός επιταχυντής για ελληνικές 
επιχειρηµατικές ιδέες, προσκαλεί τους 
ενδιαφερόµενους να αναγνωρίσουν µαζί µε 

τους διοργανωτές τις πιο καινοτόµες ιδέες και να 
συνδεθούν µε σηµαντικούς φορείς του ελληνικού 
και διεθνούς οικοσυστήµατος καινοτοµίας. 
O διαγωνισµός έχει υλοποιηθεί ήδη 3 φορές 
επιτυχώς (2019, 2020, 2021) και αποτελεί πλέον 
θεσµό για τον κλάδο της αγροδιατροφής.  Το Final 
Event θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Νοεµβρίου 
και ώρες 18:00-20:30 στο Αµφιθέατρο 
του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138 και 
Ανδρονίκου). Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται 
ηλεκτρονικά στο generationag.org/trophy-trofh-
challenge-the-finals. To Trophy-Τροφή Challenge 
υλοποιείται από τον οργανισµό Νέα Γεωργία Νέα 
Γενιά, µέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύµατος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

ΑΘΗΝΑ

Όλος ο κλάδος 
οίνου στη Vinitech-
Sifel 2022

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.

ΜΠΟΡΝΤΩ

ΛΑΡΙΣΑ

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

Έως 1η ∆εκεµβρίου αιτήσεις 
για νέες άδεις φύτευσης 
αµπελώνων.

Έως 15 ∆εκεµβρίου 
η ετήσια απογραφή 
αιγοπροβάτων και χοίρων.

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

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
οι συµβάσεις συµβολαιακής για 
την έκπτωση φόρου αγροτών.

Έως 31 ∆εκεµβρίου 
µετατροπές άδειας παραγωγού 
Λαϊκής σε πωλητή.

Παράταση µέχρι 11 
Φεβρουαρίου 2023 για τις 
παραδόσεις ξηρής σταφίδας

Έως 15 Φεβρουαρίου 2023 
σε ισχύ η απαγόρευση αλιείας 
πέστροφας στην Ήπειρο.

Παράταση ως 31 Μαρτίου 
για κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

∆ιετή επέκταση έως 31 
∆εκεµβρίου 2024 της σήµανσης 
CE για τη διάθεση προϊόντων 
στη Μ. Βρετανία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επιστρέφει το 2023 
στις 3-5 Φεβρουαρίου 
η 12η Zootechnia

Mία από τις µεγαλύτερες εκθέσεις 
του πρωτογενούς τοµέα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, η 12η 
∆ιεθνής Έκθεση για την κτηνοτροφία 
και πτηνοτροφία, «Zootechnia», 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 2-5 
Φεβρουαρίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η Zootechnia 
θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς 
για όλες τις νέες εξελίξεις στην 
κτηνοτροφία και στην πτηνοτροφία, 
προσφέροντας το απαραίτητο πεδίο 
για τη διενέργεια B2C και B2B 
συναντήσεων. Η έκθεση πλαισιώνεται 
και από ένα πλούσιο πρόγραµµα 
παράλληλων εκδηλώσεων, µεταξύ 
των οποίων ξεχωρίζουν το Pet 
Festival -έκθεση ζώων συντροφιάς 
και ζωοφιλίας- και το Σαλόνι Αλόγου, 
που αποτελεί ένα αφιέρωµα σε 
φυλές αλόγων. Περισσότερες 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
www.zootechnia.helexpo.gr.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ
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Με Σαμουράι 
και τους Αετούς
Οι «μικροί» δεν μασάνε από φανέλες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την Αργεντινή και τη Γερµανία 
ήδη να έχουν µπει σε µπελάδες, 
µετά τις ήττες-σοκ από Σαουδική 
Αραβία και Ιαπωνία αντίστοιχα, 
συνεχίζεται η δεύτερη σειρά των 
αγώνων του Μουντιάλ. Η οµάδα 
του Λιονέλ Μέσι πρέπει να πάρει 
οπωσδήποτε το τρίποντο απένα-
ντι στο Μεξικό το Σάββατο 26 Νο-
εµβρίου, την ώρα που η Πολωνία 
θα αντιµετωπίζει τη Σαουδική Α-
ραβία. Την ίδια ηµέρα, η Γαλλία 
µπορεί να σφραγίσει την πρόκρι-
ση «λυγίζοντας» τη ∆ανία, ενώ Τυ-
νησία και Αυστραλία τα παίζουν 
όλα για όλα στο µεταξύ τους µατς. 

Την Κυριακή, οι «Σαµουράι» 
πάνε µε σπασµένα τα φρένα για 
να διαλύσουν την Κόστα Ρίκα, η 
οποία έφαγε 7 από την Ισπανία 
που δοκιµάζεται απέναντι στους 
Γερµανούς. Το Βέλγιο µε µέσο ό-
ρο ηλικίας παικτών τα 29 έτη, κα-
λείται να δείξει κάτι καλύτερο σε 
σχέση µε το µατς µε τον Καναδά 
(κέρδισε 1-0 µε εµφάνιση που 
δεν έπεισε) καθώς αντιµετωπίζει 
το φιλόδοξο Μαρόκο. Το αµφίρ-
ροπο παιχνίδι Κροατίας µε Κανα-
δά κλείνει τα παιχνίδια του 6ου 
Οµίλου. Τη ∆ευτέρα τελειώνει η 
δεύτερη σειρά αγώνων των οµί-
λων µε τα παιχνίδια του 7ου και 
8ου οµίλου, ενώ από την Τρίτη 
ξεκινάει η τρίτη φάση. 

Μέχρι πριν λίγες µέρες ο Ολυµπιακός έδειχνε έτοιµος 
να τερµατίσει τη συνεργασία του µε τον Μαρσέλο. 
Αρκετές οµάδες είχαν δείξει ζεστό ενδιαφέρον για την 
απόκτηση του Βραζιλιάνου σταρ, ωστόσο τα τελευταία 
24ωρα φαίνεται πως υπήρξε επικοινωνία του ίδιου του 
ποδοσφαιριστή µε τον Μίτσελ και είναι πια ορατό 
το ενδεχόµενο να πάει στην προετοιµασία. 

Ο Μαρσέλο προς το
παρόν στον Ολυμπιακό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15:00

Πολωνία – Σ. Αραβία

12:00

Τυνησία – Αυστραλία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21:00

Αργεντινή – Μεξικό

18:00 

Γαλλία – ∆ανία 

15:00

Βέλγιο – Μαρόκο

12:00

Ιαπωνία – Κόστα Ρίκα

Ισπανία – Γερµανία Κροατία – Καναδάς

21:0018:00 

Κυριακή 27 Νοεµβρίου

Σάββατο 26 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η αναπλήρωση 
εισοδήματος στα 
μήλα ανοίγει ένα 
νέο κεφάλαιο  

Όλοι το Σάββατο  
στο Porto Palace 
για τον Αγρότη 
της Χρονιάς

Άλλοι µετρούν    
τους βόλους  
και κάποιοι άλλοι 
τις επιδοτήσεις

Ισοφάρισε τον Φέντερερ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θριάµβευσε 
στο µεγάλο παιχνίδι απέναντι στον 
Κάσπερ Ρουντ και κατέκτησε µε 
νίκη 2-0 (7-5, 6-3) τον τίτλο των 
ATP Finals, ο οποίος αποτελεί τον 
6ο στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας 
τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο 35χρονος 
Σέρβος, κέρδισε µε straight sets 
τον Κάσπερ Ρουντ την περασµένη 
Κυριακή 20 του µήνα και έγραψε 
ιστορία, καθώς έµεινε αήττητος 
σε όλο το τουρνουά.

Ψάχνει οµάδα ο Ρονάλντο
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
ανακοίνωσε την Τρίτη 22 Νοεµβρίου 
την αποχώρηση του Κριστιάνο 
Ρονάλντο από την οµάδα. Όπως 
αναφέρει ο αγγλικός σύλλογος, η 
απόφαση για λύση της συνεργασίας 
των δύο πλευρών ήταν κοινή 
συναινέσει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
µετρούσε άλλωστε µέρες στην 
οµάδα του Μάντσεστερ, µετά από 
συνέντευξη που είχε δώσει στον 
Πιρς Μόργκαν, στην οποία έριξε τα 
βέλη του κατά πάντων στην οµάδα.

∆ώδεκα η AEL FC Arena
Τα δώδεκα χρόνια λειτουργίας 
συµπλήρωσε στις 23 του µήνα 
η AEL FC ARENA, αφού στις 23 
Νοεµβρίου του 2010 άνοιξε και 
επίσηµα τις πύλες του για το κοινό 
της «Βασίλισσας του Θεσσαλικού 
κάµπου». Η AEL FC ARENA ως 
γνωστόν έχει χωρητικότητα 16.118 
θέσεων και διαθέτει 38 σουίτες 
των 12 ατόµων, ενώ οι εργασίες για 
την κατασκευή της ξεκίνησαν στα 
µέσα του 2009 και ολοκληρώθηκαν 
το Νοέµβριο του 2010.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Πρακτική Δοκιμή 

Σπορά με Kuhn  
Χρησιμοποιώντας τα μηχανήματα Premia, Integra και Sitera 
της Kuhn εξετάσαμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο  
σχεδιασμό τους και τα αποτελέσματα που έφεραν στο χωράφι

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 





Σάββατο 26 & Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Ένα κλικ υψηλότερες σε σχέση με πέ-
ρυσι διαμορφώνονται οι τιμές παρα-
γωγού στις κλημεντίνες στα τέλη Νο-
εμβρίου, με τη συγκομιδή να έχει κα-
θυστερήσει 15-20 μέρες λόγω υψη-
λών θερμοκρασιών και έλλειψης βρο-
χών το προηγούμενο δίμηνο, όπως ε-
ξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος στον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκαφιδακίου 
Αργολίδας Θωμάς Φάκλαρης. 

Με τη συγκομιδή να βρίσκεται στο 
50% και τη ζήτηση σε καλά επίπεδα, 

οι μεικτές τιμές για εξαγωγή βρίσκο-
νται στα 50-55 λεπτά και οι καθαρές 
τιμές που βλέπει ο παραγωγός είναι 
στα 38-40 λεπτά το κιλό. Στα καλά κτή-
ματα της Αργολίδας, οι αποδόσεις υ-
πολογίζονται στους 3,5 με 4 τόνους 
το στρέμμα, αν και καραδοκεί ανά πά-
σα ώρα και στιγμή η υδατοκηλίδα, η 
οποία δεν αποτελεί αποζημιώσιμο αί-
τιο από τον ΕΛΓΑ όλο το χρόνο, όπως 
εξηγεί ο Θωμάς Φάκλαρης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Μέχρι 40 λεπτά οι κλημεντίνες
 Σε καλά επίπεδα η ζήτηση και φέτος για το ελληνικό μανταρίνι  

 Μεγαλώνει η πίεση των τιμών παραγωγού στις διαθέσιμες ναβαλίνες

Α1 |  19

Σ
τασιμότητα επικρατεί εδώ λίγες ε-
βδομάδες στο σκληρό σιτάρι, τό-
σο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, 
με την αγορά να αναμένει τον νέο 

διαγωνισμό της Αλγερίας. Στην Ευρώπη, οι 
αγοραστές μένουν πίσω, με τη «δικαιολο-
γία» ότι έχουν προς το παρόν καλύψει τις 
ανάγκες τους. Στη λίστα της Φότζια είχαμε 
μικρή μείωση τιμών κατά 2 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ στη Γαλλία σταθεροποίηση για άλλη μια 
εβδομάδα στα 465 ευρώ ο τόνος. 

 Υψηλή μεταβλητότητα στην αγορά βάμ-
βακος σημειώθηκε την περασμένη εβδομά-
δα, με κινήσεις και προς τις δυο κατευθύν-
σεις. Πλέον οι αναλυτές περιμένουν να δουν 
που θα ισορροπήσουν οι τιμές Μαρτίου και τι 
θα μπορέσουν να πληρώσουν οι κλωστές. Να 
σημειωθεί ότι μια μικρή ανάκαμψη τώρα, θα 
έπειθε αρκετούς να προβούν σε νέες αγορές. 

Στην ελληνική αγορά η ζήτηση παραμέ-
νει υποτονική και μόνο τις τελευταίες μέρες 
κάτι πάει να κινηθεί από Αίγυπτο.

 Στα ίδια περίπου με τα περσινά επίπεδα 
κυμαίνονται οι εξαγωγές πορτοκαλιών για την 
ποικιλία Ναβαλίνες, που από την αρχή της 
περιόδου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022, κυ-
μαίνονται στους 13.386 τόνους από 13.300 
τόνους πέρυσι. Αντίθετα, σε χαμηλά επίπεδα 
κυμαίνονται οι εξαγωγές μανταρινιών Κλη-
μεντίνης, οι οποίες από την αρχή της περιό-
δου μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022, κυμάνθη-
καν στους 10.379 τόνους, παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 33,3%, από 15.550 τόνους πέ-
ρυσι, με τις τιμές να είναι στα περσινά επίπε-
δα. Η μείωση των εξαγωγών οφείλεται στην 
οψίμιση που είχαν φέτος τα μανταρίνια να 
πάρουν τον κατάλληλο χρωματισμό.

