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Ξαναβγήκαν οι σπαρτικές
μετά τη βουτιά στο βαμβάκι 

Ξεκίνησε γκρίνια 
για τα δικαιώματα, 
ζόρι το πρασίνισμα
Τώρα αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις 

δυσκολίες της νέας ΚΑΠ οι αγρότες, λίγο 

το τσεκ, λαβύρινθος το νέο πρασίνισµα  

Οι 200 ντόπιες 
ποικιλίες που 
επιδοτούνται με 
έως 278 ευρώ 
ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Κοντά 10% 
το ποσοστό 
ενίσχυσης για 
τα λιπάσματα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8
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ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

To Σάββατο
ραντεβού στο
Porto Palace
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ σελ. 49, 55

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 12, 22, 42-43

ΣABBATO: Σοφονίου πρ., Γλυκερίου  Μήνας 12ος, Εβδ. 48η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:24 - ∆ύση 17:06 ΣΕΛΗΝΗ: 9 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4, 10, 16



4ΒA

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ10°C

15°C

ΛΑΡΙΣΑ
15°C

13°C
KABΑΛΑ

 12°C 4-5 B

20 0 C

15°C

17°C

5ΒA

5NΑ

6NΑ

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μέσα στο επόµενο δεκαήµερο, όταν θα έχει ενεργοποιηθεί και η 
εγχώρια ζήτηση, οι τιµές στο αρνί εύκολα θα προσεγγίσουν τα 10 
ευρώ. Πίεση εν όψει στην αγορά σκληρού σίτου, µε την εξαγωγή 
να οδεύει προς τα 440 ευρώ και τη Φότζια να µειώνεται κατά 10 
ευρώ ο τόνος. Στις εξαγωγές κρίνεται οι τιµές στο κλείσιµο για το 
ακτινίδιο, µε τους εξαγωγείς ωστόσο να είναι ανάστατοι που δεν 
µπορούν να στείλουν σε premium προορισµούς όπως η Κίνα.

Αρµιλάρια στο ακτινίδιο 
Γνωστός για τις σηψιρριζίες που 
προκαλεί στους ακτινιδεώνες είναι 
ο µύκητας Armilaria mellea, ο οποίος 
προσβάλλει εξίσου συχνά και τα 
ελαιόδεντρα που έχουν εγκατασταθεί 
πρόσφατα σε εκχερσωµένα εδάφη. 
Η ασθένεια έχει µεγάλη οικονοµική 
σηµασία, µε συµπτώµατα µεταξύ 
άλλων τον µειωµένο ρυθµό 
ανάπτυξης του δέντρου, την εξάλειψη 
της κλαδικής ανάπτυξης και τη 
µικροφυλλία, καθώς και φαινόµενα 
πτώσης φύλλων. Αν η εξάπλωση του 
µύκητα δεν περιοριστεί, τότε σταδιακά 
το δέντρο οδηγείται σε ξήρανση. 
Να σηµειωθεί ότι ο µυκητας µπορεί 
να προσβάλλει και τον λαιµό του 
δέντρου της ακτινιδιάς. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε γεωπόνους, τα προληπτικά 
µέτρα επικεντρώνονται στον έλεγχο 
του φυτωρίου από όπου θα γίνει 
η προµήθεια των δενδρυλλίων, στην 
αποφυγή της υπερβολικής υγρασίας 
και στον καθαρισµό των εργαλείων, 
προκειµένου να µην µεταδοθεί 
το µόλυσµα. Θα µπορούσε επίσης 
να εφαρµοστεί σκεύασµα µε 
τον µύκητα Trichoderma spp που 
δρα ανταγωνιστικά στην ανάπτυξη 
της αρµιλάριας στις ακτινιδιές.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-12-2022
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις, 
µε τοπικές βροχές στα 
ανατολικά ηπειρωτικά. Στα 
δυτικά αυξηµένες νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο 
και βαθµιαία και στα υπόλοιπα 
τµήµατα, από το απόγευµα 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 
µέτριοι, από τις βραδινές ώρες 
τοπικά στο Ιόνιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

Κυριακή 04-12-2022
Λίγες παροδικές νεφώσεις 
στο µεγαλύτερο µέρος της 
χώρας, στα δυτικά, τα κεντρικά 
και τα βόρεια αυξηµένες 
νεφώσεις, µε τοπικές βροχές 
και στα βορειοδυτικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι µέτριας 
έντασης στα δυτικά νότιοι, 
στα ανατολικά βόρειοι και τοπικά 
στο Ιόνιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 05-12-2022
και Τρίτη 06-12-2022
Παροδικά αυξηµένες νεφώσεις 
στο µεγαλύτερο µέρος της 
χώρας, στα δυτικά και τα βόρεια 
αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και στα δυτικά, κυρίως 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

στα θαλάσσια και παραθαλάσσια, 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 
ήπιας έντασης, κατά τόπους στο 
Ιόνιο µέτριας έντασης. 
θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 07-12-2022 ως
Παρασκευή 09-12-2022
Λίγες νεφώσεις, βαθµιαία από 
τα δυτικά αυξηµένες µε υψηλή 
πιθανότητα τοπικών βροχών 
και στα δυτικά σποραδικών 
καταιγίδων. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή 
ως προς τις µέγιστες τιµές. 

Μέτριοι άνεµοι 
στα δυτικά νότιοι 4 
µε 6 µποφόρ, κατά 
τόπους στο Ιόνιο 
έως 7 µποφόρ, 
µε σταδιακή 
εξασθένηση.
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Σήµερα, Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου 2022, είναι η 
γιορτή του Αγρότη της Χρονιάς. Ενός θε-
σµού που ξεκίνησε από τη συντακτική ο-
µάδα της Agrenda, χωρίς άλλη φιλοδοξία, 
παρά µόνο για να βγουν στην επιφάνεια 
τα καλά παραδείγµατα. 

Οι άνθρωποι που τιµούν την αγροτική επιχειρη-
µατικότητα, που τηρούν µε συνέπεια τις κα-
λές πρακτικές, που έχουν πλάνο για τη δου-
λειά τους και ξέρουν να συνεργάζονται. Να 
βγουν δηλαδή µπροστά κάποιοι που το αξί-
ζουν και να µάθουµε -όλοι εµείς- περισσότε-
ρα για τον τρόπο µε τον οποίο τα κατάφεραν. 

Ο Αγρότης της Χρονιάς, λοιπόν, είναι µια αφορµή 
για να καταλάβουµε τι γίνεται, δηλαδή από 
που ερχόµαστε και που πάµε. Να µας βοηθή-
σει να διορθώσουµε τις αδυναµίες µας και να 
µη χάνουµε µια µετά την άλλη τις ευκαιρίες.

Το ξέρουµε ότι λείπουν πολλά. Λείπει το Σχέ-
διο, λείπει η κατανόηση των θεµάτων, τόσο 
από τους ειδικούς όσο και από εµάς τους ί-
διους, λείπει η αυτοπεποίθηση. 

Ίσως πιο πολύ απ’ όλα πάντως, λείπει η αλληλο-
κατανόηση. Οι συνθήκες µας έχουν κάνει, 
να κοιτάει ο καθένας… την πάρτη του.

Ο δρόµος αυτός είναι αδιέξοδος. Ήρθε η ώρα 
να ξαναβρούµε τη µεταξύ µας αλληλοε-
κτίµηση. Αντί να δείχνουµε ο ένας τον άλ-
λο µε το δάχτυλο, ας γίνουµε πιο ανεκτι-
κοί µε τους δίπλα µας και ας προσπαθή-
σουµε να γνωρίσουµε και να βελτιώσου-
µε πρώτα τον εαυτό µας. 

Η πρωτοβουλία της Agrenda και ο καταξιωµέ-
νος θεσµός του Αγρότη της Χρονιάς είναι 
µια καλή αφορµή για να δούµε τα πράγ-
µατα αλλιώς.

Να επαναπροσδιορίσουµε τη θέση µας χωρίς να 
ξεφεύγουµε από τις αρχές µας, να αφήσου-
µε στην άκρη τον κοµµατισµό και τις αλλη-
λοκατηγορίες, να δώσουµε περισσότερο 
χώρο στο δηµιουργικό µας πνεύµα. 

Να αντιληφθούµε το περιβάλλον στο οποίο κα-
λούµαστε να λειτουργήσουµε, να το βελτιώ-
σουµε εκεί που µπορούµε αλλά και να προ-
σαρµοστούµε εκεί όπου δεν µπορούµε να 
κάνουµε πολλά πράγµατα. Άλλωστε, τα πά-
ντα είναι θέµα προτεραιότητας!

Ας αφήσουµε στην άκρη τη λογική «άσπρο 
µαύρο», όταν µάλιστα, µέσα µας ξέρουµε 
καλά ότι κανένας δεν µπορεί να τα κάνει 
όλα από µόνος του. 

Αγρότες, µελετητές, κρατικοί λειτουργοί, επιστή-
µονες, εταιρείες αγροτικών εφοδίων, κατα-
σκευαστές και αντιπρόσωποι µηχανηµάτων, 
τράπεζες, βιοµήχανοι - µεταποιητές, διακινη-
τές αγροτικών προϊόντων και δηµοσιογρά-
φοι του αγροτικού χώρου, καλούµαστε να 
συνεργαστούµε στενά και χωρίς καχυποψία. 

Στον φετινό Αγρότη της Χρονιάς καλούνται να 
δώσουν το παρόν, όλοι οι συντελεστές του 
χώρου, που έχουν κάτι να πουν και όλοι όσοι 
έχουν κάτι να µάθουν. Ο Αγρότης της Χρο-
νιάς οφείλει να είναι η πηγή της γνώσης.  
    Agrenda

Οι κυνηγοί 
της γνώσης

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,03660

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,41126

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98683

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85581

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
142,916

• Πλήρης αυτοµατισµός στη µηχανή 
ταΐσµατος ζωών της Lely σελ. 20-37
• Φάκελος µέχρι 250.000 ευρώ για τα 
νέα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18-19

• Στο πλάνο Γεωργαντά βώλοι αντί για 
ενώτια για τα αιγοπρόβατα σελ. 8
• ∆ιαχωρισµός ασφαλίστρων σε 3 ζώνες 
στο νέο κανονιστικό πλαίσιο ΕΛΓΑ σελ. 26

• Στον κάµπο ξανά οι σπαρτικές, µετά το 
γύρισµα στις τιµές για το βαµβάκι σελ. 22
• Μέσα στο επόµενο δεκαήµερο, εύκολα 
στα 10 ευρώ η τιµή του αρνιού σελ. 21
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στη µεταφορά πόρων από το νέο πρα-
σίνισµα στα δικαιώµατα για το 2023 
αναµένεται να προχωρήσουν οι αρ-
µόδιες αρχές, η οποία πάντως σε κα-
µία περίπτωση δεν θα αντισταθµί-
σει τις απώλειες που θα καταγράψει 
η βασική ενίσχυση. Η αναµενόµενη 
µείωση στο τσεκ από του χρόνου, ή-
δη έχει ξεκινήσει να γίνεται αντιλη-
πτή από αγρότες και φορείς, ενώ εν-
δεικτική είναι η έκθεση της επιστη-
µονικής Οµάδας Εργασίας για τη νέα 
ΚΑΠ 2023-2027, του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρι-
κής Ελλάδας, που κάνει λόγο για α-
πώλειες στις άµεσες ενισχύσεις από 
20% µέχρι και πάνω από 69% σε σχέ-
ση µε σήµερα, στη Θεσσαλία. 

Πηγή που βρίσκεται κοντά στο σχε-
διασµό του στρατηγικού σχεδίου α-
ναφέρει στην Agrenda, πώς τουλά-
χιστον τον πρώτο χρόνο εφαρµογής 
της ΚΑΠ είναι πολύ µικρές οι πιθα-
νότητες να απορροφηθούν τα κον-
δύλια των 425 εκατ. ευρώ από το νέο 
πρασίνισµα και ως εκ τούτου, τουλά-
χιστον για του χρόνου η προγραµµα-
τισµένη µείωση στα δικαιώµατα θα εί-
ναι πιο ήπια. 

Το σενάριο της υποαπορρόφησης, 
βολεύει ιδιαίτερα την περίπτωση των 
κτηνοτρόφων, που όπως έγραψε στο 

περασµένο φύλλο η Agrenda είναι 
πρακτικά αδύνατο µε την τεχνική λύ-
ση σε ισχύ να ακολουθήσουν αγρο-
περιβαλλοντικές πρακτικές στον βο-
σκότοπο που µπορεί να τους έχει κα-
τανεµηθεί χιλιόµετρα µακριά από την 
εκµετάλλευσή τους. Και σ’ αυτή την 
περίπτωση όµως, η αύξηση των δι-
καιωµάτων θα είναι µικρή και θα α-
φορά όλους τους κτηνοτρόφους όχι 
µόνο εκείνους που δεν είναι σε θέ-
ση να ακολουθήσουν το πρασίνισµα.

Σηµειώνεται εδώ πως και από τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις έχει το δι-
καίωµα το κράτος-µέλος να µεταφέ-
ρει κονδύλια. Χαρακτηριστική είναι 
η παράγραφος στο στρατηγικό σχέ-
διο που αναφέρει:

«Για τη διακύµανση της µοναδι-
αίας αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης έγινε η παραδοχή ±25% σε σχέ-
ση µε την ενιαία περιφερειακή αξία 
κάθε δικαιώµατος. Η διακύµανση αυ-
τή προβλέπεται από το κανονιστικό 
πλαίσιο προκειµένου να µην υπάρ-

ξει απώλεια πόρων, από ενδεχόµενη 
υπο-απορρόφηση των οικολογικών 
σχηµάτων κατά τα δυο πρώτα έτη ε-
φαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου 
αλλά και άλλων παρεµβάσεων (πχ. 
συνδεδεµένες ενισχύσεις)». Γι’ αυτό 
το λόγο φιλοξενούνται τρία ποσά για 
τη µέση αξία δικαιωµάτων:

 Ελάχιστη τιµή: 16,1 ευρώ το στρέµ-
µα για αροτραίες, 20,3 ευρώ για µόνι-
µες και 13,2 ευρώ για τα βοσκοτόπια.

 Μέση τιµή: 21,5 ευρώ για αρο-
τραίες, 27 ευρώ για µόνιµες και 17,6 
ευρώ για τα βοσκοτόπια.

 Μέγιστη τιµή:  26,9 ευρώ το στρέµ-
µα για αροτραίες, 33,8 ευρώ για µό-
νιµες και 22 ευρώ για τα βοσκοτόπια. 

Οι προβλέψεις µεταφοράς
 Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

Άρθρου 97 του Καν. ΕΕ. (2115/2021) 
υπάρχουν δύο επιλογές:

 Μεταφορά του 5% των πόρων α-
πό το νέο πρασίνισµα στα δικαιώµα-
τα (ή οποιαδήποτε άλλη µορφή άµε-
σης ενίσχυσης), µε το ποσό αυτό να 
ορίζεται στα 21 εκατ. ευρώ περίπου. 

 Μεταφορά ποσού που αντιστοι-
χεί άνω του 5% από το νέο πρασίνι-
σµα σε άλλες άµεσες ενισχύσεις. Αυ-
τή η δυνατότητα προϋποθέτει την αύ-
ξηση των ποσών δέσµευσης για το 
νέο πρασίνισµα στα υπόλοιπα έτη υ-
λοποίησης της νέας ΚΑΠ.

Μικρή ώθηση στο τσεκ    
με ρέστα από το νέο πρασίνισμα  

Το γεγονός ότι είναι 

πρακτικά αδύνατο 

με την τεχνική λύση 

να ακολουθήσει το 

νέο πρασίνισμα

 η πλειοψηφία 

των κτηνοτρόφων,  

οδηγεί για το 

2023 μεταφορά 

κονδυλίων στα 

δικαιώματά τους. 

Κάποιο όφελος 

αναμένεται και για 

τη φυτική παραγωγή

Από συνδεδεµένες
 Το κράτος µέλος έχει 

το δικαίωµα να µεταφέρει 
κονδύλια στα δικαιώµατα 
και από τις συνδεδεµένες 

ενισχύσεις 

Πρακτικές
Το σενάριο της 
υποαπορρόφησης, βολεύει 
ιδιαίτερα την περίπτωση 
των κτηνοτρόφων, που 
όπως έγραψε η Agrenda 
είναι πρακτικά αδύνατο 
µε την τεχνική λύση σε 
ισχύ να ακολουθήσουν 
αγροπεριβαλλοντικές 
πρακτικές στον βοσκότοπο 
που µπορεί να τους έχει 
κατανεµηθεί χιλιόµετρα 
µακριά από την 
εκµετάλλευσή τους.

Ισοφάριση
Εφόσον η χώρα µας 
αποφασίσει να µεταφέρει 
ποσό που αντιστοιχεί άνω 
του 5% από το πρασίνισµα 
στα δικαιώµατα, θα πρέπει 
να ισοφαρίσει αυτή την 
απώλεια στα υπόλοιπα 
έτη εφαρµογής της ΚΑΠ, 
µε άµεση επίπετωση σε 
άλλες άµεσες ενισχύσεις. 

Απώλεια
Για τη διακύµανση της 
µοναδιαίας αξίας των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης 
έγινε η παραδοχή ±25% 
σε σχέση µε την ενιαία 
περιφερειακή αξία 
κάθε δικαιώµατος, 
όπως προβλέπεται από 
το κανονιστικό πλαίσιο 
προκειµένου να µην 
υπάρξει απώλεια πόρων.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς ουσιαστικό λόγο, µε τριήµερη καθυ-
στέρηση ξεκίνησε τελικά η διαδικασία πί-
στωσης των λογαριασµών των παραγωγών 
µε την προκαταβολή (70%) των προγραµµά-
των. Αιτία, κάποιες αντιστάσεις µηχανισµών 
που επιχείρησαν να κρατήσουν παραπίσω 
τη διαδικασία για αλλότρια των παραγωγών 
συµφέροντα, προκαλώντας την αγανάκτηση 
των δικαιούχων, αφού αυτοί ήταν και οι µό-
νοι που επί τοις ουσίας ζηµιώθηκαν. Ωστό-
σο, αυτές τις µέρες και µέχρι τις αρχές της 
ερχόµενης εβδοµάδας πιστώνονται 283,5 
εκατ. ευρώ σε 78.000 δικαιούχους, εκ των 

οποίων τα 270 εκατ. ευ-
ρώ αντιστοιχούν στα Βιο-
λογικά και την Απονιτρο-
ποίηση και τα υπόλοιπα 
13,5 εκατ. ευρώ αφορούν 
Κοµφούζιο, Αυτόχθονες 
Φυλές, Αµπελώνα Θήρας 
και Ελαιώνα Άµφισσας.

Μετά το τέλος της δια-
δικασίας, θα δοθεί στους 
παραγωγούς το περιθώ-

ριο να προχωρήσουν σε εντάσεις κατά των 
αποτελεσµάτων, προκειµένου να γίνουν οι 
όποιες διορθώσεις και να ακολουθήσει νέα 
πίστωση -µε το νέο έτος- που θα συµπερι-
λαµβάνει και όσους από αυτούς δικαιωθούν.

Το επόµενο βήµα, λοιπόν, αφορά την εξό-
φληση της βασικής, µαζί µε το πρασίνισµα και 
την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλι-
κίας, αλλά και την πληρωµή της εξισωτικής.  

Όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση, το ε-
πόµενο διάστηµα θα συνεχίζονται οι διοι-
κητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι, προ-
κειµένου να διορθωθεί ό,τι χρειάζεται ώ-
στε να κυλήσει και η εξόφληση της ενιαίας 
το ίδιο οµαλά µε την προκαταβολή του Ο-
κτωβρίου. Σύµφωνα, µάλιστα µε τον πρόε-
δρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά µε τις µεταβιβά-
σεις σε εκκρεµότητα έχει µείνει ένα ποσο-
στό της τάξης του 10%, το οποίο αφορά κυ-
ρίως τις κληρονοµιές. Πρόκειται για 4.040 
παραγωγούς για τους οποίους εκκρεµεί η 
ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των 
αιτήσεών τους µεταβίβασης δικαιωµάτων (α-
φορά περιπτώσεις όπου αναµένεται η προ-
σκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητι-
κών, υφίσταται εµπλοκή σε σύνθετες περι-
πτώσεις κληρονοµιάς, κ.λπ.).

Για την εξόφληση του τσεκ, να σηµειω-
θεί ότι εκτός από τις µεταβιβάσεις και τους 
61.740 παραγωγούς, µε δικαιούµενο ποσό 

βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, 
σε έλεγχο βρίσκονται και 5.340 παραγωγοί 
για τους οποίους υπάρχουν ευρήµατα σχε-
τικά µε τη µη νόµιµη κατοχή των εκτάσεων 
που δηλώνουν για τη λήψη ενίσχυσης λόγω 
ερευνών ή καταγγελιών και 1.500 παραγω-
γοί, οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά α-
νωτέρας βίας, τα οποία εξετάζονται.

Εν τω µεταξύ, σε διορθώσεις προχωρούν 
και οι παραγωγοί – κυρίως της Θεσσαλίας- 
σχετικά µε αγροτεµάχια που ελέγχονται µε 
τη µέθοδο monitoring, τα οποία δεν υπολο-
γίστηκαν για την πληρωµή στην προκαταβο-
λή της βασικής ενίσχυσης. Σύµφωνα, µάλι-
στα µε τον πρόεδρό τουΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο 
Σηµανδράκο, αυτό το διάστηµα στέλνονται 
στους παραγωγούς ειδοποιήσεις σφαλµά-
των που θα αφορούν τα «κοµµένα» λόγω 
monitoring αγροτεµάχια. Για παράδειγµα, 
εάν σε ένα αγροτεµάχιο (χωράφι), υπάρχει 
µια ποµόνα ή κάποιος θάµνος, τα οποία ε-

µπόδιζαν την καταγραφή από το monitoring 
της καλλιέργειας, τότε θα µπορέσει αυτό να 
διορθωθεί και ο παραγωγός να λάβει την ε-
νίσχυση που δικαιούται.

Ενστάσεις για την εξισωτική 
µέχρι της 13 ∆εκεµβρίου 

Σχετικά τώρα µε την εξισωτική, δηµοσι-
εύτηκε η πρώτη κατάταξη µε τους εγκεκρι-
µένους και τους απορριφθέντες για το έτος 
2022, µε τους ενδιαφερόµενους να έχουν 
προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων µέ-
χρι και τις 13 ∆εκεµβρίου (βλέπε ρεπορτάζ 
σελ. 16). Η δηµόσια δαπάνη του Μέτρου 13 
ανέρχεται σε 264 εκατ. ευρώ και είναι αυξη-
µένη κατά 14 εκατ. ευρώ. 

Σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ε-
πισηµαίνονται επιπλέον τα εξής:

 οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως 
«άµεσα συνταξιούχοι» από τον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) απορρίφθη-
καν. Οι παραγωγοί που διαφωνούν µε το α-
ποτέλεσµα της κατάταξης έχουν τη δυνατό-
τητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής,

 ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «ε-
νεργού γεωργού» έχει προκύψει από το τε-
λευταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε,

οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως 
«κάτοικοι εξωτερικού», «ηλικία εκτός ορί-
ων επιλεξιµότητας (18-67)», «ο αιτών/σύζυ-
γος είναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδό-
τησης», «ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή 
αποκλεισµό», «ο αιτών είναι διάδοχος µε ε-
τήσιο αποκλεισµό» έχουν τη δυνατότητα υ-
ποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, προ-
κειµένου να προσκοµίσουν δικαιολογητικά.

Για τις ασφαλιστικά καλυπτόµενες από τον ΕΛΓΑ ζηµιές, 
οι οποίες συνέβησαν εντός του 2022 και αφορούν τον παγετό του 
Ιανουαρίου, γίνεται αγώνας δρόµου για να γίνει η αποπληρωµή, 
ίσως και µέσα στον ∆εκέµβριο, πριν τις γιορτές. Αυτό απάντησε 
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος 
στην µε αριθµό 176/15-11-2022 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 
Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Γεωργίου 

Ψυχογιού. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον υφυπουργό, για τις ζηµιές 
αυτές έγιναν συνολικά 250 αναγγελίες µε 6.900 δηλώσεις ζηµιάς. 
Όσον αφορά τις ζηµιές του 2021, ο υφυπουργός ανέφερε ότι 
θα γίνει εκκαθάριση µέσα στον ∆εκέµβριο του 2022, ενώ στους 
ασφαλιστικά καλυπτόµενους έχουν δοθεί 18.325.000 ευρώ, 
ενώ δόθηκε και παράταση έως τις 31/12/2022 για τις 
ασφαλιστικές εισφορές από την πλευρά των παραγωγών.

Μετά τα προγράμματα  
εξόφληση τσεκ, εξισωτική

∆άσωση 
Έως 31 Μαρτίου 

κατ’ εξαίρεση 
δηλώσεις εφαρµογής 

για «∆άσωση και 
δηµιουργία δασικών 

εκτάσεων»
Ένταξη 4.608 παραγωγών στην 3η πρόσκληση του Κοµφούζιο 

Την ένταξη στη δράση 10.1.08 Κοµφούζιο 4.608 δικαιούχων, έναντι των 
4.964 δικαιούχων της αρχικής απόφασης, προβλέπει η 2η τροποποίηση της 3ης 
πρόσκλησης. Η συνολική δηµόσια δαπάνη των παραπάνω ενταγµένων πράξεων 
ανέρχεται σε 26.707.747,54 ευρώ, µειωµένος κατά 1.856.028,27 ευρώ σε σχέση 
µε τον συνολικό προϋπολογισµό των ενταγµένων πράξεων της 1ης τροποποίησης 
της αρχικής απόφασης. Οι υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των νέων δικαιούχων 
ξεκίνησαν την 1η Απριλίου 2022 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2025. Επίσης, 
σύµφωνα µε την τροποποιητική απόφαση προστίθενται 119 νέοι δικαιούχοι, 
οι οποίοι προέκυψαν από µεταβίβαση ήδη ενταγµένων εκµεταλλεύσεων 
δικαιούχων, ενώ διεγράφησαν και 475 δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης.

Κάποιες αντιστάσεις 
μηχανισμών που 
επιχείρησαν να 
κρατήσουν παραπίσω 
τη διαδικασία 
πίστωσης των 
προγραμμάτων, 
προκάλεσαν την 
αγανάκτηση των 
παραγωγών, που 
ήταν και οι μόνοι 
που ζημιώθηκαν

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ 519,7

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

35,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

270 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΚΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

375

Μέσα στο μήνα εξοφλήσεις ΕΛΓΑ για ζημιές του 2021 και 2022
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την αναβάθµιση του συστήµατος 
σήµανσης των αιγοπροβάτων σχε-
διάζει το τελευταίο διάστηµα η η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, που εξετάζει σοβαρά 
το ενδεχόµενο αντικατάστασης 
των ενωτίων µε ηλεκτρονικούς 
βώλους, το «σήµα» των οποίων 
θα φτάνει και στις αρµόδιες υπη-
ρεσίες της Βάθη και του ΟΠΕΚΕΠΕ 
για την διενέργεια ελέγχων στον 
αριθµό των αιγοπροβάτων. 

Η κίνηση αυτή, φιλοδοξεί να 
βάλει τέλος και σε µια πολυκαι-
ρισµένη παθογένεια που εµπο-
δίζει τους εκάστοτε επικεφαλής 
στο υπουργείο, να µην µπορούν 
να εµπιστευτούν τα δεδοµένα που 
προκύπτουν από τις δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε των παραγωγών, που σε πολ-
λές περιπτώσεις εµποδίζουν τον 
σχεδιασµό.

Έλεγχοι ακόµα και από απόσταση
Ενδεικτική είναι η περίπτωση 

της ενίσχυσης για την αγορά ζω-
οτροφών, για την οποία οι διαχει-
ριστικές αρχές κατευθύνθηκαν στα 
δεδοµένα του Άρτεµις, το οποίο, 
αν και πιο κοντά στα πραγµατικά 
µεγέθη, δεν είναι απροσπέλαστο 
σε διαφόρων ειδών παρατυπίες 
(εικονικά τιµολόγια). 

Μάλιστα, η αξιοποίηση των ηλε-
κτρονικών βώλων, επιτρέπει τη δι-
ενέργεια ελέγχων στις κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις ακόµα και από 
απόσταση, αφού «ο ποµπός» του 

βώλου που στέλνει σήµα στις κα-
τά τόπους κτηνιατρικές αρχές, θα 
µπορεί να «αναφέρεται» και στους 
ελεγκτικούς µηχανισµούς του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Συγκρότηση Οµάδας Εργασίας
Μάλιστα, προ ολίγων ηµερών, 

δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση 
Γεωργαντά για σύσταση και συ-
γκρότηση Οµάδας Εργασίας µε α-
ντικείµενο τον έλεγχο και την ορ-
θή σήµανση προϊόντων του αγρο-
διατροφικού τοµέα, κυρίως σφάγι-
ων ζώων, ως προς την προέλευση 
και την εκτροφή τους, για την απο-
φυγή παραπλάνησης του αγορα-

στικού κοινού. Ανάµεσα στις αρ-
µοδιότητες της οµάδας αυτής, εί-
ναι σύµφωνα µε πληροφορίες και 
η αξιολόγηση του εν λόγω σχε-
δίου Γεωργαντά για αναβάθµιση 
της σήµανσης των αιγοπροβάτων.

Κόστος 5 µε 6 ευρώ το ανά ζώο
Πάντως, σύµφωνα µε το ρεπορ-

τάζ, το κόστος για τους βώλους αυ-
τούς διαµορφώνεται γύρω στα 5 
µε 6 ευρώ ανά ζώο, οπότε θα χρει-
αστεί να υπάρξει  κάποιο οικονο-
µικό κίνητρο προς τους κτηνοτρό-
φους ή επιδότηση του κόστους 
προκειµένου να επωµιστούν αυ-
τήν την πρόσθετη δαπάνη, ειδι-

κά στη σηµερινή συγκυρία. Αυτό 
ήταν και το σχόλιο εκπροσώπων 
της Εθνικής Επιτροπής Κτηνοτρο-
φίας της ΕΘΕΑΣ, σε πρόσφατη συ-
νάντηση µε τον Γεωργαντά, όταν 
ο υπουργός συζήτησε µαζί τους 
τη σκέψη του. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αν το 
κόστος του βώλου ανέρχεται στα 
5 ευρώ το κεφάλι, τότε µια εκµε-
τάλλευση µε 150 πρόβατα θα χρει-
αστεί τουλάχιστον 750 ευρώ, όσα 
περίπου δικαιούται ο κτηνοτρόφος 
από την επιδότηση για την αγορά 
ζωοτροφών, του Μέτρου 22, βά-
σεις της κλάσης της µονάδας του 
(800 ευρώ για 101 έως 150 ζώα). 

Μετά τη λήξη της παράτασης 
µιας εβδοµάδας για τη διαδικασία 
υποβολής αιτηµάτων ενίσχυσης 
στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε 
την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου, 
αυτό που µένει για να ξεκινήσει 
η πίστωση της επιδότησης για 
την αγορά λιπασµάτων, είναι η 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
µε την οποία θα καθορίζεται 
το ύψος της ενίσχυσης. Επί του 
πιεστηρίου, δεν είχε ανακοινωθεί 
κάποια νέα παράταση αναφορικά 
µε την προθεσµία υποβολής των 
τιµολογίων αγοράς λιπασµάτων 
της καλλιεργητικής περιόδου 
(Οκτώβριος 2021 – Σεπτέµβριος 
2022), ενώ φαίνεται ότι τα 
περιθώρια χρόνου είναι ιδιαίτερα 
στενά προκειµένου να γίνει η 
πληρωµή εντός του ∆εκεµβρίου, 
όπως έχει δεσµευτεί σχετικά η 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε όσα 
έχουν γίνει γνωστά, το ύψος 
της ενίσχυσης θα διαµορφωθεί 
ως ένα ποσοστό επί της αξίας των 
τιµολογίων που έχουν αναρτήσει 
οι δικαιούχοι στην ΑΑ∆Ε. 
Εκτιµήσεις ανθρώπων της αγοράς 
αλλά και των πωλήσεων των 
λιπασµάτων κατά την επιλέξιµη 
για ενίσχυση περίοδο, δείχνουν 
ότι το ποσοστό αυτό θα βρίσκεται 
γύρω από το 10%. Με δεδοµένο 
ότι το κονδύλι για την ενίσχυση 
είναι 60 εκατ. ευρώ, µόλις το 
υπουργείο έχει στα χέρια του όλα 
τα επιλέξιµα τιµολόγια για αγορά 
λιπασµάτων κατά την περασµένη 
καλλιεργητική περίοδο, θα είναι 
σε θέση να ορίσει το ποσοστό 
ενίσχυσης επί των τιµολογίων. 
Aν το σύνολο των παραστατικών 
δείχνει ποσό περί τα 600 εκατ. 
ευρώ, τότε το ποσοστό ενίσχυσης 
επί των τιµολογίων, θα 
διαµορφωθεί στο 10%. Αν 
τα τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων 
που θα αναρτηθούν στην ΑΑ∆Ε 
δίνουν µια συλλογική δαπάνη στα 
500 εκατ. ευρώ, τότε το ποσοστό 
ενίσχυσης θα είναι 12% και ούτω 
καθ’ εξής. Άνθρωποι της αγοράς 
χονδρικά υπολογίζουν τις 
πωλήσεις την εν λόγω περίοδο 
στα 500 µε 650 εκατ. ευρώ, κάτι 
που σηµαίνει ποσοστό 9 µε 12%. 
Κάτι τέτοιο για αγρότη µε 100 
στρέµµατα σκληρό σιτάρι δίνει 
ενίσχυση 400 έως 450 ευρώ.

ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ 10%

Δεκέμβριο η 
πληρωμή για 
τα λιπάσματα

Το πλάνο για ελέγχους σε δηλωμένα ζώα  

Βώλοι αντί ενωτίων 
για τα αιγοπρόβατα

Αν το κόστος του βώλου 
ανέρχεται στα 5 ευρώ 

το κεφάλι, τότε µια 
εκµετάλλευση µε 150 
πρόβατα θα χρειαστεί 

τουλάχιστον 750 ευρώ, 
όσα περίπου δικαιούται 
ο κτηνοτρόφος από την 

επιδότηση για την αγορά 
ζωοτροφών, του Μέτρου 

22, βάσεις της κλάσης της 
µονάδας του (800 ευρώ για 

101 έως 150 ζώα).

Θα χρειαστεί οικονομικό κίνητρο για το κόστος στα 5 με 6 ευρώ ανά ζώο
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Συνδεδεμένη
Εκτός επιδότησης 
καλαμποκιού το 
15% των εκτάσεων   
Η αναθεώρηση του 2023 των Σχεδίων Λεκανών 
μπορεί να απελευθερώσει το πριμ σε κάποιες περιοχές 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Περί το 15% των εκτάσεων καλαµπο-
κιού που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε υπο-
λογίζεται που θα µείνουν εκτός της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης των 55 ευ-
ρώ το στρέµµα, το 2023. Ροδόπη, Ξάν-
θη, Νότιος Έβρος, Χρυσούπολη Καβά-
λας, πολλές περιοχές της Θεσσαλίας 
όπως η Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, ο Πα-
λαµάς, ο Πλατύκαµπος και η Φαλάνη 
µένουν εκτός συνδεδεµένης καθώς τα 
υπόγεια ύδατα έχουν χαρακτηριστεί 
από «ποσοτική ή ποιοτική πλευρά» 

ως κακής κατάστασης. Όπως σηµειώ-
νεται πάντως στο στρατηγικό σχέδιο, 
το 2023 θα υπάρξει νέα αναθεώρη-
ση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λε-
κανών Απορροής Ποταµών (Σ∆ΛΑΠ) 
στα οποία βασίζεται ο χαρακτηρισµός 
των υδάτων και ως εκ τούτου, σε κά-
ποιες περιπτώσεις µπορεί να αρθεί 
ο περιορισµός ή να αποκλειστούν κι 
άλλες περιοχές από τη συνδεδεµένη. 
Ωστόσο κάτι τέτοιο δύσκολα θα γίνει 
τουλάχιστον για το ερχόµενο ΟΣ∆Ε. 

Χαρακτηριστικό πάντως είναι ένα 
παράδειγµα αγρότη από την Κοζάνη, ο 
οποίος όπως αναφέρει στην Agrenda 
µπορεί µεν να θεωρείται ο τόπος που 
έχει τα αγροτεµάχια σε κακή ποιοτική 
κατάσταση, ωστόσο στην άδεια χρή-
σης νερού που χρησιµοποιεί κατα-
γράφεται το αντίθετο. Μένει να φα-
νεί λοιπόν τι θα γίνει και σε αυτές τις 

περιπτώσεις, µε τις εφαρµοστικές α-
ποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα ορί-
σουν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της συνδεδεµένης ακόµη να αργούν. 

Η αναφορά του στρατηγικού 
σχεδίου για το καλαµπόκι

∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ε-
νίσχυσης είναι οι ενεργοί γεωργοί 
οι οποίοι:

 Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 25 
κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτά-
ριο, για τον οποίο πρέπει να προσκο-
µίζουν αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς

 Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέ-
ξιµες εκτάσεις. Οι ε-
πιλέξιµες αυτές εκτά-
σεις πρέπει να βρί-
σκονται σε περιοχές 
µε υδατικά συστήµα-
τα των οποίων τα ύ-
δατα είναι σε καλή 
κατάσταση από πο-
σοτικής και ποιοτι-
κής πλευράς.

 Παραδίδουν κατ’ 
ελάχιστον 9 τόνους 
προϊόν ανά εκτάριο.

 Προϋπόθεση για 
τη χορήγηση της ε-

νίσχυσης είναι η προσκόµιση τιµολο-
γίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος 
σε µεταποιητική µονάδα, κτηνοτρόφο 
ή έµπορο του προϊόντος. Στην περί-
πτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν 
παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλ-
λευση, δεν απαιτείται η προσκόµιση 
τιµολογίου αγοράς ή πώλησης για το 
µέρος της ζωοτροφής που προορίζε-
ται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους, 
το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτη-
ση µε τον αριθµό, το είδος και τις δι-
ατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου 
σε καρπό αραβοσίτου. 

 Επίσης, η συνδεδεµένη αυτή ενί-
σχυση θα χορηγηθεί υπό την προϋ-
πόθεση ότι, εκτός από την συµβατό-
τητα µε την Οδηγία-πλαίσιο για τα νε-
ρά, θα τηρηθεί και η εθνική νοµοθε-
σία σχετικά µε την προστασία και δι-
αχείριση των υδατικών πόρων.

Οι περιοχές 
της Θεσσαλίας
µε πρόβληµα
∆εν δικαιούνται συνδεδεµένη 
ενίσχυση στο καλαµπόκι µεταξύ 
άλλων τα παρακάτω υδατικά 
συστήµατα στη Θεσσαλία:

 Υδατικό σύστηµα πεδιάδας 
Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα, 
Αρτεσιανό, Παλαµάς, Φύλλο, 
Ματαράγκα, Σοφάδες, Καλλιφώνι, 
Καππαδοκικό, Ελληνικό, Σταυρός, 
Βαµβακού, Φάρσαλα κ.α.)