Ζήτηση για πρώτη 
ποιότητα σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

26/10 03/11 10/11 17/11 24/11

465,16

469,94

463,77
462,01

463,69

Παραγωγή 
Πολλά κτήματα παρουσιάζουν 
10-15% μειωμένες αποδόσεις 

λόγω έλλειψης βροχών

Μεικτά 
Στα 10-15 λεπτά το κιλό 
προϊόντος υπολογίζονται 
φέτος τα έξοδα κοπής και  

αποστολής

Εξαγωγές 
Μειωμένες 33% οι εξαγωγές 

κλημεντίνων μέχρι στιγμής την 
2022-2023 στους 10.379 τόνους 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

427

364

290

79,35

528,90

1398,6

21,75

86,37

151,67

121,74

427

362

301

78,03

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

425

361

306

82,39

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

425

359

294

87,33

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

420

350

290

86,70

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

416

345

282

83,92

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

20/10 26/10 03/11 10/11 17/11 24/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

4,56 4,60 4,67

4,85 4,74
4,94

515520 520 520 515 513

Τιμές παραγωγού  
(λεπτά το κιλό) 

Νοέμβριος 2021 35-38

Νοέμβριος 2022 38-40
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Βγήκαν ξανά οι σπαρτικές στους κά-
µπους της χώρας έπειτα από το τε-
λευταίο γύρισµα στη διεθνή αγορά 
βάµβακος που σε συνδυασµό µε τη 
συναλλακτική ισοτιµία, είχε ως απο-
τέλεσµα την πίεση της τιµής του σύ-
σπορου κάτω από τα 70 λεπτά το κι-
λό (66 έως 68 λεπτά ανακοίνωναν τα 
εκκοκκιστήρια στο τέλος της εβδοµά-
δας). Όπως µεταφέρουν στην Agrenda 
καλά οργανωµένοι και έµπειροι πα-
ραγωγοί βάµβακος, αλλά και στελέ-
χη της εγχώριας αγοράς, αρκετοί α-
γρότες, που προσδοκούσαν σε µια 
επιστροφή της τιµής του σύσπορου 
στην περιοχή των 75 λεπτών προ-
κειµένου να κλείσουν τα βαµβάκια 
που έχουν παραδώσει, αποφάσισαν 
τα τελευταία 24ωρα να συνεχίσουν 
τις σπορές χειµερινών σιτηρών σε ό-
σα χωράφια είχαν φυλάξει για την ά-
νοιξη. Αρκετοί προεξοφλούν µια σο-
βαρή µείωση των εκτάσεων βάµβα-

κος για το 2023 και ίσως γι’ αυτό τον 
λόγο, εκκοκκιστές πληρώνουν 6 µε 7 
λεπτά πάνω από την τιµή ηµέρας σε 
ορισµένους γνώριµους και µεγάλους 
παραγωγούς, σε µια ύστατη προσπά-
θεια να περιορίσουν τη διαρροή των 
εκτάσεων προς τα χειµερινά σιτηρά.

Όλα αυτά λίγες ηµέρες πριν κλη-
θούν οι παραγωγοί να κλείσουν τε-
λικά την τιµή για το προϊόν που έ-
χουν παραδώσει στα εκκοκκιστήρια, 
µε τις ανοιχτές ποσότητες να είναι 
αρκετές, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες του Agronews, και ενδεικτικά να 
προσεγγίζουν το 60% της συνολικής 
παραγωγής στον θεσσαλικό κάµπο.

Παρά τις ευκαιρίες που έδωσε η α-
γορά για κλεισίµατα σε καλύτερες των 
σηµερινών τιµών, από 1 ευρώ (2 φο-
ρές, µια τον Σεπτέµβριο και µια τον 
Ιούνιο) µέχρι και τα 76 µε 77 λεπτά 
στην τελευταία ανοδική αντίδραση της 
αγοράς στις αρχές Νοεµβρίου, αρκε-
τοί παραγωγοί αγνόησαν τα σηµάδια 
της αγοράς και τις επανειληµµένες 
οχλήσεις της Agrenda για κλείσιµο. 

Πλέον βρίσκονται αντιµέτωποι µε το 
χειρότερο σενάριο της φετινής χρο-
νιάς, δηλαδή να κλείσουν όλη την 
παραγωγή τους σε τιµές πέριξ των 
68 λεπτών το κιλό (παραδοτέα), επί-
πεδο που πριν την τελευταία διόρθω-
ση, είχε να ακουστεί από τον περσι-
νό Νοέµβριο στην ελληνική αγορά.

Σηµειώνεται ότι στις 23 Νοεµβρί-
ου, έπεσε το «first call», η πρώτη 
κρούση που σήµανε λήξη των συµ-
βολαίων ∆εκεµβρίου 2022, ενώ ήδη 
το ενδιαφέρον των περισσότερων ε-
µπλεκόµενων στην χρηµατιστηρια-
κή αγορά έχει στραφεί στα συµβό-
λαια Μαρτίου 2022, τα οποία στα 80 
σεντς ανά λίµπρα, υπολείπονται κα-
τά 1 σεντ τον ∆εκέµβριο.
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Πίσω από τη Wall Street τα συµβόλαια βάµβακος 
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

Υποχωρούν προς την περιοχή των 
82-84 σεντς η λίµπρα τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου για το βαµβάκι, λίγες ηµέρες 
πριν τη λήξη τους (7 ∆εκεµβρίου).

Υποχωρούν κατά 2 ευρώ ο τόνος 
οι τιµές 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 290 ευρώ ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι στην 
Ευρώπη µε τη ζήτηση να παραµένει 
αδύναµη στα εµπορικά κέντρα.

Ανακάµπτει στα πρόσφατα 
υψηλά η τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία 
τις τελευταίες ηµέρες.
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Χωρίς αντοχές για ανάκαµψη το σύσπορο
 Μετά το γύρισµα στη διεθνή αγορά βάµβακος, µπήκαν ξανά στα χωράφια οι σπαρτικές
 Οι τιµές από 66 έως 68 λεπτά, µε ειδικά ντηλς για µεγάλους παραγωγούς του κάµπου

Η πτώση του πετρελαίου και 
η ενίσχυση του ευρώ έρχονται 
να τονώσουν τις δυνάµεις 
διόρθωσης που αναπτύχθηκαν 
τις τελευταίες εβδοµάδες στις 
αγορές αγροτικών προϊόντων. 
Τόσο οι ανησυχίες της ύφεσης 
(υποχώρηση στην περιοχή των 
83 δολαρίων για το µπρεντ) 
όσο και το ακριβότερο ευρώ 
(«χαλάει» τις τιµές εξαγωγής 
προϊόντων από την Ευρώπη) 
περιορίζουν από την άλλη 
τα όποια περιθώρια ανοδικής 
αντίδρασης των τιµών. Έτσι, 
οι τιµές των συµβολαίων για 
το καλαµπόκι υποχωρούν στα 
304 ευρώ (Μάρτιος 2023) µε 
τη νέα σοδειά καλαµποκιού να 
διαπραγµατεύεται στα 285,25 
ευρώ. Το µαλακό σιτάρι 
διαπραγµατεύεται στα 319 
ευρώ (Μάρτιος 2023) ενώ η 
νέα σοδειά, βρίσκεται στα 299 
ευρώ. Στην εγχώρια αγορά, το 
καλαµπόκι διατηρείται στα 
40 λεπτά σακιασµένο από 
αποθήκη παραγωγού, ενώ το 
κριθάρι «παζαρεύεται» στην 
περιοχή των 34 µε 35 λεπτών.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 300 ΕΥΡΩ 
ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΜΑΛΑΚΟ

Η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται περισσότερο από τα 
µακροοικονοµικά στοιχεία και λιγότερα από τα θεµελιώδη. 
Μέσα στην εβδοµάδα είχαµε υψηλή µεταβλητότητα µε 
κινήσεις και προς τις δυο κατευθύνσεις. Βέβαια νωρίτερα 
οι τιµές στα συµβόλαια ∆εκεµβρίου έχασαν κάµποσα 
σεντς από τα πρόσφατα υψηλά και από την κίνηση αυτή 
φάνηκε ότι η ζήτηση όσο το χρηµατιστήριο ήταν κοντά στα 
90 σεντς ήταν παγκοσµίως υποτονική. Το ενδιαφέρον 
πλέον εστιάζει στο σηµείο στο οποίο θα ισορροπήσουν 
οι τιµές του Μαρτίου και τι θα µπορέσουν να πληρώσουν 
οι κλώστες. Μια µικρή ανάκαµψη τώρα θα τους πείσει 
να προβούν σε νέες αγορές.

ΝEA ΥOΡKH
Κινήσεις από την Αίγυπτο για ελληνικό βαµβάκι 
έρχονται να σπάσουν κάπως το υποτονικό κλίµα 
που έχει διατηρηθεί εδώ και αρκετές εβδοµάδες 
στην εγχώρια αγορά. Σε κάθε περίπτωση, 
η ζήτηση παραµένει χλιαρή, κάτι που επιτρέπει 
πιέσεις στο πριµ επί των χρηµατιστηριακών 
τιµών, το οποίο ήδη έχει υποχωρήσει σηµαντικά. 
Μεγαλύτερη πτώση υπάρχει στα υποδεέστερα 
χρώµατα, για τα οποία η βάση οδεύει προς 
τα 5 σεντς πάνω από τις τιµές Μαρτίου ‘23. 
Παράλληλα, η ενίσχυση του ευρώ έρχεται να 
επιβαρύνει περαιτέρω το κλίµα στη φυσική αγορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αρκετοί προεξοφλούν για το 2023 
σοβαρή µείωση εκτάσεων βάµβακος.

ΣΕΝΑΡΙΟ 
Το χειρότερο σενάριο της 

φετινής χρονιάς είναι να 

κλείσουν όλη την παραγωγή 

στα 68 λεπτά παραδοτέα
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Συνεδρίαση 23/11/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘22  83,94 +0,72

Μάρτιος ‘23 82,90 +0,48
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Τα ιδιαίτερα µικρά µεγέθη που 
παρατηρούνται στη φετινή παρα-
γωγή της ελιάς Καλαµών, δεν δι-
ευκολύνουν ιδιαίτερα τις εµπορι-
κές προοπτικές του προϊόντος. Η 
µεταποίηση κατευθύνει τους πα-
ραγωγούς στην αποθήκευση των 
ψιλών κοµµατιών στις κάδες για 
τους επόµενους µήνες. ∆εν απο-
κλείεται τα αυξηµένα κόστη απο-
θήκευσης και συντήρησης του 

καρπού εξαιτίας και της ενεργει-
ακής κρίσης, να υπαγορεύουν ως 
ένα βαθµό αυτή την οδηγία. Πρό-
κειται άλλωστε για µια αντιφατι-
κή προτροπή, αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι µέχρι πολύ πρόσφατα έ-
να βασικό σηµείο τριβής ανάµε-
σα σε παραγωγούς και µεταποι-
ητές ήταν η αποθήκευση των ε-
λιών από τους παραγωγούς, µε 
τους πρώτους να αµφισβητούν 

την τεχνογνωσία και τις συνθή-
κες που γίνεται η πρώτη ζύµωση.

Πάντως, η µεταποίηση δεν α-
ποκλείει το ενδεχόµενο η ζήτη-
ση από τις διεθνείς αγορές να ε-
πεκταθεί και στα ψιλά, άνω των 
300 κοµµατιών, µεγέθη. Οι τιµές 
που ακούγονται στην αγορά θέ-
λουν τον βασικό τεµαχισµό, των 
200 κοµµατίων στα 1,50 ευρώ και-
τα 140 κοµµάτια στα 2,10 ευρώ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Βυτία να πηγαινοέρχονται στις ε-
παρχιακές οδούς µε χαρακτηριστι-
κή συχνότητα θα δει όποιος περά-
σει τις ηµέρες αυτές από κάποιο 
ελαιοπαραγωγικό κέντρο της Πε-
λοποννήσου, µε την κινητικότη-
τα αυτή να µαρτυρά µια έντονη 
εµπορική δραστηριότητα, καθώς 
όλο και περισσότερες περιοχές 
αναπτύσσουν πλήρεις ρυθµούς 
συγκοµιδής και ελαιοποίησης.

Για τα extrissimma ελαιόλαδα 
από Κορωνέικη ποικιλία, το εµπό-
ριο πληρώνει µέχρι 4,90 ευρώ στη 
Λακωνία, δηλαδή την ίδια τιµή µε 
την οποία εγκαινίασε την τρέχουσα 
εµπορική περίοδο η συµφωνία Α-
γίων Αποστόλων και της εταιρείας 
από την Τοσκάνη, Alta Maremma 
τον περασµένο Σεπτέµβριο, για 
τα εκλεκτά και δυσεύρετα αγου-
ρέλαια της Αθηνοελιάς. Με άλλα 
λόγια, αν και στις εβδοµάδες που 
µεσολάβησαν ακούστηκαν τιµές 
κοντά στα 5,20 ευρώ σε κατά τό-
πους ελαιοτριβεία της Λακωνί-
ας, η αγορά κατάφερε να διατη-
ρήσει την τιµή εκκίνησης και για 
τη βασική «λαδιά» που ξεκίνησε 
να βγαίνει τις τελευταίες ηµέρες.

Άλλωστε, ήταν αναµενόµενο 
ότι η λεγόµενη πίεση της συγκο-
µιδής, θα φρέναρε κάπως την α-
νοδική πορεία που ακολούθησε 
µε αποφασιστικότητα η αγορά ή-
δη από τα µέσα του καλοκαιριού.

Τις τελευταίες ηµέρες του Νο-
εµβρίου λοιπόν, παρατηρείται µια 
στασιµότητα ως προς τις τιµές, τό-
σο στα εγχώρια εµπορικά κέντρα, 

όσο και σ’ αυτά της Ιταλίας και της 
Ισπανίας. Συγκεκριµένα, η µέση 
τιµή για τα έξτρα παρθένα ελαιό-
λαδα στην Ισπανία, βρίσκεται στα 
4,94 ευρώ το κιλό, εδώ και δύο ε-
βδοµάδες (µε µια µικρή διόρθωση 
10 λεπτών προσωρινά). Η µέγιστη 
τιµή στην Ισπανία προσεγγίζει τα 
5,50 ευρώ, ενώ η ελάχιστη, τα 4,50 
ευρώ. Στην Ιταλία, δεν παρουσιά-
ζεται κάποια αξιοσηµείωτη µετα-
βλητότητα, µε εξαίρεση κάποια ιδι-
αίτερα ΠΟΠ ελαιόλαδα, όπως αυ-
τό της περιοχής Brisighella, που 
µε αύξηση 23,8% βρίσκεται στα 26 
ευρώ. Πρόκειται όµως για ένα ε-
λαιόλαδο, που όπως φαίνεται και 

από την τιµή του, δεν είναι ενδει-
κτικό των ισορροπιών στην αγορά. 
Πιο ενδεικτική, είναι η τιµή για τα 
συµβατικά έξτρα παρθένα ελαιό-
λαδα στο Μπάρι, που στις 22 Νο-
εµβρίου κατέγραψαν µια αύξηση 
1,7% και πλέον διαπραγµατεύο-
νται στα 5,93 ευρώ το κιλό. Τα ε-
λαιόλαδα ΠΓΕ Τοσκάνη, υποχώ-
ρησαν ελαφρώς κατά 0,6% στο ε-
µπορικό κέντρο της Σιένα, µε την 
τιµή τους να διαµορφώνεται στα 
8,96 ευρώ το κιλό.

Αν υπάρχει κάποια κόκκινη ση-
µαία στην αγορά, τη δεδοµένη πε-
ρίοδο, αυτή σχετίζεται µε τα απο-
θέµατα έξτρα παρθένων ελαιο-
λάδων στην Ιταλία, που σύµφω-
να µε την Frantoi Italia, είναι αυ-
ξηµένα κατά 49% αυτή την περί-
οδο, συγκριτικά µε την αντίστοι-
χη περσινή. Βέβαια, µε την ευρω-
παϊκή παραγωγή µειωµένη κατά 
τουλάχιστον 25%, προς το παρόν 
η παράµετρος αυτή, δεν φαίνε-

ται ικανή να λειτουργήσει επιβα-
ρυντικά ως προς τις τιµές. Άλλω-
στε, η µέτρηση αυτή, προέρχεται 
από την Οµοσπονδία Ελαιοτρι-
βέων και Εµφιαλωτών της Ιταλί-
ας και είναι γνωστή εδώ και µή-
νες η γραµµή τους περί συγκρά-
τησης των τιµών του έξτρα παρθέ-
νου ελαιολάδου κάτω από το επί-
πεδο των 6 ευρώ το κιλό.

Αν στις ευρωπαϊκές αγορές, η 
προσπάθεια συγκράτησης των τι-
µών είναι ο κανόνας, στην Τυνη-
σία, τις τελευταίες εβδοµάδες κα-
ταγράφεται αύξηση 7%, µε τα έξ-
τρα παρθένα ελαιόλαδα να προ-
σεγγίζουν τα 4,75 ευρώ το κιλό. 
Η παραγωγή ελαιολάδου εκεί, α-
ναµένεται να φτάσει τους 200.000 
τόνους την ελαιοκοµική περίοδο 
2022/2023, σύµφωνα µε τον Ε-
θνικό Οργανισµό Ελαιολάδου της 
χώρας.. Η παραγωγή θα είναι µει-
ωµένη κατά 20% σε σύγκριση µε 
το απόθεµα των 240.000 τόνων 
που αποκτήθηκε κατά την προη-
γούµενη εσοδεία. Σηµειώνει επί-
σης πτώση 22% σε σύγκριση µε 
τον πενταετή µέσο όρο παραγω-
γής που εκτιµάται στους 257.000 
τόνους µεταξύ 2016 και 2021.   

Με τιµές αγουρέλαιου µπαίνει ο ∆εκέµβριος
Καλή η συγκυρία για το ελαιόλαδο 
Επεκτείνονται τα 4,90 ευρώ σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της Λακωνίας

Στις κάδες παραγωγών οι ψιλές Καλαµών, 
ανάρπαστα µε 2,10 ευρώ τα 140 τεµάχια

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
Η αγορά κατάφερε να 

διατηρήσει την τιµή εκκίνησης 

και για τη βασική «λαδιά» 

που ξεκίνησε να βγαίνει 

τις τελευταίες ηµέρες

ΜΕΙΩΣΗ 25%
Η ευρωπαϊκή παραγωγή 

εκτιµάται ότι θα είναι µειωµένη 

κατά τουλάχιστον 25%

Μ
ε αγορές σκληρού σί-
του της πρώτης ποιοτι-
κής κατηγορίας από µε-
γάλους εγχώριους µύ-

λους κινείται η ελληνική αγορά το 
τελευταίο διάστηµα, σε µια µάλλον 
υποτονική εµπορικά περίοδο. Μά-
λιστα, οι αγορές των εγχώριων µύ-
λων εστιάζουν στην κάλυψη µικρών 
κενών στα αποθέµατά τους, γι’ αυτό 
και το ενδιαφέρον τους εστιάζει στις 
καλές ποιότητες. Στο πεδίο των εξα-
γωγών, δεν έχουν σηµειωθεί αξιό-
λογες κινήσεις και πλέον το ενδια-
φέρον στρέφεται στον επερχόµενο 
διαγωνισµό της Αλγερίας, ο οποίος 
θα µπορούσε να διαταράξει κάπως 
την υφιστάµενη στασιµότητα της αγο-
ράς. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι και στις 

ευρωπαϊκές α-
γορές, δεν υ-
πάρχει µεγά-
λη κινητικό-
τητα εδώ και 
αρκετές εβδο-

µάδες. Ο διαγωνισµός της Τυνησίας 
φαίνεται τελικά πως δεν ήταν αρκε-
τός για να ανακινήσει κάπως την ε-
µπορική δραστηριότητα.

Με λίγα λόγια παγκοσµίως εντο-
πίζεται µια δυσκολία στη ζήτηση. 
Στην Ευρώπη, οι Ιταλοί και οι Ισπα-
νοί έχουν κάνει πίσω, υποστηρίζο-
ντας πως κάλυψαν τις ανάγκες τους 
για την ώρα. Στο χρηµατιστήριο της 
Φότζια σηµειώθηκε µικρή µείωση τι-
µών κατά 2 ευρώ ο τόνος.

Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύε-
ται στα 508-513 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 76 kg/hl, υαλώδη 60% και πρω-
τεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου κυµαίνεται στα 498-501 ευρώ ο 
τόνος. Στη Γαλλία επίσης είχαµε στα-
θεροποίηση στα 465 ευρώ ο τόνος, 
παρά την ισχυροποίηση του ευρώ.

Οι εξαγωγές από Καναδά έχουν επί-
σης µειωθεί, έχοντας όµως πολύ κα-
λό ρυθµό το προηγούµενο διάστηµα.

Στα µαλακά σιτάρια, στη Γαλλία, 
οι τιµές, παρά την επίµονη µεταβλη-
τότητα, σε βάθος εβδοµάδας παρα-
µένουν στην περιοχή των 318 ευ-
ρώ ο τόνος, έπειτα από τη διόρθω-
ση που σηµειώθηκε στα µέσα Νοεµ-
βρίου και έριξε την τιµή από τα επί-
πεδα των 330 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΨΑΧΝΟΥΝ ΚΑΛΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΥΛΟΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

4,90 4,94
5,90

ΕΛΛΑ∆Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
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Ώθηση μπασμά 
από την Κατερίνη

Εν αναμονή τιμής 
για τον μπασμά, 
που δεν ξεπερνά 
τους 4.000 τόνους

Σήµα ανόδου και για 
τον «Μπασµά», στέλ-

νει η εµπορική πορεία, που ακολου-
θεί η ποικιλία καπνού «Κατερίνη», 
η οποία, έπειτα από πολλά χρόνια 
αδυναµίας να «σηκώσει κεφάλι», 
φέτος κερδίζει κατά µέσο όρο έως 
και 40 λεπτά το κιλό, επιπλέον α-
πό τα συνήθη επίπεδα τιµών, αλ-
λά το αυξηµένο κόστος παραγω-
γής κάνει την αύξηση αυτή… κα-
πνό. Τα ζυγίσµατα στην Πιερία, ό-
που καλλιεργείται η ποικιλία «Κα-
τερίνη», βρίσκονται στα τελειώµα-
τα και οι τιµές που πληρώνεται το 
προϊόν οδηγούν σε ένα «στήσιµο» 
της τάξης των 5,20 ευρώ, µε «ορο-
φή» περιστασιακά στα 5,30 ευρώ, 
τη στιγµή που πέρυσι το ανώτερο ή-
ταν στα περίπου 4,80 ευρώ το κιλό.

«Αυτές τις ηµέρες ζυγίζουµε τα τε-
λευταία χέρια. Ποιοτικά είµαστε σε 
µια πολύ καλή χρονιά, ενώ ποσοτι-
κά ο νοµός υπολογίζεται να πιάσει 
γύρω στους 2.500 τόνους, λίγο πα-
ρακάτω από τους 2.700 – 2.800 τό-
νους πέρυσι», σηµειώνει ο Βαγγέλης 

Γιαννώτας, καπνοπαραγωγός από το 
Λόφο της Πιερίας και πρόεδρος της 
Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης 
Καπνού - Καπνική», τονίζοντας πως 
στην περιοχή του οι αποδόσεις κυ-
µάνθηκαν από 180 έως και 230 κι-
λά το στρέµµα, ανάλογα το χωράφι.

Σύµφωνα µε τον έµπειρο συνε-
ταιριστή, αν και η αύξηση που πή-
ρε το προϊόν φέτος είναι η µεγαλύ-
τερη των τελευταίων χρόνων, ο πα-
ραγωγός δεν είναι ικανοποιηµένος 
διότι και το κόστος παραγωγής έχει 
εκτιναχθεί, πάνω από 40%, συγκρι-
τικά µε την προηγούµενη σεζόν.

Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο 
παραγωγός Νίκος Θεοδωρής, πρό-
εδρος της συνεταιριστικής οργάνω-
σης «Σαµσούς» στην πόλη της Κατε-
ρίνης, ο οποίος µας επεσήµανε ότι 
µε βάση τις αυξήσεις που έχουν γί-
νει σε όλες τις εισροές για να µεί-
νει ένα µεροκάµατο στον καπνοπα-
ραγωγό πρέπει το προϊόν να πωλεί-
ται κατά τουλάχιστον 1,20 ευρώ το 
κιλό υψηλότερα από πέρυσι και να 
πιάσει τα 6 ευρώ το κιλό.

Στον «Μπασµά» το τοπίο, ακόµη, είναι 
θολό. Τα ζυγίσµατα θα ξεκινήσουν αρ-
χές ∆εκεµβρίου και κανείς δεν ξέρει τί 
θα ισχύσει µε τις τιµές παραγωγού. «∆εν 
κουνιέται φύλλο µέχρι στιγµής από την 
πλευρά των µεταποιητών» αναφέρει ο 
παραγωγός Μιχάλης Τσερβίστας από 
τη Βισαλτία. 

Εν αναµονή της έναρξης των αγορα-
πωλησιών είναι οι καπνοπαραγωγοί στη 
Ροδόπη, όπου βρίσκεται το µεγαλύτερο 
παραγωγικό κέντρο για το «Μπασµπά». 
«Τα ζυγίσµατα θα ξεκινήσουν σε 10-15 
µέρες. Η εικόνα που έχουµε για την πα-
ραγωγή είναι ότι σε κιλά θα είµαστε γύ-
ρω στο 25%-30% κάτω από πέρυσι. Υπο-
λογίζουµε δηλαδή φέτος σχεδόν 4.000 
τόνους, έναντι περίπου 5.000 τόνων πέ-
ρυσι. Ποιοτικά, όµως, έχουµε άριστα κα-
πνά» περιγράφει ο Αµέτ Σινάν, πρόεδρος 
του Συνεταιρισµού Καπνοκαλλιεργητών 
Νοµού Ροδόπης, ο οποίος µόλις πριν έ-
να µήνα επανεκλέχθηκε στη θέση αυτή.

Όσον αφορά τις τιµές, ο κ. Σινάν υπο-
στηρίζει πως «από τους µεταποιητές πε-
ριµένουµε να ξεκινήσουν µε καλές τιµές 
και να κλείσουν την καµπάνια µε πάρα 
πολύ καλές τιµές» και υπογραµµίζει πως 
«το κόστος είναι πλέον δυσβάσταχτο».

Σταδιακή η εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας τα τελευταία χρόνια λόγω χαµηλότερων 
τιµών παραγωγού, µείωσης της βασικής ενίσχυσης και αύξησης του κόστους

Απώλειες περί το 30% στη βασική 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
�ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�

5,20�5,30

5.000

2.800

4.000

2.500

4,70�4,80

ΝΟΕ 2021

ΡΟ∆ΟΠΗ ΠΙΕΡΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗ ΠΙΕΡΙΑ
2021 2022

ΝΟΕ 2022 4,70�4,80

5,20�5,30

2.800

4.000

2.500

ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι µη ικανοποιητικές τιµές παραγωγού και 
η έλλειψη εργατικών χεριών είναι δύο από τις βασικές 
αιτίες σταδιακής εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας 
τα τελευταία χρόνια. «Το 2017 η περιοχή είχε 
παραγωγή 1.100 τόνων, ενώ φέτος µόλις που θα 
ξεπεράσουµε τους 200 τόνους. Από τους 700 
παραγωγούς πριν πέντε χρόνια, έχουµε µείνει 
µόλις 150», λέει ο κ. Τσερβίστας από τη Βισαλτία.
Παρόµοια εικόνα και στην Πιερία, µε τον κ. 
Γιαννώτα να σηµειώνει πως κάθε χρόνο φεύγουν από 
την οργάνωση του Λόφου περίπου 60-70 παραγωγοί. 
«Έχουµε µείνει πλέον γύρω στους 200 παραγωγούς 
στην περιοχή. Η καλλιέργεια µε αυτά τα δεδοµένα 
δεν βγαίνει», τονίζει και σηµειώνει πως η κατάσταση 
θα επιδεινωθεί µετά και τις νέες περικοπές στη 
βασική ενίσχυση. «Μεσοσταθµικά η απώλεια είναι 
της τάξης του 28%-30%», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Ανάλογο προβληµατισµό διατυπώνει και ο Αµέτ 
Σινάν από τη Ροδόπη, λέγοντας πως «µε τέτοιες 
αποφάσεις αποθαρρύνονται οι παραγωγοί. Ήδη στην 
οργάνωσή µας τα ενεργά µέλη έχουν υποχωρήσει 
στους 4.000 και όσοι παρατάνε τα καπνοχώραφα 
εγκαταλείπουν και την περιοχή». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΕΞΟ∆ΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ένα 
διευρυμένο καινοτόμο πλαίσιο 
δράσεων και πρωτοβουλιών 

ειδικά σχεδιασμένων για  
την περαιτέρω ενίσχυση της 
προσβασιμότητας και την παροχή 
υψηλού επιπέδου τραπεζικής 
εξυπηρέτησης σε άτομα ΑμεΑ 
παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς.

ΘΕΟΝΗ: Συνεχίζεται η αναπτυξιακή 
πορεία για την AHB Group (Θεόνη) 
και το 2022, όπου σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της διοίκησης, ο τζίρος 
αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 26 
εκατ. ευρώ, δηλαδή με ανάπτυξη 20% 
περίπου. Η AHB Group είχε πέρυσι 
τζίρο 21,6 εκατ., αυξημένο κατά 34% 
από το 2020, με μεικτό αποτέλεσμα 
10,43 εκατ. από 8,5 εκατ. ευρώ το 
2020 (+23%). Η εταιρεία υλοποιεί 
επενδυτικό πρόγραμμα 10 εκατ. ευρώ.

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. πέρυσι. 
Σημειωτέον, μέχρι τα μέσα του 2023 
θα έχει ολοκληρωθεί το τρίτο 
εργοστάσιο στη θέση Γυρτώνη στο 
Μακρυχώρι Λάρισας, με ξεχωριστή 
σειρά προϊόντων.