 Υδατικό σύστηµα Λάρισας-Κάρλας 
(Λάρισα, Ελευθέριο, Πλατύκαµπος, 
Νάµατα, Πρόδροµος, Μέλισσα, 
Νίκη, Κιλελέρ, Αρµένιο, Ριζόµυλος).

 Υδατικό σύστηµα Ταουσάνης-Καλού 
Νερού (Αµυγδαλέα, Μάνδρα, Τερψιθέα, 
Ραχούλα, Κοιλάδα, Μεσοράχη, 
Κραννώνας, Βούναινα, ∆οξαράς, 
Ζάππειο, ∆ίλοφος, Αγ. Ανάργυροι).

 Υδατικό σύστηµα Αλµυρού
 Υδατικό σύστηµα κώνου Τιταρήσιου, 

όπου µεταξύ των άλλων περιοχών, 
υπάρχουν ∆ελέρια, Τυρναβος, 
Αµπελώνας, ∆ένδρα, Γιάννουλη, Φαλάνη

 Υδατικό σύστηµα υδροφοριών 
Μακρυχωρίου-Συκουρίου (Ιτέα, 
Γόννοι, Μακρυχώρι, Καλοχώρι). 

Η κακή ποιότητα 
υδάτων έδινε µόρια 
στην Απονιτροποίηση. 
Τώρα «πετάει» εκτός 
της συνδεδεµένης.

Οι αγρότες 
πρέπει 
να χρησι-
µοποιούν 
τουλά-
χιστον 
25 κιλά 
σπόρου 
αραβοσί-
του ανά 
εκτάριο.

21-22, 36
Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Εξορμήσεις σε στάβλους και μαντριά διε-
νεργούν τις τελευταίες ημέρες οι έμποροι, 
σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ικα-
νές ποσότητες αρνιών ενόψει Χριστουγέν-
νων. Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες μεγάλες 
παραγγελίες από την Ιταλία που ώθησαν τις 
τιμές στα 7,5 ευρώ για τα αρνιά και στα 8 ευ-
ρώ για τα κατσίκια, με ανθρώπους της αγο-
ράς να εκτιμούν πλέον ότι μέσα στο επόμε-
νο δεκαήμερο, όταν θα έχει ενεργοποιηθεί 
και η εγχώρια ζήτηση, οι τιμές δεν θα δυ-
σκολευτούν να προσεγγίσουν τα 10 ευρώ. 

Μάλιστα, τα 10 ευρώ ήταν η τιμή στόχος και 
για τα σφάγια το περασμένο Πάσχα, ωστό-
σο λίγοι ήταν τελικά οι κτηνοτρόφοι που τα 
πληρώθηκαν, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα. 
Αυτή τη φορά όμως, όπως περιγράφουν 
κτηνοτρόφοι στην Agrenda, είναι η πρώτη 
φορά εδώ και 30 χρόνια που βλέπουν «χα-
σάπηδες στους στάβλους», ενδεικτικό του 
βαθμού μείωσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας, σε μια συγκυρία κατά την οποία και 
σε σύνολο Ευρώπης η παραγωγή πρόβει-
ου και αίγειου κρέατος βαίνει μειούμενη.

Στα 10 ευρώ το αρνί τις γιορτές
 Πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια φάνηκαν χασάπηδες σε στάβλους 
 Μειωμένη προσφορά και μεγάλες παραγγελίες από την Ιταλία
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Κ
άτι κινείται στην ελληνική αγορά 
βάμβακος, όταν οι τιμές είναι δελε-
αστικές για τον αγοραστή. Τα πριμ 
επί του χρηματιστηρίου βρίσκονται 

μεταξύ 7-10 σεντς ανά λίμπρα ανάλογα με την 
ποιότητα. Χρηματιστηριακά, σημειώνεται ανά-
καμψη η οποία έρχεται από την αίσθηση πως εί-
δαμε τα χαμηλά στο βαμβάκι πριν ένα περίπου 
μήνα, ενώ παράλληλα το δολάριο χάνει έδαφος 
και δεν βοηθάει καθώς έχει χάσει περίπου 7%. 
Τα λευκά βαμβάκια κυμαίνονται στα 95 σεντς.

 Στην αγορά μας η εξαγωγή σκληρού σί-
του δείχνει να οδεύει προς τα 440 ευρώ ο τό-
νος FOB λιμάνι μας, επίπεδα τα οποία προμη-
νύουν πίεση στις τιμές παραγωγού. Σιτάρια υ-
πάρχουν αρκετά αποθηκευμένα και ο «μύθος» 
για έλλειψη καλών ποιοτήτων μάλλον καταρ-
ρίπτεται. Η δυσκολία έγκειται στο να βρει κά-
ποιος μαζεμένα πολύ καλά σιτάρια, δεδομένου 
ότι διάσπαρτα υπάρχουν. Οι τιμές στη νέα λί-
στα της Φότζια μειώθηκαν κατά 10 ευρώ, με την 
πρώτη ποιότητα στα 498-503 ευρώ ο τόνος, ενώ 
στη Γαλλία παραμένουν στα 465 ευρώ ο τόνος.

 Το 63,2% των νωπών φρούτων και λαχα-
νικών που εισήγαγε η χώρα μας μέχρι τον Σε-
πτέμβριο του 2022 προερχόταν από χώρες εκτός 
ΕΕ, συνολικού όγκου 357,903 χιλιάδων τόνων 
(+11%) και το υπόλοιπο 36,8% προερχόταν από 
την ΕΕ στους 208,010 χιλ. τόνους (+9,1%). Σε α-
ξία, οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανι-
κών στην Ελλάδα το πρώτο εννιάμηνο του τρέ-
χοντος έτους ανήλθαν σε αξία 541,157 εκατ. 
ευρώ, με ετήσια αύξηση 21,3%, με στοιχεία ΕΛ-
ΣΤΑΤ, που επεξεργάστηκε ο Incofruit-Hellas. 

Νέα προσπάθεια 
ανάκαμψης  
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

03/11 10/11 17/11 24/11 01/12

469,94

463,77
462,01

463,69
458,75

Τριφύλλια 
Σημαντική η αύξηση στο κόστος 

των ζωοτροφών για τους κτηνο-
τρόφους, με τα τριφύλλια στα  
40 λεπτά από 30 λεπτά πέρυσι 

Βαριά 
Σε περιοχές όπου δεν γεννή-
θηκαν πολλά τον Αύγουστο, 

θα υπάρχει δυσκολία να 
βρεθούν βαριά αρνιά

Σφάγειο 
Στην ευρύτερη περιοχή του 

Τυρνάβου υπάρχει αρκετή κινητι-
κότητα και φεύγουν για σφαγείο 
πολλά ζώα, αφού υπάρχει ζήτηση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

520

427

362

301

519,70

1395,0

20,48

88,57

153,40

121,45

520

425

361

306

534,40

1437,6

19,79

83,57

151,87

122,58

515

425

359

294

543,50

1436,2

21,45

84,42

151,92

123,55

515

420

350

290

533,80

1413,2

21,74

90,97

154,57

123,92

513

416

345

282

540,00

1437,00

21,74

90,97

154,57

124,59

503

416

339

278

538,60

1426,40

20,00

87,95

155,22

124,42

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

26/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

4,60 4,67

4,85 4,74
4,94

87,33
78,03 82,39 86,70 83,92 87,25

4,94

Τιμή αρνί σφάγιο
(ευρώ το κιλό)

Αρχές Δεκεμβρίου 8

Προοπτική 10ημέρου 10
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή αρνί σφάγιο 
(ευρώ / κιλό) 

Αρχές ∆εκεµβρίου 8

Προοπτική 10ηµέρου 10

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στόχος τα 75 λεπτά 
για κλείσιμο τιμής 
στο σύσπορο βαμβάκι

Πιέσεις στο σκληρό 
σιτάρι, απώλειες 
10 ευρώ στη Φότζια

Οι εξαγωγές θα κρίνουν 
το κλείσιµο για το ακτινίδιο 
Με τη συγκοµιδή να έχει ολοκληρωθεί, 
στην πορεία των εξαγωγών ακτινιδίου 
στρέφεται η προσοχή των παραγωγών. 
Το καλό κλείσιµο θα εξαρτηθεί από 
την ανάκαµψη των εξαγωγών και τις 
εµπορικές διεξόδους που θα βρεθούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στα 10 ευρώ 
το αρνί 
τις γιορτές 
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Premium 
Πολλή κουβέντα και για 
τις ανησυχίες που εγεί-

ρονται από την πίεση που 
ασκείται στο premium του 
ελληνικού βάµβακος που 
συνήθως κυµαίνεται στα 
10-11 σεντς ανά λίµπρα 

και εσχάτως κινείται 
κάτω από αυτό 

το µέσο όρο

Αγοραπωλησίες 
άνω των 3.000 τόνων 
εκκοκκισμένου βάμβακος 
κλείστηκαν σε ένα 
απόγευμα  στο πλαίσιο 
των 5ων Μεσογειακών 
Δρόμων Βάμβακος, με 
το ενδιαφέρον ηχηρών 
πελατών ισχυρό

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σηµαντικές εµπορικές συµφωνίες, µεταξύ εκκοκ-
κιστικών επιχειρήσεων της χώρας και µεγάλων ε-
µπορικών οίκων του εξωτερικού, «έκρυβαν» τα 
«πηγαδάκια» στα τραπέζια και τους διαδρόµους 
των «5ων Μεσογειακών ∆ρόµων Βάµβακος». Μια 
εξέλιξη που αν µη τι  άλλο δείχνει ότι, παρά τη δι-
εθνή συγκυρία, ο ελληνικός «λευκός χρυσός» λό-
γω της υψηλής του ποιότητας, µπορεί και βρίσκει 
εύκολα το δρόµο για τις αγορές.

Όπως µεταφέρθηκε στην Agrenda από αξιόπι-
στες πηγές υπολογίζεται πως µέσα σε ένα από-
γευµα, την Πέµπτη 24 Νοεµβρίου, στο παρασκή-
νιο της εκδήλωσης, που είχε σκοπό να προκαλέ-
σει τέτοιες συνεργασίες, «κλείστηκαν» αγοραπω-
λησίες που ξεπερνούν αθροιστικά τους 3.000 τό-
νους εκκοκκισµένου βάµβακος. 

Το ενδιαφέρον ήταν υψηλό από αγορές όπως η 

Τουρκία και η Αίγυπτος, τους µεγαλύτερους µας πε-
λάτες για το προϊόν, ωστόσο, η παρουσία στη Θεσ-
σαλονίκη εκπροσώπων από όλα τα µεγάλα εµπορι-
κά «σπίτια» του κλάδου διεθνώς, όπως των ECOM, 
OLAM, OTΤΟ, CAM, Louis Dreyfus, Reinhart και άλ-
λων, αλλά και πασίγνωστων οίκων µόδας όπως η 
Lacoste και η Gucci, έδωσε την ευκαιρία να γίνουν 
ευρύτερες ζυµώσεις µε τους Έλληνες εκκοκκιστές. 
Ήδη, πάντως, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο 
συνέδριο, µέχρι τώρα εκτιµάται πως έχουν πωλη-
θεί σχεδόν 150.000 τόνοι εκκοκκισµένου βάµβα-
κος (σ. σ. ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 50% 
της εθνικής παραγωγής), χωρίς, ωστόσο, στο σύνο-
λο τους οι συγκεκριµένοι όγκοι να έχουν διαµορ-
φώσει και την τιµή τους.

∆ιαµορφωµένη τιµή για το 20-30% 
της ελληνικής παραγωγής

«Αυτή τη στιγµή έχουν κλείσει γύρω στους 80.000 
- 100.000 τόνοι, µε σταθερές τιµές ή µε βάση τα συµ-
βόλαια του ∆εκεµβρίου και παραµένει ανοικτή η τι-
µή για µια ποσότητα περίπου 50.000–70.000 τόνων 
µε βάση τα συµβόλαια Μαρτίου ή µεταγενέστερων 
τιµών του χρηµατιστηρίου. Και αυτό, διότι σε πολύ 
µεγάλο βαθµό δεν έχουν διαµορφωθεί και οι τιµές 
προς τους παραγωγούς», µας εξήγησαν πηγές του 
εκκοκκιστικού χώρου. Πρακτικά, όπως είπαν «δια-
µορφωµένη τιµή διαθέτει περίπου 20% - 30% της ελ-
ληνικής παραγωγής και είναι περίπου ίση µε την πο-
σότητα των παραγωγών που έχουν κλείσει την τιµή 
τους, είτε µε προπωλήσεις, είτε επιλέγοντας την τιµή 
ηµέρας κατά τη διάρκεια της εκκκοκκιστικής περιό-
δου. Ένα µέρος επίσης είναι πουληµένο µε βάση τα 
συµβόλαια Μαρτίου ή µεταγενέστερων µηνών του 
Χρηµατιστηρίου και ένα µέρος είναι απούλητο και 
δεν έχει συµβολαιοποιηθεί ακόµη».

Πολλή κουβέντα, κατά τις ίδιες πηγές, έγινε µε-

ταξύ των συµµετεχόντων στην εκδήλωση και για τις 
ανησυχίες που εγείρονται από την πίεση που ασκεί-
ται στο premium του ελληνικού βάµβακος, το οποίο, 
ενώ συνήθως κυµαίνεται γύρω στα 10-11 σεντς ανά 
libra, εσχάτως παρουσιάζει µια µεταβλητότητα και 
αυτή τη στιγµή κινείται κάτω από αυτό το µέσο όρο. 

«Είναι απόρροια του γεγονότος ότι από τη µια 
τώρα, που πλησιάζουµε στην περίοδο του κλεισί-
µατος των τιµών, η προσφορά του προϊόντος αυ-
ξάνεται και από την άλλη έχει µειωθεί λιγάκι η κα-
τανάλωση», λένε οι συνοµιλητές µας, οι οποίοι ω-
στόσο καθησυχάζουν πως «επειδή φέτος το ελλη-
νικό βαµβάκι έχει πολύ καλή ποιότητα δεν κινδυ-
νεύει από την άποψη της διάθεσης. Το προϊόν έ-
χει τους παραδοσιακούς αγοραστές του, οι οποίοι 
αργά ή γρήγορα θα το απορροφήσουν. Η παρου-
σία, άλλωστε στο συνέδριο, του συνόλου των µε-
γάλων εµπορικών οίκων, είναι δηλωτική του υψη-
λού ενδιαφέροντος που υπάρχει για το προϊόν».

Κάθε άλλο παρά απαρατήρητη, εν τω µεταξύ, 
πέρασε και η παρουσία στο συνέδριο αντιπροσώ-
πων διεθνών brands µόδας όπως των Lacoste και 
Gucci, οι οποίοι, κατά τις πληροφορίες που περι-
ήλθαν σε γνώση της Agrenda, έδειξαν ζωηρό εν-
διαφέρον για το ελληνικό βαµβάκι, αλλά και το 
ευρωπαϊκό σήµα «EUCOTTON». 

Το ελληνικό βαμβάκι
κλείνει δουλειές με 
ηχηρά εμπορικά σπίτια

Το EUCOTTON κεντρίζει
τους οίκους µόδας
Εκπρόσωποι οίκων µόδας 
έδειξαν ενδιαφέρον για το σήµα 
EUCOTTON, αλλά και για το 
πρόγραµµα ιχνηλάτισης που 
ετοιµάζεται και εξέφρασαν την 
επιθυµία να κλειστούν κάποιες 
συναντήσεις, σε ανώτερο επίπεδο 
των οµίλων τους, προκειµένου 
να τους εξηγηθεί περαιτέρω η 
σχετική πρωτοβουλία για να 
µετουσιωθεί σε συµφωνία σε 
επίπεδο πρώτης ύλης. «Το 
ελληνικό βαµβάκι είναι υψηλής 
ποιότητας και διαθέτει µια σειρά 
από πιστοποιήσεις που 
υποδηλώνουν τον υπεύθυνο 
τρόπο παραγωγής του προϊόντος. 
[...]Όλα αυτά έχουν προσελκύσει 
το ενδιαφέρον τους. ∆ιότι αυτό 
που έχουν στο πίσω µέρος του 
µυαλού τους είναι να µπορούν να 
πουν ελάτε να πάρετε ελληνικό 
βαµβάκι, που έχει µεταποιηθεί 
από αυτή την αλυσίδα, για να 
φτάσει σε εµάς µε πλήρη 
ιχνηλάτιση» είπε συνοµιλητής 
µας. Ιδιαίτερη µνεία στο 
EUCOTTON έκανε στην 
τοποθέτηση του και ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκκοκκιστών Εξαγωγέων 
Βάµβακος, Αντώνης Σιάρκος, 
χαρακτηρίζοντάς το ως την 
«κορωνίδα» των ενεργειών 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Συµµαχίας Βάµβακος για την 
ανάδειξη της υψηλής ποιότητας, 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 
αλλά και των πιστοποιήσεων που 
ακολουθούν το προϊόν 
Υπογράµµισε δε, πως το «Non 
GMO, High quality, Responsible 
produced είναι το «µότο» της 
προωθητικής καµπάνιας που 
τρέχει στο πλαίσιο της δράσης 
«enjoy its from Europe».





Επεμβάσεις 
του χειμώνα
Ψεκασμός με χαλκό μόνο σε 
μεγάλη προσβολή στα μηλοειδή

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ένα ευρύ φάσµα εχθρών και 
µυκήτων καλείται να περιορί-
σει ο καλλιεργητής σε έναν ο-
πωρώνα µηλοειδών τους χει-
µερινούς µήνες, ώστε να δια-
τηρηθεί αναλλοίωτο το παρα-
γωγικό δυναµικό των δέντρων 
ενόψει της ανοιξιάτικης ανθο-
φορίας. Ειδικότερα, δέντρα και 
παραγωγοί έρχονται αντιµέτω-
ποι µε τα εξής: 

Σήψη του λαιµού: Εκρίζω-
ση και καταστροφή των έντο-
να προσβεβληµένων και ξερών 
δέντρων συνιστούν οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονί-
κης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί ώστε να αφαιρεθεί ο-
λόκληρο το ριζικό σύστηµα και 
να απολυµανθεί το έδαφος. Ε-
πίσης, σε περίπτωση που ανα-

καλυφθούν προβεβληµένα δέ-
ντρα, συνίσταται αποκάλυψη (ξε-
λάκωµα) του λαιµού αυτών µέ-
χρι τις ρίζες, αφαίρεση του προ-
σβεβληµένου φλοιού και καµ-
βίου µε ζώνη 2 εκατ. υγιούς ι-
στού και επάλειψη µε χαλκού-
χο σκεύασµα στην υψηλότερη 
συνιστώµενη δόση (βορδιγάλ-
λεια πάστα). Μετά την ξήρανση 
της πάστας γίνεται συνήθως ε-
πάλειψη µε προστατευτικό πλη-
γών ή λινέλαιο ή καθαρή πίσσα.  
Όσον αφορά τυχόν ψεκασµούς, 
οι επεµβάσεις µε χαλκούχα στο 

έδαφος να γίνονται µόνο αν υ-
πάρχει ανάγκη, διότι ο χαλκός 
συσσωρεύεται και δηµιουργεί 
προβλήµατα τοξικότητας ειδι-
κά στα όξινα εδάφη.

Φουζικλάδια: Σε οπωρώ-
νες που παρουσιάζουν σηµαντι-
κές προσβολές οι γεωπόνοι από 
τη Θεσσαλονίκη συνιστούν ψε-
κασµό των φύλλων, καθώς και 
των πεσµένων στο έδαφος, µε 
κατάλληλο µυκητοκτόνο. Ο ψε-
κασµός αυτός αποσκοπεί στην 
παρεµπόδιση παραγωγής ασκο-
σπορίων (καταστροφή των περι-
θηκίων) που θα αποτελέσουν αρ-
χικά µολύσµατα για τη νέα χρο-
νιά. Επίσης, συνήθως πραγµα-
τοποιείται αφαίρεση και κατα-
στροφή µε κάψιµο των προσβε-
βληµένων κλάδων. Προτείνεται 
και συλλογή των πεσµένων φύλ-
λων και κάψιµο ή/και βαθύ πα-
ράχωµα. Η καταστροφή των αρ-
χικών µολυσµάτων όπως συστή-

νεται παραπάνω, είναι σύµφω-
να µε τους γεωπόνους αποτελε-
σµατικότερη όταν είναι γενικής 
εφαρµογής σε µία περιοχή από 
όλους τους παραγωγούς.

Έλκη στις µηλιές: Οι γε-
ωπόνοι από τη Βόρεια Ελλάδα 
σηµειώνουν πως σε περιπτώ-
σεις οπωρώνες που παρουσιά-
ζουν προσβολές, συνιστάται α-
φαίρεση των ελκών και επάλει-
ψη της τοµής µε διάλυµα χαλ-
κούχου µυκητοκτόνου, καθώς 
και αποκοπή και κάψιµο των 
προσβεβληµένων κλαδιών σε 
ξηρές περιόδους του χειµώνα. 
Ανάλογα µε το βαθµό προσβο-
λής προτείνεται ψεκασµός στο 
τέλος της πτώσης των φύλλων 
µε εγκεκριµένα χαλκούχα στην 
υψηλότερη συνιστώµενη δόση 
(λόγω ήπιου καιρού παρατείνε-
ται η διάρκεια πτώσης των φύλ-
λων και υπάρχει αυξηµένος κίν-
δυνος προσβολών).

Φυτοπροστασίας συνέχεια στις όψιµες πατατοφυτείες
Σε ευπαθές στάδιο στην ασθένεια του περονόσπορου (Phytophthora 
infestans) βρίσκονται αυτές τις ηµέρες οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες, 
καθώς η πλειονότητα των καλλιεργειών οδεύει προς τη συγκοµιδή, σύµφωνα 
µε τις παρατηρήσεις των γεωπόνων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας. Όπως φαίνεται, οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε συνδυασµό 
µε τη διάρκεια διύγρανσης των φύλλων και τη θερµοκρασία κατά τη διάρκεια 

αυτής, έχουν δηµιουργήσει τις ιδανικές µολυσµατικές συνθήκες στις καλλιέργειες. 
Γενικά, η µέση θερµοκρασία παραµένει πάνω από τους 10oC και η ατµοσφαιρική υγρασία 
διατηρείται πολύ ψηλά υποβοηθούµενη από τις βροχοπτώσεις. Σε ευνοϊκές συνθήκες 
η ασθένεια µπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα, καταστρέφοντας τα φυτά. Σηµειώνεται 
πως ο περονόσπορος προσβάλλει τη βλάστηση και τους κόνδυλους της πατάτας. 
Οι κόνδυλοι που προσβάλλονται παρουσιάζουν εξωτερικά εκτεταµένες, ακανόνιστες, 
σκούρες κηλίδες, ενώ εσωτερικά οι ιστοί κάτω από τις προσβεβληµένες θέσεις παίρνουν 
το χρώµα της σκουριάς και σαπίζουν (ξηρή και υγρή σήψη). Οι γεωπόνοι από την Αχαΐα 
συνιστούν να συνεχιστούν οι εφαρµογές φυτοπροστασίας, στις πιο όψιµες καλλιέργειες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ξελάκωµα
Για τη σήψη λαιµού 

προτείνεται ξελάκωµα, 
αφαίρεση του φλοιού και 
επάλειψη µε χαλκούχο 

Καρκίνωση στην ελιά
Το βακτήριο Pseudomonas syringae 
προκαλεί την εµφάνιση χαρακτηριστικών 
όγκων κυρίως σε κλαδίσκους 
ελαιόδεντρων, στον κορµό και τις ρίζες 
των ελαιόδεντρων, όπως ενηµερώνουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Το παθογόνο 
βακτήριο είναι κυρίως παράσιτο 
πρόσφατων πληγών, οι οποίες 
προκαλούνται από ραβδίσµατα κατά τη 
συγκοµιδή του ελαιοκάρπου, το κλάδεµα, 
το χαλάζι, τον παγετό και τις ουλές από 
την πτώση των φύλλων. Οι µολύνσεις 
απαιτούν βροχερό και δροσερό καιρό, 
καθώς και τη βοήθεια του ανέµου. 
Για την αντιµετώπιση της ασθένειας, 
οι γεωπόνοι από το Βάλο προτείνουν 
αφαίρεση και καύση των εµφανώς 
προσβεβληµένων κλάδων, καθώς 
επίσης και αποφυγή της συγκοµιδής 
µε ράβδισµα εν µέσω βροχερού 
καιρού. Κατά τη διάρκεια του ετήσιου 
κλαδέµατος, να απολυµαίνονται συνεχώς 
µε εµβάπτιση σε οινόπνευµα ή σε 
διάλυµα 5% φορµόλης. Σηµειώνεται πως 
οι ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα 
για το κυκλοκόνιο και τις άλλες 
εποχιακές µυκητολογικές ασθένειες, 
προστατεύουν την καλλιέργεια και 
από βακτηριακές µολύνσεις. 

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix Ultra 40 WG

Ανθονόµος στην αµυγδαλιά
Από τις αρχές ∆εκεµβρίου ξεκινά 
η δραστηριότητα του ανθονόµου στις 
αµυγδαλιές, ο οποίος έχει µία γενεά 
το έτος και είναι δραστήριος τόσο το 
χειµώνα όσο και την άνοιξη. Η ωοτοκία 
γίνεται από ∆εκέµβριο ως τα τέλη 
Φεβρουαρίου, ανάλογα µε την περιοχή. 
Το θηλυκό ανοίγει µε το ρύγχος του 
οπή ωοτοκίας και εισάγει ένα αυγό σε 
κάθε ανθοφόρο οφθαλµό. 
Αφού τραφούν για δυο εβδοµάδες σε 
βάρος των οφθαλµών µέσα στο 
Νοέµβριο, τα ενήλικα συζευγνύονται και 
αρχίζουν να ωοτοκούν. Στη συνέχεια οι 
προσβεβληµένοι οφθαλµοί ξεραίνονται 
χωρίς να ανοίξουν και τελικά πέφτουν 
στο έδαφος. Σε περιοχές όπου υπάρχει 
ένδειξη ότι το φθινόπωρο ο ενήλικος 
πληθυσµός του εντόµου πάνω στα 
δέντρα είναι πυκνός, οι γεωπόνοι από 
το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν έναν ψεκασµό 
πριν πέσουν τα φύλλα και επανάληψη 
αυτού µετά την πτώση των 3/4 των 
φύλλων µέχρι και τον Ιανουάριο µήνα, 
µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Trooper 9,5 WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Σε καινούργιες περιπέτειες υποβάλλονται 
οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι, δηλαδή οι 
τελευταίοι αυθεντικοί νοµάδες µε ζώα ελεύ-
θερης βοσκής, µε αιτία για άλλη µια φορά 
την περιβόητη «τεχνική λύση» και το σύστη-
µα διαχείρισης των βοσκοτόπων που είχε ε-
γκαταστήσει στον οργανισµό πληρωµών η 
λεγόµενη... συντεχνία του ΟΣ∆Ε. 

Οι πληροφορίες θέλουν τους κατά τό-
πους βραχίονες αυτής της «συντεχνίας» να 
κινούν ακόµα τα νήµατα και να παρεµβαί-
νουν στο σύστηµα, διαµορφώνοντας κατα-
στάσεις, τις περισσότερες φορές, παραβλέ-
ποντας τα πραγµατικά δεδοµένα και µοιρά-
ζοντας τις διαθέσιµες χορτολιβαδικές εκτά-
σεις κατά βούληση. 

Ένα τέτοιο «σαµποτάζ» φαίνεται να έχει 
γίνει άλλη µια φορά µε τους µετακινούµε-
νους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, οι οποί-
οι, αντί για τα ορεινά της Πίνδου όπου κατά 
βάση κατευθύνονται τους θερινούς µήνες, 
είδαν ξαφνικά να «παίρνουν» βοσκότοπο 
στον Παρνασσό και τη Γκιώνα.   

Τα ασυµµάζευτα τρέχει τώρα να συµµαζέ-
ψει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότε-
ρα ο πρόεδρος του Οργανισµού, Βαγγέλης 
Σηµανδράκος, σε γνώση του οποίου περι-
έρχονται τα τελευταία 24ωρα τα κατορθώ-
µατα του υπηρεσιακού µηχανισµού, υπό 
την καθοδήγηση του γνωστού… παράκε-
ντρου εξουσίας. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της 
Τετάρτης 30 Νοεµβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέ-
ρεται καθαρά ότι οι αδικηθέντες κτηνοτρό-
φοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις επόµενες 
ηµέρες τη λεγόµενη ενδικοφανή προσφυ-
γή και να είναι βέβαιοι ότι θα δικαιωθούν. 

Ωστόσο, το ποιος κυβερνά ακόµα και σήµε-
ρα τον Οργανισµό, ελέγχεται. 

Στον απόηχο της ανακοίνωσης του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, έµπειροι κτηνοτρόφοι που γνωρίζουν 
καλά τι έχει συµβεί µε την υπόθεση των βο-
σκοτόπων και της τεχνικής λύσης, εκφρά-
ζουν προβληµατισµό αναφορικά µε το κα-
τά πόσο η δυνατότητα ενδικοφανών προ-
σφυγών θα µπορέσει να διορθώσει την εν 
λόγω κατάσταση.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, που εκδόθηκε την Τετάρτη 30 Νοεµβρί-
ου, για τα ζητήµατα που αφορούν τον δεύ-
τερο στάβλο - στην ορεινή περιοχή µετακί-
νησης - περιπτώσεις που διαπιστώνονται ει-
δικότερα στην περιοχή της Θεσσαλίας, θα 
πραγµατοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες 
που θα αντιµετωπίζουν το ζήτηµα, στην α-
ξιολόγηση της 2ης κατάταξης των δικαιού-
χων και ως εκ τούτου πριν την πληρωµή ε-
νιαίας και εξισωτικών τον ∆εκέµβριο 2022.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
έχει ως ακολούθως:   

Μετακινούµενοι κτηνοτρόφοι - Μ13 Εξισω-
τική αποζηµίωση

Με αφορµή ερωτήµατα για το γεγονός ότι 
µικρός αριθµός µετακινούµενων κτηνοτρό-
φων από την περιοχή της Θεσσαλίας, δεν συ-

µπεριλαµβάνεται στην κατάσταση εγκεκριµέ-
νων παραγωγών της 1ης κατάταξης του Μ13 
«Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται 
από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» (Ε-
ξισωτική αποζηµίωση), για το έτος αιτήσεων 
2022, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει:

Όσοι είναι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι και 
υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, µπορούν 
µε την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής (στο 
gov.gr) κατά των αποτελεσµάτων της 1ης κα-
τάταξης, να αιτηθούν τη διόρθωση των αποτε-
λεσµάτων η οποία θα ληφθεί υπόψη στην αξι-
ολόγηση της 2η κατάταξης του Μ13.

Ειδικότερα, για τα ζητήµατα που αφορούν 
τον δεύτερο στάβλο - στην ορεινή περιοχή µε-
τακίνησης -  ζήτηµα που διαπιστώνεται ειδικό-
τερα στην περιοχή της Θεσσαλίας, θα πραγµα-
τοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες που θα α-
ντιµετωπίζουν το ζήτηµα, στην αξιολόγηση της 
2ης  κατάταξη των δικαιούχων και ως εκ τού-
του πριν την πληρωµή του ∆εκέµβριου 2022.

Τέλος θα θέλαµε να σηµειώσουµε ότι µε την 
αύξηση του προϋπολογισµού της Προκήρυξης 
του Μ13 για το έτος αιτήσεων 2022, κατά 14 
εκ ευρώ, µε Απόφαση του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιώργου Γεωρ-
γαντά, τα απαιτούµενα ποσά για την ένταξή 
και την πληρωµή των µετακινούµενων κτη-
νοτρόφων, είναι επαρκή.

Σαμποτάζ εκ των έσω βάζει
σε κίνδυνο την εξισωτική 
ενίσχυση των μετακινούμενων

Μετακινούμενοι 
κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, 

αντί για τα ορεινά της 
Πίνδου, βρέθηκαν με 

βοσκότοπο στον Παρνασσό 
και τη Γκιώνα, υπό τον 

«δάκτυλο» της συντεχνίας 

Για τα ζητήµατα 
µε τον δεύτερο 
στάβλο στην 
ορεινή περιοχή 
µετακίνησης, θα 
γίνουν διορθωτικές 
ενέργειες στην 
αξιολόγηση της 2ης 
κατάταξη και πριν 
την πληρωµή του 
∆εκέµβριου 2022.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr





Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών 

Πιάνει και εγγραφές 
νεοεισερχόμενων 
του 2021 η καινούργια 
πρόσκληση για Νέους

 Δικαιούχοι όσοι έκαναν εγκατάσταση προ 24μηνου της νέας 
προκήρυξης του 2023. Σκέψεις να αυξηθεί στους 36 μήνες 
ώστε να μπορέσουν να μπουν και κάποιοι υποψήφιοι του 2021

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι Νέοι Αγρότες θα είναι από τις 
πρώτες προκηρύξεις που θα εκδο-
θούν στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ,  
και µε το πριµ να παραµένει σε 
υψηλά επίπεδα (30.000-42.500 
ευρώ) το ενδιαφέρον αναµένεται 
µεγάλο. Σύµφωνα µε το στρατη-
γικό σχέδιο, αίτηση στο πρόγραµ-
µα θα µπορούν να κάνουν όσοι ε-
γκαταστάθηκαν για πρώτη φορά 
στη γεωργία έως και 24 µήνες (2 
έτη) πριν υποβάλουν αίτηση στή-
ριξης. Τι σηµαίνει αυτό πρακτι-
κά: Εφόσον βγει για παράδειγ-
µα η πρόσκληση Οκτώβριο του 
2023, θα µπορούν να µπουν στο 
Μέτρο εκείνοι που πήραν βεβαί-
ωση από το ΜΑΑΕ ως «νεοεισερ-
χόµενοι στον αγροτικό τοµέα» α-
πό τον Οκτώβριο του 2021 και µέ-
χρι και την ηµεροµηνία αίτησης 
δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για 
να οριστούν ως κατ’ επάγγελµα 
αγρότες. 

Σκέψεις ακόµη και για 36µηνο
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, ήδη 

υπάρχουν κάποιες σκέψεις από 
τις διαχειριστικές αρχές για διεύ-
ρυνση του 24µηνου σε 36µηνο ώ-
στε να µπορέσουν να µπουν στο 
πρόγραµµα και κάποιοι υποψή-
φιοι Νέοι Αγρότες που δεν κατά-
φεραν να µπουν στην πρόσκλη-
ση του 2021. Αυτό είναι κάτι που 
θα ξεκαθαριστεί µε την προδηµο-
σιεύση της καινούργιας πρόσκλη-
σης, η οποία θα γίνει το πιθανότε-
ρο πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣ-
∆Ε την ερχόµενη Άνοιξη. 

Φυσικά, δεν είναι µόνο ο χρό-
νος εγκατάστασης που µπορεί να 
αποκλείσει έναν υποψήφιο από 
το Μέτρο. Είναι η ηλικία (έως 41 

Αρκετά προβλήµατα τόσο στα τεχνι-
κά θέµατα (εξαερισµός) όσο και στα 
διαδικαστικά όπως είναι η χορήγη-
ση έγκρισης τύπου και άδειας εγκα-
τάστασης, δηµιουργούν στις επενδύ-
σεις σε θερµοκήπια και υφιστάµενες 
µονάδες, η σχετικές υπουργικές απο-
φάσεις που ρυθµίζουν τις άδειες ε-
γκατάστασης. Ειδικότερα, υπάρχουν 
δύο διατάξεις (ΥΑ 2243/333582/2022 
(β΄5432) και ΥΑ 622/156637/2022) 
που αν δεν τροποποιηθούν δηµιουρ-
γούν πρόβληµα και στα σχέδια βελ-
τίωσης και στην ανταγωνιστικότητα 
των εκµεταλλεύσεων.

Η πρώτη διάταξη αφορά τις εγκρί-
σεις τύπου: Σύµφωνα µε το άρθρο 14, 
ο φάκελος µελέτης που κατατίθεται 
στον ΕΛΓΟ για τη χορήγηση έγκρισης 
τύπου (ΕΤ) δεν περιλαµβάνει µόνο τη 
µελέτη στατικής επάρκειας, αλλά και 
τις µελέτες του εξοπλισµού του θερµο-
κηπίου που είναι ανάλογες του καλ-
λιεργούµενου είδους και της περιο-
χής εγκατάστασης. Αυτό σηµαίνει ό-
τι για τον ίδιο σκελετό θερµοκηπίου 
απαιτούνται, µια ΕΤ για θερµοκήπιο 
χωρίς εξοπλισµό, άλλη ΕΤ για θερ-

µοκήπιο µε εξοπλισµό θέρµανσης, 
άλλη για θερµοκήπιο µε εξοπλισµό 
θέρµανσης και φωτισµού, κ.ο.κ. Επι-
πλέον, οι ΕΤ διαφοροποιούνται ανά-
λογα τον τόπο εγκατάστασης και της 
καλλιέργειας. Συνεπώς, για τον ίδιο 
σκελετό θερµοκηπίου υπάρχουν δε-
κάδες συνδυασµοί που οδηγούν σε 
δεκάδες ΕΤ µε σηµαντική οικονοµι-
κή επιβάρυνση των κατασκευαστών. 
Έτσι οι κατασκευαστές εµφανίζονται 
διστακτικοί να υποβάλλουν προσφο-
ρές στα σχέδια βελτίωσης λόγω του υ-

Δεκάδες εγκρίσεις τύπου, για

ετών κατά την ηµεροµηνία προκή-
ρυξης), το ιστορικό των αιτήσεων 
ΟΣ∆Ε µε βάση την Τυπική Απόδο-
ση, οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε του/της συζύ-
γου κ.λπ. Είναι µία σύνθετη εξίσω-
ση η οποία θα λυθεί µόνο µετά την 
προδηµοσίευση του προγράµµατος. 

Με νέο πίνακα Τυπικής Απόδοσης
Από εκεί και πέρα, το βέβαιο είναι 

ότι θα πρέπει να ξεχάσουν µελετητές 
και ενδιαφερόµενοι νέοι τον πίνα-
κα τυπικών αποδόσεων που ίσχυε 
σε όλη την τρέχουσα προγραµµατι-
κή περίοδο. Οι διαχειριστικές αρχές 
ετοιµάζουν έναν νέο πίνακα µε δια-
φορετικές αποδόσεις τζίρου για την 
κάθε καλλιέργεια και ίσως υπάρχει 
και σχετικός διαχωρισµός ανά περι-
οχή (π.χ ορεινή, νησιωτική) ή Περι-
φέρεια. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό 
και θα επηρεάσει άµεσα τα αγροτε-
µάχια/εκτροφές που απαιτούνται 
για την ένταξη στο πρόγραµµα και 
προφανώς και την µοριοδότηση.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά 
το πριµ εγκατάστασης, υπενθυµί-
ζεται πως για τη φυτική παραγω-
γή ορίζεται στα 30.000 ευρώ και 
για τη ζωική στα 40.000 ευρώ. Συν 
2.500 ευρώ λαµβάνουν οι νέοι α-
γρότες που εγκαθίστανται σε περι-
οχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε 
µικρά νησιά (νησιά µε πληθυσµό 
έως και3.100 κατοίκους).