JTI: Η εταιρεία Japan Tobacco 
International Hellas, στο πλαίσιο της 
σταθερής και αδιάλειπτης υποστήριξης 
των τελωνειακών αρχών στην 
προσπάθεια για την περιστολή του 
λαθρεμπορίου καπνικών, προσέφερε 
σύγχρονους φορητούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές στη Διεύθυνση 
Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων 
και Παραβάσεων της ΑΑΔΕ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Στο τέλος του 2021 τα πράγματα έμοιαζαν 
ρόδινα για τον παγκόσμιο κλάδο κατοικι-
ών. Δεν πέρασε ούτε χρόνος και η εικόνα 
είναι τελείως διαφορετική. Όλα τα σημάδια 
δείχνουν ότι η έξαρση της ζήτησης κατοι-
κιών που στηρίχθηκε από τα χαμηλά επι-
τόκια ανήκει στο παρελθόν. Η αγορά «κα-
τεβάζει ταχύτητα σε όλο τον κόσμο», λέει 
η Cristina Arbelaez, παγκόσμια οικονομο-
λόγος της Morgan Stanley. «Αρχίζουμε να 
βλέπουμε αντιστροφή της περσινής έκρη-
ξης της αγοράς κατοικιών», προειδοποιεί. 

Η ανάλυση δεδομένων της εταιρείας συμ-
βούλων Oxford Economics δείχνει παρό-
μοια τάση. Αυτό που έχει αλλάξει, βεβαίως, 
είναι το φάσμα των αυξανόμενων τιμών και 
το οικονομικό σοκ της εισβολής της Ρωσί-
ας στην Ουκρανία. Αυτό τροφοδότησε ε-
κτίναξη του πληθωρισμού, που ώθησε τις 
κεντρικές τράπεζες σε σημαντική σύσφι-

ξη της νομισματικής τους πολιτικής. «Αυ-
τό είναι το πιο ανησυχητικό outlook της α-
γοράς κατοικιών από το 2007-2008, με τις 
αγορές να βρίσκονται μεταξύ της προοπτι-
κής μέτριων υποχωρήσεων και πολύ με-
γαλύτερων πτώσεων» σημειώνει ο Adam 
Slater, επικεφαλής οικονομολόγος της 
Oxford Economics. «Η συνεχής εκτίναξη 
των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων 
απειλεί να ωθήσει ορισμένες αγορές κα-
τοικιών σε βαθιά πτώση». Το ΔΝΤ συμφω-
νεί και προειδοποιεί πως η παγκόσμια α-
γορά κατοικιών είναι σε «σημείο καμπής». 

Στο μεταξύ, μαίνεται η διαμάχη σχετικά 
με μια νέα πρόταση της Κομισιόν για περι-
ορισμό των τιμών φυσικού αερίου. Η απο-
τυχία επίτευξης συμφωνίας κινδυνεύει να 
στείλει ένα μήνυμα ότι η ενιαία απάντη-
ση του μπλοκ στην ενεργειακή κρίση που 
προκλήθηκε από τον πόλεμο καταρρέει…

Χριστοδούλου
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
εντάσσει στα μέλη της την «Οικογένεια 
Χριστοδούλου», η οποία αποτελεί από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας 
φρούτων και κονσερβοποιίας στη χώρα, 
προσφέρει μία σειρά υψηλής ποιότητας 
B2B και B2C προϊόντων, μαζί με τους, 
ομώνυμους χυμούς, ενώ διαθέτει ευρύ 
δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών με 
πωλήσεις σε πάνω από 90 χώρες.

Mινέρβα
Σε διαδικασία πώλησης του εργοστασίου 
παραγωγής φέτας στα Ιωάννινα προχωρά 
σύμφωνα με πληροφορίες η Μινέρβα. 
Κίνηση που θεωρείται μια πρωτοβουλία 
εξορθολογισμού της εταιρείας, η οποία 
διαθέτει 5 εργοστάσια στο Σχηματάρι, στο 
Επισκοπικό Ιωαννίνων, στην Ανδραβίδα 
(σταθμός συλλογής γάλακτος), στη 
Γαστούνη (εργοστάσιο Pummaro) και  
στο Λεωνίδιο της Mediterannean Foods.

Σε σημείο καμπής 
η αγορά κατοικίας

 Βίαιη πτώση στην παγκόσμια αγορά στέγης 
 Το πλαφόν στο αέριο διχάζει τη Γηραιά
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5700 +9,62%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2740 +9,60%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛEMΠ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2130 +7,04%

GALAXY COSMOS MEZZ PLC 0,2281 +6,24%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΗΛΕΚΤΡ. Α.Ε. 6,6500 +5,81%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ. Α.Ε. 1,4600 -9,88%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,3840 -9,00%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚ. ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1550 -8,82%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,6500 -5,80%

CAIRO MEZZ PLC 0,0932 -4,99%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 34,194.06 +0.28%
 NASDAQ Comp 11,285.32 +0.99%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,961.07 +0.37%
Λονδίνo FTSE 100 7,473.12 +0.11%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,527.89 +0.71%
Παρίσι CAC-40 6,702.94 +0.36%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,162.75 +0.62%
Τόκιο NIKKEI-225 28,383.09 +0.95%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 3,25 21.09.2022 
EKT Βασικό 1,50 14.09.2022
 Καταθέσεων  0,75 14.09.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 2,25 22.09.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 0,5 22.09.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M -0,499 03.01.2022
 EURIBOR -1M 2,500 03.10.2022

Το Santa Claus ράλι στο ΧΑ 
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης στα ελληνικά 
assets αποτυπώνεται στο ανοδικό σερί που 
σημείωσε στις τελευταίες συνεδριάσεις το 
Χρηματιστήριο Αθηνών και στην αποκλιμάκωση 
των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, με 
αυτή της δεκαετίας να υποχωρεί στη ζώνη του 
4,10%, μια περίοδο μάλιστα που η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία 
μείωσης της ρευστότητας στην οικονομία. Εάν 
αυτή η τάση συνεχιστεί και τον Δεκέμβριο, τότε 
το κλείσιμο του έτους θα είναι καλύτερο των 
προσδοκιών που διατυπώθηκαν πρόσφατα.
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My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Ε
πανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών 
βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχί-
σω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό α-
πό τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα 

τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ι-
οίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υ-
ποχρέωση να ενηµερώσουν τις ε-
πιχειρήσεις και τους αγρότες πριν 
την εφαρµογή τους. 

Πρόκειται για εντελώς νέα δεδο-
µένα στην καθηµερινότητα των επι-
χειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες 
θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και 
οι αγρότες τις ίδιες υποχρεώσεις µε 
τις λοιπές επιχειρήσεις. Και φυσικά 
κανείς από τη Φορολογική ∆ιοίκη-
ση δεν µπορεί να αιτιολογήσει για-
τί υπάρχει αυτή η εµµονή της άµε-
σης εφαρµογής των ηλεκτρονικών 
βιβλίων, ενώ την ίδια στιγµή αυτά 
δεν λειτουργούν. Τα ηλεκτρονικά 
βιβλία αποτελούν µία παγκόσµια 
πρωτοτυπία που έχει αποφασίσει 
να εφαρµόσει η Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Εσόδων. ∆εν εφαρµόζε-
ται πουθενά αλλού στον κόσµο µε 
τον τρόπο που ξεκίνησαν να την ε-
φαρµόσουν εδώ, ενώ σε µερικές 

χώρες λειτουργούν επιµέρους τµήµατα των my data.
Πρέπει να κάνουµε έναν διαχωρισµό: άλλο το θέ-

µα του αν είναι δίκαια ή άδικη η εφαρµογή των ηλε-
κτρονικών βιβλίων και ο τρόπος που επιβάλλονται 
και άλλο ο χρόνος έναρξης της ενηµέρωσης των τι-
µολογίων, ο οποίος και έχει ήδη ξεκινήσει.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ, 
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.

Και αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυτό, να πάµε λίγο 
στα διαδικαστικά, όσο πιο πρακτικά, λιτά και λαϊκά γί-

νεται, ώστε να γίνουν κατανοητά.
Όσοι αγρότες είχαν το 2019, 

τζίρο άνω των  50.000 ευρώ και 
ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώ-

λησης άνω των 50, υποχρεούνται (από 01.10.21) να 
καταργήσουν τα χειρόγραφα τιµολόγια πώλησης και 
να χρησιµοποιήσουν µηχανογραφικά (από εµπορικό 
πρόγραµµα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή).

Στο σύνολο του τζίρου, εκτός από τις πωλήσεις 
των αγροτικών προϊόντων, συνυπολογίζονται και οι 
πωλήσεις ρεύµατος από φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά 
και οι αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες φορολογού-
νται (βασική ενίσχυση και τα ποσά άνω των 12.000 
ευρώ που προκύπτουν από την άθροιση πρασινίσµα-
τος και συνδεδεµένων επιδοτήσεων).

Στο σύνολο των τιµολογίων δεν συνυπολογίζο-
νται οι εκκαθαρίσεις και οι πωλήσεις µε αυτοτιµολόγη-
ση. Π.χ. ένας κτηνοτρόφος είχε το 2019 τζίρο 70.000 
ευρώ, αλλά γι’ αυτές τις πωλήσεις γάλακτος εξέδω-
σε τιµολόγια µε αυτοτιµολόγηση η αγοράστρια εται-
ρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο κτηνοτρόφος δεν έχει 
υποχρέωση να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή και δικό του εµπορικό πρόγραµµα. 

Συνεπώς,  σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελάχιστοι 
οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση. Ας ασχο-
ληθούµε µε το συντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.

Ρωτάει λοιπόν κάποιος: «Ωραία, δεν έχω υποχρέω-
ση να εκδώσω µε υπολογιστή. Έχω άλλες υποχρεώ-
σεις; Πολλές, περισσότερο πολύπλοκες, τόσο χρονι-

κά όσο και διαδικαστικά, σε σχέση µε πριν.
Από 01.01.2023 τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβά-

ζονται στο σύστηµα των my data µέχρι την επόµενη 
ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Π.χ. τα τιµολόγια που 
εκδόθηκαν  στις 02/01/2023 πρέπει να διαβιβαστούν 
µέχρι τις 03/01/2023.

Αυτό µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:
1. Ο αγρότης - εκδότης του τιµολογίου, να το διαβιβά-

σει ο ίδιος µέσω της εφαρµογής e-timologio της ΑΑ∆Ε.
2. Ο αγρότης να εκδώσει τιµολόγιο µέσω υπολο-

γιστή και προγράµµατος, το οποίο θα εγκαταστήσει 
στον υπολογιστή του.

3. Ο αγρότης εκδίδει χειρόγραφο τιµολόγιο και το 
προσκοµίζει στο λογιστή.

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΜΙΑ – ΜΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Η έκδοση του τιµολογίου από τον αγρότη µέ-

σω της εφαρµογής e-timologio,απαιτεί µία ελάχι-
στη γνώση χρήσης υπολογιστή, κυρίως όµως να µά-
θει πως λειτουργεί η εφαρµογή αυτή. Θα πρέπει να 
το κάνει ο ίδιος.

Υπολογιστή έχουν οι περισσότεροι. Άρα στη δεύ-
τερη περίπτωση, θα πρέπει να αγοράσει τη χρήση ε-
νός προγράµµατος, να εκδίδει τα τιµολόγια του α-
πό εκεί και να ελέγχει κάθε φορά αν γίνεται σωστή 
η διαβίβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία. Κοµµατάκι δύ-
σκολο, όσον αφορά τους χρόνους ενασχόλησης…

Την τρίτη περίπτωση µάλλον θα πρέπει να της 
ξεχάσετε. Και αυτό διότι, θα πρέπει κάθε φορά που 
εκδίδετε ένα τιµολόγιο να πάτε στο λογιστή την ίδια 
στιγµή ή το αργότερο την επόµενη µέρα. Ανέφικτο 
και για τους δύο.

Η µοναδική λύση για µένα είναι, να εκδίδουν τιµο-
λόγιο για λογαριασµό του αγρότη όσοι αγοράζουν, ό-
πως π.χ. γίνεται µέχρι σήµερα από τα εκκοκκιστήρια 
ή τους συνεταιρισµούς. Στην περίπτωση αυτή απαλ-
λάσσεται ο αγρότης από το άγχος της διαβίβασης του 
τιµολόγιο πώλησης στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Για το θέµα των εξόδων, έχουµε ακόµα καιρό…. 

Τιµολόγιο
Ο αγρότης εκδίδει 

χειρόγραφο τιµολόγιο 
και το προσκοµίζει 

στο λογιστή

Από 1/1/2023
Από αρχές 2023 τα 

τιµολόγια στο my data 
έως την επόµενη ηµέρα 
από την ηµέρα έκδοσης

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)

Τα my data και η ψευδαίσθηση 
µείωσης της φοροδιαφυγής
Επιµένουν να επικαλούνται πολλοί ότι 
η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων θα 
επιφέρει µείωση της φοροδιαφυγής. Κάτι 
που φυσικά αποτελεί ουτοπία και νοµίζω ότι 
είναι καιρός να επικαλεστούν άλλη αιτιολογία 
για την εµµονή της εφαρµογής τους.

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής 

των ηλεκτρονικών βιβλίων;

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων 
είναι  γεγονός, ξεκίνησαν. Αργά ή γρήγορα 

θα εφαρµοστούν σε καθολική µορφή 
(µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους 

το επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση, 
η επιχείρηση. Κι αυτό είναι 
γεγονός αδιαµφισβήτητο. 



ΒΙΟ∆IΕΓΕΡΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 & ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ 2022

Φυσικό ντοπάρισμα για μέγιστες αποδόσεις   
Ενισχυτικό ήπιας µορφής που µεγιστοποιεί τις στρεµµατικές αποδόσεις και βελτιώνει 
την ποιότητα συνιστούν πλέον οι βιοδιεγέρτες. Τα φυτά που δέχονται την επίδρασή 
τους, γίνονται ανθεκτικότερα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες (αβιοτικές), όπως  
ξηρασία, καύσωνας, παγετός και υψηλή αλατότητα. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητά τους 
σχετίζεται µε την επάρκεια της καλλιέργειας σε θρεπτικά συστατικά, άρδευση και φως. 
∆εν υποκαθιστούν το πρόγραµµα θρέψης αλλά λειτουργούν συµπληρωµατικά σ' αυτό. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ
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3,11

ΜΕΣΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣΑΞΙΑ 2022

ΑΞΙΑ 2028

 ∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

 5,8 
 ∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
B3 I 23

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr



ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣB4 | 24

ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Οι βιοδιεγέρτες ανήκουν σε μία σχετικά 
νέα κατηγορία των ειδικών προϊόντων 
θρέψης. Η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των 
φυτών προέρχεται από την ικανότητά τους να 
μεταβάλλουν τις φυσιολογικές διαδικασίες στο 
φυτό, διαφοροποιώντας το μεταβολισμό του. Με 
τον τρόπο αυτό το φυτό γίνεται πιο ανθεκτικό 
σε συνθήκες περιβαλλοντικής καταπόνησης 
και συγκεκριμένα αυξάνεται η αντοχή του 
σε συνθήκες ξηρασίας, υψηλής αλατότητας, 
έλλειψης νερού και δυσμενών θερμοκρασιών 
(που συχνά συνδέονται με οξειδωτικό stress). 
Επίσης, με αυτόν τον τρόπο το φυτό μπορεί 
να αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά το νερό και 
τα θρεπτικά στοιχεία, αλλά και να βελτιώνει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που 
αποδίδει. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται 
από παράγοντες, όπως η θρεπτική κατάσταση 
του φυτού, οι εδαφικές ιδιότητες και οι συνθήκες 
καταπόνησης που επικρατούν κατά τη διάρκεια 
του καλλιεργητικού κύκλου.

Ορισμός των βιοδιεγερτών
Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 1009/2019, 
που θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διάθεση 
προϊόντων λίπανσης ορίζει ως βιοδιεγέρτης 
φυτών ότι είναι προϊόν λίπανσης της ΕΕ που έχει 
ως λειτουργία να διεγείρει τις διαδικασίες θρέψης 
των φυτών ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα 
του προϊόντος σε θρεπτικά στοιχεία, με μοναδικό 
σκοπό τη βελτίωση ενός ή περισσότερων από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του φυτού και της 
ριζόσφαιρας του φυτού: α) αποδοτικότητα της 
χρήσης των θρεπτικών στοιχείων, β) αντοχή 
σε αβιοτικές καταπονήσεις, γ) χαρακτηριστικά 
ποιότητας ή δ) διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
στοιχείων που συγκρατούνται στο έδαφος και 
στη ριζόσφαιρα».

Κατηγορίες βιοδιεγερτών
Οι βιοδιεγέρτες διακρίνονται σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες: α) μικροβιακοί και β) μη μικροβιακοί. 
Στους μικροβιακούς βιοδιεγέρτες ταξινομούνται 
ένας ή και περισσότεροι μικροοργανισμοί, 
ενώ στους μη μικροβιακούς βιοδιεγέρτες 
περιλαμβάνονται  
1) Χουμικές ουσίες. 
2) Εκχυλίσματα φυκών και φυτικών μερών, 
δηλαδή προϊόντα που περιέχουν ορμόνες, με 
ενεργά συστατικά τις κυτοκινίνες και τις αυξίνες. 

3) Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και αμινοξέα. 
4) Μικροβιακά εμβόλια. 
5) ανόργανες ενώσεις. 
6) Άλλες κατηγορίες (όπως χιτοζάνη και άλλα 
βιοπολυμερή, βεταΐνες).

Οι κυριότερες επιδράσεις  
των βιοδιεγερτών στο έδαφος  
και στα φυτά είναι οι παρακάτω:
1) Αυξάνουν την αποδοτικότητα της χρήσης των 
θρεπτικών στοιχείων (NUE).
2) Αυξάνουν την απόδοση των καλλιεργειών. 
3) Ενισχύουν την αντοχή των καλλιεργειών σε 
συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης. 
4) Αυξάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
παραγόμενων προϊόντων.
5) Αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των Θρεπτικών 
στοιχείων. 

6) Συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου των καλλιεργητικών 
συστημάτων.
7) Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της 
απορρόφησης του νερού από τα φυτά. 
8) Βελτιώνουν τη γονιμότητα των εδαφών.
9) Αυξάνουν τη μικροβιακή δραστηριότητα.
10) Ενισχύουν την υγεία των εδαφών.

Η παγκόσμια αγορά των βιοδιεγερτών
Η αγορά των βιοδιεγερτών τα τελευταία χρόνια 
εξελίσσεται ραγδαία, ενώ αναμένεται να 
συνεχίσει με έντονους ρυθμούς και τα επόμενα 
χρόνια, αφού θεωρείται ότι θα συνεξελιχθούν 
με όλους τους τύπους λιπασμάτων για 
τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος θρέψης.
Σε πρακτικό επίπεδο παρατηρείται ότι έχουν 
υιοθετηθεί κυρίως στην Ευρωπαϊκή Αγορά και 
κυρίως με διαφυλλικές εφαρμογές. Παράλληλα, 
συνεχώς αυξάνεται η έρευνα για τη χρήση, 
την  εφαρμογή και τη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας των βιοδιεγερτών, καθώς 
και η ανάπτυξη νέων προϊόντων με βιοδιεγέρτες. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΓΔ ΣΠΕΛ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΑΓΑΠΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΠΕΛ

>  Προϊόντα θρέψης που βοηθάνε το φυτό να πιάσει το μέγιστο στο παραγωγικό του δυναμικού
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Με ένα υπερσύγχρονο ψεκαστικό µηχάνηµα της ARCADIA 
TERRA ενισχύθηκαν οι τρεις τυχεροί παραγωγοί που 
συµµετείχαν και κέρδισαν στον µεγάλο διαγωνισµό 
της Timac Agro | ΛΥ∆Α. Οι τρεις νικητές προέρχονται 
από διαφορετικές περιοχές της χώρας και εµφανίζουν 
διαφορετικό καλλιεργητικό προφίλ, µε την εταιρεία να 
ανταποκρίνεται, προσαρµόζοντας τα νέα µηχανήµατα στις 
ψεκαστικές ανάγκες του κάθε παραγωγού (εκτατικές ή 
δενδρώδεις). Οι νικητές του µεγάλου διαγωνισµού που 
έτρεχε από την αρχή του έτους είναι ο ελαιοκαλλιεργητής 
Φανούριος Χαλκιαδάκης από το νησί της Κρήτης, 
ο Αγρινιώτης παραγωγός ακτινιδίου Κουτσουπιάς 

Κωνσταντίνος και ο πολυπράγµων Χριστόδουλος 
Καµενίδης, που καλλιεργεί µεταξύ άλλων πατάτες και 
σκληρό σιτάρι στο Μαυροδέντρι Κοζάνης. Όλοι οι παραγωγοί 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους στην Agrenda για την 
καταλληλότητα και τις επιδόσεις του νέου τους ψεκαστικού.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορούσε 
να αποκτήσει όποιος παραγωγός πραγµατοποιούσε 
αγορά βιοδιεγερτών άνω των 10 λίτρων (κάθε 10 λίτρα 
προσµετρούσαν ως 1 συµµετοχή) από τις προϊοντικές 
γκάµες Fertileader, Fertiactyl και Maxifruit της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α. Οι νικητές του διαγωνισµού αναδείχθηκαν 
µετά από κλήρωση και τα στοιχεία των νικητών (τακτικών 
και αναπληρωµατικών) αναρτήθηκαν µετά το πέρας της 
κλήρωση, στην επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας. 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΜΕ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α
> Απόλυτα ικανοποιηµένοι µε τα διαφυλλικά της Timac Agro | ΛΥ∆Α οι τρεις νικητές του µεγάλου διαγωνισµού της εταιρείας

 Fertiactyl GZ 
Βιοδιεγέρτης που 

εµπεριέχει την 
τεχνολογία Fertiactyl 

Complex, για γρήγορη 
ριζοβολία και ανοχή 

στις αβιοτικές 
καταπονήσεις.

Fertileader Rame 
Λίπασµα- Βιοδιεγέρτης 

που περιέχει 
διασυστηµατικό νιτρικό 

χαλκό και την τεχνολογία 
Seactiv Complex,

 για διαφυλλικές 
εφαρµογές.

Fertileader Viti 
Λίπασµα - Βιοδιεγέρτης 

µε την τεχνολογία 
Seactiv Complex, 

πλούσιος σε 
Φώσφορο και Κάλιο 

για διαφυλλικές 
εφαρµογές.

KSC Sulfacid 
Βιοδιεγέρτης 

ρίζας και προϊόν 
αζωτούχας 

υδρολίπανσης 
πλούσιο σε θείο 

που ρυθµίζει
 το pH.
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Περήφανος για τον ακτινιδεώνα του είναι ο παραγωγός 
Κουτσουπιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος συντηρεί 
οικογενειακά περί τα 600 στρέμματα δέντρα στην 
περιοχή του Αγρινίου. Έχοντας πάντα στο πλευρό του 
την οικογένειά του, έχει καθετοποιήσει την παραγωγή 
στο ακτινίδιο, διαθέτοντας συσκευαστήριο και ευρείες 
συνεργασίες για να διοχετεύει το προϊόν του στην 
εγχώρια και μη αγορά. 
Όπως εξηγεί στην Agrenda, ένα μέρος της επιτυχίας 
του εγχειρήματος του το οφείλει στον βιοδιεγέρτη 
Fertiactyl GZ, ο οποίος του δίνει ισχυρό ξεκίνημα στο 
δέντρο και βοηθάει να σχηματιστούν καλές βέργες, 
που είναι κρίσιμες για την διατήρηση των αποδόσεων 
την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. «Κάνεις την 
εφαρμογή για τον επόμενο χρόνο και έχεις την ησυχία 
σου» σημειώνει ο παραγωγός. 
Η συνεργασία του με την Timac Agro | ΛΥΔΑ ξεκίνησε 
3 χρόνια πριν και έκτοτε δυναμώνει συνεχώς. Από 
την εμπορική γκάμα της εταιρείας, ο Κουτσουπιάς 
Κωνσταντίνος ξεχωρίζει, όπως προαναφέρθηκε,  
το Fertiactyl GZ και το KSC Sulfacid. 
«Το Fertiactyl GZ είναι ο πλέον κατάλληλος 
βιοδιεγέρτης για την επιτυχή εγκατάσταση των 
καλλιεργειών και την πρώιμη ανάπτυξη των φυτών. 
Περιέχει όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 
Fertiactyl Complex συμπληρωμένο με Άζωτο σε 
ουρική μορφή και Κάλιο σε εξαιρετικά βιοδιαθέσιμη 
μορφή», θα συμπληρώσει η Ελισάβετ Φλωροσκούφη, 
Σύμβουλος Θρέψης βόρειας και δυτικής 
Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας.

Από το 1999 παραγωγός στη Γόρτυνα Ηρακλείου είναι  
ο Φανούριος Χαλκιαδάκης, με 200 στρέμματα Κορωνέικης ή 
λαδολιάς. Παράλληλα φροντίζει με μεράκι και 15 στρέμματα 
αμπελώνα, έχοντας διάθεση να τα επεκτείνει τα επόμενα χρόνια. 
Η συνεργασία του με την Timac Agro | ΛΥΔΑ ξεκίνησε πριν 
μία τετραετία. «Από όσα προϊόντα της εταιρείας χρησιμοποιώ, 
ξεχωρίζω δύο. Το ένα είναι σίγουρα το Rame στην ελιά και 
το άλλο το Viti για το αμπέλι», εξηγεί ο παραγωγός. Όπως έχει 
παρατηρήσει, η εφαρμογή του Fertileader Rame βοήθησε 
τα ελαιόδεντρα να αλλάξουν αμέσως όψη. Κάνοντας χρήση 
του Fertileader Rame  με τεχνολογία SEACTIV, τα δέντρα 
αναθάρρησαν, με  πιο πράσινο φύλλωμα και μεγαλύτερη 

ζωντάνια. Όπως συμπληρώνει ο Ηλίας Φραγκιαδάκης, 
Σύμβουλος Θρέψης νότιου Ηρακλείου και νότιου Ρεθύμνου της 
Timac Agro | ΛΥΔΑ, το Fertileader Rame με τεχνολογία SEACTIV 
αποτελεί ένα σκεύασμα διπλής δράσης, τόσο ως λίπασμα αλλά 
και ως βιοδιεγέρτης, κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές 
και ειδικά σχεδιασμένο για καλλιέργειες που εμφανίζουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χαλκό. Ουσιαστικά το σκεύασμα 
αυξάνει την αντοχή στο αβιοτικό στρες των φυτών και ενισχύει 
τις φυσιολογικές διαδικασίες τους, εξοικονομώντας ενέργεια 
από τις μεταβολικές διεργασίες των δένδρων η οποία μπορεί 
να διοχετευτεί τελικά στη μεγιστοποίηση του παραγωγικού 
δυναμικού. Από την άλλη, το Fertlieader Viti «ανεβάζει βαθμούς 
στο αμπέλι και βοηθάει στο να πάρουμε ποιοτικότερο κρασί», 
εξηγεί ο παραγωγός Φανούριος Χαλκιαδάκης.

Παραγωγός από τα γεννοφάσκια του δηλώνει περήφανα 
ο Χριστόδουλος Καμενίδης, που καλλιεργεί μία ευρεία 
γκάμα γεωργικών προιόντων από πατάτες και κρεμμύδια 
έως τριφύλλια και καλαμπόκι στο Μαυροδέντρι Κοζάνης. 
Έχοντας εμπειρία μισού αιώνα στο αγροτικό επάγγελμα, 
γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους τα μυστικά 
για την επιτυχία στην καλλιέργεια πατάτας. Από τα όσα έχει 
δει και δοκιμάσει, ξεχωρίζει το Fertileader Viti της Timac 
Agro | ΛΥΔΑ ως ένα από τα καλύτερα σκευάσματα που 
έχει χρησιμοποιήσει. 
«Μου φουσκώνει την πατάτα, παίρνω μέχρι 6,5 τόνους 
το στρέμμα την τελευταία 3ετία» εξηγεί στην Agrenda. 
«Πριν χρησιμοποιήσω σκευάσματα της εταιρίας, έβγαζα 
έως 5,5 τόνους, Μπορώ να πω με ασφάλεια πως 
ανάλογα τις καλλιεργητικές συνθήκες και τη ποικιλία, 
κάποιος που χρησιμοποιεί τα διαφυλλικά σκευάσματα 
της Timac Agro | ΛΥΔΑ και ιδιαίτερα το Viti, θα πάρει 
από 20-25% περισσότερο προϊόν», σημειώνει ο 
Χριστόδουλος Καμενίδης. 
Ωστόσο, στα δικά του μάτια ξεχωρίζει και το Fertileader 
Vital για την καλλιέργεια του σκληρού σίτου και όχι 
μόνο, με τον τελικό σπόρο να έχει μεγαλύτερο ειδικό 
βάρος. «Το Fertlieader Vital αποτελεί ένα ευέλικτο 
λίπασμα - βιοδιεγέρτης κατάλληλο για διαφυλλικές 
εφαρμογές. Είναι πλούσιο σε NPK με ιχνοστοιχεία, ενώ 
βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων 
και την κίνηση τους μέσα στο φυτό», επισημαίνει ο 
Δημήτρης Τσιτσιώκας, Σύμβουλος Θρέψης της Timac 
Agro | ΛΥΔΑ στην Κοζάνη. 