Τυπικές αποδόσεις
Ενδιαφερόµενοι νέοι και µελε-
τητές πρέπει να ξεχάσουν τον 
πίνακα τυπικών αποδόσεων 

που ίσχυε σε όλη την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο

Το πριµ 
εγκατάστασης 
για τη φυτική 
παραγωγή ορίζεται 
στα 30.000 ευρώ 
και για τη ζωική 
στα 40.000 ευρώ.
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Έως 2 έτη
Αίτηση στο πρόγραµµα των 
Νέων Αγροτών θα µπορούν να 
κάνουν όσοι εγκαταστάθηκαν για 
πρώτη φορά στη γεωργία έως 
και 24 µήνες (2 έτη) πριν 
υποβάλουν αίτηση στήριξης.

36μηνο
Ήδη υπάρχουν κάποιες σκέψεις 
από τις διαχειριστικές αρχές για 
διεύρυνση του 24µηνου σε 
36µηνο ώστε να µπορέσουν να 
µπουν στο πρόγραµµα και 
κάποιοι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες 
που δεν κατάφεραν να µπουν 
στην πρόσκληση του 2021.

Τζίρος
Οι διαχειριστικές αρχές 
ετοιµάζουν έναν νέο πίνακα µε 
διαφορετικές αποδόσεις τζίρου 
για την κάθε καλλιέργεια και 
ίσως υπάρχει και σχετικός 
διαχωρισµός ανά περιοχή (π.χ 
ορεινή, νησιωτική) ή Περιφέρεια.



ένα θερμοκήπιο

Φάκελος μέχρι
250.000 ευρώ 
για τα νέα Σχέδια 
Mε µεγάλο προϋπολογισµό της 
τάξεως των 250.000 ευρώ, θα τρέ-
ξουν, όπως όλα δείχνουν, τα επόµε-
να Σχέδια Βελτίωσης, µε την 10η 
Τροποποίηση του ΠΑΑ να περι-
λαµβάνει ρητή αναφορά στο πο-
σό αυτό, ως µέγιστο όριο των φα-
κέλων. Την ίδια στιγµή, οι τελευ-
ταίες πληροφορίες θέλουν τις δι-
αχειριστικές αρχές να έχουν δε-
σµευτεί για κοινοποίηση ως την 
Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου προς 
αντιπροσωπευτικούς φορείς της 
αγοράς µηχανηµάτων της σχετι-
κής απόφασης που θα ανοίξει τον 
δρόµο της προκήρυξης των Σχεδί-
ων Βελτίωσης. Έπειτα από αυτή τη 
διαβούλευση της απόφασης, θα 
µπουν οι τελικές υπογραφές από 
την ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό 
έγγραφο της 10ης Τροποποίησης 
του ΠΑΑ για τα Σχέδια Βελτίωσης, 
που θα προκηρυχθεί έως τις 20 ∆ε-
κεµβρίου, «το συνολικό κόστος των 
επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έ-
ως 250.000 ευρώ». Μένει να φανεί 
πώς θα χωριστεί αυτό το ποσό για 

φυτική και ζωική παραγωγή, µε τις 
µέχρι στιγµής πληροφορίες να α-
ναφέρουν ότι για τη φυτική παρα-
γωγή δεν θα ξεπερνάει τις 200.000 
ευρώ και για τη ζωική τα 250.000.  

Τα νέα ποσοστά επιδότησης
Σύµφωνα µε την τροποποίηση 

του ΠΑΑ, ο πίνακας ενισχύσεων 
στερεί ένα 10% ενίσχυσης από Α-
νατολική Μακεδονία & Θράκη. Πα-
ράλληλα αλλαγές υπάρχουν και 
στα ποσοστά ενίσχυσης των νη-
σιών. Συγκεκριµένα:

 Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε 
επαγγελµατικά προσόντα ή δικαι-
ούχοι µέτρου Νέων Γεωργών κατά 
την τελευταία πενταετία: 60% επι-
δότηση. Εξαιρέσεις: 50% στην Ατ-
τική, 70% σε µικρά Νησιά Αιγαίου 
άνω των 3.100 κατοίκων και 80% 
για τα υπόλοιπα.

 Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: 
60% επιδότηση. Εξαιρέσεις: 50% 
στην Αττική, 70% σε µικρά Νησιά 
Αιγαίου άνω των 3.100 κατοίκων 
και 80% για τα υπόλοιπα.

 Γεωργοί σε περιοχές που αντιµε-
τωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µει-
ονεκτήµατα: 50% επιδότηση. Εξαι-
ρέσεις: 40% στην Αττική, 70% σε µι-
κρά Νησιά Αιγαίου άνω των 3.100 
κατοίκων και 80% για τα υπόλοιπα.

 Λοιποί Γεωργοί: 70% µικρά Νη-
σιά Αιγαίου άνω των 3.100 κατοί-
κων και 80% για τα υπόλοιπα, Ατ-
τική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μα-
κεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέ-
ρειες 50%.

Για δύο περιφέρειες
παράταση στο Μέτρο 4.1   
Παράταση έως τις 15 ∆εκεµβρίου 
για την υποβολή αιτηµάτων 
πληρωµής µε τα οποία 
επιτυγχάνεται υλοποίηση του 20% 
του εγκεκριµένου επενδυτικού 
σχεδίου, έλαβαν µόνο οι δικαιούχοι 
Σχεδίων Βελτίωσης στις 
Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και 
Ιονίων Νήσων. Στη σχετική 
ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για 
τις υπόλοιπες Περιφέρειες, για τις 
οποίες η σχετική διορία έληξε την 
Τετάρτη 30 Νοεµβρίου. Ως εκ 
τούτου, όσοι δεν κατάφεραν να 
κάνουν τη σχετική αίτηση 
απεντάσσονται από το πρόγραµµα 
και τυχόν ενισχύσεις που έλαβαν 
επιστρέφονται. Αξίζει να σηµειωθεί 
εδώ πως από τα συνολικά 600 
εκατ. ευρώ της προκήρυξης, 
αναµένεται η τελική δηµόσια 
δαπάνη να αγγίξει τα 380 εκατ. 
ευρώ σύµφωνα µε εκτίµηση των 
διαχειριστικών αρχών που 
φιλοξενείται στο Φάκελο της 12ης 
Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ, µε το 87% των επενδύσεων 
να υλοποιείται (εν µέρη ή 
ολόκληρο).

ψηλού κόστους χορήγησης ΕΤ, αλλά 
ακόµα και αν υποβάλλουν θα µετα-
κυλήσουν το κόστος στον παραγωγό.  

Η δεύτερη διάταξη αφορά τα υφι-
στάµενα θερµοκήπια. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 28 υφιστάµενα θερµοκή-
πια υποχρεούνται σε συµµόρφωση 
βάσει των διατάξεων τις νέας από-
φασης µέχρι την 31/12/2023. Αυτή 
η παράλογη διάταξη επιβαρύνει τους 
παραγωγούς µε το κόστος αντικατά-
στασης του θερµοκηπίου, και αυξά-
νει τη ζήτηση για χρηµατοδοτήσεις.

Ενισχύσεις
Ο πίνακας ενισχύσεων 

στερεί ένα 10% ενίσχυσης 
από Ανατολική Μακεδονία 

& Θράκη, ενώ αλλαγές 
υπάρχουν και στα ποσοστά 

ενίσχυσης των νησιών
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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.

Ενίσχυση 
Υδατοκαλλιεργειών
Καταληκτική ηµεροµηνία 
για την υποβολή αιτήσεων 
ενίσχυσης στο πλαίσιο 
του προγράµµατος για την 
ενίσχυση επενδύσεων σε 
υδατοκαλλιέργειες είναι η 
30η ∆εκεµβρίου. Το 
πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 
από το Ταµείο Ανάκαµψης.

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. 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
230 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΥΡΩ
250.000

ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Κατά τη διάρκεια της εµπορικής έκθεσης 
για την κτηνοτροφία, Eurotier, που δι-
εξήχθη στο Ανόβερο της Γερµανίας 15-
18 Νοεµβρίου, η διοργανώτρια German 
Agricultural Society (DLG) ανακοίνωσε τους 
νικητές του βραβείου Agrifuture Concepts 
Winner. Στον τοµέα των αγροτικών µη-
χανηµάτων, το βραβείο απονέµεται στην 
«πράσινη» κτηνοτροφική µηχανή Exos α-
πό τη Lely. Αυτό το πλήρως ηλεκτρικό ό-

χηµα µαζεύει και µεταφέρει φρέσκο γρα-
σίδι απευθείας από το χωράφι στο υπόστε-
γο που βρίσκονται οι αγελάδες.

Η συγκοµιδή καλής χορτονοµών είναι 
µια από τις πιο σηµαντικές εργασίες στη 
γαλακτοκοµία, αφού το υψηλής ποιότη-
τας υλικό καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 
ποιότητα των σιτηρεσίων. Η χορτονοµή εί-
ναι εποµένως η βάση για την κερδοφόρα 
παραγωγή γάλακτος και είναι απαραίτη-
τη για την υγεία των ζώων.

Με το Exos, η Lely παρουσιάζει µια ιδέα 
για την πλήρως αυτόνοµη συγκοµιδή και 

Ρομπότ Lely, κόβει, 
μαζεύει και μοιράζει 
την τροφή στα ζώα 
Ο πλήρης αυτοματισμός του ταΐσματος των ζωών, 
που προσφέρει το Exos, βραβεύτηκε στην Eurotier

Ο µικρότερος 
φορτωτής Loadall
Το πιο µικρό µηχάνηµα 
Loadall που έχει φτιάξει 
έως σήµερα εισάγει η JCB 
στην γκάµα της, αφού στό-
χος της είναι να διευρύνει 
τη σειρά και προς τα κάτω. 
Το 514-40 είναι η τελευ-
ταία γενιά αυτών των µι-
κρών µηχανηµάτων, που 
επωφελείται από την µε-
γαλύτερη καµπίνα στην 
κατηγορία, λέει η εταιρεία.

Αναβάθµιση για τα 
Steyr Expert CVT 
Εν όψει του 2023 η Steyr 
παρουσιάζει τα ανανεω-
µένα Expert CVT, ξεκινώ-
ντας από τη σχεδίαση, µε 
τα νέα λευκά καλύµµατα 
των κολόνων της καµπί-
νας, σύµφωνα µε όσα 
έχουν γίνει και για τις 
υπόλοιπες σειρές. Τα νέα 
µοντέλα φέρουν νέο φω-
τισµός LED, ο οποίος πε-
ριλαµβάνεται και στα εν-
σωµατωµένα φλας.

Ανανέωση για 
τα Claas Jaguar
Πικ απ µε αυτόµατη ρύθ-
µιση ταχύτητας, µια νέα 
κινητήρια µονάδα για το 
µοντέλο 840 αλλά και την 
εξελιγµένη οθόνη Cemis 
1200 ετοίµασε η Claas 
για τα ενσιρωτικά Jaguar. 
Η προαιρετική έκδοση µε-
τάδοσης κίνησης και η 
πρόσθετη υδραυλική µε-
τάδοση για τα δόντια του 
πικ απ είναι διαθέσιµα σε 
συγκεκριµένες σειρές. 

Νέα σπαρτική 
Monosem Ultimate
Το νέο µοντέλο της σειράς 
ValoTerra από τον Γάλλο 
κατασκευαστή Monosem 
ονοµάζεται Ultimate και εί-
ναι προσανατολισµένο στην 
ακριβή τοποθέτηση σπόρων 

Νέος διανοµέας 
ακριβείας Aero 32.1
Η Rauch ανακοινώνει την 
εκ νέου κυκλοφορία του 
πνευµατικού διανοµέα 
ακριβείας Aero. Η εται-
ρεία τονίζει την βελτιωµέ-
νη ακρίβεια του συστήµα-
τος τόσο στη δοσολογία 
όσο και στη διανοµή. Ανε-
ξάρτητα από τα χαρακτη-
ριστικά έκχυσης και κίνη-
σης του λιπάσµατος, η το-
ποθέτηση είναι πάντα 
ακριβής. Το Aero προ-
σφέρει επίσης ενδιαφέ-
ρουσες δυνατότητες 
εφαρµογής για αναγεννη-
τική καλλιέργεια φυτών.

και λιπασµάτων σε υψηλές 
ταχύτητες εργασίας. Η νέα 
σπαρτική ακριβείας της 
Monosem παρουσιάστηκε 
στην έκθεση SIMA 2022 
του Παρισιού, µε την εται-
ρεία να ανακοινώνει ότι το 
µηχάνηµα δύναται να λει-
τουργεί σε ταχύτητες εργα-
σίας από 2 έως 18 χ.α.ω., 
χωρίς να περιορίζεται στο 
να προσφέρει µέγιστη ακρί-
βεια στις εφαρµογές. 
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Vitalfi t και Tusal 
ενώνουν δυνάμεις 
για την αύξηση 
της παραγωγής
Η Timac Agro | ΛΥ∆Α προσφέρει στην αγορά τα Vitalfit 
και Tusal που ενώνουν τις δυνάµεις τους για αύξηση 
της παραγωγής. Τα οφέλη του συνδυασµού των 2 αυ-
τών προϊόντων στην καλλιέργεια συνεισφέρουν αποτε-
λεσµατικά στην:

Προστασία της καλλιέργειας από τα αβιοτικά stress
Το VITALFIT είναι ένας βιοδιεγέρτης που ενισχύει την 

αντοχή του φυτού στις διάφορες καταπονήσεις, ενώ πα-
ράλληλα η  εγκατάσταση του TUSAL στο ριζικό σύστηµα 
έχει ως αποτέλεσµα την προστασία του φυτού και την κα-
ταπολέµηση των παθογόνων µικροοργανισµών. Ταυτό-
χρονα, µέσω της παραγωγής ποικίλων χηµικών ενώσε-
ων που διεγείρουν τον µεταβολισµό των φυτών ενεργο-
ποιείται ο µηχανισµός της Επαγόµενης ∆ιασυστηµατι-
κής  Αντοχής (ISR). Το VITALFIT συµµετέχει στην ρύθµι-
ση των ουσιών αυτών.

Προστασία από το βιοτικό stress
Το VITALFIT, εκτός από την δράση του κατά των stress, 

ενεργοποιεί το αµυντικό σύστηµα του φυτού, ώστε να εί-
ναι ανθεκτικότερο σε διάφορα είδη παθογόνων. Ταυτό-
χρονα, το TUSAL παρεµποδίζει την εγκατάσταση παθο-
γόνων µυκήτων επιτυγχάνοντας, σε συνδυασµό µε το 
VITALFIT, την ολοκληρωµένη προστασία του φυτού. Επι-
προσθέτως, το TUSAL ενεργοποιεί το µηχανισµό Επίκτη-
της ∆ιασυστηµατικής Αντοχής (SAR). Η ενεργοποίηση του 
SAR έχει ως αποτέλεσµα τη σύνθεση πρωτεϊνών παθογέ-
νεσης, φυτοαλεξινών και την αύξηση της δραστηριότητας 
των αντιοξειδωτικών ενζύµων, προάγοντας την αυξηµέ-
νη αντοχή ενάντια σε παθογόνους µικροοργανισµούς.

Προστασία και ανάκαµψη της καλλιέργειας πριν/
µετά από δυσµενείς συνθήκες

Ο αποικισµός της ρίζας των φυτών από το TUSAL πα-
ρέχει ευεργετικές ιδιότητες στην καλλιέργεια, υποκινώ-
ντας τη φυσική σύνθεση φυτοορµονών που συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη του φυτού, ενώ περιορίζεται η παραγω-
γή ορµονών γήρανσης. Παράλληλα, το VITALFIT παρέχει 
πρόδροµες ουσίες ορµονών που συνεισφέρουν στην ανά-
πλαση των ιστών και την επανεκκίνηση της καλλιέργειας.

Στρατολόγηση µικροβιώµατος – Αποτελεσµατι-
κότερη θρέψη

Το VITALFIT ενισχύει το φαινόµενο της συµβίωσης µε-
ταξύ των µικροοργανισµών εδάφους και της ρίζας, προ-
ωθώντας την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και ε-
ποµένως την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. 
Ταυτόχρονα, η εγκατάσταση του TUSAL στη ρίζα προά-
γει την περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς και τη βελτίωση 
του εδαφικού pH , ευνοώντας την καλύτερη απορρόφη-
ση των θρεπτικών συστατικών αυξάνοντας την ποιότητα 
και την ποσότητα της τελικής παραγωγής.

Η αποτελεσµατική συνέργεια του βιοδιεγέρτη VITALFIT 
µε το βιολογικό µυκητοκτόνο TUSAL, που βασίζεται στη 
δράση των αποκλειστικά καταγεγραµµένων στελεχών σα-
προφυτικών µυκήτων Trichoderma atroviride (Τ11)  και 
Trichoderma asperellum (Τ25), υποστηρίζεται από πειρα-
µατικές εφαρµογές σε πληθώρα καλλιεργειών.

ΕΦΗ ΠΙΣΚΟΠΟΥ
BUSINESS DEVELOPMENT & PRODUCT MANAGER

τροφοδοσία φρέσκου χορταριού, µε την 
οποία ανοίγεται στην αγορά. Η σίτιση σε 
όλη την περίοδο της βλάστησης προσφέ-
ρει πολλαπλά πλεονεκτήµατα. Για παρά-
δειγµα, η απώλεια ενέργειας λόγω της δι-
αδικασίας ενσίρωσης εξαλείφεται, όπως 
και εκείνο το µέρος του κόστους συγκοµι-
δής που προκαλείται από το γεγονός ότι 
η επιτυχής ενσίρωση απαιτεί την επίτευξη 
υψηλής απόδοσης κοπής, συλλογής και 
ξήρανσης και σε περιορισµένες χρονικές 
περιόδους λόγω καιρικών συνθηκών. Το 
πλήρως ηλεκτρικό Lely Exos παρέχει αυ-
τόνοµα το καθηµερινό σιτηρέσιο πράσι-
νης χορτονοµής για ολόκληρο το κοπάδι.

Το ροµπότ εντοπίζει εµπόδια και πλο-
ηγείται οµαλά στον εσωτερικό και τον ε-
ξωτερικό χώρο. Είναι επίσης δυνατή η δι-

ασπορά λιπάσµατος κατά τη συγκοµιδή. 
Χάρη σε αυτό, και επειδή η κοπή πραγµα-
τοποιείται τη σωστή χρονική στιγµή, προ-
ωθείται η γρήγορη αναγέννηση των λι-
βαδιών και το έδαφος προστατεύεται λό-
γω του σχετικά µικρού βάρους του µηχα-
νήµατος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο 
αγρόκτηµα να επωφεληθεί πλήρως από 
τη χρήση ολόκληρης της περιόδου βλά-
στησης, να παράγει περισσότερο γάλα α-
πό τις ζωοτροφές που παρήγαγε και έτσι 
να µειώσει την ανάγκη εργασίας, τον α-
ριθµό των µηχανηµάτων που χρειάζονται 
και την αγορά πρόσθετων ζωοτροφών. 

Το πρόγραµµα βράβευσης «DLG Agrifuture 
Concept Winner», που κάνει πρεµιέρα φέ-
τος, εστιάζει σε λύσεις που µπορούν να 
δώσουν αποφασιστική ώθηση για τη µελ-
λοντική βιωσιµότητα της κτηνοτροφίας και 
την αποκεντρωµένη παροχή ενέργειας.

Μ’ αυτό το νέο βραβείο, η DLG ακολου-
θεί τον στόχο της να παρουσιάσει όχι µό-
νο προϊόντα έτοιµα για την αγορά στις 
κορυφαίες διεθνείς εµπορικές εκθέσεις 
της, αλλά και πρωτοποριακές παρορµή-
σεις για το µέλλον της παγκόσµιας κτη-
νοτροφίας και του αποκεντρωµένου ενερ-
γειακού εφοδιασµού.

Καθηµερινό σιτηρέσιο
Το πλήρως ηλεκτρικό Lely Exos 

παρέχει αυτόνοµα το καθηµερινό 
σιτηρέσιο πράσινης χορτονοµής 

για ολόκληρο το κοπάδι
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Η χαρά της ζωής 

 ∆ιαχρονικό: ∆εν παραιτούµαι 
ποτέ από τα πράγµατα που µε 
κάνουν ευτυχισµένο. ∆εν είναι 
εγωισµός. Είναι η χαρά της ζωής! 
P. Coelho

 Καλλιεργηµένο: Οι 
συµµετέχοντες στη διάσκεψη για 
το κλίµα COP27, στην Αίγυπτο, 
δοκίµασαν για πρώτη φορά 
«καλλιεργηµένα» κύτταρα της 
εταιρείας Upside Foods. Η FDA 
ανακηρύσσει «κοτόπουλο» αυτό 
που καλλιεργείται στο εργαστήριο 
της Upside Foods. Έρευνα 
της GFI Europe αποκάλυψε 
ότι πολλοί ερωτηθέντες νοµίζουν 
ότι το «καλλιεργούµενο» θα είχε 
θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Το 65% των Ισπανών είναι 
θετικοί στο «καλλιεργούµενο», 
το 55% των Ιταλών, το 57% 

των Γερµανών 
και το 33% 
των Γάλλων. 
meatnews.gr, 
21/11/2022.

 Χρυσά 
µεροκάµατα: 
Μέχρι και 

τα 60 ευρώ (συν 6 ευρώ 
το εργόσηµο) έφτασαν τα 
µεροκάµατα για την ελαιοσυλλογή 
στο νοµό Χανίων! Μάλιστα για 
συνεργεία που αναλαµβάνουν µε 
δικά τους εργαλεία να µαζέψουν 
ελιές το ηµεροµίσθιο φτάνει 
τα 70 ευρώ, ενώ ίσως ανεβούν 
άλλα 5-10 ευρώ. Πολλοί παλιοί 
µετανάστες -που εργάζονταν 
για χρόνια στην ελαιοσυλλογή- 
έφυγαν στο εξωτερικό για 
καλύτερες συνθήκες εργασίας. 
Χανιώτικα Νέα. agrocretanews.gr, 
25-11-22

 PermaFungi: Το PermaFungi 
είναι η ιδέα παραγωγής χαρτιού 
από µανιτάρια πλευρώτους σε 
υπόστρωµα από άχυρα και 
κατακάθια καφέ. Η κυταρίνη 
των µανιταριών αναπτύσσεται 
χιλιάδες φορές πιο γρήγορα από 
ένα δένδρο. Το τελικό υπόλειµµα 
µετατρέπεται σε µονωτικά 
πάνελ, συσκευασίες ή ακόµα 
και αµπαζούρ. Tour&Taxis, 
Βρυξέλλες. V. Thomas, ertnews.
gr. imathiotikigi.gr, 21/11/2022

  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Αγορά µε αξιοσηµείωτη δυναµική για 
το ελληνικό ελαιόλαδο αποδεικνύεται 
αυτή της Ιαπωνίας, η οποία αν και φα-
ντάζει δύσκολη ως προς την προσέγγι-
σή της, διευκολύνει την υπόθεση ανά-
πτυξης µακροχρόνιων συνεργασιών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει η α-
νάλυση της αγοράς αυτής, την οποία 
εκπόνησε το γραφείο εµπορικών υπο-
θέσεων της Ελληνικής πρεσβείας στο 
Τόκυο, που υπογραµµίζει πως η κατα-
νάλωση ελαιολάδου αυξάνεται ιδίως 
στις µεγαλύτερες ηλικίες, µιας και εί-
ναι περισσότερο ευαισθητοποιηµένες 
σε θέµατα υγείας. Σύµφωνα µε τα συ-
µπεράσµατα της έρευνας, οι Έλληνες 
εξαγωγείς ελαιολάδου, που διαθέτουν 
µερίδιο µόλις 2% στην συγκεκριµένη 
αγορά, θα µπορούσαν να ενισχύσουν 
την παρουσία τους στην Ιαπωνία, η ο-
ποία στα 500 γραµµάρια κατά κεφα-
λήν ετήσια κατανάλωση, εµφανίζει 
την µεγαλύτερη ζήτηση για ελαιόλα-
δο από τα υπόλοιπα ασιατικά κράτη. 

Η Ιαπωνία αποτελεί την έβδοµη ή ό-
γδοη αγορά σε µέγεθος αξίας εισαγω-
γών ελαιολάδου στον κόσµο. Ο ιαπω-

νικός λαός γνωρίζει πολύ καλά τα ο-
φέλη του ελαιολάδου στην υγεία και 
αυτό εξηγεί την συνεπή ετήσια ανάπτυ-
ξη στην κατανάλωση ελαιολάδου από 
τη δεκαετία του 1980. Ένας εκ των πιο 
σηµαντικών παραγόντων που επηρε-
άζει τη ζήτηση στην χώρα της Άπω Α-
νατολής, είναι το δηµογραφικό. Ο α-
ριθµός των ατόµων ηλικίας άνω των 
65 ετών υπερβαίνει τα 36,21 εκατ. ά-
τοµα, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοι-
χεία του Αυγούστου 2020, σηµειώνο-
ντας αύξηση κατά 300.000 εντός ενός 
έτους. «Αν λάβουµε υπόψη ότι οι ηλι-
κιωµένοι πλέον αντιπροσωπεύουν το 
28,9% του πληθυσµού της Ιαπωνίας και 
είναι η κατηγορία στην οποία παρατη-
ρείται αύξηση κατανάλωσης ελαιολά-
δου λόγω των οφελών στην υγεία, κα-

ταλαβαίνουµε της προοπτικές στην εξέ-
λιξη της ζήτησης» αναφέρει η έκθεση. 

Οι οικονοµικοί και πολιτιστικοί πα-
ράγοντες είναι επίσης σηµαντικοί. Η 
Ιαπωνία είναι µία από τις µεγαλύτερες 
οικονοµίες του κόσµου, τα διαθέσιµα 
εισοδήµατα είναι υψηλά και αυτό αντα-
νακλάται στη συµπεριφορά κατανάλω-
σης των νοικοκυριών. Από πολιτιστική 
άποψη, η χώρα είναι όλο και περισσό-
τερο ανοιχτή προς τον έξω κόσµο, την 
ανακάλυψη και υιοθέτηση πρακτικών 
άλλων χωρών, κυρίως από τη ∆ύση, η 
οποία ενισχύεται και µε τον εξερχόµε-
νο τουρισµό. Επίσης προτιµάται κυρί-
ως από τις γυναίκες, οι οποίες γνωρί-
ζουν τα οφέλη του στην οµορφιά και 
στην υγεία και είναι διατεθειµένες να 
πληρώσουν περισσότερο.

Πεδίο ανάπτυξης η ιαπωνική
αγορά για το ντόπιο ελαιόλαδο 
ελκυστικό κοινό οι γυναίκες και
οι ηλικιωμένοι Οι Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου, 

διαθέτουν μερίδιο μόλις 2% 
στην συγκεκριμένη αγορά

Η Ιαπωνία είναι η έβδοµη ή όγδοη 
αγορά σε αξία εισαγωγών ελαιολάδου.

∆ιεκδίκηση µεριδίων από δευτερεύοντες 
παίκτες της παγκόσµιας αγοράς ελαιολάδου

Αν και η Ελλάδα είναι ο πέµπτος τη τάξει εξαγωγέας παρθένου ελαιολάδου 
παγκοσµίως, το µερίδιό της στην ιαπωνική αγορά είναι αδικαιολόγητα χαµηλό 
(2%) όπως προκύπτει από τη µελέτη της πρεσβείας στο Τόκυο. Μάλιστα 
µέρος του ανταγωνισµού προέρχεται από χώρες µε µικρότερη εξαγωγική 
δραστηριότητα στο πεδίο του ελαιολάδου, οι οποίες δε, κατέχουν αξιόλογα 
µερίδια, παρά το ότι το προϊόν τους είναι υποδεέστερο του ελληνικού 
στην ποιότητα ούτε είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ως προς την τιµή. Χώρες 
όπως  Τυνησία, Αυστραλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Χιλή εισάγουν περίπου 
το 6,5% της συνολικής αξίας εισαγωγών ελαιολάδου στην Ιαπωνία. Κύριος 
προµηθευτής της Ιαπωνίας είναι η Ισπανία, µε µερίδια 50,3% το 2021 και 
54,3% το 2020, σηµειώνοντας αύξηση την τελευταία δεκαετία, από 34,4% 
και η Ιταλία είναι δεύτερη µε µερίδια 41% το 2021 και 39,2% για το 2020. 

Γυναίκες
Οι γυναίκες 
γνωρίζουν 

τα οφέλη του 
στην οµορφιά 
και στην υγεία

Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι 

ο πέµπτος 
τη τάξει 

εξαγωγέας 
παρθένου 

ελαιολάδου 
παγκοσµίως

Ζήτηση
Το δηµογρα-
φικό επηρεά-
ζει σηµαντικά 

τη ζήτηση 
στην Άπω 
Ανατολή

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 Agrenda 39

Νότια Αφρική, Μεξικό, Γεωργία, Κανα-
δάς, Σερβία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλ-
γαρία, Τυνησία  βρέθηκαν µαζί στο «∆ι-
εθνές Χωριό» της έκθεσης Vinitech-Sifel 
στο Mπορντό, δείχνοντας ότι το κρασί … 
παίζει µε όλα τα σύνορα! Σε αυτόν τον 
χώρο που βρισκόταν στην καρδιά της 
έκθεσης, 9 περίπτερα από διαφορετι-
κές χώρες ή αµπελοοινικές περιοχές 
παρουσίασαν τα προϊόντα τους. Ανάµε-
σά τους, χώρες «βαρέων βαρών» όπως 
η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. 
Μάλιστα σε αυτή την ενδιάµεση στάση 
στους αµπελώνες του κόσµου πέρα α-
πό τις δοκιµές κρασιών προσφέρθηκαν 
και τοπικά προϊόντα όπως τα κάστανα, 
τυριά κλπ. Η 23η έκθεση Vinitech-Sifel 
2022 εγκαινιάστηκε επίσηµα την Τρίτη 
29 Νοεµβρίου από τον Philippe Autran, 
Πρόεδρο της Bordeaux Events and More 
και της Vinitech-Sifel,, αποτελεί την κο-
ρυφαία διεθνή εµπορική έκθεση στους 
τοµείς του οίνου, των δεντροκαλλιεργει-
ών, των φρούτων και των λαχανικών.

«Η Vinitech-Sifel είναι ένα επιχειρη-
µατικό σταυροδρόµι και µια εξαιρετική 
έκθεση για τη διεθνή καινοτοµία» δήλω-
σε ο Philippe Autran, τονίζοντας πως το 
2022 σηµατοδοτεί τη στροφή προς µια 
πιο οικολογική µετάβαση. Στη συζήτη-
ση µε θέµα «Οι πρώτες διαµάχες του α-
µπελιού και του κρασιού» βρέθηκε στο 
επίκεντρο το µοντέλο για τους αµπελώ-
νες του αύριο, ενώ τα εγκαίνια ολοκλη-
ρώθηκαν από τον Marc Fesneau, Γάλλο 
υπουργό Γεωργίας. Στη διάρκεια των τρι-
ήµερων εκδηλώσεων (29-1/11) οι επι-
σκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν ένα πρόγραµµα µε περισσό-
τερα από 70 συνέδρια, φόρουµ και συ-
µπόσια γύρω από τις  νέες εξελίξεις του 
αµπελοοινικού και φυτικού κλάδου, µε 
κυρίαρχα ζητήµατα: αγροοικολογία, ου-
δετερότητα άνθρακα, καινοτοµία συ-
σκευασίας και οικονοµικές προοπτικές.

Στο τριήµερο της Vinitech-Sifel, πραγ-

µατοποιήθηκαν επίσης επιδείξεις γεωρ-
γικών µηχανηµάτων τελευταίας τεχνο-
λογίας σε συνεργασία µε τη σχολή Agri 
Cap Conduite. Οι κατασκευαστές παρου-
σίασαν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις εκ-
µηχάνισης για αποτελεσµατική, γρήγο-
ρη και λιγότερο κουραστική παραγωγή, 
δίνοντας σηµαντικές λεπτοµέρειες σχετι-
κά µε τον τρόπο χρήσης κάθε µηχανής.

Παράλληλα, απονεµήθηκαν βραβεία 
καινοτοµίας (Ιnnovation Trophies) και 
συγκεκριµένα, ειδικό βραβείο στο Viti-
Tunnel, ένα σύστηµα αυτοµατοποιηµέ-
νης κάλυψης σειρών αµπέλου για την 
προστασία τους από ασθένειες, χωρίς 
χρήση φυτοφαρµάκων. Η Επιστηµονι-
κή και Τεχνική Επιτροπή της έκθεσης 
απένειµε επίσης 6 Ασηµένια Τρόπαια, 
9 Χάλκινα Τρόπαια και 23 παραποµπές 
για να ενθαρρύνει τους ηγέτες έργων 
στην καινοτοµία τους. ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Στο «Διεθνές Χωριό» της Vinitech
Sifel το κρασί κινείται έξω από 
σύνορα και ανοίγει δρόμους   

Η επισήμανση τροφίμων να μη 
γέρνει σε βάρος των ΠΟΠ/ΠΓΕ
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από 
το αγρόκτηµα στο πιάτο«, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προτίθεται να θε-
σπίσει µια εναρµονισµένη υποχρε-
ωτική διατροφική επισήµανση στην 
πρόσοψη της συσκευασίας, γεγο-
νός που εγείρει ανησυχίες για τα 
προϊόντα που καλύπτονται από τα 
συστήµατα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Μάλιστα, λίγα 24ωρα πριν την 
εκδήλωση για την επισήµανση των 
τροφίµων στις Βρυξέλλες (30/11), 
σε επιστολή του ο περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός 
προς την οργανωτική επιτροπή της 
AREPO (∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Περι-
φερειών για τα Προϊόντα Ονοµασί-
ας Προέλευσης), τόνιζε την ανάγκη 
δηµιουργίας σήµανσης αποκλει-
στικά για τα προϊόντα γεωγραφι-
κών ενδείξεων. Η AREPO συµφω-
νεί µε την Κοµισιόν ότι χρειάζεται 
µια στροφή προς πιο βιώσιµες και 
υγιεινές συµπεριφορές, που θα ε-
πιτρέπει στους καταναλωτές να κα-
τανοούν πλήρως τόσο τις διατρο-
φικές πτυχές ενός τρόφιµου όσο 
και το ρόλο του στο διατροφικό σύ-
στηµα αναφοράς. Ωστόσο εκφρά-
ζει τις αντιρρήσεις της ως προς το 
ότι οι απλουστευµένες και συνθε-

τικές πληροφορίες ενδέχεται να 
βλάψουν τα προϊόντα που καλύ-
πτονται από τα συστήµατα ποιό-
τητας της ΕΕ, περιορίζοντας τον α-
ντίκτυπο των συνεχιζόµενων προ-
σπαθειών για την πλήρη ανάπτυ-
ξη των δυνατοτήτων τους.

«Τα Προϊόντα ΠΓΕ σχετίζονται 
µε τη βιώσιµη αγροτική ανάπτυ-
ξη, την απασχόληση, την προστα-
σία των φυσικών πόρων και του το-
πίου, την ευηµερία των αγροτικών 
ζώων και την ασφάλεια των τροφί-
µων. Επιπλέον αποτελούν έκφραση 
του πολιτισµού και της ταυτότητας 
της ΕΕ και συµβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής «Από 
το αγρόκτηµα στο πιάτο». Συµφω-
νούµε µε την άποψη της AREPO ότι 
οι απλουστευµένες και συνθετικές 
πληροφορίες της ετικέτας ενδέχε-
ται να βλάψουν τα προϊόντα ποιό-
τητας της ΕΕ, περιορίζοντας τον α-
ντίκτυπο των συνεχιζόµενων προ-
σπαθειών για την πλήρη ανάπτυ-
ξη των δυνατοτήτων τους. Η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας αποτελεί βασι-
κό υποστηριχτή των δράσεων των 
Περιφερειών για δηµιουργία σή-
µανσης αποκλειστικά για τα προϊό-
ντα ΠΓΕ», ανέφερε ο κ. Αγοραστός.

Αγροοικολογία
και καινοτοµία
κυριάρχησαν
στη έκθεση 
Vinitech-Sifel
Η Vinitech-Sifel έδωσε 
στους επαγγελµατίες 
του οίνου και των 
οπωρώνων τα µέσα 
να εξοπλιστούν µε 
νέες λύσεις και να 
τις ενσωµατώσουν 
στην καθηµερινή τους 
δραστηριότητα. Φέτος, 
χωρίστηκε σε 4 τοµείς 
που αφορούσαν κάθε 
στάδιο παραγωγής: 
Αµπελώνες-
Οπωρώνες, Κελάρια 
και Αµπέλια, 
Εµφιάλωση και 
Συσκευασία, αλλά 
και 5 «διαδροµές»: 
Βιολογικά, Φρούτα 
και λαχανικά, 
Χαµηλόβαθµα 
αποστάγµατα και 
Μπύρα- νέα πορεία 
προς τη 
διαφοροποίηση. 

Oι νέες εξελίξεις γύρω από το κρασί 
στο σαλόνι της έκθεσης στo Mπορντό.

ΑREPO
Η AREPO αµφιβάλλει 
για το ότι οι απλου-
στευµένες και συν-

θετικές πληροφορίες 
µπορεί να βλάψουν 

τα προϊόντα ποιότητας

ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΠ/ΠΓΕ

33

ΖΩΝΕΣ ΠΟΠ

58

ΠΓΕ ΚΡΑΣΙΑ

ΠΟΠ/ΠΓΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

106
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Ο Μύθος του Βουνού

Ο κάθε κτηνοτρόφος 
μαθαίνει να δουλεύει
για τον εαυτό του
Σήμερα στα 21 του χρόνια ο Κώστας Κλιάμπας έχει στα 
χέρια του περγαμηνές τυροκόμου και μία νέα μονάδα

Στα προϊόντα της επιχείρησης 
ανάµεικτο λευκό τυρί, 
κατσικίσιο τυρί, ανθότυρο, 
µυζήθρα, γιαούρτι, ρυζόγαλο, 
κρέµες και παγωτό.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από εφτά χρονών στα ζώα 
ο Κώστας Κλιάµπας, µεγα-
λωµένος στα Κάτω Ορει-
νά Σερρών µε ένα κοπάδι 
1.000 προβάτων και αιγών, 
µόλις έφτασε 16 πήρε τον δρό-
µο για τα Ιωάννινα, επηρεασµέ-
νος από ένα εµπορικό κλίµα που είχε 
φέρει σε οριακή κατάσταση την κτηνοτροφική 
µονάδα της οικογένειας του. «Στη Γαλακτοκο-
µική Σχολή, αν είσαι κτηνοτρόφος, σε µαθαί-
νουν πώς να δουλεύεις για τον εαυτό σου» θα 
πει στο τηλέφωνο. «Μπορεί να µην έχεις καµία 
επαφή µε το τυρί. Αν είσαι συνεπής και παρακο-
λουθείς, µετά από δύο χρόνια βγαίνεις έτοιµος 
τυροκόµος και µπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε 
σου ζητήσουν στην αγορά», συνεχίζει ο ίδιος.

Σήµερα στα 21 του χρόνια, ενταγµένος και 
στο τρέχον πρόγραµµα Νέων Αγροτών έχει στα 
χέρια του περγαµηνές τυροκόµου, µια ολοκαί-

νουρια τυροκοµική µονάδα, το κο-
πάδι της οικογένειας και τις κτηνο-
τροφικές καταβολές που δίνουν 
επιπλέον «κύρος» στα τυριά του.