Άψογες βέργες στις ακτινιδιές  
με εφαρμογή Fertiactyl GZ

Fertileader Rame για αντοχή  
και ζωντάνια στον ελαιώνα

Έως 25% αύξηση αποδόσεων  

με το Viti στην πατάτα

ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημ. Γκαλαΐτσης, Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου 

Ελλάδος, Χρι. Καμενίδης τυχερός παραγωγός, Δημ. 

Χρηστίδης, Ιδιοκτήτης Γεωπονικού Καταστήματος, 

Θ. Κωστακίδης, Διευθυντής Πωλήσεων Θεσσαλονίκης-

Χαλκιδικής-Ημαθίας-Κοζάνης-Καστοριάς-Γρεβενών.

Άγγελος Χριστόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων 

Δυτ. Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κουτσουπιάς τυχερός 

παραγωγός, Ελισάβετ Φλωροσκούφη, Σύμβουλος 

Θρέψης Bόρειας και Δυτικής Αιτωλοακαρνανίας. 

Αλ. Ζαχαράκης της Agri SC, Φ. Χαλκιαδάκης 

τυχερός παραγωγός, Μπ. Παπαδοπούλης Διευθυντής 

Πωλήσεων Κρήτης & Ρόδου, Ηλ. Φραγκιαδάκης, 

Σύμβουλος Θρέψης νότιου Ηρακλείου & Ρεθύμνου, 

Όλγα Σηφάκη, Ιδιοκτήτρια Γεωπονικού Καταστήματος. 
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Με κύριο γνώµονα τη στρατηγική 
για συνεχή αναζήτηση των τελευταίων 
εξελίξεων στο χώρο της θρέψης των 
φυτών, η Φυτοθρεπτική επενδύει σε 
συνεργασίες, οι οποίες διασφαλίζουν 
την καλύτερη ανταπόκριση στις 
αυξηµένες προκλήσεις της γεωργίας 
του µέλλοντος. Από το Σεπτέµβριο 
του 2021, η Φυτοθρεπτική είναι 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος ενός 
από τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς 
οµίλους εξειδικευµένων προϊόντων 
θρέψης – βιοδιεγερτών, της Alltech 
Crop Science, µε έδρα το Κεντάκι των 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Τα 
εξειδικευµένα προϊόντα της Alltech Crop 
Science, καλύπτουν ειδικές ανάγκες 
των καλλιεργειών, εστιάζοντας ολιστικά 
στο έδαφος, στην επίδοση και στην 
επαγωγή της αντοχής στο stress των 
καλλιεργειών. Οι εξελιγµένες τεχνολογίες 
τους βασίζονται σε εκχυλίσµατα 
ζύµης και βακτηριακούς µεταβολίτες, 
τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν ότι πιο 
σύγχρονο έχει να επιδείξει η σύγχρονη 
βιοµηχανία προϊόντων θρέψης και 
βιοδιέγερσης των φυτών. 

Ε∆ΑΦΟΣ
Μία υγιής ριζόσφαιρα αποτελεί το θεµέλιο 
για υψηλές αποδόσεις
Το Soil-Set AID είναι ένα εξειδικευµένο 
προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, µε 
µία µοναδική τεχνολογία βακτηριακών 
µεταβολιτών και φυσικών ενζυµικών 
συστατικών. Η εφαρµογή του σε αρχικά 
στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, 
ενισχύει το ριζικό σύστηµα και τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού, 
µε παράλληλη βελτιστοποίηση των 
ωφέλιµων µικροοργανισµών εδάφους. 
■ Εφαρµόζεται µέσω υδρολίπανσης, 
εξασφαλίζοντας στα φυτά τα εξής οφέλη:
■ Υψηλό βαθµό διαλυτοποίησης του 
Φωσφόρου.
■ Βελτίωση διαθεσιµότητας 
δυσπρόσιτων θρεπτικών συστατικών.
■ Βελτιστοποίηση ανάπτυξης ωφέλιµων 
µικροοργανισµών εδάφους.
■ Μεγιστοποίηση εκµετάλλευσης 
οργανικής ουσίας του εδάφους.

■ Μείωση επιδράσεων καταστάσεων 
stress.
■ Ισορροπηµένο εδαφικό προφίλ.
Το Soil-Set AID µπορεί να εφαρµοστεί 
σε κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες, 
αµπέλι κ.α. Γενική δοσολογία χρήσης: 
200 cc /στρέµµα, µέσω υδρολίπανσης.

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Τεχνολογίες αύξησης µεταβολισµού 
του φυτού και βελτιστοποίησης των 
αγρονοµικών του χαρακτηριστών.

Impro-Set
Εξελιγµένο υγρό προϊόν θρέψης, 
τεχνολογίας εκχυλίσµατος ζυµών.
Το Impro-Set είναι ένα καινοτόµο 
προϊόν θρέψης των καλλιεργειών µε 
ενσωµατωµένη τεχνολογία ζύµωσης 
και υψηλής ποιότητας θρεπτικών 
συστατικών. Ο σχεδιασµός του 
Impro-Set, έχει βασιστεί σε έρευνα, 
εξειδικευµένη στη δράση των 
εκχυλισµάτων ζύµης. 
Βασίζεται σε τεχνολογία Alltech και 
εξειδικεύεται στη βελτιστοποίηση 
των χαρακτηριστικών απόδοσης και 

ποιότητας των καλλιεργειών.
Το Impro-Set:
■ Εξασφαλίζει ορµονική ισορροπία στα 
φυτά.
■ Ενισχύει την µεταβολική και 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα.
■ Παρέχει θρεπτικά συστατικά για 
ενίσχυση των µεταβολικών διεργασιών 
των φυτών.
■ Μειώνει το αβιοτικό stress.
■ Περιορίζει το ποσοστό περιορισµού 
απόκλισης της απόδοσης (Yield gap).
■ Βελτιώνει την ποιότητα των καρπών 
και την µετασυλλεκτική τους διάρκεια.
Το Impro-Set µπορεί να εφαρµοστεί σε 
κηπευτικά, φυτά µεγάλης καλλιέργειας, 
δενδρώδεις, αµπέλι, καλλωπιστικά φυτά 
κ.α). Γενική δοσολογία χρήσης: 60 cc /
στρέµµα, µέσω διαφυλλικής εφαρµογής.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ STRESS
Λύσεις αντοχής στο stress των φυτών, 
µέσω ενεργοποίησης µεταβολικών 
µονοπατιών των φυτών

ProCROP ISR
Προϊόν ενίσχυσης αντοχής των φυτών 

σε συνθήκες stress. Το ProCrop 
ISR είναι ένα προϊόν πειραµατισµού 
Οµικών Θρέψης (Nutrigenomics), στον 
Saccharomyces cerevisiae SP.1026. Έχει 
σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να ενισχύει την 
αντοχή των καλλιεργειών σε συνθήκες 
stress. Με την εφαρµογή του  
ProCrop ISR εξασφαλίζεται:
■ Ενίσχυση της αντοχής των φυτών σε 
συνθήκες stress.
■ Συµπλήρωσης προγραµµάτων 
θρέψης και διαχείρισης stress.
■ Ενεργοποίηση µοριακών µονοπατιών 
σηµατοδότησης φυτικών ορµονών.
Το ProCrop ISR µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε κηπευτικά, 
φυτά µεγάλης καλλιέργειας, 
δενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλι 
κ.α), είτε διαφυλλικά, είτε µέσω της 
υδρολίπανσης. Γενική δοσολογία χρήσης: 
100 cc /στρέµµα, µέσω υδρολίπανσης ή 
διαφυλλικής εφαρµογής.

ProCrop SHIELD
Προϊόν ενίσχυσης αντοχής των φυτών σε 
συνθήκες stress , µε άµεσο αποτέλεσµα.
Το ProCrop SHIELD είναι ένα προϊόν 
πειραµατισµού Οµικών Θρέψης 
(Nutrigenomics), στον Saccharomyces 
cerevisiae SP.1026. Έχει σχεδιαστεί 
ειδικά, ώστε να ενισχύει την αντοχή των 
καλλιεργειών σε συνθήκες stress, µε 
άµεση αποτελεσµατικότητα.
Το ProCrop SHIELD:
■ Συµπληρώνει τα προγράµµατα 
θρέψης και διαχείρισης stress.
■ Εφαρµόζεται διαφυλλικά, µε άµεσο 
αποτέλεσµα.
Το ProCrop SHIELD εφαρµόζεται σε 
όλες τις καλλιέργειες (Κηπευτικά, Φυτά 
Μεγάλης Καλλιέργειας, ∆ενδρώδεις 
καλλιέργειες, Αµπέλι, Καλλωπιστικά 
φυτά κ.α).Γενική δοσολογία χρήσης: 150 
cc /100L, µέσω διαφυλλικής εφαρµογής.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι 
εγκεκριµένα για χρήση και για 
Βιολογική Γεωργία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC 	 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

>  Τα προϊόντα της Φυτοθρεπτικής βελτιστοποιούν τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών
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BASFOLIAR® SPYRA : RE�INVENTING ANTISTRESS
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΑΛΓΗ

Το Basfoliar® Spyra είναι ένας νέος, καινοτόµος 
βιοδιεγέρτης της COMPO EXPERT. Το 100% φυσικό 
αυτό εκχύλισµα πράσινων (Chlorophyta) και 
µπλέ µικροαλγών (Oscillatoria), είναι πλούσιο σε 
αντιοξειδωτικούς παράγοντες και φυσικές ουσίες 
που ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών:

■ Αµινοξέα 
■ Πολυφαινόλες
■ Πολυσακχαρίτες 
■ Βιταµίνες

Φυσικές Φυτορµόνες:
■ Αυξίνη:Κυτοκινίνη 1:1
■ Σαλικυλικό οξύ *
■ Γιασµονικό οξύ
■ Αµπσισικό οξύ 
■ Γιββερελλίνη 

Η εγγυηµένη σύνθεση του Basfoliar® Spyra 
το καθιστά ένα ξεχωριστό, ισχυρότατο βιοδιεγέρτη 
µε αντιστρες δράση. 

∆ράσεις του Basfoliar® Spyra:
■ Υψηλότερες στρεµµατικές αποδόσεις υπό 
αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
■ Υψηλότερη αντοχή στις περιβαλλοντικές πιέσεις
■ Ενίσχυση φυσικών µηχανισµών άµυνας 
των φυτών.
■ Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών και απορρόφηση 
θρεπτικών στοιχείων.
■ Καλύτερη ανάπτυξη βλαστών.
■ Βελτίωση ανθοφορίας και καρπόδεσης.
■ Κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.

Συνιστάται ιδιαίτερα ο συνδυασµός Basfoliar® 
Spyra µε πηγές ασβεστίου.

Το Basfoliar®   Spyra SL προκαλεί κινητοποίηση 
του ασβεστίου προς τους καρπούς, µε αποτέλεσµα 
την οµοιογενή ωρίµανση, καρπούς µεγαλύτερου 
µεγέθους και ποιότητας, µε αυξηµένη 
µετασυλλεκτική αντοχή.
Οι φυτορµόνες, οι αντιοξειδωτικές ουσίες 
και τα αµινοξέα του Basfoliar® Spyra - µε τις 
σηµαντικότερες κορυφές του αµινογράµµατος 
να είναι αυτές της Προλίνης, του Γλουταµινικού 

και του ασπαρτικού οξέος, εξασφαλίζουν την 
ισχυρότατη δράση του Basfoliar Spyra ενάντια σε 
δυσµενείς συνθήκες. 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ � PRODUCT MANAGER BIO

EMEA CROP MANAGER TREES & FRUITS

> Ο καινοτόµος βιοδιεγέρτης της COMPO EXPERT δρα ιδιαίτερα αποτελεσµατικά ενάντια στο αβιοτικό στρες

Παραγωγή Basfoliar® Spyra: Μοναδική µέθοδος παραγωγής στη βιοµηχανία Βιοδιεγερτών 

η οποία αξιοποιεί µία ανοικτή δεξαµενή τύπου raceway.

▲

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗ

Η κατάλληλη επένδυση σε µία εποχή σηµαντικών 
κλιµατικών αναταράξεων συνιστά η θρέψη µε 
κάποιον εξειδικευµένο βιοδιεγέρτη. Τα προϊόντα αυτά 
έρχονται να κουµπώσουν πάνω στον µεταβολισµό των 
καλλιεργήσιµων φυτών, επηρεάζοντας τις εσωτερικές 
διεργασίες. Τα φυτά που δέχονται την επίδραση ενός 
βιοδιεγέρτη, συνήθως γίνονται ανθεκτικότερα σε ακραίες 
περιβαλλοντικές (αβιοτικές) συνθήκες όπως η ξηρασία, 
ο καύσωνας, ο παγετός και η υψηλή αλατότητα. Η 
αποτελεσµατικότητα των βιοδιεγερτών εξαρτάται από 
παράγοντες όπως η θρεπτική κατάσταση των φυτών, οι 
εδαφικές ιδιότητες και οι συνθήκες καταπόνησης που 
επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου. 