Ο Μύθος του Βουνού είναι έ-
να οικογενειακό εγχείρηµα στο 

οποίο εργάζεται ο Κώστας, ο ξά-
δερφος του ως ζωοτέχνης και οι 

γονείς τους. Σ’ αυτή τη φάση, στα 
90 τετραγωνικά τα οποία καταλαµβάνει 

το τυροκοµείο τυροκοµείται σχεδόν το 40% 
της παραγωγής που δίνουν τα 1.000 ελευθέ-
ρας βοσκής πρόβατα και γίδια. Ανάµεικτο λευ-
κό τυρί, κατσικίσιο τυρί, ανθότυρο, µυζήθρα εί-
ναι οι συνταγές τυριών που έφερε πίσω ο Κώ-
στας, φεύγοντας από τα Ιωάννινα. Εκεί έµαθε 
ακόµα να πήζει και γιαούρτι, να φτιάχνει ρυ-
ζόγαλο, κρέµες και παγωτό, προϊόντα που ενι-
σχύουν την παρουσία του στα µίνι µάρκετ των 
Σερρών, τα οποία απορροφούν σ’ αυτή τη συ-
γκυρία το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής 
και µάλιστα µε µεγάλη προθυµία, αφού η α-
νταπόκριση του κόσµου είναι ιδιαίτερα θετική.

Ο Μύθος του Βουνού, είναι το εγχείρηµα της οικογένειας Κλιάµπα από το Κάτω Ορεινό Σερρών, 
όταν το πάθηµα της κρίσης του γάλακτος το 2016, έγινε αφορµή για ένα αποφασιστικό βήµα στη 
µεταποίηση, που έστειλε τον Κώστα Κλιάµπα, στα 16 του στα Ιωάννινα να σπουδάσει τυροκόµιση.

Κώστας Κλιάµπας

Τυροκόµος 
«Στη Γαλακτοκοµική 

Σχολή και καµία επαφή 
να µην έχεις µε το 

τυρί, αν είσαι συνεπής 
και παρακολουθείς, 
µετά από δύο χρόνια 

βγαίνεις έτοιµος», λέει 
ο Κώστας Κλιάµπας
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Οι κτηνοτροφικές ρίζες της οικογέ-
νειας Κλιάµπα στους πρόποδες του 
Λαϊλιά, φτάνουν ως την τουρκοκρα-
τία, σύµφωνα µε τις αφηγήσεις του 
πέµπτης γενιάς κτηνοτρόφου, Κώ-
στα. Υπό αυτή την έννοια, η στροφή 
της οικογένειας στη µεταποίηση, α-
ποκτά ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα 
για τα µέλη της, που είναι µαθηµένα 
να περνούν τα καλοκαίρια τους µε 
τα ζώα σε υψόµετρο 1.300 µέτρων. 
Ένας από τους άµεσους στόχους, εί-
ναι η σύνδεση της τυροκοµικής πα-
ραγωγής µε την αγορά της Θεσσα-
λονίκης, εξηγεί ο 21χρονος συνο-
µιλητής µας. Η θετική ανταπόκριση 
των Θεσσαλονικιών, που φηµίζονται 
άλλωστε για την ικανότητά τους να 
εντοπίζουν το νόστιµο φαγητό, µε 
την πόλη να αποτελεί γαστρονοµι-
κή πρωτεύουσα της χώρας, θα δώ-
σει στον Μύθο του Βουνού τα απα-
ραίτητα «διαπιστευτήρια» αλλά και 
το κουράγιο για ξεκλείδωµα και άλ-
λων αστικών κέντρων της Ελλάδας.

Παράλληλα ο Κώστας Κλιάµπας 
αναζητά και πιθανές συνεργασίες 
για εξαγωγή των προϊόντων του, 
ενώ στα άµεσα πλάνα είναι η πε-

ραιτέρω επέκταση του τυροκοµεί-
ου και η εξασφάλιση της απαραί-
τητης πιστοποίησης για την παρα-
γωγή Φέτας ΠΟΠ. Σηµειώνεται ότι 
τα ζώα της οικογένειας είναι ενταγ-
µένα στο πρόγραµµα των βιολογι-
κών, ωστόσο ακόµα δεν έχουν πι-
στοποιηθεί ως τέτοια και τα τελικά 
προϊόντα που παράγονται στο τυρο-
κοµείο. Στις εκκρεµότητες και η αύ-
ξηση της ποσότητας γάλακτος που 
τυροκοµείται στη µονάδα, για τον 
απεγκλωβισµό από τις παραδόσεις 
στις µεγάλες βιοµηχανίες.

Αυτο το διάστηµα, οι εργασίες της 
οικογένειας Κλιάµπα εστιάζουν στη 
φροντίδα των ζώων, αφού η ξηρά πε-
ρίοδος δεν αφήνει πολλές εκκρεµό-
τητες στην τυροκοµική µονάδα. Μι-
λώντας µας από τον στάβλο, ο Κώ-
στα Κλιάµπας, εξηγεί ότι η νέα τυ-
ροκοµική περίοδος ξεκινά στα τέλη 
Φεβρουαρίου, ενώ την άνοιξη, µό-
λις γλυκάνει ο καιρός και τα ζώα ξε-
κινήσουν ξανά να βόσκουν ελεύθε-
ρα, ανοίγει για τον ίδιο και ένα πα-
ράθυρο δηµιουργικότητας. «Το γά-
λα της άνοιξης είναι το καλύτερο, το 
βλέπω στις µετρήσεις» περιγράφει. 

Σύνδεση της τυροκομικής παραγωγής 
με τη Θεσσαλονίκη και είσοδος στη Φέτα

ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ
Σ’ αυτή τη φάση, στα 90 τετραγωνικά τα οποία 

καταλαµβάνει το τυροκοµείο του οικογενειακού 
εγχειρήµατος «Ο Μύθος του Βουνού» τυροκοµείται 

σχεδόν το 40% της παραγωγής που δίνουν τα 1.000 
ελευθέρας βοσκής πρόβατα και γίδια.

Πληροφορίες στο: kliampas@icloud.com

Πιστοποίηση 
Στα άµεσα πλάνα η 

περαιτέρω επέκταση του 
τυροκοµείου και η εξα-

σφάλιση πιστοποίησης για 
την παραγωγή Φέτας ΠΟΠ

ΟΡΕΙΝΗ
ΣΕΡΡΕΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΕΛΓΑ
Μεταβατικός 
πρόεδρος 
ο Λυκουρέντζος
Παρατείνεται µε απόφαση που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. 
Φύλλου 1072) µεταβατικά η θητεία 
του προέδρου του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα 
Λυκουρέντζου που έληγε στις 19 
Νοεµβρίου 2022, ενώ παράλληλα 
ορίζεται από την 1η ∆εκεµβρίου 
νέος αντιπρόεδρος ο Γεώργιος 
Φερετζάνης. Στη θέση των 
τακτικών µελών του ∆Σ. Ορίζονται 
οι: Χρήστος Γιαννακάκης, 
Αικατερίνη ∆αρδαµάνη, Χαρίκλεια 
Ζησίµου, Μιχαήλ Στογιάννος, 
Ελισσάβετ Καλκανδή. Η θητεία των 
µελών του ανωτέρω ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είναι τριετής.

AGI
Δύο νέοι
διευθυντές
Η Ag Growth International (AGI),  
κορυφαίος κατασκευαστής φορητού 
και σταθερού εξοπλισµού χειρισµού, 
αποθήκευσης και κλιµατισµού 
σιτηρών, ανακοίνωσε τους 
διορισµούς των Rohit Bhardwaj και 
Paul Householder ως ∆ιευθυντές της.

Eλεγκτικό ΕΕ
Νέο μέλος από 
τη Λιθουανία
Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης διόρισε τη Laima Liucija 
Andrikiené, από τη Λιθουανία, ως 
µέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ECA) για την περίοδο 
από τις 16 Νοεµβρίου 2022 έως 
τις 15 Νοεµβρίου 2028, στη θέση 
του κ. Rimantas Šadžius. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τις τελευταίες εβδοµάδες η διόρ-
θωση στις τιµές των αγροτικών ε-
µπορευµάτων έχει τον πρώτο λό-
γο, ωστόσο ακόµα και έτσι, τα ση-
µερινά επίπεδα τιµών βρίσκονται 
50% πάνω από τους µέσους όρους 
της περιόδου που έληξε ξαφνικά το 
2020 µε την πανδηµία. 

Ακολούθησαν δύο συνεχόµενες 
κακές σοδειές εξαιτίας έντονων κλι-
µατικών φαινοµένων που έπιασαν 
απροετοίµαστους τους παραγωγούς 
και στη συνέχεια ο πόλεµος, τον Φε-
βρουάριο του 2022, που έδωσε σή-
µα στα χρηµατιστήρια εµπορευµά-
των για τον σχηµατισµό νέων κο-
ρυφών στις τιµές των αγροτικών ε-
µπορευµάτων την άνοιξη του 2022. 

Τότε, ο αναλυτής αγροτικών ε-
µπορευµάτων της Credit Agricole, 
Χαβιέ Κασεντάν, δήλωνε κατηγο-
ρηµατικά στο πλαίσιο ηµερίδας της 
Timac Agro – Lyda στη Θεσσαλο-
νίκη ότι δύσκολα οι τιµές θα υπο-
χωρήσουν µέσα στο 2022, ενώ ά-
φηνε µια προοπτική ότι θα υπάρ-
ξει διατήρηση της κατάστασης αυ-
τής και το 2023, πριν επέλθει µια 
κατάσταση σταθεροποίησης των τι-
µών σε χαµηλότερα επίπεδα. 

Λίγο πολύ η εκτίµηση του Γάλ-
λου αναλυτή επιβεβαιώθηκε από 
τις εξελίξεις και σήµερα, άλλοι α-
ξιόπιστοι αναλυτές, όπως ο Carlos 
Mera της Rabobank, συµφωνούν 

πως µε ιστορικούς όρους, οι τιµές 
των αγροτικών εµπορευµάτων θα 
διατηρηθούν και το 2023 στα υψη-
λά του εύρους. 

Η συντακτική οµάδα της Agrenda 
εκτιµά ότι τα δεδοµένα της προσφο-
ράς, εξακολουθούν να λειτουργούν 
υποστηρικτικά για τις τιµές. 

Tα ελλειµµατικά αποθέµατα και 
oι προβληµατικές παραγωγές της 
ΕΕ στην περίπτωση σκληρού και 
µαλακού σίτου, καλαµποκιού και 
ελαιολάδου, αφήνουν αφορµές 
για ένα ελκυστικό περιβάλλον τι-
µών και το 2023. 

Φαίνεται πάντως ότι τα υψηλά 
βρίσκονται πλέον πίσω µας, µε την 
διόρθωση να αποδίδεται στο χτύ-
πηµα που δέχεται η κατανάλωση 
εξαιτίας του υφεσιακού κλίµατος 
που αναπτύσσεται στην παγκόσµια 
οικονοµία. 

Η διαπίστωση αυτή είναι πιο ξε-
κάθαρη στην περίπτωση της αγο-
ράς βάµβακος, που παρά την προ-
βληµατική παραγωγή, ιδίως σε Η-
ΠΑ, Ινδία και Πακιστάν, οι τιµές ει-
σήλθαν σε ένα καθοδικό κανάλι, 
µε την ισορροπία να εντοπίζεται ε-
δώ και µερικές ηµέρες στην περιο-
χή των 80 σεντς η λίµπρα. 

Σκληρό σιτάρι 
Με τα συµβόλαια που έδωσαν 

οι βιοµηχανίες για τα αλώνια του 
2023 στα 35 λεπτά, συν 3 λεπτά 
πριµ ποιότητας, ήδη η περίπτωση 
της αγοράς σκληρού σίτου δείχνει 

να επιβεβαιώνει την εκτίµηση της 
σταθεροποίησης της αγοράς σε ε-
λαφρώς χαµηλότερα επίπεδα από 
αυτά του 2022, αλλά µε σαφώς υ-
ψηλότερες συγκριτικά µε τα προ 
πανδηµίας δεδοµένα. Παρά την α-
νασύνταξη της παραγωγής του Κα-
ναδά, τα αποθέµατα έπειτα από την 
σοδειά του 2022 δεν έχουν δώσει 
το απαιτούµενο βάρος στην αγο-
ρά για να επιχειρήσει χαµηλότε-
ρες πτήσεις, κάτω από το επίπεδο 
ασφαλείας των 350 ευρώ ο τόνος. 
Άλλωστε, η αγορά της Φότζια, δεί-
χνει να βρίσκει ρυθµούς στην πε-
ριοχή των 500 ευρώ ο τόνος. Κά-
τω από την κορυφή των 570 ευρώ 
και αρκετά πάνω από τα 230 ευρώ 
ο τόνος που πλήρωνε η ιταλική α-
γορά στα αλώνια του 2019. 

Μαλακό σιτάρι και κριθάρι 
Παρά την εξασφάλιση συµφωνί-

ας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασ-
σας, οι φθινοπωρινές σπορές δεί-
χνουν πως η προσφορά µαλακού σί-
του το 2023 στην ευρύτερη γειτονιά 
της Ευρώπης θα είναι εκ των πραγ-
µάτων µειωµένη, εξαιτίας του πολέ-
µου στην Ουκρανία, η οποία έσπει-
ρε σχεδόν 50% λιγότερες εκτάσεις 
σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµή-
σεις. Ωστόσο, ο κανόνας της διόρ-
θωσης των τελευταίων µηνών, συ-
µπίεσε την αγορά στην περιοχή των 
300 ευρώ ο τόνος για τα αποθέµα-
τα του 2022, ενώ τα συµβόλαια της 
σοδειάς του 2023, διαπραγµατεύο-

νται στην Ευρώπη στα 290 ευρώ ο 
τόνος, δείχνοντας πως το 2024 και 
µε την προϋπόθεση φυσιολογικών 
παραγωγών η αγορά θα µπορούσε 
να επιστρέψει στα προ πανδηµίας 
επίπεδα. Αντίστοιχη είναι και η κί-
νηση που ακολουθεί η αγορά για 
το κριθάρι, µε τα συµβόλαια της νέ-
ας σοδειάς στην Ελλάδα να βρίσκο-
νται κοντά στα 25 σεντς.

Καλαµπόκι 
Όπως µε το βαµβάκι, έτσι και µε 

το καλαµπόκι η κάµψη της κατανά-
λωσης πέτυχαν ένα άµεσο χτύπη-
µα στις τιµές του προϊόντος. Στο δι-
εθνές σκηνικό, ενδείξεις περιορι-
σµού της κατανάλωσης στην Κίνα 
έδωσαν αφορµή διόρθωσης σε µια 
αγορά που βρισκόταν επί µήνες σε 
κατάσταση κόπωσης. Η φυσική α-
γορά κινείται σήµερα στην περιοχή 
των 300 µε 320 ευρώ ο τόνος στα 
εµπορικά κέντρα της Ευρώπης, ε-
νώ τα συµβόλαια της νέας σοδειάς, 
διαπραγµατεύονται πλέον στα 275 
ευρώ ο τόνος. 

Ελαιόλαδο 
Η αγορά ελαιολάδου άργησε να 

συγχρονιστεί µε τον ανοδικό κύ-
κλο που αναπτύχθηκε στα χρηµα-

Στην αγορά αγροτικών
εμπορευμάτων ο κανόνας 
διόρθωσης ισχύει πάντα
Η προσφορά εξακολουθεί να υποστηρίζει τις τιμές και για το 2023

Ελκυστικές τιµές 
Tα ελλειµµατικά αποθέµατα 
και oι προβληµατικές παρα-
γωγές της ΕΕ σε σκληρό και 
µαλακού σίτο, καλαµπόκι και 
ελαιόλαδο αφήνουν αφορµές 
για ένα ελκυστικό περιβάλλον 

τιµών και το 2023 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 2019-2022 ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ 2023 (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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τιστήρια αγροτικών εµπορευµάτων 
το 2020. Μόλις αυτόν το µήνα η 
µέση τιµή στην αγορά της Ισπανί-
ας έπιασε τα 5 ευρώ το κιλό, µε τα 
υψηλά του εύρους να βρίσκονται 
στην Ιβηρική στα 5,50 ευρώ το κι-
λό. Η ελληνική αγορά έπιασε πριν 
από µερικές εβδοµάδες τα 5,20 ευ-

ρώ το κιλό, µε τον βασικό όγκο της 
παραγωγής να πληρώνεται σήµε-
ρα στα 4,90 µε 5 ευρώ. Η κινητικό-
τητα στην αγορά ελαιολάδων της 
Ευρώπης ενισχύθηκε τον περασµέ-
νο Μάρτιο µε αφορµή τον πανικό 
του πολέµου που διπλασίασε µέσα 
σε λίγες εβδοµάδες τις τιµές για τα 
σπορέλαια. 

Η εξαιρετικά µικρή παραγωγή 
ελαιολάδου σε Ισπανία και Ιταλία 
φέτος, βάθυναν το ανοδικό κανάλι 
και προς το παρόν, φαίνεται πως η 
κατανάλωση διατηρείται παρά τις 
αυξήσεις που πέρασαν στο τελικό 
προϊόν ήδη από το καλοκαίρι. Στον 
ορίζοντα δεν φαίνονται ενδείξεις 
αποκλιµάκωσης, πριν το καλοκαί-
ρι, ωστόσο µένει να φανεί η αντο-
χή της κατανάλωσης σε αυτό το νέο 
εύρος τιµών.

Η αγορά βάμβακος χρωστά μια 
ανοδική κίνηση για φιξαρίσματα
Yπερπουλημένα τα συμβόλαια Δεκεμβρίου 2023 στα 78 σεντς 

Ανοδική κίνηση
Η αγορά χρωστά µια ανοδική 

κίνηση, η οποία θα δώσει 
ευκαιρίες τους επόµενους 

µήνες για φιξαρίσµατα 
µέρους της παραγωγής 

βάµβακος σε πιο ελκυστικά 
επίπεδα τιµών

Στα σηµερινά επίπεδα τιµών, η αγο-
ρά βάµβακος έχει αποθαρρύνει αρ-
κετούς βαµβακοπαραγωγούς στην 
Ελλάδα, ενόψει της νέας καλλιερ-
γητικής περιόδου. Αυτό ισχύει κυ-
ρίως σε όσους δεν αξιοποίησαν τις 
ευκαιρίες που έδωσε η αγορά αρχές 
Σεπτεµβρίου και αρχές Ιουνίου. Ω-
στόσο, τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
2023, στα 78 σεντς ανά λίµπρα, εί-
ναι υπερπουληµένα. Με άλλα λό-
για, η αγορά χρωστά µια ανοδική 
κίνηση, η οποία θα δώσει ευκαιρί-
ες τους επόµενους µήνες για φιξα-
ρίσµατα µέρους της παραγωγής σε 
πιο ελκυστικά επίπεδα τιµών, ειδικά 
σε περίπτωση που αποδυναµωθεί το 
σενάριο της χαµηλής κατανάλωσης. 

Αν κάτι δίδαξε το 2022, είναι η 
κρισιµότητα του να αξιοποιούνται 
οι προπωλήσεις µέρους της παρα-
γωγής, όταν εξασφαλίζεται ένα ι-
κανοποιητικό κέρδος, ως µια λύση 
καλύτερης διαχείρισης ρίσκου. Οι 
τιµές της σόγιας, ήταν οι πρώτες 
πίσω στον Νοέµβριο του 2020 που 
πρόδωσαν έναν επερχόµενο τότε 
ανοδικό κύκλο στις αγορές αγρο-
τικών εµπορεύµατων. 

Με τις σηµερινές τιµές λίγο κά-
τω από τις κορυφές της περασµέ-
νης άνοιξης και δείχνουν µια αν-
θεκτικότητα στη ζώνη των 14 δολα-
ρίων το µπούσελ, έναντι των υψη-
λών 15,80 δολαρίων και των 9,20 
δολαρίων πίσω στο 2019.

Πτωτικές πιέσεις σε σιτάρι, 
βαµβάκι και καλαµπόκι 
βλέπει η τράπεζα Πειραιώς

Απώλειες, παρά τη διάθεση α-
νάληψης ρίσκου στα µεγάλα χρη-
µατιστήρια, κατέγραψαν οι τιµές 
των αγροτικών εµπορευµάτων τον 

τελευταίο µήνα, µε την Τράπεζα 
Πειραιώς, στο τελευταίο δελτίο τι-
µών που εξέδωσε, να εκτιµά πως 
ενδεχοµένως οι πτωτικές πιέσεις 
θα συνεχιστούν το επόµενο διά-
στηµα, ειδικά στις περιπτώσεις 
του σιταριού, του καλαµποκιού 
και του βάµβακος.

Ηπιότερες απώλειες, σε µηνιαίο 
επίπεδο, κατέγραψε ο δείκτης των 
εµπορευµάτων (-0,26%) από ό,τι ο 
δείκτης των αγροτικών προϊόντων 
(-1,83%), παρά τη σηµαντική υπο-
χώρηση του δολαρίου. «Πιθανοί 

καταλύτες της ανωτέρω κίνησης 
να αποτέλεσαν τα αρνητικά νέα 
για την Κίνα στο θέµα της πανδη-
µίας και της zero-covid policy, η 
επανεµφάνιση των lock-down, οι 
µειωµένες αναπτυξιακές προοπτι-
κές της παγκόσµιας οικονοµίας, 
καθώς και το υπεραγορασµένο ε-
πίπεδο του δείκτη. Αν και η τεχνι-
κή εικόνα των αγροτικών προϊό-
ντων εξακολουθεί να παραµένει 
σχετικά αρνητική, παράγοντες, ό-
πως οι γεωπολιτικές ανησυχίες, το 
εµπορικό ζήτηµα ΗΠΑ-Κίνας, η ε-
πιδείνωση στις κλιµατικές συνθή-
κες, δύναται να στηρίξουν τις τι-
µές τους µεσοπρόθεσµα, µε την 
πορεία του δολαρίου να αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα» αναφέ-
ρει το σχόλιο αγοράς της Τράπε-
ζας Πειραιώς.

Tα εταιρικά αποτελέσµατα, τό-
σο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρω-
ζώνη, επηρέασαν θετικά το επεν-
δυτικό κλίµα. Στο πλαίσιο αυτό, 
σηµαντική υποχώρηση εµφάνι-
σε το δολάριο, ενισχύοντας τις τι-
µές των βιοµηχανικών και πολύ-
τιµων µετάλλων. Αντίθετη εικόνα 
παρουσίασε η τιµή του πετρελαί-
ου, η οποία υποχώρησε στον α-
πόηχο των απογοητευτικών προ-
βλέψεων του OPEC+ για την πο-
ρεία της ενεργειακής ζήτησης, το 
2022 και το 2023, µε την πανδη-
µία στην Κίνα να αποτελεί έναν ε-
πιπλέον καθοδικό κίνδυνο, όπως 
και οι τιµές των αγροτικών προϊό-
ντων. Συγκεκριµένα, απώλειες ση-
µείωσαν η τιµή του σιταριού, του 
καλαµποκιού, της σόγιας, του χυ-
µού και των βοοειδών, ενώ κέρδη 
κατέγραψαν οι τιµές της ζάχαρης, 
του βαµβακιού και του ρυζιού.

Πρώτη η σόγια
Οι τιµές της σόγιας, ήταν οι 

πρώτες πίσω στον Νοέµ-
βριο του 2020 που πρόδω-
σαν έναν επερχόµενο τότε 
ανοδικό κύκλο στις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων  
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Την επίσπευση της αναµόρφωσης του κανονι-
σµού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζηµιώνονται σε όλη 
την επικράτεια οι ζηµιές από αγριογούρουνα και 
όχι µόνο στις περιοχές που προστατεύονται από 
τη συνθήκη RAMSAR, ζητούν αγρότες και τοπι-
κοί φορείς, καθώς όπως τονίζουν η παράταση 
της κυνηγετικής περιόδου αποδείχθηκε ότι δεν 
επαρκεί ως µέτρο για τη µείωση των πληθυσµών.

Το θέµα επανέφερε εκ νέου µε ερώτησή του  ο 

βουλευτές Λάρισας της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπου-
λος, αναφέροντας τον αφανισµό καλλιεργειών 
αραβόσιτου στα Αµπέλια Βερδικούσιας και επι-
σηµαίνοντας το τραυµατισµό αγρότη από επίθε-
ση αγέλης στο Σαραντάπορο Ελασσόνας. 

Στην απάντησή του ο αρµόδιος υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στύλιος αναφέρει 
ότι «σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ασφάλισης Ζω-
ικού Κεφαλαίου, ο ΕΛΓΑ καλύπτει ασφαλιστικά 

και αποζηµιώνει την απώλεια ζωικού κεφαλαί-
ου από άγρια θερµόαιµα σαρκοβόρα ζώα. […]Η 
Π.Ε. Λάρισας δεν προστατεύεται από τη συνθή-
κη RAMSAR, οπότε ζηµιές προκληθείσες από ε-
πιδροµές αγριόχοιρων δεν καλύπτονται από τον 
ΕΛΓΑ. Πέραν αυτών, αποτελεί προτεραιότητα η 
αναµόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστή-
µατος, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις 
ανάγκες των παραγωγών και κτηνοτρόφων».

Νέος ΕΛΓΑ η μόνη λύση για ζημιές από αγριόχοιρους 

H περιφέρεια 
Θεσσαλίας κυρίαρχη 
στην παραγωγή 
τυροκομικών και 
εισκόμιση πρόβειου 
γάλακτος όπως 
προκύπτει από 
στοιχεία έρευνας 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Κυρίαρχη στην παραγωγή τυροκοµικών 
προϊόντων είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας 
έναντι των υπολοίπων περιφερειών της 
χώρας. Ειδικότερα, Από το 40% των µα-
λακών τυριών της χώρας που προέρχο-
νται από τη Θεσσαλία, η φέτα αντιστοιχεί 
στο 70% της συνολικής παραγωγής τους 
Αµέσως µετά σε δυναµική από πλευράς 
συνολικά παραγόµενων ποσοτήτων στα 
µαλακά τυριά έρχεται η περιφέρεια Ηπεί-
ρου και κατόπιν η περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως προκύπτει από στοι-
χεία έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σε ό,τι α-
φορά τα σκληρά τυριά την περιφέρεια 
Θεσσαλίας ακολουθεί σε ποσότητες πα-
ραγωγής η περιφέρεια Κρήτης και αµέ-
σως µετά η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Στη Θεσσαλία 59 επιχειρήσεις 
παράγουν φέτα

Από το 40% των µαλακών τυριών της 
χώρας που προέρχονται από τη Θεσσα-
λία, η φέτα αντιστοιχεί στο 70% της συνο-
λικής παραγωγής τους. Ειδικότερα στον 
τοµέα παραγωγής φέτας δραστηριοποι-
ούνται 59 επιχειρήσεις εντός της περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, οι οποίες είναι πιστο-
ποιηµένες από τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα. Το ε-
θνικό τυρί της Ελλάδας αποτελεί ένα έ-
ντονα εξαγωγικό προϊόν καθότι µε βά-
ση τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕ-
ΒΕΕ, το 2020 οι εξαγωγές της έφτασαν 

τους 80.843 τόνους από 73.459 τόνους 
το 2019, κινούµενες ανοδικά σε ποσο-
στό 10% σύµφωνα µε πρόσφατα στοι-
χεία της Eurostat, που έχουν επεξεργα-
στεί ο ΣΕΒΓΑΠ και η Ένωση Ελληνικών 
Τυροκοµείων. 

Έξι τυριά ΠΟΠ στην Π. Ε. Θεσσαλίας
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας παράγο-

νται έξι τυριά ΠΟΠ, εκ των οποίων το έ-
να, η γραβιέρα Αγράφων, αποτελεί απο-
κλειστικό της προϊόν. Τα υπόλοιπα ΠΟΠ 
τυριά που παράγονται στην περιοχή είναι 
η φέτα, το κασέρι, το µανούρι, το γαλοτύ-

ρι και ο µπάτζος. Μάλιστα η γραβιέρα Α-
γράφων σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα παράγεται µόλις από µία επι-
χείρηση και συγκεκριµένα από την Αφοί 
Κίσσας µε έδρα το Μουζάκι Καρδίτσας.

Σύµφωνα µε στατιστικά που επικαλεί-
ται η ίδια έρευνα, η περιφέρεια Θεσσαλί-
ας είναι η πρώτη στο παραδιδόµενο πρό-
βειο γάλα και δεύτερη στο παραδιδόµε-
νο γίδινο για την τελευταία διετία 2020, 
2021. Συγκεκριµένα, παραδίδεται περί-
που το 23% του πρόβειου γάλακτος της 
χώρας και περίπου το 18% του γίδινου. 
Η διάρθρωση σε επίπεδο περιφέρειας, 

Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η Θεσσαλία
κρατά την υπεροχή
στα τυροκομικά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

40%
Mαλακά τυριά

70%
Φέτα

ΑΠΟ 59 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ∆ΟΛΑΡΙΑ�

ΕΚΑΤ.
2020 602

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 87,8%

31,9%
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Ελέγχους σε εγκαταστάσεις, συστήµατα παραγω-
γής και αγροκτήµατα συνεταιρισµών µελών της 
Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών-ΕΘΕ-
ΑΣ και της Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών Ηµαθίας 
πραγµατοποίησε κατά την πρόσφατη επίσκεψη 
του κλιµάκιο γεωπόνων του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Βραζιλίας µε σκοπό την υπο-
γραφή σχετικών φυτοϋγειονοµικών πρωτοκόλ-
λων για την εξαγωγή ακτινιδίων στην Βραζιλία.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: 
«Η προετοιµασία των σχετικών φακέλων και η 
οργάνωση όλης της προβλεπόµενης διαδικασί-
ας έγινε από τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Πα-
ραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων σε συνεργασία µε τα στελέχη της 
∆ΑΟΚ Ηµαθίας. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέ-
πει να αναφέρουµε ότι δείχνουν αξιοσηµείω-

τη δραστηριότητα και έχουν σηµαντική συµβο-
λή στην προσπάθεια ανοίγµατος νέων αγορών 
για τα αγροτικά µας προϊόντα. Η αγορά της Βρα-
ζιλίας είναι σηµαντική για το Ελληνικό ακτινί-
διο διότι είναι µία χώρα που ο πληθυσµός της 
υπερβαίνει τα 213 εκατοµµύρια και µε την πα-
ρατηρούµενη πολύ µεγάλη αύξηση της παρα-
γωγής ακτινιδίου στην χώρα µας θα αποτελέ-
σει σηµαντική διέξοδο.».

Δρόμος για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στη Βραζιλία

Με στόχο τη γενετική βελτίωση των κο-
παδιών ο συνεταιρισµός αιγοπροβατο-
τρόφων Ελασσόνας προχώρησε στη δη-
µιουργία ενός νέου συνεταιρισµού, µε 
την ονοµασία Gen Hellas. Bασική επιδί-
ωξή είναι η αύξηση των αποδόσεων σε 
επίπεδο γαλακτοπαραγωγής και κατ’ ε-
πέκταση η πώληση του γενετικού υλι-
κού σε κτηνοτρόφους. Στον νεοσύστατο 
συνεταιρισµό Gen Ελάςς συµµετέχουν 
σε πρώτη φάση περίπου 10 κτηνοτρό-
φοι. «Aκολουθούµε ένα ολοκληρωµέ-
νο πρόγραµµα διαχείρισης των ζώων µε 
γαλακτοµετρήσεις, ειδικό πρόγραµµα 
διατροφής και συγχρονισµό οίστρων», 
εξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος του 
Γάλα Ελάςς, Γιώργος Μηλιώνης. Στό-
χος του Gen Ελάςς είναι να αποκτήσει 
σταδιακά τη δυναµική που έχει αυτή τη 
στιγµή ο κύριος συνεταιρισµός, Γάλα 
Ελάςς, ο οποίος αριθµεί 176 µέλη και 
110 κτηνοτροφικές µονάδες. 

Οι κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στον 
Gen Ελάςς, έκαναν τη συγκεκριµένη κί-
νηση βλέποντας τα αποτελέσµατα που 
έφερε η πιλοτική εφαρµογή του προ-
γράµµατος γενετικής βελτίωσης. «Προ-
ϋπόθεση για να συµµετάσχει κάποιος 
παραγωγός στον νέο συνεταιρισµό α-
ποτελεί να διατηρεί κοπάδι µε ζώα από 
την ίδια φυλή, µε πληθυσµό που υπερ-
βαίνει τα 150 αιγοπρόβατα και να ακο-
λουθήσει ορισµένες προδιαγραφές α-
νάπτυξής των ζώων, µε βάση το πρωτό-

κολλο που έχει ορίσει ο Γάλα Ελάςς». 
Η Gen Ελάςς συνεργάζεται µε ιδιωτι-

κή εταιρεία Heliades Farming Solutions 
στον τοµέα της γενετικής βελτίωσης µε 
επικεφαλής και επιστηµονικές συνερ-
γάτριες τις κτηνιάτρους, Σοφία Τερµα-
τζίδου και Σοφία Καζανά. «Μέληµά µας 
ήταν από την πρώτη στιγµή να δηµιουρ-
γηθεί µία ξεχωριστή συνεταιριστική ο-
ντότητα, η οποία να µην εµπλέκεται στη 
λειτουργία του Γάλα Ελάςς. Στον Gen 
Ελάςς συµµετέχουν µέλη του Γάλα Ε-
λάςς καθώς και µεµονωµένοι παραγω-
γοί που επιθυµούν να βελτιώσουν τα 
κοπάδια τους», εξηγεί ο κ. Μηλιώνης. 

Οι κτηνοτρόφοι που ήδη εµπλέκονται 
στο εγχείρηµα προέρχονται από την Ε-
λασσόνα και την Κατερίνη και πρόκει-
ται κυρίως για νέους σε ηλικία παραγω-
γούς. Με βάση τα µέχρι στιγµής αποτε-
λέσµατα η γαλακτοπαραγωγή ενός γε-
νετικά βελτιωµένου κοπαδιού παρου-
σιάζεται αυξηµένη κατά περίπου 30% 
έως και 35% σε σχέση µε ένα συµβατι-
κό κοπάδι ζώων του συνεταιρισµού Γά-
λα Ελάςς. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι 
ο µέσος όρος γαλακτοπαραγωγής για 
ένα ζώο του Γάλα Ελάςς είναι περίπου 
350 - 400 κιλά την ηµέρα, ενώ η αντί-
στοιχη ποσότητα παραγωγής γάλακτος 
από ένα ζώο γενετικά βελτιωµένο του 
Gen Ελάςς αγγίζει και συχνά υπερβαί-
νει τα 500 κιλά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

είναι 60%-40% για τις παραδόσεις στην 
περιφερειακή ενότητα Λάρισας σε σχέ-
ση µε τις υπόλοιπες. Σε ό,τι αφορά την 
Ελλάδα µε 0,8 εκατοµµύρια τόνους, την 
Ισπανία µε 1 εκατοµµύριο τόνους και τη 
Γαλλία µε 0,8 εκατοµµύρια τόνους, απο-
τελούν τις τρεις πρώτες χώρες παραγω-
γής πρόβειου και γίδινου γάλακτος βά-
σει Eurostat. Στη χώρα µας η πλειοψηφία 
των τυριών παράγονται από πρόβειο ή/
και γίδινο γάλα σε αντίθεση µε τις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σηµειώνεται ότι το 55,4% των γαλακτοκο-
µείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµο-
ποιούν αγελαδινό γάλα.

Ακόµα να σηµειωθεί ότι οι συνολικές 
εξαγωγές ελληνικών τυριών άγγιξαν τα 
602 εκατ. δολάρια το 2020, ποσό που α-
ντιστοιχεί στο 2,23% των εξαγωγών της 
Ελλάδας, εξαιρουµένων των πετρελαιο-
ειδών. Το µεγαλύτερο µέρος των ελληνι-
κών τυροκοµικών προϊόντων και συγκε-
κριµένα το 87,8% πωλείται στην ευρωπα-
ϊκή αγορά, µε τη Γερµανία να αποτελεί τη 
βασική χώρα προορισµού και για το σύ-
νολο των τυροκοµικών καθότι αγοράζει 
το 31,9% των ελληνικών τυριών. 

Αποδόσεις
Η γαλακτοπα-
ραγωγή ενός 

γενετικά βελτιω-
µένου κοπαδιού 
είναι αυξηµένη 
περίπου 30% 

µε 35% σε σχέση 
µε ένα συµβατικό 

κοπάδι ζώων 
του Γάλα Ελάςς 

Νέος συνεταιρισμός από τον Γάλα Ελάςς 
για γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων

Η Γερµανία 
ο καλύτερος  
πελάτης 

Ποσοστό που υπερβαίνει 
το 60% της εθνικής 
παραγωγής φέτας 
διατίθεται εκτός 
ελληνικών συνόρων και 
ανέρχεται στο 61,6% 
το 2019 και σε ποσοστό 
63,5% το 2020, µε 
τη Γερµανία να αποτελεί 
τον κυριότερο 
εξαγωγικό προορισµό. 
Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα γερµανικά σύνορα 
διέρχεται περίπου 
το 1/3 των εξαγωγών 
φέτας, ήτοι 26.091 
τόνοι το 2019, ενώ 
ακολουθεί το Ηνωµένο 
Βασίλειο µε 10.692 
τόνους και η Ιταλία 
µε 9.050 τόνους.  

Από το 40% των 
µαλακών τυριών 
της χώρας από τη 
Θεσσαλία, η φέτα 
αντιστοιχεί στο 
70% της συνολι-
κής παραγωγής.
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Υπουργέ, 
μην ακούτε 
ξερόλες, λένε 
οι κτηνοτρόφοι
Τυρνάβου

Μια αδιέξοδη κατάσταση στον κλάδο 
της κτηνοτροφίας που έχει διογκωθεί 
σε υπερθετικό βαθµό την τελευταία 
3ετία περιγράφει σε µία αιχµηρή 
επιστολή του µε αποδέκτη τον 
υπουργό Αγροτικής, ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Τυρνάβου, ο οποίος κάνει 
λόγο για «σκοπιµότητα» ενάντια 
στον στον κόσµο της παραγωγής.
«∆εν µπορεί, την πιο δύσκολη χρονιά, 
από θέµα κόστους παραγωγής, το 
ΥΠΑΑΤ να χορηγεί-στην κυριολεξία-
ψίχουλα στους κτηνοτρόφους και 
µάλιστα όχι από εθνικούς πόρους 
αλλά µέσω του ΠΑΑ, δηλαδή, µε 
ευρωπαϊκά κονδύλια και µάλιστα 
µε ποσά πολύ κατώτερα 
των περιστάσεων, όταν για 
τους διάφορους ηµέτερους 
της κυβέρνησης βρίσκονται κονδύλια 
εν µια νυκτί και χορηγείται πακτωλός 
χρηµάτων, αφειδώς και µε 
αδιαφάνεια. Σας έχουµε τονίσει 
επανειληµµένως ότι η έκτακτη 
οικονοµική ενίσχυση των 89 εκατ. 
ευρώ, δεν επαρκεί να επουλώσει 
τις πληγές που εσείς, ως κυβέρνηση 
ανοίξατε και ότι θα πρέπει να 
προστεθούν επιπλέον 100 εκατ. 
Σας είχαµε τονίσει ότι η ενίσχυση 
θα πρέπει να είναι δίκαιη και εσείς 
πράξατε το εντελώς αντίθετο µε τις 
ευφάνταστες κλάσεις [...] Σας είχαµε 
τονίσει ότι η ενίσχυση πρέπει να δοθεί 
άµεσα και εσείς υποσχεθήκατε ότι 
εντός του ∆εκεµβρίου θα καταβληθεί, 
αλλά στο σχετικό ΦΕΚ που 
υπογράψατε και που δηµοσιεύθηκε 
η απόφαση, αναφέρεται ότι «το ποσό 
θα καταβληθεί ως τις 15 Οκτωβρίου 
2023, βάσει των αιτήσεων στήριξης 
που θα εγκριθούν µέχρι την 31η 
Μαρτίου 2023». [...] Και µία συµβουλή 
κύριε υπουργέ. Στις διάφορες 
συναντήσεις που πραγµατοποιείτε, 
εντός και εκτός ΥΠΑΑΤ, να ακούτε 
τους εκλεγµένους κτηνοτρόφους, 
που βιώνουν τα προβλήµατα και όχι 
τους λογής-λογής, «Τεχνικούς» 
ξερόλες, που σας χτυπάνε την πλάτη! 
Υ.Γ. ∆ώστε λύση και στο τελευταίο 
κρούσµα, όπου µε την ανάρτηση 
των Πινάκων Εγκεκριµένων και 
απορριπτόµενων για την εξισωτική, 
οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι ως 
δια µαγείας, χάνουν τη συγκεκριµένη 
ενίσχυση, διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε 
και πάλι το «θαύµα» του, µε την 
τεχνητή λύση και την κατανοµή 
των βοσκοτόπων».

Στο ΓΕΩΤΕΕ κάντο όπως 
το Ανατολικής Μακεδονίας
Καλός ο επί τρεις θητείες πρόεδρος Μάμαλης, αλλά το ΓΕΩΤΕΕ παραμένει... χαμηλά 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Καλός άνθρωπος ο Σπύρος Μάµαλης, µε τρεις 
θητείες στην προεδρία της Κεντρικής ∆ιοίκη-
σης, όµως το ΓΕΩΤΕΕ, τουλάχιστον ως θεσµός 
παρέµβασης για τις εξελίξεις στον κλάδο, πη-
γαίνει από το κακό στο χειρότερο. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι το ΓΕΩΤΕΕ 
έχει καθηλωθεί σε µια «χαµηλή πτήση» που 
ούτε το ίδιο εξυπηρετεί, ούτε την πρόοδο της 
ελληνικής γεωργίας προάγει, ούτε στα µεγά-
λα θέµατα που καλείται. 

Αυτό εξάλλου καταδεικνύει και το µικρό πο-
σοστό συµµετοχής στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ 
έτσι όπως έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, 
η οποία εκφράζει την έλλειψη εµπιστοσύνης 
απέναντι στον θεσµό και σε αυτούς που τον 
αντιπροσωπεύουν. 

Όπως και να ‘χει αντίστροφα µετράει ο χρό-
νος για την εκλογική διαδικασία της 11ης ∆ε-
κεµβρίου για την ανάδειξη νέας διοίκησης 
στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ενός 
σηµαντικού συµβουλευτικού θεσµικού οργά-
νου σε θέµατα αγροτικής πολιτικής που εδώ 
και αρκετά χρόνια έχει χάσει το ρόλο του, ε-
ξαντλώντας τις δυνατότητες του σε συντεχνι-
ακού τύπου διευθετήσεις κυρίως ως προς τα 
εργασιακά ζητήµατα. 

Να θυµίσουµε εδώ ότι το Γεωτεχνικό Επι-
µελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), που 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίµων. Ιδρύθηκε το 1971, 
µε το Ν.∆. 943/1971.Είναι αυτοδιοικούµενο, 
µε δικούς του οικονοµικούς πόρους και το νο-
µικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί περι-
λαµβάνει σειρά Nόµων, Προεδρικών ∆ιαταγ-
µάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, µε ση-
µαντικότερο το N. 1474/84 που αφορά στους 
σκοπούς, τη διοικητική διάρθρωση, οργάνω-
ση και λειτουργία του Επιµελητηρίου.

Έδρα του Επιµελητηρίου είναι η Θεσσαλονί-
κη όπου λειτουργεί και η Κεντρική Υπηρεσία 
ενώ υπάρχουν και δέκα Περιφερειακά Παραρ-
τήµατα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. 

Την ερχόµενη Κυριακή 11 ∆εκεµβρίου, 
στο ΓΕΩΤΤΕ στήνονται τρεις κάλπες. Μια 
για εκπροσώπους στο ∆Σ της Κεντρικής ∆ι-
οίκησης (εκεί όπου γράφει ιστορία ο Μά-
µαλης), µια σε κάθε ένα από τα παραρτή-
µατα και µια για εκπροσώπους στη Γενική 
Συνέλευση. Στις περισσότερες από τις κάλ-
πες κυριαρχούν παρατάξεις µε µπλε, πορ-
τοκαλί και κόκκινα ψηφοδέλτια. Λίγοι ξε-

φεύγουν από τον κανόνα του κοµµατισµού. 
Το Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας, 

είναι µια τέτοια περίπτωση. Εδώ και χρόνια, 
µια δραστήρια οµάδα γεωτεχνικών έσπα-
σε τα κοµµατικά δεσµά, δηµιούργησε τη ΓΕ-
Ω∆ράση επιλέγοντας ανεξάρτητη πορεία. 
Σε λίγα Παραρτήµατα του ΓΕΩΤΕΕ έχει γίνει 
τόση δουλειά. 

Οι εκλογές για το νέο ∆Σ που θα έχει 3ετή 
θητεία, θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη χώ-
ρα από τις 08:00 το πρωί της Κυριακής µέ-
χρι τις 18:00 το απόγευµα και µένει να φα-
νεί αν ο Σπυρίδων Μάµαλης, θα διατηρήσει 
το σερί στην προεδρεία, καθόσον έχει εκλε-
γεί τρεις διαδοχικές φορές.

Αν µη τι άλλο η νέα ΚΑΠ και οι προτεραιότη-
τες των νέων Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης περιόδου 2023-2027 όπως αυτές περι-
γράφονται στα στρατηγικά σχέδια της χώρας, 
που εγκρίθηκαν εσχάτως από την Κοµισιόν, α-
παιτούν ένα άκρως αναβαθµισµένο και κατηρ-
τισµένο γεωτεχνικό προσωπικό για την παρο-
χή γεωργικών συµβουλών προς τον αγρότη. 

Στην παρούσα συγκυρία, ελέω ενεργειακής 
αλλά και κλιµατικής κρίσης και µε τα προβλή-
µατα στον πρωτογενή να βρίσκονται σε οριακό 
σηµείο, ο ρόλος των Γεωτεχνικών είναι ιδιαί-
τερα σηµαντικός. Εντούτοις, δεν είναι λίγοι ε-
κείνοι που θεωρούν ότι η πολιτική των παρα-
τάξεων που έχουν τον έλεγχο σήµερα του ΓΕ-
ΩΤΕΕ χαρακτηρίζεται από την υπεράσπιση των 
συµφερόντων του αγροτοδιατροφικού κεφα-
λαίου και µεγαλοπαραγόντων του κλάδου…

Κοµµατισµός 
Στις περισσότερες από τις κάλπες 
κυριαρχούν παρατάξεις µε µπλε, 

πορτοκαλί και κόκκινα ψηφο-
δέλτια. Λίγοι ξεφεύγουν από τον 

κανόνα του κοµµατισµού
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Στις 15 ∆εκεµβρίου συµπληρώνεται η πενταετία 
(2017-2022) επέκτασης της έγκρισης της 
γλυφοσάτης και ελλείψει κάποιας άµεσα 
διαθέσιµης εναλλακτικής, τα ευρωπαϊκά όργανα 
εξετάζουν τώρα σοβαρά το ενδεχόµενο 
παράτασης της χρήσης της, εν µέσω ασυµφωνίας 
µεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού µπλοκ. 
Το ζήτηµα της µονοετούς ανανέωσης της άδειας 
χρήσης της έχει τεθεί ήδη δύο φορές σε 
ψηφοφορία (14 Οκτωβρίου, 15 Νοεµβρίου) από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την πρόταση 
ωστόσο να µην καταφέρνει να συγκεντρώσει 
την απαιτούµενη πλειοψηφία µεταξύ των κρατών 
µελών και το πλαίσιο έγκρισης της γλυφοσάτης 
να βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στον αέρα.
Η µπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της 
Κοµισιόν, καθώς το Σώµα των Επιτρόπων 
µπορεί µετά τις δύο αποτυχηµένες ψηφοφορίες 
να δώσει το πράσινο φως για επέκταση 
της έγκρισης από µόνο του.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τη 
χρήση τεχνολογίας βελτιώσεων στους 
σπόρους που αποµακρύνει τη συζή-
τηση και τη βιοµηχανία εισροών από 
τους αναχρονιστικούς περιορισµούς 
των GMO’s, καθώς και µια πολύ πιθα-
νή παραίτηση από το φιλόδοξο σχεδια-
σµό µείωσης της χρήσης φυτοπροστα-
τευτικών κατά 50%, ψιθυρίζονται όλο 
και πιο δυνατά στους διαδρόµους του 
Μπερλεµόν, στις Βρυξέλλες. 

Το 2023 θα αποτελέσει χρονιά διευ-
θετήσεων για τις µεγάλες µεταρρυθ-
µίσεις που έφερε στο τραπέζι το κολέ-
γιο των Επιτρόπων µετά τις ευρωεκλο-
γές του 2019 και όλοι οι εµπλεκόµενοι 
(Ευρωβουλή, Συµβούλιο, λόµπι) θα ε-
πιχειρήσουν να κλείσουν µέσα στο ε-
πόµενο 12µηνο όλες τις ανοιχτές υπο-
θέσεις και δεν αποκλείεται κάποιες α-
πό αυτές να ξεχαστούν για τα καλά σε 
κάποιο συρτάρι στις Βρυξέλλες. 

Με άλλα λόγια, ο χρόνος για την 
Κοµισιόν λιγοστεύει ώστε να περάσει 
τις αµφιλεγόµενες προτάσεις της γύ-
ρω από την Πράσινη Συµφωνία, δεδο-
µένου ότι το 2024 είναι χρονιά ευρω-
εκλογών. Οι αργοί ρυθµοί µε τους ο-
ποίους κινούνται οι µεταρρυθµιστικοί 
φάκελοι από το κέντρο της πόλης των 
Βρυξελλών ως το Στρασβούργο (Ευρω-
κοινοβούλιο) και πάλι πίσω, δείχνουν 
ότι το 2023 είναι µικρό για να πείσει η 
Κοµισιόν τα 18 κράτη µέλη που αντιστέ-
κονται στη µείωση χρήσης φυτοπρο-
στατευτικών κατά 50% µέχρι το 2030. 

Καταλύτης στις εξελίξεις αυτές θα 
είναι και οι πιέσεις των δραστήριων 
λόµπι, τα οποία ήδη έχουν δείξει µια 
γραµµή κατεύθυνσης στην Κοµισιόν 
για τους επόµενους µήνες, στην ο-
ποία φαίνεται ότι δίνεται προτεραιό-
τητα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που 
απλουστεύει την έγκριση σε καλλιερ-

γητικές ποικιλίες που τροποποιούνται 
βάσει των σύγχρονων τεχνικών γενε-
τικής βελτίωσης. 

Το χαστούκι για την φυτοπροστασία
Πριν από µερικές ηµέρες, αργά το 

απόγευµα της Τετάρτης 16 Νοεµβρί-
ου, 18 αντιπρόσωποι κρατών µελών 
φεύγοντας από το Μπερλεµόν, άφη-
σαν ένα τελεσίγραφο στην Κοµισιόν, 
µε το οποίο της ζητούσαν να ξανασκε-
φτεί την πρόταση της για τη φυτοπρο-
στασία, αφού ως έχει, δεν προσφέρε-
ται για υπερψήφιση από τα κράτη. Θα 
χρειαστούν µάλιστα πιο εµπεριστατω-
µένες µελέτες επιπτώσεων για να πει-
στούν για την αποτελεσµατικότητα µιας 
µείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτι-
κών κατά 50%. Ιταλία, Αυστρία, Πολω-
νία και Σλοβενία φαίνεται δεν έχουν 
πειστεί καθόλου από τον υφιστάµενο 

σχεδιασµό. Η αίτηση για επιπρόσθετα 
στοιχεία, αξιολογείται από πολιτικούς 
αναλυτές ως µια συντριπτική ήττα της 
Κοµισιόν, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί µή-
νες προετοιµασίας και την επανεκκί-
νηση του διαλόγου. Τα περιθώρια χρό-
νου εξαντλούνται, αν και εκπρόσωποι 
της Κοµισιόν δηλώνουν ακόµα αισιό-
δοξοι ότι θα καταφέρουν να επικυρώ-
σουν την πρόταση έως το 2024. 

Νέος κανονισµός για GMOs
Αν κάτι από την ατζέντα της Πράσι-

νης Συµφωνίας διευκολύνεται, αυτό 
είναι η επικαιροποίηση του πλαισίου 
γενετικών βελτιώσεων στις καλλιεργή-
σιµες ποικιλίες. Ίσως µ’ αυτό το χαρτί, 
η Κοµισιόν καταφέρει να επισπεύσει 
και την υπόθεση των φυτοπροστατευτι-
κών. Συντελεστές του κλάδου των εισ-
ροών εκτιµούν ότι το πρώτο εξάµηνο 

του 2023 ο κανονισµός θα έχει αλλά-
ξει και θα επιτρέπει την εµπορική αξι-
οποίηση υβριδίων NGTs. Στο µεταξύ, 
κοινή επιστολή µε αποδέκτη την Κοµι-
σιόν υπογράφουν 27 εταιρείες και θε-
σµικοί παράγοντες της αγροδιατροφι-
κής αλυσίδας, µέσω της οποίας ζητούν 
ένα ευνοϊκό νοµικό πλαίσιο έγκρισης 
των καλλιεργητικών ποικιλιών που 
προκύπτουν µέσα από New Genomic 
Techniques. Άλλωστε, πρόσφατη έκ-
θεση της Κοµισιόν από το 2021 έδειξε 
ότι οι NGTs µπορούν να βοηθήσουν 
στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπα-
ϊκής Πράσινης Συµφωνίας, εξοικονο-
µώντας πόρους και επιτρέποντας µια 
πιο βιώσιµη χρήση φυτοπροστατευτι-
κών, βελτίωση της ποιότητας των τρο-
φίµων/ζωοτροφών, αυξάνοντας τις α-
ποδόσεις των καλλιεργειών, διασφα-
λίζοντας την επισιτιστική ασφάλεια. 

Χάνει η Κομισιόν 
στην κόντρα για την 

φυτοπροστασία
Ανοιχτό δρόμο 

για τροποποίηση 
του πλαισίου 

χρήσης γενετικά 
βελτιωμένων 
σπόρων αλλά 

εμπόδια στη μείωση 
της φυτοπροστασίας 

50% βρίσκει
 η Κομισιόν

Η Επιτροπή προσανατολίζεται
σε µονοετή επέκταση

της έγκρισης για
 τη γλυφοσάτη 

Εκλογές
Ο χρόνος για την Κοµισιόν 
λιγοστεύει ώστε να περάσει 
τις αµφιλεγόµενες 
προτάσεις της γύρω από 
την Πράσινη Συµφωνία, 
δεδοµένου ότι το 2024 
είναι χρονιά ευρωεκλογών.

Φορείς
Οι 27 φορείς (ενώσεις 
παραγωγών σπόρων, 
Copa Cogeca, ενώσεις 
αλευροποιών κ.α) ζητούν 
νέο πλαίσιο διευκόλυνσης 
για τα φυτά που 
δηµιουργούνται µέσω NGTs.

Γραμμή  
Τα λόµπι δείχνουν γραµµή 
κατεύθυνσης στην Κοµισιόν 
µε προτεραιότητα σε ένα 
κανονιστικό πλαίσιο που 
απλουστεύει την έγκριση 
σε καλλιεργητικές ποικιλίες 
που τροποποιούνται βάσει 
των σύγχρονων τεχνικών 
γενετικής βελτίωσης. 
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ΝΑΣΕΡ ΑΛ�ΚΕΛΑΙΦ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙ 
«Όταν ακούω ότι θα φύγω 
από την Παρί, επειδή το 
Κατάρ κέρδισε ανάθεση 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου, 
γελάω. Είµαστε έτοιµοι να 
µπούµε σε δεύτερη φάση 
για τον σύλλογο, µε από 
απίστευτη ανάπτυξη.[…] 
Το ποδόσφαιρο δεν είναι 
νοµικό συµβόλαιο, είναι 
κοινωνικό συµβόλαιο».

ΒΙΒΙΑΝ ΓΟΥΕΣΤΓΟΥΝΤ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟ∆ΑΣ
«Αυτός είναι ο λόγος µας 
για την COP 27. Ο µόνος 
τρόπος να περιορίσουµε 
την κλιµατική αλλαγή είναι 
να εργαστούµε µε τις 
κυβερνήσεις. Αλλά είναι 
αδύνατο. Γιατί αυτές ό,τι 
κάνουν προκαλεί κλιµατική 
αλλαγή. Το πρόβληµα είναι 
ο καπιταλισµός που είναι 
διεφθαρµένο σύστηµα».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ 
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Ζητούµενο στην άσκηση 
οικονοµικής πολιτικής 
είναι η χώρα να πετύχει 
υψηλό ρυθµό οικονοµικής 
µεγέθυνσης. Σύµφωνα 
µε την Κοµισιόν η Ελλάδα 
θα έχει διπλάσιο αριθµό 
οικονοµικής µεγέθυνσης, 
και του χρόνου µία πιο 
δύσκολη χρονιά για την 
Ευρώπη, τριπλάσιο». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Η ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

To κούρασαν
Κοντά στην πληρωµή, κατόπιν 
νέας διευκολυντικής απόφασης 
Γεωργαντά-Βεσυρόπουλου, 
αρκετοί αγρότες δικαιούχοι της 
επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου, 
που δεν είδαν κίνηση στον 
τραπεζικό τους λογαριασµό 
κατά την µεγάλη πίστωση 
που έγινε τον περασµένο 
Αύγουστο. Φτάνουν οι γιορτές, 
πλησιάζουν κι εκλογές και 
κλείνονται …τρύπες.

Μελοµακάρονα
Με τόσα που γίνονται κάθε 
τόσο µε τις πληρωµές και 
τα χρονοδιαγράµµατα, έχει 
σκιαχτεί ο αγροτικός κόσµος. 
Έτσι και µε την παράταση για 
τις αιτήσεις στα λιπάσµατα.
«Η κυβέρνηση είναι παµπόνηρη 
δήθεν δίνει κι άλλο χρόνο για 
αιτήσεις, αλλά καθυστερεί κι 
άλλο την πληρωµή. Αργούν για 
να πάρουµε µελοµακάρονα», 
σχολιάζει ένας αγρότης.

Τσεκάρισµα
Το έχει τσεκάρει η 
Κουµουνδούρου ή έτσι το λέει 
ότι δεν έχει αναρτηθεί από 
το υπουργείο της πλατείας το 
εγκεκριµένο από την Κοµισιόν 
στρατηγικό σχέδιο για την 
ΚΑΠ, κι έχουν εξαφανιστεί από 
τον ιστότοπο οι προηγούµενες 
εκδόσεις του; Μήπως 
το ψάχνουν στο minagric; 
Μήπως να κοιτάξουν καλύτερα 
στο agrotikianaptixi.gr;

Κάλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε

Στο κυβερνητικό επιτελείο την έχουν να… κάθεται τη µελέτη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας που προτείνει ριζικές αλλαγές προς τα πά-
νω στον συντελεστή εισφοράς, ο οποίος καθορίζει και τα τελικά α-
σφάλιστρα των παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ όταν και όποτε αυτός 
αναθεωρηθεί. Το γεγονός ότι διανύουµε µια προεκλογική περίοδο 
και παρότι όλοι ζητούν να ενταχθούν περισσότερα ασφάλιστρα κιν-
δύνων στον νέο κανονιστικό πλαίσιο του οργανισµού (βλέπε απο-
ζηµιώσεις για ζηµιές σε φυτική από αγριόχοιρους), το κοστολόγιο 
δεν βγαίνει. Τουτέστιν, χαµηλά η µπάλα για να αποφευχθούν και 
οι τριβές µε το εκλογικό σώµα σε σηµαντικά παραγωγικά κέντρα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πάνε και έρχονται 
κυβερνώντες, 
συνεταιριστές και 
λοιποί σε Βιετνάµ, 
Αίγυπτο ψάχνοντας 
για εργάτες γης, αντί 
να διευκολύνουν και να 
κάνουν πιο ελκυστικό 
το πλαίσιο, ώστε το 
εργατικό δυναµικό να 
έρχεται από µόνο του.

Αυτά είναι! O Σίµος 
είναι για τα σοβαρά… 
Έλυσε λέει το 
θέµα στέγασης του 
Μελισσοκοµικού 
Συλλόγου Πιερίας 
µε παραχώρηση 
αυτόνοµου χώρου 
πλησίον στις 
εγκαταστάσεις 
του Κέντρου ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα Κατερίνης. 

Υβρίδια
Μεγάλος ο ντόρος από το 

θέµα της Agrenda, για ετήσια 
«κλοπή» επιδοτήσεων 132 
εκατ. (αξία πρασινίσµατος) που 
συνιστά για την κτηνοτροφία 
η συνέχιση της τεχνικής λύσης 
που είναι δεδοµένο ότι θα 
ισχύσει το 2023. 

«Κλάµα στην Κρήτη µε 
πρόβατα στα χαρτιά και 
βοσκοτόπια στην Πελοπόνησο... 
Τι θα πει τεχνητή λύση; Αν δεν 
έχεις βοσκοτόπι, πως έχεις 
πρόβατα ελεύθερα; Κάθε µέρα 
Χανιά - Νεάπολη µε το καϊκί να 
βοσκήσουν, χειµώνα µε αέρα, 
καλοκαίρι µε µελτέµια, έχουν 
τρελαθεί να ξερνάνε τα έρµα 
τα ζωντανά όταν έχει καιρό», 
ένα από τα σχόλια για το θέµα.

«Κόψτε τα όλα, πρασίνισµα, 
βασική, συνδεδεµένη, τεχνητή 
λύση, να ησυχάσουµε. Έτσι 
κι αλλιώς δεν µας υπολογίζετε 
σαν παραγωγούς», ένα άλλο.

;

ΝΕΙΜΑΡ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Η περηφάνια και η αγάπη 
που νιώθω που φοράω τη 
φανέλα εθνικής Βραζιλίας 
δεν εξηγείται. Αν ο Θεός 
µου έδινε την ευκαιρία να 
επιλέξω µια χώρα που θα 
γεννηθώ, αυτή θα ήταν η 
Βραζιλία. Τίποτα στη ζωή 
µου δεν µου ήρθε εύκολα 
και έπρεπε πάντα να 
κυνηγάω τα όνειρα µου».

Ξεκίνα εσύ 
για βουλευτής 
στην Καρδίτσα, 
να αναλάβω εγώ 
στην Επιτροπή 
του The Voice.

Κάποια 24ωρα πίσω πήγε τελικά η πίστωση 
των λογαριασµών των δικαιούχων για τα 
προγράµµατα. Αιτία της αναστάστωσης και 
της αγανάκτησης των παραγωγών –για άλλη 
µία φορά- οι αντιστάσεις µηχανισµών που 
επιχείρησαν να κρατήσουν παραπίσω τη 
διαδικασία για αλλότρια των παραγωγών 
συµφέροντα. Τα ίδια και τα ίδια! Και πάλι 
εις βάρος του αγροτικού κόσµου!

Βγήκαν και οι λίστες µε τους δικαιούχους της 
εξισωτικής. Άλλα παρατράγουδα κι εκεί! Κάποιοι 
µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι έµειναν εκτός! 
Πρόβληµα και ο δεύτερος στάβλος στην ορεινή 
περιοχή µετακίνησης, ζήτηµα που απαιτεί 
διορθωτικές ενέργειες, προκειµένου να 
µπουν στη δεύτερη κατάταξη και τελικά να 
µην χάσουν την πληρωµή του ∆εκεµβρίου.  

Παραµονές γιορτών και µια καλή είδηση για 
χιλιάδες συνταξιούχους αγρότες του πρώην ΟΓΑ. 
Αύξηση, σου λέει, των συντάξεων. ∆ηλαδή, ένας 
παλαιός συνταξιούχος πριν τις 13/05/2016 θα 
λαµβάνει πλέον 7-8% περισσότερα χρήµατα 
κάθε µήνα από 1η Γενάρη του 2023. Αν 
κάποιος, για παράδειγµα, σήµερα παίρνει 400 
ευρώ σύνταξη, µε το νέο έτος θα πάρει συν 
28 µε 32 ευρώ κάθε µήνα. Κάτι είναι και αυτό!

Αντίθετα, απώλειες από 20% έως και 69% 
έχουν να περιµένουν οι Θεσσαλοί αγρότες µε τη 
νέα ΚΑΠ, σύµφωνα µε έκθεση της επιστηµονικής 
Οµάδας Εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 
Ελλάδας, την οποία επεξεργάστηκε η ΠΑΚ 
Θεσσαλίας. Η βασική θα είναι µειωµένη κατά 
23,35 % σε επίπεδο χώρας, που σηµαίνει ότι οι 
85.563 Θεσσαλοί που έπαιρναν το 2020 ποσό 
150,6 εκατ. ευρώ, µε τη νέα ΚΑΠ θα παίρνουν 
116,9 εκατ. ευρώ. Για να δούµε, τι άλλο;

Σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα του 
ΠΑΣΟΚ – Κινήµατος Αλλαγής κατέθεσε 
Τροπολογία για την αναστολή της αύξησης 
των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών 
ασφαλισµένων ΟΓΑ/ΕΦΚΑ, των αυτοτελώς 
απασχολουµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών 
για το 2023. Η Λαρισαία βουλευτής Λιακούλη 
τονίζει ότι «η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος 
του τρέχοντος ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή από 1η 
Ιανουαρίου 2023». Η τροπολογία απορρίφθηκε….

Για τη χειρότερη χρονιά από το 1954 µιλούν 
οι παραγωγοί κρόκου Κοζάνης, που φέτος 
η σοδειά τους είναι µειωµένη κατά 70%, λόγω 
κυρίως της κλιµατικής αλλαγής, όπως λένε. 
Και εκεί που η παραγωγή µεσοσταθµικά ήταν 
περίπου στο µισό κιλό ανά στρέµµα, φέτος 
κυµαίνεται γύρω στα 200 γραµµάρια. Οπότε 
µε τα κόστη της καλλιέργειας περί τα 500 µε 
600 ευρώ το στρέµµα, οι παραγωγοί µπαίνουν 
µέσα. Και µιλάµε για 800 οικογένειες, που 
ασχολούνται οργανωµένα µε την παραγωγή 
κρόκου στην Κοζάνη. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
σηµερινή ηµέρα ανήκει 
στον Αγρότη της Χρονιάς. 
Στον θεσµό που περιβάλει 
µε τιµή τους πρωτοπόρους 

της αγροτικής παραγωγής, τον θεσµό 
που γίνεται καταλύτης για µια στενό-
τερη σχέση µεταξύ όλων των κρίκων 
της αλυσίδας αξίας. Από τη σύλληψη 
της ιδέας για τον Αγρότη της Χρονιάς, 
το πρώτο ζητούµενο ήταν η ανόρθωση 
του ηθικού των ανθρώπων της υπαί-
θρου και η ανάπτυξη διαύλων επικοι-
νωνίας, που θα µπορούσαν να κάνουν 
τη δουλειά τους πιο αποτελεσµατική. 

Ελάτε στη θέση του
ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ σε 
έναν αγώνα οικονοµικής επιβίωσης 
µέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο γί-
νεται όλο και πιο σύνθετο, οι αγρό-
τες -είναι αλήθεια- δεν έχουν το χρό-
νο ούτε να µελετήσουν σε βάθος το 
θεσµικό πλαίσιο και τις χρηµατοδο-
τικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
για επενδύσεις και βελτίωση της α-
ποδοτικότητας των εκµεταλλεύσεων, 
ούτε τη διάθεση να διαχειριστούν ό-
λη αυτή τη γραφειοκρατία που απαι-
τείται για να τρέξει ένα πρόγραµµα. 

Ακολουθεί ο φάκελος
Η AGRENDA και τα µέσα ενηµέρω-
σης που διαχειρίζεται ο όµιλος της 
Green Box, είναι ανά πάσα στιγµή στη 
διάθεσή τους για να δώσουν απλά 
το ερέθισµα. Όµως ούτε η Agrenda, 
ούτε κανείς από τη συντακτική της 
οµάδα µπορεί να συνδράµει στην 
αξιοποίηση των ευκαιριών. Γι’ αυτό 
χρειάζονται αξιόπιστοι συνεργάτες. 
Σήµερα, ο κάθε αγρότης οφεί-
λει να έχει επιλέξει τον σύµ-
βουλό του µελετητή και να 
τον εµπιστεύεται. Ποτέ δεν 
θα µάθει µόνος του τα πά-
ντα και ποτέ δεν θα είναι 
σε θέση να υποβάλει µε ε-
πιτυχία κανέναν φάκελο.  

Στη ζυγαριά
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ανάλογη 
βοήθεια χρειάζεται από δω και 
µπρος και στο πεδίο της καλλιερ-

γητικής φροντίδας. Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις τρέχουν, είτε πρόκειται για 
το πολλαπλασιαστικό υλικό και τις δι-
άφορες ποικιλίες, είτε για τα αγρο-
τικά εφόδια, είτε για τα τεχνολογικά 
µέσα και ειδικά αυτά της ψηφιακής 
εποχής. Έτσι, εκτός από µια αξιόπι-
στη λύση γεωτεχνικού, ο αγρότης 
χρειάζεται να παρακολουθεί και ο ί-
διος τις εξελίξεις, να καλλιεργεί συ-
στηµατικά σχέση µε τις εταιρείες εισ-
ροών και τεχνολογίας, να ζυγίζει τη 
δυνατότητα και τον τρόπο ενσωµά-
τωσης αυτών των λύσεων στην εκ-
µετάλλευσή του.  

Καλό μανατζάρισμα
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ∆ΕΝ πρέπει να 
βιάζεται, αλλά ούτε και να χρονο-
τριβεί. Σε κάθε περίπτωση, η τελι-
κή απόφαση για τη δοµή και ορ-
γάνωση της εκµετάλλευσής του εί-
ναι δική του. Το ταλέντο του έχει 
να κάνει µε τη δυνατότητά του να 
µανατζάρει την όλη δραστηριότη-
τα και ταυτόχρονα να προσφέρει 
την προσωπική του εργασία, εκεί 
που αυτό είναι απαραίτητο, ανά-
λογα µε το µέγεθος της µονάδας. 

Αγρότες με τα όλα τους
ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  αγροτών 
είναι αυτές που προάγει και η φε-
τινή απονοµή βραβείων του Αγρό-
τη της Χρονιάς. Άνθρωποι µε οξύ 
επιχειρηµατικό πνεύµα, που δεν 
τα βρήκαν έτοιµα αλλά διαµόρ-
φωσαν έγκαιρα το πλάνο για το τι 
θέλουν να κάνουν, το συνέδεσαν 
µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα 

και τις χρηµατοδοτικές δυνα-
τότητες που συχνά προσφέ-
ρονται, ξεπέρασαν τα γρα-
φειοκρατικά εµπόδια που 
συνήθως ανακύπτουν και 
έχουν καταφέρει να δη-
µιουργήσουν αξιοθαύµα-
στες αγροτικές επιχειρή-
σεις, απ’ αυτές που απο-
τελούν πρότυπο σε όλη 
την Ευρώπη.

Ελάτε, λοιπόν, να τους 
τιµήσουµε µαζί στο Porto 
Palace στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που προάγει 
και η φετινή 
απονοµή βραβείων 
του Αγρότη της 
Χρονιάς είναι 
η ανάδειξη 
ανθρώπων µε οξύ 
επιχειρηµατικό 
πνεύµα, που δεν 
τα βρήκαν έτοιµα, 
αλλά διαµόρφωσαν 
έγκαιρα το πλάνο 
που θέλουν να 
κάνουν και το 
συνέδεσαν µε 
αναπτυξιακά 
προγράµµατα

Ο 
κόσµος δεν κατάφερε να καταλή-
ξει σε συµφωνία για να σταµατήσει 
πλήρως η καύση ορυκτών καυσί-
µων. Μετά από δύο εβδοµάδες δι-

απραγµατεύσεων, ένα σχέδιο απόφασης στη 
διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα, 
COP27, στο Σαρµ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, οδηγεί 
τελικά σε δέσµευση για ένα ταµείο αποζηµίω-
σης, ωστόσο δεν ακολούθησε τη βούληση Η-
ΠΑ και Ευρώπης για ρητή «σταδιακή εγκατάλει-
ψη» πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα.

Στην πραγµατικότητα, η κατάσταση είναι χει-
ρότερη. Παρόλο που συµφωνήθηκε σταδιακή 
κατάργηση του άνθρακα στην περσινή διάσκε-
ψη της Γλασκώβης, άλλα ορυκτά καύσιµα θα 
παραµείνουν ανέγγιχτα. Σε είκοσι χρόνια από 
τώρα, είναι πιθανό να βλέπουµε ακόµη παγκό-
σµιες συναντήσεις για το κλίµα να αποτυγχά-
νουν να συµφωνήσουν σε µια σταδιακή µείω-
ση (πόσο µάλλον σταδιακή κατάργηση) της χρή-
σης ορυκτών καυσίµων. Υπάρχει ένας απλός 
λόγος για τον οποίο είναι τόσο δύσκολο να ε-
πιτευχθεί συναίνεση στις συνεδριάσεις του Ο-
ΗΕ για το κλίµα. Οι ανακοινώσεις οι οποίες κυ-
κλοφορούν στο τέλος των συνεδριάσεων της 
COP είναι ένα οιονεί νοµικό κείµενο το οποίο 
χρησιµεύει για την εκπλήρωση των δεσµευτι-

κού χαρακτήρα δε-
σµεύσεων της Συµ-
φωνίας του Παρι-
σιού του 2015. Εάν 
ακόµη και µόνον έ-
να από τα 193 µέ-
ρη αυτής της συν-
θήκης αντιταχθεί 
στην απόφαση της 
διάσκεψης, δεν υ-

πάρχει συµφωνία. Γι’ αυτό οι ακτιβιστές, οι λο-
µπίστες ορυκτών καυσίµων και οι διπλωµάτες 
αγωνίζονται σκληρά για κάθε λέξη των κειµέ-
νων.[…] Για να µάθετε ποιος θα κερδίσει στον 
αγώνα µεταξύ εισαγωγέων και εξαγωγέων, α-
ξίζει να εξετάσετε τις επιλογές κάθε οµάδας. Ε-
άν είστε µεγάλος εξαγωγέας πετρελαίου, δεν 
υπάρχει βιώσιµη εναλλακτική δραστηριότητα. 
Το πετρέλαιο έχει κάνει τη χώρα σας πλούσια, 
είναι τόσο κυρίαρχο εµπόριο που οι αντίπαλοι 
κλάδοι έχουν µαραζώσει στη σκιά του - το φαι-
νόµενο της Ολλανδικής Ασθένειας είναι οικείο 
σε πολλούς εξαγωγείς βασικών εµπορευµάτων.

Αυτό που θέλουν οι εισαγωγείς είναι προσι-
τή ενέργεια και τρόφιµα. Εδώ και έναν αιώνα 
περίπου, τα ορυκτά καύσιµα ήταν ο µόνος τρό-
πος για να το προσφέρουν - ωστόσο οι κατα-
ναλωτές δεν ενδιαφέρονται πολύ αν το σκού-
τερ τους τροφοδοτείται µε πετρέλαιο ή το κλι-
µατιστικό τους µε φυσικό αέριο, αρκεί να λει-
τουργούν και να µην κοστίζουν πολύ. Ο κό-
σµος δεν χρειάζεται αυστηρές διεθνείς συµ-
φωνίες, αλλά µείωση των εκποµπών διοξειδί-
ου του άνθρακα[…].

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Οι λομπίστες
των καυσίμων

ΤOY  ΝΤΕΪΒΙΝΤ 
ΦΙΚΛΙΝΚ*
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ*

Η εταιρεία αγροτικών εφοδίων «Κ&Ν 
Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ», µέλος του οµίλου 
«Redestos - Efthymiadis Agrotechnology 
Group» από το 1935 που ιδρύθηκε έ-
χει διανύσει µια µεγάλη πορεία και 
έχει καταξιωθεί σαν ηγετική εταιρεία 
στην αγορά των εφοδίων, είτε αυτά α-
φορούν Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, 
είτε Σπόρους Σποράς και Λιπάσµατα.

Μέσα από σηµαντικές συνεργασίες 
µε µεγάλους Ιαπωνικούς και Ευρωπαϊ-
κούς οίκους κατέχει ηγετική θέση στην 
αγορά των Φυτοπροστατευτικών Προ-
ϊόντων µε φάρµακα που καλύπτουν 
τις ανάγκες του αγρότη και του κατα-
ναλωτή, µε σεβασµό στο περιβάλλον.

Στον τοµέα των Σπόρων Σποράς η 
εµπλοκή του Οµίλου ξεκινάει από το 
1990 και είναι πλέον αναπόσπαστο 
κοµµάτι της στρατηγικής της.

Μέσα σε αυτή την 30ετία, η εταιρεία 
κατάφερε να εδραιώσει την πεποίθη-
ση στο δίκτυο και στον Έλληνα παρα-
γωγό, ότι είναι ένας οργανισµός που 
αντιµετωπίζει την αγορά αυτή µε σο-
βαρότητα και επαγγελµατισµό.

Ειδικότερα στους σπόρους βαµβα-
κιού, η στρατηγική συνεργασία  µετα-
ξύ του Τοµέα Crop Science της Bayer 
µε την Κ&Ν Ευθυµιάδης µε την απο-
κλειστική αντιπροσώπευση και διακί-
νηση στην Ελλάδα των ποικιλιών βαµ-
βακιού DELTAPINE®,  της εταιρείας µε 
το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στις Η-
ΠΑ ανοίγει νέα µεγάλη προοπτική µε 
το υφιστάµενο και ακόµη περισσότερο 
µε το νέο γενετικό υλικό και τις ποι-
κιλίες υψηλής απόδοσης σε σύσπορο 
και ίνα άριστης ποιότητας.

Παράλληλα, η διακίνηση από την 
Κ&Ν Ευθυµιάδης και των ποικιλιών 
βαµβακιού Prime Genetics, της ανε-
ξάρτητης εταιρείας έρευνας και βελ-
τίωσης ποικιλιών βαµβακιού στις Η-
ΠΑ, προσφέρει στον Έλληνα βαµβα-
κοπαραγωγό το γενετικό υλικό που 

αναβαθµίζει την καλλιέργεια και δη-
µιουργεί υπεραξία.

Για τους σπόρους καλαµποκιού η 
νέα εµπορική συµφωνία για τη συ-
νέχιση της στρατηγικής συνεργασί-
ας µεταξύ του Τοµέα Crop Science 
της Bayer µε την Κ&Ν Ευθυµιάδης που 
πρόσφατα ανακοινώθηκε, διασφαλί-
ζει στην Κ&ΝΕ τη διατήρηση πρωταγω-
νιστικής θέσης στην αγορά µέσω της:

 ∆ιατήρησης του υφισταµένου χαρ-
τοφυλακίου σπόρων καλαµποκιού της 
Κ&Ν Ευθυµιάδης για όλη τη διάρκεια 
εµπορικής ζωής τους.