Συνδυασµός µε ένα πλήρες πρόγραµµα λίπανσης
Θρέψη µε βιοδιεγέρτες µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
σε ένα µεγάλο φάσµα καλλιεργειών, είτε αυτό είναι 

κηπευτικό, δενδροκοµικό ή ακόµη και ανθοκοµικό.      
Τα προϊόντα αυτά δεν αποτελούν λίπασµα µε την 
ευρεία έννοια του όρου, αφού δεν χρησιµοποιούνται 
συνήθως για να εµπλουτίσουν το έδαφος µε θρεπτικά 
στοιχεία. Για να αποδώσουν τα αναµενόµενα στις 
καλλιέργειες, ο παραγωγός θα πρέπει να καλύπτει τις 
βασικές ανάγκες του φυτού σε λίπανση, άρδευση και 
φως. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως οι βιοδιεγέρτες 
δεν αποτελούν υποκατάστατο ενός ολοκληρωµένου 
προγράµµατος θρέψης, αλλά ένα φυσικό ντοπάρισµα 
των φυτών ώστε να αποδώσουν τα µέγιστα σε 
περιπτώσεις που υπάρξουν εξωγενείς αρνητικές 
παρεµβάσεις (πχ. προσωρινή ανοµβρία).
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Μπορεί οι βιοδιεγέρτες να 
έγιναν περισσότερο δημοφιλείς στην 
Ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια 
λόγω των περιβαλλοντολογικών και όχι 
μόνο εξελίξεων (βλ. Νέος κανονισμός 
λιπασμάτων, Ευρωπαϊκή Οδηγία «από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο», κλιματική αλλαγή, 
ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών 
κα),ωστόσο αποτελεί μια κατηγορία 
προϊόντων θρέψης στην οποία η Medilco 
Hellas έχει επενδύσει και εξελίξει τα 
τελευταία 15 χρόνια, στηρίζοντας τον 
επαγγελματία καλλιεργητή με ένα 
πλήρες χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων 
βιοδιεγερτών (Totem, Aminofulvat, 
Herovital Vegetal, Herovital Serie Oro, 
Heromar, Heroenraiz).’’
Mε γνώμονα την αειφορία και την 
καινοτομία η Medilco οδηγεί για 
ακόμη μια φορά τις εξελίξεις με τους 
βιοδιεγέρτες τελευταίας γενιάς: Totem 
και Αminofulvat . Ο συνδυασμός 
εφαρμογής τους συμβάλλει καλύτερα 
στην ενίσχυση της άμυνας των φυτών, 
τόσο ενάντια σε ακραίες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, όπως το θερμικό στρες και η 
ξηρασία, όσο και σε φυτοπαθογόνα. 

Γιατί είναι σημαντικοί οι βιοδιεγέρτες 
στην ανάπτυξη των φυτών;
Οι βιοδιεγέρτες διεγείρουν φυσικές 
διαδικασίες των φυτών για τη βελτίωση 
της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, 
την αποτελεσματικότητα αυτών των 
θρεπτικών συστατικών, και την ανοχή 
στο αβιοτικό στρες στις καλλιέργειας στις 
οποίες εφαρμόζονται. Έχουν βιοδιεγερτική 
δράση και πιο συγκεκριμένα, καθώς 
διασπώνται παράγονται βιοδραστικές 
ενώσεις που σχετίζονται με την γρήγορη 
αύξηση και ανάπτυξη του υπέργειου και 
του υπόγειου συστήματος των φυτών.  
Η χρήση προϊόντων με βιοδιεγέρτες 
απαιτεί στενή συνεργασία παραγωγών και 
ειδικών στη θρέψη επιστημόνων με καλή 
γνώση των διεργασιών που γίνονται στο 
έδαφος και της φυσιολογίας των φυτών.

Totem & Tεχνολογία Orygin 2.0: 
Ενίσχυση του ριζικού συστήματος
Η μοναδική τεχνολογία του Τοtem 

αναπτύχθηκε σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και το Πανεπιστήμιο 
της Γρανάδα όπου και πατενταρίστηκε 
και περιλαμβάνει φυσικά παράγωγα 
ζυμώσεων βακτηρίων PGPR (Plant 
Growth Promoting Rhizhobacteria) του 
γένους Bacillus, μια σειρά μοναδικών 
ενώσεων υψηλής δραστικότητας για τα 
φυτά που προσδίδουν:
■ Ενίσχυση της ανάπτυξης των ριζών. 
■ Λιγότερη καταπόνηση κατά την 
μεταφύτευση.
■ Εξασφάλιση καλύτερης απορρόφησης 
των θρεπτικών στοιχείων .
■ Μεγάλη αντοχή σε συνθήκες στρες. 
■ Καλύτερη πρωιμότητα.
■ Αύξηση αριθμού καρπών ανά φυτό.
Η δράση του Totem επιτρέπει την 
διάλυση αδιάλυτων θρεπτικών 
στοιχείων όπως ο Φώσφορος μέσω 
ενεργοποίησης της φωσφατάσης και 
μεταφέρει τον δεσμευμένο σίδηρο μέσω 
μεταφορέων σιδήρου καθιστώντας 

τον διαθέσιμο για το φυτό. Συνιστάται η 
εφαρμογή του σε όλες τις καλλιέργειες 
μέσω υδρολίπανσης από τα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξης, για καλή ανάπτυξη 
του ριζικού συστήματος και εγκατάσταση 
του φυτού. Στα κηπευτικά εφαρμόζεται 
στο τέλος της ημερήσιας άρδευσης, 
αφού το έδαφος έχει διαβραχεί καλά σε 
δοσολογία 250-500 ml/στρ.

Aminofulvat - Ιδανικό φυσικό 
συμπλήρωμα για εδάφη με χαμηλή 
οργανική ουσία 
Το Aminofulvat  αποτελεί έναν φυτικής 
προέλευσης βιοδιεγέρτη με ολικά αμινοξέα 
7% κ.ο. ,φουλβικά οξέα, μπεταΐνες, και 
ιχνοστοιχεία πλήρως αφομοιώσιμα για τα 
φυτά. Ενεργοποιεί το ριζικό σύστημα των 
φυτών, βελτιώνει τη δομή του εδάφους 
ενισχύοντας τη βιολογική δραστηριότητα 
και ενεργοποιεί την ανάπτυξη των φυτών 
και τον μεταβολισμό τους. Η παρουσία 
των Φουλβικών οξέων που περιέχει είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την γονιμότητα 
του εδάφους. Παγκοσμίως παρατηρείται 
μείωση της οργανικής ουσίας και 
εξάντληση των καλλιεργήσιμων εδαφών. 
Για το λόγο αυτό η χρήση τους στην 
σύγχρονη γεωργία κρίνεται επιβεβλημένη.
Χρησιμοποιείται ευρέως και σε υγρή 
σπορά για αύξηση της βλάστησης των 
σπόρων. 
Σε διαφυλλικές εφαρμογές συνιστάται 
η δόση 500-750 ml/100 lt νερού, 
βελτιώνει την απορρόφηση των 
ανόργανων λιπασμάτων και προστατεύει 
τα φυτά από καταστάσεις στρες. Είναι 
συμβατό με διαλυτά και διαφυλλικά 
λιπάσματα, καθώς και με τα περισσότερα 
εντομοκτόνα και μπορεί να εφαρμοστεί 
ταυτόχρονα με το νερό άρδευσης σε 
δοσολογίες 5-12 lt/στρ/ καλλιεργητική 
περίοδο διαιρεμένο σε δόσεις. Εύρος 
pH για καλή σταθερότητα των χηλικών 
συμπλόκων: 1 – 6.

Αποτελέσματα με χρήση  
Totem & Aminofulvat
Κηπευτικά:
■ +16% αύξηση της διαμέτρου  
του στελέχους
■ +27% αύξηση καρπών ανά φυτό
■ +37% αύξηση ανθοφορίας 
■ +25% αύξηση του ύψους του φυτού

Φράουλα & Πρωιμότητα:  
O συνδυασμός εφαρμογής Τοtem – 
Aminofulvat εφαρμόζεται τα τελευταία 
χρόνια και στην περιοχή της Ηλείας 
στη καλλιέργεια της φράουλας με 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα κυριότερα 
αποτελέσματα που έχουν διαπιστωθεί 
είναι 1. πρωιμότητα της καλλιέργειας 
2. Καλύτερη ανθοφορία και 3. Πιο 
ομοιόμορφος χρωματισμός και έντονο 
πρασίνισμα των φυτών.  

ΒΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΎΛΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSCI

> Οι Totem και Αminofulvat αποτελούν την αιχμή της καινοτομίας για ενίσχυση της αυτοάμυνας των φυτών

MEDILCO HELLAS: 15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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ISABION®: ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ  
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

Ο βιοδιεγέρτης ISABION® είναι ένα προϊόν με 
παγκόσμια αναγνώριση, με επιβεβαιωμένα οφέλη εδώ 
και 20 χρόνια. Κυκλοφορεί σε 35 χώρες σε όλο τον 
κόσμο, από την Κορέα και την Ιαπωνία, την Ισπανία, την 
Ιταλία, έως και τη Βραζιλία και ο αριθμός των χωρών 
που λανσάρεται αυξάνει κάθε χρόνο, ιδιαίτερα την 
τελευταία 5ετία.
Η Syngenta Hellas συνεχίζει και το 2023 την ανάπτυξη 
του ISABION®, που κατέγραψε σημαντικές πωλήσεις, 
αλλά και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και το 
2022, χρονιά που λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά. 
Η συμβολή του αφορά τις ευεργετικές δράσεις της 
χρήσης του στην ανάπτυξη των φυτών και την αποφυγή 

στρες από αβιοτικούς 
παράγοντες. 

Το ISABION® είναι 
ένα βιοδιεγέρτης με 
υψηλή περιεκτικότητα 
ελευθέρων αμινοξέων 
(11% ελεύθερα από 
ένα σύνολο αμινοξέων 
και πεπτιδίων 62,5%), 
και πεπτιδίων χαμηλού 

μοριακού βάρους, σε μια αναλογία, που καθιστά 
πολύ ενεργή την απορρόφηση και διαθεσιμότητά του 
μέσα στο φυτό. Αυτό, κατ’ επέκταση, το καθιστά πολύ 
αποτελεσματικό στις διαδικασίες βιοδιέγερσης που 
μπορεί να προσφέρει στις διάφορες καλλιέργειες.
Η χρήση του βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών, τη 
δομή του εδάφους και την προσρόφηση θρεπτικών 
στοιχείων. Έτσι, αυξάνει τις αντοχές των φυτών σε 
στρες από παγετό, μεταφύτευση, ή αντίξοες εδαφικές 
συνθήκες, όπως αλατότητα και ξηρασία. Η θετική 
επίδραση της εφαρμογής του αφορά τελικά τόσο 
τις ποιοτικές, αλλά και τις ποσοτικές παραμέτρους 
της παραγωγής. Εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε 
καλλιέργειες κηπευτικών και δένδρων, αλλά και σε 
βαμβάκι και πατάτα. 

Σημαντικότερο πλεονέκτημα του ISABION® είναι ότι 
κατά τη διαδικασία παραγωγής του δε χρησιμοποιούνται 
οξέα για τη διάσπαση των αρχικών πρωτεϊνών, αλλά 
μια διαδικασία ήπιας υδρόλυσης. Σχηματίζονται έτσι μια 
σειρά ελεύθερων αμινοξέων και πεπτιδίων χαμηλού 
μοριακού βάρους, όπως η προλίνη και η γλυκίνη, 
που επιδρούν σε διαδικασίες όπως η σταθερότητα 
των κυτταρικών μεμβρανών και η ρύθμιση της 
ωσμωτικής πίεσης και βοηθούν τα φυτά να ξεπεράσουν 
καταστάσεις στρες από αβιοτικούς παράγοντες. 
Παράλληλα με το ISABION®, η Syngenta Hellas 
προετοιμάζει την εισαγωγή και νέων προϊόντων στον 
τομέα των βιοδιεγερτών, αλλά και της ενίσχυσης της 
θρέψης των καλλιεργειών. Στόχος της εταιρείας είναι 
να ενισχύσει σημαντικά το πορτοφόλι των βιολογικών 
προϊόντων και να γίνει πολύ σύντομα η νο.1 επιλογή 
εταιρείας βιολογικών προϊόντων στην ελληνική αγορά.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΚΏΣΤΙΚΑΣ 
BIOLOGICALS & FVC MARKET DEVELOPMENT 

MANAGER MEDITERRANEAN BA

> Βιοδιεγέρτης που βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών, τη δομή του εδάφους και την προσρόφηση θρεπτικών στοιχείων

Utrisha® Rhizo
To Utrisha® Rhizo είναι ένας 

βιοενεργοποιητής σε μορφή βρέξιμης σκόνης. Διαθέτει ένα 
ευρύ πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται με ψεκασμό στο 
έδαφος ή με στάγδην άρδευση. Οι καλλιέργειες εφαρμογής 
είναι τα λαχανικά θερμοκηπίου και αγρού, η πατάτα, τα 
δέντρα, το αμπέλι, τα μούρα, μικροί καρποί και το καλαμπόκι. 

Μηχανισμός δράσης του U.Rhizo
1. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους παράγοντας EPS 
(Εξωπολυσακχαρίτες). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται το 
κατάλληλο υπόστρωμα για την βελτίωση της μικροβιακής 
δραστηριότητας του εδάφους.
2. Προκαλεί οξίνιση της ριζόσφαιρας αυξάνοντας τη 
διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων όπως ο φώσφορος 
και τα ιχνοστοιχεία.
3. Προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του 
φυτού μέσω της παραγωγής νιτρικού οξειδίου (NO) και 
ινδοοξικού οξέος (IAA). Οι δύο αυτές ενώσεις επιδρούν 
θετικά στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και νερού 
και πιο συγκεκριμένα αυξάνουν την αποτελεσματικότητα 

της χρήσης θρεπτικών ουσιών αλλά και την αποδοτικότητα 
χρήσης του νερού. Ο ρόλος του ΝΟ είναι σημαντικός όταν τα 
φυτά βρίσκονται σε κατάσταση στρες.

BlueN®
To BlueN® είναι ένας νέας γενιάς 
βιοενεργοποιητής ο οποίος δημιουργεί 

μία επιπλέον πηγή αζώτου για τα φυτά. Το σκεύασμα 
εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος. 

Τρόπος δράσης
■ Κατόπιν της εφαρμογής, τα βακτήρια εισέρχονται εντός 
του φυτού μέσω των στοματίων, αποικιζοντάς το.
■ Η δράση του συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
βιολογικού κύκλου του φυτού. Τα αποτελέσματα είναι 
ορατά σε 1-4 εβδομάδες από την εφαρμογή ανάλογα με τις 
θερμοκρασίες που επικρατούν.

Οφέλη
■ Αποτελεί μία επιπλέον φυσική πηγή αζώτου.
■ Αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών ανεξάρτητα 

από την στρατηγική της αζωτούχου λίπανσης.
■ Εξαιρετική λύση σε συνθήκες «Οριακών εισροών 
αζώτου».
■ Συμβάλει στη μείωση εκπομπών άνθρακα και στην 
αειφορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την 

ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, 

καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated 

companies. © 2022 Corteva.

ΛΥΣΕΙΣ CORTEVA ME KAINOTOMA ΣΥΝΘΕΣΗ

▲
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Τα ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 
προτείνουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη βιολογική 
και συµβατική γεωργία µε την πληρέστερη σειρά 
οργανικών λιπασµάτων και εδαφοβελτιωτικών της 
Ιταλικής εταιρείας FOMET SPA, ιδανικές ακόµη και για 
τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες και εδάφη. 
Όλα τα προϊόντα FOMET SPA παράγονται µε την 
παγκόσµια τεχνολογία AFRODITE. ∆εν υπόκεινται 
θερµική επεξεργασία ξήρανσης (φούρνους ή ζεστό 
αέρα), µε αποτέλεσµα όλα τα προϊόντα να είναι 
πλούσια σε ζωντανό ωφέλιµο µικροβιακό φορτίο.
∆εν περιέχουν αστικά λύµατα και είναι εγκεκριµένα 
και στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΕ) 
2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848.
Εύκολη διανοµή και µε τη χρήση λιπασµατοδιανοµέα.