 Επιλογής νέου γενετικού υλικού 
από τη δεξαµενή της πιο εξελιγµένης 
έρευνας γενετικού υλικού της Bayer 
ανάλογα µε τις ανάγκες του χαρτοφυ-
λακίου XELLANO®. 

 ∆υνατότητας χρήσης όλων των 
διαθέσιµων τεχνολογιών επένδυσης 
σπόρων της Bayer.

Το εµπορικό σήµα της Bayer «XELLANO®

Powered by DEKALB®», που θα εισα-
χθεί από το 2023 στην ελληνική αγο-
ρά, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά 
από την Κ&Ν Ευθυµιάδης και θα τρο-
φοδοτείται συνεχώς από την έρευνα 
γενετικού υλικού της Bayer µε σκοπό 
να διατίθεται ένα πλήρες και αποκλει-
στικό χαρτοφυλάκιο κορυφαίας αξί-
ας υβριδίων XELLANO® από την Κ&Ν 
Ευθυµιάδης. 

Σηµαντική εξέλιξη που αντικατοπτρί-
ζει την εµπιστοσύνη των µεγάλων ε-
ταιρειών της παγκόσµιας αγοράς, και 
ειδικότερα της Bayer, είναι και η συµ-
φωνία για την τυποποίηση των σπό-
ρων καλαµποκιού µε το εµπορικό σή-
µα XELLANO® στο πιο τεχνολογικά ε-
ξελιγµένο εργοστάσιο επεξεργασίας 
και τυποποίησης σπόρων της χώρας, 

αυτό τη BIOS, µέλους επίσης του οµί-
λου Ευθυµιάδη, στην Ξάνθη.

Η εµπορική αντπροσώπευση πολ-
λών και µεγάλων ευρωπαϊκών οίκων 
και στα υπόλοιπα είδη σπόρων σπο-
ράς, καθιστά την Κ&Ν Ευθυµιάδης κο-
ρυφαία εταιρεία στην αγορά, διακινώ-
ντας αποκλειστικά για την Ελλάδα υ-
ψηλής αξίας γενετικό υλικό.

Συνεργασίες που ξεχωρίζουν, όπως 
αυτές µε τη Γαλλική RAGT, τις Ιταλι-
κές PSB (Produttori Sementi Bologna), 

SIS Bologna και APSOV, την Αυστρι-
ακή Probstdorfer και τη Σλοβακική 
Osivo έχουν δώσει στην Κ&Ν Ευθυ-
µιάδης την πρώτη θέση στην εκτίµη-
ση των παραγωγών σιταριού και κρι-
θαριού της χώρας.

Η αποκλειστική διακίνηση των προ-
ϊόντων λειµωνίων φυτών της Ολλαν-
δικής Barenbrug, κορυφαίας εταιρεί-
ας στο χώρο των χορτοδοτικών φυτών 
και των ποικιλιών µηδικής Ypati 84, 
Emiliana και La Torre κατατάσσει την 
Κ&Ν Ευθυµιάδης κορυφαία στην αγορά. 

Οι συνεργασίες µε δύο από τις µε-
γαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες σπό-
ρων, τις Γαλλικές RAGT και LIDEA 
στους σπόρους ηλίανθου και µε την 
Bayer Crop Science στους σπόρους 
ελαικράµβης, προσφέρουν στην ελ-
ληνική αγορά ελαιούχων σπόρων γε-
νετικό υλικό υψηλής αξίας και ποι-
ότητας που είναι στην πρώτη γραµ-
µή επιλογών των παραγωγών και 
της βιοµηχανίας.

Τέλος, οι συνεργασίες µε κορυφαί-
ους οίκους έρευνας και παραγωγής 
ποικιλιών πατάτας από την Ολλανδία 
και τη Γερµανία, Den Hartigh - TPC - 
STET και SOLANA, φέρνουν στην αγο-
ρά το γενετικό υλικό εκείνο που συν-
δυάζει τις αποδόσεις και τα αγρονοµι-
κά χαρακτηριστικά για τους παραγω-
γούς και την ποιότητα και την άριστη 
γεύση για τους καταναλωτές.

*ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ 
ΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Leader σε σπόρους 
σποράς και προϊόντα
φυτοπροστασίας  
Με στρατηγική και διεθνείς συνεργασίες έχει καταξιωθεί σαν 

ηγετική εταιρεία στην συνείδηση εμπορικών οίκων και αγροτών

Σπόροι
Η εµπορική αντπροσώπευση 
πολλών και µεγάλων 
ευρωπαϊκών οίκων και 
στα υπόλοιπα είδη σπόρων 
σποράς, καθιστά την Κ&Ν 
Ευθυµιάδης κορυφαία 
εταιρεία στην αγορά, 
διακινώντας αποκλειστικά 
για την Ελλάδα υψηλής 
αξίας γενετικό υλικό. 

Το 2023
Το εµπορικό σήµα της Bayer 
«XELLANO®  Powered by 
DEKALB®», που θα εισαχθεί 
από το 2023 στην ελληνική 
αγορά, θα χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά από την Κ&Ν 
Ευθυµιάδης.

Βαμβάκι
Στους σπόρους βαµβακιού, 
ξεχωρίζει η στρατηγική 
συνεργασία µεταξύ 
του Τοµέα Crop Science 
της Bayer µε την Κ&Ν 
Ευθυµιάδης για 
την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση και 
διακίνηση στην Ελλάδα 
των ποικιλιών βαµβακιού 
DELTAPINE®.

Από το 1990
Στον τοµέα των Σπόρων 
Σποράς η εµπλοκή του 
Οµίλου ξεκινάει από το 
1990 και είναι πλέον 
αναπόσπαστο κοµµάτι 
της στρατηγικής της

O Θύµης 
Ευθυµιάδης, 
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 
Redestos-
Efthymiadis 
Agrotegnology 
Group.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Σε γιορτινό κλίµα
η Central Wine Fair
Με µεγάλη συµµετοχή οινοποιείων και πληθώρα 
κρασιών έρχεται η Central Wine Fair 2022, 
η οποία επιστρέφει σε εορταστική ατµόσφαιρα 
τη ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου µε εξαιρετική 
δυναµική. Η τρίτη έκδοση της έκθεσης φέρνει 
κάτω από στέγη του ξενοδοχείου Grand Hyatt 
Athens (αίθουσα Aristotle από τις 12:00 έως τις 
21:00), 37 ξεχωριστούς οινοποιούς και το όραµα 
τους, προσφέροντας τεράστια ποικιλοµορφία 
διαφορετικών στυλ κρασιών από όλη τη χώρα. 
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν 
τη δυνατότητα να δοκιµάσουν µέσα σε µια 
µέρα κρασιά από τον Όλυµπο και τα βουνά 
της Κεντρικής Ελλάδας, µέχρι την Αττική και 
τις ακτές της. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο www.centralwinefair@gmail.com.

Βιοποικιλότητα για 
αύξηση αειφορίας
στις 6 ∆εκεµβρίου
Το Εργαστήριο Γεωργίας του Τµήµατος 
Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει εκδήλωση µε τίτλο: 

«Αύξηση της 
βιοποικιλότητας 
στη γεωργία για 
τη διατήρηση 
της αειφορίας». 
Η εκδήλωση θα 
πραγµατοποιηθεί 
στο Αγρόκτηµα 
του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου 
τη Τρίτη 6 
∆εκεµβρίου 2022 
στις 11:00 το πρωί 
στα Πέτρινα κτήρια 
(Συντεταγµένες 

40.536522, 22.988971). Όσοι γεωπόνοι, 
παραγωγοί ή άλλοι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν 
να την παρακολουθήσουν θα πρέπει να 
έχουν κλείσει συµµετοχή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στο chdordas@agro.auth.gr.

Έως 4 ∆εκεµβρίου 
το µεγάλο ραντεβού 
της µελισσοκοµίας
To 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας διοργανώνεται 
στις 2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 
στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας. 
Αποτελεί το γιορτινό 
ραντεβού του κόσµου της 
µελισσοκοµίας, µε στόχο την 
προβολή και προώθηση του 
επώνυµου ελληνικού µελιού 
και των προϊόντων κυψέλης. 
Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο 
για τη σύναψη εµπορικών και 
επιχειρηµατικών συµφωνιών 
µεταξύ παραγωγών και 
των επιχειρήσεων. Είσοδος 
2 ευρώ και δωρεάν για 
µελισσοκόµους. Πληροφορίες 
στο τηλ: 210-3610265.

Στις 2-5 Μαρτίου 2023 
η 13η AgroThessaly

Η µεγάλη έκθεση του αγροτικού 
επιχειρείν «Agrothessaly 13η 
Πανελλήνια έκθεση για τη γεωργία 
και την Κτηνοτροφία» που 
διοργανώνει η ∆ΕΘ-HELEXPO και ο 
∆ήµος Λάρισας, θα γίνει από 2 έως 
5 Μαρτίου 2023 στη Λάρισα. Η νέα 
διοργάνωση θα περιλαµβάνει πλήθος 
παράλληλων συνεδριακών και άλλων 
εκδηλώσεων, για την ενηµέρωση και 
προσέλκυση επισκεπτών απ’ όλη τη 
χώρα. Οι διοργανωτές επισηµαίνουν 
ότι η κατανοµή των εκθεµάτων ανά 
περίπτερο και οι προσχεδιασµένοι 
χώροι παραµένουν οι ίδιοι µε αυτούς 
της προηγουµένης διοργάνωσης 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. 
∆εσµεύσεις χώρου για όσους 
έχουν συµµετέχει και στην 12η 
Agrothessaly πραγµατοποιούνται 
έως και τις 9 ∆εκεµβρίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.agrothessaly.helexpo.gr/el.

ΑΘΗΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣΕΦ ΑΠΘ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 20 πρόβατα Λακον από το νοµό 
Χαλκιδικής, περιοχή Νέων Μουδανιών. Τηλ. 
6974/311286.

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

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

Πωλούνται 15 αγελάδες υψηλης γαλακτοπα-
ραγωγής ράτσας Χολσταιν Γερµανίας έγκυες 
στη 2η γέννα, σε πολύ καλή κατάσταση. ∆υνα-
τότητα ανταλλαγής µε αρσενικά µοσχάρια απο-
γαλακτισµένα. Τηλ. 6947/728582.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα. Τηλ. 
6974/567958.

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος µε καρπό αρίστης ποιότητας 
32 λεπτά το κιλό και µικρές µπάλες από άχυ-
ρα, περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6944/272804.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σα-
νός βρώµης, λιβαδόχορτου αλεξανδρινού και 
άχυρα σε προσιτές τιµές µε δυνατότητα µετα-
φοράς στον χώρο σας, περιοχή Αχαίας. Τηλ. 
6999/672735.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται κτηνοτροφικό λόλιουµ σε µικρά δέ-
µατα, περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 6976/288400.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2. Τηλ.  
6946/306101.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 οικόπεδα 8 και 15 στρεµµά-
των, 2000 ευρώ το στρέµµα, περιοχή Αγιος 
∆ηµήτριος Βοιωτίας.Κος Αθανασάκος. Τηλ.
6974/129572.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλιέρ-
γεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη πε-
ριοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 
6949/474535.

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

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

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

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δήµο 
Θέρµης Θεσσαλονίκης. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
6942/226598.

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης, πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 
µέτρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήποτε 
χρήση. Τηλ. 6949/474535. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται 400 µέτρα οικόπεδο στη Πυλαία 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/259636.Κα Χριστίνα.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται εξαγωγέας φασολιών που τοπο-
θετείται στα µπράτσα του τρακτέρ λόγω συ-
νταξιοδότησης.κος Νίκος 1500 ευρώ. Τηλ. 
6945/623657.

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

Πωλούνται µία σπαρτική µηχανή για σιτάρι,έ-
νας καλλιεργητής,ένα ρίπερ,µία δισκοσβάρνα 
και ένα ραντιστικό. Τηλ. 6974/410304.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά µπουκάλια για κρασί, µέ-
λι κ.α. Τηλ..2310/684438.

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

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

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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

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

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

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

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

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

Μια αριστουργηµατική ταινία µικρού 
µήκους που αφηγείται τη ζωή των τε-
λευταίων µετακινούµενων κτηνοτρό-
φων της χώρας και τη σύνδεσή τους 
µε τον πλέον απειλούµενο γύπα, τον 
Ασπροπάρη, απέσπασε τιµητική διά-
κριση στο 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Ντοκιµαντέρ – DocFest.  

Η παραγωγή του ντοκιµαντέρ µι-
κρού µήκους «Νοµάδες» του σκηνο-
θέτη Γιάννη Φλούλη έγινε από την Ελ-
ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ενώ 
για τις ανάγκες της ταινίας ο Τρικα-
λινός φωτογράφος- σκηνοθέτης και 
οι συνεργάτες του ακολούθησαν το 
περσινό καλοκαίρι την παραδοσιακή 
διαδροµή των κτηνοτρόφων και των 
κοπαδιών τους –µε τα πόδια και όχι 
µε φορτηγά- από την Κόνιτσα στα αλ-
πικά λιβάδια της Αετοµηλίτσας στον 
Γράµµο, αλλά και στα βοσκοτόπια του 
Σµόλικα, βιώνοντας τη νοµαδική ζωή 
σε πραγµατικές συνθήκες.

Στο φεστιβάλ, που πραγµατοποιή-
θηκε 22-27 Νοεµβρίου, έλαβαν µέρος 
120 ταινίες. Η φετινή διοργάνωση ξε-
χώρισε για το υψηλό επίπεδο αισθη-
τικής και κινηµατογραφικής αρτιότη-
τας. Πρόκειται για τη δεύτερη βράβευ-
ση του κ. Φλούλη στα πλαίσια του θε-
σµού, αφού το 2017 του είχε απονε-

µηθεί το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ται-
νίας Ντοκιµαντέρ Μικρού Μήκους για 
το ντοκιµαντέρ «Οι τελευταίοι των Α-
σπροπάρηδων», σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Ορνιθολογική Συνεργασία.

Ο ίδιος δήλωσε πως «Είµαι ιδιαίτερα 
χαρούµενος που η ταινία µας ξεχώρι-
σε µεταξύ τόσων εξαιρετικών ταινιών. 
Είναι µία ανταµοιβή για τους κόπους 
όλης της οµάδας και ταυτόχρονα βο-
ηθά στην προβολή της ανάγκης για 
προστασία του Ασπροπάρη, του πλέ-
ον απειλούµενου από τα τέσσερα εί-

δη γύπα της Ελλάδας και του µονα-
δικού µεταναστευτικού, αλλά και των 
νοµάδων κτηνοτρόφων. Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω την κριτική επιτρο-
πή του Φεστιβάλ, την ίδια τη διοργά-
νωση του Docfest, όπως επίσης και 
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
για την εµπιστοσύνη που µας δείχνει 
όλα αυτά τα χρόνια και για την άψο-
γη συνεργασία που έχουµε».

Να σηµειωθεί  ότι µέσα στο επόµε-
νο διάστηµα θα ανακοινωθούν ηµε-
ροµηνίες προβολών του ντοκιµαντέρ.

Ασπροπάρης
Η διάκριση βοηθά στην προ-

βολή της ανάγκης για προστα-
σία του Ασπροπάρη γύπα και 
των νοµάδων κτηνοτρόφων

Fast track άδειες
για έργα ΑΠΕ
Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ 
συµφώνησαν επί του περιεχοµένου 
κανονισµού του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη θέσπιση προσωρινού 
πλαισίου για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας αδειοδότησης και της 
ανάπτυξης έργων ανανεώσιµης 
ενέργειας, ενώ θα εισαχθεί 
τεκµήριο υπέρτερου δηµόσιου 
συµφέροντος για έργα ΑΠΕ. 
Τα κράτη µέλη συµφώνησαν ότι 
η διαδικασία αδειοδότησης δεν 
θα υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 

Μεταχρωµατικό έλκος
σκοτώνει τα πλατάνια
Σε «καραντίνα» έχει τεθεί 
πλατανόδασος 1.000 στρεµµάτων 
στο Καστρί της Φθιώτιδας, λόγω 
ασθένειας που «σκοτώνει» τα 
υπεραιωνόβια πλατάνια Το 
φαινόµενο του µεταχρωµατικού 
έλκους παίρνει πλέον διαστάσεις 
επιδηµίας αφού ακόµη και τα 
µέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί 
είναι ανίσχυρα. Το ∆ασαρχείο 
Σπερχειάδας επιτηρεί την εν λόγω 
έκταση, καθώς απαγορεύεται η 
υλοτοµία, η αποκλάδωση.

Μέτρα προστασίας ζητούν 
οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι
H προστασία της Φέτας από 
ελληνοποιήσεις καθώς και 
των αµνοεριφίων είναι πρώτα 
στη λίστα των προβληµάτων του 
κτηνοτροφικού κλάδου, όπως αυτά 
καταγράφηκαν σε συνεδρίαση 
της Οµοσπονδίας Κτηνοτρόφων 
Θεσσαλίας. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν 
εντατικοποίηση των ελέγχων και 
υποχρεωτική τη σφραγίδα της 
χώρας προέλευσης, ακατάσχετο 
της εξισωτικής αποζηµίωσης και 
άτοκα δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Αναθεώρηση διανοµής
φρούτων στα σχολεία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
προτείνει το 2023 αναθεώρηση 
του νοµοθετικού πλαισίου του 
προγράµµατος της ΕΕ για διανοµή 
φρούτων - λαχανικών στα σχολεία, 
ως µέρος της στρατηγικής Farm 
to Fork. Πρόσφατη έκθεση 
αξιολόγησης της δράσεις δείχνει 
ότι το ποσοστό των παιδιών που 
λαµβάνουν φρούτα και λαχανικά 
και γάλα/γαλακτοκοµικά προϊόντα 
αυξήθηκε από 40,2% το 2017/18 
σε 54,6% το 2020-2021.

Για την υλοποίηση του ντοκιµαντέρ µικρού µήκους «Νοµάδες» του σκηνοθέτη Γιάννη Φλούλη, οι συντελεστές 
του ταξίδεψαν στα βουνά της Ηπείρου συνοµίλησαν και ταξίδεψαν µε τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Συγκινούν οι τελευταίοι 
νομάδες κτηνοτρόφοι
Τιμητική διάκριση μεταξύ 120 ταινιών απέσπασε το ντοκιμαντέρ 
«Νομάδες» στο 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ – DocFest

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευ-
ής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή 
Αθήνας 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 ευρώ. Τηλ. 
6944/985675.

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

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

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

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

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

Πωλείται αλέτρι τρίυνο και 2 σκαλιστήρια µικρά 
1,15 φάρδος και ένας ιταλικός χορτοσυλλέκτης 
µε 9 µπράτσα κοπή 3,30. Τηλ. 6982/776003.

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα ALPHA 
DELAVAL  24/24 περιοχή Βοιωτίας, κος Γιώρ-
γος. Τηλ. 6932/359820.

Πωλείται σπαρτική µηχανή βαµβακιού 
ΜATERMACC 4 σειρών, περιοχή Βοιωτίας, κος 
Γιώργος. Τηλ. 6932/359820.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται καρούλι αρδεύσεως.Το κέλυ-
φος(χωρίς λάστιχο) και το καρότσι. Περιοχή Αι-
τωλοακαρνανίας. Τηλ. 6980/048507.

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310711133.
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Η ώρα των «16» 
στο Μουντιάλ  
Πρεμιέρα με τέσσερα ματς το σαββατοκύριακο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το Σάββατο 3 ∆εκεµβρίου ξεκινά-
ει η φάση των «16» στο Μουντιάλ. 
Η έκπληξη του θεσµού, Αυστρα-
λία θα αντιµετωπίσει την Αργεντι-
νή, η οποία παρά το αρχικό σοκ 
της ήττας από τη Σαουδική Αρα-
βία, βρήκε τα αποθέµατα δύνα-
µης και ποιότητας ώστε να κάνει 
το 2 στα 2 στα τελευταία της παι-
χνίδια. Πάντως, οι «Αλµπισελέ-
στε» το µόνο σίγουρο είναι πως 
δεν είναι πια το... απόλυτο φαβο-
ρί για την κούπα. Εξαιρετικά αµ-
φίρροπο µατς αυτό της Ολλανδί-
ας µε τις ΗΠΑ, µε τις δύο οµάδες 
να µην έχουν µέχρι στιγµής γευ-

τεί την ήττα στο θεσµό. Οι νικητές 
των δύο αυτών ζευγαριών θα δι-
ασταυρωθούν στα προηµιτελικά 
της Παρασκευής 9 ∆εκεµβρίου. 
Την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου είναι 
η σειρά της Γαλλίας η οποία αντι-
µετωπίζει την Πολωνία του εξαιρε-
τικού Τσέζνι. Η Γαλλία είναι φυ-
σικά το φαβορί, ωστόσο σε αυτή 
τη διοργάνωση οι εκπλήξεις δεν 
είναι λίγες. Την ίδια ηµέρα η Αγ-
γλία θα παίξει ενάντια της Σενε-
γάλης για την πρόκριση. Οι νικη-
τές των δύο αυτών ζευγαριών θα 
διασταυρωθούν στα ηµιτελικά, µε 
ένα παιχνίδι ανάµεσα σε Γαλλία-
Αγγλία που είναι και το πιο πιθα-
νό να υπόσχεται συγκινήσεις που 
µόνο το Παγκόσµιο προσφέρει. 

Η Ferrari ανακοίνωσε πως ο Ματία Μπινότο παραιτήθηκε 
και στις 31 ∆εκεµβρίου του 2022 θα αφήσει επίσηµα τη 
θέση του ως team principal της Scuderia. Η ανακοίνωση 
επιπλέον αναφέρει πως η Ferrari βρίσκεται σε διαδικασία 
ανεύρεσης νέου «αρχηγού» και θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις το 2023. Σηµειώνεται πως το όνοµα του 
Ρος Μπρον έχει ήδη συνδεθεί µε το καµάρι της Ιταλίας. 

Σε αναζήτηση αρχηγού
η Scuderia Ferrari

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ένας οδηγός
Σχεδίων Βελτίωσης 
που δίνει πόντους 
στο πρόγραμμα 

Χαµηλώνει    
ο πληθωρισμός 
αλλάζει το τοπίο 
στα εμπορεύματα  

Το παρασκήνιο  
των πληρωμών 
ενισχύσεων αγροτών 
ως τα Χριστούγεννα 

Σου χρωστώ, µου χρωστάς
Ευκαιρία για να παίξουν ένα µικρό 
στοίχηµα βρήκαν ο Σέζνι και ο 
Λιονέλ Μέσι, στα πλαίσια του 
αγώνα Πολωνίας - Αργεντινής. 
Συγκεκριµένα, πριν από το πέναλτι 
που τελικά έχασε ο Μέσι, οι δυο 
τους βάλανε στοίχηµα 100 ευρώ 
για αν θα καταλογιστεί πέναλτι, το 
οποίο τελικά δόθηκε, µε τον Σέζνι 
να αρνείται έπειτα να αποδώσει τα 
χρωστούµενα, σηµειώνοντας πως 
«σιγά µην του τα δώσω, τόσα έχει».

Bάζει βολές ο Γιάννης
Σαν κάτι να έχει αλλάξει στη ρουτίνα 
µε την οποία επιχειρεί τις βολές του 
ο Γιάννης Αντετοκούνµπο, µε το 
τελικό αποτέλεσµα πάντως να τον 
δικαιώνει. Όπως φαίνεται, ο έλληνας 
σούπερ σταρ έχει αποφασίσει να 
βελτιώσει σηµαντικά το κοµµάτι αυτό 
του παιχνιδιού του, ώστε να έχει 
µακροπρόθεσµα καλύτερα στατιστικά 
και µερικούς ακόµα εύκολους 
πόντους. Η νέα κίνηση που κάνει για 
να σουτάρει είναι πιο απλή, 
ροµποτική και αποτελεσµατική. 

Μάχη εντός έδρας 
Να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις 
του βαθµολογικού πίνακα στη Super 
League 2 θέλει η ΑΕΛ, µε τους 
βυσσινί να ετοιµάζονται για γκολ και 
θέαµα ενάντια στο µαχητικό σύνολο 
του Θεσπρωτoύ την Κυριακή 4 
∆εκεµβρίου στο Στάδιο Αλκαζάρ, 
στο πλαίσιο της 5ης Αγωνιστικής του 
Βορείου Οµίλου. Σηµειώνεται πως 
από την αγωνιστική δράση του 
σαββατοκύριακου απουσιάζει µε 
ρεπό ο Ηρακλής Λάρισας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21:00

Αργεντινή – Αυστραλία

17:00

Ολανδία    –   ΗΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21:00

Αγγλία – Σενεγάλη

17:00

Γαλλία – Πολωνία

Κυριακή 04 ∆εκεµβρίου

Σάββατο 03 ∆εκεµβρίου
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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 (TBC)

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

KΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (VIDEO)
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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Εξορμήσεις σε στάβλους και μαντριά διε-
νεργούν τις τελευταίες ημέρες οι έμποροι, 
σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ικα-
νές ποσότητες αρνιών ενόψει Χριστουγέν-
νων. Ήδη έχουν φτάσει οι πρώτες μεγάλες 
παραγγελίες από την Ιταλία που ώθησαν τις 
τιμές στα 7,5 ευρώ για τα αρνιά και στα 8 ευ-
ρώ για τα κατσίκια, με ανθρώπους της αγο-
ράς να εκτιμούν πλέον ότι μέσα στο επόμε-
νο δεκαήμερο, όταν θα έχει ενεργοποιηθεί 
και η εγχώρια ζήτηση, οι τιμές δεν θα δυ-
σκολευτούν να προσεγγίσουν τα 10 ευρώ. 

Μάλιστα, τα 10 ευρώ ήταν η τιμή στόχος και 
για τα σφάγια το περασμένο Πάσχα, ωστό-
σο λίγοι ήταν τελικά οι κτηνοτρόφοι που τα 
πληρώθηκαν, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα. 
Αυτή τη φορά όμως, όπως περιγράφουν 
κτηνοτρόφοι στην Agrenda, είναι η πρώτη 
φορά εδώ και 30 χρόνια που βλέπουν «χα-
σάπηδες στους στάβλους», ενδεικτικό του 
βαθμού μείωσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας, σε μια συγκυρία κατά την οποία και 
σε σύνολο Ευρώπης η παραγωγή πρόβει-
ου και αίγειου κρέατος βαίνει μειούμενη.

Στα 10 ευρώ το αρνί τις γιορτές
 Πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια φάνηκαν χασάπηδες σε στάβλους 
 Μειωμένη προσφορά και μεγάλες παραγγελίες από την Ιταλία
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Κ
άτι κινείται στην ελληνική αγορά 
βάμβακος, όταν οι τιμές είναι δελε-
αστικές για τον αγοραστή. Τα πριμ 
επί του χρηματιστηρίου βρίσκονται 

μεταξύ 7-10 σεντς ανά λίμπρα ανάλογα με την 
ποιότητα. Χρηματιστηριακά, σημειώνεται ανά-
καμψη η οποία έρχεται από την αίσθηση πως εί-
δαμε τα χαμηλά στο βαμβάκι πριν ένα περίπου 
μήνα, ενώ παράλληλα το δολάριο χάνει έδαφος 
και δεν βοηθάει καθώς έχει χάσει περίπου 7%. 
Τα λευκά βαμβάκια κυμαίνονται στα 95 σεντς.

 Στην αγορά μας η εξαγωγή σκληρού σί-
του δείχνει να οδεύει προς τα 440 ευρώ ο τό-
νος FOB λιμάνι μας, επίπεδα τα οποία προμη-
νύουν πίεση στις τιμές παραγωγού. Σιτάρια υ-
πάρχουν αρκετά αποθηκευμένα και ο «μύθος» 
για έλλειψη καλών ποιοτήτων μάλλον καταρ-
ρίπτεται. Η δυσκολία έγκειται στο να βρει κά-
ποιος μαζεμένα πολύ καλά σιτάρια, δεδομένου 
ότι διάσπαρτα υπάρχουν. Οι τιμές στη νέα λί-
στα της Φότζια μειώθηκαν κατά 10 ευρώ, με την 
πρώτη ποιότητα στα 498-503 ευρώ ο τόνος, ενώ 
στη Γαλλία παραμένουν στα 465 ευρώ ο τόνος.

 Το 63,2% των νωπών φρούτων και λαχα-
νικών που εισήγαγε η χώρα μας μέχρι τον Σε-
πτέμβριο του 2022 προερχόταν από χώρες εκτός 
ΕΕ, συνολικού όγκου 357,903 χιλιάδων τόνων 
(+11%) και το υπόλοιπο 36,8% προερχόταν από 
την ΕΕ στους 208,010 χιλ. τόνους (+9,1%). Σε α-
ξία, οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανι-
κών στην Ελλάδα το πρώτο εννιάμηνο του τρέ-
χοντος έτους ανήλθαν σε αξία 541,157 εκατ. 
ευρώ, με ετήσια αύξηση 21,3%, με στοιχεία ΕΛ-
ΣΤΑΤ, που επεξεργάστηκε ο Incofruit-Hellas. 

Νέα προσπάθεια 
ανάκαμψης  
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

03/11 10/11 17/11 24/11 01/12

469,94

463,77
462,01

463,69
458,75

Τριφύλλια 
Σημαντική η αύξηση στο κόστος 

των ζωοτροφών για τους κτηνο-
τρόφους, με τα τριφύλλια στα  
40 λεπτά από 30 λεπτά πέρυσι 

Βαριά 
Σε περιοχές όπου δεν γεννή-
θηκαν πολλά τον Αύγουστο, 

θα υπάρχει δυσκολία να 
βρεθούν βαριά αρνιά

Σφάγειο 
Στην ευρύτερη περιοχή του 

Τυρνάβου υπάρχει αρκετή κινητι-
κότητα και φεύγουν για σφαγείο 
πολλά ζώα, αφού υπάρχει ζήτηση

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ευρώ/κιλό

26/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

4,60 4,67

4,85 4,74
4,94

87,33
78,03 82,39 86,70 83,92 87,25

4,94

Τιμή αρνί σφάγιο
(ευρώ το κιλό)

Αρχές Δεκεμβρίου 8

Προοπτική 10ημέρου 10
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η πτώση του δολαρίου έφερε άνοδο στο χρηµατιστήριο  
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚΙΟΥΛ

Ανοδική αντίδραση στο χρηµατιστήριο 
βάµβακος της Νέας Υόρκης, µε την 
ενίσχυση όµως του ευρώ να κόβει µέρος 
των κερδών που έγραψε ο δείκτης.

Υποχωρούν κατά 10 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 280 ευρώ ο τόνος 
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στην Ευρώπη µε τη ζήτηση να παραµένει 
αδύναµη στα εµπορικά κέντρα.

Σχηµατίζει νέα υψηλά 
η τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία 
τις τελευταίες ηµέρες.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επεκτείνουν τις σπορές µε χειµερι-
νά σιτηρά σε χωράφια που φύλαγαν 
για την άνοιξη αρκετοί παραγωγοί, 
οι οποίοι φαίνεται να έχουν χάσει 
την εµπιστοσύνη τους στις προο-
πτικές της αγοράς βάµβακος, έπει-
τα από τη διόρθωση που σηµείωσε 
το χρηµατιστήριο βάµβακος τις τε-
λευταίες ηµέρες του Νοεµβρίου, η ο-
ποία συνέπεσε µε µια ενίσχυση του 
ευρώ έναντι του δολαρίου.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα 
την πίεση των τιµών σύσπορου, το 
οποίο βρέθηκε ξανά στην περιοχή 
των 65 λεπτών σε µια κρίσιµη στιγ-
µή, καθώς αρκετοί παραγωγοί υπο-
χρεώνονται να φιξάρουν τις ποσότη-
τες που έχουν παραδώσει. Βέβαια, ο 
∆εκέµβριος επιφύλαξε µια έκπληξη, 
µε το χρηµατιστήριο να κλείνει µε 
limit up στην τελευταία συνεδρία-
ση του Νοεµβρίου (Τετάρτη 30 Νο-
εµβρίου) µε την ανοδική διάθεση 

να συνεχίζεται και τις επόµενες η-
µέρες, ανεβάζοντας την τιµή από τα 
χαµηλά των 80 σεντς ανά λίµπρα, 
στη ζώνη των 87 σεντς.

Αυτό έφερε την επιστροφή της τι-
µής του σύσπορου στα 70 λεπτά το 
κιλό (παραδοτέα), ωστόσο θα χρεια-
στεί να διατηρηθεί το ανοδικό µοµέ-
ντουµ προκειµένου να προσεγγίσει 
τα 75 λεπτά το κιλό, µια τιµή στόχο 
την οποία έχουν θέσει αρκετοί πα-
ραγωγοί, αξιολογώντας το επίπεδο 
αυτό ως έναν «αξιοπρεπή συµβιβα-
σµό» στη διόρθωση που είδε τις τιµές 
να γκρεµίζονται από το 1 ευρώ µερι-
κές εβδοµάδες πριν ξεκινήσει η συ-
γκοµιδή, κάτω στα 64 και 65 λεπτά. 

Βέβαια, τα πράγµατα περιπλέκει 
η υπόθεση της ισοτιµίας, µε το ευ-
ρώ να συνεχίζει να καταγράφει κέρ-
δη έναντι του δολαρίου, φτάνοντας 
πλέον στα 1,05 δολάρια έναντι των 
0,97 δολαρίων που ήταν στις αρχές 
Νοεµβρίου.

Αφορµή γι’ αυτή την τελευταία ανά-
καµψη στην αγορά βάµβακος, ήταν 

η απόφαση της Κίνας να χαλαρώσει 
την Zero Covid Policy, τα µέτρα δη-
λαδή για την αντιµετώπιση της παν-
δηµίας, τα οποία εδώ και αρκετούς 
µήνες έχουν γίνει συνώνυµα της ύ-
φεσης στις εµπορικές και χρηµατι-
στηριακές µητροπόλεις του πλανήτη.

Με δεδοµένο ότι στις 12 ∆εκεµβρί-
ου τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2022 
περνούν στην ιστορία, ενώ ήδη έχει 
ξεκινήσει η περίοδος µετάβασης στα 
συµβόλαια Μαρτίου 2023 (από τις 23 
Νοεµβρίου µε το first call στον Dec 
‘22), η µεταβλητότητα στην αγορά βάµ-
βακος είναι ακόµα πιο αυξηµένη, ω-
στόσο κοινή πεποίθηση όλων όσων 
εµπλέκονται σ’ αυτή, είναι πως ο δεί-
κτης τιµών «χρωστά» ένα µικρό ράλι.

Βγαίνουν σπαρτικές µετά το γύρισµα στις τιµές
 Επιστροφή στα 70 λεπτά για το σύσπορο, µε λίγο χρόνο ως τη λήξη της περιόδου φιξαρισµάτων
 Στόχος τα 75 λεπτά, όµως η ενίσχυση του ευρώ κόβει από την επιτάχυνση της Νέας Υόρκης

Στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου η τάση είναι πτωτική 
και οι πρόσφατες αγορές από 
την Αλγερία και την Τυνησία 
δεν έδωσαν καµία δυναµική 
στις ευρωπαϊκές τιµές. Τα 
απούλητα στοκ είναι ακόµα 
αρκετά αν και διάσπαρτα, ενώ 
οι καλές ποιότητες δεν είναι 
και τόσο δυσεύρετες πλέον. 
Από πλευράς εξαγωγής 
µάλλον πάµε προς τα επίπεδα 
των 440 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας. Οι τιµές στη νέα 
λίστα της Φότζια µειώθηκαν 
κατά 10 ευρώ. Για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12%, τιµή αποθήκης 
εµπόρου διαπραγµατεύεται 
στα 498-503 ευρώ ο τόνος. 
Για τη δεύτερη ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 76 kg/hl 
και πρωτεΐνη 11,5% τιµή 
αποθήκης εµπόρου στα 
488-491 ευρώ. Στη Γαλλία, 
αντίθετα, οι τιµές παραµένουν 
στα 465 ευρώ, εντούτοις µε 
το ακριβότερο ευρώ ίσως να 
δούµε κάποια πίεση άµεσα.

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΣΤΗ 
ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ  

Τα θεµελιώδη στοιχεία εξακολουθούν να 
µην είναι καλά, αλλά αυτό που συντηρεί 
το χρηµατιστήριο και δίνει κάποιες ανοδικές 
συνεδριάσεις είναι η αίσθηση ότι οι τιµές 
είναι χαµηλές σε σύγκριση µε ανταγωνιστικές 
καλλιέργειες. Παράλληλα, σηµειώθηκε και 
γενικευµένη ανοδική πορεία των χρηµατιστηρίων 
σε συνέχεια της ανακοίνωσης της κεντρικής 
τράπεζας των ΗΠΑ πως θα µειώσει τον ρυθµό 
αύξησης των επιτοκίων. Επακόλουθα το δολάριο 
µειώθηκε, ενώ την ίδια ώρα, τα περισσότερα 
εµπορεύµατα ενισχύθηκαν.  

ΝEA ΥOΡKH
Μετά από αρκετό καιρό βλέπουµε τους πωλητές σιγα 
σιγά να χωνεύουν τα νέα επίπεδα τιµών, τα οποία 
φυσικά είναι χαµηλότερα από τα προηγούµενα. 
Σηµειώθηκαν πωλήσεις για την  Αίγυπτο και 
λιγότερες για την Τουρκία σε πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου µεταξύ 7-10 σεντς ανά λίµπρα. 
Το κακό είναι πως το δολάριο έχει χάσει περίπου 7% 
έναντι του ευρώ κι αυτό δεν βοηθάει στο να βγουν 
µε ευκολία περισσότερες δουλειές. Απ’ότι φαίνεται 
µε αυτά τα δεδοµένα θα προχωρήσουµε µέχρι 
το τέλος του έτους. Από Ιανουάριο θα δούµε 
τι βλέψεις και στρατηγική έχουν τα κλωστήρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα πράγµατα περιπλέκει η υπόθεση 
της ισοτιµίας ευρώ-δολαρίου.

ΤΙΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ 
Τα 75 λεπτά, τιµή στόχος 

για αρκετούς παραγωγούς, 

ως ένας «αξιοπρεπής συµβι-

βασµός» στη διόρθωση 

Συνεδρίαση 30/11/2022
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 84,61 +4,00

Μάιος ‘23 84,03 +4,00
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Καλές τιµές στο κλείσιµο έχει υποσχεθεί το εµπόριο στους παραγωγούς ακτινίδιου εάν πάνε καλά οι αποστολές προϊόντος. Οι εξαγωγείς 
ωστόσο είναι εξαγριωµένοι µε τη γραφειοκρατία, αφού δεν µπορούν ακόµη να στείλουν προϊόν σε premium προορισµούς όπως η Κίνα. 

Λόγω, όµως, αυτής της καθυστέρησης, που δηµιούρ-
γησε εκκρεµότητα, οι κινεζικές Αρχές, εξαιτίας και 
της γραφειοκρατίας τους, δεν έχουν αποστείλει α-
κόµη την έγκρισή τους επί του µητρώου εξαγωγέων 
του ΥπΑΑΤ, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η έ-
ναρξη των εξαγωγών.