FERTILESPRESSO
Εδαφοβελτιωτικό 100% φυτικής προέλευσης από 
καφέ (σε µορφή πέλλετ).
Το FERTILESPRESSO είναι 100% φυτικό 
εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο και κάλιο, καθώς 
και σε ιχνοστοιχεία όπως το µαγνήσιο και το ασβέστιο.
Περιέχει γκουαρανά, καφεΐνη (από υψηλής ποιότητας 
πρώτες ύλες καφέ), ενώ η υψηλή περιεκτικότητα 
σε οργανική ουσία (80%) εµπλουτίζει µε οργανικό 
άνθρακα το έδαφος, βοηθώντας στη διατήρηση της 
δοµής και γονιµότητάς του.  Έχει πολύ ευχάριστη οσµή, 
που το καθιστά ιδανικό εκτός από επαγγελµατική 
χρήση και σε αστικά πάρκα, κήπους ξενοδοχείων, 
παρτέρια, λουλούδια κ.α. 

HORTYFLOR 
Οργανικό λίπασµα 4-4-4 (σε µορφή πέλλετ).
To HORTYFLOR είναι το πιο ολοκληρωµένο προϊόν 
λίπανσης στην Ελληνική και Ιταλική αγορά, καθώς 
συνδυάζει υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων, 
σηµαντική για τη βελτίωση της δοµής και της 

γονιµότητας του εδάφους µαζί µε εκλεκτή οργανική 
ουσία.
Η οργανική ουσία, προέρχεται αποκλειστικά από την 
ανάµιξη επιλεγµένης οργανικής ύλης (βοοειδών και 
πουλερικών) που έχει υποστεί διαδικασία φυσικής 
χουµοποίησης για τουλάχιστον 9 µήνες. Χάρη στη 
συγκεκριµένη διαδικασία, έχει µειωµένο ποσοστό 
κυτταρίνης και λιγνίνης, καθώς έχουν ήδη µετατραπεί 
απευθείας σε χούµους.
Η χρήση του HORTYFLOR είναι κατάλληλη για όλες τις 
καλλιέργειες. 

OROSOIL 
Εδαφοβελτιωτικό 100% φυτικής προέλευσης 
εµπλουτισµένο µε µικροοργανισµούς (σε µορφή 
πέλλετ).
Το OROSOIL είναι ένα προϊον φυτικής προέλευσης 
το οποίο έχει υποβληθεί σε πολύµηνη διαδικασία 
φυσικής χουµοποίησης µε αποτέλεσµα τη διασφάλιση 
απουσίας παθογόνων µικροοργανισµών και σπόρων 
ζιζανίων. Κατά το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας, 
προστίθενται µυκόρριζες (Glomus Intararadices) µαζί 
µε µία επιλεγµένη οµάδα µικροοργανισµών, µεταξύ 
των οποίων και το Trichoderma spp (Harzianum).
Οι µυκόρριζες και οι µικροοργανισµοί που 
εµπεριέχονται στο OROSOIL αφού βρεθούν στις 
κατάλληλες συνθήκες, πολλαπλασιάζονται στην 
οργανική ουσία του προϊόντος και έπειτα αφού 
µεταφερθούν και αναµειχθούν σε µεγαλύτερο 
υπόστρωµα (έδαφος), πολλαπλασιάζουν τους 
µικροοργανισµούς και τις ενζυµατικές τους 
δραστηριότητες. Ο τελικός στόχος είναι να 
δηµιουργηθεί το ιδανικό περιβάλλον για την αύξηση 
της δραστηριότητας των µικροοργανισµών στην 
περιοχή της ριζόσφαιρας για ένα περισσότερο 
αναπτυγµένο και αποδοτικό ριζικό σύστηµα.
Το OROSOIL συνιστάται για εδάφη των οποίων η 
µικροβιακή δραστηριότητα πρέπει να εµπλουτιστεί, 

καθώς µε τη χρήση του επιτυγχάνονται καλύτερες 
σοδειές µε ποιοτικότερα χαρακτηριστικά. Εξαιρετική 
επιλογή σε νέες φυτεύσεις (∆οσολογία: 50gr/λάκκο).

SULFOSPRINT
∆ιορθωτικό εδάφους, οξίνιση ριζόσφαιρας και 
µείωση αλατότητας (σε κοκκώδη µορφή).
Το SULFOSPRINT είναι ένα διορθωτικό-θρεπτικό 
λίπασµα µε βάση το θείο (πλήρως διαλυτό) , του 
οποίου η αποκλειστική σύνθεση σε κόκκους 
επιτρέπει την εύκολη διανοµή του στο έδαφος καθώς 
αποσυντίθεται µε την παρουσία υγρασίας.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε θείο αποσκοπεί στη 
σταδιακή µείωση της τιµής pH του εδάφους και στην 
οξίνιση της ριζόσφαιρας, για τη διευκόλυνση της 
απορρόφησης όλων των θρεπτικών στοιχείων που 
είναι ακίνητα στο έδαφος λόγω υψηλού ασβεστίου.
Παράλληλα, το θείο ως θρεπτικό στοιχείο, είναι 
απαραίτητο για τη σύνθεση του καρπού και τα 
ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Οι µικροοργανισµοί 
που εµπεριέχονται στο έδαφος, πραγµατοποιούν 
την οξείδωση του θείου και στη συνέχεια αυτό, 
απορροφάται από το ριζικό σύστηµα.
Η δράση του SULFOSPRINT είναι σταδιακή κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης της καλλιέργειας. 
Επιτρέπει τη µέγιστη διαθεσιµότητα των θρεπτικών 
στοιχείων, σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο λίπανσης, 
µε αύξηση της παραγωγής τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά.

ΤΜΗΜΑ MARKETING
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΛΟ ΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
> Σειρά οργανικών λιπασµάτων και εδαφοβελτιωτικών από τα ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.



B16 | 36

Τ α νέας γενιάς λιπάσµατα Ωmega® 
fert, συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα 
δεδοµένα της γεωργικής έρευνας στη 
θρέψη των καλλιεργειών.
Αξιοποιούν την τεχνολογία των πλέον 
εξελιγµένων πολυµερών ανόργανων 
βιοδιεγερτών και έχουν αναπτυχθεί 
για να µεταβάλουν καθοριστικά τη 
συµπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων 
στο σύστηµα εδάφος-φυτό.
Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, 
που ενσωµατώνουν σε κάθε κόκκο, 
αναστέλλουν την αδρανοποίηση των 
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και 
ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο 
περιβάλλον. Αυξάνουν µε αυτό τον 
τρόπο τη διαθεσιµότητά τους για τα φυτά, 
µεγιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα 
της λίπανσης και εξασφαλίζουν την 
παρατεταµένη θρεπτική επάρκεια της 
καλλιέργειας για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Η µοναδική ικανότητα των λιπασµάτων 
Ωmega® fert να τροφοδοτούν τα φυτά 
µε αφοµοιώσιµες µορφές θρεπτικών 
στοιχείων, βελτιώνει τη θρέψη της 
καλλιέργειας και συµβάλλει καθοριστικά 
στην αύξηση των στρεµµατικών 
αποδόσεων και στη βελτίωση της 
ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Τρόπος ∆ράσης
Τα Ωmega fert αποτρέπουν την 
αντίδραση των θρεπτικών στοιχείων 
του λιπάσµατος µε τα συστατικά του 
εδάφους, τα προστατεύουν από την 
αδρανοποίηση και ελαχιστοποιούν 
τις απώλειες λόγω έκπλυσης 
και εξαέρωσης, αυξάνοντας τη 
διαθεσιµότητά τους για τα φυτά.
Ο µηχανισµός δράσης τους οφείλεται 
στην ισχυρή ιονική εναλλακτική 
ικανότητα ( CEC = 650 meq/100gr) 
και στις χηλικές ιδιότητες της 
νανοτεχνολογίας NHET, που 
ενσωµατώνεται σε κάθε κόκκο.

Α. Προστασία και αύξηση της 
απορρόφησης του Φωσφόρου 
Λόγω του ισχυρού αρνητικού ηλεκτρικού 
φορτίου, ο νανοπολυµερής βιοδιεγέρτης 
προσροφά στην επιφάνειά του όλα τα 

εδαφικά κατιόντα (Ca, Mg, Fe, Al) που 
αντιδρούν µε τον Φώσφορο. Αναστέλλει 
µε αυτό τον τρόπο τον σχηµατισµό 
αδιάλυτων ενώσεων του Φωσφόρου 
και τον διατηρεί ελεύθερο και εύκολα 
αφοµοιώσιµο από την καλλιέργεια, για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Β.Αύξηση της απορρόφησης των 
βασικών κατιόντων και του Αζώτου 
(Κ, Ca, Mg, ΝΗ4 )
Πέραν όµως από την προσρόφηση των 
κατιόντων που υπάρχουν στο έδαφος, 
η τεχνολογία των Ωmegafert λειτουργεί 
και ως «συλλέκτης» όλων των θετικά 
φορτισµένων θρεπτικών στοιχείων που 
προστίθενται στην καλλιέργεια .
Συλλέγει το Κάλιο, το Μαγνήσιο 
και το Ασβέστιο του λιπάσµατος, 
προφυλάσσοντας τα από την έκπλυση 
στα αµµώδη και την ισχυρή δέσµευση 
στα αργιλώδη εδάφη και παράλληλα, 
δηµιουργεί δεσµούς µε το Αµµωνιακό 
Άζωτο (ΝΗ4), παρεµποδίζοντας τη 
µετατροπή του σε ελεύθερη Αµµωνία 
που προκαλεί απώλειες Αζώτου σε 
περιόδους ξηρασίας.

Γ. Προστασία και αύξηση της 
απορρόφησης των Ιχνοστοιχείων 
Τα Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, B, Mn, Cu) 
προστατεύονται, τόσο µέσω της ιοντικής 
απορρόφησης στην επιφάνεια του 
νανοπολυµερούς, κυρίως όµως µέσω 

των ισχυρών χηλικοποιητικών ιδιοτήτων 
του. Σχηµατίζοντας σταθερά σύµπλοκα 
µε τα Ιχνοστοιχεία, αποτρέπουν την 
οξείδωση, την αναγωγή και την 
κατακρήµνισή τους στο έδαφος και τα 
διατηρούν ενεργά διασφαλίζοντας την 
επαρκή τροφοδοσία της καλλιέργειας σε 
όλη τη διάρκεια του κύκλου της.

∆. Αύξηση της Ρίζας και της 
απορρόφησης του Νερού 
Η ύπαρξη υγρασίας-νερού στο έδαφος 
είναι καθοριστικής σηµασίας για τη 
θρέψη των φυτών. Τα θρεπτικά στοιχεία 
διακινούνται, µέσου του νερού προς τις 
ρίζες των φυτών, ενώ και η ίδια η ρίζα 
αναπτύσσεται πάντα προς τα σηµεία του 
εδάφους που υπάρχουν υψηλότερα 
επίπεδα υγρασίας. Λόγω του υδρόφιλου 
χαρακτήρα της, ο νανοπολυµερής 
βιοδιεγέρτης, µαζί µε τα θρεπτικά 
στοιχεία, προσροφά στην επιφάνεια της 
και µόρια εδαφικού νερού, αυξάνοντας 
τη συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον 
του ριζικού συστήµατος.
Η συνύπαρξη του νερού και των 
θρεπτικών στοιχείων στο ίδιο σηµείο 
του εδάφους, διεγείρει την ανάπτυξη 
της ρίζας προς την κατεύθυνση των 
θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την 
πρόσληψή τους από την καλλιέργεια.
Ταυτόχρονα, η αυξηµένη απορρόφηση 
του Φωσφόρου προάγει την ανάπτυξη 
ισχυρού και πλούσιου ριζικού συστήµατος. 

Τα φυτά εκµεταλλεύονται µεγαλύτερο 
όγκο εδάφους, απορροφούν µεγαλύτερες 
ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και νερού 
και επιτυγχάνουν υψηλότερη παραγωγή 
και ποιοτικότερα προϊόντα.

Ε. Αξιοποίηση των δεσµευµένων 
στο έδαφος θρεπτικών στοιχείων
Η υψηλή εναλλακτική ικανότητας του 
βιοδιεγέρτη, του δίνει την ικανότητα να 
λειτουργεί ως συλλέκτης κατιόντων 
για όλα θετικά φορτισµένα θρεπτικά 
στοιχεία του εδάφους. Το σύνολο των 
θρεπτικών στοιχείων που προϋπήρχαν 
στο έδαφος αλλά είχαν δεσµευτεί ισχυρά 
από αυτό και δεν ήταν διαθέσιµα στα 
φυτά, προσροφώνται στην επιφάνεια 
του βιοδιεγέρτη, απελευθερώνονται από 
την ισχυρή δέσµευση στο έδαφος και 
αποδίδονται σταδιακά στην καλλιέργεια, 
δηµιουργώντας ένα πλεόνασµα 
θρεπτικών στοιχείων στη ριζόσφαιρα των 
φυτών, µεγαλύτερο της ποσότητας που 
εφαρµόζεται µε το λίπασµα.
∆ίνεται µε αυτό τον τρόπο η δυνατότητα 
στα φυτά, πέραν του λιπάσµατος, να 
αξιοποιούν τα ακινητοποιηµένα θρεπτικά 
στοιχεία του εδάφους, καθώς και 
υπολειµµατικά στοιχεία προηγούµενων 
λιπάνσεων, βελτιώνοντας τη θρέψη 
της καλλιέργειας και αυξάνοντας τις 
αποδόσεις.

ΤΜΗΜΑ MARKETING 
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ

> Τροφοδοτούν τα φυτά µε αφοµοιώσιµες µορφές θρεπτικών στοιχείων, βελτιώνοντας τη θρέψη της καλλιέργειας

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΩMEGA® FERT 
ME ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NHET 

Εικόνες 1, 3: Προστασία των θρεπτικών 

στοιχείων του λιπάσµατος από την 

αδρανοποίησή τους στο έδαφος.

Εικόνα 2: Κινητοποίηση των δεσµευµένων 

θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και 

αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια  

Εικόνα 4: NHET GRAFIMA δείχνει την 

τεχνολογία NHET.
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