Και αυτό γιατί οι κατά τόπους φυτοϋγειονοµικοί υ-
πάλληλοι του ΥπΑΑΤ, αρνούνται να δώσουν πιστο-
ποιητικό φυτοϋγεινοµικού ελέγχου, αν προηγουµέ-
νως δεν ανάψει το «πράσινο φως» από το Πεκίνο, πα-
ρά το γεγονός πως υπάρχει ενηµέρωση από τον Επι-

τετραµµένο της ελληνικής πρεσβείας στην Κίνα ότι 
οι Κινέζοι θα εγκρίνουν το µητρώο εξαγωγέων, µό-
νο που η αποστολή του εγγράφου θα γίνει στα µέ-
σα ∆εκεµβρίου.

Στην προκειµένου περίπτωση και για να αρθεί το 
αδιέξοδο (δεδοµένου ότι ο καιρός περνά αναξιοποίη-
τος και τα καράβια για την Κίνα εκτός του ότι κάνουν 
πολύ χρόνο να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους και δεν 
είναι διαθέσιµα και ανά πάσα στιγµή) οι εξαγωγείς ζη-
τούν από το υπουργείο, στο οποίο καταλογίζουν την 
ευθύνη για τη «γκάφα» να δώσει λύση και να κατευ-
θύνει τα κατά τόπους υπηρεσιακά στελέχη να διευ-
κολύνουν τους ενδιαφερόµενους µε τα πιστοποιητι-
κά φυτοϋγειονοµικού ελέγχου για την κινεζική αγο-
ρά, για να µη χαθεί και η υπόλοιπη εµπορική σεζόν.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ακτινιδίου να 
έχει ολοκληρωθεί, η προσοχή των 
παραγωγών πλέον στρέφεται στο 
εµπόριο και στην πορεία των εξα-
γωγών, η οποία θα παίξει και τον 
κοµβικό ρόλο για τη διαµόρφωση 
µίας ικανοποιητικής τιµής κλεισί-
µατος για τον παραγωγό. Όπως ε-
ξηγεί και ο καλά οργανωµένος πα-

ραγωγός Στυλιανός Τασιόπουλος 
από τη Φθιώτιδα, µε δικό του συ-
σκευαστήριο, οι έµποροι έχουν υ-
ποσχεθεί καλές τιµές στους παρα-
γωγούς, εάν όµως τσουλήσει καλά 
η αγορά. Υπενθυµίζεται πως οι τι-
µές που έχουν λάβει µέχρι στιγµής 
οι περισσότεροι παραγωγοί κυµαί-
νονται από 15-35 λεπτά. 

ΩΣΤΟΣΟ παρά την εµφανή ανά-
καµψη των ποσοτήτων του εγ-
χώριου προϊόντος που κατευθύ-
νονται στις αγορές του εξωτερι-
κού, οι εξαγωγείς ακτινιδίου έ-
χουν ανέβει «στα κάγκελα», µε 
τα καµώµατα του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων, καθώς σε µια πολύ δύσκο-
λη σεζόν για το εν λόγω προϊόν, 
στην οποία κάθε εµπορική διέξο-
δος είναι πολύτιµη, βλέπουν τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσί-
ου να ορθώνουν εµπόδια ακόµη 
και σε αγορές µεγάλου ενδιαφέ-
ροντος, όπως η κινεζική. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ της δεινής θέσης στην 
οποία έχουν περιέλθει συλλογικά 
σχήµατα και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
που εξάγουν στην κινεζική αγορά, η 
οποία µάλιστα, θεωρείται ως premium 
προορισµός, είναι η περίπτωση συ-
νεταιρισµού µε µεγάλη δραστηριότη-

τα στο ακτινίδιο, ο οποίος πέρσι είχε 
στείλει 30 containers προς την Κίνα 
ενώ ο φετινός απολογισµός του εί-
ναι µηδέν. Παρόµοια είναι η κατά-
σταση και για τους υπόλοιπους 15-
20 εξαγωγείς, που κάθε χρόνο α-
παρτίζουν το µητρώο για την Κίνα.

ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ τιµές αναζητούν όµως 
και καλό κλείσιµο, κάτι που θα εξαρ-
τηθεί από την ανάκαµψη των εξαγω-
γών και τις εµπορικές διεξόδους που 
θα βρεθούν για την ελληνική υπερ-
παραγωγή των 300.000 και πλέον 
τόνων. Τα επίσηµα στοιχεία µαρτυ-
ρούν πως τις τελευταίες εβδοµάδες 
έχει κλείσει η ψαλίδα των εξαγωγών, 

από -37,5% πριν δύο εβδοµάδες σε 
-21,4% στα τέλη Νοεµβρίου. Συγκε-
κριµένα, έχουν εξαχθεί 48.267 τό-
νοι ακτινιδίου έως και τις 25 Νοεµ-
βρίου έναντι 60.002 τόνων την α-
ντίστοιχη περίοδο 2021/22. Τις ε-
πόµενες εβδοµάδες και µέχρι να 
µπει το 2023, αναµένεται να µεγι-
στοποιηθεί και ο ρυθµός εξαγωγών. 

Η∆Η, µέχρι στιγµής, όπως καταγ-
γέλλουν πηγές από το χώρο, µε 
ευθύνη του υπουργείου Αγρτοι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έ-
χει χαθεί σχεδόν το 50% της χρο-
νιάς, από εµπορική άποψη κι όσο 
δεν δίνεται λύση για να αρχίσουν 
να φορτώνονται τα containers 

και να ξεκινήσουν οι εξαγωγές, 
κινδυνεύει η ζηµιά να µεγαλώ-
σει ακόµη περισσότερο, µε ό,τι 
αυτό µπορεί να συνεπάγεται τό-
σο επιχειρηµατικά, όσο και για 
τη θέση του ελληνικού ακτινιδί-
ου και τα µερίδια που αυτό διεκ-
δικεί στη διεθνή αγορά εν γένει.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ «ΑΝΑΘΕΜΑ» πέφτει στο 
αρµόδιο υππυργείο της πλατείας 
Βάθη και τις υπηρεσίες του; ∆ιότι 
όπως καταγγέλλουν στην εφηµε-
ρίδα Agrenda οι άµεσα θιγόµενοι 
ενώ οι κινεζικές Αρχές εγκαίρως 
είχαν ζητήσει, για λόγους που 

σχετίζονται µε την πανδηµία του 
Covid να γίνει µια τηλε-επιθεώ-
ρηση µε το αρµόδιο τµήµα ποιο-
τικού ελέγχου του ΥπΑΑΤ, από το 
τελευταίο υπήρξε κωλυσιεργία, 
µε συνέπεια αυτή να πραγµατο-
ποιηθεί µετά τα µέσα Νοεµβρίου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ
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CORTEVA: O γίγαντας 
αγροχημικών Corteva Inc. 
συμφώνησε να αγοράσει την 

εταιρεία βιολογικών προϊόντων 
Stoller Group έναντι 1,2 δις. δολαρίων 
για να επιταχύνει την επέκταση του 
στην αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων 
φυτοπροστασίας με βάση τη φύση.

ΒΟUTARI Την τροποποίηση της 
επωνυμίας της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης 
& Υιός Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών 
& Επενδύσεων» σε «Παλαιοί Οίνοι 
Ναούσης Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών 
και Επενδύσεων» και του διακριτικού 
τίτλου «Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding 
Α.Ε.» σε «Παλαιοί Οίνοι Ναούσης 
Holding Α.Ε.» ενέκρινε η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της.

BUNGE: Ο παγκόσμιος έμπορος 
εμπορευμάτων Bunge θα αγοράσει  
το 49% της γαλλικής εταιρείας 
διαχείρισης σιτηρών BZ Group σε μια 
κίνηση που θα ενισχύσει την παρουσία 
της στο λιμάνι της Ρουέν, το 
μεγαλύτερο τερματικό στη Δ.Ευρώπη.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Π. Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ, εισήχθη στον δείκτη 
περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής 
διακυβέρνησης ESG «ATHEX ESG». 

ΤΣΙΛΙΛΗΣ: Στην κατασκευή νέου 
εργοστασίου με επένδυση ύψους 10 
εκατ. ευρώ στον Τύρναβο, προχωρά  
η εταιρεία αποσταγμάτων Τσιλιλής,  
με στόχο την επέκταση της παραγωγής 
του τσίπουρου και του κρασιού. 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Οι ενοποιημένες 
πωλήσεις της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
ανήλθαν σε 13.268 ευρώ το γ’ τρίμηνο  
και σε  32.963 ευρώ το 9μηνο του 
2022, έναντι  10.285 και 27.871. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο 2021.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σύννεφα οικονομικής καταιγίδας μαζεύο-
νται παγκοσμίως, με ορισμένες από τις με-
γαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες να προει-
δοποιούν για διολίσθηση του παγκόσμι-
ου εμπορίου. Η αμερικανική ναυτιλιακή 
FedEx και ο δανικός ναυτιλιακός κολοσ-
σός A.P. Moller-Maersk A/S έχουν εκφρά-
σει τον προβληματισμό τους για τα σημά-
δια μιας παγκόσμιας επιβράδυνσης. Η 
FedEx έχει «παρκάρει» αεροπλάνα ενώ η 
Maersk ακύρωσε πλόες.

Σε αυτό το κλίμα, η αμερικανική τράπε-
ζα Goldman Sachs δημοσίευσε ενημερω-
τικό σημείωμα το οποίο αποτύπωνε το γε-
γονός πως η κλίμακα συμφόρησης, σε ε-
πίπεδο εβδομάδας, μειώθηκε στο «3» από 
«4» καθώς το απόλυτο επίπεδο του δείκτη 
συμφόρησης κινήθηκε σημαντικά χαμηλό-
τερα (-21% w/w) – τώρα βρισκόμαστε 19% 
κάτω από το «4» και 20% πάνω από το «2».

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την προ-
σφορά μειώνονται και σύντομα θα μπορού-
σαν να φτάσουν σε επίπεδα που θα έδι-
νε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα το δικαί-
ωμα να πιστέψει ότι κερδίζει τον πόλεμο 
κατά του πληθωρισμού, καθώς οι πιο επι-
θετικές αυξήσεις επιτοκίων των τελευταί-
ων τεσσάρων δεκαετιών συνθλίβουν την 
καμπύλη ζήτησης. Οι αγορές εμπορευμά-
των είναι ένας αξιόπιστος κορυφαίος οικο-
νομικός δείκτης και μπορεί μόνο να υπο-
δηλώνει προβλήματα για την παγκόσμια 
οικονομία, καταλήγει η Goldman Sachs.

Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης 
κάτω από το 2% προβλέπει για το 2023, η 
Citigroup. «Βλέπουμε ότι η παγκόσμια οικο-
νομία θα παρουσιάσει «κυλιόμενες» υφέ-
σεις σε επίπεδο χώρας κατά τη διάρκεια του 
επόμενου έτους», λέει ο επικεφαλής στρα-
τηγικός αναλυτής της Citi, Nathan Sheets.

Διάκριση
Με οκτώ συνολικά βραβεία και την 
ύψιστη διάκριση της «Εταιρείας της 
Χρονιάς» τιμήθηκε η Μπάρμπα Στάθης 
στα Frozen Food Awards 2022. 
Αναλυτικά, τιμήθηκε με έξι χρυσά για 
τα προϊόντα της, ενώ έλαβε και δύο 
αργυρές διακρίσεις για την προϊοντική 
της σειρά Ζυμαρικά με Λαχανικά και 
το πρωτοποριακό έργο του ψυκτικού 
αυτοματοποιημένου θαλάμου.

Συνεργασία
Μέσω της εταιρείας Alfa Pastry, που 
ανήκει στους κληρονόμους του ιδρυτή 
Αθανασίου Κουκουτάρη από την Κοζάνη, 
η οποία παράγει προϊόντα ζύμης, η 
ιταλική Ferrero θα διανέμει τα δικά της 
προϊόντα κατάψυξης στη χώρα μας.  
Η Ferrero, γνωστή για τα σοκολατάκια 
Ferrero Rocher, τα kinder, τη nutella  
και τις μέντες tic tac, θα τοποθετήσει 
στην ελληνική αγορά τα Nutella Muffin.

Γλιστρά το εμπόριο, 
σύννεφα καταιγίδας

 Ανησυχία για παγκόσμια επιβράδυνση 
 Kυλιόμενες υφέσεις το 2023 βλέπει η Citi
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜ. 0,3220 +6,62%

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,7900 +3,95%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡ. 20,0000 +3,90%

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ. Α.Ε 1,0470 +3,51% 

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0785 +3,29%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,3960 -6,38%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,2140 -5,31%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 4,7600 -4,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,7020 -3,30%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,5150 -2,83%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 34,265.26 -0.94%
 NASDAQ Comp 11,471.36 +0.03%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,979.41 +0.39%
Λονδίνo FTSE 100 7,558.29 -0.19%
Φρανκφούρτη  DAX-30 14,477.24 +0.56%
Παρίσι CAC-40 6,749.33 +0.17%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,239.98 +1.01%
Τόκιο NIKKEI-225 28,226.08 +0.92%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 3,25 21.09.2022 
EKT Βασικό 1,50 14.09.2022
 Καταθέσεων  0,75 14.09.2022
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 2,25 22.09.2022
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 0,5 22.09.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M -0,499 03.01.2022
 EURIBOR -1M 2,500 03.10.2022

Με προϋποθέσεις ανόδου ο 
Δεκέμβριος στη λεωφόρο Αθηνών
Ο Δεκέμβριος άρχισε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο 
αφήνει πίσω του τις «τεχνικές» δυσκολίες μετά 
την αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI και 
το κλείσιμο θέσεων ξένων επενδυτών, και έτσι 
βλέπει υψηλότερα επίπεδα. Το διεθνές κλίμα 
παραμένει υποστηρικτικό, καθώς η Federal 
Reserve επιβεβαίωσε ότι μπορεί να εξετάσει  
μια πιο μικρή αύξηση των επιτοκίων, ενώ  
τα τελευταία στοιχεία από τον πληθωρισμό της 
Ευρωζώνης καλλιεργούν παρόμοιες προσδοκίες.
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Εν αναμονή διευκρινίσεων για τη λειτουργία 
της πλατφόρμας της συμβολαιακής γεωργίας

Σ
τον νόµο 4935/2022, το  Άρθρο 15: Απαλ-
λαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην πε-
ρίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, 
κατά κύριο επάγγελµα αγροτών» αναφέ-

ρει τα εξής: «1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο 
της απαλλαγής από την καταβολή φό-
ρου εισοδήµατος επί των πραγµατο-
ποιούµενων προ φόρου κερδών, τα 
οποία προκύπτουν από την άσκηση 
ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, µε βάση τη φορο-
λογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πλη-
ρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προ-
σώπων και ενώσεων προσώπων εγ-
γεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Α-
γροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 22 
του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµη-
θεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νο-
µική οντότητα µε ποσότητες προϊό-
ντων ίσες µε το εβδοµήντα πέντε τοις 
εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολι-
κής ποσότητας όµοιων ή παρεµφε-
ρών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνά-
ψει σύµβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση αγοραστή, µε 
αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την 
εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε εβδοµήντα πέντε 
τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας ό-
µοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται 
από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής».

Στις 9 Σεπτεµβρίου 2022 δηµοσιεύθηκε η απόφα-
ση 127754 ΕΞ 2022, µε την οποία 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία για την α-
παλλαγή των αγροτών από το φό-

ρο εισοδήµατος κατά 50%. ∆ιευκρινίζουµε ότι η απαλ-
λαγή από το φόρο, εφαρµόζεται για τα καθαρά κέρ-
δη που θα προκύψουν κατά τη χρήση 2022. Συνεπώς 
µιλάµε για τις πωλήσεις των προϊόντων, που θα διε-
νεργηθούν εντός του τρέχοντος έτους. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηµιουρ-
γούν ανησυχία και προβληµατισµό στους αγρότες, 
χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος και κυρίως χωρίς 
να προκύπτει αυτό από οποιαδήποτε διάταξη.

Εξηγώ τι εννοώ: πάει ο παραγωγός να πουλήσει την 
παραγωγή του, π.χ. λάδι και ο έµπορος του λέει ότι «πρέ-
πει να µου πεις πόση παραγωγή πήρες από το κάθε α-
γροτεµάχιο». ∆εν έχω ακούσει πιο ηλίθια δικαιολογία.

Έχουµε κι άλλη αστεία ενηµέρωση: «η παραγωγή 
σου αυτή είναι φετινή ή περυσινή; Γιατί αν είναι πε-
ρυσινή δεν έχεις την έκπτωση του 50% στο φόρο».

Για να το κάνω ξεκάθαρο προς όλους τους αγρότες: 
 Η πλατφόρµα δεν άνοιξε ακόµη.
 Περιµένουµε διευκρινιστική απόφαση µε λεπτο-

µέρειες για την εφαρµογή της απόφασης.
 Μέχρι τότε, δεν έχει δικαίωµα κανείς, είτε ελαιοτρι-

βέας, είτε έµπορος, είτε εκκοκκιστής, είτε λογιστής, είτε 
συνεταιρισµός, είτε οµάδα παραγωγών, να διατείνεται 
και να λέει ανακρίβειες τροµοκρατώντας τον κόσµο.

Οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να προβληµατίσει όποιον 
το ακούσει και θα πρέπει ή να του ζητήσει εξηγήσεις.

ΑΠΑΙΤΕΙΕΤΑΙ ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΑΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Θεωρείται δεδοµένη η έκδοση νέας διευκρινιστικής 

απόφασης, καθώς η αρχική [Αριθµ. 127754 ΕΞ 2022], 
δηµιουργεί αρκετές απορίες, ενώ παράλληλα αφήνει 
αναπάντητα ερωτήµατα επί των άρθρων 15 & 16 του 
νόµου, τα οποία είχε σκοπό να διευκρινίσει.

Στην απόφαση 127754 ΕΞ 2022, στο άρθρο 6 Μετα-
βατικές και λοιπές διατάξεις, ορίζεται ότι: 1. Η παρούσα 
εφαρµόζεται για κέρδη που προκύπτουν από το φορο-
λογικό έτος 2022 και εφεξής. Συνεπώς, ναι, λαµβάνο-
νται υπόψη τα κέρδη που θα προκύψουν από τις πω-
λήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022.

Επιπλέον, στην ανωτέρω απόφαση στο άρθρο 1 §2 
ορίζεται: Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 
1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση 
τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιεί-
ας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων)…».. 

Σύµφωνα µε την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν.3874/2010: «Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα 
του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλι-
είας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιεί-
ας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της 
δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε εί-
δους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται α-
πό το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυ-
τών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται α-
πό την αγροτική εν γένει δραστηριότητα». 

Άρα, το εισόδηµα από φωτοβολταϊκά δεν συµπερι-
λαµβάνεται στο σύνολο των εισοδηµάτων, τα καθαρά 
κέρδη των οποίων θα τύχουν της έκπτωσης φόρου.

Στη χρήση του 2022
Η απαλλαγή από

 το φόρο εφαρµόζεται 
για τα καθαρά κέρδη που 
θα προκύψουν το 2022

Φωτοβολταϊκά
Τα κέρδη από

 το εισόδηµα από φωτο-
βολταϊκά δεν θα τύχουν 

της έκπτωσης φόρου

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)

Σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας 
και χρόνος διαβίβασης

Σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση, 
η πλατφόρµα αναµένεται να είναι έτοιµη 
αρχές ∆εκεµβρίου. Ελπίζουµε ότι θα δοθεί 
επαρκής χρόνος (τουλάχιστον µέχρι τις 
28/2/23) για να γίνει η διαβίβαση της 
σύµβασης για τη συµβολαιακή γεωργία. 

Γρήγορες διευκρινίσεις

Υπάρχουν παραγωγές που έχουν πωληθεί 
στις αρχές του έτους, άλλες που θα 

πωληθούν το προσεχές διάστηµα, ενώ
 οι αγοράστριες εταιρείες συνάπτουν 

συµφωνητικά µε τους αγρότες χωρίς να 
γνωρίζουµε τι θα γίνει τελικά. Πρέπει να 
βγουν διευκρινίσεις, γιατί οι παραγωγοί 

κάθονται σε αναµµένα κάρβουνα.





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ριζικές αλλαγές στον συντελεστή εισφοράς ο 
οποίος καθορίζει και τα τελικά ασφάλιστρα των 
παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ περιλαµβάνει το 
σχέδιο αναθεώρησης του κανονισµού του ορ-
γανισµού, το οποίο στο κοµµάτι αυτό γίνεται 
βάσει των υποδείξεων της Παγκόσµιας Τρά-
πεζας, η οποία συνέταξε σχετική µελέτη. Συ-
γκεκριµένα, το βασικό σενάριο περιλαµβάνει 
το διαχωρισµό των ασφαλίστρων ΕΛΓΑ για τη 
φυτική παραγωγή σε τρεις ζώνες: υψηλού κιν-
δύνου µε συντελεστή εισφοράς 6-8%, µέτριου 
κινδύνου µε 4% και χαµηλού κινδύνου µε 2%. 

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζε-
ται, µε βάση την ασφαλιζόµενη αξία, επί το συ-
ντελεστή εισφοράς, ο οποίος προς το παρόν εί-
ναι κοινός σε όλες τις καλλιέργειες, ανέρχεται 
στο 4%, ενώ για την ελιά στο 1,5% και τα θερ-
µοκήπια στο 0,5%. Για το ζωικό κεφάλαιο ορί-
ζεται στο 0,75% επί της ασφαλιζόµενης αξίας.

Η αρχικός σχεδιασµός του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, ήθελε την ανάρτιση του 
νέου κανονισµού προς διαβούλευση εντός 
του Νοεµβρίου, ωστόσο, αυτό το νέο σύστη-
µα υπολογισµού των ασφαλίστρων, όπως το 
προτείνει η Παγκόσµια Τράπεζα, θα έφερνε 
µεγάλους πονοκεφάλους σε τοπικούς βου-
λευτές αγροτικών περιοχών των οποίων οι 
βασικές καλλιέργειες θα έφερναν αυξήσεις 
στις εισφορές του ΕΛΓΑ, φαίνεται να βάζει 
φρένο προς το παρόν στις προσπάθειες µε-
ταρρύθµισης. Ενόψει εκλογών, οι τριβές µε 
το εκλογικό σώµα σε παραγωγικά κέντρα 
ροδάκινου, για παράδειγµα, είναι κάτι το ο-
ποίο θα προσπαθήσουν να αποφύγουν πά-
σει θυσία υψηλόβαθµα στελέχη της κυβέρ-
νησης που εκλέγονται στις περιοχές αυτές.

Πάντως το σχέδιο υφίσταται και σύµφω-
να µε αυτό, στην Ελλάδα, οι 10 πιο ευάλω-

τες καλλιέργειες την περίοδο 2011-2019 α-
ντιπροσωπεύουν το 51,6% των συνολικών κα-
ταβαλλόµενων αποζηµιώσεων, κάτι που δια-
µορφώνει το εξής οξύµωρο: οι µισοί αγρότες 
και κτηνοτρόφοι να επιδοτούν τους άλλους 
µισούς αγρότες για να λαµβάνουν αποζηµι-
ώσεις. Για παράδειγµα, οι ελαιοπαραγωγοί 
πλήρωσαν ασφάλιστρα 200 εκατ. ευρώ την 
περίοδο 2011-2019, ωστόσο έλαβαν αποζηµι-
ώσεις 62 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα οι καλλιερ-
γητές καλαµποκιού πλήρωσαν περί τα 70 ε-
κατ. ευρώ και πήραν 18 εκατ. ευρώ. Αντίστοι-
χα είναι και τα δεδοµένα που προκύπτουν α-
πό την καλλιέργεια της µηδικής.

 Από την άλλη οι παραγωγοί ροδάκινων 

και νεκταρινιών πλήρωσαν 30 εκατ. ευρώ 
λαµβάνοντας άνω των 100 εκατ. ευρώ απο-
ζηµιώσεις. Σ’ αυτή την κατηγορία βρίσκονται 
και οι παραγωγοί µήλου, επιτραπέζιου στα-
φυλιού και κερασιού. 

Γενικά για να γίνει ο ΕΛΓΑ βιώσιµος απαι-
τούνται περί τα 30-50 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Τα κόστη του Οργανισµού µπορούν να κα-
λυφθούν µε τρεις τρόπους:

 Μέσω της επιδότησης ασφαλίστρων. Σχε-
δόν σε όλο τον κόσµο υπάρχει επιδότηση α-
σφαλίστρων, οπότε το κόστος είναι 6% και ο 
παραγωγός πληρώνει το 3%.

 Μέσω της στήριξης της αµοιβαίας ασφάλισης
 Μέσω των πόρων των άµεσων ενισχύσεων 

της ΚΑΠ που είναι και η ιταλική προσέγγιση.
Ως εκ τούτου, η Παγκόσµια Τράπεζα προ-

τείνει εναλλακτικά ασφάλιστρα ή εκπτώσεις 
που θα µπορούσαν να συµβάλουν στη µείω-
ση αυτής της ανισότητας. Οι «επιδοτούµενες» 
δηλαδή να είναι υψηλού κινδύνου µε µεγα-
λύτερο ασφάλιστρο (6-8%) και άλλες καλλιέρ-
γειες να µείνουν στο 4% (µέτριου κινδύνου) 
και άλλες να γίνουν χαµηλού κινδύνου (2%). 

∆εν υπάρχει χώρος για προσθήκη 
πρόσθετων κινδύνων κάλυψης

Οι αποζηµιώσεις για τις απώλειες καλλιερ-
γειών κλιµακώνονται ραγδαία στη χώρα µας, 
σύµφωνα µε τη µελέτη της Παγκόσµιας Τρά-
πεζας και δεν υπάρχει χώρος για προσθήκη 
πρόσθετων κινδύνων κάλυψης. Συγκεκριµένα:

Το συνολικό ποσό των αποζηµιώσεων κα-
τά την περίοδο 2011-2019 ανέρχεται σε πε-
ρισσότερα από 1,151 δις ευρώ.

Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων που 
καταβλήθηκαν το 2019 (192 εκατ. ευρώ) εί-
ναι 273,6% µεγαλύτερο σε σύγκριση µε τα ε-
πίπεδα του 2011 (51,4 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, οι αποζηµιώσεις για τα ζώα δεν α-
ποτελούν ζήτηµα και είναι σχετικά σταθερές 
µε την πάροδο των ετών, και κυµαίνονται πε-
ρίπου στα 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι 15 από τους 
συνολικά 51 νοµούς της χώρας αντιπροσω-
πεύουν το 75,2% των συνολικών αποζηµιώ-
σεων που καταβλήθηκαν για την παραγωγή 
καλλιεργειών.

∆ιαχωρισµό της φυτικής παραγωγής 
σε τρεις ζώνες: υψηλού, µέτριου και 
χαµηλού κινδύνου, περιλαµβάνει το 

βασικό σενάριο για την αναµόρφωση 
του κανονισµού του ΕΛΓΑ.

Αυξημένα ασφάλιστρα 
σε ροδάκινα πιο κάτω σε αροτραία
«Παίζει» στο νέο κανονιστικό πλαίσιο ΕΛΓΑ ο διαχωρισµός ασφαλίστρων σε 3 ζώνες 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΛΓΑ 

6-8%
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

4%
ΜΕΤΡΙΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

2%
ΧΑΜΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
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Ο Συνεταιρισμός Ιμέρων με μπράντα  
έξτρα παρθένο σε τυποποιητήριό του

  Η κατασκευή της μονάδας θα 
ξεκινήσει μετά την τρέχουσα 
ελαιουργική περίοδο

  Επαφές για εξαγωγές  σε Δυτ. 
Ευρώπη, Κίνα και Ρωσία

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την είσοδο του Συνεταιρισµού Ελιάς Ιµέ-
ρων ∆υτικής Μακεδονίας στην τυποποίη-
ση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου µε ί-
διες δυνάµεις σηµατοδοτεί η επένδυση σε 
µονάδα συσκευασίας, µε την έκδοση των 
αδειών κατασκευής να έχουν ολοκληρω-
θεί. Όπως αναφέρει στην Agrenda ο πρόε-
δρός του, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, το τυ-
ποποιητήριο θα προστεθεί στις υπάρχου-
σες εγκαταστάσεις του συνεταιρισµού και 
η κατασκευή του είναι προγραµµατισµένη 
να ξεκινήσει αµέσως µετά την ολοκλήρω-
ση της τρέχουσας ελαιουργικής περιόδου. 
Το ελαιόλαδο που έως και αυτή τη στιγµή 
συσκευάζεται από τρίτους για λογαριασµό 
του συνεταιρισµού και φέρει την ετικέτα 
“Imera Olive Oil” και παράγεται σε γυάλι-
νες συσκευασίες των 100, 250, 500 ml, σε 
µεταλλικό κουτί των 500 ml καθώς και σε 

δοχείο των 5 λίτρων. Ο 
συνεταιριστικός σχηµα-
τισµός της ∆υτικής Μακε-
δονίας επεξεργάζεται και 
παράγει µονοποικιλιακό 
ελαιόλαδο από τις ποικι-
λίες ελιάς Μεγαρίτικη και 
Χαλκιδικής, ενώ στη γκά-
µα του εντάσσονται και ε-
λαιόλαδα από τις ποικιλί-
ες Αµφίσσης, Πετροελιά 
Σερρών και Προδρόµου.

Με την ολοκλήρωση του 
τυποποιητηρίου επιδίωξη είναι η διεύρυν-
ση του εξαγωγικού εκτοπίσµατος που δι-
ατηρεί στην αγορά. Επί του παρόντος βρί-
σκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και για άλ-
λες χώρες όπως είναι οι αγορές της ∆υτι-
κής Ευρώπης, η Κίνα, ενώ ενδιαφέρον για 
το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Ιµέρων υφί-
σταται και από τη Ρωσία. Ταυτόχρονα εξε-
τάζεται και η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
καθότι ο φορέας παρέλαβε φέτος 550 τό-
νους ελιάς Χαλκιδικής και δοκιµάζει να φέ-
ρει ένα ακόµη συσκευασµένο προϊόν στη 
γκάµα του το επόµενο χρονικό διάστηµα. 
Στα νέα προϊόντα που εντάσσει στο χαρτο-
φυλάκιό του είναι και η πάστα ελιάς, στην 
οποία επίσης πραγµατοποιεί τα πρώτα του 
αναγνωριστικά βήµατα.  

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που παρά-
γει διακινείται εκτός από την ελληνική α-
γορά και στο εξωτερικό και συγκεκριµένα 
στη Γερµανία, ενώ έχει καταφέρει να απο-
σπάσει µία σειρά από διεθνείς βραβεύσεις, 
επισηµαίνει ο ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος. 
«Το προϊόν που παράγουµε διατηρεί οξύ-
τητες µεταξύ 0,1 και 0,3 και υψηλή περι-
εκτικότητα σε πολυφαινόλες που ανέρχο-
νται σε άνω των 900 mg ανά κιλό». 

Πλήρης καθετοποίηση της παραγωγής
Ο συνεταιρισµός διαθέτει δικό του ελαι-

ουργείο όπου γίνεται η έκθλιψη και επιδί-
ωξή του είναι να καθετοποιήσει πλήρως 
την παραγωγή του, όπως αναφέρει ο κύ-
ριος Παπαδόπουλος. Κατά τη φετινή χρο-
νιά ωστόσο αντιµετώπισε προβλήµατα µε 
τον παγετό που εκδηλώθηκε στην περιοχή 
στις αρχές του έτους. Έως αυτή τη στιγµή η 
οι ποσότητες ελαιολάδου από τις ελιές που 
προσκοµίζουν στον συνεταιρισµό οι παρα-
γωγοί-µέλη του ανέρχονται στους 8 τόνους. 
Η εκτιµώµενη συνολική ποσότητα παρα-
γόµενου προϊόντος σύµφωνα µε τον πρό-
εδρό του φτάνει - ανάλογα και µε τα χαρα-
κτηριστικά κάθε έτους - από 15 έως και 20 
τόνους τελικού προϊόντος.

8 τόνοι
 Έως αυτή τη στιγµή  
οι ποσότητες ελαιο-
λάδου από τις ελιές 
που προσκοµίζουν 
στον συνεταιρισµό 
οι παραγωγοί-µέλη 

του ανέρχονται 
στους 8 τόνους

«Κρατάει» 
το εκθλιπτικό 
δικαίωµα 
στο 12%
Συνολικά αυτή τη στιγµή, 
ο Συνεταιρισµός Ελιάς Ιµέρων 
∆υτικής Μακεδονίας αριθµεί 85 
µέλη, διευρύνοντας την βάση του 
µε την ένταξη νέων παραγωγών 
στο σχήµα. Εκτός από την 
προαναφερόµενη επένδυση 
ήδη ο συνεταιρισµός έχει 
πραγµατοποιήσει µία σειρά 
κινήσεων για την αλλαγή 
του συστήµατος ζύγισης των 
προϊόντων, επενδύσεις σε νέο 
εξοπλισµό καθώς και µε την 
προσθήκη φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων για την κάλυψη των 
ενεργειακών απαιτήσεων που έχει 
το ελαιουργείο. Η τελευταία από 
τις παραπάνω κινήσεις αποτελεί 
και τον βασικό λόγο για τον οποίο 
ο συνεταιρισµός κατάφερε να 
κρατήσει µειωµένο το εκθλιπτικό 
δικαίωµα σε σύγκριση µε άλλες 
οργανώσεις ανά την Ελλάδα, 
καθότι καλύπτει το 80% της 
ενέργειας που καταναλώνει µε 
φωτοβολταϊκά. Το ποσοστό στο 
εκθλιπτικό δικαίωµα ανέρχεται 
φέτος στο 12% πλέον ΦΠΑ, από 
10% πλέον ΦΠΑ που ήταν πέρυσι. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΜΕΡΩΝ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
1520 

ΤΟΝΟΙ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 85

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΜΕΛΩΝ

~4.000

+ ΦΠΑ
ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 12%





ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ένας πολυδιάστατος επενδυτικός 
σχεδιασµός βαίνει προς ολοκλή-
ρωση για το Κτήµα Βιβλία Χώρα 
φέτος µε κυρίαρχη την έναρξη λει-
τουργίας του νέου οινοποιείου «Μι-
κρή Θήρα», στη Θηρασιά, το νησά-
κι στα δυτικά της Σαντορίνης. Ο πο-
λυσυλλεκτικός αυτός χαρακτήρας 
της Βιβλίας Χώρας µε βιολογικά α-
µπελοτόπια και οινοποιεία σε δια-
φορετικές περιοχές της Ελλάδας, α-
ναδεικνύει τις ποικιλόµορφες εκ-
φράσεις του εγχώριου αµπελώνα, 
αποτυπώνοντας µε αυτόν τον τρόπο 
την οινική φιλοσοφία των οινολό-
γων και οινοποιών, Βαγγέλη Γερο-
βασιλείου και Βασίλη Τσακτσαρλή.

Όπως αναφέρει σχετικά ο επι-
κεφαλής του Κτήµατος, Βασίλης 
Τσακτσαρλής, προσεχώς θα κυ-
κλοφορήσει µία premium Γουµέ-
νισσα παλαίωσης µε παραµονή για 
ένα χρόνο σε βαρέλι και ένα χρό-
νο στη φιάλη από το Μικρό Κτήµα 
Τίτου. Η συγκεκριµένη ΠΟΠ Γου-
µένισσα παλαίωσης αναµένεται ότι 
θα κυκλοφορήσει έως το 2025, µε 
οινοποίηση από ξινόµαυρο και νε-
γκόσκα. Θα προέρχεται από επιλεγ-
µένο αµπελοτόπι ηλικίας 15 ετών 
του Κτήµατος στη Γερακώνα Κιλκίς. 
Το νέο κρασί θα έρθει να προστε-
θεί στην ήδη υπάρχουσα Γουµένισ-

σα του Κτήµατος Τίτου, η οποία πα-
λαιώνει για δώδεκα µήνες σε δρύ-
ινα βαρέλια µε δυνατότητα να κα-
ταναλωθεί είτε φρέσκια, είτε σε µε-
ταγενέστερο χρόνο. Στο πλάνο εί-
ναι επίσης η οινοποίηση ενός ρο-
ζέ οίνου από ξινόµαυρο και νεγκό-
σκα. Επιδίωξη των Γεροβασιλείου 
και Τσακτσαρλή είναι να αναδεί-
ξουν εκτός από το ήδη προβεβλη-
µένο ξινόµαυρο και τη νεγκόσκα. 
Το Κτήµα Βιβλία Χώρα µετά την α-
πόκτηση του Μικρού Κτήµατος Τί-
του προχώρησε σε επενδύσεις ύ-
ψους 1 εκατ. ευρώ µε ανακαίνιση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη 
δηµιουργία επισκέψιµων χώρων 
και ανανέωση του οινοποιείου µε 
την προσθήκη νέων οινοποιητών, 
πιεστηρίου και ψυκτικών θαλάµων.

Στο Κτήµα ∆ύο Ύψη στην παρα-
θαλάσσια περιοχή Σκαφιδιά Ηλεί-
ας, ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου και 
ο Βασίλης Τσακτσαρλής, όταν απέ-
κτησαν το οινοποιείο και τις εγκα-
ταστάσεις του Χρήστου Κόκκαλη, οι 
διαθέσιµες εκτάσεις προς καλλιέρ-
γεια ήταν 30 στρέµµατα Cabernet 
Sauvignon και Syrah. Οι δύο οι-
νολόγοι και οινοποιοί επένδυσαν 
στην επέκταση των καλλιεργειών 
στην περιοχή, φτάνοντας σήµε-
ρα τα 120 στρέµµατα, ενώ στο τέ-
λος της φετινής χρονιάς οι συνολι-
κές εκτάσεις θα ανέλθουν στα 150 

στρέµµατα. Σ’ αυτές συνυπάρχουν 
και ελαιόδεντρα, από τα οποία πα-
ράγεται το περιορισµένης παραγω-
γής έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κο-
ρωνέικης ποικιλίας µε την ονοµα-
σία «Κτήµα ∆ύο Ύψη». Φυτεύτη-
καν επίσης ποικιλίες όπως Κυδω-
νίτσα, Malbec, Ασύρτικο, Αγιωργί-
τικο, Μαυροδάφνη και Βερτζαµί. 

Φέτος κυκλοφόρησε πρώτη φορά 
Malbec από το Κτήµα ∆ύο Ύψη µε 
την ετικέτα «Μονόλογος». Συν τοις 
άλλοις η Βιβλία Χώρα έχει αποκτή-
σει 50 στρέµµατα καλλιέργειας στη 
θέση Πολλά Νερά, τα οποία ανήκαν 
στον Χρήστο Ταλαρά, ο οποίος δι-
ατηρεί 20 στρέµµατα γης, προχω-
ρώντας σε συνοινοποίηση. Θυµί-
ζουµε ότι η συγκεκριµένη κίνηση 
ουσιαστικά εισήγαγε το Κτήµα Βι-
βλία Χώρα και στη ζώνη ΠΟΠ της 
Νάουσας µε σκοπό την παραγωγή 

βιολογικών κρασιών από αµπέλια 
χαµηλών στρεµµατικών αποδόσε-
ων. Μέσα από τη συνεργασία αυ-
τή θα προκύψει στο προσεχές δι-
άστηµα µία Νάουσα µε επιβλέπο-
ντα γεωπόνο στον Χρήστο Ταραλά. 

Επενδύσεις 2,5 εκατ. ευρώ 
στο Κοκκινοχώρι για Καβάλας

Στις κεντρικές εγκαταστάσεις του 
Κτήµατος Βιβλία Χώρα στο Κοκκι-
νοχώρι Καβάλας, οι Γεροβασιλεί-
ου – Τσακτσαρλής επένδυσαν περί-
που 2,5 εκατ. ευρώ για αποθηκευτι-
κούς χώρους υλικών συσκευασίων. 

Σε ό,τι αφορά το κτήµα «Μικρή 
Θήρα», η ολοκλήρωση του νέου 
οινοποιείου τοποθετείται για την 
άνοιξη του 2023. Θα είναι πλήρως 
επισκέψιµο και θα ανοίξει ταχύ 
βηµατισµό στην παραγωγή των 
κρασιών της Σαντορίνης. 

Στο πλάνο και η οινοποίηση ροζέ οίνου από ξινόµαυρο και νεγκόσκα. Στο κτήµα «Μικρή Θήρα», η ολοκλήρωση του νέου επισκέψιµου οινοποιείου τοποθετείται για την άνοιξη του 2023.

Επιδίωξη των οινολόγων και οινοποιών, Βαγγέλη Γεροβασιλείου και 
Βασίλη Τσακτσαρλή της Βιβλίας Χώρας είναι να αναδείξουν εκτός 
από το ήδη προβεβληµένο ξινόµαυρο και τη νεγκόσκα. 

Το πρώτο Malbec
«Μονόλογος» 
από τα Δύο  Ύψη 
Μία premium ΠΟΠ Γουμένισσα παλαίωσης από 
αμπελοτόπι ηλικίας 15 ετών της Βιβλίας Χώρας

Ρεζέρβα
Στην Ηλεία πρώτη φορά 
έγινε εµφιάλωση Malbec 

σε 800 φιάλες, µε 
παραµονή ένα χρόνο σε 
βαρέλι και ένα σε φιάλη
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέσα από έναν κατάλογο 53 καλλιεργει-
ών και πάνω από 200 τοπικών ποικιλιών, 
θα είναι σε θέση να επιλέξουν οι αγρότες 
στα πλαίσια του Μέτρου «Προστασία και δι-
ατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - 
ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κιν-
δυνεύουν από γενετική διάβρωση», το ο-
ποίο προβλέπεται στο ΠΑΑ της νέας περιό-
δου. Γι’ αυτή τους την ενέργεια οι αγρότες 
θα αποζηµιωθούν ανάλογα µε την καλλι-
έργεια µε τα ποσά να κυµαίνονται µεταξύ 
των 43,5 ευρώ το στρέµµα (χειµερινά σιτη-
ρά) και να φτάνουν έως και τα 278 ευρώ το 
στρέµµα για δενδρώδεις καλλιέργειες (78,2 
για ελιές και 69 στο αµπέλι). 

Το πρόγραµµα είναι ουσιαστικά περιο-
ρισµένων θέσεων, καθώς οι αρχές έχουν 
θέσει συγκεκριµένο στρεµµατικό στόχο α-
νά ποικιλία και περιοχή. Η προµήθεια του 
πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται α-
πό Φορείς όπως διάφορες υπηρεσίες του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πα-
νεπιστήµια, ΜΚΟ τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα κ.λπ. 
Να σηµειωθεί εδώ πως, ένα παρόµοιο πρό-
γραµµα προβλεπόταν και στο τρέχον ΠΑΑ, 
ωστόσο τελικά δεν προχώρησε µε τις αρχές 
να δεσµεύονται πως θα το ενεργοποιήσουν 
την ερχόµενη προγραµµατική. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι το Μέτρο για τις 
τοπικές ποικιλίες, είναι ξεχωριστό σε σχέ-
ση µε το οικολογικό σχήµα (νέο πρασίνι-
σµα) µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών και προ-

σαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών». Στη 
δράση αυτή το ένα µέρος της επιδότησης 
αφορά αποκλειστικά τον βίκο και χειµερι-
νά σιτηρά (π.χ κριθάρι) µικρού βιολογικού 
κύκλου όταν αντικαθιστούν το βαµβάκι, το 
καλαµπόκι ή τη µηδική. ∆εύτερον, το άλλο 
µέρος της επιδότησης αφορά καινοτόµες 
καλλιέργειες σε οποιοδήποτε αγροτεµάχιο 
(δεν απαιτείται αντικατάσταση καλλιέργει-
ας). Αφορά Κινόα, Χια, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, 
Νιγκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Σιταροκρί-
θαρο, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα και Λινά-
ρι. Τρίτον, το τελευταίο µέρος αφορά «προ-
σαρµοσµένες, τοπικές ποικιλίες» από χειµε-
ρινά σιτηρά, ψυχανθή και αρωµατικά φυτά. 
Εδώ το ΥΠΑΑΤ «δουλεύει» µία λίστα διαφο-
ρετικών ποικιλιών ανά περιοχή, την οποία 
θα γνωστοποιήσει το επόµενο διάστηµα. 

Οι 200 ντόπιες ποικιλίες με 
πριμ έως 278 ευρώ/στρέμμα 
Περιορισμένες οι θέσεις στο Μέτρο του νέου ΠΑΑ για διατήρηση αβελτίωτων ποικιλιών 

Φορείς
Η προµήθεια του 

πολλαπλασιαστικού 
υλικού θα γίνεται από 

διάφορες υπηρεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ερευνητικά 

Κέντρα, Γεωπονικά 
Πανεπιστήµια, ΜΚΟ τον 

ΕΛΓΟ ∆ήµητρα κ.λπ.
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Ανά περιοχή, διαφορετική 
ποικιλία θα πριμοδοτείται
Η καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών έχει τα δικά της όρια, όπως την ευπάθεια, 
την μικρή παραγωγή και την δυσκολία προσαρμογής τους σε εντατικά συστήματα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για να διατηρούν στην εκµετάλλευσή τους το-
πικές ποικιλίες από σιτηρά και ψυχανθή, µέχρι 
οινάµπελα, θα πριµοδοτούνται οι αγρότες στη 
νέα περίοδο που θα δείξουν ενδιαφέρον έντα-
ξης στο Μέτρο «Προστασία και διατήρηση τοπι-
κών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών (φυτο-
γενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενε-
τική διάβρωση». Σε κάθε περιοχή, υπάρχει συ-
γκεκριµένη ποικιλία που µπορεί να µπει για το 
πριµ: Για παράδειγµα ο Καπλουτζάς (µονόκκο-
κο σιτάρι) µπορεί να µπει µόνο σε Θεσσαλία, 
Μακεδονία ενώ το κριθάρι Νάξου σε Αιγαίο, Ή-
πειρο, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα. 

Οι συνήθως χαµηλές αποδόσεις των αβελτί-
ωτων τοπικών ποικιλιών έχουν ως αποτέλεσµα 
την απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών που 
επιλέγουν να τις καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η 
οικονοµική στήριξη µέσω της δράσης αποτελεί 
βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των τοπικών 
αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών αφού ανα-
πληρώνει την ως άνω αναφερόµενη απώλεια 
εισοδήµατος. Σκοπός της Παρέµβασης είναι: 

 Η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότη-
τας και της γενετικής ποικιλότητας, µεταξύ των 
ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των 
αγροτικών οικοσυστηµάτων. 

 Η προστασία και αειφορική διαχείριση των 
φυτογενετικών πόρων.

 Η προώθηση καλλιέργειας τοπικών αβελτί-
ωτων πληθυσµών – ποικιλιών, οι οποίες είναι 
κατά τεκµήριο περισσότερο προσαρµοσµένες 
στις τοπικές συνθήκες συνεπώς µειώνεται µε αυ-
τόν τον τρόπο η χρήση εισροών µε αποτέλεσµα 
τις µειωµένες πιέσεις στους φυσικούς πόρους 
(π.χ. ποιότητα και ποσότητα υδατικών πόρων).

 Η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή α-

φού οι τοπικές ποικιλίες είναι κατά τεκµήριο πε-
ρισσότερο ανθεκτικές στις ξηροθερµικές συν-
θήκες που αναµένεται να ενταθούν λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής. 

 Η στήριξη µικροκαλλιεργητών και γεωργών 
που διατηρούν ή επιθυµούν να καλλιεργήσουν 
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσµούς - ποικιλίες.

 Η προστασία του δικαιώµατος των κατανα-
λωτών να επιλέγουν τροφή από τοπικούς αβελ-
τίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες. 

Ο κατάλογος των τοπικών αβελτίωτων πλη-
θυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γε-
νετική διάβρωση είναι αποτέλεσµα διαβούλευ-
σης των φορέων που εµπλέκονται σε θέµατα 
φυτογενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ερευ-
νητικά Κέντρα, Γεωπονικά Πανεπιστήµια, ΜΚΟ, 
κ.λπ.) και έχει καταρτιστεί µε βάση: 

 Τις υπάρχουσες και υπό δηµοσίευση µελέτες.
 Την ύπαρξη δείγµατος αναφοράς για κάθε 

τοπικό αβελτίωτο πληθυσµό/ποικιλία. 
 Την ύπαρξη ολοκληρωµένων στοιχείων πε-

ριγραφής και ιστορικών στοιχείων. Για τις µό-
νιµες καλλιέργειες (δενδρώδεις και αµπέλια) 
η δέσµευση εφαρµόζεται σε σταθερά αγροτε-
µάχια καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου των 
δεσµεύσεων.

Τα ποσά ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της µελέτης υπολογισµού είναι:

 Ψυχανθή: 75,3 ευρώ το στρέµµα. 
 Λαχανικά υπαίθρου: 250 ευρώ το στρέµµα.
 Αραβόσιτος: 72,2 ευρώ το στρέµµα.
 Χειµερινά σιτηρά: 43,5 ευρώ το στρέµµα.
 Αρωµατικά - Φαρµακευτικά φυτά: 98,9 ευ-

ρώ το στρέµµα.
 Ελιές: 78,2 ευρώ το στρέµµα.
 Αµπέλι: 69 ευρώ το στρέµµα.
 Λοιπές δενδρώδεις: 278,9 ευρώ το στρέµµα.

Επανεκτιµάται
η αξία 
των ντόπιων
ποικιλιών
Τις τελευταίες δεκαετίες η αξία 
των τοπικών ποικιλιών επανεκτιµάται 
διεπιστηµονικά. Λόγω των ποιοτικών 
και ποικίλων χαρακτηριστικών τους 
(γεύση, άρωµα) πολλές από αυτές 
γίνονται  περιζήτητες έτσι ώστε 
η παραγωγή και µεταποίηση τους 
να συµβάλει στην ανάπτυξη των 
τοπικών οικονοµιών. Φυσικά 
η καλλιέργεια των τοπικών 
ποικιλιών έχει τα δικά της όρια, 
όπως την ευπάθεια των προϊόντων, 
την µικρή παραγωγή - σε ορισµένες 
περιπτώσεις-, την δυσκολία 
προσαρµογής τους σε εντατικά 
συστήµατα παραγωγής. Γι’ αυτό 
το λόγο δίνεται και µία σηµαντική 
ενίσχυση για τις ανάγκες της 
καλλιέργειάς τους. Πάντως,
το δύσκολο µε το συγκεκριµένο 
Μέτρο θα είναι να βρεθεί το 
πολλαπλασιαστικό υλικό, καθώς, 
πρόθυµοι για να αναλάβουν τη 
διατήρηση τέτοιων ποικιλιών σε λίγα 
στρέµµατα αναµένεται να βρεθούν.

Αναπλήρωση 
Η οικονοµική στήριξη 

µέσω της δράσης 
αποτελεί βασικό κίνητρο 

για τη διατήρηση των 
τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσµών - ποικιλιών
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ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι

Σερίφου Αιγαίου
Τρικάλων Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αιγαίου
Νάξου Αιγαίου, Ηπείρου, Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας
Αλογόκριθο, Γουµαρόκριθο
Εξάστιχο Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας, Ηπείρου

Σιτάρι σκληρό

Μαυραγάνια, Ασπροσίτι, 
Ντεβές Σε όλη τη χώρα

Μαυραθέρι Χίου
Ασπρόσταρο Χανίων
Σαρίτσαµ Λέσβου

Σιτάρι σκληρό Λεβέντης Μεσσηνίας

Σιτάρι µαλακό

Γκρινιάς, Τσουγκριάς, ∆ριµίτσα Σε όλη τη χώρα

 Ζουκλίτσα Ορεινή και ∆.Μακεδονία, Θράκης, 
Πελοποννήσου

Άσπρος Τσιούλος Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου

Κουτρούλι ή Kουτρουλιάς
Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Κύθηρα

Μονόκοκκο σιτάρι Καπλουτζάς Μακεδονίας, Θεσσαλίας

Σίκαλη (Secale cereale) Βεύη  Φλώρινας Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Κρεµµύδι
Ζακυνθινό νεροκρόµµυδο Ζακύνθου
Άνδρου Άνδρος
Κόκκινο Άνδρου

Τοµατοπιπεριά Τοµατοπιπεριά Κ., Β. & ∆. Ελλάδα

Κολοκύθι

Πασατέµπο Θράκης, Μακεδονίας
Μαγιάτικο Καρπάθου
Γλυκιά Κολοκύθα Μεσσηνίας
Γυµνόσπερµο Θράκης Θράξης

Κολοκύθι Κολοκύθα Όλη η χώρα
Ρετζέλια Β. Ελλάδα

Κολοκύθι (moschata) Καλαµπάκι Σε όλη τη χώρα

Πεπόνι

Κασιδιάρικο Λέσβου

Αγγουροπέπονα
Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, Κρήτης, 
Αιγαίου, Χίου

Σαγκρί Μεσσηνίας
Ξυλάγγουρο Αιγαίου

Αγκινάρα Αγκιναράκι Κως
Κρήτης Κρήτη

Αγκινάρα (Cynara sp.) Κυθήρων Κύθηρα
Ολύµπου Καρπάθου

Τοµάτα

Ορµυλίας Χαλκιδικής
Μήλο Κεφαλληνίας Κεφαλληνίας
Κυκλάδων Αιγαίου
Κως Αιγαίου
Ιθάκη Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων
Τρίγωνο Έβρου Έβρου
Τοµάτα-Καραµπόλα Μακεδονίας, Θράκης
Υδρούσα Άνδρου
Κρασουλιά Αγιάσος
Τοµατάκι ξηρικό Χίου
Άνδρου άνυδρο Άνδρου
Χίου άνυδρο Χίου
Αµµολόχου Άνδρου
Ροζ κρασάτη Άνδρου
Χονδροκατσαρή Μεσσηνίας
Σφοντύλι Λέσβου
Λουρδέικη Ιονίου

Αγγούρι ΆνδρουWQ Άνδρου
Παλιουριάς Γρεβενών

Σουσάµι
Γεωργιούπολης Κρήτης, Ν. Έβρου
Έβρου Έβρου
Λήµνου Λήµνου

Φράουλα Κερκυραϊκή µικρόκαρπη Κέρκυρας
Ζακυνθινή Ζακύνθου

Μελιτζάνα Άσπρη Μελιτζάνα Αιγαίου
Αργίτικη Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων

Μπάµια
Λέσβου Λέσβου
Σαλιάρα Μεσσηνίας
Εξαγώνι Λέσβου

Λάχανο Αφράτο Λέσβου

Μάπα Μεσσηνίας

Φασόλι

Αριδαία Μακεδονία
Τήνου Αιγαίου
Μπαµπακιάς Κρήτης, Ν. Έβρου
Μελιτζανί Άνδρος
Πιτσιλωτό Άνδρος
Κουφέτο Άνδρος
Τσολάκια Μαγνησία
Κάπης Λέσβος
Μελιτζανί Άνδρος
Βασιλιάδες Άνδρος

Vigna uguigulata Πηχιάρικο Μεσσηνίας
Ροβίτσα Πρασινοφάσουλα Μεσσηνίας

Κόκκινο φασόλι Γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων
Phaseolus vigna Ασπροµύτικο Λήµνου Λήµνου
Σταµναγκάθι Σταµναγκάθι Κρήτης
Ασκόλυµπρος Ασκόλυµπρος Κρήτης
Γλυκάνισος Τοπική ποικιλία Λέσβου, Χίου, Λήµνου
Ρίγανι Τοπικοί πληθυσµοί Ολύµπου, Τρικάλων, Λακωνίας, Λήµνου
Κάππαρη Τοπικοί πληθυσµοί Αιγαίου & Ιονίου

Τσάι του βουνού Τοπικοί πληθυσµοί
Κρήτης, Παγγαίου, ∆υτ. Μακεδονίας, 
Ολύµπου, Ταϋγέτου, Ευβοίας

∆ίκταµο Τοπικοί πληθυσµοί Κρήτης
Σκουπόχορτο Έβρου ∆ιάφορες περιοχές της Ελλάδας
Λίφη Κατερίνης ∆ιάφορες περιοχές της Ελλάδας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ � ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
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Ξεκινάει πιλοτικά με 
10 εκατ. ευρώ κονδύλια
∆ικαιούχοι του Μέτρου «Προστασία και δι-
ατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - 
ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κιν-
δυνεύουν από γενετική διάβρωση», θα εί-
ναι γεωργοί, φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
ή οµάδες αυτών, οι οποίοι κατέχουν γεωρ-
γική εκµετάλλευση και καλλιεργούν µία ή 
περισσότερες ποικιλίες από τον «Κατάλο-
γο τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποι-
κιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διά-
βρωση» (βλ. πίνακα). Πρόθεση των αρχών 
είναι να µπορέσουν µε αυτήν τη δράση να 
χρηµατοδοτήσουν περί τα 22.000 στρέµµα-
τα µε τοπικές ποικιλίες, προκηρύσσοντας 
πρόγραµµα µε κονδύλια ύψους περί τα 10 
εκατ. ευρώ. Το αν τώρα θα υπάρξει κάποια 
πρόσκληση άµεσα δηλαδή µέσα στο 2023 
µε την έναρξη της νέας προγραµµατικής 
περιόδου, µένει να φανεί. Αξίζει να σηµει-
ωθεί εδώ πως, ένα παρόµοιο πρόγραµµα 
προβλεπόταν και στο τρέχον ΠΑΑ, ωστόσο 
τελικά δεν προχώρησε µε τις αρχές να δε-
σµεύονται πως θα το ενεργοποιήσουν την 
ερχόµενη προγραµµατική. Το εγχείρηµα 
πάντως είναι δύσκολο από τη στιγµή που 
δεν υπάρχει η προηγούµενη εµπειρία από 
σχετική προκήρυξη. Αν «τρέξει» όµως τελι-
κά το πρόγραµµα µπορεί να ανοίξει και νέ-
ες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε κάποιους 
κλάδους της µεταποίησης ή να οδηγήσει 
σε ανάπτυξη νέων κωδικών. 

H κατάρτιση του καταλόγου
Ο κατάλογος των τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσµών - ποικιλιών που κινδυνεύουν 
από γενετική διάβρωση είναι αποτέλεσµα 
διαβούλευσης των φορέων που εµπλέκο-
νται λόγω αρµοδιότητας σε θέµατα φυτο-
γενετικών πόρων (Υπηρεσίες Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ερευνητικά Κέντρα, 

Γεωπονικά Πανεπιστήµια, ΜΚΟ, κτλ.) και έ-
χει καταρτιστεί µε βάση:

 Τις υπάρχουσες και υπό δηµοσίευση 
µελέτες.

 Την ύπαρξη δείγµατος αναφοράς για 
κάθε τοπικό αβελτίωτο πληθυσµό/ποικιλία.

 Την ύπαρξη ολοκληρωµένων στοιχεί-
ων περιγραφής και ιστορικών στοιχείων.

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι ενισχύονται για την απώ-

λεια εισοδήµατος που η συγκεκριµένη καλ-
λιέργεια επιφέρει και αναλαµβάνουν τη δέ-
σµευση να:

 καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυ-
σµούς – ποικιλίες, στις συγκεκριµένες πε-
ριοχές κατανοµής ανά πληθυσµό - ποικι-
λία του σχετικού πίνακα,

 συνεργάζονται και να χορηγούν δείγµα 
σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού 
ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπη-
ρεσίες και αρµόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαι-
ούχους για το διαφυγόν εισόδηµα και το 
κόστος συναλλαγής, ως αποτέλεσµα των 
δεσµεύσεων που ελήφθησαν.

Το κόστος συναλλαγής περιλαµβάνει:
 Έξοδα αποστολής σπόρων ή άλλων µε-

ρών του φυτού, από και προς τον αρµόδιο, 
κατά περίπτωση, φορέα.

 Το κόστος των εργαστηριακών ελέγ-
χων του αρµόδιου, κατά περίπτωση, φορέα.

 Τα έξοδα αναπαραγωγής και πολλαπλα-
σιασµού για τις ανάγκες σποράς ή φύτευ-
σης του επιλέξιµου αγροτεµαχίου.

Πρέπει να γίνει σαφές πάντως ότι το Μέ-
τρο για τις τοπικές ποικιλίες, είναι ξεχωρι-
στό σε σχέση µε το οικολογικό σχήµα (νέο 
πρασίνισµα) µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών 
και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών». 

Υποχρέωση 
των δικαιούχων 
να καλλιεργούν 
τους αβελτίωτους 
πληθυσµούς – 
ποικιλίες, στις 
συγκεκριµένες 
περιοχές 
κατανοµής ανά 
πληθυσµό.
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ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι

Σερίφου Αιγαίου
Τρικάλων Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αιγαίου
Νάξου Αιγαίου, Ηπείρου, Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας
Αλογόκριθο, Γουµαρόκριθο
Εξάστιχο Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας, Ηπείρου

Σιτάρι σκληρό

Μαυραγάνια, Ασπροσίτι, 
Ντεβές Σε όλη τη χώρα

Μαυραθέρι Χίου
Ασπρόσταρο Χανίων
Σαρίτσαµ Λέσβου

Σιτάρι σκληρό Λεβέντης Μεσσηνίας

Σιτάρι µαλακό

Γκρινιάς, Τσουγκριάς, ∆ριµίτσα Σε όλη τη χώρα

 Ζουκλίτσα Ορεινή και ∆.Μακεδονία, Θράκης, 
Πελοποννήσου

Άσπρος Τσιούλος Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου

Κουτρούλι ή Kουτρουλιάς
Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Κύθηρα

Μονόκοκκο σιτάρι Καπλουτζάς Μακεδονίας, Θεσσαλίας

Σίκαλη (Secale cereale) Βεύη  Φλώρινας Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου

ΨΥΧΑΝΘΗ
Φάβα Παπούλα, Χανίων Κρήτης
Ρόβη Xανίων Κρήτης

Γρεβενών Μακεδονίας
Ιονίων Ιονίου

Αραχίδα Γεωργιούπολης Κρήτης, Φλώρινας
Lupinus albus Μεσσηνίας

Κουκιά (Vicia faba L.) - Σκύρου

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ - ΘΑΜΝΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ

Κερασιά
(Prunus avium)

Σερρών (Μαύρο), Κόκκινα 
Αναστασίας

Σερρών

Λευκό Ιωαννίνων Ιωαννίνων
Κηφισιάς Αττικής
Πρώιµο Κολινδρού Κατερίνης
Σάµου Σάµου
Πρώιµο Κοµοτηνής Κοµοτηνής

Μηλιά
(Malus pumila)

Ξυνόµηλα Αγιάσου Λέσβου
Σκιούπια Μαγνησίας
Χαµοµηλιά Άνδρου

Πορτοκαλιά
(Citrus sinensis)

Πορτοκάλι ‘’Μάλτας’’ Μεσσηνίας

Παρακοίλων Λέσβου

Αχλαδιά
(Pyrus communis)

Κουντουρέλια, Κακάβια, 
Μουτζουρίτες, Τσιλουπάρµατα

Λέσβου

Καµπάνες Μαγνησίας
Μπαστουβάνι, Σταυρόρια, 
Γκουρλιές, Ζαχαράτα

Άνδρου

Βερικοκιά
(Prunus armeniaca)

Καϊσια Άνδρου

Μανταρινιά
(Citrus reticulata)

Ντόπια Άνδρου

Ροδιά
(Punica granatum)

Καντινέρια, Λεφάνια Άνδρου
Καµπάδικα Ηµαθίας, Κατερίνης
Αλµπασάνια, Ανδροµάχη Ηµαθίας
Φούστανη Αριδαίας

Αµυγδαλιά
(Αmygdalus 
communis)

Αφράτο, Σιδηραµύγδαλο Άνδρου
Καρυδάκι Λήµνου
Χιώτικα
Φουντουκάκι Σάµου
Ντοντάδικο, Φουσκαρέλα Χίου
Τρικιώνικο, Μπαµπάτστικο, 
Μπέλλου

Μαγνησίας

Λεµονιά Τσακαλίκη Άνδρου

Συκιά Άσπρο µικρό, Ποταµίσια Άνδρου
Μπούκνες Σάµου

Ελιά Ασπρολιά Αλεξανδρούπολης Έβρου

Ροδακινιά

Κοκκάρι Σκύρου
Μηλοροδάκινο (Μαστοί
Αφροδίτης) Κηθύρων
Προφήτης Ηλίας, Όψιµο Νάουσας Ηµαθίας

∆αµασκηνιά
(Prunus domestica)

Πραούστι Σαµοθράκης
Μπαρδάκι µακρόστενο και 
στρογγυλό

Φθιώτιδας

Λευκό δαµάσκηνο Φθιώτιδας
Σκοπέλου αζέν Σκοπέλου
Αυγάτι Σκοπέλου
Ξυνί Σκοπέλου

ΑΜΠΕΛΙΑ

Αµπέλι 
(Vitis sp.)

Μαυράκι Άνδρου
Μαυροποταµίσι Άνδρου
Άσπρ  ο ποταµίσι Άνδρου
Ανθούσα Άνδρου
Αγιαννιώτικο Χίου
Μαυρούδι -Πλατάνα
Κολινιάτικο-Τουρκοπούλα

Μεσσηνίας

Αγούµαστος Κέρκυρας
Αηδάνι Μαύρο Κυκλάδων
Ακουµινάτο Ιόνιο
Αµφιόνι Κέρκυρας, Λευκάδας
Αρακλινός Ιόνιο
Αρµελετούσα Κυκλάδων
Βαλαϊτης Ρεθύµνης
Βιολεντό Ζακύνθου,Κεφαλληνίας
Βολίτσα Άσπρη Πελ/σος
Βολίτσα Μαύρη Στερεά Ελλάδα, Πελ/σος
Βόσσος Κεφαλληνίας, Λευκάδας
Γαϊδουριά Κυκλάδων
Γλυκερήθρα Αρκαδίας, Λακωνίας
∆ερµατάς Ρεθύµνης
Ζαλοβίτικο Τρικάλων
Καραµπραίµης Ευβοίας
Καρναχαλάδες Έβρου
Καρτσιώτης Λαρίσης
Κατσανό Κυκλάδων
Κερατσούδα Έβρου
Κοτσελίνα Ιόνιο
Κουφάκι Ιόνιο
Μαλουκάτο Κυκλάδων
Μπεκάρι Ιωαννίνων
Μπογιαλαµάδες Έβρου
Μυγδάλι Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊας
Ξεροµαχαιρούδα Κυκλάδων
Πετρουλιανός Λακωνίας
Πλατάνι Κυκλάδων
Σκλάβα Κορινθίας
Σταυροχιώτης Κυκλάδων
Συκιώτης Μαγνησίας
Χλώρες Ιόνιο
Καλλονιάτικο Λέσβου

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Κρεµµύδι
Ζακυνθινό νεροκρόµµυδο Ζακύνθου
Άνδρου Άνδρος
Κόκκινο Άνδρου

Τοµατοπιπεριά Τοµατοπιπεριά Κ., Β. & ∆. Ελλάδα

Κολοκύθι

Πασατέµπο Θράκης, Μακεδονίας
Μαγιάτικο Καρπάθου
Γλυκιά Κολοκύθα Μεσσηνίας
Γυµνόσπερµο Θράκης Θράξης

Κολοκύθι Κολοκύθα Όλη η χώρα
Ρετζέλια Β. Ελλάδα

Κολοκύθι (moschata) Καλαµπάκι Σε όλη τη χώρα

Πεπόνι

Κασιδιάρικο Λέσβου

Αγγουροπέπονα
Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, Κρήτης, 
Αιγαίου, Χίου

Σαγκρί Μεσσηνίας
Ξυλάγγουρο Αιγαίου

Αγκινάρα Αγκιναράκι Κως
Κρήτης Κρήτη

Αγκινάρα (Cynara sp.) Κυθήρων Κύθηρα
Ολύµπου Καρπάθου

Τοµάτα

Ορµυλίας Χαλκιδικής
Μήλο Κεφαλληνίας Κεφαλληνίας
Κυκλάδων Αιγαίου
Κως Αιγαίου
Ιθάκη Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων
Τρίγωνο Έβρου Έβρου
Τοµάτα-Καραµπόλα Μακεδονίας, Θράκης
Υδρούσα Άνδρου
Κρασουλιά Αγιάσος
Τοµατάκι ξηρικό Χίου
Άνδρου άνυδρο Άνδρου
Χίου άνυδρο Χίου
Αµµολόχου Άνδρου
Ροζ κρασάτη Άνδρου
Χονδροκατσαρή Μεσσηνίας
Σφοντύλι Λέσβου
Λουρδέικη Ιονίου

Αγγούρι ΆνδρουWQ Άνδρου
Παλιουριάς Γρεβενών

Σουσάµι
Γεωργιούπολης Κρήτης, Ν. Έβρου
Έβρου Έβρου
Λήµνου Λήµνου

Φράουλα Κερκυραϊκή µικρόκαρπη Κέρκυρας
Ζακυνθινή Ζακύνθου

Μελιτζάνα Άσπρη Μελιτζάνα Αιγαίου
Αργίτικη Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων

Μπάµια
Λέσβου Λέσβου
Σαλιάρα Μεσσηνίας
Εξαγώνι Λέσβου

Λάχανο Αφράτο Λέσβου

Μάπα Μεσσηνίας

Φασόλι

Αριδαία Μακεδονία
Τήνου Αιγαίου
Μπαµπακιάς Κρήτης, Ν. Έβρου
Μελιτζανί Άνδρος
Πιτσιλωτό Άνδρος
Κουφέτο Άνδρος
Τσολάκια Μαγνησία
Κάπης Λέσβος
Μελιτζανί Άνδρος
Βασιλιάδες Άνδρος

Vigna uguigulata Πηχιάρικο Μεσσηνίας
Ροβίτσα Πρασινοφάσουλα Μεσσηνίας

Κόκκινο φασόλι Γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων
Phaseolus vigna Ασπροµύτικο Λήµνου Λήµνου
Σταµναγκάθι Σταµναγκάθι Κρήτης
Ασκόλυµπρος Ασκόλυµπρος Κρήτης
Γλυκάνισος Τοπική ποικιλία Λέσβου, Χίου, Λήµνου
Ρίγανι Τοπικοί πληθυσµοί Ολύµπου, Τρικάλων, Λακωνίας, Λήµνου
Κάππαρη Τοπικοί πληθυσµοί Αιγαίου & Ιονίου

Τσάι του βουνού Τοπικοί πληθυσµοί
Κρήτης, Παγγαίου, ∆υτ. Μακεδονίας, 
Ολύµπου, Ταϋγέτου, Ευβοίας

∆ίκταµο Τοπικοί πληθυσµοί Κρήτης
Σκουπόχορτο Έβρου ∆ιάφορες περιοχές της Ελλάδας
Λίφη Κατερίνης ∆ιάφορες περιοχές της Ελλάδας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 	 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
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Μονόδρομος 
η οργάνωση 
σε σχήματα 
για καλή τιμή 
στη λεβάντα
Με αποδόσεις 7-8 κιλών ελαίου 
το στρέμμα και τιμές πάνω 
από 55 ευρώ το κιλό βγαίνει 
η επένδυση στη 10ετία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Σε ιδιαίτερα οργανωµένους και υποµονε-
τικούς αγρότες απευθύνεται η λεβάντα, µε 
την καλλιέργειά της να εµφανίζει ιδιαιτε-
ρότητες και ευκαιρίες που δύσκολα θα συ-
ναντήσει κανείς σε άλλο αγροτικό προϊόν 
στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσης µία καλλιέρ-
γεια που ενισχύεται µε ειδικό πριµ 82,4 ευ-
ρώ το στρέµµα στη νέα ΚΑΠ. 

Αρχικώς, πρέπει να σηµειωθεί πως η καλ-
λιέργεια λεβάντας αποτελεί ένα σπορ για «ο-
µαδικούς παίχτες» όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο Πασχάλης Παπαδάκης, ειδικός σύµβουλος 
στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Έβρου – Ροδό-
πης για Αρωµατικά Φυτά «Θράκης Θησαυ-
ρός». Όπως άλλωστε λέει ένα ρητό, ιδιαίτε-
ρα αγαπητό στα 25 µέλη του συνεταιρισµού, 
«αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε µόνος. 
Αλλά αν θες να πάτε µακριά, πηγαίνετε µα-
ζί». Η ρήση αυτή ταιριάζει γάντι στη περίπτω-
ση της λεβάντας, αφού η ζήτηση για έλαιο 
είναι έντονα συνδεδεµένη µε τον όγκο της 
προσφερόµενης ποσότητας. Αυτό σηµαίνει 
πως όσο συγκεντρώνονται οι τόνοι του ελαί-
ου, τόσο ισχυροποιείται η θέση των παραγω-
γών και έτσι γίνονται εφικτές οι υψηλότερες 
τιµές των 70 και 80 ευρώ το κιλό για έλαιο.

Έως και 3 χρόνια διατηρησιµότητα
Η διατηρησιµότητα του ελαίου είναι κα-

λή, αφού µπορεί να διατηρηθεί σε άψογη 
κατάσταση για έως και 3 χρόνια υπό ιδανι-
κές συνθήκες αποθήκευσης. Αυτό σηµαί-
νει πως ακόµη και όσοι έχουν αποθηκευµέ-
νες ποσότητες ελαίου λεβάντας από το κα-
λοκαίρι του 2020 µπορούν ακόµη να το δι-
αθέσουν το 2023, προτού παρουσιάσει ση-
µάδια υποβάθµισης της ποιότητας. 

Από κει και πέρα, η επένδυση στην λε-
βάντα αποτελεί ένα εγχείρηµα 10ετίας. Με-
τά τη σπορά, που µπορεί να πραγµατοποι-
ηθεί Νοέµβριο ή Μάρτιο, τα φυτά απαιτούν 
2 χρόνια ωρίµανσης προτού αρχίσει η συλ-
λογή της δρόγης τον 3ο χρόνο. Το κόστος 

όλης αυτής της περιόδου (σποράς, σκαλι-
σµάτων, εισροών)  υπολογίζεται σύµφωνα 
µε επικαιροποιηµένα στοιχεία στα 400 ευ-
ρώ το στρέµµα. Επιπλέον, η καλλιέργεια, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για πολυετή φυ-
τεία µε 7 συνήθως συµφέρουσες παραγω-
γικές χρονιές, πρέπει να καθαρίζεται από 
ανεπιθύµητα ζιζάνια που δρουν ανταγω-
νιστικά µε τα οικονοµικά φυτά. Τα κόστη 
σκαλίσµατος υπολογίζονται σε 100 ευρώ 
το στρέµµα ανά χρόνο ή αλλιώς σε 700 ευ-
ρώ στη 10ετία. 

Η συγκοµιδή της δρόγης γίνεται αυστη-
ρά µέσα στο πρώτο 10ήµερο του Ιουλίου 
στην περιοχή του Έβρου σύµφωνα µε τα 
όσα εξηγεί ο Πασχάλης Παπαδάκης, µε τα 
έξοδα συλλογής να βρίσκονται πέριξ των 
40 ευρώ το στρέµµα. Για 7 παραγωγικές 
χρονιές το συνολικό κόστος ανάγεται στα 
280 µε 300 ευρώ το στρέµµα. 

Υψηλό το κόστος στο αποστακτήριο
Αναµφισβήτητα όµως, το µεγαλύτερο κό-

στος για τον παραγωγό βρίσκεται στο απο-
στακτήριο. Εκεί ο παραγωγός θα πρέπει να 
βγάλει από την τσέπη του ένα ποσό της τά-
ξης των 260 ευρώ ανά τόνο µάζας, που µε 
αθροιστική απόδοση 5-6 τόνων δρόγης το 
στρέµµα βγάζει 1120-1380 ευρώ κόστος α-
πόσταξης ανά στρέµµα. 

Αθροιστικά, τα έξοδα χωραφιού σε βά-
θος 10ετίας -όσο δηλαδή η µέση διάρκεια 
ζωής των φυτών λεβάντας- υπολογίζονται 

χονδρικά σε 2.500-2.780 ευρώ το στρέµµα. 
Από την πλευρά των εσόδων, όλα καθο-

ρίζονται από την ελαιοαπόδοση του χωρα-
φιού, τον όγκο που µπορούν να συλλέξουν 
µαζί οι παραγωγοί και την ζήτηση από το ε-
ξωτερικό. Κάνοντας µια µικρή ιστορική ανα-
δροµή, ο συνταξιούχος γεωπόνος Πασχάλης 
Παπαδάκης εξηγεί πως στην περιοχή του Έ-
βρου οι πρώτες σπορές λεβάντας έγιναν το 
2015 και πρώτη φορά µαζεύτηκε προϊόν το 
2018. «Επειδή το αποστακτήριο ήταν νέο 
πήραµε αρχικά 4-5 κιλά έλαιο το στρέµµα, 
το 2019 όµως βγάλαµε 7-8 κιλά το στρέµµα 
και σε αυτά τα νούµερα παίζουµε έκτοτε». 

Με πάνω από 8 κιλά έλαιο το κέρδος
Με µία µέση απόδοση των 7-8 κιλών ελαί-

ου το στρέµµα και µία τιµή στα 50 ευρώ το κι-
λό, ο παραγωγός µπορεί να πιάσει από 350-
400 ευρώ το στρέµµα ανά παραγωγική χρο-
νιά. ∆ηλαδή από 2.240 έως 2.800 ευρώ το 
στρέµµα σε βάθος 7 ετών. Με µία προσθα-
φαίρεση, γίνεται κατανοητό πως για να βγά-
λει κέρδος η επένδυση σε βάθος 10ετίας, έ-
νας παραγωγός στον Έβρο θα πρέπει να εί-
ναι σε θέση να παράγει 8 κιλά έλαιο λεβά-
ντας ανά στρέµµα και να το διαθέτει σε κα-
θαρή τιµή άνω των 50-55 ευρώ το κιλό. Η ορ-
γάνωση σε συνεταιρισµούς είναι µία ορθο-
λογική και αναγκαία επιλογή, ώστε να µα-
ζεύεται καλό και αρκετό έλαιο µε αποτέλε-
σµα να µπορεί µία εταιρεία να καλύψει τις 
ανάγκες της από τον εκάστοτε συνεταιρισµό. 

«Αν θέλεις να 
πας γρήγορα, 
πήγαινε μόνος. 
Αλλά αν θες 
να πάτε μακριά, 
πηγαίνετε μαζί» 
λέει ένα ρητό που 
ταιριάζει γάντι 
στη καλλιέργεια 
της λεβάντας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΕΞΟ∆Α ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ �ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10 ΕΤΩΝ�

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

400

7-8

700

280-300

280-300

1120-1380

ΣΥΝΟΛΟ
2.500-2.780

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ ΕΛΑΙΟΥ
55

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΚΙΛΑ ΕΛΑΙΟ / ΣΤΡΕΜΜΑ
7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

2.695-3.080
ΠΡΟΣΟ∆ΟΣ
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